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RETSLÆRENS SÆRLIGE DELE.

1. DEL.
D E N PERSONLIGE RET.

1 Kapitel.
M E N N E S K E R E T T IG H E D E R N E .

V

ED den personlige R et forstaas her Indbegrebet af samtlige
det enkelte M enneske tilkom m ende personlige Rettigheder.

V e d personlige R ettigh ed er forstaar jeg retsbeskyttede G oder, der
er uadskillelig k n y tte t til den E nkeltes legem lige og sjæ lelige Liv,
og derfor ikke kan overdrages til andre, i M odsæ tning til E jen 
d om srettigheder d v s retsbeskyttede G oder, der har deres selv 
stæ ndige T ilvæ relse udenfor den E nkeltes legemlige og sjælelige
Liv, og derfor som Regel kan overdrages til andre, se oven for
S 33. T il personlige R ettigheder maa henregnes R etten til Liv og
Legeme, Frihed (til at bevæ ge sig, væ lge O pholdssted o l ), Æ re
og til det private Livs Fred. E jendom srettigheder findes over saadanne udskilte, særlig begræ nsede D ele af Tilværelsen, som faste
E jendom m e, Løsøre, Om sætningsm idler som Penge, Forfatter- og
Kunstværker o l . D e fleste E jendom srettigheder er øk on om iske
G od er d v s G oder, der tilfredsstiller almenmenneskelige Behov,
men som ikke findes i tilstrækkelig M æ ngde til at tilfredsstille et
hvert Behov for dem (f Eks Føde, Klæder). I Forbindelse m ed denne
øk onom iske Egenskab hos E jendom srettighederne staar en anden
Egenskab, deres Om sættelighed. M en adskillige E jendom srettig
heder tilfredsstiller foruden øk onom iske ogsaa personlige Behov.
T il forskellige E jendom m e — B olig-E jendom m e, Kunstgenstande,
B ohave — er der knyttet stærke sjælelige Interesser.

521

M enneskene maa gennem Samfundet først og frem m est opnaa
Beskyttelse for de personlige Rettigheder. U den Beskyttelse for
Liv o g Lem mer og for Friheden til at bevæge sig i V erd en er der
ingen T rygh ed i Tilværelsen, ingen Fred til at arbejde. Et Sam
funds Retskultur kan derfor maales efter det Om fang, hvori det
beskytter de personlige Rettigheder. I Samfundets U dvikling til
h øjere Former er der netop først og frem m est en stigende Linje i
Beskyttelsen af de personlige Rettigheder. O ldtidens Samfund, ikke
b lot de asiatiske, men ogsaa de europæiske, det græske og rom er
ske, stod derfor paa et a fgjort lavere T rin i Retskultur i Sammen
ligning m ed N utidens alene derved, at de anerkendte Slaveriet
d v s, at en m eget stor D el af B efolkningen manglede R etsbesk yt
telse for Liv og Lem mer og personlig Frihed, idet Slaverne i saa
H enseende ganske var undergivet deres H errers F orgodtbefindende.
Slaverne var væsenlig stillet som T in g; de var ligesom disse H er
rernes E jendom sret undergivet. Ejerne af Slaverne kunde vilkaarlig sælge disse, mishandle, dræbe dem, berøve dem deres B evæ gel
sesfrihed og alle andre G oder. A lligevel stod Grækenland og R om
paa et vist Om raade h øjere i Retskultur end de asiatiske, som f Eks
Perserriget. D e M ennesker, der i Hellas var frie Borgere, var ikke
undergivet Statsm agtens Vilkaarlighed saaledes som alle M enne
sker i Perserriget var undergivet deres H erskeres D espoti. Borgerne
i de frie græske Republikker kunde norm alt kun b erøves deres Liv
og Frihed i H enhold til de af dem selv vedtagne Love, efter foregaaende Prøvelse ved Landets D om stole. Sam m enstødet mellem
Hellas og Perserriget var derfor ikke b lot et militært Sammenstød,
men et Sammenstød mellem to Retskulturer, en h øjere og lavere;
og til H eld for Europas hele senere U dvikling var det, at de øster
landske D espoters A n greb paa Hellas blev slaaet tilbage, og, at
Perserriget endog tilsidst blev b esejret af A lexan der og derm ed i
den senere U dvikling af den græske Kultur, Hellenismen. D et ro 
merske Samfunds R et hvilede ogsaa paa en R espekt for Individets,
den enkelte frie Borgers Rettigheder. N og et andet er, at i R om er
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rigets Forfaldstid, den senere K ejsertid nærmede K ejserens M agt
sig det østerlandske D espoti.
M en denne Retskultur i det græske og rom erske Samfund var
altsaa kun et Privilegium for en Overklasse, de frie Borgere. Slave
riet var Grundskaden i det antikke Samfund og én af de iøvrig
m eget sammensatte A arsager til dette Samfunds Opløsning, til
Rom errigets Fald. M en det europæiske Samfund var det forbeholdt
gennem O pløsning og Fald at naa frem til en endnu h øjere R ets
kultur, til en Beskyttelse af de personlige Rettigheder for alle M en
nesker uden Forskel i Klasse, A fstam ning e a. En Række forskel
lige materielle o g aandelige Faktorer førte gennem en U dvikling i
M iddelalder og nyere T id til Slaveriets O phør. Blandt de aande
lige Faktorer i denne U dvikling maa navnlig frem hæves den kristne
Religion, der i hvert eneste M enneske, lavt eller h ø jt stillet, ser
en absolut V æ rdi. I de første kristne M enigheder, der forfulgtes
af den rom erske Stat, følte alle M edlem m er, hvad enten de hørte
til H erreklassen eller til Slaverne, sig som Brødre, lige stillede i alt,
først og sidst i Evighedshaabet, i Sammenligning m ed hvilket denne
V erd en og dens Samfund var intet.
Beskyttelsen for de personlige R ettigheder maa im idlertid, som

O m Slavernes Retstilling i O ldtidens Samfund se i dansk Litteratur
navnlig Jul Lassen: Rom ersk Privatret, 1904, 63-71 og Poul N ørlun d : D et
romerske Slavesamfund, en A nalyse af Underklassens Retskaar i O ldtidens
Slutning, 1920. O prindelig var Slaverne retsløse, kunde sælges, dræbes og
mishandles af H erren efter hans F orgodtbefin den de; men i den senere O ld 
tid in dførte de romerske K ejsere efterhaanden ved særlige L ove en ikke
ringe Retsbeskyttelse. K ejser Claudius bød saaledes i en Lov til Værn
for syge og udslidte Slaver, at den H erre, der for at unddrage sig sine
besværlige Forpligtelser, lod saadanne Slaver dræbe, skulde anklages for
M ord ; og K ejser A nton inu s Pius bestem te generelt, at den, der uden Grund
dræber sin Slave, skal straffes efter den samme L ov som den, der dræber
en andens Slave. En tredje L ov fo r b ø d Ejeren at straffe sin Slave ved at
sælge ham til D yrekam pene uden Øvrighedens Billigelse. En L ov af A n 
toninus Pius bestem te, at de Slaver, der paa G rund af M ishandlinger eller
Udsultning søgte Beskyttelse ved de kejserlige Billedstøtter, opnaaede at
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i det foregaaende antydet, gennem føres i to Retninger, ikke b lot
1) i F orhold til andre M ennesker i Samfundet, m en ogsaa 2) i F or
h old til Statsmagten og dens Herskere. Slaveriet afskaffedes i Eu
ropa allerede i M iddelalderen. M en længe efter at Beskyttelse 1)
derved var gennem ført, savnede Borgerne i de europæiske Lande
indtil nyeste T id Beskyttelse 2), altsaa m od vilkaarlige A n greb paa
Liv og Frihed fra Statsmagtens Side. Endnu i det 17 og 18 Aarhundrede var den enkelte Borger i de fleste Lande i Europa udsat for
vilkaarlig Fængsling og Rettergang fra den enevældige K onges Side,
naar den Enkelte ved Anskuelser eller paa anden M aade mishagede
M agthaverne. Saaledes kunde man f Eks i Frankrig under Enevæl
den endnu i det 18 A arhundrede ved de berygtede lettres de cachet
rent administrativt, vilkaarlig indespærres i Bastillen paa ubestem t
T id , uden nogen A dgang til at faa Spørgsmaalet om denne Fængs
lings Berettigelse indbragt for D om stolene. En saadan retsløs T il
stand vedblev endog at raade i mange europæiske Stater langt ind
faa deres Sag undersøgt af Øvrigheden. L ove af Vespasian og Hadrian væ r
nede Slavinderne m od Prostitution. Samtidig med denne Udvikling blev
Frigivelse mere og mere almindelig i K ejsertiden, se N ørlund 70-80, 92-93,
97 ff.
D e Aarsager, der førte til disse Forbedringer i Slavernes Retstilling og
tilsidst til Slaveriets O phør, har sikkert været meget sammensatte: ø k o 
nomiske, sociale og aandelige, navnlig religiøse. N ørlund udtaler, at O p 
løsningen af den ukrænkelige Husstat og en socialøkonom isk H øjn else af
D ele af Slavestanden synes at være de egenlige frem addrivende Faktorer
v ed Forskydningerne i Slavernes Retstilling, men han erkender, at U dvik
lingen har været saa m angfoldig, at der bliver Plads for mange Bifaktorer
ved Siden af de væsenligste, ogsaa aandelige, særlig Paavirkninger fra
Stoicism en og fra K ristendom m en, se N ørlu nd S 92. For den senere O pløs
ning af Slavetilstanden maa dog, saa vidt jeg kan se, Paavirkningen fra
den kristne Religion have været en H ov ed fak tor ved Siden af de social
økonom iske Faktorer. Et vægtigt V id n esby rd herom er de m angfoldige
Frigivelser, der i den senere K ejsertid fandt Sted under kirkelige For
mer, o fte sikkert tilskyndet af de kristne M enigheder. Frigivelsen fandt
Sted i Kirken i O vervæ relse af M enigheden og af Bispen og Præsterne, der
som V id n er underskrev Frigivelsesdokumentet. U nder K ejser Konstantin
blev den kristne G ejstligheds K ontrol ved Frigivelser g jort ligesaa fuldgyl-
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i det 19 A arhundrede. D et er det en gelske Folk, Europas Retskul
tur kan takke for at have ført den første haarde Kamp for B orger
nes personlige R et m od denne Statsmagtens Vilkaarlighed. Efter
den langvarige Strid m ed Kongerne af Slægten Stuart og to R e
volutioner vandt den personlige R et en saadan Sejr, at B eskyttel
sen for den borgerlige Frihed siden da har væ ret grundfæstet i
England og senere er blevet Forbilledet for Retsudviklingen i alle
andre europæiske Lande. A llered e 1679 gennem førtes i England
den saakaldte H abeas Corpus A ct, h vorefter enhver engelsk B or
ger har Krav paa, naar han fængsles, at indbringe Spørgsmaalet
om denne Fængslings Berettigelse for en af Regeringen uafhængig
D om stol. O g efter Stuarternes endelige Forjagelse, 1688, har Habeas
Corpus Loven ligget fast som en af H jørnestenene i engelsk R ets
liv. M ed den franske R evolution trængte denne L ovs Idé igennem
paa Fastlandet og er senere blevet optaget i de andre Landes Ret,
adskillige Steder endog i selve Forfatningsloven.
dig som Ø vrighedens. Idetheletaget bliver den kirkelige Frigivelse i den
senere K ejsertid den typiske Form for Frigivelse i levende Live og tilsidst
den eneste, jfr N ørlu nd 98-100.
M edens Slaveriet i Europa som nævnt forsvandt i L øbet af M id d el
alderen, in dførte den hvide R ace senere i A m erika og A frik a Slaveriet for
N egrenes V edkom m en de. D ette Slaveri ophæ vedes først i L øbet af det
19 Aarhundrede, ofte først efter haarde Kampe, navnlig Borgerkrigen m el
lem N ordstaterne og Sydstaterne i U S A , 1861-1865.
Livegenskabet, som Bondebefolkningen i adskillige europæiske Stater i
ældre T id var underkastet, var ikke noget egenligt Slaveri, men m edførte
dog en betydelig U frihed. D et afskaffedes efterhaanden i L øbet af det 18
og 19 A arhundrede overalt i Europa. Livegenskabet var de sidste Rester
af de ældre Tiders Slaveri. D e livegne var i M odsæ tning til Slaverne ikke
uden Retsbeskyttelse overfor G odsejeren . D e havde Beskyttelse for Liv
og Lemmer. D e havde idethele Retsevne; de kunde indgaa økonom iske
A ftaler, have R ettigheder og Pligter. M en G odsejern e havde R et til en vis
D el af de livegnes Formue ved deres D ø d ; endvidere havde de livegne en
vis A rbejd sp ligt ov erfor G odsejeren . I adskillige Lande var de livegne
stavnsbundne, var forpligtet til at overtage en G aard efter G odsejerens
Anvisning; og de kunde sælges sammen med Gaarden, i nogle Lande endog
uden Forbindelse m ed denne.
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Kam pen for Borgernes Beskyttelse m od V ilkaarlighed fra R e
geringsmagtens Side førtes im idlertid i det 17, 18 og 19 A arhun
drede ikke b lot om dette fundamentale Spørgsmaal. I adskillige
Stater følte Borgerne sig i denne Periode under Enevælden heller
ikke sikre m od vilkaarlige Indgreb i deres E jen d om sret fra R e
geringens Side. Endelig fandtes der ingen bestem te L ovregler for,
i hvilket O m fang man maatte m eddele andre sine Tanker og F or
slag, være sig ved O ffenliggørelse paa T ry k i videre Krese eller
ved Tale i snevrere Krese. Ogsaa her raadede der Vilkaarlighed.
Censur overfor Bøger, Beslaglæggelse af saadanne o l gjord e A andslivets hele Tilstand usikker. Endelig skete der i Fastlandstaterne
i samme Periode o fte Forfølgelse af Personer, hvis religiøse T r o og
G udstjeneste afveg fra den af Regeringen autoriserede Religion.
Filip den 2 af Spanien undertrykte saaledes Kalvinisterne i H o l
land, ligesom Ludvig den 14 senere undertrykte H uguenotterne i
Frankrig.
Ogsaa paa disse Om raader gennem førtes der i England alle
rede i Slutningen af det 17 og i det 18 Aarhundrede en vis Sikker
hed o g Frihed for Borgerne.
D et er da forstaaeligt, at det netop blev den engelske Tæ nker,
L ock e, der hævdede, at der maatte tilkom m e Borgerne visse natur
lige Grundrettigheder, uafhængige af Staten, som M ennesker ikke
kunde opgive, ford i de indtraadte i Statsamfundet, og som Stats
magten i sin egen Interesse stod sig ved at beskytte og at betragte
som en naturlig Begrænsning af sin egen M yndighed. D isse funda
mentale Borgerrettigheder eller M enneskerettigheder var: den per
sonlige Frihed, Ytringsfriheden, R eligionsfriheden og E jen dom s
retten. D enne Lockes O pfattelse fulgtes af M ontesquieu og andre
franske F ilosoffer; og da nye Samfund skabtes gennem R evolu 
tioner i Slutningen af det 18 A arhundrede, nemlig det amerikanske
og det franske, indskrev de disse M enneskerettigheder i deres F or
fatning som H jørnestene i Borgernes Retstilling og i bevidst M o d 
sætning til de ældre Samfunds U sikkerhed og U frih ed (i ameri-
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kansk Forfatningsliv gennem the D eclaration o f Rights, første Gang
form uleret i 1776, og under den franske R evolution gennem Erklæ
ringen om M enneske- og Borgerrettighederne i 1789). U nder Kam 
pene m od Enevælden i de europæiske Stater i det 18 og 19 A arhun
drede forøgedes efterhaanden M enneskerettighederne eller Borger
rettighederne baade i O m fang og A ntal. Foruden den personlige
Frihed, Ejendom sretten, Y tringsfriheden og R eligionsfriheden frem 
hævedes nu Erhvervsfriheden, Forsamlingsfriheden, Foreningsfri
heden o a; og i adskillige af de nye frie Forfatninger, der afløste
Enevælden i det 19 Aarhundrede, indskreves ogsaa disse Friheder
eller flere af dem som hellige M enneskerettigheder.
M od disse store U dvidelser og m od de ofte altfor vage o g uklare
Formuleringer af M enneskerettighederne maa der gøres nogle n øg
terne Anm ærkninger. Det, der først og frem m est er praktisk Trang
til for Borgerne overfor V ilkaarlighed fra Statsmagtens Side, er
Frihed i den ganske bestem te, begræ nsede Betydning: legemlig Be
væ gelsesfrihed, altsaa Frihed til at vælge O pholdssted, h vor man
vil, og idethele bevæge sig, hvorhen man vil, netop den Frihed,
som den engelske H abeas Corpus A c t har for Ø je. D et er her prak
tisk, at flere Forfatningslove fastslaar, at enhver Borger, der fængsles af Statens Politim yndigheder, har Krav paa inden en k ort Frist,
f Eks 24 Tim er, at stilles for en Dom m er. D enne Ret kaldes i det
følgende R etten til personlig Frihed. D en aandelige Frihed maa
ogsaa form uleres paa en n øje afgrænset Maade. O fte fremhæves
denne Frihedsret af de overfladiske politiske A gitatorer som R et
ten til »frit at tænke, tro og tale«. D ette forvirrede U dtryk bliver
ikke bedre ved Bogstavrim. Enhver kan frit tænke o g tro, hvad han
vil; det blander Statsmagten sig ikke i, alene af den simple Grund,
at det er umuligt at blande sig i, endsige forb yd e indre psykiske
Foreteelser. O v erfor den Sindsforvirring, nævnte U dtryk røber,
mindes man Søren Kierkegaards sande O rd : »M enneskene er dog
urimelige. D e bruge aldrig de Friheder, de har, men fordre dem,
de ikke har; de har Tæ nkefrihed, de fordre Y tringsfrihed.« T æ n ke
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frihed og T rosfrih ed har vi altsaa alle, og de trænger ikke til nogensom helst Beskyttelse ov erfor Statsmagten. D et, der kan kræves,
er en Frihed til at foretage den ydre G udstjeneste, som man øn 
sker det, og en vis Frihed til at ytre sine Tanker til andre. D en
førstnævnte Frihed maa kun undergives en vis Begrænsning af
H ensyn til Søm m elighed og god Orden. D en sidstnævnte Frihed
blev under de frie Forfatningers Tilblivelse proklam eret altfor vidt
og uklart. I V irkeligheden maa Y tringsfriheden — eller, som den
ogsaa kaldes, Trykkefriheden, ford i den vigtigste m oderne Y trings
form er den trykte O ffenliggørelse — undergives m eget væsenlige
Begrænsninger, baade af H ensyn til andre Borgere, hvem Ytringen
kan skade, og af H ensynet til Samfundet. Ogsaa B eskyttelsen af
E jendom sretten blev i de frie Forfatninger frem hævet altfor vidt,
tilm ed ofte i ganske intetsigende bom bastiske V en din ger som f Eks,
at E jendom sretten er »ukræ nkelig«. D et udtales dernæst o fte i
Forfatningslovene ganske generelt, at der altid skal gives Erstat
ning for Statens Indgreb i E jendom sretten. D en senere praktiske
Retsudvikling har m ed tvingende N ødven d igh ed vist, at E jen d om s
retten er alt andet end ukrænkelig, og at der langtfra altid gives
Erstatning. U nder Benævnelsen »alm indelige Indskrænkninger i
E jendom sretten« har Retspraksis og Love efterhaan den banet V e j
for en M æ ngde om fattende U ndtagelser, hvorefter Staten kan fo re 
tage Indgreb i Ejendom sretten uden at give Erstatning. N øgtern 
hed i U dtryk kan derfor ogsaa her anbefales Fremtidens F orfat
ningslove. Det, Borgerne m ed Rette kan kræve af Statsmagten, er
Beskyttelse m od vilkaarlig Fratagelse af eller Indskrænkning i deres
E jendom sret — det var denne Beskyttelse, der savnedes under
Enevælden — hvilket vil sige, at Fratagelse af eller Indskrænknin
ger i E jendom sretten ikke maa ske administrativt, men v e d L ov,
o g i Følge en generel Regel. H vorv id t der skal ydes Erstatning,
er derim od et andet og langt vanskeligere Spørgsmaal. I det fø l
gende udelades im idlertid den nærmere Om tale af Ejendom sretten,
idet der i dette A fsn it af de saakaldte Borger- eller M enneskeret
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tigheder alene skal behandles de personlige Rettigheder. D erfor
udelades ogsaa Erhvervsretten. U ndertiden proklam erede de frie
Forfatninger ogsaa en almindelig E rhvervsfrihed. Den senere prak
tiske Retsudvikling har forlængst ophæ vet ogsaa denne Frihed, og
disse intetsigende Bestemmelser om Erhvervsfrihed kan derfor o g 
saa udgaa af Fremtidens Forfatningslove.

Væsener, der har R ettigheder og Pligter, kaldes i Juraen al
mindelig Retsubjekter. R etsubjekter er altsaa i N utidens Samfund
alle M ennesker, men som Regel ogsaa kun Mennesker. U ndtagel
ser i sidstnævnte H enseende er, at Fostret i enkelte H enseender
er R etsubjekt (idet det har A rv eret og en vis Beskyttelse for Li
vet), og at ogsaa D yrene har en vis, mindre R etsbeskyttelse for
det legemlige Livs G od e (V æ rn gennem Straffebestem m elser m od
Mishandling, og indirekte gennem deres Herres Krav paa Erstat
ning ved Beskadigelse af dem ). V e d R etsevn e forstaas Evnen til
at være Subjekt i R etsforh old som berettiget eller forpligtet. V e d
retslig H andleevne forstaas Evnen til at gøre sig til Subjekt i R ets
forhold, som berettiget eller forpligtet. H andleevne i personlige og
økonom iske Forhold kaldes M yndighed, henholdsvis personlig og
formueretlig M yndighed. M yndighed er et Retsgode, jfr oven for
S 46 N oten.

1. R E T T E N T I L LIV O G L E G E M E . 2. D E N P E R S O N L IG E
F R IH E D . 3. Y T R IN G S F R IH E D E N .
Tilbage bliver af M enneskerettighederne som personlige R ettig
heder og reelt holdbare R ettigheder da i første Række kun: Retten
til Liv og Legeme, den personlige Frihed d v s legemlige Bevægel
sesfrihed, en n øje begræ nset Y tringsfrihed og en G udstjenestefriO m Retsevne og H andleevne se nærmere Borum I 1-7, 10 ff.
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hed. D en sidste falder i V irkeligheden ind under de to førstnævnte.
U nder den legemlige Bevægelsesfrihed gaar jo nemlig ikke blot
Retten til at gaa og iøvrig færdes, hvorhen man vil, men ogsaa
Retten til at foretage andre ydre Bevægelser, lige fra Idræ tsøvelser
til religiøse C erem onier; og den religiøse Y tringsfrihed er kun en
D el af den almindelige. D e to fundam entale personlige Rettigheder
efter Retten til Livet kan altsaa defineres som Ret til at foretage
legem lige Bevægelser og til at ytre sine Tanker og Følelser, m undt
lig, skriftlig eller paa T ryk , m edm indre der — for begge R ettig
heders V edk om m en d e — af Retsordenen ved L ov eller D om s
praksis er gjort Indskrænkninger i denne Frihed. H ovedsagen for
Borgerne er, at i N utidens R et er i skarp M odsæ tning til Fortidens
vilkaarlige U ndertrykkelse Friheden paa legem ligt og aandeligt
Om raade H ovedreglen, Indskrænkninger i Friheden U ndtagelsen,
der skal have særlig H jem m el. I K orthed kan det siges, at B or
gerne har Frihed til at foretage alle H andlinger og frem sætte alle
Ytringer, m edm indre H andlingen eller Ytringen er retstridig, som
skadende enten det enkelte M enneske eller Samfundet.
R etten til Liv og personlig Frihed er i nordisk R et beskyttet
baade offen ligretlig altsaa m od Statsmagten, (se f Eks dansk G rund
lov § 78, jfr § 74, norsk G rundlov § 99, jfr § 96, svensk G ru ndlov
§ 16), og privatretlig, altsaa o v e rfo r de andre Borgere, nemlig dels
ved Straffeloven (se f Eks dansk Straffelov §§ 237-242, 244-259, 260262, jfr §§ 216-224, norsk Straffelov §§ 228-245, 222-227, 191-214,
svensk Straffelov 14 Kap, 15 Kap, 18 Kap), der rammer Krænkelser
af Liv, Legeme og Frihed, dels ved den almindelige Erstatnings
regel (jfr dansk Ikrafttræ delseslov § 15, norsk Ikrafttræ delseslov
§§ 19-28, svensk Straffelov 6 Kap).
D en aandelige Frihed — i den oven for angivne Betydning — er
ogsaa baade offenligretlig beskyttet, nemlig ved Forfatningsloven
(jfr dansk G rundlov § 84, jfr §§ 74, 75, 77, norsk G rundlov § 100,
svensk G rundlov §§ 86, 16) og privatretlig beskyttet, nemlig ved
Straffeloven (jfr dansk Straffelov
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§§ 260-262, norsk

Straffelov

§§ 222-227, svensk Straffelov 15 K ap) og den almindelige Erstat
ningsregel (jfr dansk Ikrafttræ delseslov § 15, norsk Ikrafttræ delses
lov §§ 19-28, svensk Straffelov 6 Kap).

4. S A M V Æ R S R E T T E N .
M ed den saakaldte Forsam lingsfrihed og Foreningsfrihed k om 
mer vi ind paa en fjerd e personlig Ret, hvis Karakter o g O m fang
hidtil ikke har væ ret opdyrk et i Retsvidenskaben. D en Enkeltes
A dgang til at m ødes m ed andre M ennesker i Forsam linger og For
eninger er, saa vidt jeg kan se, kun U nderafdelinger af en mere
om fattende Ret, som man maaske kunde kalde Sam værsretten.
D er maa som almindelig Regel indrøm m es Borgerne en retsbeskyttet A dgan g til at m ødes og omgaas andre M ennesker, udveksle
Tanker m ed dem og idethele opnaa de forskellige G oder, der k n yt
ter sig til Samværet m ed M ennesker. A len e den um iddelbare Glæde
ved Samværet m ed sjælelig beslægtede M ennesker er jo for mange
M ennesker et stort G ode. Retsordenen blander sig norm alt ikke
i dette frie Samvær mellem M ennesker, men beskytter det tvæ rt
im od. I Reglen trues der ingen Samfundsinteresser ved dette frie
Samvær, alene af den Grund, at det norm alt kun finder Sted m el
lem et relativt ringe A ntal Personer, som i almindelige Samtaler,
i Selskaber o l. Kun naar M ennesker m ødes i Forsamlinger og F or
eninger, h vor Samværet o fte om fatter et stort A ntal Personer, er
der Grund for R etsordenen til at gribe ind, ikke til at forb yd e Forsamlings- og Foreningsfriheden, men til at regulere og begrænse
den af H ensyn til vigtige Samfundsinteresser. Kun i ekstraordinære,
kritiske T id er af U ro og O p rør i Samfundet kan der være Grund
til m idlertidig helt at forb yd e Forsamlinger og Foreninger. D er
maa nu for det første gives en privatretlig Beskyttelse for Samværsretten. En vis Beskyttelse gives der allerede ved de alm inde
lige Retsregler m od V o ld og Trusler om V o ld , idet det selvfølgelig
ogsaa er retstridigt — og tillige strafbart — ved slige M idler at
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forhindre eller søge at hindre M ennesker i at m ødes og være sam
men. M en det maa endvidere ogsaa i et vist O m fang væ re retstridigt, at det ene M enneske op ford rer et andet M enneske til ikke
personlig at kom m e sammen m ed eller omgaas en T re d je . H an d
linger af lignende A rt m øder vi hyppig i Erhvervslivet under N avn
af B oycotting, altsaa som O pfordringer til ikke at indgaa eller til
at afbryde forretningsmæssige eller andre øk on om isk e Forbindel
ser m ed en Person og til fælles organiseret O ptræ den i saa H en 
seende. M en der gives ogsaa en personlig B oycot, i Form af O p fo r 
dringer til ikke at indlade sig paa eller til at afbryde selskabelige
eller andre personlige Forbindelser m ed en Person. Spørgsmaalet
om den øk on om isk e B oycottin g s R etstridighed hører hjem m e i E r
h vervsretten . H er skal alene den personlige B o y co t om tales. D er
maa im idlertid, saa vidt jeg kan se, om denne B oy co t gælde G ru nd
sætninger, der fo r et vist Om raade er beslægtet m ed dem, som jeg
har paavist maa gælde for B oycotten i Erhvervslivet. Forøvrig er
en O pfordring til at b oy co tte en Person øk on om isk ret ofte tillige
en O pfordring til at b oy cotte ham personlig.
D et staar selvfølgelig ethvert M enneske frit for at væ lge for
sit eget V edk om m en de de Personer, han vil omgaas, og at afbryde,
baade økonom isk og personlig, de Forbindelser, han hidtil har haft
m ed M ennesker. D et er først, naar man i saa H enseende gaar uden
for sig selv og op ford rer andre til at undlade at indgaa F orbindel
ser med eller til at afbryde en eksisterende Forbindelse m ed en
Person, at det retstridige begyn d er, baade i Personretten og i Er
hvervsretten. M en selv en saadan B oycotop ford rin g er ingenlunde
altid retstridig. I daglig Samtale mellem M ennesker, f Eks mellem
A o g B, maa der være en vis Frihed til at udtale sig, ogsaa om
Ønskeligheden eller Ikke-Ø nskeligheden af at om gaas en Person,
C, selvom A og B kun udtaler sig herom ud fra personlige Sym pa
tier o g A ntipatier. H vis A og B f Eks er gamle V enner, der n øje
kender hinanden og er sjælelig beslægtet, kan der intet indvendes
m od, at f Eks A siger til B: ud fra mit Kendskab til C, vil du ikke
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have Glæde eller U dbytte af at omgaas C, da han ingen Interesser
har tilfælles m ed dig. I dette Tilfæ lde er der givet en M otivering,
der nærmer sig en ob jek tiv Begrundelse. M en selv, h vor A ingen
Begrundelse giver, kan hans O pfordring ikke anses for retstridig,
da den gives indenfor den sædvanlige private Samtales naturlige
Ramm er. Først naar A begynder at gaa ud over den enkelte pri
vate Samtales Om raade og giver sig til 1) at agitere i vid ere K rese
for en fælles, organiseret A fb ry d else af den personlige Forbindelse
m ed C eller for ikke at indgaa Forbindelser m ed denne, kan A ’s
B oycotopford rin g blive retstridig. D en kan efter min O pfattelse i
disse T ilfæ lde kun være retmæssig, dersom A kan give en o b je k tiv
gyldig Begrundelse for B oycotten s R etfæ rdighed d v s en saadan,
som en upartisk D om stol kan godkende. D ette Krav om o b jek tiv
Begrundelse har naturligvis dobbelt V æ gt, dersom B o y co to p fo rdringen 2) o ff enliggøres i Dagspressen, Flyveblade e l . H vis en
B oycot holdes strengt indenfor Kresen af 3) en Forenings M edlem 
mer, maa B oycotten og O pfordringen dertil form entlig være ret
mæssig, selvom der ikke gives en ob jek tiv gyldig Begrundelse,
dersom Foreningen er af selskabelig, litterær, kunstnerisk, viden 
skabelig eller lignende personlig A rt, og en Optagelse eller en Forbliven i Foreningen ikke er af V elfæ rdsbetydning for den udeluk
kede. D ette sidste er i Reglen netop kun Tilfæ ldet ved øk on om iske
Foreninger og endda kun ved et mindre Tal af disse, navnlig Fag
foreninger, A rbejd sgiverforen in ger og Karteller. I disse sidste T il
fælde b ør man da kræve en ob jek tiv gyldig Begrundelse for B o y 
cotten, som det vil blive frem hævet i Erhvervsretten.
Ogsaa Sam væ rsretten er i nordisk R et beskyttet baade o ffe n 
ligretlig, overfor Statsmagten, nemlig ved Forfatningsloven (jfr
dansk G rundlov § 86, jfr §§ 85, 74, norsk G rundlov §§ 99, 100) og
privatretlig dels ved Straffeloven (jfr dansk Straffelov §§ 137, 260262,

norsk Straffelov §§ 138, 222-227, svensk Straffelov 15 K ap) og

dels ved den almindelige Erstatningsregel (jfr dansk Ikrafttræ del
seslov § 15, norsk Ikrafttræ delseslov §§ 19-28, svensk Straffelov
34
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6 K ap). D en personlige B oycot, der efter det oven for anførte maa
anses for retstridig, paadrager den b oycotten d e Erstatningsansvar
efter den almindelige Erstatningsregel. O ffenlig O pfordring til per
sonlig B oy cot (sorte Lister) kan straffes efter dansk Strfl § 263.

5. R E T T E N T I L U F O R S T Y R R E T S Æ R T IL V Æ R E L S E .
Dernæst maa som en femte personlig Ret, der ogsaa er altfor
lidt udforsket i Juraen, frem hæves en Ret, som jeg vil karakteri
sere som R etten til Særtilværelse. Ethvert M enneske har et natur
ligt Krav paa at have sit private personlige Liv og sin Livsførelse
i Fred for andre M enneskers Indblanding og ligeledes ogsaa n o r
malt i Fred for Statsmagtens Indgriben. M en ligesom Lovgivningen
og Juraen idethele hidtil kun sporadisk har behandlet en k elte U d 
slag af Sam værsretten, saasom Forsamlings- og Foreningsfriheden
i offenligretlig Henseende, men ikke denne R et i hele dens natur
lige Om fang, saaledes m øder vi ogsaa kun en k elte sp red te R ets
regler om visse Sider af R etten til Særtilværelse. Saaledes findes
der i flere Landes Forfatningslove Regler til Beskyttelse af Boligens
Fred og af B revhem m eligheden, og herom findes der ogsaa o fte
Bestemmelser i Straffelovene, ligesom der i disse ogsaa undertiden
findes Bestem m elser m od at bringe offen lige M ed d elelser om en
andens p rivate Forhold. Endvidere findes undertiden ogsaa i disse
L ove Bestemmelser m od at forulæm pe en Person ved trods Politi
forbud at trænge ind paa ham, forfølg e ham m ed skriftlige H en
vendelser eller paa anden lignende Maade.
M en Retten til uforstyrret Særtilværelse rækker langt videre
end disse Særreglers Om raade og maa idethele gaa ud paa en retsbeskyttet A dgang til at leve sit eget private — sjæ lelige og legem 
lige — Liv uforstyrret af frem m ed Indblanding. Denne almene R et
ytrer sig form entlig navnlig paa følgende H ovedpunkter:
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a. D en p riva te Boligs Fred.
D enne R et er ogsaa i de fleste Lande beskyttet baade offen lig
retlig og privatretlig. I nordisk R et er den saaledes beskyttet m od
Statsmagtens vilkaarlige Indgreb, m od H usundersøgelse o g andre
Krænkelser af Freden, være sig fra Politiets eller andre M yn dig
heders Side, ved Forfatningsloven (se dansk G rundlov § 79, der
fastslaar, at saadanne Indgreb i den private Boligs Fred o v e r
h ovedet kun maa ske efter forudgaaende Retskendelse, h vor ingen
L ov hjem ler en særegen U ndtagelse, norsk G rundlov § 102, svensk
G rundlov § 16). Kun Landets D om stole kan altsaa tage B estem 
melse her. Privatretlig, altsaa m od andre Borgeres A n greb er B o 
ligens Fred beskyttet ved Straffeloven (jfr dansk Straffelov § 264,
norsk Straffelov § 147, svensk Straffelov 11 Kap) og efter den al
mindelige Erstatningsregel, (se dansk Ikrafttræ delseslov § 15, jfr
O rdet »F red«),
b. D en private M ed d elelses Fred.
D et er af største V igtighed, at de enkelte Borgere privat kan
m eddele sig til hinanden, 1) skriftlig eller 2) mundtlig, uforstyrret
af andres Indblanding. D enne Indblanding kan tænkes at foregaa
dels som en Forstyrrelse eller Ødelæ ggelse af selve a) Kontakten
mellem de Personer, der ønsker at m eddele sig til hinanden, og
dels b) som et Brud paa den private M eddelelses fortrolige Karak
ter. D ette Brud sker allerede ved, at en T redjem and, C, naar to
Personer, A og B, samtaler eller brevskriver privat, uden A ’s og
B’s Tilladelse (I) selv skaffer sig Kundskab om Samtalens eller
Brevets Indhold; og dette Brud forvæ rres, dersom C dernæst —
stadig uden A ’s og B’s Samtykke — (II) m eddeler denne sin K und
skab videre til andre, D, E o s v; og størst bliver B ruddet paa den
private M eddelelses Fred, naar C (III) offen liggør denne M ed 
delelse. Lovene i de forskellige Stater behandler kun sporadisk en
kelte, særlig grelle Krænkelser fra hele det Om raade, der her er
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angivet ved 1), 2), a), b), I, II og III. M en ved disse enkelte sæ r
lige Krænkelser gives der ofte baade offenligretlig og privatretlig
Beskyttelse. D en saakaldte Brevhem m elighed eller R etten til den
skriftlige M eddelelses fortrolige Karakter, 1) er saaledes o ffen lig
retlig beskyttet ved Forfatningsloven

(i dansk G rundlov § 79,

norsk G rundlov § 102 og svensk G rundlov § 16) m od b) I, en U n 
dersøgelse af et Brevs Indhold fra M yndighedernes Side, hvilken
U ndersøgelse kun kan ske ifølge en Beslutning af D om stolene. M en
samme Brud paa Brev-Freden gives der ogsaa privatretlig B eskyt
telse m od, altsaa naar det er M ed borgere, der begaar Bruddet,
nemlig efter Straffeloven (se dansk Straffelov § 263, 1, norsk Straffe
lov §§ 122, 144, 145, 146, svensk Straffelov 11 Kap). Ogsaa T ilfæ l
det 1) a, I — Forhindring af K ontakten mellem A o g B — er b e 
handlet i L oven (se nævnte danske Straffelov § 263, 1, norsk Straffe
lov §§ 122, 144, 145, 146, svensk Straffelov 11 K ap); og 1) b III —
O ffenliggørelse af et privat Brev uden Samtykke af Brevets Parter
— kan rammes i dansk R et af § 263, 3; og i begge disse G rupper
af Tilfæ lde, § 263, 1 og 2, kan der eventuelt ogsaa blive Tale om
Erstatningsansvar (jfr ovennæ vnte § 15).
M en iøvrig maa det hævdes, at alle Krænkelser af den private
M eddelelses Fred er retstridige — og maa være retstridige ogsaa
efter nordisk Ret — ganske uanset om de er særlig om talt i en
Grundlovsbestem m else eller Straffelovsbestem m else. Saaledes maa
ogsaa A flytn in g af Telefonsam taler og andre Samtaler uden de
talendes Samtykke være retstridig. D er findes ingen Straffebestem 
melse, der beskytter herim od, hvilket viser det tilfældige i de her
hen hørende Lovbestem m elsers (i dansk R et § 263’s) A ffattelse.
O ffenligretlig Beskyttelse findes der heller ikke her, da Forfat
ningsloven (i dansk Ret Grl § 79) kun beskytter M eddelelse pr
B rev, ikke den mundtlige M eddelelse. Politiet maa altsaa uden
nogen Retskendelse kunne aflytte Telefonsam taler. M en en saadan A flytn in g maa naturligvis strengt begrænses til Beslutninger
til Fremme af Forbrydelsers E fterforskning eller Forhindring. Er
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statningsansvar efter særlig Lovbestem m else (oftnæ vnte danske
§ 15) vil ikke kunne anvendes; og den almindelige Erstatningsregel
vil sjæ ldent give Beskyttelse. D er tiltrænges her det særlige R ets
m iddel Bod. Tilfæ ldet 2), a) — Forhindring af en Samtale — ram
mes heller ikke af nogen Lovbestem m else. D en danske Strfls § 263,
1), 2 Regel (U nddragelse af en M eddelelse) angaar saaledes kun
skriftlige M eddelelser (jfr O rdet »lukket«). H er vilde der ogsaa
være Brug for Bod.
Ligesom ved Samtaler begge Samtalens Parter har Krav paa
R etsbeskyttelse m od A flytn ing og U dspredning af Samtalens Ind
h old til andre, saaledes har ved Breve baade Brevets Forfatter og
M odtager Krav paa Beskyttelse m od A abning af Brevet og m od
dets U dspredning i videre Krese, derunder O ffenliggørelse, ganske
uanset, om Brevet er et individuelt A andsvæ rk o g derm ed forfatO m Retten til Breve se iøvrig nærmere E R V

1985-87, jfr ogsaa E ilif

M oe i T f R 1941. 1-61. — Som Følge af det oven for om fundne Breve an
førte havde ingen andre end Arvingerne efter den forsvundne Polarforsker
André Ret til dennes i Polaregnen fundne skriftlige (saavelsom andre) E f
terladenskaber (André-Fundene), derunder Retten til deres O ffenliggørelse.
De svenske R etskyndige M arks v. W ürtem berg og Birger E k eb e rg udtalte
i deres fortrinlige Betænkning om André-Fundene, at svensk Forfatterrets
Arveregler maatte kom m e til A nvendelse i denne A nledning, men samtidig
forbeh oldt de en vis Margin for almindelige nordiske Retsgrundsætninger
ved den endelige Bedøm m else af visse Sider af Retspørgsmaalene. Heri har
disse R etskyndige ganske Ret. I de juridiske Spørgsmaal om André-Fundene
supple rer de almindelige Retsgrundsætninger om den m aterielle E jendom s
ret, om E jen d om sretten idethele, de særlige p ositive R etsregler om den
litteræ re E jendom sret. Selvom den særlige aandelige Ejendom sret, vi kal
der Forfatterretten, efter et bestem t Lands særlige positive Retsorden, som
i dette T ilfæ lde Sverrigs, ophører 30 A ar efter Forfatterens D ød, ophører
ikke derm ed A n d ré’s lovlige Arvingers øvrige m aterielle og sjæ lelige E jen 
dom sret til Fundene. A t den særlige, aandelige E jendom sret, der kaldes
Forfatterretten, ophører, betyder alene, at dersom Arvingerne eller de, der
lovlig indtræder i disses Sted, f Eks den svenske Stat eller det svenske
Videnskabernes Selskab, beslutter sig til at offen liggøre Fundene, navnlig
A n d re’s Dagbogsoptegnelser, er selve disses aandelige Indhold Alm enhedens
Eje, saaledes at e fte r denne O ffenliggørelse kan enhver sen ere gen offen lig-
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terretlig beskyttet eller ej. Er Brevets Forfatter, M odtager o g nu
væ rende E jer tre forskellige Personer, har de alle tre K rav paa
denne R etsbeskyttelse. Den, der finder et Brev eller en Samling
Breve, har, selvom Ejeren, Forfatteren og M odtageren forlængst
er døde, og selvom der ikke er nogen forfatterretlig Beskyttelse,
eller denne er ophørt, ingensom helst R et til at raade over Brevene,
og kan saaledes hverken sælge dem eller offen liggøre dem, men
maa aflevere dem til Brevenes Ejer, der eventuelt efterlyses efter
de sædvanlige R egler om H ittegods.

gøre det. M en selve det primære Spørgsmaal om, h vorledes der idethele
skal forhold es m ed André-Fundene, de enkelte Genstande, disses videre
Skæbne, maa bedøm m es efter den almindelige E jendom sret, altsaa baade
efter, hvad jeg har karakteriseret som den sjæ lelige Ejendom sret, og efter
den m aterielle E jendom sret. Finderne af nævnte G enstande har som alle
andre Findere R et til en Findeløn; men videre gaar deres Ret ikke; og
andre Personer har ingensomhelst R et i Anledning af Fundene. Finderne
eller andre Personer har ingensomhelst R et til at tilintetgøre Fundene, helt
eller delvis, beskadige dem, foretage Æ ndringer eller særlige Behandlinger
af G enstandene u dover de rent konserverende, eller overh ovedet fysisk at
indvirke paa dem, eller tilegne sig dem, ved at undersøge dem (udover,
hvad Identificationsform aal kræ ver), gøre U ddrag af Bøgerne, m ed dele
dem til andre, derunder offen liggøre dem. D ette Spørgsmaal har intet m ed
det særlige Forfatterretspørgsm aal at gøre. D et er simpelthen den alm inde
lige E jendom srets primære Indhold: Retten til at bestem m e over Tingenes
faktiske Skæbne, indadtil og udadtil i Forhold til M ennesker, og denne
primære Ret tilkom m er de lovlige Arvinger. Ligesaalidt som den, der fin 
der en Kasse m ed almindelige Varer, har nogen R et til at aabne Kassen,
men kun har én T ing at gøre: at bringe Kassen og dens Indhold uforandret
til dens Ejer, som et M ærke paa Kassen klart angiver, ligesaalidt har de,
der finder et Manuskript, en D agbog eller en Samling Breve, der klart
viser sig at tilhøre en Familie A , Ret til at tage nogensom helst Bestem 
melse i nogensom helst Retning om disse Genstande, men har ligeledes kun
én Pligt: at aflevere den til Familien. M en ved D agbøger og Breve gør der
sig, som frem hævet i M odsæ tning til Kassen m ed Varer, foruden den ma
terielle tillige en sjælelig Ejendom sret gældende.
Naar en Samling private Breve, D agbogsoptegnelser e l overgives af E je 
ren til et Bibliotek, maa Biblioteket derefter anses for E jer og saaledes at
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c. R etten til eg et Navn.
En Persons R et til eget Personnavn d v s Efternavn er i Kulturstaterne V erd en over almindelig beskyttet m od A n dres Tilegnelse
(i dansk R et ved L ov N r 89 af 22 A pril 1904 § 2). E ndvidere er i
nogle Stater N avn e paa fast E jen dom beskyttet (i dansk R et ved
Plakat 11 A pril 1821, nævnte L ov 22 A pril 1904 § 2 d, V arem æ rkeloven 7 A p ril 1936 §§ 1, 4 N r 4, A ktieselskabsloven 15 A pril 1930
§ 2, 2 Stk og Firm aloven 1 M arts 1889 § 10). Endvidere er N avn e

have baade den aandelige Ejendom sret til dem — hvis Brevene e l har
litterær V æ rdi — og den materielle og sjælelige E jendom sret, m edm indre
den oprindelige Ejer, der overgav Biblioteket dem, har taget F orbehold desangaaende. H eraf følger, at selvom Biblioteket m idlertidig tillader en Per
son (være sig paa Læsesalen eller til H jem laan) at læse Brevene, f Eks i
videnskabeligt Ø jem ed , har denne Person ingensom helst Ret til at o ffe n 
liggøre Brevene, hverken in extenso eller i U ddrag; og selv til en kort O m 
tale af eller Henvisning til et eller flere af disse Breve i en A fhandling er
han uberettiget, m edm indre han faar B ibliotekets Tilladelse dertil.
I fransk Ret har man allerede tidlig i Praksis anerkendt, at der ved
Siden af den aandelige Ejendom sret til Breve var en personlig Ret for A r 
vingerne og andre Ejere af disse. D a Benjamin Constants Breve til M a
dame R écamier i 1850 blev udgivet, anlagde Constants A rvinger Sag m od
Udgiveren. D en franske D om stol gav med R ette Arvingerne M edhold og
anerkendte det Forbud m od Brevenes O ffenliggørelse, som de havde ned
lagt, m ed den M otivering, at Udgivelsen dels var et Indgreb i deres som
A rvinger tilkom m ende Forfatterret og dels en Krænkelse af Privatlivets
Fred, idet Brevene havde en fortrolig Karakter. En italiensk D om i 1884
fo r b ø d U dgivelsen af M anzonis Breve uden Brevskriverens eller hans A r 
vingers Samtykke. I D om m ens M otiver hedder det: »E t Brev bliver skre
vet for at blive læst, ikke for at blive offen liggjort. Brevet er ifølge sin
N atur et Skrift, reserveret for en enkelt, af en personlig Karakter, og en
hver maa kunne forstaa, at hvis M odtageren uden særlig Tilladelse offen liggør, hvad der i god T ro alene er betroet ham, handler han m od Brev
skriverens V illie«.
E fter rigtige Retsgrundsætninger, — og ogsaa efter dansk Ret, idet disse
Grundsætninger gælder efter Sagens N atur — kræves der til O ffen ligg ø
relse af private Breve, som oven for fremhævet, baade Samtykke af A f 
sender, M odtager og nuværende Ejer.
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paa Foreninger beskyttet (se i dansk R et L ov N r 100, 31 Marts
1926). Dertil kom m er, at Firmanavne og andre N avn e paa F orret
ninger er beskyttet (i dansk Ret ved Firm aloven 1 M arts 1889,
nævnte V arem æ rkelov §§ 1, 4 N r 4 og nævnte A ktieselskabslov
§ 2, 2 Stk og L ov N r. 80, 31 M arts 1937 § 9).
Disse N avnerettigheder er stærkt personlige R ettigheder og kan
derfor som H ovedregel ikke særskilt overdrages eller paa anden
M aade overføres til andre. R etten til N avnet paa en fast E jendom
overføres derim od sammen m ed R etten til E jendom m en; og Firma
navnet kan under visse Betingelser overføres til andre i Forbindelse
m ed en O verdragelse af Forretningen.
Ogsaa paa dette Om raade har Lovgivningen, som det vil ses,
kun en sporadisk Karakter, hvad der hænger sammen med, at heller
ikke N avneom raadet er videnskabelig op dyrk et i hele dets natur
lige Om fang. D e ovennævnte særlige Lovbestem m elser, der i R eg
len findes i Kulturstaternes R etsorden, er i V irkeligheden ikke
singulære positive Regler, men maa opfattes som enkelte, særlige
U dslag af en mere almen, ledende Retsgrundsætning, som maa
gælde, h vor der ikke i et Lands Lovgivning er direkte Bestem m el
ser, der udelukker en saadan Grundsætning.
D enne almene Retsgrundsætning maa, efter min O pfattelse, ud
trykkes saaledes: D et er retstridigt at tilegne sig det en anden —
være sig fysisk eller juridisk Person — tilkom m ende N avn. D en
almindelige Erstatningsregel er ikke begrænset til den Række sær
lige Lovbestem m elser, som spredtvis udtaler denne Regel, men
gælder til Beskyttelse af ethvert menneskeligt G od e, som egner
sig til R etsbeskyttelse, og som ikke m oralsk er uværdig dertil, og
det samme gælder den mere generelle Beskyttelse m od retstridige
Handlinger, der kan gives ved N edlæ ggelse af Forbud m od saadanne.

Firm a-Navnet opfattes o fte som en Formueret, en E jendom sret. M en
dette er urigtigt, se oven for 1 Bind S 33 ff og N otern e S 471-73.
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Denne Beskyttelse gælder ikke b lot Enkeltpersoners N avne.
A llerede i den nævnte positive Lovgivning i Staterne er saaledes,
som nævnt, ogsaa Foreningers N avne beskyttet. M en idetheletaget
maa juridiske Personers, saaledes offen lige Institutioners, Stiftelsers, M yndigheders o l N avne være beskyttet efter den almene
Grundsætning; og Tilegnelse af saadanne N avne uden Tilladelse
maa kunne im ødegaas baade ved Forbud og Erstatning, hvis Skade
er lidt herved. D e i de nævnte positive Lovbestem m elser hjem lede,
sæ rlige Retsm idler, navnlig Straf, kan naturligvis ikke anvendes
udenfor de i de nævnte L ove nævnte særlige Tilfæ lde. M en de b o r
gerlige Retsmidler, som Erstatning og N edlæ ggelse af Forbud, kan
der ikke være noget til H inder for at anvende ogsaa udenfor de
særlige Tilfæ lde. D erfor kan der næppe være T v iv l om, at det
ogsaa uden særlig U dtalelse i en Lovbestem m else maa anses for
retstridigt, hvis f Eks i Danm ark en ny Stiftelse pludselig uden
Tilladelse kaldte sig den Classen’ske Stiftelse eller den Suhr’ske
eller den S oldenfeld’ske Stiftelse eller V allø, eller hvis en ny Skole
eller Læreanstalt uden Tilladelse vilde kalde sig for U niversitet;
og derfor maa det ogsaa anses for retstridigt, hvis et n yoprettet
Kollegium vilde kalde sig Regensen, alt forudsat at man ikke faar
rette V edk om m en des Tilladelse dertil. Endvidere er det retstridigt,
dersom en privat V old giftsd om stol vilde kalde sig H øjesteret eller
Landsretten eller Sø- og H andelsretten o s v. Paa samme M aade
vil det form entlig i Sverrig være retstridigt for en ny Stiftelse at
kalde sig N obels Stiftelse eller i N orge at kalde sig den Stang’ske
Stiftelse.
D et er en sam fundsm æssig vigtig Sag, at de i Samfundet bestaaende Institutioner, private og offenlige, Foreninger, Stiftelser,
offenlige Organer saavelsom Personer, Firmaer, faste E jendom m e
o l kan bevare deres N avn e i Fred. D er ligger baade en ideel o g en
rent praktisk Interesse bag denne R etsbeskyttelse. For det første
vilde det stride m od al h øjere R etsfølelse, om nye Indretninger —
Foreninger, Stiftelser, E jendom m e — skulde kunne tilegne sig de
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bestaaende Institutioners N avne og den dertil knyttede Anseelse,
gode O m døm m e o l , uden disse Institutioners Tilladelse. M en der
næst er Samfundet af mange Grunde rent praktisk interesseret i,
at lden tificerin gstegnen e ikke forfuskes, blandes sammen, saa at
der opstaar Forvirring og Forveksling mellem de forskellige Insti
tutioner v e d N avne-Lighed eller N avne-Identitet. D ette vil saaledes
allerede postm æssig kunne m edføre betydelige Ulæm per, ved Fejladresseringer, d obb elt U lejlighed under Postbesørgelsen o l .
D er er saaledes i det hele taget flere vægtige Grunde til, at
Samfundet maa hævde for Institutioner, Foreninger, Stiftelser, M y n 
digheder, en S æ rret til N a vn et ligesaavel som for Personer, Firmaer
o g Ejendom m e. D e i forskellige Love anordnede Form aliteter, f Eks
Registrering af Foreningsnavne, tilsigter kun teknisk

at skabe

H jæ lpem idler, h vorved Prioriteten til N avnet klart kan k onsta
teres i Forholdet mellem flere, der hver for sig gør Krav paa samme
N avn, men rokker naturligvis ikke i m indste M aade ved den Sær
ret til et N avn, der i F orvejen klart tilkom m er en Forening eller
anden Institution og som forlængst i Samfundet er blevet knyttet
til denne alene, og som en nyoprettet Forening eller Institution nu
uden videre vil tilegne sig.

d. R etten til eg et Billede.
Ogsaa om dette R etsgode findes der nu og da i Staternes L o v 
givning enkelte Bestemmelser. Saaledes findes der i flere Love om
Kunstnerretten en Bestemmelse om, at en O ffenliggørelse af G en 
givelser af et Kunstværk ved Portrætter og Portrætbuster ikke maa
ske uden Samtykke af den portræ tterede eller, hvis de er bestilt
af den portræ tteredes Æ gtefæ lle, Børn, Forældre, A d op tivforæ ld re
eller Søskende, da af Bestillerne. Er den portræ tterede død, u d
øves den ham tillagte Ret af hans efterlevende Æ gtefæ lle, Børn,
Forældre, A dop tivforæ ld re eller Søskende i den angivne R æ kke
følge, (se f Eks den danske Forfatter- og Kunstnerlov, 26 A pril
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1933 § 27, 2 og 3 Stk og V arem æ rkelov 7 A pril 1936 § 4 N r 4). En
indirekte Beskyttelse af samme R etsgode er paa et særligt Om raade, nemlig i Rettergang, givet Borgerne ved det Forbud, der fin
des i enkelte m oderne Love, m od at fotografere eller tegne i Retsalen under et R etsm øde, være sig Parter, V id n er eller andre, m ed
mindre D om m eren i enkelte T ilfæ lde giver Tilladelse dertil (se saa
ledes i dansk R et R etsplejeloven 1 O k tob er 1936 § 31, 4 Stk).
Ogsaa disse spredte Bestemmelser er ikke singulære, men maa
opfattes som U dslag af en mere almen Grundsætning, der ikke
b lot maa ramme O ffenliggørelse, men ogsaa det forudgaaende Sta
dium, selve A fbildningen, Tegningen, Fotograferingen af en Person.
D et maa være en personlig Ret, tilkom m ende ethvert M enneske,
ikke b lot i andre H enseender at raade over sin Person og dens
Y dre, men ogsaa at bestem m e om, h vorvid t ens Person skal afbildes, og h vorvidt en A fb ild in g heraf skal overgives til O ffen ligheden. Ogsaa dette Om raade maa høre under det enkelte M en
neskes Særtilværelse, under hans private, personlige Liv, som han
kan kræve Fred om. D er maa følgelig her, uden udtrykkelig positiv
Regel, gælde en almen Retsgrundsætning, der kan form uleres saa
ledes: det er retstridigt at afbilde, tegne, fotografere eller paa an
den M aade gengive en Persons Y dre og at udbrede denne G en 
givelse til videre Krese og derunder at offenliggøre den, m edm in
dre man erhverver vedkom m ende Persons Samtykke. D et maa saa
ledes f Eks anses for retstridigt af Pressen at fotografere en Per
son og offen liggøre Fotografiet uden denne Persons Samtykke. M en
noget andet er, at dersom en Person tillader en Pressefotograf at
fotografere ham, maa han være klar over, at F otografiet i Reglen
vil blive offen ligg jort i vedkom m ende D agblad; og der foreligger
saaledes et stiltiende Samtykke fra den fotograferede til denne
Offenliggørelse. H vis Fotografiet derim od tages m od hans V ilje,
maa han kunne nedlægge Forbud m od dets O ffenliggørelse, lige
som han ogsaa i Kraft af den almindelige N ødvæ rgeret personlig
maa kunne hindre selve Fotograferingen, f Eks v ed at fratage Foto-
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grafen A pparatet, eller efter Fotograferingen forhindre Fotografiets
Benyttelse, f Eks ved at tilintetgøre Pladen eller eventuelt, hvis
Fotografen nægter at udlevere den, ved at fratage ham eller ø d e 
lægge Fotografiapparatet, hvori Pladen form entlig findes, hvilket
ogsaa er anerkendt i dansk Retspraksis, se D om i U f R 1916. 729.
Fotografering eller Tegning af en Person uden hans Samtykke
og senere O ffenliggørelse af Fotografiet eller Tegningen maa fo r 
mentlig i dansk R et ogsaa kunne straffes som Krænkelse af Privat
livets Fred, efter min O pfattelse ifølge en klar A n alogi af Strfl §
263, 1 Stk N r 3 og 4, jfr § 1, ligesom der eventuelt ogsaa kan blive
Tale om et et Erstatningsansvar (jfr Ikrafttræ delseslov § 15).

e. R etten til almen sjæ lelig Fred. B esk yttelse
m od p syk isk Forulæm pelse.
Et M enneskes sjælelige Fred kan naturligvis i h øj G rad fo r 
styrres ogsaa ved andet end psykiske M idler. Fysiske A n greb paa
Liv o g Legeme, Fratagelse af E jen dom m edfører saaledes foruden
de fysiske Skader ogsaa Skade af sjælelig A rt, Skuffelse, Sorg.
Fra tysk R et kan nævnes et T ilfæ lde fra 1927, hvor et Forlag paa en
Bogs Omslag havde anbragt et Billede af en nulevende preussisk Prins
uden dennes Samtykke, og hvor D om stolen m ed F øje døm te Forlaget til
at fjerne Prinsens Billede fra Bogens Omslag, idet D om m en med R ette intet
H ensyn tog til Sagsøgtes Paastand om, at Prinsen som Barnebarn af den
tyske K ejser (Eks-K ejser) tilhørte H istorien og derm ed O ffenligheden.
Denne sidste Betragtning kan ialtfald kun have V æ gt ved 1) a fd ød e Per
soner og kun 2) ved Personer, som har spillet en væsenlig R olle i Landets
Historie.
O m Retten til eget Billede se iøvrig Borum I 10, der m ed R ette ogsaa
betoner, at enhver har Ret til at m odsæ tte sig, at hans Billede udstilles
offen lig eller benyttes som Reklame for en Vare. K noph antager endvidere,
at man er beskyttet m od, at en Skuespiller anlægger en altfor nærgaaende
Maske, K noph II 49, hvad der sikkert er rigtigt. M en at en Skuespiller
parodierer en anden Skuespiller, er dog næppe retstridigt. Se iøvrig om
den Enkeltes private Fred i denne Forstand Eberstein 44-47, og A lf Ross
i T f R 1932. 217-19 og de der anførte amerikanske D om m e.
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Disse Skader om handles im idlertid naturlig i Forbindelse m ed de
paagældende strafbare H andlingers fysiske Skade. M en paa dette
Sted behandles alene de A n greb paa et M enneskes sjælelige Fred,
der iværksættes ved rent psykisk skadende H andlinger fra andre
M enneskers Side, hvilke H andlinger jeg her kalder psykisk Forulæmpelse.
En særlig grov A r t af psykisk Forulæmpelse er Fremsættelse
af Trusler om strafbare Krænkelser af Liv, H elhed og V elfæ rd;
og denne Forulæmpelse er ikke b lot retstridig, men strafbar efter
de fleste Straffelove (se i dansk R et Strfl § 266, jfr norsk Straffelov
§ 266, svensk Straffelov 15 K ap). En anden grov psykisk Forulæm 
pelse er Æ reforn æ rm elsen , der ligeledes er ikke b lot retstridig,
men strafbar (i dansk Ret efter Strfl §§ 267-274, jfr norsk Straffelov
§§ 246-254, svensk Straffelov 16 Kap).
M en der findes andre A rter af psykisk Forulæmpelse, der vel
ikke er saa grove som Trusler og Æ refornæ rm elser, men som dog
er saa væsenlige Krænkelser af N æstens sjælelige Fred, at de bør
anses for retstridige og i visse Tilfæ lde endog for strafbare. Straffelovene indeholder saaledes ofte Bestemmelser m o d en Forseelse,
som man kan kalde p syk isk Forfølgelse. Saaledes straffer i dansk
Ret Strfl § 265 den Person, der krænker nogens Fred v ed trods
forud af Politiet given A dvarsel at trænge ind paa ham, forfølge
ham m ed skriftlige H envendelser eller paa anden lignende M aade
forulem pe ham. Denne Forfølgelse maa im idlertid ogsaa udenfor
dette Tilfæ lde, altsaa selvom den ikke sker paa T ro d s af en forud
given Politiadvarsel og saaledes ikke er strafbar, form entlig være
retstridig, saaledes, at der altsaa kan nedlægges Forbud m od For
følgelsen. I Praksis forekom m er det saaledes ikke saa sjæ ldent, at
f Eks en M and efter Separationen vedbliver at følge efter sin H u
stru paa Gaden, tage Opstilling udenfor det Sted, hvor hun ar
b ejder, hvilken Forfølgelse kan være en saa alvorlig Ulæm pe, f Eks
for den Butik, hvor hun er ansat, at hun udsættes for at miste
sin Plads, hvis denne Forfølgelse ikke hører op. H er vil der altsaa
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kunne blive Brug for de borgerlige Retsm idler, Forbud og Erstat
ning. En beslægtet Forulæmpelse er det, naar Skarer af A rb e jd e re
vedholdende ledsager arbejdsvillige (Strejkebrydere) fra A r b e jd s 
pladsen til deres H jem .
En mindre grov psykisk Forulæmpelse er den saakaldte F ikse
ring. D et staar naturligvis enhver frit for i et offen ligt Lokale at
se paa enhver i Lokalet tilstedevæ rende og n øje iagttage enkelte,
der af en eller anden Grund maatte vække hans særlige O pm æ rk
som hed. D et maa enhver finde sig i, der væ lger at op holde sig i
et offenligt Lokale. M en heraf følger ikke, at man har R et til, hvad
man kalder at fiksere en Person, d v s vedh olden de gennem læn
gere T id at stirre paa denne, hvad der navnlig fo r K vinder kan
føles som en virkelig Forulæmpelse, for ikke at sige en Fornær
melse. I A lm indelighed vil A n ven delse af Retsm idler her være
upraktisk. M en ogsaa her er der et Tilfæ lde, h vor der efter O m 
stændighederne kunde være A n ven delse for et mere sm idigt R ets
m iddel end de gammelkendte, navnlig for Bod, der ganske kan a f
passes efter Tilfæ ldets A rt, særlig under H ensyntagen

til, om

Fikseringen gentages, antager Karakteren af en psykisk F o rfø l
gelse o l .
Endelig maa nævnes en psykisk Forulæmpelse, der er blevet
særlig praktisk efter T elefonens O pfindelse, og som bestaar i ano
nym e Opringninger m ed ondsindet Formaal, f Eks løgnagtig M e d 
delelse til en Hustru i H jem m et om , at hendes M and, der er ude
i Byen, er blevet ramt af et U lykkestilfæ lde og bragt til H ospita
let, o l . I ældre T id brugtes undertiden anonym e Breve til den
Slags Formaal; men det var selvsagt langt vanskeligere ad denne
V e j at anrette alvorlige U lykker. V e d en Telefonopringning som
den nævnte kan der tilføjes den, der opringes, et C h ock m ed de
alvorligste Følger for Liv og H elbred, hvad der faktisk enkelte
Gange er sket. D et er i Reglen teknisk umuligt at op sp ore den
anonym e telefonerende. M en skulde det i særlige Tilfæ lde være
muligt, vil der ofte være Brug for den almindelige Retshaand-
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haandhævelse, Straf og Erstatning. M en hvor denne Retshaandhævelse ikke kan anvendes, vilde ogsaa her R etsm idlet B od være
naturligt.

D e almene personlige Rettigheder eller M enneskerettigheder,
som jeg oven for har søgt at analysere, har kæ m pet sig frem gen
nem A artusenders voldsom m e sociale Kampe, R evolutioner og
Krige, til stadig større og større Anerkendelse. Kam pen fo r disse
Rettigheder har kostet M enneskeheden Strøm m e af B lod og utal
lige Lidelser gennem Tiderne. H vad har ikke Aartusenders Slaveri
og Kampe for dets A fsk affelse alene k ostet M enneskelivet. Dertil
kom m er det 17, 18 og 19 Aarhundredes R evolutioner o g Kampe
for disse Rettigheders Frigørelse for Statsmagtens vilkaarlige Ind
greb. Europas Folk, ja hele V erden s Folk staar i sidste H enseende
i Taknem m elighedsgæld til det engelske Folk, som først af alle,
gennem to R evolutioner allerede i det 17 A arhundrede ved O fre
af sit bedste B lod frigjorde M enneskerettighederne for A fh æ n gig
heden af Statsmagtens V ilkaarlighed og vandt for M enneskeheden
den borgerlige Frihed i bedste Forstand, legemlig og aandelig, som
siden hen er blevet Folkenes store fælles Kultureje. A nderledes
er M enneskelivets Kaar ikke end, at næsten enhver R et maa vin
des gennem Kamp. D en Menneskeret, der er vundet m ed største
Indsats af Kamp og Lidelse, er for Folkene den mest værdifulde.
M en én Gang endelig vundet bør det kostelige Kultureje, som M en
neskerettighederne er, aldrig mere forskertses, aldrig mere gaa
tabt for M enneskeheden, ganske uanset at Forfatningerne i Statens
Styrelse skifter. Som jeg senere skal forsøge at vise, er den nu
væ rende forvirrede T id s største og mest skæbnesvangre politiske
V ildfarelse den, at den har forvekslet den borgerlige Frihed med
D em okratiet. D en borgerlige Frihed, som M enneskerettighederne
udtrykker, b ør aldrig mistes, selvom Folkestyret maa opgives.
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2 Kapitel.
FAM ILIE- OG A R V E R E T T E N .
R F A R IN G E N viser, at intet Kultursamfund hidtil har kun

E

net undvære Æ gteskabet som Institution. Som alt andet m en

neskeligt har ogsaa denne Institution sine Svagheder. M en taget
i det hele og store har Æ gteskabet vist sig at virke tilfredsstillende
for Samfundet, baade i personlig og økon om isk Henseende. B evi
set h erfor ligger i, at selvom Skilsmissernes A ntal i nyere T id har
væ ret stærkt stigende, er det dog stadig den overvejen d e Procent
af samtlige Æ gteskaber, der bliver bestaaende. Æ gteskabet er o g 
saa under den m oderne Lovgivning en ret smidig Institution, der
kan tilpasse sig til h øjst forskellige Forhold. I øk on om isk H en 
seende kan Æ gtefæ llerne indrette deres Forhold i det hele og store
frit som de vil, idet de kan vælge mellem fælles Ø konom i, retsligt
Formuefællesskab, og fuldstændig adskilt Ø konom i, gennem det
retslige Særeje. M en ogsaa i personlig H enseende er de frit stillet.
D er er saaledes intet til H inder for, at de kan bo hver for sig,
hvis de maatte foretræ kke dette og er enige herom. D et er i saa
Fald kun et Pengespørgsmaal. Faktisk bor allerede nu adskillige
T il Æ gteskabets H istorie se bl a Henning M atzen: Retshistorie 1897,
Familieret 1 ff, Borum III 49 ff, 61 ff, 177 ff, Stig Juul: Fællig og H ov ed lod .
Studier over Form ueforholdet mellem Æ gtefæ ller i T iden før Christian V ’s
Danske Lov, 1940, C. W . W estru p : M and og Kvinde. A f Æ gteskabets H i
storie. 1941.
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Æ gtefæller, navnlig de, der har hver sit selvstændige Erhverv,
baade med adskilt Ø konom i, m ed Særeje, og personlig hver for sig.
Endelig maa fremhæves, at for B ørnene giver Æ gteskabet utvivl
som t de bedste og mest betryggende Forhold at leve under. Er
faringen viser, at Børn født udenfor Æ gteskab er langt mere ud
sat for Kriminalitet, Sygdom og D ød eligh ed end Børn fød t i Æ gte
skab. D erfor b ør R etsordenen ogsaa ved Spørgsmaalet om Skils
misse tage et væsenligt H ensyn til, om der er Børn i Æ gteskabet
under 18 A ar eller ej.

1. F A M IL IE R E T T E N .
a. D et er naturligt, at Æ gteskabslovene opstiller visse Betin
gelser m H t A ld er og Sundhed for Indgaaelse af Æ gtesk a b . D en
nordiske Æ gteskabslov kræver saaledes, at M anden som Regel
skal være 21 og Kvinden 18 A ar for at indgaa Æ gteskab, og at de,
der vil indgaa Æ gteskab, ikke maa lide af Sindsygdom , Aandsvaghed, kronisk A lk oholism e, Epilepsi (i sværere G rad) og sm itte
farlig K øn sygdom (jfr §§ 6-11). Formaalet, der ligger bag saadanne
Bestemmelser, svækkes dog væsenlig derved, at Forbindelser uden
for Æ gteskab i ret vidt O m fang indgaas mellem Personer, der li
der af disse Sygdom m e. Disse Lovbestem m elser kræver derfor til
nødvendig Supplering, at de aandsvage, sindsyge, de kroniske A l
koholister og Epileptikerne steriliseres i langt videre O m fang, end
de fleste Landes Lovgivninger tillader; og ganske særlig maa Steri
lisation form entlig i disse T ilfæ lde gennem føres i ret vidt Omfang,
selv m od de paagældendes V ilje. I Sammenligning m ed en saadan
tvungen Sterilisation har de nævnte Bestemmelser i Æ gteskabs
lovene en ret ringe praktisk V æ rdi.
Tvungen Kastration og Sterilisation er i dansk Ret kun tilladt i et meget
begrænset Omfang, se L ov N r 176, 11 M aj 1935 §§ 2-4, jfr L ov N r 171,
16 M aj 1934 § 5. D en første danske L ov om dette Emne var L ov 1 Juni
1929 (der i det væsenlige var baseret paa Frivillighed). O m Erfaringerne
35
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Foruden A ld ers- og Sundhedsbetingelser opstiller Æ gteskabs
lovene visse negative Betingelser m H t Slægtskab og Svogerskab,
altsaa Forbud m od Æ gteskab mellem visse Grupper af beslægtede
og besvogrede. I ældre T id var disse Forbud langt talrigere end
i Nutiden. I de europæiske Stater indførtes der i ældre R et under
Indflydelse af den katolske Kirke (der byggede paa det gamle
Testam ente) en Række vidtgaaende Forbud m od Æ gteskab selv
mellem forholdsvis fjern t beslægtede, som mellem en M and og
hans Søster- eller B roderdatter og hans Faster og M oster, mellem
Fætter og Kusine, og undertiden ogsaa mellem en M and og hans
afdøde Hustrus Søster. I de fleste Stater blev disse Forbud efterhaanden mere og mere indskrænket, og i N utidens R et er de i
Reglen tilsidst blevet indskrænket til Æ gteskab mellem beslæ gtede
i den ret op- og nedstigende Linje (m ellem Forældre og Børn, B ed
steforæ ldre og B ørnebørn o s v) og mellem Søskende (H el- o g H alv
søskende) og mellem besvogrede i den ret op- og nedstigende Linje
(Stedforæ ldre og Stedbørn, Svigerforæ ldre og Svigerbørn). D et sid
ste Forbud — m od Æ gteskab mellem de nævnte besvogrede —
kan vanskelig begrundes. I ældre Tider, hvor det daglige Samliv
indenfor Slægten om fattede en langt større Kres end i Nutiden,
kan dette Forbud maaske have haft en vis Berettigelse i Retning
af at sikre Freden m od U ro og Strid af seksuelle Grunde. M en i
N utiden vejer dette H ensyn ikke stærkt. Svigerforældre og Sviger
børn lever jo i vore D age altid i vid t adskilte Husstande, og Sted-

paa Grundlag af disse Love se Knud Sand: D en legale Kastration, 10 A ars
Erfaringer med legal Kastration i Danmark, A fhandling i N ordisk T id s
skrift for Strafferet, 1939. 283-385. A ntallet af Kastrationer har i disse 10
A ar ialt kun været 190, anf Skrift 315. Som H ovedresultat af Erfaringerne
fastslaar Forf, at K astration i disse T ilfæ lde i det hele og store har virket
tilfredsstillende som samfundsmæssig Foranstaltning, Forf 380-83. H eri maa
man være enig m ed Forf. D erim od kan man efter min O pfattelse ikke af
Erfaringsmaterialet paa Grundlag af disse L ove drage den Slutning, at
Kastration i videre O m fang ikke skulde være ønskelig. I de nævnte 190
T ilfæ lde har Kastration forøvrig været frivillig.
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døtre og Stedsønner har i N utidens Erhvervsliv — navnlig under
de unge Kvinders stærkt udbredte Selverhverv og hele selvstæn
dige Stilling — i de fleste Tilfæ lde mistet Forbindelsen m ed Stedforæ ldrehjem m et paa den T id , da der maatte være særlig M ulig
hed for seksuelle Forbindelser. Et enkelt Land har i nyeste T id
væ ret Foregangsland i Retning af at bryde m ed dette foræ ldede
Forbud, idet dansk R et m ed Loven af 30 Juni 1922 § 13 har b e
stemt, at der kan gives Bevilling til Indgaaelse af Æ gteskab mel
lem de nævnte besvogrede. D er opstilles dog i § 13 visse Betin
gelser for at give denne Bevilling, navnlig at det tidligere Æ gte
skab er opløst ved D øden, og der ikke i dette Æ gteskab er Fællesbørn. Disse Betingelser kunde uden Skade stryges, da ingen reelle
Interesser ses at være synderlig truet ved deres Bortfald. D et maa
iøvrig bemærkes, at denne Lovens A dgang til Indgaaelse af Æ gte
skab mellem nævnte besvogrede efter Erfaringen i alle de A ar,
h vor den har bestaaet, ikke vides at have givet A nledning til nogen
A rt af uheldige Forhold.
Tilbage af Æ gteskabsforbudene bliver da alene Forbudene m od
Indgaaelse af Æ gteskab mellem Foræ ldre og Børn, (og andre Slægt
ninge i ret op- og nedstigende Linje) og mellem S øskende (H el- og
H alvsøskende). D et er im idlertid m eget vanskeligt videnskabelig
at finde de reale Grunde, der maatte ligge bag selv disse Forbud.
T idligere har man haft visse temmelig uklare Forestillinger om , at
disse Forbud skyldes, at Æ gteskab mellem de nævnte nærbeslægtede skulde frem byde en Fare for A fk om m ets Sundhed, eller, som
det ogsaa siges, at Indavl skulde skabe degenererede Individer. I
N utidens V idenskab maa det ihvertfald opgives at søge en Begrun
delse af Forbudene i dette Forhold. Efter den biologiske og lægcvidenskabelige Forskning maa det antages, at Æ gteskab mellem
nærbeslægtede ikke i sig selv frem byder nogen Fare for A fk o m 
mets Sundhed. I de antikke Stater, h vor Æ gteskaber mellem Sø
skende var tilladt, vides disse Æ gteskaber overh oved et ikke at
have haft sundhedsmæssig ringere A fk o m end andre Æ gteskaber;
35*
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tvæ rtim od haves der flere Eksempler paa, at Søskende-Æ gteskaber
har haft Børn af meget h øj Kvalitet. D ette stemm er ogsaa m ed
Erfaringerne fra Dyreverdenen, h vor netop en planmæssig Indavl
i høj Grad har væ ret bestem m ende for U dviklingen af stærkt fo r
ædlede Racer. Kun hvis det nærbeslægtede Par begge lider af
samme Sygdom , er der Fare for, at A fk om m et bliver ganske sær
lig belastet m ed denne; men dette gælder jo ogsaa Æ gtepar, der
slet ikke er i Slægt med hinanden.
Forbudet m od Æ gteskaber mellem disse nærbeslægtede maa da

I Anledning af det Lovforslag, der blev til Æ gteskabsloven af 30 Juni
1922, afgav Retslægeraadet en Erklæring, der bl a ogsaa om handlede Spørgsmaalet om Indavlens Virkninger. D et hedder i Retslægeraadets Erklæring
desangaaende: »D et er ved de senere A ars Undersøgelser fastslaaet, at
Æ gteskab mellem blodbeslæ gtede ikke i og for sig har nogen uheldig Ind
flydelse paa A fkom m et. For D yrenes V edkom m en de har det vist sig, at
Indavl kan fortsættes i lang T id og indenfor ganske smaa Stammer, uden
at der kan paavises noget T ab i Retning af Størrelse, Frugtbarhed eller
Ydeevne. T væ rtim od er det netop paa denne M aade (ved stærk Indavl og
Incestavl), at det er lykkedes at frem bringe nogle af de ypperste Husdyrracer, vi kender, f Eks den engelske Fuldblodshest, K orthornskvæ get og
M erinofaarene. En lignende Fremgangsmaade (tvungen Æ gteskab mellem
Søskende) anvendtes i O ldtiden i Æ gypten for at bevare Herskerslægten
fra Tilblanding af frem m ed ringere Blod, og U dfaldet var i mange T il
fælde udmærket. D et er ligeledes bekendt, at Incestægteskaber (m ellem
Fader og D atter) af økonom iske G runde var Skik og Brug i adskillige
Indianerstammer, uden at Stammen derfor vanslæ gtede

Betragter

man de smaa afsondrede Samfund, der forplanter sig Aarhundreder igengem uden nævneværdig Indblanding af frem m ed Blod, og hvor alle Indi
vider som Folge heraf er beslægtede m ed hinanden (B eboere af afsides
liggende Fiskerlejer, af utilgængelige Bjergegne, Jødekolonierne i tidligere
T id ), viser det sig, at saadanne Stammer i mange T ilfæ lde kan bevare en
fuldstændig Sundhed.
D et kan saaledes form entlig fastslaas som en Erfaring, at Indavl ikke
i og for sig har nogen uheldig Indflyd else, naar blot ved kom m en d e Stam
m er er fuldstændig sunde. A nderledes derim od, naar der er arvelige Syg
dom m e eller Sygdomsanlæg i Slægten. I saa Fald vil Udsigten til N edarvning naturligvis forøges ved Æ gteskab mellem blodbeslæ gtede. D e skad e
lige Følger, man virkelig i mange T ilfæ ld e har set ved fortsat Indavl, sk yl
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begrundes paa anden Maade. H er kan man form entlig til Fordel for
Forbudet anføre, at det i den særlig snevre Familiekreds, der her
er Tale om, er af V igtighed, at der under Samlivet hersker fuld
T rygh ed for, at seksuelle Tiltrækninger ikke griber ind i dette
Samlivs Fred, hvilket antages bedst at kunne opnaas, naar enhver
Tanke herom paa Forhaand ved nævnte Forbud absolut udelukkes.
Hertil kan dog bemærkes, at dette Formaal norm alt vil opnaas
selv uden Forbud i Loven. Seksuel Tiltrækning forudsæ tter i R eg
len en vis M argin af U kendskab til vedkom m ende. M en Søskende

des alene den om talte forstæ rked e N edarvning af uheldige Egenskaber og
A n læ g.« (U dhævelserne af Raadet).
Oprindelig synes der i Reglen ikke at have været Forbud m od Æ g te
skab mellem nærbeslægtede hos de indoeuropæ iske Folk. H os flere af disse
— bl a G ræ kerne og N ordboern e — nævnes udtrykkelig Æ gteskab mellem
Søskende, navnlig mellem H alvsøskende, som o fte forekom m ende. Disse
Forbud er først trængt igennem, ogsaa hos Germ anerne, i L øbet af M id d el
alderen, under Indflydelse af Kirken, og o fte under stærk M odstand i Fol
kene. Kirkens Forbud m od Æ gteskab mellem beslægtede og besvogrede
stammer væsenlig fra et ikke indoeuropæ isk Folk, nemlig det jødiske, hvis
M oselov indeholdt en Ræ kke saadanne Forbud.
H os meget prim itive Folk i Asien og A frika træ ffer vi i vidt O m fang
disse Forbud. Aarsager, endsige Begrundelse af disse Regler hos de prim i
tive Folk vil man forgæves lede efter. M an har ialtfald hidtil ikke med
Sikkerhed kunnet efterspore disse. Rimeligvis hænger de sammen med
noget prim itive religiøse Forestillinger. Tabu-R egler har i Reglen ingen
rationel Begrundelse men taber sig i en lavtstaaende religiøs Mystik.
T il den historiske Belysning af disse Forbud se navnlig Stig Juul: »D ie
Inzestregeln in den indoeuropäischen Rechten« i Classia et M ediaevalia,
Bd II, 1939 S 27-54 og den der anførte Litteratur.
D et, der i Retslægeraadets ovenstaaende Erklæring sigtes til ved O m 
talen af Æ gyptens Herskerslægt, er det Forhold, at K ong Ptolemæus den 2
var Søn af K ong Ptolemæus den 1 og dennes Halvsøster, og at denne
Ptolemæus den 2 var en af Æ gyptens viseste Regenter, betydelig baade
som Statsmand og Feltherre. Han beskyttede Kunst og V idenskab. E nd
videre kan nævnes, at Ptolemæus den 3, Evergetes (V elgøreren ), der o g 
saa var fremragende, baade som Statsmand og Feltherre, var Søn af nævnte
Ptolemæus den 2 og dennes Søster. D enne kraftige Hersker var saaledes
baade Søn af to Søskende og Sønnesøn af to Søskende.
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— som der praktisk talt alene kan være Tale om — kender nor
malt hinanden kun altfor god t til, at en Tiltrækning i saa H en
seende skulde kunne opstaa. Selv uden et Forbud vilde der derfor
næppe være nogen Fare for saadanne seksuelle Forbindelser. O g
i de enkelte, relativt meget sjældne Tilfæ lde, h vor der i Livet opstaar seksuelle Følelser mellem disse Personer, viser Erfaringen, at
Forbudet m ed dertil hørende Straffebestem m elser alligevel, ihvertfald ofte, ikke virker tilstrækkelig afskrækkende. Da det dog paa
den anden Side ikke paa Forhaand helt kan benægtes, at Forbudet
med tilhørende Straf kan have nogen Virkning i Retning af at be
trygge Freden i Samlivet mellem disse nærbeslægtede m od seksuelle
Forstyrrelser, en Fred, der utvivlsom t maa anses for et sam funds
mæssigt G od e, synes det alt i alt overvejet at være det rette at
opretholde de nævnte Æ gteskabsforbud for Søskendes, Forældres
og Børns V edkom m en de i A lm indelighed.
M en denne Begrundelse rækker da ikke til i de særlige Tilfæ lde,
h vor f Eks H alvsøskende aldrig har kendt hinanden som Børn og
først træ ffer hinanden som voksne, og uden at vide, at de er
H alvsøskende, faar T ilb øjeligh ed til hinanden. U nder N utidens
sammensatte Forhold, navnlig i Storbyernes m ægtige Befolknings
masser, men undertiden ogsaa paa Landet, hænder det, at et uægte
Barn bliver bortadopteret til frem m ede, at dets Far eller M or der
efter indgaar Æ gteskab med en anden end den, hvorm ed han eller
hun fik Barnet, at de faar Børn i dette Æ gteskab, og at et af disse
Børn, f Eks en Søn mange A ar efter træ ffer det bortadopterede
Barn, en H alvsøster, og at disse Unge, der ikke aner, at de er be
slægtede, føler sig stærkt tiltrukket af hinanden, maaske netop,
fordi de har ganske særlige Betingelser for sjælelig at forstaa hin
anden. Da A doptanterne i Reglen lægger stærk V æ gt paa, at det
adopterede, uægte Barns Forældre intet faar at vide om, hvem
A dop tivforæ ld ren e er, for at enhver Forbindelse mellem Barnet
og dets Forældre kan blive afbrudt, og de om vendt ikke ønsker
at vide, hvem disse Forældre er, kan det ske, at disse H alvsøskende
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bliver gift og faar Børn uden nogensinde at faa det virkelige F or
hold at vide. M en hvis det virkelige Forhold f Eks mange A a r efter,
naar de har faaet Børn og levet Livet sammen, skulde blive opdaget,
synes det temmelig urimeligt at opløse et saadant, iøvrig lykkeligt
Æ gteskab. Ingen berettiget Samfundsinteresse ses at kunne b e 
grunde dette. M en det hænder ogsaa, at de unge opdager det virke
lige Forhold inden Æ gteskabet; og der kan da opstaa en Livstragedie, hvis Lidelser og U lykker ikke staar i noget rimeligt For
h old til V æ rdien af et fuldstændig undtagelsesfrit Forbud paa dette
Omraade. D et hændte for nogle A ar siden i København, at en
ung M and og Kvinde blev fundet druknet i Havnen, idet de havde
bundet sig til hinanden m ed en Rem. D et oplystes senere, at
de, der ikke vidste, at de var H alvsøskende — idet M anden var
uægte Søn af den unge Piges Far — , da de opdagede dette, b e 
sluttede at gaa i D ød en sammen. K ort forinden havde Faren, da
han fik Forholdet at vide, taget Livet af sig. D enne Tragedie, der
minder om Tragedien i Sofokles’ gribende Skæbne-Drama, synes
ikke at kunne retfæ rdiggøres ved det Forbud, hvis Begrundelse
alene ses at være den oven for anførte, ti i disse særlige T ilfæ lde
har den seksuelle Fred i det nære Familieliv mellem Børn, der v o k 
ser op sammen, overh oved et ikke væ ret truet.
Idet det altsaa form entlig kan forsvares i Æ gteskabsloven og
Straffeloven som H oved reg el at opretholde de gamle Forbud m od
Æ gteskab (og anden seksuel Forbindelse) mellem Hel- og H alv
søskende og mellem Forældre (og andre i den rette Linje beslæg
tede), synes der at være god Grund til samtidig at hjem le en Dispensationsregel i de nævnte, særlig begræ nsede U ndtagelsestilfælde.

b. Æ g tesk a b ets Opløsning. D e nordiske Æ gteskabslove bygger
i vidt O m fang paa Frivillighedens Grundsætning. Disse Loves R eg
ler om Separation og Skilsmisse hviler væsenlig paa den Betragt
ning, at en Fortsættelse af et Æ gteskab i Længden ikke vil have
nogen V æ rdi for Æ gtefæ llerne, Børnene eller for Samfundet, der
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som Samlivet skal være tvungent, dersom det skal fortsæ ttes m od
Æ gtefællernes V ilje. Samfundet maa her indskrænke sig til gen
nem passende Lovregler at m odvirke, at Æ gteskaber opløses let
sindig og uovervejet, idet der gennem Ordningen m ed de to Sta
dier, Separation og Skilsmisse, i T iden mellem disse, altsaa inden
Æ gteskabets endelige O pløsning gives Æ gtefæ llerne Betingelser
for en alvorlig O vervejelse af deres Forhold og K onsekvenserne af
en eventuel Opløsning. D en nordiske Æ gteskabslov bestem m er,
1) at Æ gtefæ ller, som paa Grund af dyb og varig U overensstem 
melse finder ikke at kunne fortsætte Samlivet, og som er enige om
at ønske Separation og om Ordningen af deres indbyrdes U n d er
holdspligt og Forholdet til Børnene, kan faa Bevilling til Separa
tion af O verøvrigheden og, naar der er gaaet 1 A a r (i den danske
L ov 1½ A a r) efter Separationen endelig Skilsmisse (jfr den danske
Lovs §§ 52 og 54). M en dernæst bestem m er Loven, 2) at selvom
Æ gtefæ llerne er uenige (om A dskillelsen og dens V ilkaar), kan
enhver af dem, naar Forholdet mellem dem paa Grund af dyb
U overensstem m else maa anses for ødelagt, faa Separation, m ed
mindre U overensstem m elsen hovedsagelig skyldes Sagsøgerens F or
h old overfor den anden Æ gtefæ lle, og efter et vist Tidsrum (i
dansk L ov 1½ , 2 A ar) Skilsmisse (jfr den danske L ov §§ 53, 2 Stk,
54 og 58).
D en eneste U ndtagelse, der efter nævnte Lovregler er gjort fra
Frivillighedens Grundsætning, er den anførte (§ 53, 2 Stk, § 55), at
en Æ gtefæ lle ikke m od den andens Protest kan opnaa Separation
(og derm ed Skilsmisse), hvis »U overensstem m elsen hovedsagelig
skyldes Sagsøgerens Forhold ov e rfo r den anden Æ gtefæ lle«. D enne
U ndtagelsesbestem m else,

der er givet

efter Forbillede

af den

schweiziske L ovbogs § 142, 2 Stk, har vold t vore D om stole b etyd e
lige retstekniske V anskeligheder. D a det i mange T ilfæ lde viser sig
umuligt for D om stolene at trænge tilbunds i det indbyrdes Skyld
forh old mellem Æ gtefæ llerne, har der ikke kunnet dannes faste
R etningslinjer for D om stolenes A nvendelse af denne L ovbestem 
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m else; og D om safgørelserne har derfor ikke kunnet undgaa et vist
Præg af Vilkaarlighed. D ette kan efter min O pfattelse ikke lægges
D om stolene til Last, men maa udelukkende tilskrives L ovbestem 
melsen, hvis Indførelse i nordisk R et ikke kan siges at være noget
heldigt Fund. H ensigten m ed Lovbestem m elsen — at hindre for
hyppige, u overvejede og ubegrundede Skilsmisser — er rigtig nok.
M en Lovgiveren har ikke set, at denne Hensigt kunde naas gennem
retsteknisk klarere

Lovregler,

der samtidig

individualiserede

i

h øjere Grad end hidtil sket. D er bør efter min O pfattelse indivi
dualiseres dels efter en stærk H ensyntagen til Børnene og dels
efter en Bedøm m else af Æ gtefæ llernes hidtidige Liv.
For det første synes der at være Grund til at sondre mellem,
om der i Æ gteskabet er Børn (under 18 A a r) eller ej, idet en Skils
misse mellem Forældre for Børn betyder en O pløsning af det H jem ,
der hidtil har væ ret en tryg Ramm e om deres Tilværelse. D er kan
derfor være Grund til at kræve en længere T id til O vervejelse for
Æ gtefæ llerne inden den endelige Skilsmisse, naar der er Børn end,
naar der ikke er Børn, f Eks 2 eller 3 A ars Separationstid i første
T ilfæ lde og 1 A ar i sidste Tilfæ lde. Endvidere kan der form entlig
være Grund til at tage H ensyn til, om vedkom m ende Æ gtefæ lle,
der søger Separation og Skilsmisse, tidligere har væ ret gift og er
blevet skilt, eller, om det er første Gang, denne Æ gtefæ lle søger
Skilsmisse. D et anstødelige, der ligger i samme Personers hyppige
Skilsmisser, vilde kunne stem ples af Samfundet paa rette Maade,
dersom Loven kræ vede en meget længere Frist mellem Separation
og Skilsmisse, f Eks 3 A ar, dersom den Æ gtefæ lle, der søger Skils
misse m od den andens V ilje, før var blevet skilt, end hvis der s ø 
ges Skilsmisse første G ang; og Fristen kunde passende forlænges,
jo oftere samme Person søger Skilsmisse. D er ligger en rigtig Er
faring i det gamle Ord, at man har L ov til at tage fejl én Gang.
Ganske særlig gælder dette ved Æ gteskaber mellem unge, der ikke
kan forventes at have tilstrækkelig M enneskekundskab, naar V a l
get af Livsledsager træffes. M en dersom samme Person i dette
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vigtige Forhold tager fejl gentagne Gange, synes det rimeligt at
L oven sætter ham eller hende i en vis Karantæne, tvinger dem til
en længere T id s mere alvorlig O vervejelse.
D ersom disse to, paa én Gang individualiserende og samtidig
retsteknisk skarpe Regler blev indført i Loven, kunde den anførte
tvivlsom m e Bestemmelse om Sagsøgerens Skyld (i § 53, 2 Stk og
§ 55) udelades af Loven. Frivillighedens Grundsætning vilde da
være fuldt gennem ført, idet ingen Æ gtefæ lle i Længden ved D o m 
stolenes H jæ lp kunde tvinge den anden Æ gtefæ lle til et Æ gteskab,
der ingen V æ rdi har for Sam fundet; men samtidig vilde Loven
gennem de foreslaaede to Regler form entlig i nogen G rad m o d 
virke for hyppige og u overvejede Skilsmisser og derunder tage et
væsenligt H ensyn til Børnene. D ersom Loven form edes paa denne
Maade, vilde forøvrig ogsaa de mange specialiserede R egler i L o 
vens §§ 55-63 kunne undværes.

c. Æ g tefæ llern es Form ueforhold.
Love om Form ueforholdet mellem Æ gtefæ ller hører til den
Slags Love, som har ringe Betydning for det virkelige Liv. D et er
efter min O pfattelse temmelig underordnet, om man indretter dette
Form ueforhold som et Formuefællesskab med A dgang til Særeje
ved Æ gtepagt eller som et Særeje som Flovedordning eller en
Blanding af disse to Former. Grunden til, at alle Love herom har
ringe Betydning for Livet, er den simple, at i de allerfleste Æ g te 
skaber er der overh oved et ingen Formue, der er væ rd at lovgive

O m de retstekniske V anskeligheder for D om stolene ved A nvendelsen af
af den nugældende Æ gteskabslovs §§ 53, 2 Stk og 55 se Undersøgelsen af
Borum i hans A fh an dling: Skyldbegrebet i Skilsmisseretten, 1940 (i Fest
skrift for V inding Kruse S 19-33), se ogsaa Borum 112 ff. Se for O phæ velse
af Skvldreglen Knud Illum i U f R 1932.265-77 og G eorg S tjern stedt i Svensk
Juristtidning 1937.463.
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om , og at de relativt faa Æ gtefæ ller, der har en væsenlig Formue,
altid kan indrette sig ved Æ gtepagt. A f dette Lands 4 M illioner
er der kun et relativt lille Mindretal, c 250.000 M ennesker, der
ejer blot 6000 Kr og derover. D et viser sig da ogsaa, at Indførelsen
af en ny Form ueordning mellem Æ gtefæ ller (baade da vi i dansk
Ret gik fra den gamle Ordning i Chr V ’s L ov til Loven 7 A pril
1899 og fra denne til Loven 18 M arts 1925) ikke vold er V anskelig
heder og kun mærkes lidt i Praksis.
For de Æ gtefæ ller, der ejer noget, gælder det b lot om, at F or
mueordningen i Æ gteskabet indrettes saa praktisk som muligt og
saaledes, at Tilliden i Forretningslivet ikke svækkes ved, at Form ue
værdier, som Kreditorerne har et rimeligt Krav paa, unddrages disse.
I begge disse Retninger turde den nordiske Ordning (i dansk R et
Loven 18 Marts 1925) være ret uheldig. 1) D a hver Æ gtefæ lle efter
denne Ordning som H ovedregel raader alene over sin A n d el af
det saakaldte Fællesbo og kun hæfter m ed sin A n d el for de af
den selv indgaaede Forpligtelser, maa T redjem an d i Reglen gaa
den besværlige V e j at skaffe sig begge Æ gtefæ llers U nderskrift
paa alle Kontrakter af væsenlig øk on om isk Betydning. 2) D en Æ g te 
fælle, der ikke er Erhverver, ofte Hustruen, og som har nogen ar
vet Kapital, vil i Reglen kunne bevare denne Kapital netop, fordi
H ovederhververen opretholder H jem m et og den fælles H ushold
ning. Men denne Delagtighed i de gode D age synes naturlig at
maatte m edføre Solidaritet, naar N edgangen kom m er; og den saa
ledes bevarede Kapital bør da ikke unddrages H ovederhververens
Kreditorer. Ordningen efter den danske L ov af 18 M arts 1925, der
kalder sig et Formuefællesskab, viser intet Fællesskab i Forpligtel
sen o verfor Kreditorerne. D er er baade særskilt H æ ftelse o g sær
skilt Raaden for Æ gtefæ llerne over hver sin D el af »Fæ llesboet«.
Fællesskabet viser sig — bortset fra Lovens §§ 18 og 19 om fælles
Raaden over Bolig og Indbo — mærkelig nok først, naar Æ g te 
skabet opløses (ved Skilsmisse eller D ø d ), idet det saakaldte Fæl-
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lesbo da deles lige mellem Æ gtefællerne. Endelig er det retsteknisk vanskeligt at afgøre, hvad der er hver Æ gtefæ lles Bodel, hvad
hver af dem virkelig »har ind ført i Fæ llesboet« (Lovens § 16).
Idetheletaget synes der ikke at være nogen Grund fo r L o v 
giveren til alene at beskæ ftige sig m ed det M indretal af Æ gte
skaber, h vor der er en væsenlig Kapital, og særlig interessere sig
fo r at bevare en Æ gtefæ lles Kapital for K reditorernes Forfølgning.
I Flertallet af Æ gteskaber er det eneste A k tiv H jem m ets Indbo.
Dette har i Reglen ingen stor Kapitalværdi, men har til G engæ ld
en stor sjælelig V æ rdi som Ram m en om H jem m ets Liv, ikke
m indst for Børnene. D et samme gælder selv den ringeste faste
E jendom , som er Familiens Bolig. D et rigtigste synes da at være
i R etsordningen at tage et særligt H ensyn til det store Flertal af
den jæ vne Befolknings Æ gteskaber og lægge H ovedvæ gten ikke
paa de økonom iske, men paa de sjælelige V æ rdier og disses Be
varing for H jem m et og Familien. D et retteste vil være helt at und
drage H jem m ets Indbo og Bolig Kreditorernes Forfølgning, naar
In dboet og E jendom m en ikke overstiger en fikseret beskeden
V æ rdi. Er B ohavet og E jendom m en over denne V æ rdi, b ør den
Æ gtefæ lle, der har indført disse E jendele i Æ gteskabet, kunne
kræve dem unddraget den anden Æ gtefæ lles Kreditorer. T il at
sælge og pantsætte disse E jendele bør der, ligesom i gæ ldende R et
(næ vnte §§ 18 og 19), kræves begge Æ gtefæ llers Samtykke.
I Form uefæ llesskabet — der maa gælde, naar Æ gtefæ llerne ikke
ved Æ gtepagt har vedtaget en Sæ rejeordning — b ør der iøvrig
være Solidaritet mellem Æ gtefæ llerne baade i Raaden og Forplig
telse. Enhver

af Æ gtefæ llerne bør kunne indgaa alle sædvanlige

A ftaler paa Fællesskabets V egn e; og hele Fællesform uen — alle
Kapitalvæ rdier — b ør hæfte ov erfor K reditorerne for alle Forplig
telser, som Æ gtefæ llerne enkeltvis eller i Forening paadrager sig,
være sig ved A ftaler eller v ed retstridige Handlinger. D er er i N u 
tiden Grund til at give begge Æ gtefæ ller, altsaa ogsaa Hustruen,
Signaturbeføjelse til at forpligte Fællesformuen ved A ftaler. G ifte
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Kvinders Selverhverv viser, navnlig i L øbet af den sidste M enne
skealder, en saa overordenlig stærk og vedholden de Stigning, at
man dels paa Grund af Selverhvervets Betydning for Familiens
Ø k on om i og dels paa Grund af K vinders ved Selverhvervet opnaaede Forretningskyndighed ikke længer kan frakende dem Evne
og B eføjelse til at indgaa øk onom iske Forpligtelser paa Form ue
fællesskabets V egn e og en lige R et m ed M anden i saa Henseende.
V e d Siden af Reglerne om Form uefæ llesskab b ør Loven, navn
lig for at spare Æ gtepagtskriveri, opstille R egler om en S æ rejeord
ning, der skal gælde, naar Æ gtefæ llerne — ved en kort A nm eldelse
til Æ gteskabsregistret — har valgt Særeje som H ovedordnin g. I
denne Særejeordning, hvor hver enkelt Æ gtefæ lles E jendele n øje
skal være angivet i Æ gtepagten, raader hver Æ gtefæ lle alene over
sin Særformue og kan alene forpligte denne. D en ene Æ gtefæ lles
K reditorer er altsaa afskaaret fra R etsforfølgning i den anden Æ g te 
fælles Særformue.

Om Æ gteskabsloven af 18 Marts 1925 se min Kritik i U f R 1920.241-254,
257-278, 281-98 og 369-384. Se iøvrig til Forstaaelse af denne L ov Borum
III 177 ff.
Den første paalidelige Statistik over g ifte K vinders S elverhverv i D an
mark om fatter A arene 1925-1935 og viser en overordenlig U dbredelse af
disse K vinders Selverhverv. Fra 1925 til 1935 steg A ntallet af beskæ ftigede
i H aandværk og Industri med 76.000 til 468.000, altsaa m ed c 20 pr c. A f
disse 468.000 var 107.000 K vinder m od 78.000 i 1925, altsaa en Stigning i
disse 10 A ar paa 38 pr c.
A f de 107.000 K vinder beskæftigedes c 34 pr c i Beklædningsindustrien
og 17 pr c i Næ ringsm iddel- og N ydelsesm iddel-Industrien.
D et samlede Antal gifte selverhvervende K vinder u dgjorde i K øbenhavn
i 1931 35.600, hvilket vil sige, at ¼ af samtlige gifte K vinder havde Selv
erhverv. I 1911 fandtes der i K øbenhavn kun 8.500 gifte selverhvervende
Kvinder, hvilket kun er 9 pr c af de daværende gifte Kvinder.
D e fleste selverhvervende K vinder findes indenfor A rbejderklassen, nem 
lig c 22.000 af de ovennævnte 35.600. H ver tredje A rbejderhustru har Selv
erhverv.
D e nævnte 35.600 selverhvervende gifte K vinder tjente i 1931 c 46 M il
lioner, hvilket er 29 pr c af de paagældende Æ gteskabers samlede Indtægt.
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Paa Grund af den A fhæ ngighed, der er mellem Æ gtefæ ller og
som let kan udnyttes til Skade for den mindre forretningskyndige
Æ gtefæ lle, bør den Regel, der fandtes i den ældre danske Æ g te 
skabslov § 15, genindføres, m en saaledes, at ingen Æ gtefæ lle kan
indgaa Kaution eller stille Pant for den anden Æ gtefæ lles Gæld,
m edm indre Ø vrigheden (den stedlige D om m er) giver Samtykke
dertil. D enne Regel b ør gælde baade, hvor Æ gtefæ llerne lever i
Formuefællesskab m ed begrænset Særeje, og h vor de ved Æ g te 
pagt har valgt Særejeordningen.

M æ ndene i disse Æ gteskaber tjente gennemsnitlig 3229 Kr. aarlig og H u
struen 1290 Kr. Ca 55 pr c af Æ gteskaber, hvor Hustruen har Selverhverv,
er barnløse.
D et er blevet paastaaet, at man i meget væsenlig G rad kunde m odvirke
A rbejdsløsh eden blandt M ændene, hvis man forb ød K vinderne at have
Selverhverv. D ette er urigtigt. A f de ovennæ vnte 35.600 selverhvervende
gifte K vinder havde 15.000 eller 40 pr c en Indtægt under 800 Kr. 23 pr c
var beskæ ftiget ved Rengøring, Vask og Husgerning. M angfoldige A rb ejd erhustruer tjener saaledes en beskeden Biindtægt til O pretholdelse af H jem 
met og sparer derved sikkert Samfundet for en D el social U nderstøttelse.
Der vilde intet vindes til M odvirken af A rbejdsløsh eden ved at forb y d e
disse mange spredte Biindtægter. En M æ ngde andre K vinder e r beskæ fti
get som Syersker eller ved andet udpræget K vindearbejde. Endelig bem ær
kes, at hvor Kvinder, gifte eller ugifte, har h ø jt betalt K valitetsarbejde,
betyder dette intet væsenligt i Sammenligning med Massernes A rb ejd sløs
hed; og i de fleste T ilfæ lde giver disse K vinder m ed store Indtægter A r 
bejd e til andre, K vinder og M ænd, til H jæ lp i deres Husvæsen, til V ed lig e
holdelses- og R eparationsarbejder o l .
— 1 den gældende Æ gteskabslov 18 Marts 1925 § 11 er der allerede givet
hver af Æ gtefæ llerne en ret vidtgaaende Signaturbeføjelse i Fællesskabets
Interesse. D enne B eføjelse om fatter nemlig alle D ispositioner til F yldest
gørelse af den daglige Husholdnings eller Børnenes Fornødenheder, som
sædvanlig foretages i dette Ø jem eds, samt sædvanlige D ispositioner til Fyl
destgørelse af Hustruens særlige Behov.
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2. A R V E R E T T E N .
Ogsaa i A r v e r e t ten b ør de sjælelige V æ rdier være de vigtigste
fo r Lovgiveren. V æ gtige Grunde taler for at opretholde en Tvangsarveret ved individuelle Ejendom m e, som repræsenterer disse V æ r
dier, altsaa ved faste Ejendom m e, hvortil Slægtens Liv ofte gen
nem lange T id er har væ ret knyttet, det derm ed forbundne Indbo,
Fam ilieportrætter og andre Genstande, der har en lignende Inter
esse for Slægten. D erim od har Samfundet i og for sig ingen In
teresse i at sikre bestem te Personer, der tilfældigvis er Børn af en
velhavende M and, Pengekapitaler som A rv efter denne m od hans
V ilje. D et er en ren privatkapitalistisk Interesse, som kan have
stor Betydning for de faa M ennesker, som ved et Lykketræ f har
faaet en saadan Far; men nogen samfundsmæssig Interesse er der
ikke knyttet hertil, ligesaa lidt som til Lotterigevinster eller andre
Gevinster, der tilfalder Personer uden deres egen Fortjeneste. Sam
fundet har kun Interesse i at knytte Kapitalgevinster til dem, der
ved sit eget A rb e jd e har fortjen t dem, og at knytte individuelle
E jendom m e — uden H ensyn til deres Pengeværdi — til de M enne
sker, hvis Følelser gennem lang T id har væ ret n øje forbundet med
disse Ejendom m e. A rtsbestem te Genstande, Penge ganske særlig,
repræsenterer ingensom helst sjælelig V æ rdi. Dertil kom m er, at det
kun er et lille M indretal i Folket, som overhovedet ejer noget væ 
senligt i Penge; og de allerfleste af disse vil i Reglen alligevel efter
lade, hvad de ejer, til deres Børn. A t opretholde et helt System
af Tvangsarveretsregler for det endnu mindre, ja forsvindende Faatal af M ennesker, som ikke har vundet deres Forældres Kærlighed,
er der intetsom helst rimeligt samfundsmæssigt Forhold i, saa meget
mindre som det er givet, at selv af dette lille forsvindende M indre
tal er der ialtfald adskillige, som ved deres personlige V an del har
gjort sig fortjen t til, at deres Forældre gjord e dem arveløse. M en
endelig er det klart, at naar man b lot gennem fører den Regel, som
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gælder i engelsk Ret, der ellers har ophæ vet Tvangsarveretten, at
der altid af en Persons efterladte Formue skal reserveres et Beløb
for Æ gtefæ lle og Børn, der er tilstrækkeligt til deres U nderh old
o g for Børnenes V edk om m en de tillige til deres Uddannelse, saa vil
disse A rvinger ved alle de smaa Formuer — og det er de fleste —
faa al den A rv , der m ed Rim elighed kan tilkom m e dem. D en sam
me Regel bør im idlertid ogsaa kom m e Forældre, der trænger til
U nderstøttelse, til G od e i D ød sb oer efter deres velhavende Børn.
Endelig m edfører Tvangsarveretten en M æ ngde Om gaaelser og
Forsøg paa Om gaaelser af denne Ret, maskerede som Livsgaver,
hvilket forvold er en M æ ngde Retsager m ed de største retstekniske Vanskeligheder for D om stolene i Livsgave - D ødsgaveproblemet.
I. Bortset fra ovennævnte U ndtagelse ud fra Forsørgelseshensynet bør altsaa Tvangsarveretten til Penge og anden artsbestemt
Kapitalform ue afskaffes; og iøvrig bør Slægtsarveretten, der skal
gælde deklaratorisk, naar der ikke er oprettet Testam ente, ind
skrænkes til tre A rveklasser, nem lig: 1. Børns (o g deres A fk o m s )
A rv efter deres Forældre, som de først berettigede, til 2. Forældre
og Søskende, som næstberettigede, hvis A rvelader ikke efterlader
sig A fk om , og 3. B edsteforæ ldre, hvis afdøde ikke har efterladt sig,
hverken A fk om , Forældre eller Søskende. D erim od er der under
N utidens Forhold, h vor Slægten i videre Forstand ikke spiller n o 
gen væsenlig Rolle, ingen Grund til at udstrække A rveretten til
Tanter og Onkler, lige saa lidt som til Fætre og Kusiner. V il A r v e 
lader undtagelsesvis særlig betænke disse fjernere Slægtninge, kan
han tage Bestemmelse herom ved Testam ente.
II. D e faste E jendom m e, som repræsenterer sjælelige V æ rdier,
er gennemgaaende aldeles overvejen d e Landejendom m e; og dels
som Følge heraf og dels af retstekniske Grunde vil det være rig
tigt at knytte Tvangsarveretten til disse E jendom m e (i dansk Ret
til de i Tingbøgerne noterede Landbrugsejendom m e). D e b ør arves
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saaledes, at Gaarden helt og udelt skal tilfalde den af Sønnerne
(eller eventuelt D øtren e), som Forældrene anser fo r bedst egnet
til at drive Gaarden, dog under A p p el til en særlig Landbrugsm yndighed. Samtidig b ør der ved præ ceptive Regler sørges for, at de
andre Børns privatkapitalistiske Interesse i A rven s Pengeværdi
ikke kom m er til at hvile som en uforholdsm æ ssig tung G æ ldsbyrde
paa Ejendom m en. A rveprioriteter b ør ikke belaste det arbejdende,
produktive Landbrug til Skade for Bedriften. D et b ør være en R e
gel, 1) at der, h vor der efterlades en Landbrugsejendom , ikke maa
udbetales n oget til A rvingerne, saalænge Gaarden er behæ ftet m ed
en Gæ ld, der andrager mere end H alvdelen af Gaardens Ejendom skyldvæ rdi, og 2) at der overh oved et kun udbetales A r v af
den øvrige Formue, der bliver tilbage, naar den nævnte D el af
Pantegælden er betalt, og af Gaarden, dersom denne ikke er b e 
hæ ftet indtil H alvdelen af sin V æ rdi, og i saa Fald kun i Form af
A rveprioriteter indenfor denne ubehæ ftede D el. M ed Gaarden maa
ogsaa følge, foruden Besætning o g Inventar, alt Indbo, der har væ 
ret i Slægten i to Slægtled eller mere, Fam iliebilleder o l . Ogsaa
udenfor Landbrugsejendom m e kan der være Grund til at bestem 
me, at disse Løsøregenstande af individuel V æ rdi fo r Børnene skal
tilfalde disse, saaledes, at de ikke kan borttestam enteres til andre.
H vis G aardejeren og hans Hustru mener, at ingen af deres Børn
egner sig til at overtage Gaarden, kan de m ed Landbrugsm yndighedens Samtykke tillægge en anden Slægtning, som de anser for
velegnet, Gaarden, iøvrig efter samme R egler som de nys nævnte.
H vis der heller ikke findes nogen saadan Slægtning, kan de —
m ed samme M yndigheds Samtykke — enten tillægge en frem m ed
Gaarden ved Testam ente eller bestem me, at den efter deres D ø d
skal sælges, h vorefter N ettoindtæ gten v ed Salget tilfalder A rv in 
gerne efter de almindelige Regler.
For at hindre Omgaaelse gennem O verd ragelse i levende Live,
maa der til saadan O verdragelse kræ ves Samtykke af Landbrugs-
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m yndigheden; og der maa da følges de samme Regler, som oven for
er frem hævet for Overgang ved A rv .
Iøvrig viser Erfaringen, at der er Trang til særlige R egler om
Gældshæ ftelse af Landbrugsejendom m e. D er maa oprettes en Landbrugsm yndighed, der som oven for nævnt maa øve en vis K ontrol
m ed A rveforh old en e i disse E jendom m e. D en samme M yndighed
maa ogsaa have Indseende m ed disse E jendom m es Gæ ldsbehæ fM od Tvangsarveretten se E R I (1929) 259.
Foruden de ov en for anførte G runde m od den gældende Tvangsarveret
for Pengekapitalers V edkom m ende, kan der ogsaa anføres andre G runde
im od denne Ret, se Ph. Prahm i U f R 1930 B. 37-40, og Torkild-Hansert i
U f R 1935 B. 201-216; for Tvangsarveretten se U dkast til A rv e lo v med B e
mærkninger af en K om m ission af 13 M aj 1936, 1941, S 12 og 31-32. Ph. Prahm,
i mange A ar N otarius publicus i en Storby som K øbenhavn, siger ud fra sin
store Erfaring i disse F orhold: »I de allerfleste T ilfæ lde vil A rveladeren uden
Hensyn til Tvangsarvereglerne lade A rven følge de almindelige legale A r v e 
regler, som netop m edfører, at Børn og Æ gtefæ lle er Arveladerens eneste
A rvinger; og i de enkelte Tilfæ lde, h vor A rveladeren mener, at det vil være
i Strid m ed hans Forretnings eller hans Børns eller Æ gtefæ llers Tarv, at
de skal være hans Arvinger, vilde det ikke være i Arveladerens Interesse
at tvinge ham til at skulle lade sin Formue eller Forretning gaa i A rv til
de Personer, som han selv ikke anser for egnede til at forvalte A rven paa
en samfundsmæssig fornuftig M aade

A lle disse Farsønner, som

netop, fordi de har A rven i U dsigt og er sikre paa, at den ikke kan fra
tages dem, spilder deres U ngdom m ed Sold og Lediggang, da de mangler
D rivfjed eren til at bestille noget, m on de er en V inding for Sam fundet?
H vor tit ser man ikke store og ansete Forretninger gaa til G runde, fordi
Børnene uden videre U ddannelse og uden forudgaaende A r b e jd e strax k om 
mer i overordnede Stillinger. V a r det ikke bedre, om Børnene vidste, at de
maatte bestille noget og selv skabe sig en Eksistens, da Forældrene efter
Loven er berettiget til at gøre dem arveløse? I England og Am erika, h vor
Tvangsarvereglerne ikke gælder, klarer Sam fundet sig udmærket, og mon
det ikke slipper for en M æ ngde af de uduelige Farsønner?

Paa

N otarialkontoret har vi meget hyppig Besøg af Folk, som ønsker at oprette
T estam ent for at overlade alt, hvad de ejer, til een Søn eller Datter, som
har ofret sit Liv for dem og passet dem, medens de andre Børn, der er i
Stillinger, og som Forældrene har h julpet frem, medens de var unge, ikke
skal arve, og det er meget vanskeligt at gøre dem forstaaelig, at de Børn,
der kan sørge for sig selv, og som ikke har taget noget H ensyn til For-
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telse. D et burde væ re en Regel, at ingen Landbrugsejendom maa
pantebehæftes m ed mere end 75 pr c af sin V æ rdi, m edm indre
Landbrugsm yndigheden giver Tilladelse dertil. Idet dette ogsaa
maa gælde v ed Salg af E jendom m e, vilde der saaledes være sat
en gavnlig Grænse for Sælgerprioriteternes Størrelse.
H vis dernæst en G aardejer ser sig ude af Stand til at dække
sine G æ ldsforpligtelser, maa Landbrugsm yndigheden gribe ind og
ældrene, ogsaa kan gøre K rav paa A r v efter dem ; og mange Gange har vi
paa den anden Side af velstillede Folk, som ikke havde Børn, men ønskede
at give deres Formue til V elgørenh ed eller andet, hørt den Betragtning gjort
gældende, at Forældrene ikke skulde arve noget, da de kunde faa A lderdom sunderstøttelse, eller m istede samme, hvis de arvede. Socialt set synes
jeg, det maa være et G ode, om Tvangsarveretten ophævedes, og erstattedes
af en U nderstøttelsespligt, der baade vilde sikre de Børn, der trænger, en
god U ddannelse og befri Staten for nogle Alderdom sunderstøttelser, uden
at gøre Indgreb i Arveladerens Lyst til Kapitalopsparing eller Ansporing til
V irksom hed i egen og derm ed i Samfundets Interesse. A rveladeren faar
derhos ogsaa R et til selv at bestem me, hvem der skal føre hans Forretning
videre, foruden at Reglen vil anspore Børnene til at arbejde for selv at
kunne tjene deres B rød.«
O m O prettelse af en særlig Landbrugsm yndighed til at tage sig af de
ovennæ vnte A rv e- og G æ ldsforh old i Landbruget og om særlige Regler her
om se min Betænkning: Sanering til Bunds af Landbrugets G æ ldsforh old,
m ed Forslag til L ov om G æ ldsordning og om A r v i disse E jendom m e, 1934.
Se iøvrig om disse Spørgsmaal ogsaa M. H esselb jerg : Slægt og Jord, 1937,
og samme Forf i U f R 1938 B. 117-132.
D er er almindelig Enighed om, at den gældende danske A rvelov, Fr
21 M aj 1845, udstrækker A rveretten til en altfor stor Kres af beslægtede
(indtil T ip oldeforæ ldre og deres A fk o m ), hvad bl a ogsaa dels kan m edføre,
at en A r v bliver udstykket i en M ængde ganske smaa L odder og dels be
virker, at Loven maa give meget lange Frister for Indkaldelse af Arvinger,
hvorved Boernes Behandling forhales. I Sverrig har en A rv elov af 8 Juni
1928 indskrænket A rveretten til 1 og 2 A rveklasse (Børn og andet A fk om ,
Forældre og Søskende) og af 3 A rveklasse B edsteforæ ldre og O nkler og
Tanter. D en norske L ov af 25 Juni 1937 m edtager desuden Fætre og K u
siner. D et ovennæ vnte danske U dkast til L ov af 1941 har fulgt den nævnte
svenske L ov i saa Henseende, se U dkastets § 3. Fætre og Kusiner maa efter
min O pfattelse dele Skæbne m ed O nkler og Tanter, men, som jeg oven for
har foreslaaet, saaledes, at de alle udgaar af de arveberettigedes Kres.
36*
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enten fastsætte en akkordm æ ssig Gæ ldsordning, h v o rv e d Gaardejeren sættes i Stand til at fortsæ tte Bedriften paa taalelige G æ ldsvilkaar, eller, hvis han maa anses fo r uduelig, sælge E jendom m en
og fastsætte Kreditorernes Krav paa K øbesum m en eller eventuelt
paa den nye Ejer.
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2. DEL.
E JE N D O M SR ETTE N .

EJE N D O M SRETTE N .

O

M Ejendom srettens Begreb, Begrundelse og Grænser henvi
ses til min B og: E jendom sretten I Bd 5-198, 215-331. O m

Fælleseje og de forskellige Form er for dette se s V 333-83. Om
Ejendom sgenstandenes Frembringelse og deres T ilh ørsforh old se
II Bd. O m de ledende Grundsætninger for E jendom m enes O v er
dragelse og anden O verførelse se III1 751-843, 904-976, 1217-1381 og
I 199-214. O m Realkreditten o g de ledende Grundsætninger for
Panteretten se IV Bd 1531-1668. D isse almene A fsn it indeholder
foruden Fremstillingen af den positive gæ ldende Ret en Frem stil
ling af de naturlige ledende Grundsætninger for E jendom srettens
vigtigste Om raader og en kritisk V urdering af den gæ ldende Ret
samt en U dfyldn ing af denne efter Sagens N atur paa ulovbestem te
Omraader.

D et Problem , der, saa vidt jeg kan se, efterhaanden vil blive
det vigtigste i Fremtidens Ejendom sret, er det, jeg har kaldt Om verd en sproblem et, se E jendom sretten I 104-135, 295-331, 2 Bog 384417. H vis M enneskene en Gang skulde naa saa vidt i H erredøm 
met over N aturen gennem en fuldkom m en Teknik, at de m enne
skelige materielle Behov kunde tilfredsstilles i ubegrænset M ængde,
og al N ationaløkon om i saaledes vilde ophøre, vilde R etsviden
skaben vedblive at bestaa, dels paa alle den personlige Rets O m 
raader (se ov e n fo r) og dels paa de Om raader af E jen dom sret
ten, jeg har kaldt den sjæ lelige og aandelige E jen dom sret, og hele
denne E jendom srets A fsp ejlin g i O m verden en . D et gælder ikke
b lot om at nyttiggøre os hele O m verdenen, Naturen, for at tilfreds
stille vore materielle, øk onom iske Behov. I stadig stigende Grad
i Frem tiden vil Samfundet og dets R etsorden kom m e til at erkende
det gamle O rd, at M ennesket lever ikke af B rød alene. Samfundet
maa gennem fælles Bestræbelser af alle M ennesker o g ganske sæ r
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lig af alle Ejere, baade af faste E jendom m e og andet, i Fremtiden
planmæssig søge at udnytte O m verdenen, baade N aturen i sig selv
og alle frem bragte Genstande, til at tilfredsstille ogsaa de sjæ lelige
og aandelige Behov, behandle Naturen, vore Byer og andre A nlæ g
saaledes, at hele Om verdenen bliver en R igdom af Kilder til G læ de
for M enneskenes A an d og Sjæl, at vi skaber en Skønhedsverden
af vor Jord og vore Boliger. For at naa dette Maal, maa den pri
vate materielle E jendom sret i alles Interesse undergives en Række
Indskrænkninger, gennem et vel sam m enarbejdet K om pleks af B yg
ningslove, Bygningsfredningslove, B yplanlove og N aturbehandlingslove (baade Formnings- og Fredningslove). Jo mere vi bliver i Stand
til gennem en stigende Teknik at tilfredsstille de materielle B ehov
paa en let M aade og i udstrakt Om fang, jo bedre kan disse Ind
skrænkninger bæres af de private Ejere.
D er forestaar im idlertid ikke b lot et mægtigt planlæggende A r 
b ejd e for Behandlingen eller Ikke-Behandlingen af den endnu ube
rørte Natur, men ogsaa et mægtigt O prydningsarbejde i de mange
Om raader, som M enneskene i deres U forstand allerede har ødelagt,
ganske særlig i det 19 og 20 A arhundrede v ed Storindustriens U d 
vikling under Liberalismens Retsordning, der gav denne U dvikling
fuld Frihed til at anrette de hæsligste Ø delæ ggelser af Landskaber
og Byer. Storindustrien har mange Steder helt fjernet Landskabets
oprindelige Skønhed. Et Eksempel er tilstrækkeligt og kan gælde
for alle. M ineegnene er saaledes blottet for ethvert Spor af Skøn
hed og ethvert tænkeligt M iddel til at skabe Lykke. En Englænder
siger om M ineegnene i hans eget Land: »T ag f Eks b lot det enestaaende Kuldistrikt i Sydwales og dets ulykkelige Dalstrøg. O ppe
paa Bakkeskraaningerne lige ved N edgangen til M inerne b or de,
som arbejder og dør for at frem bringe en Smule til sig selv og en
M æ ngde til Folk m ed b lød e H ænder, i Rækker af skumle, uhygge
lige Kasser. Fordums sm ilende Egne er blevet b erøvede enhver
naturlig Prydelse og forvandlede til et H elvede af A rb e jd e og
Smerte.«
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D en rette Løsning af hele dette O m verdensproblem hænger i
sidste Instans n øje sammen m ed den rette Ordning af Statstyret
og Kom m unestyret. D enne rette Forfatning er, som jeg skal vise,
ikke b lot en Betingelse for, at M enneskene kan naa de højeste
økonom iske Ydelser, men ogsaa for, at det sjælelige o g aandelige
Liv kan naa sin rigeste U dfoldelse.

Et ejendom m eligt T ræ k i Retsudviklingen paa Ejendom srettens
Om raade er, at i nyere T id fortræ nger ogsaa paa den materielle
E jendom srets Om raade de usynlige Fænomener mere og mere de
synlige som Bærer af Retsvirkninger. B esiddelse — det yd re synlige
H erredøm m e over Tingen — der tidligere var eller ansaas at være
Bærer af Retsvirkningerne — fortrænges, som jeg andetsteds har
søgt at vise, mere og mere af, hvad jeg har kaldt T ilh øret d v s
Tingenes, idethele Ejendom m enes usynlige retslige T ilh ør til det
enkelte M enneske (E R III 583-687). V e d E jendom soverdragelse er
det i vidt O m fang ikke længer den ydre, fy sisk e O vergivelse,
der er Bærer af Retsvirkningerne. E jendom sretten gaar for vigtige
Retsvirkningers V edk om m en d e

ov er

fra

A ftalen . V e d

Haand-

panterettens Stiftelse er det heller ikke O vergivelsen , men A fs k æ 
ringen af M uligheden for at disponere o v er Tingen eller — ved
Pant i Fordringer og andre R ettigheder — ov er Retten. Endelig er
Panteretten og Fordringsretten idethele i M odsæ tning til de ældre
Form er for E jendom sret, den um iddelbare E jendom sret o g Brugs
ret, usynlige Rettigheder.

D en

U ndersøgelse

af Retslivets

G rundbegreber og

ledende

Grundsætninger, som nærværende Fremstillings 1 D el: Retslærens
almindelige D el indeholder, giver paa disse centrale O m raader ikke
b lot R et efter Sagens Natur, men, ford i disse almene O m raader i
Reglen er ulovbestem te, tillige de ledende Retsregler i gældende
dansk R et og nordisk R et idethele, m edm indre det m odsatte ud
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trykkelig er bemærket. D isse centrale Emner egner sig netop ikke
til Lovgivning, men b ør i det hele og store finde deres Løsning
gennem V iden skab og Praksis, altsaa netop i en R et efter Sagens
Natur.
H vad der gælder 1 D el af denne Fremstilling i saa H enseende,
gælder ogsaa det første Kapitel af Fremstillingens 2 D el: M enneske
rettighederne. D erim od giver de følgende A fsn it af den særlige D el:
Familieretten, Erhvervsretten, Statsretten og Retshaandhævelsen
alene en U ndersøgelse efter Sagens Natur, idet den søger at finde
frem til en ny Fremtidens R etsordning af Erhvervslivet, en ny Frem 
tidens Forfatning og en n y Ordning af Retshaandhævelsen. U nder
søgelsen bygger overalt paa Erfaringen, derunder en kritisk V u r
dering af den nu herskende R etsorden i Erhvervsliv og Statsliv ud
fra de Virkninger, den gæ ldende R etsorden har haft i det praktiske
Liv. N aar man hidtil i den standende Strid mellem fundam entalt
forskellige og hinanden fjendtlige Sam fundsyn ikke har kunnet naa
frem til en ny holdbar Samfundsorden, skyldes det, efter min O p fa t
telse, at U ndersøgelsen og Argum enteringen overfor det m odsatte
Samfundsyn har væ ret holdt altfor abstrakt og ikke paa Grundlag
af Erfaringer og i Sammenhæng har samlet sig om de nævnte Retsordninger, der hænger n øje sammen og i Forening er H jørnestenene
i Samfundsordningen. Erhvervsliv og Statsliv kan ikke skilles ad.
Gennem Tusend Traade hænger disse Livsom raader sammen. Et
daarlig organiseret Statsliv, en slet Forfatning vil paa m angfoldige
Om raader faa de mest skadelige Virkninger for Landets Erhvervs
liv. O m vendt viser Erfaringen Gang paa Gang, at en stærk og sund
Forfatning kan indgive et Lands Erhvervsliv n y Kraft. D et samme
gælder A andslivet. H istorien viser os m angfoldige Eksem pler paa,
at en stærk og kyndig Regering kan give Erhvervsliv o g A an dsliv
en ny Blomstring. I det følgende skal der gøres et Forsøg paa at
op bygge en ny fast R etsorden i Erhvervsliv og Statsliv istedenfor
den nu raadende U sikkerhed, Forvirring og Opløsning, altsaa et
Forsøg paa at op byg ge en ny Samfundsordning.
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3. DEL.
ERH V ERVSR ETTE N .

1. H O V E D A F S N IT .
R E T SU D V IK LIN G E N I ERHVERVSLIVET.

IN D L E D N IN G .

D

E T menneskelige Erhvervsliv har faktisk ingensinde været
uden R etsordning og Organisation, saalænge M enneskene

overh ovedet har levet i Samfund. A llerede A rb ejd sd elin gen i Sam
fundet er en bestem t O rganisation af alt Erhverv, betrygget ved
Retsædvaner og senere ved Lovregler.

1. L A N D B R U G S E R H V E R V E T .
Paa N om adestadiet bestem te Stammens H øvding, støttet at
Stammens V edtæ gter, de forskellige A rb ejd ers Fordeling mellem
Stammens M edlem m er. D a den faste Bosættelse begyndte, o g M en
neskenes store D yrknings- og R ydningsvirksom hed skulde gennem 
føres, viste det sig nødvendigt at skabe en fælles Organisation af
A rb e jd e t efter en bestem t fælles Plan. J ord fæ llesskabet som retslig
Organisation op stod og har sikkert i de ældre primitive T id er væ 
ret en hensigtsmæssig Retsordning, der tvang M enneskene til at
virke i Fællesskab overfor de store N aturom raader, der skulde ry d 
des o g opdyrkes. Senere, da Stordriften i Landbruget opstaar og
udvikles ved ledende Personligheders V irk som h ed og U dnyttelse
af de jæ vne A rbejdsk ræ fter, bliver G od ssy stem et efterhaanden til
som Landbrugsorganisation og Retsordning.
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2. B Y E R H V E R V E T .
Saasnart Byerne dannes, begyn der de der arbejden de K ræ fter
lidt efter lidt at organisere sig. L avene opstaar; o g Lavsordningen
udbygges i A arhundredernes Løb stærkere og stærkere som retslig
Organisation, støttet af Lovgivningen og de stedlige M yndigheder.
Gennem mange A arhundreder virkede disse Retsordninger i
Landbrugserhvervet o g Byerhvervet, Jordfæ llesskabet, G od ssy ste
met og Lavsordningen tilfredsstillende og bidrog væsenlig til at
h øjn e den materielle, tekniske og aandelige Kultur. D e gamle m id
delalderlige Byers skønne Kirker og Raadhuse vidner stærkt om ,
hvilken G æ ld H aandvæ rket og Kunsten staar i til Lavene og de
gamle Lavsmestre. D e smukke H erregaarde o g den gamle ægte
Bondekultur skylder i h øj G rad G odssystem et og Jordfæ llesskabet
deres Tilblivelse.
I L øbet af det 18 og 19 A arhundrede viser disse ældre Retsordninger for E rhvervslivet sig im idlertid efterhaanden utidsvarende og maa opløses af Statsmagten, dels som Følge af en ny
Teknik, der virkede baade i Landbrug og Byerhverv, m ed nye R ed 
skaber, M askiner og M etoder, men som virkede mest revolu tio
nerende i Byerhvervet, gennem Fabriksindustrien og Stordriften i
denne, og dels som Følge af en stærk sjælelig Trang til større in
dividuel Frihed og Selvstændighed end de gamle Retsordninger i
Erhvervslivet kunde tillade. D en bevidste Bestræbelse for Frigørelse
for de gamle Retsordningers Baand, der fik U dtryk i den liberale
N ationaløkonom i, mente, at m ed de gamle Retsordningers Fald
vilde der indtræde en ubunden Frihed for alle i Erhvervslivet, og
at dette var den lykkeligste Tilstand i Samfundet. D enne T r o o g
denne lyse Forhaabning viste sig at være falsk. D en ubundne Er
hvervsfrihed, som fulgte paa de gamle Retsordningers Fald, førte
til den mest hensynsløse Kamp mellem Individerne om Livets G o 
der, m ed Benyttelse af alle M idler lige fra den mest haardhændede
aabne Forfølgning til de mest illojale Bagholdsangreb og m ed en
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brutal U dnyttelse af de svage og fattige. Storindustriens mægtige
V æ k st blev vundet paa Bekostning af M illioner af M enneskeliv,
ved en ubegrænset U dnyttelse af K vinders og Børns A rb ejd sk raft
til Ødelæ ggelse af disses H elbred og ved en uhæmmet A nvendelse
af M ænds A rb ejd sk raft til Sulteløn. I H andelslivet blev den fuld
stændig frie Kappestrid til den haardeste Kamp af alle m od alle,
m ed alle M idler, ogsaa til Ødelæ ggelse af m angfoldige M enneske
skæbner. O g h vor Stordriften i Landbruget fik fuldstændig frie
Baner, ruinerede den alle de mange mindre Landbrug og opslugte
dem.
Lovgivningen, der var behersket af den liberale N ation aløk on o
mis Forestillinger, gjord e i denne Periode intet fo r at m odarbejde
disse Tilstande men overlod Erhvervslivet til sig selv, i T roen paa,
at netop den mest uindskrænkede Frihed vilde føre til de bedste
Resultater. M en netop i denne Periode, h vor Lovgivningen forholdt
sig passiv, h vor ingen Retsregler fra oven greb ind, rejser der sig,
som jeg skal vise, spontant og naturlig op af L ivet selv en n y R ets
orden. I Erhvervslivet selv opstaar der ganske ubevidst og uvilkaarlig Kræfter, der lidt efter lidt vokser sig stærkere og stærkere
og som alle tenderer m od at indskræ nke den ubundne E rh vervs
frihed ved et nyt System af tvingende R etsregler. Ingen Periode i
M enneskehedens H istorie viser efter min O pfattelse tydeligere end
denne liberalistiske T id, at Retsregler er et Naturfænom en, der
vokser lige saa nødvendig op af Livet selv som Planter af Jorden;
og hvis Statsmagten forsøm m er at give Retsregler i Form af Love,
tager Livet selv den retsdannende V irk som h ed i sin Haand. V e je n
til at danne R egler til Begrænsning af Friheden og dens U dskejelser
og til at gennem føre Reglerne m ed M agt, altsaa netop som R etsreg 
ler, var ogsaa her at anvende det ældgamle, men evig unge M iddel i
M enneskeslægtens U dvikling: Sammenslutningen. Paa Ruinerne at
de gamle opløste Erhvervsorganisationer, Lavene, rejser der sig
snart nye frivillige Sammenslutninger, der efterhaanden faar Magt
til at begrænse og regulere E rhvervsvirksom heden o g afskaffe de
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værste U dskejelser, de mest hensynsløse U dbytninger af A r b e j
derne i Industri og H aandværk. I H andelslivet griber Sammen
slutningerne ind m od de illoyale M idler i Erhvervskam pen; og
Sammenslutningerne faar her Støtte i denne Bestræbelse gennem
D om stolenes Praksis. I Landbruget døde Sammenslutnings- og Fæl
lesskabstanken ikke m ed Jordfæ llesskabet. I de frem meligste Land
brugslande opstaar der, ligeledes ved frivillig Sammenslutning, nye
Fællesskaber, der forener de mange smaa Landbrugsbedrifter om
Stordrift af de industrielle D ele af Erhvervet (A n delsforen in ger);
og i det mest fremmelige af disse Lande (Danm ark), indførte de
betydelige Statsmænd, der opløste de gamle R etsordninger i Land
bruget og hyldede den individuelle Frihed, instinktivt, uden at være
sig det bevidst, nye tvingende Retsregler, der hindrede Stordriften
i at opsluge de mange smaa Landbrugsbedrifter.
Paa alle disse forskellige Om raader, i Haandværk, Industri,
H andel og Landbrug, vokser Sammenslutningerne frem uafhængig
af hinanden og til noget forskellig T id, men alle indenfor samme
Periode, det 19 og 20 Aarhundrede. Forrest i Bevægelsen er Sam
menslutningerne indenfor Byerhvervene, og stærkest her i Industri
og Haandværk. D et vil derfor være naturligt først og særlig at b e 
handle Organisationsbevæ gelsen indenfor disse Omraader. Som jeg
skal søge at vise, kan vi, baade fra retsligt og økon om isk Syns
punkt, inddele det m oderne Erhvervslivs U dvikling i 3 P erioder:

1. D e gamle E rhvervsorganisationers, Laven es Opløsning.
2. D e n ye E rhvervsorganisationers O pstaaen og Kam p fo r rets
lig A n erken d else.
3. D e n ye Erhvervsorganisationers Kam p for M agten. B o y c o ttingens Tid.
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1 A fsnit.
DE G A M L E ERHVERVSORGANISATIONERS,
LAVENES OPLØ SNING .
DEN U IN D S K R Æ N K E D E ERHVERVSFRIHED.

A

T M A N allerede i O ldtiden har kendt Sammenslutninger mel
lem Erhvervsdrivende, foreligger der sikre V id n esb yrd om.

Saaledes viser de rom erske R etskilder os, at der baade i R epublik
kens og K ejserdøm m ets T id har bestaaet adskillige Sammenslut
ninger af selvstæ ndige Haandværkere, collegia opificum , f Eks co l
legium pistorum, fabricensium o s v . M od Republikkens Slutning
blev disse Collegier ganske vist ophæ vede — af Cæsar — med
Undtagelse af dem, der havde bestaaet fra den ældste T id. M en
under K ejserne oprettedes de igen. D og indførtes der nu en Slags
offenlig A utorisering af dem, uden hvilken de ikke retsgyldig kunde
bestaa. N aar Collegierne var gyldig stiftede, besad de en vis rets
lig sikret og reguleret Stilling (alm indelig Retsevne, en vis A rveret
efter deres M edlem m er), se 1 1 pr D ig (3-4), 1 1 og 5 C o d (6-62).
O m C ollegiernes V edtæ gter, indre Regler og deres nærmere For
hold til Erhvervene ved vi forøvrig intet bestem t. M en et tør vi
ihvertfald betragte som givet, nemlig at de ingensinde opnaaede
nogen betydelig M agtstilling i Erhvervslivet, endsige n oget virke
ligt M on op ol paa Erhvervene. O g det laa naturligvis i, at de frie
O m den offen lige Autorisering af Lavene i det rom erske Samfund se 1 1
pr D ig (3-4): »quorum corpus Senatusconsultis atque Constitutionibus Principalibus confirm atum est«.
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selvstændige Haandværkere, h voraf Collegierne bestod, hele O ld 
tiden igennem bestandig i deres Erhverv var truet af Slavearbejdet.
I Kam pen m ed dette kunde de frie H aandvæ rkere selvfølgelig ikke
staa sig. Private Folk ejede ofte et meget betydeligt A n tal Slaver
og lod disse udføre alt A rb e jd e til eget og ofte ogsaa til mange
andres Forbrug. O m en privat M and paa Augustus’ T id , Cæcilius
Claudius siges det, at han blandt anden E jendom efterlod sig 4116
Slaver. Im od Republikkens Slutning var der rimeligvis i R om o g
selv i mange af Italiens andre Byer flere Slaver end frie. O veralt
i Erhvervslivet traf man hine, ikke b lot i almindelig H usholdning
og Landbrug, men ogsaa i Haandværk, H andel og Søfart. H erm ed
var det givet, at de frie H aandvæ rkere aldrig nogensinde kunde
opnaa nogen virkelig K ontrol ov er Erhvervet. O g om n ogen O r
ganisationsret for Slaverne til H æ vdelse af en vis Levestandard
var der selvfølgelig slet ikke Tale.
Først efter R om errigets Fald forsvandt jo efterhaanden i L øbet
a f den ældre M iddelalder hele den retslige M odsætning mellem
frie A rb ejd ere og Slaver. D en antikke Rets Forestilling, at en hel
Klasse menneskelige V æ sener — om fattende Størstedelen af den
arbejdende Klasse — i retslig H enseende overh oved et ikke var
M ennesker men Ting, anerkendtes nu ikke længere. O g h erved gen
fødtes Retsordenen i V irkeligheden paa et helt nyt Grundlag.
D a saa M iddelalderens Byer begyndte at rejse sig, og H aand
værk og H andel atter blev store og betydningsfulde Erhverv, saa
skabtes her lidt efter lidt Betingelserne for Sammenslutninger m el
lem N æringsdrivende, der var i Stand til at vinde en langt stærkere
V i træ ffer i de romerske Retskilder ogsaa Spor af Sammenslutninger
mellem Handlende til Opnaaelse af h øjere V arepriser; de blev i A a ret 483
c Chr udtrykkelig forbu dt af K ejser Z en o, se 1 1 C od (4-59); n eve quis illicitis habitis conventionibus con ju ret aut paciscatur, ut species diversorum
corporum negotiationis non minoris, quam in tet se statuerint, venum dentur«.
— Se om de romerske Collegier Levasseur 1 Bd S 1 ff, 54-69, 108-9, D riou x
S 1 ff, 21-68, W in dsch eid: Lehrbuch des Pandektenrechts, 7de U dg 1891,
3die Bd S 101, N ote 7.
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M agt

over

Erhvervslivet,

end

O ldtidens

Collegier

nogensinde

havde haft.

O veralt i Landene, hvor der i M iddelalderen har væ ret Byer og
Bykultur, har der bestaaet Lav. I England kaldtes de craft gilds
eller trade com panies, i Frankrig corporations eller corps de métier,
i Tyskland Z ü n fte eller Innungen. M en hvad de end kaldtes, var
deres Organisation og Formaal overalt i H ovedtræ kkene de samme.
De

var staaende, fagvis grupperede

Sammenslutninger mellem

H aandvæ rkere indenfor samme By m ed det Formaal at beskytte
fælles Erhvervsinteresser og give fælles Regler for Erhvervets U d 
øvelse. M en da dette Maal ikke fuldtud kunde naas, m edm indre
de fik M agten i Erhvervslivet, blev Lavenes inderste Stræben, b e 
vidst eller ubevidst, overalt: M on opolet. D et kan nu heller ikke
have faldet dem særlig vanskelig at vinde dette, saaledes som de
faktiske Forhold idethele var i den egenlige M iddelalder. M arkedet
var paa Grund af sin stærke Begrænsning let at beherske. H ver
By med sit O pland var i hine T id er saa at sige en lille afsluttet
V erd en for sig. Paa Grund af Samfærdselsmidlernes ufuldkom ne
B eskaffenhed og den almindelige Retsusikkerhed b ehøvede man
ikke særlig at frygte for K onkurrence udefra. H vis derfor Haandværkerne indenfor samme By b lot kunde blive enige om at ophæ ve
Kam pen mellem dem selv indbyrdes, kunde de altsaa i det hele og
store beherske Erhvervet og dele det mellem sig. Sjæ ldent har da
Grundene til menneskelig Sammenslutning været mere indlysende
og tvingende end her. D et er derfor ikke underligt, at der overalt
i Landene opstaar Lav m ed en N aturlovs Regelmæssighed. O g
skønt vi ved meget lidt om Lavene, før de søger Statsmagten om
V e d det ovennæ vnte Formaal: Varetagelse af fælles Erhvervsinteresser
adskiller Lavene sig fra de ældre G ilder, som væsenlig forfulgte almene Beskyttelsesform aal, religiøse og selskabelige Interesser. V e l søgte Lavene til
lige ogsaa at tilfredsstille disse Interesser, men de økonom iske var H ov ed 
sagen.
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Privilegier, synes det da efter det udviklede rimeligst at antage,
at de allerede forinden ved Forholdenes og Sammenslutningens
M agt havde naaet et vist faktisk M on op ol paa Erhvervet.
Lavene maa im idlertid snart have følt Trang til ogsaa at faa
M on op olet retslig anerkendt. V e d at haandhæve Reglen, at ingen
maa udøve N æringen uden at høre til Lavet, tiltog dette sig jo i
V irkeligheden en M yndighed, som alene Statsmagten kunde fo r 
lene det m ed; og det kunde følgelig kun m ed denne bag sig aabenlyst og virksom t forfølge de enkelte genstridige, der ikke vilde
b ø je sig for Reglen og som maaske endog klagede til Ø vrigheden
over Lavets Optræden. O g hvis derfor Lavene i nogle T ilfæ lde
ikke af egen D rift har søgt R etsordenens A nerkendelse, har den
nes Haandhævere efterhaanden belært dem om N ødven digh eden
heraf. D et er da et Træk, vi m øder overalt i Landene, at Lavene
søger h øjere Stadfæstelse af deres Privilegier. D e søgte den natur
ligvis hos den M agthaver, af hvem de var mest afhængige, enten
det nu var Byens M yndigheder eller Landets Fyrste eller en lokal
Magthaver, Hertug, Greve, Biskop. H vem af disse det blev, v a 
rierede til de forskellige Tider, ligesom der ogsaa indenfor samme
Tidsrum gjord e sig en stor Forskel gæ ldende mellem et enkelt
Land paa den ene og de andre Lande paa den anden Side. M en
hvem det nu end blev, der m eddelte Stadfæstelsen, blev det altsaa
allevegne Grundsætningen i middelalderlig R et, at L a vsved tæ g 
terne først faar R etskraft ved B yen s eller F yrstens Segl.
Gennem sine V edtæ gter og i sin Praksis udform ede Lavene nu
efterhaanden et helt System af udførlige Regler om Erhvervenes
U døvelse. Ikke blot bekæ m pede de herigennem kraftig alle uhæder
lige Form er for K appestrid; men de søgte idethele at begrænse
denne saaledes mellem deres M edlem m er, at der sikredes hver en
kelt et passende U dkom m e. D e blev enige om ikke at underbyde
hinanden, men overh olde visse bestem te Priser. D e vedtog, at der
indenfor hvert enkelt Fag kun maatte være et vist begrænset A n 
tal M estre, og at hver M ester kun maatte holde et bestem t A ntal
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Lærlinge; og disse Tal fastsattes selvfølgelig under H ensyn til M ar
kedets Behov. Gennem disse Regler hindredes O verprodu ktion og
andet Spild af V æ rdier, der følger m ed en planløs, ubunden K appe
strid. Idethele kan der næppe være T v iv l om, at Lavene i deres
bedste T id, i det 13de, 14de og tildels i det 15de Aarhundrede, i
overvejen d e G rad har virket til G avn ogsaa for den øvrige B e
folkning, selvom der allerede i denne P eriode begyndte at lyde
Klager over Lavsmisbrug. D er var i denne T id i det hele og store
en lykkelig Overensstem m else mellem Tilgangen af ny A rb e jd s 
kraft og Lavenes B ehov; og der var en stadig stigende E fterspørg
sel paa Lavenes V arer o g Y delser. Idet Stæderne i M iddelalderen
voksede, var der bestandig nok at gøre for H aandvæ rkserhvervene;
og Lavene behøvede derfor, saalænge denne Opgang varede og Be
folkningstilvæksten stod i et rimeligt Forhold hertil, ikke at sætte
kunstige Skranker for Tilgangen til deres Erhverv. I dette T id s
rum ydede Lavene en h øjst væ rdifuld Indsats i Byernes ø k o n o 
miske og aandelige U dvikling. U nder deres Ledelse steg Haandværkets T eknik overalt i Landene. De hæ vdede blandt deres M ed 
lemmer m ed H ensyn til A rb ejd ets K valitet en streng Justits, der
i lige Grad var i deres egen og i Forbrugernes Interesse. A t yde
ærligt og dygtigt H aandvæ rk blev Standens Æ re. O g de sørgede
for en grundig faglig U ddannelse af de unge gennem bestem te
Lærlingeaar, i visse Lande ogsaa Vandreaar, M esterstykke o l .
M en allerede i det 15de og endnu mere i det 16de A arhundrede
begynder Lavenes M isbrug af M on op olet allevegne at blive et
Samfundsonde, som Statsmagten mere og mere nødes til at b e 
skæftige sig med. Befolkningen i Byerne tog stærkt til. M en denne
Befolkningstilvæ kst stod ikke i rimeligt Forhold til den A rb e jd s 
mængde, H aandvæ rket kunde byde. O g overalt i Landene ser vi
da Lavene mere og mere søge at besvæ rliggøre A dgan gen til at
blive M edlem . O ptagelsesgebyrerne blev h øjere og h øjere. M ester
stykket blev sværere og bekosteligere, Lavsm estres Sønner begunstigedes o s v. D er op stod derved i Byerne en stadig voksende Klasse
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af Haandværkere, som kun havde ringe U dsigter til at blive selv
stændige M estre. O g blandt denne Klasse forefaldt der nu o g da
U roligheder og N edlæ ggelser af A rb ejd et. M en saalænge Lavsordningen bestod og det mindre H aandvæ rk endnu var den her
skende Erhvervsform i Byerne, op stod der dog aldrig den syste
matiske og bitre Klassekamp, som kendetegner vor T id . Først
efterhaanden som der i Landene opstaar nye, store B edriftsform er
og Lavene opløses, bliver N utidens A rbejderspørgsm aal til. D enne
U dvikling begynder først i England; herfra breder den sig efter
haanden til alle de andre Stater.
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1 Kapitel.
E N G L A N D OG N O R D A M E R IK A .

D

ER findes ikke noget Land, der frem byder saa sto r Interesse
for

A rbejderspørgsm aalets

V edk om m en d e

som

England.

Man har m ed Rette kaldt England for A rbejderbevæ gelsen s H jem 
land. D e engelske Fagforeninger, trade unions, har væ ret F or
billedet for A rbejdersam m enslutningerne i alle andre Lande. Og
de vigtigste V aaben, der anvendes i N utidens Kampe mellem A r 
bejdere og A rbejd sgivere, Strike, Lock-out og B oycott, er, som
N avnene viser, alle af engelsk Oprindelse. Paa dette ligesom paa
saa mange andre praktiske Om raader er det engelske Folk langt
tidligere udviklet end de øvrige Folk og har derfor nu lange T i
ders Erfaring bag sig, m edens A rbejd erbevæ gelsen andetsteds sam 
menlignet herm ed er forh oldsvis ny. En A rbejd erbevæ gelse i m o
derne Forstand opstaar i de andre Lande først i det 19de A arhun
drede, og nogen særlig Betydning faar den endda først i den sidste
H alvdel af Aarhundredet. M en i England er A rbejderbevæ gelsen
i fuld U dvikling allerede i det 18de A arhundrede; gennem hele
dette Tidsrum træ ffer vi Stridigheder mellem A rb ejd sg iv ere og
A rbejdersam m enslutninger; og saa talrige og alvorlige U roligheder
frem kaldte disse Stridigheder, at Statsmagten saa sig nødsaget til
at gribe ind. Gennem hele det 18de Aarhundrede ser vi Parlam en
tet Gang paa Gang vedtage Love rettede m od A rb ejd ern es Sam
menslutninger. O g H aand i H aand m ed Lovgivningen virkede D om -
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stolene, idet de, endda uden H jæ lp fra og uafhængig af statute law,
erklærede A rbejdersam m enslutninger for retstridige efter com m on
law, og Retterne fik snart rig Praksis i A rbejdstridigheder.
A t A rbejderbevæ gelsen i England saaledes er mere end et A a r
hundrede forud for Bevægelsen i andre Lande, hænger nu paa det
nøjeste samm en med, at England allerede gennem en ejen d om m e
lig tidlig U dvikling i det 16de, 17de og Begyndelsen af det 18de
A arhundrede frier sig fuldstændig ud af den gamle Retsordning,
der hidtil havde væ ret Grundlaget for Byernes Erhvervsliv, Lavs
væsenet. D er skabtes under denne P eriode

efterhaanden langt

større D riftsform er, end Lavshaandværket nogensinde havde kendt.
O g i Slutningen af det 18de A arhundrede opstaar som K ronen paa
hele U dviklingen den engelske Storindustri, en Samling af Kapital
og A rb e jd e af et saa mægtigt Om fang, som aldrig før set. I de
andre Lande kom m er Lavsvæsenets A fsk affelse og Storindustriens
Opstaaen derim od langt senere, i Reglen først i L øbet af det 19de
Aarhundrede, efterhaanden som man mere og mere følger Englands
Forbillede. M an har med Rette kaldt den engelske Industris stærke
og rivende U dvikling i A arene 1760-1830 for den industrielle R e 
volution. U nder denne skabtes, efter en Række dybt indgribende
O pfindelser paa M askinteknikkens Omraade, for første Gang i H i
storien det D riftsystem , som vi nutildags er saa fortrolig med.
men som den Gang betød noget helt nyt, et Gennem brud, som i
L øbet af mærkelig kort T id ganske skulde om form e de ø k o n o 
miske og sociale Forhold og idethele indlede en ny T id, nemlig
the factory system, d et m od ern e Fabriksystem .
D et er indlysende, at saalænge Lavsvæsenet er et Samfunds
Erhvervsforfatning, vil en egenlig A rb ejderbevæ gelse ikke opstaa.
I Lavstiden tjente man sig jo op fra Lærling til Svend og M ester;
og det normale var, at den, der nu var Svend, m ed T iden vilde
blive M ester. N ogen varig og dyb Klassemodsætning, som den,
der findes mellem N utidens A rb ejd ere og A rbejdsgivere, kunde
der saaledes ikke opstaa mellem Lavstidens Svende og M estre.
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Lavene var Fællesorganisationer for M estre og Svende og havde
til Formaal at varetage begges Interesser. O g selvom der i Lavenes
senere U dvikling, som omtalt, mange Steder op stod en Klasse af
H aandværksvende, som havde ringe eller ingen U dsigt til at blive
M estre, saa o p stod der dog aldrig den dybe sociale K løft, som i
N utiden findes mellem Kapital og A rb ejd e. O g selve Lavsordnin
gen var og blev, trods alle dens Svagheder, et Bindeled mellem
M estre og Svende, som vor T id ganske savner. D er var derfor in
gen Grund for Svendene til at grunde saadanne varige K am porga
nisationer m od Mestrene, som N utidens A rb ejd e re har dannet i
Fagforeningerne, eller til at iværksætte en saadan system atisk ø k o 
nom isk Krig, som N utidens Strejker betyder.
D et er da kun naturligt, at der i nyere T id har rejst sig en sti
gende Interesse for Lavene og deres H istorie. Jo mere Skygge
siderne ved N utidens Erhvervsliv og dets dybe Klassem odsætnin
ger har udviklet sig, desto mere har man vendt Opm æ rksom heden
m od Lavstiden som den T id, h vor disse Skyggesider ikke fandtes
og h vor der idethele raadede en H arm oni mellem de enkelte Led
i Erhvervsam fundet, som er ukendt i vore Dage. Som vi skal se,
var denne H arm oni nu ingenlunde fuldkom m en for alle Interessers
V edkom m ende, ikke engang i Lavenes bedste T id . M en selvom
man nu vilde beklage den U dvikling, der har ført over Lavsvæ
senets Ruin til N utidens Erhvervsliv, saa maa man, jo nærmere
man undersøger Aarsagerne til Lavenes Fald, ialtfald erkende, at
dette Fald var lige saa naturligt og nødvendigt som Lavenes O p 
staaen i sin T id var det i den ældre M iddelalder. O g klarest fremgaar dette af U dviklingen i det Land, der først afskaffede Lavs
væsenet, England.
Ligesom ved Spørgsmaalet om Lavenes Opstaaen maa der ved
Spørgsmaalet om Lavenes Opløsning sondres mellem deres fa k 
tiske og deres retslige Magtstilling. Disse to ophørte nemlig som
Regel ingenlunde samtidig. T i den sidstnævnte, h vorved jeg be
tegner L avsm onopolet og hele det System af Retsregler, der knyt
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tede sig hertil, bevaredes de allerfleste Steder lange T id er efter,
at Lavenes faktiske Magtstilling var svæ kket og deres V æ rdi for
Erhvervslivet idethele var kom m et i et urimeligt M isforh old til
den R etsbeskyttelse, som de n ød og som de udnyttede til Skade
for den naturlige og frie U dvikling.
H er opstaar nu et retsligt Problem af stor Interesse: h vor tid
lig og paa hvilken M aade greb R etsord en en da ind paa dette O m 
raade; hvor hurtigt og effektivt fjernede man i de forskellige
Lande Lavsystem et, da dette mere og mere viste sig at væ re en
H indring for U dviklingen frem ad m od større og rigere Erhvervsform er? Som jeg skal søge at vise, frem byder R etsudviklingen nu
særlig paa dette Om raade store nationale Forskelligheder; og navn
lig er der her en karakteristisk M odsæ tning mellem England paa
den ene og Fastlandstaterne paa den anden Side. H ele

dette

Spørgsmaal har man hidtil ikke skænket O pm æ rksom hed, hvilket
hænger samm en med, at Lavenes O pløsning hidtil overvejen d e har
været undersøgt fra rent økonom isk Side. M an har her slaaet sig
til Taals med, at det i sidste Instans var langsom t virkende ø k o 
nom iske Aarsager, der hidførte Lavenes Fald. M en herved har man
overset, at gennem disse A arsager forklares alene Svækkelsen af
den øk onom iske M agt, at Retsordenen var i Stand til i ikke ringe
G rad at m odvirke og forhale denne Svækkelse, og at følgelig de
Lande kom forrest i den øk onom iske U dvikling, som ogsaa i rets
lig H enseende var h øjest udviklet. Som jeg i det følgende skal
søge at vise, vil en U ndersøgelse af dette Spørgsmaal idetheletaget
klart godtgøre, hvilken d ybt indgribende Betydning R etsord en en s
K arakter har ogsaa for et Lands øk on om isk e U dvikling.
I de fleste Stater paa Fastlandet ophæ ves Lavenes retslige M a gt
stilling ved en Række N æ ringslove i det 19de A arhundrede. I
Tyskland ophæ ves Lavsvæsenet saaledes endelig, da nordtysk G e
w erbe-O rdnung af 1869 efter 1871 udvides til hele det nye R ige;
m en i enkelte af de tyske Stater var det ophæ vet forinden ved
Love i Aarhundredets Begyndelse. I Østrig afskaffes Lavene ved
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L ov af 1859, i Italien ved L ov af 1864, i N orge, Sverrig og Danmark
ved Love henholdsvis af 1839, 1846 og 1857 o s v. M est fremmelig
var som bekendt Frankrig, der ophæ vede Lavsvæ senet ved L ov i
1791. M en Lavenes øk onom iske Stilling var allerede, længe fo r
inden disse Love kom , overalt i Landene stærkt svæ kket; og det
skadelige ved, at de besad en retslig Magtstilling, der ikke svarede
til deres økonom iske Betydning, var forlængst anerkendt af alle
kyndige. H vor stort dette M isforh old efterhaanden var blevet i
Fastlandstaterne, aabenbarede sig klart, da man endelig for A lv o r
besluttede at ophæ ve Lavene. T i fra det Ø jeblik , det retslige M o 
n opol blev frataget dem, sank de overalt meget hurtig i Forfald
og forsvandt mange Steder fuldstændig.
I England, hvor Lavene allerede ophører i L øbet af det 16de,
17de og Begyndelsen af det 18de A arhundrede, frem byder R ets
udviklingen dernæst det ejendom m elige Træk, at der her ikke
kan paavises nogen bestem t Lov, der har afskaffet Lavenes M o 
n opoler og hele retslige Stilling. I M odsæ tning til Forholdet paa
Fastlandet hører Lavene i England lidt efter lidt o p at eksistere,
uden at det er muligt at paavise nogen enkelte bestem t alminde
lig Statsforanstaltning som A arsag hertil. Som jeg skal vise, greb
Samfundet her ind ad en helt anden, for engelsk R etsliv sær
lig ejendom m elig V e j. V e l har man ogsaa her o fte brugt i h isto
riske Fremstillinger at frem hæve bestem te Love som A arsagen til
Lavsvæsenets O phør, og særlig har ment, at Loven af 1547 (1 Edw,
6, c. 14) og navnlig Elizabeths berøm te A rb ejd erlo v af 1563 i hvert
Fald i h øj G rad bidrog til at undergrave Lavenes Stilling. N yere
historiske K ildestudier har im idlertid vist, at disse L ove hverken
havde til H ensigt eller fik den V irkning at ramme Lavene o g deres
Privilegier. L oven af 1547, der var en Følge af R eform ationen, og
som ophæ vede Institutioner af katolsk-religiøs Karakter o g k on 
fiskerede deres Formuer, undtog udtrykkelig de egenlige Lav (craft
gilds) fra sit V irkeom raade og konfiskerede kun de D ele af La
venes Formue, der havde væ ret helliget udelukkende til religiøse

593

Formaal. O g ihvorvel denne K onfiskering i Ø jeb lik k et tilføjed e
flere af Lavene betydelige Tab, saa var dog de fleste engelske Lav
paa den T id saa rige, at de m ed Lethed bar denne m iddelalderlige
Form for Beskatning. O g Lavenes M on op oler o g Privilegier, der
var den permanente Kilde til deres R igdom , ramte Loven aldeles
ikke. V i ser da ogsaa efter Lovens T id , 1547, Lavene leve og virke
som før i alle D ele af Landet; og ikke b lot ser vi de bestaaende
Lav faa Fornyelse af deres Privilegier, men vi ser endog nye dan
nes og opnaa lignende Anerkendelse. O m nogen U vilje m od La
vene fra Kronens Side er der saaledes slet ikke Tale. O g ligesaa
lidt er dette T ilfæ ldet ved Elizabeths A rb e jd e rlo v af 1563.
D enne Lovs vigtigste Bestemmelser bragte i V irkeligheden ikke
noget nyt, m en gav væsenlig kun en Stadfæstelse af tidligere
Praksis og en Samling af en M æ ngde tidligere spredte Bestem 
melser i én Lov. D et er saaledes kun en Gentagelse af, hvad der
allerede var sket ved en Række tidligere Love (lige fra Henrik
den 2’s D age), naar Elizabeths nævnte L ov gennem fører en Regu
lering af A rb ejd sløn n en

fra Samfundets Side: D en bestem m er

(i § 15), at A rb ejd sløn n en skal fastsættes af de stedlige M y n d ig
heder hvert A ar efter T idens »plentie or scarcity« — hvilken pe
riodiske og mere sm idige Fastsættelse var et Frem skridt i Forhold
til de ældre Love, der opererede m ed en fast Lønskala. Fastsæt
telsen skulde im idlertid ske efter R aadførsel m ed Lavenes F or
standere; og den følgende T id viser, at Lavene misbrugte denne
Indflydelse til M estrenes Fordel. H eller ikke Bestemm elsen i Eliza
beths L ov om en tvungen Lærlingetid af 7 A ar (§§ 26 og 27) var
rettet m od Lavene, som man har ment. D enne Bestemmelse var
heller ikke ny, men fastslog kun generelt for hele Landet, hvad
der allerede var gennem ført i Praksis de fleste vigtige Steder i
Landet, netop under Indflydelse af Lavene, der klart n ok var inO m Elizabeths L ov og de historiske U ndersøgelser af denne Lovs For
hold til ældre Lovgivning og Praksis se nærmere V inding Kruse: Organisa
tioner 11-16 og de der nævnte Forfattere.
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teresseret i en lang Læretid. M en dernæst siger Loven ikke, at
der for at nedsætte sig som M ester kun kræves 7 A ars Læretid.
H vilke Betingelser der iøvrig krævedes, beroede helt paa de af
M yndighederne stadfæ stede L a vsved tæ gter paa de forskellige Ste
der i Landet.
A t Elizabeths Lov 1563 saa langt fra var fjendtlig stem t m od
Lavene,

at

dens

H ovedbestem m elser

som

oven for

frem hævet

tvæ rtim od var i fuld Forstaaelse m ed Lavenes Ønsker og endog
udvidede Lavenes Indflydelse, ses da ogsaa af den følgende T id.
A llerede nu d v s i Slutningen af det 16 A arhundrede begyndte det
engelske Erhvervslivs U dvikling lidt efter lidt at gaa Lavene im od,
og deres faktiske Magtstilling blev derved truet. M en trods denne
begyndende N edgang bevarede Lavene endnu en kort T id baade
Kronens og Parlamentets Gunst. V i ser saaledes Elizabeths R e
gering ogsaa efter 1563, for at ophjæ lpe Lav, der var begyndt at
kom m e i Forfald, udstede kongelige charters til disse m ed sær
deles gunstige og vidtgaaende Privilegier. M en ogsaa Lovgivningen
viste sig en T id velvillig stem t m od Lavene. Saaledes undtog Loven
af 1624 under Jakob den I, der ophæ vede M onopolerne, udtrykke
lig Lavene fra sit V irkeom raade. M en snart hørte Lovgivningen
helt op at beskæ ftige sig m ed Lavsvæ senet; den stillede sig neu
tral o v e rfo r U dviklingen og overlod Lavene til deres Skæbne.
M edens der, som oven for nævnt, ikke i England findes nogen almen
Næ ringslov, der afskaffer Lavsvæsenet og in dfører Erhvervsfriheden, findes
der derim od i en enkelt Paragraf i K om m unalloven af 1835, 5 og 6 W ill.
4 c 76 en ex tuto Bestemmelse, der indeholder en positiv Bekræftelse af
den den Gang allerede forlængst in dførte N æ ringsfrihed. Blandt anden
gammel Uskik i visse ældre Byer, som denne L ov ophæver, ophæver den
nemlig ogsaa i en enkelt af sine Bestemmelser, s 14, fo r en Sikkerheds Skyld
de sidste gamle Rester, hvor saadanne endnu maatte findes, af lokale Lavsprivilegier. D enne Bestemmelse ramte altsaa ikke, saaledes som de store
N æ ringslove paa Fastlandet senere i det 19de Aarhundrede, en almindelig
herskende retslig Lavsordning. D en gjaldt kun nogle enkelte sjæ ldne R u
dimenter af et Lavsvæsen, der allerede paa denne T id forlængst var for
svundet de allerfleste Steder i England.
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Idetheletaget kan der lige op til vore Dage ikke paavises en ene
ste engelsk Lov, der kan siges at have ophæ vet Lavene. England
ejer overh oved et ingen »N æ rin gslov«, ingen Lov, der saaledes som
i Staterne paa Fastlandet erklærer Erhvervsfriheden som G rund
sætning og afskaffer Lavsvæsenet. A t alle Erhverv er frie, d v s
staar aabne for alle og enhver uden Betingelser, anses i England
i nyere T id for saa selvfølgeligt, at der ikke behøves nogen L o v 
udtalelse herom. O g U ndtagelse herfra gælder i vore D age kun
i de faa Tilfæ lde, h vor en særlig L ov gør et bestem t Erhvervs
U døvelse afhængig af en Bevilling, licence.
D et er sikkert denne Om stæ ndighed, at Lavenes Fald ikke i
England skyldes nogen bestem t L ov, der har forledt de national
øk onom iske Forfattere paa dette Om raade ind paa den T an k e
gang, at dette Fald kan forklares udelukkende ud fra rent ø k o 
nom iske Aarsager, som en rent økon om isk O pløsningsproces, alt
saa uden at Statsmagten har haft nogen Indflydelse herpaa. H er
ved er det sket, at man overh oved et ikke har set det Problem , der
efter min O pfattelse har den største Interesse: hvilken Indflydelse
har — ikke b lot Lovgivningen — men R etsordenen s hele H oldning,
dens Indgriben under den ene eller den anden Form, haft paa de
engelske Lavs Skæ bne? I den klassiske N ationaløkon om i var det
jo en almindelig herskende Anskuelse, at det øk onom iske Liv be
væ gede sig efter almene, uafvendelige N aturlove, at en Indgriben
fra Statsmagtens Side paa dette Om raade derfor til syvende og
sidst var ganske ørkesløs; det øk onom iske Livs Gang lod sig o v e r
h ovedet ikke paavirke af Retsregler. D enne Opfattelse øver stadig
ubevidst sin M agt over Sindene. M an sporer den ofte, selv i nyeste
T id, bag mange Argum enter m od R etsordenens Indgriben paa
dette eller hint økonom iske Omraade, ligesaavel som den mærkes
i historiske U ndersøgelser. O g den har utvivlsom t ogsaa øvet sit
O m de Erhverv, der efter engelsk R et i vore Dage kræver licence, se
J. Paterson: T h e Licencing A cts, 19th Ed London 1908, og N. J. H ighm ore:
T h e E xcice Laws, V o l II, 2 Ed London 1899.
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Spil paa det herom handlede Om raade ved Spørgsmaalet om La
venes Opløsning.
Retslivet har jo andre Form er og U dtryk end Loven. R etsor
denen kan paa mange andre M aader, direkte og indirekte, gøre sin
Indflydelse gæ ldende i det øk onom iske Liv. Forbindelsen mellem
dette og Retslivet er idetheletaget m eget samm ensat o g vidt fo r
grenet.
D a Lavene nu ikke nogensinde er blevet ophæ vet ved L ov i
England, og da de dog faktisk her for længst har ophørt at eksi
stere, endog over 100 A ar før de ophæ vedes paa Fastlandet, er
Problem et, der er overset, altsaa dette: hvad er Grunden til denne,
om saa maa siges, lyd løse og tidlige Forsvinden af de engelske
Lav. Grunden vil efter min O pfattelse for en nærmere U nder
søgelse vise sig at være den, at det engelske Folk i retslig Kultur
idethele er flere A arhundreder forud i U dvikling for Folkene paa
Fastlandet, navnlig paa det p olitiske og kom m unale S elvstyres O m 
raade.
Englands frie Forfatning var i A arhundreder det store F or
billede, som alle andre Lande senere har forsøgt at efterligne. A lle 
rede i det 14de A arhundrede træ ffer vi i England et stærkt ud
viklet Selvstyre, og i Slutningen af det 17de A arhundrede kan
den engelske parlamentariske Forfatning betragtes som urokkelig
grundfæstet, altsaa 100 A ar før et enkelt Folk paa Fastlandet gør
det første, isolerede Forsøg — endda kun gennem en voldsom og
blodig R evolution — paa at indføre noget lignende. O g idet dette
Forsøg m islykkes paa Grund af U m odenhed hos Folket, er det

T ræ ffen de karakteriserer M acaulay i H istory o f England den ejen d om 
melige engelske R evolu tion i 1688: »A n d if it be asked what has made us
to d iffer from others, the answer is that w e n ever lost what others are
w ildly and blindly seeking to regain. It is because w e had a preserving re
volution in the seven teen th cen tu ry that w e have not had a d estroying
revolution in the nineteenth. It is because w e had freed om in the midst of
servitude that w e had order in the midst o f anarchy«, Kap X i Slutningen.
38
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som bekendt først i M idten af det 19de A arhundrede, at Flertallet
af Folkene paa Fastlandet gennem en Række R evolutioner begyn 
der at lægge Grunden til et parlamentarisk Selvstyre, altsaa først
over 150 A ar efter, at det er rodfæ stet i England. M en det er netop
denne enestaaende tidlige M odenhed, der, som vi skal se, sætter
det engelske Folk i Stand til gennem det politiske og kommunale
Selvstyre at skille sig af m ed Lavene over 100 A ar, før dette lyk 
kes i Fastlandstaterne, og uden nogen Lovgivningsforanstaltning,
men

b lot

gennem

den

gradvise

U dvikling

i

M yndighedernes

Praksis. O g her træ ffer vi det andet Træk, der er ejendom m eligt
for det engelske Folks retslige U dvikling foruden den overraskende
tidlige M odenhed, nem lig: den langsom m e og gradvise Tillæm pning gennem Praksis af Samfundsinstitutionerne efter de ændrede
T iders Behov. Ogsaa dette Træ k m øder vi overalt, ligesaavel i en
gelsk Erhvervsordning som i engelsk Forfatningsliv og Rettergang.
Ligesom den engelske Forfatning ikke saaledes som Forfatningerne
paa Fastlandet er blevet til ved R evolutioner paa et Par Dage, men
gennem Aarhundreders m øjsom m elige og støtte U dvikling, saa
ledes er det engelske Erhvervslivs nuværende frie Forfatning —
og den er ligesom Statsforfatningen friere end noget andet Lands
— heller ikke blevet til ved nogen pludselig Omvæltning, ved n o 
gen Proklamering af Erhvervsfriheden af en bestem t D ato i en
lovgiven de Forsamling, eller ved en almindelig N æ ringslov, der
iøvrigt regulerer Erhvervslivet i de mindste Enkeltheder; denne
Frihed er derim od blevet til gennem en langsom U dvikling, Trin
for Trin, alt efterhaanden som de ændrede økonom iske F orhold
gjord e den m iddelalderlige E rhvervsforfatning, Lavsvæ senet mere
og mere utidsvarende, idet det engelske Selvstyres stedlige O r
ganer Landet over da ved en forstandig og besindig Indgriben,
lidt efter lidt, indskrænkede Lavenes Magt, indtil den tilsidst helt
forsvandt. Parlamentet bekræ ftede gentagne Gange de stedlige
M yndigheder i deres almindelige R et til Indgriben paa dette O m -
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raade; og D om stolene støttede dem altid kraftig o verfor de gen
stridige Lav.
D et politiske Selvstyre er af gammel D ato i England. T il en
vis Grad kan den første Begyndelse dertil siges at ligge allerede i
Magna Charta. M an har ganske vist tidligere dannet sig ganske
overdrevne Forestillinger om dettes Betydning, og fejlagtig indlagt
m oderne Ideer om parlamentarisk Styre og Folkets Skattebevil
lingsret deri. M agna Charta var væsenlig en O verenskom st m el
lem Kronen og A delen , der sikrede denne m od overdrevn e Skattepaalæg og idethele søgte bestem t at fiksere dens Lensforpligtelser.
O g der oprettedes et com m on counsel (com m une concilium ), re
præsenterende udelukkende A delen , og uden hvis Samtykke K ro 
nen i Reglen ikke kunde paalægge A d elen nye Skatter. I anden
Række sikrede Magna Charta L on don og andre større Byer deres
Friheder og frie Sædvaner, »liberties and free custom s«. H erved
sigtedes uden T v iv l navnlig til den Ret til Selvstyre, som allerede
V ilhelm Erobreren til en vis Grad havde indrøm m et de større Byer.
M en allerede heri ligger den første Spire til den U dvikling, der
tilsidst gav det engelske Folk dets Parlament m ed Skattebevillings
ret og dets frie kom m unale Selvstyre. I L øbet af M iddelalderen
lykkes det efterhaanden de større engelske Stæder at frigøre sig
helt af de om boen de stedlige M agthavere (L ord s o f M anors) og
idetheletaget at tilkæmpe sig Retten til selv at ordne deres egne
Anliggender, derunder ogsaa deres E rhvervsforhold, o g til selv at
vælge deres M yndigheder, navnlig the justices o f peace. Denne
U dvikling er fuldbyrdet i det 17de Aarhundrede. O g i L øbet af
samme Tidsrum rodfæ stes det politiske Selvstyre. Efterhaanden
O m den rette historiske Vurdering af Magna Chartas Betydning se
M cK ech n ie: M agna Charta, G lasgow 1905 S 136-37, jfr S 26-43 og S 274-83.
O m de engelske Stæders Kamp for Selvstyre gennem M iddelalderen se
S. and B. W e b b : English L ocal G overnm ent, L on don 1906 og 1908 2 Bd
S 381-82.
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nemlig som Kronen trængte til flere Penge, blev den n ødt til at
skabe et bredere Grundlag for Beskatning og henvende sig til
større Klasser af Befolkningen, navnlig Borgerne. M en derved blev
den atter nødt til at optage Repræsentanter for disse i the com m on
counsel, uden hvis Samtykke nye Skatter jo ikke maatte paa
lægges, og denne Forsamling vok sede saaledes gradvis og lang
som t til at blive det senere engelske Parlament. Denne U dvikling
af et egenlig parlamentarisk Styre begyndte i det 13de A arhun
drede og lededes her langsom t men sikkert i den angivne Retning
af Edward I. O g Parlamentet blev efterhaanden hyppigere og h yp 
pigere indkaldt.
M en fra denne T id af havde Borgerne i Parlam entet et Organ,
gennem hvilket de kunde lade deres M isforn øjelse over bestaaende
Tilstande kom m e til O rde overfor Kronen, og idet denne stadig
blev mere og mere økon om isk afhængig af Parlamentet, blev den
mere og mere villig til at give M isforn øjelsen R et og indlade sig
paa Reform er. H ver Gang K ronen indkaldte Parlam entet o g søgte
Bevilling til Skatternes Opkrævelse, havde Borgerne i Reglen en
Række »grievances«, en Liste af Klager over bestaaende Tilstande,
som

de ønskede reform erede — eller ihvertfald bestem t L øfte

herom — inden de bevilgede Regeringen Skatterne. Paa E rh vervs
livets Om raade blev det im idlertid i M iddelalderen Lavene, der ved
M isbrug af deres Privilegier og M on op oler til at skrue Priserne i
V e jre t efterhaanden blev en stadig Kilde til Klager fra de andre
Borgeres Side. O prindelig var ganske vist Lavene (the craft gilds)
voksede op i Ly af Byautoriteterne og søgte stadig at faa disses
Bekræftelse af deres V edtæ gter m ed de m onopolistiske Bestem m el
ser. D et tidlig udviklede kommunale Selvstyre bragte saaledes i
den ældre M iddelalder Lavene direkte under dets M yndigheders
K ontrol. M en i den senere M iddelalder, i det 14de og 15de A a r
hundrede, hvor Lavene naar en stedse stigende økonom isk Indfly-

O m Parlamentets stigende Indflydelse se M cK echnie S 189 ff.
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delse og Magt, bliver de mere og mere selvstæ ndige og egenraadige
i Forhold til B ym yndighederne og søger uafhængigt af disse navn
lig at d iktere de øvrige Borgere Prisen paa Lavets V arer og b e
græ nse Tilgangen af nye Lavsmedlemm er. Særlig dristige i disse
m onopolistiske M isbrug blev Lavene i de Tilfæ lde, hvor de i tid
ligere T id havde opnaaet crow n charters eller letters patent, altsaa
en kongelig Stadfæstelse af deres Privilegier og M on opoler. Disse
crow n charters fortolk ede Lavene naturligvis paa den videst mu
lige M aade i deres egen Favør, og hævdede, at disse K ron privifegier som udstedt af en højere, over de stedlige M yndigheder hæ
vet A utoritet, gav Lavene Rettigheder, der var uafhængig af disse
M yndigheders K ontrol. D en M isfornøjelse, der først kom til Orde
m od Lavene fra Borgernes Side, var da netop ogsaa rettet m od
disse crow n charters.
Efter forskellige Klager i Parlamentet over Lavenes M isbrug af
disse Charters blev det tilsidst bestem t v ed L ov i 1437 (15 Hen. 6,
c. 6), at i Fremtiden skulde Lavenes Forstandere sørge for, at alle
deres letters patent o f charters blev registrered e hos de kom m u
nale A u toriteter; og endvidere bestem tes det, at i Frem tiden ingen
»ordinances which might be considered unlawful were to be en
forced unless first approved as lawful or reasonable« af de stedlige
A utoriteter.
Lavene fandt im idlertid andre V e je til at indsnige M isbrug end
disses charters, V e je , ad hvilke de endog kom uden om Reglen, at
Lavsvedtægterne skulde stadfæstes af Bym yndighederne. Lavenes
Ledere undlod nemlig i Reglen klogelig at optage nogensom helst Be
stemmelser om V arernes Pris i L avsvedtæ gterne. V i træ ffer ingen
som helst Lavsvedtægter, der hævder Lavenes Ret til selv at be
stemme Prisen paa deres V arer. D erim od søgte Lavene stadig i
deres Praksis at diktere A lm enheden Priserne; og ligeledes be
grænsede de i deres Praksis stadig A dgangen til Lavets Erhverv,
nemlig ved at sætte urimelig h øje G ebyrer for Optagelse i Lavet,
og senere, da dette ved L ov blev forbudt, ved at træ ffe særlige
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A ftaler m ed deres Svende og Lærlinge om, at disse ikke efter Lære
tidens U d løb maatte nedsætte sig uden Samtykke fra Lavets For
standere. Im od disse M isbrug kæ m pede Byautoriteterne i Lavenes
M agtperiode meget ofte forgæ ves; og Parlamentet saa sig derfor
nødsaget til gennem L ove for hele Landet at dæmme o p herfor.
Saaledes udstedtes en L ov under H enrik V II af 1504 (19 H en c 7)
særlig rettet m od Lavenes Diktering af utilbørlig h ø je V arepriser,
idet denne L ov forsøgte at bringe Lavene i saa H enseende direkte
under de centrale M yndigheders K ontrol, og ved Love af 1531 og
1537 søgte man at hindre det andet H ovedm isbru g: Lavenes vilkaarlige Begrænsning i A dgangen til Lavets Erhverv. L oven af 1531
var netop den Lov, der som oven for berørt fo rb ø d de urimelig h øje
G ebyrer for Optagelse i Lavet, og L 1537 var rettet m od de særlige
N æringsaftaler m ed Svende og Lærlinge.
H vor stor praktisk Betydning Lovgivningens Indgriben m od
Lavsmisbrugene i det 15de og 16de Aarhundrede idethele har haft,
er det vanskeligt at udtale nogen bestem t almindelig D om om ; der
til savner vi for meget Materiale. M en netop derfor synes det o g 
saa u b eføjet som H elhed at frakende den om talte Lovgivning saa
dan Betydning, saaledes som man fra økonom isk Side har villet
hævde. O g navnlig har man her ikke haft Blikket aabent for, at
det ihvertfald sikkert har været en ikke ringe Støtte — juridisk og
moralsk — for de stedlige M yndigheder i deres Kamp m ed Lavene,
at Lovgivningen gentagne Gange, lige siden L oven af 1437, bestem t
udtalte den ledende Grundsætning, at L aven e idethele er under
kastet det kom m unale S elvstyres M yndigheder. I denne G rundsæ t
ning, og ikke i de mange særlige Love, laa den virksom ste D æ m per
paa Lavenes O vergreb. O g man tør sikkert idethele gaa ud fra, at
de lokale M yndigheder som Regel har væ ret langt mere effektive
o g heldige i deres Indgriben end de centrale.
M ed Lovene af 1531 og 1537 hører iøvrig Lovgivningens stærke
Indgriben overfor Lavsmisbrugene i det væsenlige op. A llered e paa
denne T id, i det 16de A arhundrede begynder der, som vi skal se,
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en økonom isk U dvikling u denfor de gamle L avsbyer, der førte til
en større og større Svækkelse af disse Byer og Lavene. D er voksede
nye Erhverv og herved nye B yer op, m ed hvilke Lavene og de
gamle Byer fik vanskeligere og vanskeligere ved at konkurrere. O g
fra da af sker der en Æ ndring i Parlamentets H oldning overfor
Lavene. Disse var nu ikke længer farlige; Lovgivningen fik mindre
og m indre Grund til at træ ffe Bestemmelser m od deres Misbrug,
ti Lavene blev i N edgangsperioden mere og mere afhængige af de
kommunale M yndigheder. H er maa man endvidere erindre, at Fol
kets Repræsentanter i Parlamentet fortrinsvis var valgte af disse
gamle Byer. M en da disses V elfæ rd paa det nøjeste hang sam 
men med, at Lavenes N æ ring trivedes, og da disse nu begyndte
at blive truede af de nye Erhverv, der dukkede op udenfor Lavsbyernes Omraade, begyndte disses Repræsentanter i Parlamentet
ganske naturligt at tænke paa, hvad der kunde gøres for at o p 
hjælpe Lavene og derved styrke deres Byers Stilling idethele. Naar
disse Repræsentanter i tidligere T id ved den ovenom talte Række
Love søgte at forhindre Lavenes Misbrug, maa denne Bestræbelse
ingenlunde opfattes som fjendtlig m od Lavsvæsenet som saadant.
Disse Love var givne i Lavenes øk onom iske M agttid, da Bym yndighederne i K onflikten mellem Lavenes og den samlede Bys Interes
ser søgte at værne disse m od Lavenes O vergreb. M en nu, da Byens
og Lavenes Interesser fuldtud m ødtes i den fælles Fare udefra, blev
Lavene mere og mere lydige m od Byens M yndigheder, og samtidig
søgte Byens Repræsentanter paa Tinge at gøre alt, hvad de kunde,
til Lavenes O phjælpning. H v or tidligt den økonom iske Fare for
Lavene og deres Byer begyndte at vise sig, ses bedst deraf, at
allerede Love fra det 16de A arhundrede klager over de gamle Byers
stærke Tilbagegang.
M en da Parlamentet i denne Periode selv bestræ bte sig fo r at
styrke Lavenes og de gamle Byers Stilling, synes det ogsaa fuldt
forstaaeligt, at Parlamentet nu heller ikke længer havde noget im od,
at Kronen gennem charters udstedte nye Privilegier til Lavene; ti,
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som oven for (S 595) nævnt, gaar de kongelige charters fra denne
Periode navnlig ud paa at ophjæ lpe Lav, der er kom m et i Forfald.
V e l havde, som vi o v en for saa, Folkets Repræsentanter i tidligere
T id udtalt sig skarpt im od disse charters. M en det engelske Par
lament har aldrig været en Forsamling af Principryttere. Æ n dred e
T id er skaber ændrede Principper. M edens det i det 14de og 15de
Aarhundrede, der er Lavenes M agttid, var praktisk at bekæ m pe de
kongelige charters paa Grund af de M isbrug, som Lavene anvendte
disse charters til at indsnige, ansaas det nu, i det 16de A arh un 
drede, da de ældre Byer og Lavene begyndte at svækkes, i visse
T ilfæ lde for praktisk at benytte de samme charters til at hjæ lpe
Byerne og Lavene paa de Steder, h vor deres Stilling var særlig
truet.
M en selv denne ret uskyldige og uinteresserede Form for k on ge
lig Indgriben kunde det engelske Selvstyre alligevel i Længden ikke
finde sig i. D et gennem førte efterhaanden i stor U dstrækning, at de
nævnte Lavsprivilegier til indirekte Støtte af Byerne gaves af Par
lam entet ved særlig L ov i de enkelte Tilfæ lde. Forøvrig viste disse
Privilegier sig idethele at være ret uheldige for Byerne, og de blev
derfor i mange T ilfæ lde hurtig tilbagekaldt. O verh oved et begyndte
Byernes Styrelse og Repræsentanter allerede i det 16de og endnu
mere i det 17de A arhundrede at indse, at Lavenes fortsatte Bestaaen ikke var til G avn for B yerne; og de blev derfor m indre og
mindre tilbøjelige til at finde sig i Indgriben ovenfra. N avnlig un
der Stuarterne blev Selvstyret mere og mere øm findligt paa dette
Punkt; og det taalte tilsidst ikke nogensom helst kongelig Indblan
ding, selv ikke den mest velm enende i Byernes Erhvervsliv.
Samtidig herm ed fører det engelske Folks Repræsentanter i Par
lamentet en ligesaa udholdende og virkningsfuld Kamp m od en hel
anden Form for Enevælde i Erhvervslivet, nemlig m od K ronens
Tildeling af M on op oler til enkelte private P ersoner. Fyrsten skæ n
kede i Reglen disse M on op oler (paa Tilvirkning af enkelte bestem te
A rtikler) til sine Yndlinge, der derved hurtig samlede sig store
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Formuer. O g da disse M on op oler efterhaanden blev talrigere og tal
rigere, og mere og mere vidtgaaende, op sto d der tilsidst utaalelige
Tilstande i Erhvervslivet. Forbitrelsen i Folket m od M onopolerne
blev tilsidst saa stærk, at Elizabeth, der jo ellers var en ret ene
væ ldig Natur, ansaa det for k logt at b ø je sig fo r Parlamentet og
love det en u forbeholden O pgivelse af dette Erhvervsenevælde.
Jfr M acaulay: Burleigh and his times. D om stolene støttede a fgjort
Folkets R etsopfattelse paa dette Punkt. I det bekendte case o f
m onopolies, D arcy v. A llein erklærede D om m en en kongelig Be
villing, der gav Eneret paa Tilvirkning af en bestem t A rtikel, for
ugyldig, 11 C ok e 84 b (1602). D a Elizabeth’s Efterfølger, Jakob I
im idlertid ikke destom indre ved blev at udstede indbringende M o 
n opoler til sine Yndlinge og deres Familie, gennem førte Parlamen
tet tilsidst en Lov, 21 James I c 3, 1624, som afskaffede alle M o n o 
poler (m ed Undtagelse af Lavenes). M en da de efterfølgende
Stuarter trods denne L ov og trods den almindelige U vilje idetheletaget im od Kronens Indblanding i Erhvervslivet alligevel dri
stede sig til ved adskillige Lejligheder at udstede M on opoler, dels
til private, dels til Selskaber og Lav — forøvrig i m angfoldige
T ilfæ lde i ganske uinteresseret, velm enende H ensigt — tabte F ol
ket Langm odigheden. D e kongelige M on op oler var blandt de F or
syndelser, der kostede Karl den 1ste Livet og hans Hus Tronen.
I det 17de A arhundrede er altsaa det politiske og kommunale
Selvstyre i England naaet saa vidt, at det har bragt Lavsvæsenet
i fuldstændig A fhæ ngighed af sig og sine M yndigheder o g idetheletaget afskaffet Enevælden paa Erhvervslivets Om raade. N u fik
den Grundsætning, som det engelske Folk gennem Aarhundreder
i Praksis og Lovgivning saa sejgt havde fastholdt, sin største Be
tydning, Grundsætningen, at Lavene i hele d eres V irken er under
g ivet de stedlige M yn d igh ed ers K on trol. Kongelige Privilegier ga
ves vel, som vi saa, nu og da til Lav, som var kom m et i Forfald,
men det var paa en T id, da Parlamentet endnu selv gennem sin
Lovgivning viste, at det interesserede sig for Lavenes Ophjæ lpning.
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Id eth eletaget, saalænge det en gelske S elvstyres R epræ sen tanter ansaa d et for form aalstjenligt — af H ensyn til Byerne — at stø tte
Lavene, saalænge kunde disse endnu holde sig oppe, om end deres
faktiske M agt i det økonom iske Liv m ed den U dvikling, der fore
gik uden om dem, stadig blev mindre. M en saasnart Selvstyrets
Repræsentanter indsaa, at Lavsvæsenets O pretholdelse saa langt
fra gavnede Byerne, at det tvæ rtim od var en H indring for disses
frie U dvikling, da var Lavenes T im e slaaet. De kunde da ikke i
England som i andre europæiske Lande endnu længe kunstigt hol
des i Live ved en enevældig K onges Gunst. D e hjem faldt helt til
den naturlige U dviklings Lov.
M en samtidig med, at det engelske Folk saaledes Aarhundreder
forud for andre naar en saa h øj politisk U dvikling, at det selv hol
der den m iddelalderlige Erhvervsordning og dens Skæbne helt i
sin Haand, foregaar der, som i det foregaaende antydet, en til
svarende ejendom m elig tidlig U dvikling i d et en gelske E rhvervsliv
selv, en U dvikling, der ført frem af den engelske Races Initiativ
og H andlekraft, skaber for første Gang i H istorien de mægtige og
forhen ukendte Form er for Erhvervsvirksom hed, der senere efter
lignes i andre Lande og som kendetegner vor T id i M odsætning
til alle tidligere Tider.

I det 14de og 15de A arhundrede naar, som tidligere omtalt,
Lavene i England deres største Magt. M en allerede i det 16de A a r 
hundrede begynder de A arsager i Erhvervslivet at virke, der i det
17de og Begyndelsen af det 18de A arhundrede fører til Lavenes
Fald.
I det 16de A arhundrede begynder der nemlig i England at ud
vikle sig H aandværk i Landdistrikterne, altsaa uden for de gamle
B yer og Lavscentrer og derm ed udenfor Lavenes M agtom raade.
A llerede i dette A arhundrede lægges nemlig Grunden til den se-
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nere saa mægtige, alle andre Lande ov erfløjen d e engelske Klædeindustri. M edens U lden i tidligere T id er var den største af engel
ske Eksportvarer, begyndte man i det 15de og endnu stærkere i
det 16de A arhundrede at bearbejde den i Landet selv. En foretag
som Klasse af K øbm æ nd, kendt under N avnet »clothiers« eller
»m erchant clothiers«, begyndte at op k øb e U lden eller andet Raamateriale, lod en M ængde H aandvæ rkere arbejde for sig (i disses
egne H jem ), betalte disse — V æ vere, Kartere, Spindere o s v —
hver for deres D el i Tilvirkningsprocessen og solgte det færdige
Produkt baade til Ind- og U dland. Disse initiativstærke K øbm æ nd
bragte saaledes videre Syn og stærkere Fart i engelsk Erhvervsliv;
og da de jo ikke kunde lade deres H aandvæ rkere arbejde indenfor
Lavsbyernes Om raade uden at kom m e i Strid m ed Lavenes Regler
og Ret, bosattes disse H aandvæ rkere paa Landet eller i Forstæ
derne, udenfor Byernes Mure. H er op stod da en stedse voksende
Klasse af smaa Haandværksmestre, der ikke havde nogen Forbin
delse m ed Byerne og Lavene, men derim od var afhængige af de
store K øbm æ nd, der besad Kapitalen, tog Initiativet i deres H aand
værk og disponerede for Salget af de færdige Varer.
D en stigende U dvikling af dette Erhvervsystem , kaldet H jem m esystemet, the dom estic system, der snart kom til at om fatte
andre H aandværk end Uldvævningen, mærkedes snart i de gamle
Lavsbyer. M estrene i disse søgte jo , som vi oven for saa, i den se
nere Lavstid, navnlig i det 16de Aarhundrede, paa alle mulige Maader at begrænse A dgangen til Optagelse i Lavet. M en efterhaanMan har kaldt det ov en for om talte Erhvervsystem for H jem m esystem et,
the dom estic system, fordi Haandværkerne her — i M odsæ tning til, hvad der
er T ilfæ ldet under Fabriksystem et — arbejdede for A rbejdsgiveren i deres
eget H jem . Ogsaa i vore Dage træ ffer vi som bekendt H jem m esystem et an
vendt; men det er selvfølgelig nu stillet i Skygge af Fabriksystemet. Cun
ningham tager U dtrykket »dom estic system « i en ret snever Betydning,
nemlig som alene om fattende de Tilfæ lde, hvor Haandværkeren selv ejer
M aterialet og sælger det færdige Produkt til Storkøbm anden; Cunningham
I S 497. D a im idlertid O vergangen mellem disse T ilfæ lde og de Tilfæ lde,
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den som samtidig hermed H aandvæ rksvendenes A ntal i disse Byer
steg, og U dsigterne for den enkelte til at blive M ester stadig blev
ringere og ringere, blev M isfornøjelsen i denne Lavenes U n d er
klasse naturligvis stor. Paa denne U nderklasse virkede the dom estic
system s Erhverv selvfølgelig lokkende ved U dsigten til i Land
distrikterne hurtig at kunne nedsætte sig som Mester, arbejdende
uden Risiko, for bestem t Løn i Storkøbm æ ndenes T jeneste. D er b e 
gyndte derfor nu en stadig stigende U dvandring fra de gamle Lavs
byer. I det 16de A arhundrede klager den T id s Love o g Litteratur
over, at mange af Englands største og ældste Byer er i Færd med
at blive mer eller mindre affolkede. I det 17de og i første H alvdel
af det 18de A arhundrede udvides dette H jem m ehaandvæ rk i m æg
tigt Om fang. En stor D el af dette H aandværk blev u dført i Lands
byerne; mange nye Landsbyer op stod , og idethele tog Befolkningen
i Landdistrikterne under the dom estic system stærkt til. M en se
nere voksede nye Byer op. N uvæ rende store Industribyer som Bir
mingham, Sheffield, Bolton, M anchester o fl a er opstaaede i denne
Periode som Centrer, rundt om hvilke H jem m esystem ets H aand
værk samlede sig. I disse nye Byer fandtes der i Reglen liden eller
slet ingen Organisation mellem den talrige Klasse af Smaamestre.
O g ingen Lavsvedtægter m ed deres snævre og smaalige Regler, der
kun passede paa de m iddelalderlige Forhold, hindrede den frie U d 
vikling.
Hele den stærke V æ kst af frie H aandvæ rkserhverv udenfor de
gamle Lavsbyer undlod naturligvis i Længden ikke at gøre Indtryk
hvor Storkøbm anden ogsaa leverer Materialet, er ganske jæ vn og faktisk
under Erhvervslivets U dvikling vanskelig paaviselig, og da det gælder om
at finde en Betegnelse, der om fatter hele den Erhvervsform , der paa den
ene Side adskiller sig skarpt fra Fabriksystem et ved Driftsm aaden, men paa
den anden Side ligner dette deri, at den er kapitalistisk, synes den videre
Sprogbrug mig ubetinget den heldigste. T i kapitalistisk er U dviklingen b e 
gyndt at blive i samme Ø jeblik , Storkøbm anden er traadt ind som M ellem 
led mellem Haandværkerne og Forbrugerne, hvad enten han saa tillige le
verer M aterialet eller ej.
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paa disse Byers M yndigheder. Kam pen for Tilvæ relsen maatte na
turligt lidt efter lidt lære dem Lavsordningens U holdbarhed. I Be
gyndelsen troede de gamle Stæders M yndigheder o g Repræsentan
ter i Parlamentet uden T vivl, at disse Stæder kunde ophjæ lpes ved
at styrke Lavenes Stilling. H erom bærer Lovgivning og Regeringspraksis fra det 16de og Begyndelsen af det 17de A arhundrede, som
o ven for vist, endnu stadig V idn esbyrd. M en mange kommunale
Raad begyndte allerede nu at indse, at Byernes Interesser ikke læn
ger var tjen t m ed Lavenes Bestaaen, idet Lavsm onopolerne stødte
de nye Erhverv bort fra de gamle Stæder til Fordel for Landdistrik
terne og de nye opvok sen de Byer. Fra da af hørte Parlamentet
efterhaanden o p m ed at interessere sig for Lavenes O phjælpning,
og disse var nu helt henviste til det kommunale Selvstyres Naade.
M en dette Selvstyres M yndigheder nægtede i stigende G rad at
stadfæste Lavsvedtægterne og idethele at godkende Lavenes m on o
polistiske Bestræbelser. U ddrag af Byraadsforhandlinger fra det
16de og 17de A arhundrede viser os allerede tydeligt, hvorledes Byraadene mere og mere afslaar at im ødekom m e Lavenes A nsøgning
om Stadfæstelse af deres V edtæ gter; og vi ser Lav som Følge heraf
efterhaanden forfalde og tilsidst helt forsvinde. Lavsvæsenet er
derfor allerede i det 17de A arhundrede overalt i Tilbagegang og
Forfald, og ved A arhundredets Slutning var det m angfoldige Steder
helt forsvundet. O g m ed H jem m ehaandvæ rkets mægtige U d vik 
ling i det 18de Aarhundrede maatte det blive alle selvstyrende
Byer indlysende, at Lavsordningens T id var uigenkaldelig forbi.
A llerede om kring M idten af det 18de Aarhundrede kan man be
tragte Lavenes Rolle, baade retslig og faktisk, som

udspillet i

England.
Da Lavenes retslige Opløsning, som før bemærket, idethele h id 
til ikke har væ ret Genstand for særlig U ndersøgelse, savnes der
endnu meget Materiale fra de forskellige Byers indre Forvaltningshistorie til at paavise U dviklingen i alle Enkeltheder gennem det
16de, 17de og 18de Aarhundrede. M en der findes dog form entlig
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allerede nu saa meget, at man kan trække U dviklingens H o v e d 
linier op, saaledes som jeg oven for har forsøgt. V i har O plysninger
om Lav i deres Forhold til de stedlige M yndigheder fra en Række
Byer, der kan tages som Paradigmer paa U dviklingen idethele. I
enkelte B yer m øder vi m eget tidlig Eksempler paa, at B ym yndig
heder erklærer Lavsvedtæ gter for fuldstændig ugyldige. I C o v en tr y
kender Byraadet saaledes allerede i Slutningen af d et 15de A a r
hundrede et Lavs V edtæ gter for »v oid , quashed and annulled«. I
det 16de A arhundrede bliver disse Tilfæ lde im idlertid hyppigere
og hyppigere. M eget betegnende for den stigende Frygt, som nu
greb Byerne for det om kring dem i Landdistrikterne opvok sen de
H aandværk, er et Tilfæ lde fra Lincoln i 1550, h vor Byens Styrelse
endog indbød nogle clothiers til at nedsætte sig, skæ nkede dem
en Grund til Farvehus og V alkem ølle og tillod dem at tage lige saa
mange Haandværkere i deres T jen este, som de ønskede. O g V æ v e r
lavet, hvem hele denne V irk som h ed ramte, var ikke i Stand til at
forhindre den. En lignende Foretagsom hed viste Bystyrelsen i C h e
ster i 1575. O g selvom ikke alle Byer var lige saa stærkt om sig
som disse, viste de fleste sig dog mere og mere villige til at lade
Lavsindskrænkningerne falde for at kom m e m ed i den nye Bevæ 
gelse indenfor Klædehaandværket. M en ogsaa udenfor dette Fag
begynder Byernes Styrelse at gribe ind m od Lavene. Saaledes greb
f Eks Byraadet i L on d on i 1581 ind m od Bagerlavet; og dettes Pri
vilegium blev ophæ vet.
Idethele bærer Dom spraksis og kommunal Praksis fra det 16de
og 17de A arhundrede stærke V id n esb yrd om, hvor d ybt i com m on
law den Grundsætning havde fæstnet sig, at alle Lavsbestem m elser
er underkastet Bestyrelsens A fgørelse. Da saaledes Slagterne i C h e
ster i 1587 ikke vilde b ø je sig for denne Bys M yndigheder, blev
hele Lavet sat i Fængsel. Endnu hyppigere bliver denne B ym yndig
hedernes Indgriben i det 17de A arhundrede; og samtidig viser de,
som før om talt, en stigende U vilje m od enhver Indblanding o v e n 
fra. H v or uafhængig Byernes R etsfølelse var i denne Retning, viser
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et Tilfæ lde fra samme By, C h ester i 1634. I dette A ar b lev F or
standerne for et betydeligt Lav anklaget og sat i Fængsel for »upas
sende Taler«. D et bevistes nemlig under Sagen, at de paa et M øde,
de havde afholdt, havde talt om at ansøge K ronen om et Privile
gium, der vilde gøre dem uafhængige af Byens Styrelse. O g de blev
ikke løsladt, før de havde afgivet L øfte om fuldstændig U nder
kastelse under Byraadets D om . H vad der i de enevældige Stater
paa Fastlandet var den eneste lovlige og passende Fremgangsmaade, at søge K ongen om Lavsprivilegier, var altsaa her en For
brydelse. A f andre Eksempler paa genstridige Lav kan anføres et
T ilfæ lde fra Shrewsbury i 1656. Paa denne T id nægtede denne Bys
G arvere at bringe deres Lavsvedtæ gter for Byens M yndigheder.
Følgen var, at Lavet blev tiltalt og dømt.
Disse Forsøg paa at slippe uden om Byens M yndigheder, viser
jo iøvrigt, at Tendensen hos disse paa denne T id bestem t har gaaet
i Retning af at nægte Lavene Stadfæstelse af deres M on opoler.
D ette fremgaar da ogsaa klart af de normale T ilfæ lde fra denne
Periode d v s de Tilfæ lde, h vor Lavene lydig ansøgte Byraadet og
kun dette om Privilegier. Saaledes viser f Eks N ottingham Byraads
Forhandlingspotokol fra 1609, at Lavsvedtægter, der da blev ind
sendt til Stadfæstelse, blev nedstemt. Som det hedder i Beretnin
gen: » the v o y c e s called fo r th e ordinances for the tradesm en to
passe under the tow n es seale. T h e v o y c e s are gon e agaynst the
allowinge o f them «. I Hull viser Beretningerne fra det 17de og Be
gyndelsen af det 18de A arhundrede, at Byraadet mere o g mere
nægtede at stadfæste Lavsvedtægterne, og at Lavene som Følge
heraf forfaldt og tilsidst helt forsvandt. I 1699 hedder det om et
af de allerbetydeligste og ældste Lav: »T h e antient grandeur o f this
C orporation o f M erchants is much o f late decreased«.
Idetheletaget var Lavene i de fleste Byer sikkert op løst allerede
i Slutningen af det 17de A arhundrede. D erim od har der i enkelte
Byer, ikke b lot i nogle m indre som f Eks Berwick on T w eed,
Ruthin, M orpeth, men selv i enkelte større B yer som Bristol, N or-
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w ich og Leeds bestaaet Lav m ed E rhvervsm onopoler noget ind i
det 18de Aarhundrede. I Bristol har vi udførlige kom m unale Beret
ninger, der klart viser, hvorledes Byraadet i det 18 Aarhundrede
lidt efter lidt hører op m ed at beskytte Lavene og m ed at aner
kende deres V edtæ gter. Endnu i 1732 ser vi Byraadet give en ny
V edtæ gt for et Lav m ed Bestemmelser bl a om Straf fo r IkkeM edlem m er, der udøver Lavets Erhverv. M en om trent fra denne
T id synker Lavene hurtig i Forfald. I deres N ø d klager de da (i
1734 og 1739) til Byraadet; men dette henviste Sagen til et U dvalg,
der aldrig afgav Betænkning. Byraadet hørte dernæst op m ed at
frem tvinge M edlem skab af Lav som Betingelse for Erhvervets
U døvelse. V e d Aarhundredets M idte var derfor de faa Lav, der
endnu var tilbage, sunkne ned til at blive rent selskabelige F or
eninger. I N orw ich ser vi Lavene i den første H alvdel af det 18de
Aarhundrede stadig bringe deres V edtæ gter til M yndighedernes
Stadfæstelse; i 1714 føjes der endog et nyt Lav til de gamle. M en
fra M idten af d et 18de A arhundrede hører alle A ndragender fra
Lavene og al Om tale af dem i kommunale Beretninger op. Fra da
af maa Lavene ihvertfald have op hørt at kontrollere deres M e d 
lemmers Erhvervsvirksom hed. I L eed s virker Lavene i flere Er
hverv endnu i Slutningen af det 17de A arhundrede; og selv i Be
gyndelsen af det 18de A arhundrede gør Byens Styrelse Forsøg paa
at styrke Lavsordningen. M en det blev herved snart klart, at ingen
saadan m iddelalderlig Ordning længer kunde opretholdes i Leeds.
Efter en sidste Kraftanstrengelse i 1720 maa alle Forsøg paa at re
gulere Erhvervslivet ved nogen A r t af Lavsystem anses for en de
lig opgivet.

Den oven for givne Skildring vil kunne illustreres m ed endnu flere Eks
em pler; og mange flere vil der sikkert frem kom m e, naar engang alt det
utrykte M ateriale, der endnu findes i de forskellige Byers A rkiver bliver
offen liggjort. D e ovennævnte T ilfæ lde er taget fra Undersøgelser, der b e 
skæ ftiger sig m ed andre Spørgsmaal, men som lejlighedsvis indeholder O p 
lysning om det her omhandlede. T ilfæ lden e fra Lincoln, Chester i 1634 og
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Lavene opløses saaledes i England ikke pludselig og ej heller
paa samme T id paa de forskellige Steder i Landet, men lidt efter
lidt, i L øbet af de nævnte A arhundreder, alt eftersom Byernes
Styrelse, følgende den øk onom iske U dvikling om kring i Landet,
mere og mere indskrænkede Lavenes M agt, indtil de tilsidst helt
forsvandt eller — paa de yderst faa Steder, væsenlig kun i London,
hvor de bevaredes — gik over til at blive det, de i vore D age er:
private Foreninger m ed selskabelige, filantropiske og andre uskyl
dige Formaal.

M ed H jem m ehaandvæ rkets stærke U dvikling og Lavenes O p 
løsning beredes V e je n for den senere engelske Storindustri. De
faktiske Erhvervsbetingelser for denne er allerede skabt ved the
dom estic system. I dettes frie Forhold mellem en kapitalstærk K ø b 
mand og A rbejd sled er, der bærer Initiativet og Risikoen, og en
M ængde Smaamestre, økonom isk afhængige af ham, har vi allerede
Spiren til den m oderne T id s dybe K løft mellem Kapital og A rb ejd e.
L ondon findes m eddelt hos G. U nw in: Industrial organization. S 95, 99-100
og S 68. T ilfæ lden e fra Coventry, N ottingham og Shrewsbury findes om talt
i Kramer N oten til S 147. Beretningerne fra Byraadspraksis i Bristol, N o r 
w ich og Leeds findes m eddelt forskellige Steder i S. og B. W e b b ’s: English
Local G overnm ent (fra 1688-1835). London 1906 og 1908; se saaledes 3die Bd
S 449-50 og 450 N oten, S 537-39 og S 417-18, jfr 2det Bd S 398. Desuden
findes der for enkelte Byers V edkom m en de M onografier over deres indre
H istorie i visse Perioder, saaledes over Byen Chester, R. H. M orris: Chester
in the Plantagenet and T u d or Reigns, hvor Eksemplerne fra denne By i 1575
og 1587 findes omtalt, se S 408, 417-22, 438-42. O m Lavene i H ull se J. M.
Lam bert: T w o Thousand Years o f G ild Life, Hull 1891, S 156 ff.
Se om de londonske Lav nærmere Carew H azlitt: T h e Livery Com panies
o f the C ity o f London. 1892. Disse Lav er den Dag i Dag i Besiddelse af
store Kapitaler; et af dem har en aarlig Indtægt af ca 1½ M illion Kr, men
de har forlængst tabt enhver Forbindelse med Erhvervslivet og dets Inter
esser, jfr Carew H azlitt S 184-85, S 65-66; se om de londonske Lav idethele
ogsaa the C ity o f London Livery C om panies Com m ission Report, London
1882-83, 4 Bd.
39
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Man har med Rette karakteriseret Lavsvæsenets T id som en Tid,
hvor A rb e jd e t havde O vervæ gten over Kapitalen. En K on flikt af
Interesser var derfor i Lavenes bedste T id ukendt. D er var den
gang ingen egenlig løntjenende Klasse, adskilt fra Kapitalisten eller
A rbejdsgiveren . Lavsystem et b etød : en lille Kapital besiddet af
A rb ejd eren selv. M en allerede i H jem m esystem ets T id har vi faaet
K løften, ihvorvel den store Klasse af mindre H aandværksmestre,
dette System frembragte, dog sam m enlignet m ed vore D ages A r 
bejdere maa karakteriseres som en M iddelstand. T il at gøre K lø f
ten mellem Kapital og A rb e jd e saa dyb, som den er i v o r T id , b e 
høves kun et Skridt videre, og dette Skridt er: de store industrielle
O pfindelser. Gennem disse gaar V e je n fra the dom estic system til
the factory system, til det m oderne Fabriksliv.
Ogsaa i denne U dvikling er det England, der er Foregangslandet. I Slutningen af det 18de Aarhundrede sker der i dette Land
en Række banebrydende O pfindelser paa alle de Omraader, der har
praktisk Betydning i Erhvervslivet. Indenfor de forskelligste Er
hvervsgrene — Klædeindustrien, Metalindustrien o s v — naaedes
der i dette Tidsrum en saa h øj U dvikling af M askinteknikken, at
England mere afgørende end nogensinde før lod alle andre Lande
bag sig og gjord e sig til Eneherre paa V erdensm arkedet. D enne
U dvikling begyndte først indenfor Bom uldsindustrien; derfra bredte
den sig hurtig til de andre Omraader. I L øbet af A arene 1760-1790
bliver M askinspinderiet og M askinvævningen til. Flere frem ragende
O pfindere arbejdede paa dette Om raade mange A ar ihærdigt m ed
samme Formaal for Ø je, stadig byggende videre paa og forbedren de
Forgængerens A rb ejd e. I 1767 op fa n dt H argreaves sin forbedrede
Spindemaskine, the spinning jen n y; og i 1768-69 opfan dt A rk w righ t
sin waterframe. Paa Grundlag af disse to A rb ejd e r og forbindende
begges Fortrin konstruerede C rom pton i A arene 1774-79 den første
fuldkom ne Spindemaskine, the mule, der revolutionerer T ek stil
industrien og som, trods alle senere Forbedringer, den Dag i Dag
er den tekniske G rundtype paa dette Omraade. Dernæst gjo rd e
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V æ vningen tilsvarende Frem skridt; ti i 1784-87 opfandt Cartwright
den første praktiske M askinvæ v.
Blandt alle de tekniske Frem skridt var der dog et, der beher
skede dem alle og som mere end noget andet skulde præge vor
Tid. H aandkraften afløstes af Dam pkraften. D a James W a tt’s
Dampmaskine i 80erne og 90erne toges i Industriens T jeneste, var
den industrielle R evolution fuldbyrdet. En ny Erhvervsform , Stor
industrien begyndte sin Tilværelse.
M askinteknikkens U dvikling
i D riftsform erne

og

derm ed

frem kaldte en hel Omvæltning

i hele

det økonom iske

Liv. D et

blev selvfølgelig nu det mest praktiske at samle et saa stort
Antal M askiner som muligt paa samme Sted. H ertil kræ vedes
langt større Bygningsanlæg og til M askinernes Pasning et langt
større A ntal Folk paa samme Sted, end man nogensinde før i T i
den havde kendt. O g saaledes blev da Fabrikken i den m oderne
Betydning af dette O rd til. V e l fandtes der ogsaa før den T id , nem 
lig allerede i det 17de A arhundrede, hist og her større industrielle
Bedrifter end det m iddelalderlige V æ rksted. Og paa Fastlandet
søgte Fyrsterne ofte at skabe eller støtte en U dvikling i denne R et
ning. M en der var baade en afgørende Størrelsesforskel og V æ sens
forskel mellem disse Bedrifter og N utidens Fabrikker. D e G en 
stande, hine tilvirkede, var for det første overvejen d e Luksusgen
stande (Porcelæ ns-, Tapet-, Silke- o. l. Industri); og dernæst var
D rivkraften stadig Haandkraft. D e var da idethele kun lagt an paa
de højeste Klassers Forbrug, ikke paa M asseproduktion. O g følge
lig var hverken deres O m fang eller A ntal ret stort. Først m ed de
engelske Spinde- og V æ vem askiner og D am pkraftens A nvendelse
begyndte den M asseproduktion af de vigtigste Forbrugsgenstande,
som har skabt N utidens mægtige Fabriksliv og dets Følge, den
store skarpe Samfundsdeling.
M ellem Fabrikkens Folk forsvandt jo Ordningen og R angfølgen:
Mester, Svend og Lærling i den gamle T id s Forstand. En stor ens
artet Klasse A rb ejd ere stod nu under en enkelt D riftherres Ledelse.
3

9

*
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Og til Fabriksanlægene kræ vedes betydelige Kapitaler. D riftsher
ren blev da tillige den store Kapitalist. D et gamle Systems grad
vise sociale Deling forsvandt. D en øk onom iske o g sociale K løft
blev dyb.
H jem m esystem et havde, som vi saa, frem bragt en stor M id d el
stand af smaa H aandværksm estre baade i Landdistrikterne og i
nye opvoksende Byer. M en m ed Fabrikkernes Opstaaen er denne
M iddelstands T im e slaaet. M ed den nye Industris billigere V arer,
og idetheletaget m ed den nye Tekniks M asseproduktion, kunde
H jem m ehaandvæ rket ikke konkurrere. D e smaa H aandværksm estre
saa sig nødsaget til at op give Erhvervet, og hele denne før saa tal
rige Haandværksklasse forsvandt. Størstedelen af de H aandvæ r
kere, der havde været bosat ude paa Landet, vandrede til de nye
opvok sen de Fabriksbyer og sank derm ed ned i Lønarbejdernes
Klasse. V isse D ele af Landet, der før havde væ ret tæt b efolked e
med disse Haandværkere, mistede den største D el af sine Beboere,
og flere Landsbyer forsvandt fuldstændig.
De større nye Byer, der havde dannet sig udenfor Lavenes O m 
raade i H jem m esystem ets T id som Centrer, hvorom dettes H aand
væ rk havde samlet sig, Byer som Birmingham, M anchester, Shef
field o l voksede nu op til store Fabriksbyer; og her forsvandt na
turligvis H jem m esystem et ogsaa, og de fleste af dets U døvere gik
over i Lønarbejdernes Klasse.
D en Fart og V old som h ed, hvorm ed denne Storindustris V æ kst
og hele dens ledsagende sociale Om væltning her foregik, har m ed
Rette vakt U ndren. M en den er let forklarlig, naar man kender
den ejendom m elige U dvikling i engelsk Erhvervsliv og Retsliv, der
gik forud. V e je n var for det første, som vi har set, vel forbered t
gennem hele den kapitalistiske U dvikling, der havde væ ret i stadig
og stærk Stigen i England gennem hele det 16de, 17de o g 18de A a r
hundrede. V e d den uafbrudt voksende Handel m ed det øvrige
Europa og m ed de andre V erdensdele, som de engelske K øbm æ nd
tilkæm pede sig gennem disse Aarhundreder, og ved den vidtstrakte
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H jem m eindustri, som det gennem denne V erdenshandel lykkedes
K øbm æ ndene at organisere, samledes efterhaanden støt o g sikkert
og ad mange V e je de mægtige Kapitaler, uden hvilken Storindu
strien overh oved et ikke havde væ ret mulig. O g gennem H jem m e
system et skabtes, som vi saa, atter den talrige og tætte Haandvæ rkerbefolkning, fra hvis Lag de store A rbejderm asser m ed kort
Varsel kunde m obiliseres, som den nye Fabrikindustri straks, da
den opstod, kræ vede. D et er saaledes i V irkeligheden Storhandelen,
der gaar forud for og bereder V e je n for Storindustrien.
M en dernæst havde Industrien i dette Land alene fuldstændig
frie Baner i K raft af hele den R etsorden, som Folket her gennem
de foregaaende A arhundreder m ed en sjæ lden Fasthed og U b ø je 
lighed havde tilkæmpet sig. H er var Erhvervslivet ikke som i de
enevældige Stater paa Fastlandet belem ret med et M onopolvæ sen,
der var i samme G rad sløvende for Initiativet som det beroede
paa H offets og K ongens Gunst og ikke paa personlig D ygtighed.
O g ej heller var Erhvervslivet her som paa Fastlandet hæmmet
af alle den m iddelalderlige Lavsordnings smaalige Regler. T i de
selvstyrende Byer havde, som vist, længe før Storindustriens O p 
staaen,

allerede

under

H jem m ehaandvæ rkets

U dvikling

indset

Lavsordningens U holdbarhed og derfor efterhaanden nedbrudt hele
Lavenes retslige Magtstilling.

D et var im idlertid ikke b lot Lavsvæsenet og dets Skranker for
Erhvervsfriheden, som det nye Erhvervsliv i Forening m ed Selv
styret b rød ned. D et m iddelalderlige Regeringsystem af indgaaende
O verop syn m ed Erhvervslivet havde jo to Sider, en lokal og en
almindelig. Lavsvæ senet var den lokale Side; det var vel, som vi
oven for saa, et gennem Parlamentet ved talrige Love billiget og n øje
reguleret System ; men det var og blev altid begræ n set til de gamle
B yer, hvorm ed det var vok set op. M en det m iddelalderlige Er
hvervsystem havde jo ogsaa faaet U dtryk i den almindelige, for
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hele Landet gældende Lovgivning. Gang paa Gang udstedtes der
i M iddelalderen Love, der fastsatte A rb ejd sløn n en (eller A ntallet
af Lærlinge, en M ester maatte anvende o s v), undertiden kun for
enkelte Fag, men for hele Landet. O g flere af disse L ove bestod
endnu i det 18de Aarhundrede. D ette var ogsaa Tilfæ ldet m ed den
mest om fattende af alle A rb ejd erlove, Elizabeths Lov, der jo fast
slog som almindelig Regel Landet over, at A rb ejd sløn n en skulde
fastsættes periodisk af de stedlige M yndigheder (justices o f peace,
sheriff, bailiff), og endvidere Reglen om 7 A ars Læretid.
Disse m iddelalderlige Regler var naturligvis aldeles uforenelige
m ed den engelske Industris U dvikling i det 17de og 18de A arhun
drede. Efter denne U dvikling var det ganske urimeligt at fiksere
A rb ejd sløn n en eller Lærlingenes A ntal efter en flere A arhundreder
gammel Lov. M en selv den Ordning, som Elizabeths L ov gennem 
førte: at overlade de stedlige M yndigheder at fastsætte A r b e jd s 
lønnen, var helt uholdbar under de nuværende sammensatte ø k o n o 
miske Forhold, der forudsatte et saa om fattende Kendskab til en
hel Industris V ilkaar og M arked, som man ikke med F øje kunde
vente af stedlige Øvrigheder.
D et varede da heller ikke længe, før der begyndte en Bevægelse
blandt A rb ejd sgivern e, hver indenfor d eres sæ rlige Fag, for at faa
fjern et de Love, der satte Skranker for Fagets Erhvervsfrihed; og
da alle praktiske Grunde talte herfor, og da A rb ejd sgivern e tilm ed
besad stærk Indflydelse i Parlamentet, ophæ vede dette i L øbet af
det 18de A arhundrede lidt efter lidt, paa forskellig T id indenfor
de forskellige Fag, disse Skranker. D er er saaledes her ligesaalidt
som ved Lavenes Fjernelse Tale om nogen fælles, almen Bevægelse
ledet af en bevid st A nskuelse om , at Erhvervsfriheden gennem ført
som Grundsætning er det gavnligste for Samfundets øk onom iske
Liv. Ligesom det stedlige Selvstyre skaffede sig af m ed Lavene,
efterhaanden som de praktiske Erfaringer viste Lavsordningens
U holdbarhed, saaledes fjernede det centrale Selvstyre fra de fo r 
skellige Fag den almindelige Lovgivnings Indskrænkninger, efter-
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haanden som U dviklingen indenfor disse Fag gjord e disse Ind
skrænkninger meningsløse. Parlamentet havde ophæ vet de ældre
Forbudslove indenfor adskillige Fag længe før bevidste økonom iske
Anskuelser om E rhvervsfrihed overh ovedet var trængt igennem.
M en efter at det engelske Folk saaledes ad Erfaringernes V e j
var kom m et til det Resultat, at baade Lavsordningen, M on opolerne
og mange andre Indskrænkninger i N æ ringsfriheden maatte falde
for det nye Erhvervsliv, da grundlægges paa disse Erfaringer en
ny Aandsretning, en ny O pfattelse af det økonom iske Liv, der
skulde faa stor Betydning ikke alene i England, men navnlig ogsaa
i de andre Stater; ti gennem denne A andsretning blev den engelske
Erhvervsfrihed efterhaanden den ledende Grundsætning ogsaa for
Tæ nkere og Statsmænd i det øvrige Europa.
A llerede i det 17de A arhundrede tog Storkøbm anden Josiah
Child særlig til O rde im od de kunstige Indskrænkninger i N ærings
friheden, som Lavsordningen m edførte, se hans B og: Brief obser
vations concerning trade and the interest o f m oney, L ondon 1668,
se navnlig 73 ff, 105 ff, 140-47. M en senere, navnlig om kring M idten
af det 18de A arhundrede og derefter op stod der en Række T æ n 
kere, der ud fra mere bevidste og almene O vervejelser paa fo r
skellige Om raader alle udtalte sig m od Statens Indgriben i Er
hvervslivet. Friheden blev for dem Løsningen paa alle Omraader,
ikke alene i Landets indre Erhvervsliv, men ogsaa i dets Handelsforh old til U dlandet. Blandt disse Tæ nkere maa navnlig fremhæves
T ucker, Cantillon og Hum e. Sin Fuldendelse naaede denne Retning
i Adam Smith. Gennem hans W ealth o f N ations fik Erhvervsfri
heden sin mest om fattende Begrundelse.

D e ovennæ vnte Forfattere y d ede hver i sin Retning en afgørende Kritik
af hele den da almindelig raadende merkantilistiske O pfattelse m ed dens
Krav om stadig Regulering og Indgriben fra Statens Side i H andel og Er
hverv. T u cker frem hævede allerede i en A fhandling af 1750: A brief essay
on the advantages and disadvantages which respectively attend France and
G reat Britain w ith regard to trade, Fordelene ved den vidtgaaende Han-
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D et er, efter hvad jeg i det foregaaende har paavist, ingen T il
fældighed, at denne nye Retning netop grundlægges i England.
Kun i dette Land havde man det m ægtige Stof af nye Erfaringer,
hvorpaa den kunde bygges. A da m Smith’s og hans Retnings A n 
skuelser var i V irkeligheden om fattende Generaliseringer af de
praktiske Resultater, hvortil det engelske Erhvervsliv gennem dets
enestaaende U dvikling i L øbet af det 16de, 17de og 18de A arhun
drede var naaet, og en Begrundelse af disse Resultater. D en nye

delsfrihed. Cantillon frem hæ vede — før Fysiokraterne — Jorden som den
store R igdom skilde og ramte herved de overdrevne Forestillinger om H an
delens Betydning som Erhverv, som den merkantilistiske O pfattelse havde
gjort sig skyldig i; og han tog stærkt til O rde im od Indskrænkninger i Er
hvervslivets Frihed; se hans V æ rk : Analysis o f trade. S 1, 17-19, 134-35, 162.
D ette V æ rk blev oversat til Fransk i 1755. (D en ældste engelske U dgave af
dette V æ rk er fuldstændig forsvundet). O g H um e gav endelig, navnlig i
sine A fhandlinger: O f m on ey og O f the balance of trade den første af
gørende og klare Kritik af hele G rundlaget for M erkantilismen. O vervu r
deringen af Pengenes og idethele de ædle M etallers Betydning for et Lands
Velstand. I Afhandlingen om Penge findes Humes bekendte Sætning: » M o 
n ey is none o f the w heels o f trade: it is the oil which renders the m otion
sm ooth and essay.« Og i Afhandlingen om Handelsbalancen sam m enfatter
han saaledes sit Resultat: » A G overn m en t has great reason to p reserve with
care its p eop le and its manufactures. Its m on ey it m ay safely trust to the
course o f human affairs, w ithout fear or jealou sy«. Se H um e’s Essays i T. H.
G reen’s og G rose’s U dg London 1889, I Bd S 309 og 345. D en første U dgave
af H um e’s Political Discourses udkom i 1752. — D et maa her erindres, at
m edens England, som ov en for skildret, overalt i sit indre Erhvervsliv mere
og mere havde gennem ført Friheden, var dets H andelspolitik ov erfor U d 
landet, som bekendt, stadig i det 17de og 18de A arhundrede stærkt m er
kantilistisk.
Se til det oven for frem hæ vede A da m Smith: W ealth o f N ations, 3 U dg
1784 S 70-96 om Varepriserne og de faktiske Forhold, der betinger disses
Stigning og Fald, se im od M on opoler og Lav S 92-94, om A rbejdslønn en
S 96 ff, særlig 104 ff, se im od A rbejdslønn ens Fastsættelse ved L ov S 117-18,
im od Læ rlingelove og andre Love, der indskrænker den frie K onkurrence
S 93-94; se endvidere 1 Bog 10 Kap Part II, 11 Kap Part I in, 4 Bog 9 Kap
in fine o s v.
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Retning hæ vdede jo nemlig, at det var uklogt af Samfundet at ind
lade sig paa nogensom helst K on trol eller Regulering af det ø k o n o 
miske Liv; dette trivedes bedst, naar det overlod es til sin egen
naturlige Gang, naar hvert M enneske fik L ov at raade o v er sin
A rb ejd sk ra ft og idethele drive sit E rhverv, som han vilde. A lt,
hvad der satte Skranker for denne Frihed, alt Lavs- og M o n o p o l
væsen var derfor forkasteligt. O g ligeledes maatte det fordøm m es,
naar Lovgivningen forsøgte at fastsætte bestem te R egler for A r 
bejdslønnen eller Varepriserne, eller naar den gav sig til at fore
skrive, hvor lang T id man skulde staa i Lære o l . Endelig laa det
ogsaa ganske udenfor Statens O pgave at op hjæ lpe eller støtte In
dustrier. Idetheletaget var det frie private Initiativ o g A rb e jd e
Kilden til Folkets Velstand, til alle V æ rdier.
M en den nye A andsretning virkede atter tilbage paa Livet. D en
løste Tidens Tanker. A lle de talrige Tendenser, der hidtil havde
virket spredt paa forskellige Omraader, b lev sig nu deres fælles
store Formaal bevidst. Frihed taget i Betydning Frihed for al Samfunds-Indblanding i det øk onom iske Liv blev T idens Løsen.
Storindustriens Ledere havde derved faaet deres fælles Program
og en klar Begrundelse heraf. O g snart følte Parlamentet og de
ledende

Statsmænd

sig overbevist

om

N ødven digh eden

af at

fjerne de Rester, der endnu var tilbage i Lovgivningen af Skranker
for Friheden. Tilsidst samlede Bevægelsen sig im od den største af
den gamle T id s A rb ejd erlove, Elizabeths Lov. D en stod som det
store M indesm æ rke om det m iddelalderlige Regeringsystem og
den h oldt længe ud. M en m ed Storindustriens U dvikling var dens
praktiske Betydning blevet stedse mere og mere svækket. Dens
vigtigste Bestemmelser blev bestandig tilsidesatte. Saaledes savnede
praktisk talt alle A rb ejd ere under den nye Industri de Betingelser,
Loven kræ vede, navnlig 7 A ars Læretid. O g Reglen om M yn dig
hedernes Fastsættelse af A rb ejd sløn n en var de fleste Steder gaaet
af Brug. D om stolen e væ grede sig ved at døm m e M yndighederne,
naar disse ikke gjord e deres Pligt og fastsatte A rbejd sløn n en. Og
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idethele tilsidesatte com m on law Elizabeths Lov, naar Talen var
om nye Industrier. Denne L ov havde saaledes længe i Retspraksis
væsenlig været et d ødt Bogstav, da Parlamentet endelig i 1813 o g 
saa form elt ophæ vede Bestemmelserne om A rbejd sløn n en s Fast
sættelse og i 1814 Bestemmelserne om 7 A ars Læretid. H v o r gennemtrængt Parlamentet var af den nye Aandsretning, ses klart af
de Betænkninger, som de Parlamentsudvalg afgav, der var nedsat
til Spørgsmaalets U ndersøgelse. I en af disse Betænkninger hedder
det saaledes: » N o in terferen ce o f the legislature with the freed om
o f trade, or with the p er fe ct liberty o f ev er y individual to dispose
o f his tim e and o f his labour in the w ay and on the term s which
he m ay judge m ost con du cive to his ow n interest can tak e place
w ithout violating general principles o f the first im portance to the
p rosp erity and happiness o f th e com m unity.«

Retsudviklingen i de engelske K olonier i N ordam erika fulgte
naturligvis n øje Bevægelsen i M oderlandet. Paa den T id , da det
m iddelalderlige E rhvervsystem m ed Statens Regulering af Pris- og
A rb e jd sforh old endnu var raadende i England, udstedtes der i
A m erika flere colonial acts, der ligesom Lovgivningen i M oderlan 
det gav en n øje Fastsættelse af V arepriser og A rb ejd sløn . Lige
ledes forplantede Lavsvæsenet sig til Kolonierne. M en nogen sær
lig stor eller blivende Betydning fik det ikke blandt N ybyggerne.
K olonierne og deres Byer blev først grundlagt i det 17de A arhun
drede; og paa den T id var, som vi tidligere saa, Lavene overalt
i Tilbagegang og Forfald i M oderlandet. D et eneste fuldstæ n
dige amerikanske charter m ed Lavsprivilegier, der er bevaret,
er, betegnende nok, fra en af A m erikas allerældste Byer, nemlig
Boston. D ette Dokum ent, der er udstedt i 1648 til Skom agerlavet
i denne By — vistnok det ældste Lav i A m erika — viser i hele
sit Indhold, h vor nøje man i K olonierne fulgte den Grundsætning,
som hjem m e i England gennem de sidste A arhundreder havde væ-
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ret fastslaaet i com m on law og statute law som den ledende for
Samfundets Stilling til Lavsvæsenet. D et nævnte charter viser os
nemlig paa alle Punkter Lavet i fuldstændig A fh æ ngighed af de
stedlige M yndigheder. Privilegiet er tilstaaet Lavet af Stedets R e
gering, the C olon y o f the Massachusetts Bay, og giver det Ret til
at vedtage »orders for the well governinge o f theire com pany, in
the managinge o f theire trade and all the affayres thereunto b e 
longing, to change and reform e the same as occasion shall require,
and to annex reasonable pennalties for the breach o f the same«,
men lige herefter tilføjes der følgende F orbeh old: »p rov id ed that
n one o f theire said orders, nor any alteration therein, shall be o f
fo rc e b efore th ey shall be passed and allow ed o f by the C ou rt of
that country, or b y the C ou rt o f A ssistan ts.« V i træ ffer altsaa her
den fulde H æ vdelse af Sætningen, at Lavsvedtægterne ingen R ets
kraft har, m edm indre de stadfæstes af den stedlige Ø vrighed. H vis
endvidere nogen uden Lavsforstandernes Samtykke (Prøvelse af
Duelighed) udøver Lavets Erhverv, maa Lavsforstanderne forfølge
dem ved D om stolene. Endelig er der en meget vigtig Bestemmelse
i Charteret, rettet m od mulige M isbrug af Privilegiet til at skrue
Priserne eller A rb ejd sløn n en i V e jr e t: »p rovid ed also, that no un
lawful com bination be made at any tim e by th e said com pan y of
shoem akers for inhancinge the prices o f shoes, b oo tes, or wages,
w h ereb y either or ow n e p eop le may su ffer«.
Lavene kunde saaledes, naar T idens Fylde kom , ophæ ves i A m e 
rika paa samme stille, praktiske M aade som i M oderlandet: ved
sim pelt A fslag fra de stedlige M yndigheder paa Lavenes A n sø g 
ning om forn yet Stadfæstelse af deres Privilegier.
Da saa Lavene efterhaanden opløses i England, da endvidere alle
private M on op oler afskaffes, og da endelig ogsaa den m iddelalder
lige Lovregulering af A rb ejd sforh old en e lidt efter lidt ophæ ves
gennem com m on law eller statute law, da breder hele denne Fri
hedsbevægelse sig naturligvis ogsaa til Am erika. Lavene forsvinder;
de gamle Lovbestem m elser om A rb ejd sløn og V arepriser ophæ ves;
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og idethele trænger de Grundsætninger om N æ ringsfrihed, som
efterhaanden sejrede i engelsk Ret, ogsaa igennem i den amerikan
ske. C om m on law er jo Retsgrundlaget, hvorpaa al senere am eri
kansk Jura er bygget.. M en ogsaa de engelske statutes, der var i
K raft paa Kolonisationens T id , fik G yldighed i A m erika, forsaavidt
de var forenelige m ed de nye F orhold; og en af de vigtigste af disse
L ove var Loven af 1624 m od M onopolerne.
M oderlandets E rhvervsfrihed var saaledes grundfæstet i K o lo 
nierne, da disse løsrev sig i 1776. O g de vogtede denne Frihed vel.
Ikke b lot bevarede de, ogsaa efter A dskillelsen, com m on law og de
tidligere statutes paa dette Om raade saavel som paa alle andre.
M en de indskrev E rhvervsfriheden i Staternes Fæ llesforfatning.
A llerede i Th e D eclaration o f Independence (4 Juli 1776) frem 
hæves blandt M enneskerettighederne »L iberty and the pursuit o f
happiness«. O g ifølge Forfatningens 14de A m endm ent er de R ettig
heder, som ingen af Staterne kan b erøv e nogen B orger uden lovlig
Rettergang »life, liberty and p roperty«. O g O rdet »liberty« er af
de Forenede Staters H øjesteret forstaaet saaledes, at det om fatter
ikke b lot den personlige Frihed, men ogsaa Erhvervsfriheden. H ø je 
steret udtaler: T h e lib erty m entioned in that am endm ent (nl den
14de) means n ot on ly the right o f th e citizen to be fre e from th e
m ere physical restraint o f his person, as b y incarceration, but the
term is d eem ed to em brace th e right o f the citizen to be fr e e in
the en jo y m en t o f all his faculties; to be fr e e to use them in all
lawful w ays; to live and w ork w h ere he will; to earn his livelih ood
b y any lawful calling; to pursue any livelihood or a voca tio« , se
D om m en: U nited States v. Louisiana, 165 U S Rep 578, 589. D enne
O m engelsk com m on laws G yld igh ed i amerikansk R et se bl a C om m on 
wealth v. Hunt, 4 M etcalf’s Reports 11, Carew v. Rutherford, 106 M assa
chusetts 1. I en D om udtales det saaledes: »T h e com m on law o f England is
the basis o f the jurisprudence o f the U n ited States. It was brought to this
country by the colonists together with the English statutes. O f the statutes
the ben efit of which w ere thus claim ed, the statute of James I against
m onopolies was one o f the most im portant«.
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Erhvervsfrihed er naturligvis i h øj G rad kom m et den amerikanske
Industri til G ode. Dennes store U dvikling hører im idlertid først
det 19de Aarhundrede til.

N aar man taler om det frie England, tænker man paa Frihed i
flere forskellige Retninger, men navnlig dog paa de to: Frihed i
Forfatning og Frihed i E rhverv. Som jeg i det foregaaende har søgt
at vise, staar den sidste i n øje Sammenhæng m ed den første. A t
Lavene forsvinder tidligere i England end i noget andet Land, skyl
des, som jeg har søgt at vise, ikke alene den tidlige industrielle og
øk on om iske U dvikling, men derim od denne i Forbindelse m ed d et
tidlig udviklede kom m unale og p olitiske Selvstyre. D en m oderne
industrielle og økonom iske U dvikling kunde undergrave Lavenes
økonom iske Magtstilling, men deres retslige Magtstilling, deres Pri
vilegier og M on op oler — og den var i sig selv ogsaa et væ rdifuldt
økonom isk A k tiv — den besad de alene ifølge R etsord en en s V ilje ;
og saalænge de havde denne m ed sig, kunde de i lang T id holde
sig oppe, selv efter at den økonom iske U dvikling var gaaet dem
im od. D et er naturligvis vel saa, at en foræ ldet R etsordning til
syvende og sidst ikke kan stanse en d ybt indgribende økonom isk
U dvikling, m en den kan forh ale o g foru læ m pe den. A t Lavsord
ningen ikke fik L ov hertil i England, men blev afskaffet fra samme
Ø jeb lik af, at Folket indsaa, at den ikke længer stem m ede med
dets Tarv, det laa, som vist i, at Folkets U dvalgte i dette Land
allerede før den m oderne industrielle U dvikling selv havde taget
Styret i det øk onom iske Livs A nliggender og frataget K ongem agten
enhver Indflydelse herpaa. A llerede i det 14de Aarhundrede b e 
gyndte det engelske Folk, som vi saa, en Kamp m od de k on ge
lige Privilegier til Lavene; og ved Sejghed og U dh olden h ed bragte
det endelig i det 16de og 17de Aarhundrede den Grundsætning til
Sejr, at Lavene i hele deres retslige Stilling var afhængig af det
kommunale Selvstyres M yndigheder. O g K ronen paa V æ rket satte
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det engelske Folk, da det i 1624 afskaffede den sidste R est af Ene
væ ldet i Erhvervslivet, idet det ved L ov fratog K ongen R etten til
at udstede private M onopoler.
M en at Lavenes retslige Magtstilling saaledes i England helt
blev lagt i Folkets Haand, b etød i Virkeligheden, at denne M agt
stilling i dette Land blev bragt i n ø je K on ta k t m ed Livet. D et var
ikke en enevæ ldig Centralregering, der i hine T ider havde de bedste
Forudsætninger for at kunne forstaa Livet, følge dets U dvikling i
alle Enkeltheder og form e Retsreglerne efter dets Krav. D et er
efter min Formening den m est afgørende Indvending, der kan ret
tes m od Enevælden i hine Tider, selv m od de mest op lyste F or
mer for denne: den var ofte for livsfjern. Selv den mest velm enende
Landsfader og hans Cancelli besad ikke hin vidunderlige Evne,
som Guden H ejm dal har: at kunne høre Livets Græs gro. O g kun
altfor ofte kom Budskaberne fra Livet til Landsfyrsten ad den
uheldigste af alle V e je , den personlig indtrængende, private H en 
vendelse. Gennem denne afskares o fte paa Forhaand den uhildede
Behandling af Erhvervslivets A nliggender efter stærke almene H en 
syn; o g V ilkaarligheden i Tildeling af M on op oler og Privilegier tog
dens Plads. M en i England besad Statsmagten gennem de talrige
selvstyrende Byer, gennem disses M yndigheder og deres R epræ 
sentanter i Parlamentet et praktisk fornem m ende og vidtforgren et
Organ, gennem hvilket Bevægelserne ude i Livet snart forplantedes
og snart gjord e sig gældende baade i R etsordningen og i R etshaand
hævelsen. Jeg har i det foregaaende fulgt disse Bevægelser, i M y n 
dighedernes Praksis saavel som i Lovgivningen; o g her laa, som jeg
søgte at vise, den inderste Grund til, at de engelske Lav ogsaa rets
lig knækkes i L øbet af det 16de, 17de og første H alvdel af det 18de
Aarhundrede.
I Staterne paa Fastlandet var det derim od ikke Folket, men
K ongem agten, der sejrede. O g som vi n eden for skal se, bragtes
d erfor Lavene her tilsidst i direkte A fhæ ngighed af den enevældige
K onge. Ham maatte de bønfalde om deres M on op oler og Privile-
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gier. O g skønt han ofte søgte efter bedste Evne at skride ind m od
deres Misbrug, lyttede han dog lige saa ofte til deres Klager i
N edgangens T id. D ertil kom , at Enevælden ofte til en vis G rad
var fiskalt interesseret i Lavsordningen; ti mange Steder betalte
Lavene en ikke ringe Tribut til K ronen for dens Stadfæstelse af
Privilegierne. H vorm eget derfor Lavene end udartede paa Fast
landet, o g hvorm eget man end søgte at forbedre dem, man greb
dog intetsteds til det eneste afgørende M iddel, Ophæ velsen af hele
deres Retsstilling. Saalænge Enevælden bestod, bestod Lavene.
I det 18de Aarhundrede begyn der im idlertid de engelske Fri
hedsideer, de økonom iske saavel som de politiske, at forplante sig
til Fastlandet. M ed U ndren betragtede man paa Fastlandet i det
18de Aarhundrede den engelske Industris mægtige U dvikling paa
denne T id ; man saa endvidere England bem ægtige sig V erd en s
handelen og gøre sig til Centrum i det mest vidtstrakte K olonirige.
Og snart drog de tænkende A an d er i Europa den Slutning, at Grun
den til Englands M agt og Storhed laa i dets Frihed paa alle O m 
raader, navnlig i dets Frihed i Forfatning og Erhverv, m edens i det
øvrige Europa Selvvirksom heden i Folket hæmmedes af et gennem
ført M on op ol- og Lavsystem og al den øvrige statslige Indblanding.
Fra da af oprinder den politiske og øk onom iske Frihedsbevæ gelse
blandt Folkene paa Fastlandet. Først gør den sig gæ ldende i Frank
rig; men snart rejste Folkene sig, det ene efter det andet, m od Ene
vælden og Lavsvæsenet. M en der gik, som bekendt, lange T ider
hen, inden de engelske Frihedsideer blev endelig virkeliggjort for
Fastlandsfolkene. D et skete først i L øbet af det 19de Aarhundrede
og først efter mange R evolutioner og Kampe.
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2 K apitel.
FASTLANDSTATERNE.
I. Frankrig.

M ed Byernes O pk om st i M iddelalderen dannes

der i Frankrig ligesom andetsteds Lav, corporations eller corps
de métier. O g ligesom i andre Lande bliver ogsaa i Frankrig den
bærende A an d i Lavene i T idens L øb mere og mere M on opolet.
Lavene søgte jo imidlertid, som vi saa, i engelsk-amerikansk R et i
Reglen at faa deres m onopolistiske V edtæ gter stadfæ stede af en
eller anden h øjere M yndighed. Saaledes ogsaa i Frankrig. I den
ældre M iddelalder, da K ongernes (Capetingernes) M agt var m eget
ringe og de stedlige M agthavere næsten var uafhængige Fyrster,
søgte Lavene i Reglen Stadfæstelsen hos disse, altsaa hos den H er
tug, G reve eller Biskop, der var Landsherre i den paagældende P ro
vins. Og i de Byer, der naaede en betydelig Størrelse og Selvstæn
dighed, søgte de den naturligvis hos Byens M yndigheder.
D et er væ rd at lægge M ærke til, at det er i den D el af Frank
rig, hvor det nordisk-germ anske Element er stærkest, i N ordfran k rig, at de egenlige Lav m ed M on op oler paa Erhvervene først o p 
staar. I N orm andiets H ovedstad, Rouen, bestem m er det ældste
Charter, der findes og som er givet et H aandværk af H ertug G eoffro y (i det 12te A arh ), at ingen maa udøve det paagældende H aand
væ rk i Byen uden Lavets Samtykke. Størstedelen af N ordfrankrigs
Byer efterlignede snart Rouens Eksempel. I Syden havde Haandvæ rkets Sammenslutninger derim od i hele den ældre M iddelalder
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en filantropisk og religiøs, ikke en m onopolistisk Karakter. H elt ind
i det 13de Aarhundrede viser Lavsvedtægterne fra Syden ingen
H ævdelse af M on opolet. M en i det 14de og 15de A arhundrede tager
Syden mere og mere N ord en til Eksempel. D a søger ogsaa de sydfranske Lav mere og mere at beskytte sig m od Konkurrence udefra
og begrænse A dgangen til Lavene.
M en samtidig med, at der saaledes kom m er større og større
Ensartethed i Lavsbestræbelserne Landet over, er den centrale
M yndigheds, K ongens Magt i stærk Stigning. D e franske K onger i
M iddelalderen fulgte den kloge Politik at slutte sig sammen med
B orgerskabet i de opvoksen de B yer i en fælles Kamp m od Lens
adelen. H erved lykkedes det efterhaanden K on gedøm m et baade at
knække Lensadelens M agt og samtidig at bringe Byerne i A fh æ n 
gighed af sig. K ongen begunstigede overalt Byernes U dvikling og
gav Lavene Privilegier. T il G engæ ld var Byerne og Lavene en ø k o 
nom isk Støtte for Kongen, der blev mere og mere værd. Beskat
ningen af Lavserhvervene — under den ene eller den anden Form
— blev en stigende Indtægtskilde for K ronen; og det, denne først
og fremmest trængte til, var Penge til at opreth olde de staaende
Hære, h vorm ed baade Lensherrernes og de andre Fjenders Magt
skulde knækkes.
D et blev da efterhaanden mere og mere Skik, at Lavene søgte
deres V edtæ gter stadfæstede af Kronen. I den senere M iddelalder,
da K on gedøm m et har vundet M agt i alle D ele af Riget, finder denne
Stadfæstelse Sted i meget stort Om fang. I Reglen betalte Lavene
K ronen en Tribut ved Privilegiernes M eddelelse. Fra oprindelig at
være spredt og frivillig blev A n søgning om kongelig Stadfæstelse
tilsidst almindelig og tvungen.
M en ihvorvel Kronen paa alle M aader opm untrede o g hjalp
Byerne og Lavene, taalte den paa ingen M aade deres Selvstyre.
I L øbet af det 14de og 15de A arhundrede undertrykte Kongem agten
overalt de kom m unale Selvstændighedsbestræbelser. Disse forekom
den at være lige saa stor en Fare for dens M yndighed som Provin10 R e ts læ re n
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sernes Lensherrer. Byernes Styrelse maatte efterhaanden give Plads
for Kongens Em bedsm ænd. Disse førte en stadig større og større
O psigt m ed Byens A nliggender, derunder ogsaa Lavenes. D et blev
saaledes Reglen, at Lavsforsam lingerne skulde autoriseres af den
kongelige Øvrighed.
Forfatnings- og Erhvervslivets U dvikling i Frankrig danner, som
det vil ses, en slaaende M odsæ tning til U dviklingen i England. 1
dette Land begrænses K ongem agten mere og mere af Parlamentet,
A delen s og Borgerskabets fælles Repræsentant; og i Parlamentet
er det atter Borgerskabet, der bliver den afgørende M agt. O g sam 
tidig sker der en stærk U dvikling af Byernes Selvstyre. Saaledes
bliver Folket da efterhaanden H erre ov er sine vigtigste A n liggen 
der, herunder ogsaa Erhvervslivet. D e almindelige Regler fo r dette
gives da af Parlamentet, og Lavsvæsenet undergives som særlig
knyttet til Byerne det kommunale Styres M yndigheder. H os disse
skal Lavsvedtægterne stadfæstes.
I Frankrig hæ vdede Borgerskabet sig derim od ikke ov e rfo r K ro 
nen og A delen. A f disse tre M agtfaktorer er det her K ronen, der
bliver den stærkeste og M idtpunktet i Stats- og Erhvervslivet. Be
nyttende sig af M odsæ tningen mellem A d el og Borgerskab vokser
den franske Enevælde frem, bringer alle Stænder i A fhæ ngighed
af sig, kuer al politisk og kommunal Selvstændighed og bringer
Folkets Erhvervsliv under sin direkte øverste K ontrol. D et synlige
U dtryk for denne K ontrol er Reglen, at Lavenes V edtæ gter skal
stadfæstes af Kronen.
I denne ejendom m elige M odsæ tning maa Grunden søges til
disse to Folks saa vidt forskellige Skæbne i Forfatnings- og Er
hvervsliv. M edens Britannien gik en rolig U dvikling i M øde, fremad
m od stadig større og større Selvstændighed og Frihed, men i jæ vne
O m de franske Lav og idethele om fransk H aandværks og Industris U d 
vikling se Levasseur: H istoire des classes ouvriéres et de l’ industrie en
France, 1901, 1903 og 1904 4 Bd. O m Lavenes Opstaaen og U dvikling se
særlig 1 Bd 3 Bog Kap 3-6 og 4 Bog Kap 1-4, 7 og 9.
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Overgange, uden Katastrofer, o g m edens Staten her efterhaanden
mere og mere trak sig tilbage fra al Indblanding i det indre Er
hvervsliv og gav den private Foretagsom hed og Forretningsevne
den videst mulige Tum leplads, saa samledes derim od i Frankrig
efterhaanden alle Stats- og Erhvervslivets Traade i en enkelt, vil
kaarlig M ands H aand; og denne H aand lagde sig lammende over
alle frie R ørelser i det øk onom iske saavel som i det aandelige og
politiske Liv. Enevælden anviste enhver sin bestem te Plads i Erhvervsordningen; uden for denne maatte han ikke kom m e; ti L av
system et blev efterhaanden Tvangsordning for hele Riget. D ette
skete ved Forordningerne af 1581 og 1597, der bestem te, at der i
alle Byer for alt H aandværk og H andel skulde være Lav. H vor de
ikke i Forvejen bestod, skulde de altsaa indføres. O g Forordningen
af 1673 indskæ rpede paany dette Bud. Foruden at K ronen ved
denne Lovgivning, der haandhævedes af dens talrige stedlige Embedsm ænd, saaledes tvang alt H aandværk og Handel ind under sin
K ontrol, vandt dens Finanser desuden ved de mange nye Lav, der
oprettedes. M en for fransk Erhvervsliv var denne Tvangsordning
til stor Skade, idet den satte Skranker for en ny industriel U d vik 
ling som den, der i det samme Tidsrum fandt Sted i England i de
nye Byer, der vok sede op udenfor de gamle Lavscentrer.
Intetsteds kunde man ifølge denne N æ ringsordning slippe uden
for Statens Forsorg og K ontrol. V algte man H aandvæ rk som Er
hverv, faldt man altsaa allevegne ind under den statsautoriserede
Lavsordning. O g dennes mange smaalige Bestemmelser, dens skarpe
Adskillelser mellem de enkelte Haandværksfag, saavel som mellem
H aandvæ rket og dets Lav paa den ene Side og H andelen og dens
Lav paa den anden, alt traadte en hindrende i V ejen , hvis man
vilde stile m od Stordrift. O g fattede man den dristige Plan at søge
helt udenfor de gamle kendte Erhverv og derm ed udenfor Lavenes
Naturligvis søgte de ovennæ vnte Forordninger ogsaa at kom m e Lavsmisbrugene til Livs. M en i denne Retning havde de dog ikke ubetinget H eld
med sig; se Levasseur 5 Bog Kap 5 S 138-143, 6 Bog Kap 1 S 156 ff.
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Rammer, vilde man altsaa anlægge en større industriel Bedrift, da
skulde man først dertil erhverve K ongens eller de kongelige Ø vrig
heders Tilladelse. Borgerne var saaledes um yndiggjort, økon om isk
lige saa vel som aandelig og politisk. Ligesom de ikke engang i
deres Bys Styrelse kunde foretage sig nogetsom helst, selv ikke i
de mindste Anliggender, uden K ongens eller hans Em bedsm ænds
Samtykke, saaledes var de altsaa heller ikke i deres private Erhverv
deres egen H erre. Og denne dobbelte U m yndighed virkede sjælelig
i samme Retning og afsatte efterhaanden i det franske Borgerskabs
Karakter et Præg af Uselvstændighed, der fik det til altid at se
hen til K ronen som den, hvorfra alt Initiativ til nye, større Fore
tagender skulde kom m e. T y p en paa den franske Borger under Ene
væ lden blev da kun altfor ofte en Smaaborger, der naar han havde
samlet sig lidt Kapital, kun havde ét M aal: at trække sig tilbage
fra al Forretning m ed en smuk Statstilling eller Titel og n yde Livet
i Ro. I en tjenstlig Indberetning fra Intendanten d ’H erbigny til C o l
bert hedder det: » D e s qu’un marchand a amassé un peu de bien, il
ne son ge plus qu’a estre esch evin et puis ne veu t plus se m esler
d’aucun com m erce; en effet, je ne p en se pas qu’ en c e tte ville, hors
un marchand qu’on dit avoir 25,000 escus en bien, il y en ait deux
qui aient chascun 10,000 escus vaillant. Cela fait que les artisans
d em eurent inútiles«. D en her skildrede K øbm andstype danner, som
man vil se, en ejendom m elig M odsæ tning til den britiske Storkøbmand paa samme T id , der kun tænkte paa at bruge den indvundne
Kapital som Basis for nye, stadig større og dristigere Foretagender.
M an behøver her ikke at fortabe sig i almindelige racepsykologiske
Betragtninger, ligesom man naturligvis heller ikke b ør drage for
vidt gaaende Generaliseringer fra nævnte Karakteristik. D en Sand
hed fordunkles dog ikke, at hele det enevældige Statsmaskineri med
dets gennem førte Tvangsystem paa Erhvervslivets og alle andre

Ovennæ vnte Indberetning til C olbert findes anført hos Levasseur II Bd
S 237.
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Om raader bærer sin D el af A nsvaret for den store M angel paa frit
borgerligt Initiativ i det 17de og 18de A arhundredes Frankrig.
V i forstaar saaledes, h v orfor den franske Industri i hine T ider
i mange Tilfæ lde blev en kongelig Industri og en Luksusindustri.
Talrige industrielle V irk som h eder grundlagdes der under Enevæl
den paa Kronens Initiativ og — da der som anført i R eglen ikke i
Borgerskabet var Kapitalgrundlag n ok — for Kronens Penge. For
en stor D el levede disse V irk som h eder tilm ed af H offets og Statens
Forbrug (G obelin-, Tapet-, Porcelæn-, V aaben- og lignende Indu
strier). O g endelig beskyttedes de m eget ofte ved kongeligt M o 
nopol m od enhver K appestrid fra andre. Særlig energisk i denne
Retning var som bekendt C olbert. M en efter hans D ø d gik talrige
af de Foretagender, han havde skabt, i Staa. D et var, som laa der
en d ød H aand over de industrielle Statsvirksom heder; de visnede.
D en franske Enevælde belyser saaledes paa sin M aade en Statsoci
alismes Virkninger. Enevælden vilde blande sig i alt. Gennem et
U tal af Em bedsm ænd vilde den sørge for alt, lige til de mindste
Enkeltheder i Undersaatternes H aandværk, H andel og Industri; og
den endte m ed at sørge for intet. D en skabte efterhaanden en M isregering, en social Elendighed og Forvirring, der tilsidst maatte
føre til Katastrofen.
D et er i L øb et af det 18de A arhundrede, at alle disse Skygge
sider hos den franske Enevælde træder skarpest frem. M en jo elen
digere Forholdene blev, desto nærmere laa en Sammenligning mel
lem Tilstandene paa denne Side og hinsides Kanalen. Paa den ene
Side b oede et Folk, der havde bragt K ongem agten i A fhæ ngighed

A t der trods alt i fransk Erhvervsliv og i disse Aarhundreder var K ræ f
ter, der under en friere Forfatnings- og Erhvervsordning kunde være naaet
vidt, derom vidner ikke blot den dygtige huguenottiske næringsdrivende
Befolkning (som Enevælden jo desværre jo g i Landflygtighed), men ogsaa
de sydfranske K øbm æ nd, som i Levanthandelen m ed H eld tog Kampen op
med selve Englænderne; se herom E. A ru p: Studier i engelsk og tysk H an
dels Historie. K øbenhavn, 1907. S 143-202. Se ogsaa Cunningham I S 250 ff.
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af sig, som Landet over havde grundlagt frit Styre o g frit Erhverv,
som ved sit Initiativ og sin O p fin dsom h ed havde skabt større og
rigere Former for Erhvervsliv end før kendt og derved var kom m et
forrest i Folkenes U dvikling. Paa den anden Side levede et Folk,
der var bukket under for K ongem agt og H ofadel, o g hvis Erhvervs
liv var hæmmet af et gennem ført Tvangsystem .
D et er Fortjenesten hos det 18de A arhundredes franske T æ n 
kere at have foretaget denne Sammenligning. D er gik i dette T id s 
rum en stadig Strøm af aandelig Paavirkning fra Britannien til
Frankrig. D e franske Tæ nkere tilegnede sig m ed Begejstring den
engelske F ilosofi og S ocialøkonom i; ofte bosatte de sig flere A ar
i England for ved Selvsyn at lære dets Institutioner at kende. Og
de blev senere overalt Banebrydere fo r de britiske Frihedsideer,
ikke b lot i Frankrig, men ogsaa i det øvrige Europa. V oltaire levede
flere A ar i England; og dette O p h old betegner et V endepunkt i
hans aandelige U dvikling. I sine »Lettres sur les A n glais« (1733)
skildrede han sine Indtryk herfra og angreb overalt de bestaaende
Forhold i Frankrig ved bestandig at sam m enholde dem m ed de til
svarende engelske. For M ontesquieu, der opholdt sig to A ar i Eng
land, blev, som bekendt, den engelske konstitutionelle Forfatning
M ønstret for alle andre. D et var saaledes ingen Stat U topia, han
havde for Ø je, da han skrev »D e l’ esprit des lois« (1748), men et
Statsideal, der allerede var virk eliggjort af et stort Folk. — M en
ogsaa paa socialøkonom isk Om raade søgte den franske Tæ nkning
samme V e j; og herved blev E rhvervsfriheden snart dens alm inde
lige Løsen. G ournay oversatte Josiah C hild’s Bog paa Fransk i
1733. Hum es økonom iske Essays b lev oversat til Fransk i 1753 og
opnaaede snart en ualmindelig Y ndest og U dbredelse. O g Richard
Cantillon’s »A nalysis o f T rad e« blev oversat i 1755 under T itlen:
Essai sur la Nature du C om m erce. Gennem disse V æ rker fik det
franske A andsliv da de Grundtanker om Erhvervslivets Frihed,
som Q uesnay og de andre Fysiokrater senere udbredte o g kæm pede
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for. O g dette var, praktisk set, den fysiokratiske Retnings største
Fortjeneste.
T il denne Retning hørte, som bekendt, ogsaa Turgot. D e engel
ske økonom iske og filosofiske Forfattere var hans Yndlingslæsning;
og han blev personlig kendt m ed flere af dem. D a han kaldtes til
Regeringen, satte han som en af sine vigtigste O pgaver Lavenes
Ophævelse. D ette skete ved hans bekendte Forordning af Februar
1776. M en saalænge Enevælden bestod, var Erhvervsfriheden ikke
sikret. D a T u rgot paa Grund af H offets M odstand maatte udtræde
af Ministeriet, ophæ vedes hans Reform . Kun 6 M aaneder efter Fe
bruarforordningen blev Lavene paany indført, nemlig ved F orord 
ningen af August 1776. Først m ed R evolutionen opløstes Lavene
endeligt og Erhvervsfriheden sikredes i den frie Forfatning. D en
4 A ugust 1789 erklærede den grundlovgivende Forsam ling alle Pri
vilegier og M on op oler for afskaffede. O g denne almene Erklæring
blev særlig for Lavenes V edk om m en d e ført ud i Livet v ed Loven
af 2-17 M arts 1791, hvis A r t 7 bestem te: il sera libre å tou te personne de faire tel n eg oce ou d’ ex ercer telle p rofession, art ou m étier
qu’elle trouvera bon. Denne Bestemmelse er fransk Rets G rundlov
for N æ ringslivet den Dag i Dag.
D et er tidligere omtalt, at C antillon’s Bog ogsaa indeholder G rundtan
ken om Jorden som den sande Rigdom skilde, der var Fysiokratism ens teore
tiske Kerne. D enne C antillon’s Betydning som F orløber for Fysiokratismen
har tidligere været overset, men er i nyere T id blevet anerkendt baade paa
fransk og engelsk Side, se L éonce de Lavergne: Les économ istes franç ais du
X V III siècle, 1870 S 167, og W . Stanley Jevons i Contem porary Review,
Januar 1881, jfr ov en for S 44 N ote 3. — I en vis fjernere Forstand kan æl
dre franske Ø konom er som Boisguillebert og V auban anses som Fysiokra
tismens Forløbere, nemlig forsaavidt som disse Forfattere jo stærkt frem 
hævede Jordbrugets Interesser.
Se om Enevældens N æ ringsforordninger og om Lavenes O phæ velse nær
mere Levasseur 5 B og 5 Kap, 6 B og 1-3 Kap, 7 Bog, 3 og 4 Kap. O m de stats
lige eller statsunderstøttede V irksom heders Skæbne efter Colberts D ø d se
s V II Bd S 239 ff.
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D en franske R evolution betød saaledes den første store Sejr
paa Fastlandet for den engelske Forfatnings- og Erhvervsfrihed.
D en ret almindelige Forestilling, at alle Frihedsbevæ gelser i N u 
tidens Europa har deres U dspring i den franske R evolution, er ialtfald paa det Om raade, denne U ndersøgelse har om fattet, ganske
misvisende. D en Frihedsaand, der baade i Forfatningsliv o g Er
hvervsliv begyndte at gøre sig gældende paa Fastlandet m ed den
franske R evolution, den fødtes, som jeg har søgt at vise, dybere
set i de engelske Byraad og i det engelske Parlament, i disses u d
holdende, gennem A arhundreder fortsatte Kamp m ed K ongem ag
ten, en Kamp, der, som vist, gik ned i det daglige, praktiske Livs
mange Enkeltheder og som derfor, da K ongem agten her, Skridt for
Skridt, maatte vige og tilsidst m istede ethvert H old paa disse En
keltheder, betød en langt varigere og solidere Sejr for Selvstyret
end Fastlandets R evolutioner. H avde det franske Folk ogsaa i Maaden, hvorpaa det tilkæm pede sig og gennem førte Friheden, fulgt
det engelske Forbillede, var det blevet sparet for de R ystelser af
det politiske og øk onom iske Liv, som senere har væ ret Frankrigs
U lykke. M en i R evolutionens voldsom m e politiske K atastrofe gik
for lange T id er de V æ rdier tabt, der er det engelske Folks Styrke:
den trygge Forfatningsudvikling og dens Følge: Kræfternes u for
styrrede Samling om Erhvervslivet.

II. Tyskland. Intetsteds bunder den gamle Lavsaand saa d ybt
som i Tyskland. V i m øder U dslag af den selv i det m oderne T y sk 
land indtil allerseneste T id . O g flere a f Staterne er blandt de sidste
i Europa til at afskaffe Lavsordningen. D ette er ikke underligt. D er
findes næppe noget Land, h vor de m iddelalderlige Lav i deres
Glanstid besad saa megen M agt og Indflydelse i Byernes N æ rings
liv som i Tyskland.
D e ældste sikre Efterretninger, vi har om de tyske Lav, die
Zünfte, stammer fra det 12te Aarhundrede. D e ældste Lavsvedtæ g-
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ter, Zunftrollen eller Zunftbriefe, der findes, er nemlig fra denne
T id. Langt mere righoldige er Efterretningerne fra det 13de A a r
hundrede. D e utallige Lavsvedtægter, der findes opbevarede fra
denne T id, bærer V id n esb yrd om Lavsinstitutionens stigende Be
tydning og Fremgang i Landet. V e d V edtæ gternes A ffa ttelse har
de mindre B yer sikkert lært af de større, navnlig af saadanne Byer
som Lübeck og H am borg i N ord , N ürnberg og A ugsburg i Syd,
C öln og Strassburg i V est, K önigsberg og D anzig i Øst.
Ligesom i England og Frankrig søgte Lavene ogsaa i Tyskland
at faa deres V edtæ gter sta d fæ sted e af de stedlige M agthavere. De
tyske Byer naaede i M iddelalderen efterhaanden

en betydelig

Størrelse og R igdom og som Følge heraf og af de splittede politiske
Forhold en ikke ringe M agt og Selvstændighed. D et blev derfor al
mindeligt, at Lavene søgte Stadfæstelse hos Byernes Raad. M en
ogsaa Landsfyrsterne begyndte at gribe ind i Lavenes Tilværelse.
V i har saaledes fra det 13de A arhundrede flere Eksem pler paa, at
Fyrsterne viste sig h øjst fjendtlige m od Lavene og fo rb ø d dem.
H er som andetsteds blev naturligvis Lavenes inderste Tanke
og M aal: M on op olet. D et b lev den stadig tilbagevendende G rund
sætning i Vedtæ gterne, at alle, der udøver Erhvervet, skal tilhøre
Lavet. A f de 7 ældste Zu n ftbreve, der er bevarede, udtaler de 6
klart denne Grundsætning. I Lavenes bedste T id virkede M o n o 
polet im idlertid ingenlunde til Skade for den øvrige B efolknings
Interesser. D er synes i de tyske Stæder i M iddelalderen i det hele
og store at have væ ret et rimeligt Forhold mellem B efolkningstil
væksten o g A rbejd sm æ n gd en; og Lavene behøvede derfor ikke
kunstig at spærre for Tilgangen af ny A rb ejd sk raft. D erim od
øved e Lavene netop gennem sin retslige M agtstilling en faglig og
m oralsk Justits, der hæ vede Standens A nseelse og idethele har
haft en væsenlig L od i de tyske Stæders Blomstring. I den faglige
Uddannelse lagde man m egen V æ gt paa Vandreaarene, die W a n 
derschaft, og disse fik stor kulturel Betydning, idet de tekniske
Fremskridt herved gensidig forplantedes fra B y til By. Frugten af
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disse Lavenes Bestræbelser var en almindelig økon om isk og aande
lig Fremgang, der varede M iddelalderen ud. T y sk H aandvæ rk var
anset viden om. O g i hele den ejendom m elige m iddelalderlige B y
kultur havde Lavenes V irk som h ed sin store A ndel.
Men allerede i det 16de A arhundrede begyndte N edgangen. Be
folkningen i Byerne tog meget stærkt til, og der blev ikke A rb e jd e
nok. Senere indtraadte der som Følge af de langvarige Religionskampe en almindelig N edgang og Forvirring i det økonom iske Liv.
Tredveaarskrigen knækkede mange Byers Selvstændighed, lagde
H aandværk og H andel øde og n edb rød derved ogsaa Lavenes ø k o 
nom iske Magtstilling. D e eneste, der drog Fordel af R eligionskri
gene, var Landsfyrsterne. O veralt steg Enevælden frem. D et lyk k e
des efterhaanden Fyrstemagten ligesom i Frankrig ved H jæ lp af de
staaende, hvervede Hære at bringe alle Stænder i A fhæ ngighed af
sig. D en tidligere Stat i Staten, Kirken, mistede al politisk M agt
og blev Kronens Tjener. D en tidligere selvraadige Ridderadel blev
H ofadel. O g det Selvstyre, som m angfoldige Byer i M iddelalderen
havde glædet sig ved, knækkedes. Byernes Raad fortrængtes mere
og mere af Landsherrens Em bedsm ænd; og denne U dvikling var
ikke m indst frem trædende i den største af alle tyske Stater, Preus
sen. Saaledes bragtes da ogsaa Lavene i A fhæ ngighed af Kronen.
Ligesom andetsteds kendte Lavene i Tyskland kun ét M iddel
m od den almindelige økonom iske Tilbagegang, nemlig at besvæ r
liggøre O ptagelsen i Lavet. D ette naaede man paa mange vilkaarlige Maader. Man fastsatte for det første en utilbørlig lang Læreog V andretid. M esterstykket har ligesom V andretiden altid spillet
en større R olle i Tyskland end andetsteds og i den gode T id uden
T v iv l til G avn for tysk H aandværk. M en nu, under Tilbagegangen
udartede det og gjordes langt vanskeligere og bekosteligere, end
nogensom helst faglig Interesse kunde kræve. Endelig sattes der na
turligvis her som alle andre Steder urimelig h øje G ebyrer for Ind
trædelse i Lavet.
D en uundgaaelige Følge af disse Forhold var naturligvis, at Klas-
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sen af »U nzünftige«, d v s H aandværkere, der ikke havde Raad til
at op fy ld e Lavsfordringerne, b lev bestandig større og større. Idet
nu disse U nzünftige søgte at ernære sig udenfor Lavenes Regler
og Ret, nødtes de til at føre en underlig halvskjult Tilværelse. De
behandledes idethele som en Pariakaste; og talrige Skældsord fra
den T id vidner om den Foragt, de var Genstand for (Bönhasen,
Störrer, Stümper, Pfuscher). O fte anstillede Lavene en form elig
Jagt paa dem, hvorunder Voldshandlinger, ja D rab ikke var ual
mindelige. M en dernæst anvendte Lavene en ejendom m elig ø k o n o 
misk Forfølgning, som var kendt under N avnet »Schelten und A u ftreiben«. D e »uærlige« Haandværkere, d v s alle, som paa en eller
anden M aade havde forbrudt sig m od Lavenes Regler, erklæredes
for »gescholten« og forfulgtes ved Stikbreve fra Sted til Sted; in
gen turde da tage dem i sin T jen este eller arbejde sammen m ed
dem.
En anden meget uheldig Side af Lavsordningen var dens skarpe
og vilkaarlige A dskillelse mellem Erhvervene, for det første A d 
skillelsen mellem H andel og H aandvæ rk (H andelslav og Haandvæ rkslav), indenfor Handlen igen mellem Handel i Stort og i Smaat,
og indenfor H aandvæ rket mellem de mange forskellige Fag. Jo
mere Lavsvæsenet udartede, desto videre drev man Særdelingen
mellem Haandværksfagene. Og hvert Fag vaagede skinsygt over,
at de andre ikke greb ind paa dets Omraade. M en selv imellem
de enkelte H andlende og H aandvæ rkere (indenfor samme Fag) var
Erhvervene n øje stykket ud og afgrænset. Ligesom man smaalig
vaagede over, at det ene Fag ikke fik mere end det andet, saaledes
vaagede man ogsaa over, at den ene H aandvæ rker eller H andlende
ikke fik mere end den anden. D erfor var det en meget almindelig
Regel, at ingen maatte have mere end ét U dsalg eller V æ rksted
i Byen. Disse Forbud, der stem m ede god t m ed Lavstidens smaaborgerlige Forhold, blev i senere T iders Erhvervsliv ligesaavel som
de skarpe Sondringer mellem Fagene en væsenlig H indring for
Stordrift.
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Lavenes M isbrug rejste efterhaanden en m eget stærk Bitterhed
im od dem i den øvrige Befolkning. Landsfyrsterne begyndte at b e 
skæ ftige sig med Sagen. D a Lavene im idlertid var Institutioner,
der var fælles for alle Stater i Riget, og da en ensartet Regulering
derfor var ønskelig, blev den O pfattelse mere og mere almindelig,
at K ejseren og R iget burde gribe ind. Sagen blev da ogsaa gentagne
Gange behandlet paa Rigsforsam lingerne; man indsamlede M ate
riale til Belysning af M isbrugene og udtalte sig bestem t im od dem
(Reichsgutachten af 1672). M en virkelig effektive Forholdsregler
blev der ikke taget.
De enkelte Fyrster søgte da paa egen Haand at regulere Lavs
væsenet. I Brandenburg ordnede den store K urfyrste Lavsvæ senet
ved sin Politiforordning af 3 Januar 1668. Paa en af R igsforsam 
lingerne havde Brandenburg endog taget til O rde for helt at af
skaffe Lavene, men det vandt ingen Tilslutning; og da Branden
burg nu paa egen H aand gav sig til at reform ere, gik det heller
ikke saa radikalt til Væ rks. Lavene bevaredes, men Lærlingevæsen,
V an dretid og M esterstykke blev reguleret gennem strenge F or
skrifter; og Prisaftaler straffedes.
Endelig i det 18de A arhundrede vedtoges der en Lavsforordning
for hele Riget, nemlig die Reichszunftordnung af 16 A ugust 1731.
Heller ikke denne tænkte im idlertid paa at ophæ ve Lavene, men
søgte kun at afskaffe Misbrugene. I dette Ø jem ed fo rb ø d den alle
Lavsam m enkom ster uden Ø vrighedens Samtykke. A lle af H aand
værkere egenmægtig trufne O rdninger erklæredes for ubetinget
ugyldige. A dgangen til Lavene lettedes. D e unyttige og kostbare
M esterstykker afskaffedes; og der blev fastsat billigere G ebyrer.
N ogen praktisk V irkning fik denne Forordning im idlertid lige
saalidt som Rigets tidligere U dtalelser m od Misbrugene. T ildels
var vel Rigets A fm agt Skyld deri. O g Landsfyrsterne, der havde
Magten, dadlede vel Misbrugene, men var dog stadig Lavene bevaagne. Intetsteds greb de til det mest effektive M iddel m od O n 
det, Lavenes A fskaffelse. Endelig op stod der heller ikke udenfor
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Lavserhvervene nogen ny stor industriel U dvikling, der kunde
bryde Stilstanden. H er som i Frankrig virkede det enevældige M o 
nopolsystem og Statsmaskineriet idethele kun sløvende paa det
private Initiativ. Borgerne vænnedes til at se hen til K ronen som
alt Initiativs Kilde. O g Landsfyrsterne søgte vel at skabe større
industrielle Foretagender. M en Resultatet af de statsunderstøttede
V irksom h eder var her som i Frankrig i Reglen kun magert. D et
var saaledes givet, at Stødet til en ny Bevægelse maatte kom m e
udefra.
I Slutningen af det 18de Aarhundrede begyndte im idlertid de
friere Anskuelser om Erhvervslivet, der fra England bredte sig til
Fastlandet, ogsaa at forplante sig til Tyskland. I Begyndelsen var
de franske Tæ nkere M ellem m ænd. M en snart kom der ogsaa di
rekte Paavirkning fra England. I 1776 udkom der i Tyskland en
B og: »G esch ich te der Engländischen H andelschaft in den alten,
m ittleren und neueren, Z eiten bis auf das lauf ende Jahr«, af Fr. W ilh.
Taube. O g i et andet større V æ rk gav samme Forfatter en indgaaende, paa Selvsyn grundet Skildring af den engelske Industri
og Handel paa det U dviklingstrin, de paa hans T id havde naaet.

Naturligvis er H jem m eindustrien et alment Fænomen, som vi ogsaa i
ældre T id m øder ikke blot i England men mange Steder paa Fastlandet,
saaledes i Tyskland, Frankrig, Østrig, Italien o f l a ; og den særlige Bevæ
gelse, at K øbm andselem entet trængte ind og vandt O verhaand indenfor
flere vigtige Haandværkslav, en Bevægelse, der var saa frem træ dende i The
Livery Com panies i London, m øder vi ligeledes visse Steder paa Fastlandet,
saaledes i de seks Corps de M etiers i Paris, i A rti M aggiori i Florens, i de
saakaldte H errenzünfte i Basel o a; se navnlig Schm oller i Schmollers Jahr
buch für Gesetzgebung o s v 14 A arg (1890) S 1035 ff og 15 A arg S 1 ff, og
Unwin tidligere anf V S 31, 81, 87. M en i det hele og store var denne U d 
vikling kun ringe, sammenlignet m ed den mægtige U dbredelse, H jem m e
system et fik i England i 17de og 18de Aarhundrede.
A f den tyske Litteratur vedrørende Lavene og deres retslige U dvikling
maa navnlig frem hæves W . E. W ild a : Das G ildenw esen im M ittelalter,
Halle 1831; O. G ierke: Das deutsche Genossenschaftsrecht, Berlin 1868;
G . L. v. M aurer: G eschichte der Städteverfassung in D eutschland, 2 Bd, Er-
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Taube havde opholdt sig en lang T id i England og var herved
bleven slaaet af den overraskende U dvikling paa Industriens og
H andelens Omraade, dette Land havde naaet, sam m enlignet m ed
de andre europæiske Lande. Som tysk Patriot satte han sig nu det
Maal at give sine Landsmænd en nøjagtig og grundig Skildring af
det engelske Industri- og H andelsliv for derigennem at væ kke
dem til at følge det engelske Folks Eksempel. H ele hans V æ rk er
en indtrængende Fremhævelse af, at Grundene til Englands R ig
dom og M agt er det engelske Folks store tekniske O p fin dsom h ed
og Flid i Forbindelse m ed den udstrakte Frihed i H andel og Indu
stri, hvorunder det lever. Han fremhæver, hvorledes i England en
hver, være sig Englænder eller Fremmed, er berettiget til frit at
handle m ed hvilke V arer, han vil, og baade i Stort o g Smaat, uden
at det dertil er n ødvendigt at erhverve Borgerskab eller høre til
et Lav, og uden at nogen idetheletaget vil spørge ham om , hvem

langen 1869 og 1870; Karl H egel: Städte und G ilden der G erm anischen V ö l
ker im M ittelalter, Leipzig 1891, 2 Bd. — Blandt Landsfyrsterne, der søgte
at opm untre til industrielle Foretagender, maa Frederik den Store sikkert
anses for den mest virksom m e. Ligesom C olbert besad han en særlig prak
tisk Evne til at sætte saadanne V irksom heder i G an g; og han opnaaede,
navnlig i Silkeindustrien, ikke u betydelige Resultater. M en m edens han vel
ved sin almindelige industrielle Politik (navnlig Beskyttelsen ov erfor U d 
landet) nok kan siges at have givet tysk Industri en Støtte, der havde V irk 
ning ud over hans D ød , gik derim od de særlige industrielle V irksom heder,
der direkte skyldtes hans Initiativ, efter hans D ø d væsenlig samme Skæbne
i M øde isom den, der ramte de C olbert’ske. Saaledes sank den Silkeindustri,
han skabte i Berlin og Kurmarken, hurtig i Forfald, saasnart hans stærke
og virksom m e A an d var borte, og den forsvandt tilsidst fuldstæ ndig; se
H intze: D ie Preussische Seidenindustrie im 18 Jahrhundert und ihre Be
gründung durch Friedrich den G rossen (A c ta Borussica). Berlin, 1892, 3 Bd,
navnlig S 262 ff, 313-340.
D et sidst nævnte V æ rk af T au b e er: A bschilderung der Engländischen
M anufacturen, Handlung, Schiffahrt und C olonien nach ihrer jetzigen Ein
richtung und Beschaffenheit (2 U dg I D el 1777, II D el 1778; første k o rt
fattede U dg 1774).
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han er, hvorfra han kom m er, og hvilken N ationalitet eller Religion
han hører til. O g han tilføjer, at denne udstrakte H andelsfrihed
heller ikke er indskrænket ved nogen A r t af M on opoler, idet disse
allerede blev afskaffet paa Elizabeths T id . Ligesaalidt er der kun
stige Skranker for H aandvæ rk og Industri. Enhver, der har udstaaet
sin Lærlingetid, kan i England nedsætte sig som M ester. D er kræ
ves slet ingen Svendeaar eller Vandreaar, ej heller kostbare Lavs
gebyrer »lauter M issbrauche, die nur den Zünften und H andwerkern
in D eutschland Vorbehalten sind«. Han tager kraftig til O rde for
Lavenes fuldstændige A fsk affelse og om taler som Eksempel til
E fterfølgelse T u rgot’s Forordning, der da nylig var udkomm en.
Efter hans M ening er Lavene intet andet end »eine Erfindung des
Brotneides und Eigennutzes, eine M issgeburt der dunklen Z eiten.«
D en nye Industri i England behandler han endvidere m eget u dfør
lig, om taler de mange nye ejendom m elige Maskiner, som er o p 
fundet i dette Land og som endnu ikke kendes andetsteds; og han
fremhæver, at i England anlægges Fabrikkerne overalt af private
Folk, for privat Kapital. H verken H of, M inistre eller Parlament
tager nogen D el heri.
D et væ rdifulde i Taubes V æ rk var hans egne friske Iagttagelser
af engelsk Erhvervsliv. D e maa i mangt og meget have virket paa
Datidens T yskland som Bud fra en anden V erden . Selvstændige
videnskabelige Anskuelser udviklede han vel ikke. Han fulgte klart
den engelske liberale Skole. H an viser sig idethele stærkt paavirket
af Forfattere som Child, T u cker og Hume. M en han var en prak
tisk M ellem m and mellem denne Skole og Tyskland.
Om trent sam tidig m ed at Taubes A bschilderung udgaves i 2 O p 
lag, kom der im idlertid en langt betydeligere Paavirkning fra Eng
land. I 1776 og 1778 blev nemlig A d a m Smiths H ovedvæ rk oversat
paa T ysk . I de første A ar vandt det vel ikke den rette Forstaaelse.
Dertil var Tæ nkningen paa dette Om raade i T yskland endnu for
um oden og uudviklet. M en fra Begyndelsen af det 19de Aarhundrede bliver dette V æ rks Indflydelse stadig stærkere; og her som
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andetsteds blev det grundlæggende for den ny T ids O pfattelse af
det økonom iske Liv.
Gennem de her skildrede Paavirkninger blev Spørgsmaalet om
Erhvervsfrihed kontra Lavsvæsen efterhaanden sat under alm inde
lig Debat. M en først i det 19de Aarhundrede gik man til Handling.
D e første Sejre vandt E rhvervsfriheden naturligvis i de vestlige,
under fransk O v erh øjh ed staaende Stater, saaledes i W estfa len ved
L ove af 1808 og 1810. D erefter fulgte Preussen. M en her gennem 
førtes Friheden dog ikke fuldstændig. M an ophæ vede ganske vist
Lavstvangen ved L ove af 2 N ovem b er 1810 og 7 Septem ber 1811;
men samtidig bestem te man, at et Erhvervs U døvelse frem tidig
skulde være afhængig af et Næringsbevis, hvis Opnaaelse var be
tinget dels af en vis Skat og dels af A ttest fra Politiet for ordenlig
Livsvandel. I de andre tyske Stater nøjed es man derim od foreløbig
m ed at rense Lavene for de værste M isbrug. Først i 60erne faldt
den gamle N æringsordning i mange af Staterne; og da det n ord 
tyske Forbund var stiftet, indførtes E rhvervsfriheden i alle dets
Lande ved Fællesloven, G ew . O. af 21 Juni 1869. D enne L ov blev
efter det nye tyske Riges Grundlæggelse i 1871 snart u dvidet til
hele Riget.
G ew. O. § 1 fastslaar Erhvervsfrihedens Grundsætning i A lm in 
delighed. § 4 ophæ ver Lavenes R et til at udelukke andre fra Er
hvervene, ophæ ver m a O Lavene som Lav; jfr herved ogsaa § 10.
O g § 2 afskaffer den tidligere, i Sammenhæng m ed Lavsinteres
serne staaende A dskillelse mellem By og Land i H enseende til Erhvervsdriftens U døvelse.
En af de uheldigste Sider af Lavsordningen var, som tidligere
omtalt, den skarpe og vilkaarlige A dskillelse mellem Erhvervene,
der udartede i en stedse videre og videre dreven Særdeling af Fa
gene og m edførte en M æ ngde urimelige og smaalige N æ ringsforOm A dam Smith’s stigende Indflydelse i Tyskland paa denne T id H .W e stergaard: D en ældre N ationaløkonom is O pfattelse af det sociale Spørgs
maal, København. 1896. S 61, 86 ff.
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bud, saaledes navnlig Forbudene m od at forene H aandvæ rk og
Handel, m od at drive H andel i Stort samm en m ed H andel i Smaat
og m od at forene det ene H aandvæ rk m ed det andet. O g ligesaa
urimelig var den personlige U dstykning af Erhvervene, der resul
terede i Forbudene m od at have mere end én Forretning eller ét
V æ rksted i Byen.
I de andre H ovedlande, England, A m erika og Frankrig var alle
disse smaalige Sondringer og Forbud jo forlængst afskaffet; de
faldt bort sammen m ed Lavene. O g saaledes gik det ogsaa i T y s k 
land. H er blev de altsaa først endelig afskaffet ved Gew. O. 1869.
Dennes § 3 bestem m er nem lig: »D er gleichzeitige B etrieb versch ie
dener G ew erb e sow ie d esselben G ew erb es in m ehreren B etriebs
od er V erkaufsstätten ist gesta ttet«.
M edens Gew. O. saaledes har ophæ vet L avsm onopolet og Lavs
ordningen idethele, har den derim od ikke form ent Lavene, om de
ønskede det, at fortsæ tte deres Tilværelse som rent frivillige, pri
vate Foreninger. D ette forsøgte de ogsaa; men da de først var b e
røvede deres Privilegier, sank de hurtig i Forfald. H eri saa de smaa
H aandværksm estre en Fare for Standen, og da deres Erhverv sam 
tidig mere og mere svækkedes i Kam pen m ed den opvoksen de In
dustri, begyndte de Riget over en Bevægelse til Fordel for Lavenes
Genoprettelse og androg Lovgivningsm agten om at tage sig af Sa
gen. Regering og Rigsdag stillede sig ogsaa velvillig overfor Haandværkets Interesser, men vilde dog ikke gaa m ed til atter at indføre
Lavsordningen. D erim od har man paa forskellig M aade søgt at
opmuntre til Dannelsen af almindelige M esterforeninger, Innungen,
og styrke disse som Organer for M estrenes Interesser. D ette er
for det første sket v ed das Innungsgesetz af 18 Juli 1881, der gav
disse Foreninger en n øje reguleret og fordelagtig retslig Stilling
(Retsevne, Gew. O. §§ 86 og 92 b). O g dernæst har man v ed den
saakaldte H andw erkerschutzgesetz af 26 Juli 1897 tilladt O p ret
telsen af tvungne M esterforeninger (Zw angsinnungen), saafremt
Flertallct
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G ew . O. §§ 100 og 100 a-q. M en for det første er disse Foreningers
Om raade meget stærkt begrænset, nemlig til H aandvæ rket i snever
Forstand; alle de, der driver Erhvervet fabriksmæssig, staar uden
for; Gew. O. § 100 f. O g dernæst har disse Foreninger ingen retslig
M agt ov er deres M edlem m ers Erhvervsvirksom hed; ti det er u d
trykkelig forbudt dem at indskrænke deres M edlem m ers Frihed
til at bestem m e Prisen paa deres V arer og Y delser eller til at er
hverve Kunder; Gew. O. § 100 q.
III. I det hele og store form ede U dviklingen i Staterne paa Fast
landet sig paa samme M aade som i Frankrig og Tyskland. D er er
selvfølgelig stedlige og folkelige Ejendom m eligheder. M en i H o v e d 
trækkene var U dviklingens Linjer de samme. Enevælden b lev jo
idethele den herskende Regeringsform paa Fastlandet. O g alt bragtes efterhaanden i A fh æ ngighed af den, saaledes ogsaa E rhvervs
livet. D et var af Landsfyrstens V ilje Lavenes M on op oler til syvende
og sidst kom til at afhænge. O g da Enevælden idethele i L avsord
ningen fandt et System, gennem hvilket det kunde kontrollere Er
hvervene, fik denne Ordning overalt i Staterne L ov at bestaa,
hvilke U lem per den end m edførte. D et er derfor først i det 18de
Aarhundrede, da de nye Strøm ninger for politisk o g øk on om isk
Frihed fra England forplanter sig til Fastlandet, at der her overalt
ligesom i Frankrig og Tyskland begynder en Bevægelse m od Lavs
væsenet saavel som m od Enevælden. O g navnlig blev de franske
O vennæ vnte L ov 18 Juli 1881 ændrede navnlig G ew . O. §§ 97-104. I
G ew . O. i dens nuværende A ffa ttelse findes de almindelige Bestem melser
om Innungerne i §§ 81-99, jfr Loven af 26 Juli 1897.
D e tvungne M esterforeninger har ikke haft H eld m ed sig. I de første
A ar efter Loven af 1897 stiftedes der vel en D el af dem. M en efter 1900 er
A ntallet af nyoprettede tvungne Foreninger bestandig taget af. Flertallet
af de tyske Haandværksm estre har h oldt sig udenfor. I 1907, altsaa selv
efter Lovens 10 Aars V irke, tilhørte det overvejen de A ntal af tyske M estre
endnu stadig de helt frie Foreninger; se Statistik over Innunger i H and
w örterbuch der Staatswissenschaften, 4 U dgave 1923, 5te Bd 467-68. Ogsaa
Østrig har in dført tvungne M esterforeninger, nemlig ved østrigsk G ew . O .
af 15 M arts 1883, jfr Loven af 23 Februar 1897.
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Tæ nkere som om talt vigtige A gitatorer for denne Frihed overfor
den tænkende D el af det øvrige Europa. Overalt, i T ysk lan d og
Østrig saavel som i N ord en begyndte man at sætte den bestaaende
Sam fundsorden under Debat.
D en første Handlingens Sejr paa Fastlandet for de engelske
Ideer var jo, som vi saa, den franske R evolution. M ed et Slag ind
førte denne Forfatningsfrihed og Erhvervsfrihed. O g hurtig bredte
denne Bevægelse sig til de tilgrænsende Lande.

I Belgien og

Schweiz proklam eredes E rhvervsfriheden ligeledes m ed R evolutio
nen. Schweiz beherskedes før dennes U dbrud af et lille, snevert
begrænset Oligarki, der styrede lige saa despotisk som nogen ene
væ ldig Fyrste. D ettes M agt blev nu brudt; men alligevel gennem
førtes den proklam erede Erhvervsfrihed ingenlunde dem okratisk;
og der ved blev at bestaa Lav og Lavstvang i adskillige Kantoner
til langt ind i det 19de Aarhundrede.
Lidt efter fulgte Holland o g Spanien Frankrigs Eksempel. I H o l
land blev Lavene i det væsenlige ophæ vet i 1798; men fuldstændig
gennem førtes N æ ringsfriheden først i 1819. I Spanien skete dette
i 1813.
I N ord en trængte Erhvervsfrihedens Grundsætning betegnende
nok først igennem i det Land, der først fik en virkelig fri Forfat
ning, nemlig i N orge, v ed L oven af 15 Juli 1839 og Forordningen af
19 A ugust 1845; men fuldstændig gennem førtes Grundsætningen
dog først ved Lovene af 14 A pril 1866 og 25 A pril 1874. I Sverrig
ophæ vedes Lavene ved Forordningen af 22 D ecem ber 1846; dog
indførtes fuldstændig E rhvervsfrihed først ved Forordningen af 18
Juni 1864. I Danmark bevaredes Lavene derim od en T id endnu.
Da Februarrevolutionen forplantedes til det øvrige Europa, tog
Bevægelsen for politisk og økonom isk Frihed atter Fart. Baade i
Italien, Østrig, T yskland og Danm ark faldt Enevælden. Og end
skønt Reaktionen i de tre førstnæ vnte Lande snart igen vandt Sejr,
blev denne Sejr dog kun k ort; i Længden kunde disse Bevægelser
ikke holdes nede. I Danmark proklam eredes Erhvervsfriheden med
41*
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Forfatningen af 5 Juni 1849; m en den gennem førtes først ved L o
ven af 29 D ecem ber 1857. I Ø strig sejrede den ved Loven af 20 D e
cem ber 1859. I Italien blev Lavene først afgjort undertrykt i hele
R iget i 1864, altsaa først efter, at Landets Enhed og Selvstyre var
grundlagt. Ogsaa i T yskland sejrede den økonom iske Frihed jo
sammen m ed den politiske. Begge havde de g jort stadig Frem skridt
før 1871. M en først efter den nye R igsforfatning trængte de jo af
gørende igennem i hele Riget. I Schweiz var Lavstvangen efter
haanden bleven ophæ vet i de allerfleste Kantoner allerede før 1848;
i den nye frie Forfatning af 1848 betonedes E rhvervsfriheden yd er
ligere; men fuldstændig sejrede den først ved Bundesverfassung
af 1874.
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2 Afsnit.
DE N Y E ERH V ER VSO R G A N ISATIO N ER S
D A N N E L S E OG DERES K A M P FOR RETSLIG
ANERKENDELSE.

D

A L A V S V Æ S E N E T og hele den øvrige m iddelalderlige Næringsordning var afskaffet, burde man egenlig have stillet sig

det Spørgsmaal: hvilken n y Retsordning skal her træde i Stedet.
D et gjord e man im idlertid ikke. I Tilslutning til den om talte nye
socialøkonom iske Lære mente man almindelig, at Erhvervslivet
for Frem tiden overh oved et ikke behøvede nogen R etsforfatning.
Det kunde helt overlades til sig selv. Paa dette Om raade skulde
der altsaa herske en Slags Naturtilstand, h vor Kræfterne fik Lov
til at tumle sig fuldstændig frit. A f den frie øk onom iske Kappestrid
mellem Individerne ventede man sig alt. D en alene skulde føre
Menneskene frem ad m od et større og rigere Erhvervsliv.
Frihed er et vanskeligt O rd ; ti det forleder næsten altid Mennesker til for alm ene Slutninger og D om m e. Erhvervsfriheden kom
saaledes ikke b lot til at betyd e Frihed for Lavsvæsenet, Frihed for
det enevældige M on op olsystem og for den gamle N æ ringsordning
idetheletaget; men denne Frihed vok sede op til at blive en for alle
T id er evig og almen gyldig Sandhed, som ingen U ndtagelser taalte.
Endskønt det Erfaringsgrundlag, man havde at bygge paa, egenlig
kun beviste, at de middelalderlige R etsregler var uforenelige med
det nye Erhvervsliv, saa generaliserede man ikke destom indre dri
stig og hævdede, at alle Retsregler overh oved et i Frem tiden var
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unødvendige paa dette Om raade. Statsmagtens O pgave indskræn
kedes væsenlig til at værne Individerne m od ydre og indre F jen 
ders A n greb paa Liv og E jendom . Fra E rhvervslivet kunde R ets
ordenen derim od rolig trække sig tilbage, se A da m Smith: W ealth
o f N ations, 4 Bog, 9 Kapitel in fine. T idens Slagord blev som b e 
kendt: Laissez faire, laissez passer. H os A d a m Smith og idethele
hos de ældre Ø k on om er af samme Skole havde denne Lære dog nu
ikke tilnærmelsesvis den dogm atiske og absolute Form, som den
fik hos mange af hans E fterfølgere og Tilhængere. H os disse blev
Generaliseringen dristigere. O g hvad man manglede i Erfaringer,
søgte man at erstatte ved Teorier. M an n øjed es ikke længer m ed at
paavise, at det var skadeligt, at Statsmagten greb regulerende ind
i det økonom iske Liv; m en man hæ vdede stærkere og stærkere, at
alle Forsøg paa en saadan Regulering desuden i sidste Instans var
ganske ø rkesløse. Erhvervslivet lod sig i V irkeligheden ikke binde
af retslige Indskrænkninger. D ets U dvikling foregik efter øk o n o m i
ske, »naturlige« Love, der ikke lod sig ændre ved Statens eller an
den menneskelig Indgriben. D a saaledes A rbejdsløn n ens saavelsom
V areprisernes Størrelse bestem tes efter uforanderlige N aturforhold,
var det følgelig ikke alene ørkesløst, om Staten ved Lovgivning fo r 
søgte at fastsætte disse Størrelser; men lige saa haabløst var det,
om A rb ejd ern e eller de næringsdrivende selv ved frivillig Sammen
slutning vilde søge at sætte »kunstige« Grænser for A rbejd sløn n en s
eller Prisernes N edgang. Disse T eorier b etød altsaa i V irk elig
heden, at Individerne for Frem tiden skulde staa fuldstændig iso
lerede i Erhvervskampen. Ingen Organisation, ingen R et skulde
sætte nogensom helst Skranker for den Krig af alle m od alle, som
det fuldstændig frie Erhvervsliv indførte.
For A rbejdslønn ens V edkom m en de maa her den bekendte W age Fund
T h eory særlig erindres. Efter denne T eori fandtes der i Erhvervslivet en
vis Kapital, et vist Fond særlig til A rbejdslønn ens U dredelse; og dette Fond
havde en konstant, forud given Størrelse. D en eneste M aade, hvorpaa A r 
bejdslønnen kunde stige, var den, at A rbejdern es A n tal form indskedes. O g
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D en faktiske U dvikling, der er foregaaet i N utidens Erhvervs
liv siden Lavenes O pløsning og Erhvervsfrihedens Indførelse, har
imidlertid form et sig helt anderledes end de økonom iske T eorier
havde tænkt sig. T roen paa det frie Kapvirkes ubetingede V e l
signelse er efterhaanden bleven brudt. Efter Lavenes Fald har der
lidt efter lidt rejst sig nye Erhvervsorganisationer, der tilsidst har
vokset sig større og mægtigere, end Lavene nogensinde havde
drøm t om, selv i deres bedste T id . D isse Organisationer betyder
i stigende Grad, at den isolerede Erhvervskam p er opgivet. D e har
lige fra deres Fødsel, paa T rod s af de økonom iske T eorier, altid
søgt at fastsætte A rb ejd sløn og V arepriser; o g idetheletaget er
gennem disse Organisationer et helt nyt System af Regler for Er
hvervenes U døvelse ved at blive til. D er gælder im idlertid om N u 
tidens Erhvervsorganisationer den samme Sandhed, som gjaldt om
Fortidens: de bærer i sig Spiren baade til godt og ondt. O m det
endelige U dfald skal blive det ene eller andet, beror, som jeg skal
vise, i højeste G rad paa, hvilken Stilling R etsord enen vil indtage
o v e rfo r dem.
D er gik ikke lang T id hen efter Lavenes Opløsning, før de nye
Erhvervsorganisationer begyndte at dannes. D en frie Naturtilstand
i Erhvervslivet, som man havde drøm t om o g som var en forstaaelig R eaktion m od de tidligere T iders Overregulering af alle Er
h vervsforhold, viste sig at høre hjem m e i Idealismens og ikke i
det virkelige Livs V erden, lige saa vel som de andre Naturtilstande,
T iden sværm ede for. Erfaringen viste selvfølgelig snart, at den frie
Konkurrence først og frem m est b e tø d den hensynsløse K onkur
rence. De, der først og i den største U dstræ kning fik dette at føle,

det maatte følgelig efter denne T eori anses for ganske haabløst, hvis A r 
bejderne forsøgte ved Sammenslutning og Strejke at frem kalde en Stigning
af A rbejdslønn en. Spiren til denne T eori kan siges at ligge allerede hos
A dam Smith (se W ealth o f N ations 1ste Bog Kap 8). Men det var først hos
E fterfølgerne (M althus, Senior, M ill o fl a), L ønningsfond-Teorien fik sin
egenlige, dogm atiske U dform ing.
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var A rbejd ern e. De A rbejderm asser, som Stordriften kaldte frem,
førtes nødvendigvis i Kampen for Tilvæ relsen ind paa en konstant
U nderbydning, der tilsidst ikke levnede dem tilstrækkeligt til Li
vets O phold. O g endnu slettere blev Tilstanden, da den nye Fabriksindustris Ledere i stor U dstræ kning begyndte at anvende
Kvinders og Børns A rb ejd e. H erved trykkedes A rb ejd sløn n en y d e r
ligere ned; og A rbejd sløsh ed en blev større og større. Som saa ofte
maatte altsaa ogsaa her m enneskeligt Fremskridt vindes paa Be
kostning af menneskeligt V elfæ rd. N ød en fulgte overalt Storindu
strien som dens Skygge.
U nder disse Forhold greb A rb ejd ern e da uvilkaarlig til M enne
skehedens ældgamle, men dog evig unge M iddel til dens R ejsning
m od h øjere Livsvilkaar: Sammenslutningen. D ette skete først i
England, nemlig i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede. Paa denne
T id — altsaa samtidig m ed at de m iddelalderlige Erhvervsorgani
sationer, Lavene d øde ud, — begyndte Fagforeningerne at blive til.
O g i L øbet af det 19de A arhundrede fulgte efterhaanden A r b e j
derne i de andre Lande de engelske A rb ejd eres Eksempel. Overalt
har Fagforeningsbevæ gelsen vok set sig stærkere og stærkere Dag
for Dag. O g dette betyder, som bekendt, at A rb ejd sløn n en og A r 
bejdsbetingelserne nu idethele mere og mere fastsættes, ikke efter
en blind Erhvervskam ps Tilfæ ldigheder, men efter en planmæssig,
organisatorisk Optræden.
M en jo større M agt Fagforeningerne vandt over A rb ejd sm ark e
det, des mere maatte det naturligvis blive nødvendigt, at ogsaa
den anden Part, der havde Interesse i Fastsættelsen af A r b e jd s 
betingelserne, A rbejd sgivern e organiserede sig. H vornaar denne
Organisationsbevæ gelse begyndte, er det vanskeligere bestem t at
angive, da A rbejdsgivern e paa Grund af deres relative Faatallighed
havde langt lettere ved at holde deres Sammenslutninger o g O ver
enskom ster hemmelige end A rbejd ern e. M en sandsynligvis b e 
gyndte denne Organisation samtidig m ed eller kort efter F agfor
eningernes Opstaaen. I England var der talrige Sammenslutninger
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mellem A rbejd sgivern e allerede i det 18de Aarhundrede. O g senere
har disse Organisationer efterhaanden overalt i Landene faaet en
lignende V æ kst som Fagforeningerne.
A rbejd sgivern e har jo im idlertid ogsaa maattet organisere sig
til en anden Side, og det baade i A rb ejd ern es og deres egen Inter
esse, nemlig ov erfor Forbrugerne. U nder det nye Erhvervsliv blev
Kapvirket paa V arem arkedet tilsidst lige saa hensynsløst som
paa A rbejdsm arkedet. D en nye Industris Ledere, være sig Stor
købm æ nd eller Fabrikanter, kappedes om at underbyde hinanden.
Varepriserne gik urimeligt langt ned; O verprodu ktion blev et al
m indeligt O nde, og de lave V arepriser havde selvfølgelig deres
store Lod i hele T idens utilbørlig lave A rb ejd sløn . Sammenslutning
maatte da tilsidst ogsaa her blive en N ødvendigh ed. Ikke alene
den konstante U nderbydning og O verproduktion, men ogsaa den
Regulering af A rbejdsløn n en, som i stigende G rad iværksættes af
Organisationerne paa A rbejdsm arkedet, maatte nødvendigvis efter
haanden føre en tilsvarende organisatorisk Regulering af V a re
priserne m ed sig.
Sammenslutninger af denne A rt m øder vi ligeledes meget tidlig
i England. D e K øbm æ nd og Industridrivende, der b rø d deres V e j
udenfor Lavsvæsenets Rammer, fik snart ikke b lot Fordelene, men
ogsaa Ulem perne ved det helt ubundne Erhvervsliv at føle. A lle 
rede i det 17de Aarhundrede m øder vi i Retspraksis sikre V id n es
b yrd om Sammenslutninger mellem H andlende og Industridrivende
m ed det Formaal at hæve V arepriserne og regulere Produktionen.
I den følgende T id hører vi vel ikke m eget til disse Sammenslutnin
ger; men dette hænger sikkert sammen med, at de blev forfulgt
som ulovlige og derfor maatte holdes strengt hemmelige. O g senere,
i Slutningen af det 18de og en stor D el af det 19de A arhundrede
var Fabriksindustriens Opstaaen og første overstrøm m ende U d v ik 
ling sikkert ikke gunstig for nogen større Trustdannelse. U nder
den industrielle R evolution rørte de individuelle K ræ fter sig ganske
naturlig frodigt og hensynsløst. D en enkelte var saa stærkt optaget
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af at gribe til sig af den rige V erden , som den nye Storindustri
aabnede for ham; og det M arked, som de billige Fabriksvarer
erobrede sig, syntes foreløbig saa ubegrænset, saa uendelig til at
give Plads for stadig nye Kræfter, at Tanken om Regulering og
Begrænsning af Produktion og U db ytte gennem faste O rganisatio
ner ikke havde nogen naturlig Jordbund. D et er derfor først i den
sidste D el af det 19de Aarhundrede, hvor Storindustrien ikke alene
har gennemtrængt hele England, men ogsaa i de andre Lande for
A lv o r har h oldt sit Indtog, h vor den idethele saa at sige har b e 
gyndt at skimte Grænserne for sit Rige, og h vor Kam pen inden
for dette derfor er bleven mere og mere intens, at O rganisations
tanken igen begynder at m elde sig, stærkere og stærkere, o g vor
T id s store Trustdannelse begynder.
A llerede i 50erne m øder vi igen gennem engelsk Retspraksis
sikre V id n esb yrd om Sammenslutninger mellem Industridrivende
m ed det Formaal at regulere Erhvervet indbyrdes. M en det er dog
først i 80erne, 90erne og det 20 A arhundrede, at det store O psving
i den engelske Trustbevæ gelse finder Sted. D et er ogsaa først i
disse A ar, de mægtige amerikanske Truster bliver til. O g samtidig
gaar Bevægelsen sin Sejrsgang i T yskland og de andre Industri
stater paa Fastlandet.
I almindelig daglig Sprogbrug anvender man som bekendt O rdet
»T ruster« eller »R inge« om hele den her om handlede A rt E rhvervs
organisationer. O g der er i og for sig heller intet i V e je n for at
fastholde disse U dtryk som om fattende F æ llesbetegnelse. En saa
dan er alligevel for K ortheds Skyld nødvendig. M en man maa da
samtidig erindre, at der under dette Fællesudtryk skjuler sig m eget
forskellige Organisationsform er. H er findes alle Grader, lige fra
de løseste til de mest faste og centraliserede Sammenslutninger.
O fte sondrer man mellem Karteller paa den ene og Truster i snevrere Forstand paa den anden Side. V e d Karteller forstaar man sæ d 
vanlig Sammenslutninger eller Foreninger mellem Industridrivende
m ed det Formaal at skabe fælles Regler for Erhvervets U døvelse,
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navnlig dog for O verholdelse af visse M indstepriser og P roduk
tionsgrænser. Bortset fra disse Regler beholder de enkelte M edlem 
mer iøvrigt deres Selvstændighed. D e enkelte industrielle Bedrifter
drives stadig særskilt. V e d Truster i snevrere Forstand finder der
derim od en egenlig Sammensmeltning (under A ktieselskabs F or
mer) Sted, idet de tidligere selvstæ ndig drevne Firmaer eller Sel
skaber for Frem tiden opgaar i eller kontrolleres af et større, alt
om fattende Selskab. M en ligesom der indenfor disse to Grupper
igen findes m eget forskellige Organisationsform er, er Overgangen
mellem dem alle idethele jæ vn. D er findes saaledes blandt dem,
der kaldes Karteller, visse Organisationer, h vor der delvis er foregaaet en Sammensmeltning, delvis ikke (Syndikaterne). O g mellem
dem, der kaldes Truster i snevrere Forstand, kan Sammensmelt
ningen ogsaa være gennem ført i større eller mindre Grad. —
H vorledes har Retsordenen nu i de forskellige Lande stillet sig
til de nye Erhvervsorganisationer, til Fagforeningerne o g A rb e jd s 
giverforeningerne og til Trusterne?
Skønt vi naturligvis ofte m øder Forskelligheder mellem de en
kelte Landes R et paa dette som paa andre Omraader, kan der dog,
som jeg skal søge at godtgøre, paavises visse H ovedstrøm ninger i
Retsudviklingen, der efterhaanden gør sig gældende overalt.
I lange T id er stillede Retsordenen sig a fgjort fjendtlig o v e rfo r
de nye Erhvervsorganisationer. Engelsk R et gik som sædvanlig paa
dette Om raade i Spidsen og gav Kursen. M iddelalderlig Regeringsopfattelse og m oderne økonom iske T eorier førte, saa mærkelig det
end lyder, her i samme Retning og forenede sig om at lægge de
nye Organisationer alle H indringer i V ejen . M en forøvrig var
denne Fjendtlighed jo meget naturlig for enhver R etsorden, der
Karteller maa vel adskilles fra de saakaldte »corners«. Disse er over
hovedet ikke varige Erhvervsorganisationer, men rent forbigaaende Sam
menslutninger i Spekulationsøjem ed, bestaaende af en m indre Kres Forretningsmænd, der paa en given T id søger at gøre sig til Herre over en be
stemt V ares M arked for derved at skrue Priserne i V ejret.
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havde afskaffet Lavsvæsenet. M ed Lavenes A fsk affelse blev Er
hvervsfriheden jo overalt den ledende Retsgrundsætning. U dfra
den maatte da alle Fænomener i Erhvervslivet bedøm m es. M en de
nye Sammenslutninger, A rb ejd ern es saa vel som Kapitalisternes,
var jo i den mest afgjorte Strid m ed denne Grundsætning. Som F or
tidens Lav var de Sammensværgelser m od

det frie Kapvirke.

Og alle Lavenes Synder var endnu i frisk M inde. V i ser d erfor
Retsordenen overalt i Industrilandene m ed en sand N aturlovs R e 
gelm æssighed gribe ind og stemple de nye Erhvervsorganisationer
som ulovlige.
Denne Forfølgning ramte ubetinget A rb ejd ern es Organisationer
haardest. Ganske bortset fra Partiskhed i R etsforfølgningen, kunde
A rb ejd ern e selvfølgelig paa Grund af deres M æ ngde ikke holde
deres »Sam m ensværgelser« m od E rhvervsfriheden nær saa let hem 
melige som A rbejdsgivern e. D et blev derfor A rbejd ern e, der i fø r 
ste Række kom til at kæmpe den haarde og m øjsom m elige Kamp
for at opnaa Samfundets A nerkendelse af de nye Organisationer.
O g det blev her den engelske A rbejderstand, der gav Eksemplet
og viste V ejen , som A rb ejd ern e i alle de andre Lande senere efter
den har fulgt.

656

1 K apitel.
ENGLAND.
ET, der karakteriserer den m oderne A rb ejderbevæ gelse mere

D

end noget andet er Fagforeningerne. En Fagforening kan b e 

stemmes som en varig bestaaende Sammenslutning mellem A r b e j
dere, der har til Formaal at virke for h øjere Løn og idethele bedre
A rbejdsvilkaar. N aar en Fagforeningsbevæ gelse opstaar i et Land,
er det et sikkert T egn paa, at U dviklingen i dette Lands Erhvervs
liv har naaet Storindustriens første Stadium, h vor A rb e jd e ts Ledere
ikke længer som i Lavstiden er en forholdsvis talrig Stand, som
enhver A rb e jd e r har A dgang til at blive M edlem af, men er blevet
en lille faatallig Kapitalistklasse, i hvis T jen este staar hidtil ukendt
store M asser af A rb ejd ere, der som Regel ingensom helst U dsigt
har til at arbejde sig op. D et er for at m odarbejde de uheldige
Følger af denne Tilstand, at Organisationen vokser op.
D ette Stadium af U dviklingen naas i England, som oven for vist,
allerede i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede. H eraf vil det ses,
at det ikke i og for sig er Fabriksindustrien, der er A arsagen til
den nye sociale Deling. D en populære Forestilling, at det er den
m oderne M askinteknik og Fabriksindustrien, der er A arsag til La
venes Fald og de store Klassem odsætningers Opstaaen, er ganske
misvisende. I V irkeligheden var, som jeg viste i forrige A fsnit,
Lavenes M agt knækket og den kapitalistiske U dvikling begyn dt
længe

før

den m oderne

Fabriksindustris

Opstaaen. A llerede

i
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H jem m esystem ets T id var, som vi saa, den sociale K lø ft mellem
de rige Storkøbm æ nd og den talrige Klasse af Smaahaandværkere,
som arbejdede for bestem t Løn i deres T jeneste, af samme A rt,
om end ikke af samme Grad, som mellem senere T iders A rb e jd e re
og A rbejd sgivere. Istedetfor U dsigten til at arbejde sig op var
allerede her traadt som eneste Interesse: K ravet om h øjere Løn.
V i træ ffer da ogsaa store, vidtforgrenede og varige Sammenslut
ninger mellem disse H aandvæ rkere allerede i det 18de A arhundre
des Begyndelse.
M en naturligvis tager Fagforeningsbevæ gelsen særlig Fart, da
Fabriksindustrien senere i A arhundredet udvikler sig. A rb ejd ern es
A ntal blev nu m angedoblet indenfor alle Industrigrene. T il de nye
opvoksen de Fabriksbyer gik der en stadig Strøm af ny A r b e jd s 
kraft; og

det stærke Kapvirke, der derved

opstod,

bevirkede

en aldeles urimelig N edgang i A rb ejd sløn n en : der var Fag, h vor
A rb ejd sløn n en sank ned til om trent 1/3 af, hvad den havde været
10 A ar i Forvejen. I den Kamp, som A rb ejd ern e nu m aatte begynde
for at opnaa m enneskeligere Livsvilkaar, var den stadige, faste
Sammenslutning deres eneste Redning.
A rb ejd ern e var nemlig under denne Kamp i V irkeligheden fuld
stændig henviste til sig selv. D e var ikke som i Lavenes T id fo r 
bundet m ed A rbejd sgivern e ved nogensom helst fælles Næringsordning, der b lot til en vis G rad kunde beskytte deres Interesser.
O g af Parlamentet og M yndighederne kunde A rb ejd ern e til syvende

Om de ældste Fagforeninger i det 18 Aarhundrede se W eb b S 25 ff. D er
im od har man før A ar 1700 hidtil ikke fundet sikre Eksempler paa varige
Sammenslutninger mellem A rbejd ere. V i har ganske vist flere V idn esbyrd
fra tidligere T id om, at Haandværkere har forenet sig om Strejke for h øjere
Løn, og fra H jem m esystem ets første T id , i det 16de Aarh, er der endog en
Lov, der i Alm indelighed forb y d er Sammenslutninger mellem H aandvæ r
kere for at opnaa L øn forh øjelse o l , 2 og 3 Edw V I C 15 (1548), jfr Bryan
S 117; men der haves intet Bevis for, at disse Sammenslutninger har haft
mere end en forbigaaende Karakter; W eb b S 2-4.
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og sidst ingen H jæ lp vente. D et varede im idlertid længe, inden
dette gik op for dem.
D er bestod jo , som i forrige A fsn it nævnt, endnu i det 18de A a r
hundrede adskillige af de m iddelalderlige L ove — enten for enkelte
Fag eller som Elizabeths L ov for alle Fag — der fastsatte en b e 
stem t Læretid, en bestem t A rb ejd sløn , en vis Grænse for A ntallet
af de Lærlinge, en M ester maatte anvende o s v. M eget af denne
Lovgivning var forlæ ngst gaaet af Brug som uforenelig m ed Fabrikslivets U dvikling. I denne foræ ldede Lovgivning mente A r b e j
derne im idlertid en lang T id at kunne finde et V æ rn m od den U d 
bytning af deres A rb ejd sk ra ft til laveste Løn, som den uindskræn
kede Kappestrid paa A rbejd sm arked et m edførte. Gang paa Gang
søgte Fagforeningerne ad Rettens V e j at udvirke en streng G en 
nem førelse af Reglen om 7 A ars Læ retid eller af Begrænsningen i
Lærlingenes A ntal — h vorved A rb ejd ern e navnlig vilde opnaa at
faa indskrænket den udstrakte Brug af B ørnearbejdet i Fabrik
kerne — , og ligeledes o p ford red e de de stedlige A u toriteter til i
H enhold til Elizabeths L ov at fastsætte A rbejdsløn n en. M en da
U dviklingen syntes at være gaaet al saadan Ø vrighedsindblanding
im od, viste Retterne og M yndighederne sig mere og mere u tilb øje
lige til atter at bringe disse m iddelalderlige L ove til Anvendelse.
O g naar A rbejderforen ingerne henvendte sig til D om stolen e for at
faa de stedlige M yndigheder døm t til at gøre deres Pligt og fast
sætte A rbejdsløn n en, viste D om stolene sig, som tidligere omtalt,
uvillige, og det blev snart klart, at Sagsanlæg herom var ganske
unyttige. Ligesaa frugtesløse viste A rb ejd ern es H envendelse til Par
lamentet sig i Længden at være. G ennem hele det 18de A arhun
drede ser vi Fagforeningerne vedholdende appellere til Parlamentet
med Bøn om at faa de gamle Love m ed deres Fastsættelse af A r 
bejdslønnen, deres Begrænsning af Lærlingenes Antal, 7 A ars Læ re
tid o s v virkelig sat i Brug igen, eller om at faa udstedt nye Love
med Forbud m od de nye M askiner, m ed Fastsættelse af en M ini
mumsløn eller lignende. D en regelmæssige Skæbne, disse A ndra-
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gender fik, var den: Parlamentet nedsatte et U dvalg til Sagens U n 
dersøgelse. For dette U dvalg frem lagde im idlertid altera pars, A r 
bejdsgiverne et overvæ ldende Materiale af Beviser for, at de nye
Erhverv, og navnlig disses stigende E ksport til U dlandet, over
h ovedet ikke kunde fortsæ ttes uden de nye Maskiner, at disse M a
skiners Pasning kunde læres i et Par M aaneder istedetfor i 7 Aar,
at Forbudet m od, at en H aandvæ rksm ester ikke maatte anvende
mere end et vist A ntal Lærlinge, selvfølgelig var fuldstændig umu
ligt under den nye Industris Vilkaar, at A rb ejd sløn n en ikke lod sig
fiksere paa den ene eller den anden M aade under Storindustriens
hastig skiftende Konjunkturer o s v. O v erfor denne Bevisførelse var
det umuligt for selv det mest arbejdervenlige U dvalg at gaa ind paa
A rbejdern es Fordringer. Disse havde U dviklingen im od sig. O g
ikke b lot kom der derfor intet ud af A rbejd ern es H envendelser,
men Parlamentet ophæ vede endog, som tidligere omtalt, lidt efter
lidt de gamle Forbudslove, tilsidst ogsaa

Elizabeths Lov. H vor

mange H undreder af A ndragender A rbejderforen ingern e end ind
sendte til Fordel for den m iddelalderlige Lovgivning, det nyttede
intet. D en uindskrænkede Erhvervsfrihed var blevet Tidsaandens
og de H erskendes Ideal.
D en V irksom hed, som Fagforeningerne i det 18de A arhundrede
u dfoldede i disse Retninger, var altsaa forfejlet. Maalet, de fo r 
fulgte, var rigtigt: at søge H jæ lp m od de elendige Livsvilkaar, som
Stordriften og den frie K appestrid paa A rbejd sm arked et havde
m edført. M en de tog i Begyndelsen fejl af V ejen . V ejen , de valgte:
at klage til M yndigheder, D om stole og Parlament over, at de m id 
delalderlige E rhvervslove ikke blev overholdt, var V e je n tilbage.
Disse L oves Skranker for Erhvervsfriheden passede til Lavshaandværkets smaa Forhold og langsomme T em po, men var umulige unFra den oven for skildrede Udvikling m ed O phæ velse af alle indskræn
kende L ove er der kun enkelte Undtagelser, der bekræ fter Reglen, saaledes
the Spitalfields A cts i 1765 og 1773; se idethele Cunningham II S 658 ff, jfr
S 796, og W eb b S 41-56.
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der den nye Industris mægtige og hastige Produktion. V e je n frem ad
for A rbejderforen ingerne var den U dvikling af egen Styrke, som
laa i en stedse mere og mere fuldkom m en Organisation. D et gjaldt
nu ikke at klynge sig til gamle Rettigheder, der forlæ ngst havde
udspillet deres Rolle, men at kæm pe for at opnaa Retsordenens
A nerkendelse af en helt ny R ettighed: R etten til Organisation, Fagforeningsretten, og i Forbindelse herm ed Strejkeretten. D ette gik
da ogsaa tilsidst op for den engelske A rbejderstand, og fra da af
sattes alle K ræ fter ind paa Kam pen herom.
Disse to Rettigheder er begge af ny D ato. D en T id ligger ikke
langt tilbage, da man ansaa disse Rettigheders A nerkendelse som
det samme som at rokke ved Samfundets G rundvold. D a Strejkerne
begynder at optræ de hyppigt, foraarsager de en stadig Række af
Forstyrrelser i det øk onom iske Liv og derved en U sikkerhed i alle
Erhvervsforhold, som man i tidligere T id er ikke havde tænkt sig
Muligheden af. O g Fagforeningerne var disse Forstyrrelsers A rn e 
sted. D et var derfor forstaaeligt, at det borgerlige Samfund følte
sig truet i sine væsenligste Interesser, og at det i lang T id ansaa
Fagforeninger og Strejker for ulovlige. D et saa ikke, at disse Vaaben i V irkeligheden under den bestaaende R etsorden var A rb e jd e r
klassens eneste M iddel m od et Onde, som Samfundet selv havde
sin D el af Skylden for.
D et er den engelske A rbejderbevæ gelses Fortjeneste, at den
lange T id er forud for Bevægelsen i andre Lande begyn dte en haard
og udholdende Kamp baade for D om stolenes og Lovgivningsm ag
tens Forum og tilsidst opnaaede at overvinde de andre Samfunds
klassers Fordom m e og at faa R etsordenens A nerkendelse af Fagforeningsretten og — som et n ødvendigt Kam pm iddel i en urolig
O vergangstid —

Strejkefriheden. D en

engelske A rbejderstands

Kamp kom saaledes ikke b lot den selv, men ogsaa dens B rødre i
de andre Lande tilgode. D et blev en mægtig Støtte fo r den unge
A rb ejderbevæ gelse i disse Lande at kunne henvise til England som
det Land, hvor A rb ejd ern es sociale Kamp var 100 A ar ældre end
42

R etslæ ren

661

andetsteds, og hvor den forlæ ngst havde vundet Sejr for Strejkeog Fagforeningsretten.
Saalænge de engelske Fagforeninger indskrænkede sig til at
virke for en streng G ennem førelse af de m iddelalderlige Loves Ind
skrænkninger i Erhvervsfriheden, hvilket jo , som vist, var en af
deres vigtigste O pgaver i det 18de A arhundrede, saalænge var der
naturligvis ingen T vivl om, at de var lovlige. Et var, at D om stolene,
som nævnt, kun uvilligt gik m ed til en saadan G ennem førelse; men
angribe Foreninger, der havde streng Lovlydigh ed til Formaal,
kunde man selvfølgelig ikke. M en hvis Fagforeningerne derim od
forfulgte det Formaal, som i vore D age er det væsenligste, ved
H jæ lp af Strejker eller paa anden M aade at hæve A rbejd sløn n en,
ansaas de af D om stolene fo r ulovlige, og Deltagerne i Sammen
slutninger og Strejker m ed dette Formaal for Ø je straffedes for
den Forbrydelse, der er særlig ejendom m elig for engelsk R et: C o n 
spiracy. Fagforeningernes Stilling i det 18de Aarhundrede var saaledes h øjst uheldig. Søgte de at virke for bedre Livsvilkaar ved
H jæ lp af de bestaaaende Love, var deres Bestræbelser ganske vist
lovlige, men resultatløse; og søgte de at opnaa n oget ved egen
H jæ lp, var de ulovlige og hjem faldne til Straf.
Ingen Retsregel har grebet saa d ybt ind i den engelske A rb e jd e r
bevæ gelses Liv som C onspiracyreglen. Ikke alene for D om stolenes
Stilling til Strejker og Fagforeninger, men, som vi senere skal se,
fo r deres H oldning overfor Kampen mellem A rb e jd e re og A rb e jd s 
givere idetheletaget, baade gennem det 18de og 19de A arhundrede
og til vore Dage, er C onspiracybegrebet blevet det ledende Syns
punkt. H vergang der i denne Kamp ved H jæ lp af den store M agt,
der ligger i Sammenslutningen, er begaaet Handlinger, der fo r en
D om m ers O pfattelse maatte staa som utilbørlige Krænkelser af
Enkeltmands Ret, har de engelske D om stole m ed den Selvstændig
hed og retskabende Evne, der er dem egen, forstaaet at ramme
disse Handlinger ved H jæ lp af Conspiracygrundsætningen. Denne
har, anvendt paa de forskelligste Forhold, vel altid bevaret en fæ l
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les fast Kærne, men har samtidig væ ret smidig nok til at kunne
m øde Livets nye Krav, en Egenskab, der hænger n ø je sammen med,
at denne Grundsætning i m eget væsenlig G rad er udform et af R ets
praksis selv.
V e d C on spiracy forstod man oprindelig i engelsk R et alene en
Sammensværgelse mellem flere Personer m ed det Formaal at ø d e 
lægge et M enneske ved falske A nklager eller Retstræ tter; og D o m 
stolene fandt her et særligt Bevis fo r O ndsindethed i selve Sam
m enrotningen med nævnte Formaal. D enne R etsbeskyttelse m od
C onspiracy udvikledes gennem Retspraksis og Love gennem det
14, 15 og 16 A arhundrede; og i Begyndelsen af det 17 A arhundrede
fastsloges det i Dom spraksis, at selv den b lotte C onspiracy, den
blotte O verenskom st om ondsindet R etsforfølgning var strafbar,
altsaa uanset om den kom til U dførelse eller ej. I Slutningen af
det 17 Aarhundrede sker der en anden U dvidelse af ConspiracyKlagen, idet denne nu ogsaa bringes til A nven delse i al A lm in de
lighed paa Sam m ensværgelser, der er til Skade fo r det alm ene V el;
og i det 18 A arhundrede blev det efterhaanden fast Praksis at anse
Sammenslutninger mellem N æ ringsdrivende m ed det Formaal at
hæve V arepriserne og mellem A rb ejd ern e m ed det Formaal at hæve
A rb ejd sløn n en for Sammensværgelser m od det almene V e l o g altsaa
at straffe dem som Conspiracy. D om m ene udtalte, at det ikke var
strafbart, at den en k elte K øbm and kun ønskede at sælge til en be
stemt Pris eller, at den enkelte A rb e jd e r kun ønskede at arbejde
for en bestem t Løn; men det strafbare laa i at slutte sig sammen, i
at konspirere om kun at sælge eller arbejde for en vis Pris eller
Løn. A t dette Formaal var ulovligt, laa i, at endnu i det 17 og en
stor Del af det 18 A arhundrede var Prisers og A rbejdslønningers
Fastsættelse en Sam fundsopgave, idet de ældre Love, som oven for
omtalt, enten direkte fastsatte Priser og Lønninger eller gav de
stedlige M yndigheder Ret til at fastsætte dem. Da O pfattelsen paa
dette Punkt ændres i Slutningen af det 18 A arhundrede m ed Adam
Smiths og hans E fterfølgeres øk onom iske Liberalisme, og Statens

Regulering af Priser og Lønninger som Følge heraf h oldt op, fo r 
andredes im idlertid ikke af den Grund O pfattelsen af de N æringsdrivendes og A rbejd ern es Sammenslutninger som en C on spiracy
m od det almene V el, ti efter den liberale Ø k on om i var al »kunstig«
Fastsættelse af V arepriser og Lønninger samfundskadelig, ganske
uanset, om Fastsættelsen skete ved L oven og M yndighederne eller
ved K øbm ændenes, Fabrikanternes og A rb ejd ern es Sam menslut
ninger. D en gamle Lære om disse Sammenslutninger som en u lov
lig og strafbar C onspiracy fik saaledes nu ligefrem en m oderne v i
denskabelig Begrundelse; og D om stolenes H oldning o v e rfo r A r 
bejdernes og de selvstændige næringsdrivendes Foreninger med
nævnte Formaal ændredes derfor ikke. U nder den stærke U d v ik 
ling af Erhvervsfriheden i det 18 A arhundredes England gennem 
førtes der idethele i Dom spraksis — jæ vnsides m ed C onspiracyForfølgningen — den Regel, at alle Kontrakter til Indskrænkning
af Erhvervsfriheden (contracts in restraint o f trade) er ugyldige,
hvad enten de indgaas af Enkeltmand (f Eks en K øbm and A ’s L øfte
til B om ikke at handle i Byen C ) eller af flere i Forening. Fabri
kanters, K øbm æ nds Foreninger og A rb ejd ern es Fagforeninger om
henholdsvis Priser og Lønninger var jo i h øj G rad in restraint o f
trade. D e var følgelig alle privatretlig ugyldige som O veren skom 
ster og altsaa, efter det o v en for anførte, tillige strafbare som C on 
spiracy.
D er var, som det vil ses, ikke i D om stolenes H oldning overfor
A rbejderbevæ gelsen den ringeste Partiskhed eller Fjendtlighed. Ti
de rige K øbm æ nd, der forenede sig om ikke at sælge deres V arer
under en vis Pris, straffedes for den selvsamme Forbrydelse, som
A rb ejd ern e, der i Fællesskab besluttede ikke at arbejde under en
vis Løn. M ed andre O rd: Kapitalisternes Kartel eller Trust var
ulovlig lige saavel som A rbejd ern es Fagforening; de opfattedes
begge som stridende m od det almene V el. O g heri ligger der efter
min Opfattelse en Sandhed, der ikke dør m ed den engelske Conspiracylære.
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Parlamentet viste derim od ikke samme U partiskhed som D o m 
stolene. I det 18 A arhundrede ved tog Parlamentet — under Ind
flydelse af A rbejd sgivern e — flere Love, der indenfor en Række
vigtige, særlige Fag forb ød A rb ejd ern e at danne Sammenslutnin
ger med det Formaal at forbedre deres Lønninger; og i 1799 v ed 
toges der — tildels ogsaa under Indtrykket af den franske R evolu 
tion — en generel Lov, der i alle Fag fo rb ø d enhver O verenskom st
og Forening m ed det Formaal at opnaa h øjere Løn og kortere A r 
bejdstid og ramte alle saadanne Sammenslutninger m ed U gyldig
hed o g Straf. V el ramte denne L ov (A ntiforenin gsloven 1799, 39
G eorg III C 81) form elt ogsaa A rbejdsgivern e, der indgik O ver
enskom ster og Sammenslutninger om at nedsætte A rbejdsløn n en
og forlænge A rb ejd stid en ; men dels var Straffen mildere for A r 
bejdsgiverne end for A rbejd ern e, idet disse altid skulde idøm m es
Fængselstraf, medens der for A rbejd sgivern e var en A ltern ativ
straf af Bøder, og dels kunde A rb ejd sgivern e naturligvis paa Grund
af deres relative Faatallighed lettere skjule deres Foreninger med
nævnte Formaal. U nder hele denne U ndertrykkelsesperiode maatte
Tusender af A rb ejd ere lide for »F oreningsforbrydelsen«, m edens
der faktisk ikke findes m eddelt et eneste Tilfæ lde, h vor en A r 
b ejdsgiver er blevet straffet for samme Forbrydelse. A ntiforen in gs
loven gav saaledes i V irkeligheden A rbejd sgivern e et M iddel til at
besvare ethvert Krav om h øjere Løn m ed den haardeste R etsfor
følgning. O g det maa desværre erkendes, at dette M iddel ofte blev
hensynsløst anvendt.
H ele dette U ndertrykkelsessystem i Forbindelse m ed den hen
synsløse Kappestrid, der herskede mellem A rbejd sgivern e indbyr
des, og som førte til en stadig N edgang i Varepriserne, bevir
kede naturligvis, at A rb ejd sløn n en tilsidst sank langt ned under,
hvad der kunde sikre en m enneskelig Tilværelse. N ø d e n mellem
A rb ejd ern e var, navnlig indenfor de store Industrigrene som f Eks
Bomuldsindustrien og Kulmineindustrien, »b eyon d credibility«, for
at benytte en samtidig Iagttagers Ord. I 1816 indtraadte der tilmed
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usædvanlig daarlige T id er for E rhvervslivet idethele, hvilket førte
til en yderligere almindelig N edgang i A rb ejd sløn n en hele Landet
over. D et er da ikke mærkeligt, at der netop nu lidt efter lidt be
gynder at danne sig en offenlig Stemning til Gunst for A rb ejd ern e.
Disse var paa denne T id saa heldige at finde enkelte Talsm ænd,
der m ed usædvanlig D ygtighed forstod, ikke b lot at bearbejde den
offen lige M ening udenfor Parlamentet, men ogsaa ved en Række
taktiske M anøvrer at skabe en Bevægelse indenfor dette, der til
sidst førte til A ntiforeningslovens Ophævelse ved Loven af 1824
(5 G eo. IV , C 95), gentaget m ed enkelte Æ ndringer i L oven af 1825
(6 G eo. IV , C 129).
I 30erne op stod der i England nye sociale Bevægelser, først
O w ens uklare kom m unistiske Bevægelse og senere den revolu tio
nære Chartistbevægelse. M en A rbejderstanden s Elite, Fagforenin
gernes Ledere, lod sig ikke bringe ud af Ligevægt af disse Strøm 
ninger, men afviste nøgternt al Forbindelse m ed dem og holdt sig
til det strengt faglige O rganisationsarbejde.
Fra dette V en depunkt i 30erne og 40erne, fra dette afgørende
V alg mellem det revolutionære og det faglige Standpunkt, begyn 
der den store Opgangstid i den engelske A rbejd erbevæ gelses H i
storie. I den følgende T id gennem førte en Række frem ragende Fag
foreningsledere

det planmæssige

og

om fattende

Organisations

arbejde, der for A lv o r henledte V erden s O pm æ rksom hed paa
T rade U nion ’ erne og gjord e disse til det store Forbillede for A r 
bejdersam m enslutningerne i alle de andre Lande. Fagforeningernes
N et lagde sig tættere og tættere over Rigets Industrigrene. D e tog
mægtigt til, ikke alene i ydre O m fang (Foreningstal og M edlem s
tal), men ogsaa i indre Styrke. I den sidste Retning maa navnlig
frem hæves den stærkt stigende Centralisering. A llerede tidligere
var der g jort T illøb hertil. Saaledes m øder vi i Slutningen af det
18de og i Begyndelsen af det 19de Aarhundrede visse Form er af
Sam virken m ellem de mange stedlige Foreninger Landet over; og
under den Forfølgelse, Fagforeningerne var G enstand for under
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A ntiforeningsloven mellem 1800 og 1824, vok sede Solidaritetsfølel
sen blandt dem. Efter A n tiforeningslovens O phæ velse begyndte
der indenfor forskellige Fag en Bevægelse for at danne landsom fat
ten d e Fagforbund. U nder den urolige P eriode i 30erne m islykkedes
imidlertid en Række store Forsøg i denne Retning; og man opgav
herefter i vide Kredse Planen som haabløs. M en efter det omtalte
Vendepunkt, altsaa i T iden henim od A arhundredets M idte tog d yg
tige Fagforeningsledere alligevel paany Planen op. O g nu lykkedes
det dem efterhaanden ved stor U dholdenhed at organisere store
Landsforbund indenfor nogle af de betydeligste Fag; og snart dan
nede der sig lignende Organisationer indenfor de fleste andre.
Den legale Foreningsfrihed, i Ly af hvilken hele dette Organi
sationsarbejde var foregaaet, viste sig imidlertid efterhaanden ikke
at være fuldt tilstrækkelig til at betrygge Fagforeningernes Retstilling. Foreningsloven 1825 ophæ vede kun Forbudet og Straffen
m od disse Foreninger; men privatretlig ved blev de — efter co m 
m on law — at være ugyldige som væ rende in restraint o f trade,
hvilket betød, at de ikke kunde erhverve R ettigheder eller indgaa
Forpligtelser og ikke retsgyldig eje Formue (de savnede, hvad man
kalder juridisk Personlighed); og dette betød bl a, at de store K a
pitaler, Fagforeningerne efterhaanden havde samlet sig, var uden
Forrest i Bevægelsen gik M askinarbejderne. A llerede i 20’ erne begyndte
de at danne Landsforbund indenfor de forskellige M askinfag, hvert Fag for
sig (det første i 1824); men først i Slutningen af 30’ erne og i 40’erne sluttede
efterhaanden alle disse Fagforbund sig sammen i en alle Fag om fattende
Centralorganisation, T h e Am algam ated Society o f Engineers, der stod fuldt
færdig i 1851. Ogsaa indenfor andre Fag havde der før Aarhundredets
M idte, om end senere end i M askinfaget, dannet sig store L andsforbund;
men baade disse og de senere opstaaede tog snart M askinforbundets For
fatning til M odel for deres egen O rganisation; W e b b S 187-206, 213-14, jfr
S 111, N ote 205; om Bevægelsen før 1824 se S 79-82; om den revolutionæ re
Bevægelse i 30’erne se idethele Kap III. O m R ob ert O w en ’s Betydning, bort
set fra hans kom m unistiske Ideer, nemlig ved det praktiske Eksempel, han
selv gav som Fabrikant i Forholdet til sine A rbejd ere, se Cunningham II
S 751 ff.
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R etsbeskyttelse, f Eks m od en Fagforeningskasserers Underslæb.
D et lykkedes im idlertid tilsidst en Række dygtige Fagforenings
ledere ved klogt Sam arbejde og U dnyttelse af den politiske Ind
flydelse, A rb ejd ern e ved V algrettens U dvidelse efterhaanden vandt,
at bevæge Regering og Parlament til at vedtage en Fagforeningslov i
187.1, T h e Trade U nion A ct, 34 og 35 V ictoria C 31, der bestem te,
at Fagforeningerne ved at lade sig registrere efter nærmere i Loven
angivne Regler kunde opnaa R etsbeskyttelse for deres E jendom ,
være sig Kapitaler, Løsøre og fast E jendom , og R et til at optræ de
i alle Retsager desangaaende, som Sagsøger eller Sagsøgt. En R est
af com m on laws privatretlige U gyldighed ved blev dog stadig at
gælde, idet selve L øftet om at være M edlem af en Fagforening og
om som saadan at betale M edlem sbidrag stadig ansaas ugyldigt.
Dette blev der im idlertid raadet B od paa ved Th e Trade Disputes
og Trade U nions A c t 1927, der, forsaavidt angaar Bidrag til F or
eningernes rent faglige (ikke politiske) Formaal, gav M edlem sløftet
fuldt forbindende Retskraft.
T h e trade disputes and trade unions act 1927 (17 og 18 G eo V ch 22)
anerkender de faglige Sammenslutningers R etsevne og foreskriver dels, at
Bidrag til politiske Formaal skal paalægges, opkræves og forvaltes adskilt
fra Foreningens øvrige M idler, dels at Paaligning og Opkræ vning kun bør
ske hos saadanne M edlem m er, der i Forvejen og efter Lovens Ikrafttræden
skriftlig har afgivet en form el Erklæring, som ikke senere er tilbagekaldt,
om deres V illighed til at udrede Bidraget.
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2 Kapitel.
DE AN D R E LANDE.

O

G S A A i de andre Lande var Fagforeningerne oprindelig fo r
budt og forfulgtes m ed Straf; men efterhaanden anerkendtes

A rbejd ern es Ret til at danne Foreninger og til at strejke for h øjere
Løn og kortere A rb ejd stid ; og som Følge af den engelske L ovgiv
nings Forbillede paa dette Om raade gik det i de fleste andre Lande
forholdsvis lettere at gennem føre disse R eform er til G avn for A r 
bejderne end i det industrielt tidligere udviklede England, hvor
Kam pen for disse Reform er, som vist, var baade lang og haard.
I A m erika naar Fabriksystem et ret sent almindelig U dbredelse.
En egenlig Storindustri kom m er først for A lv o r til Gennem brud
i Perioden 1860-80. M en siden da, altsaa i L øbet af de sidste 80 Aar,
er den amerikanske Industri til G engæ ld gaaet frem m ed en uaf
brudt stigende Fart og m ed en V old som h ed, der mærkes saa meget
des stærkere, fordi det er helt nye, vidtstrakte Landom raader og
helt nye, mægtige H jæ lpekilder i Naturen, der v ed den m oderne
Maskinteknik bringes ind under menneskeligt H erredøm m e.
D en kapitalistiske U dvikling begyndte im idlertid her som andet
steds længe før Fabriksindustriens Opstaaen. I Slutningen af det
18 A arhundrede og Begyndelsen af det 19de ser vi lidt efter lidt
den Erhvervsform vinde Indpas, der allerede i det 16 og 17 A a r
hundrede havde naaet saa stor U dbredelse i England, altsaa H jem meindustrien. O g samtidig begynder en A rbejd erbevæ gelse lidt ef-
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ter lidt at blive til. I det 18 A arhundrede træffer vi kun ringe Spor
af en saadan. O g i T iden 1800-20 er Bevægelsen endnu ret svag og
planlos. M en i 20erne og 30erne bliver den sig mere bevidst.
I Begyndelsen stillede de amerikanske D om stole sig lige saa
fjendtlig m od A rb ejd ern e som de engelske, idet de ligesom disse
forfulgte Strejker og Fagforeninger efter com m on law som strafbare
conspiracies og som ugyldige A ftaler in restraint o f trade. M en
efterhaanden blev, ligesom i England, baade Strejker og Fagforenin
ger anerkendt som lovlige, og Beskyttelse for Fagforeningernes For
mue blev givet, dels gennem D om stolenes Praksis og dels gennem
særlige Love, der gennem førtes i de forskellige Stater efter den
engelske Fagforeningslov 1871’s M ønster; og ved en A rt Registre
ring opnaar Foreningerne idethele Retsevne. D en samme Retsskyttelse gives ogsaa A rbejd sgiverforen in ger og Karteller.
I Frankrig, hvor Lavene som før omtalt, ophæ vedes ved R e v o 
lutionen, ansaas herefter Sammenslutninger mellem A rb ejd ern e og
A rbejd sgivern e om Løn og A rb ejd stid , ligesom i England i samme
Periode, som samfundskadelige Indskrænkninger i den nylig ind 
førte uindskrænkede E rhvervsfrihed; og en Lov under R evolu tio
nen, nemlig Juni 1791, fo rb ø d da ogsaa udtrykkelig disse Sammen
slutninger; og derm ed var bl a alle Fagforeninger og Strejker kendt
ulovlige og strafbare. Efterhaanden som ogsaa Frankrig i L øbet af
det 19 A arhundrede gennemgik en stærkere og stærkere storindu
striel U dvikling, maatte denne Retstilstand føles som mere og mere
uholdbar; og tilsidst blev da ogsaa baade Retten til den forbigaaende Sammenslutning om Løn og A rb ejd stid , altsaa til Strejke
og L ockout — le droit de coalition — og Retten til den varige
Sammenslutning, Fagforeninger og A rbejdsgiverforen in ger — le
d roit d ’association — anerkendt i fransk Lovgivning. Le droit de
coalition blev anerkendt ved en L ov af 1864 og le droit d ’associa
tion ved en L ov af 1884. D en sidste, der direkte havde taget den
før nævnte engelske L ov af 1871 til Forbillede, bestem te ligesom
denne, at A rb ejd ere og A rb ejd sgivere lovlig kan danne Foreninger

670

m ed Formaal af rent faglig Karakter, og, at disse Foreninger nyder
Retsbeskyttelse for deres E jendom og retsgyldig kan erhverve For
mue og indgaa Forpligtelser, følgelig ogsaa optræ de i Retsager som
Sagsøger eller Sagsøgt. A lm indelig Foreningsfrihed indførtes for
øvrig i Frankrig først ved Foreningsloven 1 Juli 1901.
I Tyskland blev der i det nye tyske Riges Forfatning givet en
Løfteparagraf, der bestem te, at Ordningen af Foreningsvæsenet
skulde henhøre under Rigslovgivningen, ikke under de enkelte Sta
ters Lovgivning, se Reichsverfassung 16 A pril 1871 § 4. M en denne
Bestemmelse blev først op fy ld t ved R igsforeningsloven 19 A pril
1908. M en hermed var væsenlig kun Friheden til at danne Forenin
ger fastslaaet. Foreningernes Retsevne og nærmere privatretlige
Stilling beroede paa B G B’s Regler, jfr §§ 21, 25, 26, 31, 55 og 61;
og gennem disse Bestemmelser kunde Forvaltningsm yndighederne
lægge Fagforeningerne mange H indringer i V ejen , fordi de forfølger
socialpolitiske Formaal. Efter Republikkens Indførelse, 1918, fik
Fagforeningerne og A rbejdsgiverforen in gerne Ret til at indgaa k ol
lektive A ftaler med hinanden, se Rigsforfatningen A rt 165. En helt
ny Ordning af disse Foreningers retslige Stilling blev indført under
det nye Styre, der dannedes i 1933.
Ogsaa i de andre europæiske Lande er Fagforeningsretten efter
haanden blevet anerkendt og i Reglen, ligesom i Frankrig, efter at
først Strejkeretten var anerkendt. I Schweiz opnaar Fagforenin
gerne Retsevne ved Indførelse i Handelsregistret, se das Schw eizeri
sche O bligationenrecht § 717. I enkelte Lande, f Eks Danmark, har
Fagforeningerne, ligesom andre Foreninger, opnaaet Retsevne og
idethele fuld retslig Anerkendelse uden Formaliteter, uden nogen
særlig Lov, alene gennem Retspraksis. M en i andre Lande er Fagforeningsrettens fulde A nerkendelse først naaet gennem en særlig
Fagforeningslov.
O m de nye Erhvervsorganisationers Dannelse og deres Kamp for retslig
Anerkendelse i de forskellige Lande se nærmere U dviklingen i Organisa
tioner S 73-161.
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3 A fsnit.
O R G AN ISAT IO N ER N ES K A M P FOR M A G T E N .
B O Y C O T T IN G E N S PERIODE.

I

S L U T N IN G E N af det 19de A arhundrede begynder et nyt A f 
snit i Organisationernes Liv. I den foregaaende Periode havde

de, som vi saa, kæm pet for Livet, for Retten til overh oved et at

være til; og lang og haard havde denne Kamp været. M en nu, i
80erne og 90erne af det 19de A arhundrede, var denne Kamp endt.
I de fleste Kulturlande havde Organisationerne nu endelig opnaaet
en lovlig Tilværelse, selvom denne ikke allevegne var ensbetydende
m ed fuldstændig Retsevne. Som vi saa, fik Fagforeningerne og A r 
bejdsgiverforeningerne i England fuld legal A nerkendelse i 70erne,
ligesom man ogsaa da fjernede de sidste H indringer for deres
H andlefrihed m H t Strejke og Lock-out, (L oven e af 1871 og 1875).
D ette Eksempel fulgtes jo kort efter af de amerikanske Fristater,
af Frankrig og andre Lande. O g selv i Tyskland, der er m eget sen
i Udviklingen, opnaaede disse Organisationer vel ikke A n erk en 
delse, men dog Frihed efter 1890. Endelig havde ogsaa Trusterne,
hvis store U dvikling allevegne netop begynder i 80erne og 90erne,
faaet Bevægelsesfrihed. D en Straf, der tidligere havde væ ret h jem 
let i engelsk-amerikansk Ret m od Sammenslutninger for at hæve
Varepriserne, var ophæ vet lige saa vel som Straffen m od Sammen
slutninger for at hæve A rbejdsløn nen. H eller ikke tysk R et stillede
sig fjendtlig. O g i fransk Ret bestod der vel stadig nogle ældre
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Straffelovsbestem m elser paa dette O m raade; men de var næsten
helt gaaet af Brug i Praksis.
A len e i dette, at Forfølgningen af de nye Erhvervsorganisationer
saaledes er hørt op og at de endog flere Steder har faaet en særlig
retslig A nerkendelse, finder jeg min Berettigelse til at betegne den
T id, der begyndte i 80erne og 90erne, som en ny Periode i Organi
sationernes Liv. M en dernæst mener jeg ogsaa p ositivt at kunne
karakterisere denne nye T id. T i medens Organisationerne i den
foregaaende P eriode saa at sige kæm pede for Livet, begyndte i
80erne og 90erne V erd en over deres Kam p for M agten, M agten i
N utidens Erhvervsliv. Som vi skal se, viser alle disse O rganisatio
ner, Fagforeningerne, A rbejdsgiverforen in gern e saa vel som T ru 
sterne n etop i den sidste M en neskealder en mægtig U dvikling V e r 
den over, en V æ kst i Antal, U dbredelse, M edlem stal og indre
Styrke, der ganske stiller deres U dvikling i den foregaaende Pe
riode i Skygge og som idetheletaget er uden Sidestykke i E rhvervs
livets H istorie. M ed en uim odstaaelig K raft har disse O rganisatio
ner banet sig V e j, benyttende sig af de stærkeste, mest hensyns
løse M idler til at slaa anderledes tænkende og M odstandere ned.
M en herved er der, som jeg skal vise, opstaaet et helt nyt Sæt af
R etsproblem er, som den foregaaende Periode ikke kendte. Disse
Problem er kan samles under to H ovedgru pper: 1) H vorledes skal
Retsordenen stille sig overfor de M idler, Organisationerne anven
der i denne Kamp og 2) hvorledes skal den stille sig overfor det
Maal, de forfølg er? Skal R etten forh olde sig som passiv Tilskuer
til hele denne Kamp eller skal den gribe aktivt ind? O g hvis en
Indgriben maa ske, hvorledes skal den da foregaa?
Disse Problem er er i alleregenligste Forstand de bræ ndende i
vo r T id. De har sat Lovgivninger og D om stole V erd en over i B e
vægelse — og Tvivl. M an staar, som vi skal se, her o verfor Spørgsmaal af langt større R æ kkevidde, af langt mere skæbnesvanger Be
tydning end de Spørgsmaal om Strejkeretten og Foreningsretten,
der vakte saa megen T vivl og Kamp i den foregaaende Periode. De
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Statsmænd, der var virksom m e for saadanne Love som den engel
ske Fagforeningslov af 1871 og den tilsvarende franske L ov af 1884,
troede uden T vivl, at m ed Strejkerettens og den faglige Foreningsrets Anerkendelse var i det væsenlige de Spørgsmaal og T v iv l løst,
som de nye Erhvervsorganisationer rejste. D e anede ikke, at naar
disse Organisationer først fik fuld Flandlefrihed, vilde de blive K il
den til langt vanskeligere og mere om fattende Problem er.
V il man nu søge en praktisk afgørende Løsning af disse Pro
blemer, maa man vælge andre V e je end dem man hidtil har
fulgt. A bstrakte nationaløkonom iske O vervejelser om de almin
delige Fordele og Skader, som de nye Organisationer frem byder for Samfundet, slaar ikke til. En mere praktisk, paa Livet
indgaaende U ndersøgelse maa vælges. D et gælder først og frem 
mest om at iagttage disse Organisationers Færd paa næ rt Hold,
undersøge, hvorledes de faktisk virker i Livet, hvilke retstridige og
retslig tvivlsom m e Handlinger og Fremgangsmaader de benytter sig
af paa deres V e j til Magten. D er findes paa dette Om raade i R ets
praksis V erd en ov er et rigt Materiale, der hidtil ikke har væ ret
udnyttet. Fra socialøkonom isk Side har man selvfølgelig ikke frem 
draget og behandlet dette Materiale, fordi man manglede de juri
diske Forudsætninger derfor. O g fra juridisk Side har man ikke ud
nyttet det, fordi man har manglet Forstaaelse af, h vor stor en so 
cial Interesse dette Materiale i V irkeligheden havde. D et har for
det første slet ikke været gjort til Genstand for retsammenlignende
Behandling. M en selv indenfor det enkelte Land er det m eget lidt
op dyrk et; og naar det er sket, har man undersøgt M aterialet iso
leret, d v s uden at se d et i L ys af og i Sammenhæng m ed de m o 
derne E rhvervsorganisationer og de sociale Problem er, de rummer.
Forholdet er nu det, at de retstridige eller retslig tvivlsom m e H and
linger, der her er Tale om, i og for sig meget vel ogsaa kan begaas
af andre end disse Erhvervsorganisationer — af Enkeltmand, Sel
skaber og af Sammenslutninger, der intet har med Erhvervsinteres
ser at gøre. Men, som jeg skal vise, er disse H andlinger dog faktisk
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i aldeles overvejen de Grad blevet begaaet netop af Erhvervsorgani
sationerne under disses Kamp for M agten, altsaa i L øbet af de sid
ste 60 A ar; og D om sm aterialet herom belyser derfor efter min O p 
fattelse i højeste Grad disse Organisationer, deres daglige Færd,
deres hemmelige Ønsker og Maal og idethele Kærnen i de P roble
mer, de indebærer.
V isse M isbrug er særlige for en D el af Kapitalens O rganisatio
ner, de egenlige Trustmisbrug. M en iøvrig kan de fleste af de H and
linger og Fremgangsmaader, jeg i det foregaaende har hentydet til,
og som begaas af alle Kapitalens og A rb ejd ets Organisationer, sam
les under den om fattende Betegnelse: B oycottin g . D et Materiale fra
de forskellige Landes Retspraksis, jeg vil frem drage, viser klart, at
B oycottingen under dens mange forskellige Form er er blevet det
kraftigste, hyppigst anvendte og mest frygtede af de V aaben, som
de m oderne

Erhvervsorganisationer har anvendt for at tvinge

anderledestænkende og M odstandere ind under deres Magt.
V o r T id har Æ ren af at have opfundet dette M agtm iddel. O p 
findelsen blev gjort for en M enneskealder siden og ved samme L e j
lighed fik O pfindelsen N avn. V el kan man ogsaa i ældre T ider
træ ffe Fænomener, der har nogen Lighed m ed den m oderne B oy
cot. Man kan saaledes nævne den tidligere om talte Forfølgning,
som de m iddelalderlige Lav iværksatte ov erfor de saakaldte »uær
lige« H aandværkere, altsaa saadanne, der ikke vilke b ø je sig for
Lavsorganisationen og dens Regler. D en uærlige Haandværksm ester
blev udelukket fra Lavsam m enkom sterne og ingen Svend maatte
tage T jen este hos ham. D en uærlige Svend maatte forlade sit A rb ejdsted og ingen turde arbejde sammen m ed ham. Lavsforfølgnin
gen havde im idlertid en hel anden Karakter og en langt ringere
Farlighed end den m oderne B oy cot paa G rund af Sam færdsels- og
M eddelelsesm idlernes U fuldkom m enhed i M iddelalderen. Lavenes
Magt strakte sig sædvanlig ikke længere end Byens Grænser. D er
var dengang som Følge af de prim itive Sam færdselsm idler langt fra
By til By. Lavene kunde derfor aldrig udvikle sig til de landsom fat
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tende, m angearmede Organisationer, som i vor T id er vok set op, hvis
talrige stedlige »A fd elin g er« staar i stadig og hurtig K ontakt med
hinanden og som desuden i det m oderne M eddelelsesm iddel, P res
sen, har en M agt til at sprede deres Befalinger til Tusinder Landet
over, som var ukendt i Lavstiden. D isse Kam porganisationer er saaledes ét af Eksemplerne paa, h vor fuldstændig den m oderne Teknik
har om form et de sociale Forhold. D et er da som Følge af denne
U dvikling blevet N utidens Organisationer muligt at iværksætte en
saa udstrakt og effek tiv Forfølgning af de enkelte, der ikke vil rette
sig efter Organisationens Bud, som tidligere T id er var ganske
ukendt med. D en A rb ejd er, der nægter at indm elde sig i F agfor
eningen, eller den Forretningsdrivende, der nægter at slutte sig til
Trusten, maa være forberedt paa ikke b lot i den By, h vor han for
T id en opholder sig eller er bosat, men hele Landet over, i alle Byer,
saalangt Organisationens N et rækker, at m øde den samme ved h ol
dende og gennem førte Forfølgning.
D en m oderne B oy cot blev opfunden i 1880. Tanken o p sto d un
der de irske A grarkam pe, der, fordi de bunder baade i en R ace
m odsætning og en Klassemodsætning, har frem kaldt en Bitterhed
og U forsonlighed, som har væ ret en U lykke for indre engelsk P o 
litik i nyere T id . En Englænder, K aptajn Charles Cunningham B o y 
c o tt bestyrede en L ord Erne’s udstrakte G od ser i G revskabet M ayo
i Irland. Som G od sforvalter gik han frem m ed en saadan Strenghed
og H aardhed m od G odsets Fæstere, at han blev G enstand for al
m indeligt Had. H ele Befolkningen stillede sig paa Fæsternes Side,
o g tilsidst naaede Forbitrelsen m od B oy cott en saadan H ø jd e , at
den nationale irske Landliga besluttede at gaa frem im od ham. D en
erklærede ham i almindeligt Ban. O g idet denne Ligas M agt strak te
sig o v er d et m este af Landet, viste denne Banlysning sig snart til
strækkelig til at undergrave hele hans Stilling. A lle hans A rb e jd e re
opsagde T jen esten lige før H østen. Selv hans T jen estefolk forlod
ham. O g saa stor viste Ligaens Indflydelse sig, at da han søgte at
finde ny A rb ejd sk raft og i denne H ensigt berejste det ganske Land,
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kunde han ingen finde, skønt der var Tusinder af sultende A rb e jd s 
løse, som var beredt til at tage A rb e jd e hos en hvilkensom helst
anden for enhver Pris. E ndvidere vilde ingen sælge til ham, ikke
engang Levnedsm idler. V ognm æ ndene vilde ikke køre for ham ; og
da han vilde transportere sit Kvæ g til det engelske M arked, væ g
rede Jernbaneselskabet sig ved at overtage Transporten. Endelig
besluttede Regeringen sig til at skride ind for at hjæ lpe ham. I en
fjerntliggende Egn i det nordlige Irland, h vor Landligaen havde
ringe Indflydelse, blev der lejet en Skare A rb ejd ere, o g disse blev
under militær Beskyttelse ført til B oy cott’ s Jorder, hvor de (i N o 
vem ber 1880) bragte hans H øst ind. M en det var for sent. H østen
var ødelagt. Stillingen viste sig idetheletaget umulig for ham; og
tilsidst saa han sig nødsaget til at forlade Landet og udvandre til
Am erika.
Den Udstrækning og den Styrke, som Forfølgningen m od B oy
cott havde antaget, gjord e denne Sag kendt viden om ; og det fuld
stændige H eld, som Sammensværgelsen havde haft i dette Tilfæ lde,
fristede naturligvis til Efterligning. I den følgende T id anvendtes
dette Forfølgelsesystem , som herefter fik N avnet B oycottin g efter
dets første O ffer, hyppigt og m ed lignende Held, saaledes baade
overfor Forretningsdrivende og større Industriledere. Snart forplan
tedes System et fra Britannien til N ordam erika og fik her en gan
ske overordenlig U dbredelse. D et blev snart et frygtet K am pm id
del i de mægtige A rbejderorganisationers saavelsom i Trusternes
Haand. Først noget senere har det bredt sig til de europæiske Fast
landstater.

A t en Forfølgning af en saa om fatten d e Karakter netop første Gang
skulde vise sig i Irland, er ingen T ilfæ ldigh ed; ti netop her havde Klasse
kampen jo som frem hævet foruden en social tillige en national Karakter.
U dtrykket B oycottin g blev første Gang brugt af et Blad i D ublin i N o 
vem ber 1880, kom snart i almindelig T ale og er senere optaget i alle andre
Sprog. Ligesom Strejke og L ockout er dette O rd efterhaanden blevet ligesaa internationalt som de Handlinger, det betegner.
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N aturligvis m øder vi ogsaa B oycotfæ nom ener før 1880, og ikke
blot, som oven for berørt, i Lavstiden, men ogsaa i nyere T id , navn
lig i England og Am erika. Saaledes frem byder Retspraksis fra disse
Lande længe for 1880 ikke saa faa Tilfæ lde, hvor A rb e jd e rn e har
tvunget eller forsøgt at tvinge A rb ejd sg iv ere til at afskedige IkkeFagforeningsarbejdere, og Tilfæ lde, hvor strejkende A rb e jd e re har
bevæ get andre A rb ejd ere til at forlade en A rb ejd sgivers T jen este
eller til ikke at søge A rb e jd e hos ham. Saadanne Tilfæ lde vil natur
nødvendig opstaa overalt, hvor Organisationen mellem A rb ejd ern e
har naaet en vis Styrke. Disse og lignende Fænom ener er im idlertid
kun enkelte, særlige Sider af B oycotsystem et. D et, der karakterieserede Forfølgningen im od K aptajn B oycot, var derim od, at man i
dette Tilfæ lde saa koncentreret som i én samlet Sum alle Sider af
en Forfølgelsesm aade, som man hidtil kun havde kendt i enkelte
særlige Retninger; man saa denne Forfølgning sat i System og med
det Resultat, at den forfulgte blev fuldstændig ruineret. Man maatte
saaledes for A lv o r blive opm æ rksom paa, hvilken Fare en saadan
system atisk Forfølgning rummede.
Det, som man her efter min Formening særlig maa have O p 
m ærksom heden henvendt paa, er, at den, der i det om talte T ilfæ lde
satte Forfølgningen i System, var en om fatten d e Landsorganisa
tion. Saadanne Landsorganisationer er jo i nyere T id opstaaet o v e r
alt i Landene, og ganske særlig paa Erhvervslivets Omraade. V i saa
i forrige A fsn it, at der mellem A rb ejd ern e i England allerede om 
kring Aarhundredets M idte havde dannet sig faste sam virkende
Forbund indenfor nogle af de betydeligste Fag. Senere op stod der
ogsaa A rbejdsgiverforbun d. M en det er dog først i den sidste M en 
neskealder, i Løbet af 80erne, 90erne og i det 20de A arhundrede,
at denne Bevægelse for Landsorganisation, for Sammenslutninger
nes Sammenslutning, faar sin store T id, i England saa vel som an
detsteds. H vor vi end vender os i vor T id i den industrielle og
kom m ercielle V erden, hvad enten vi iagttager Fagforeningerne, A r 
bejdsgiverforeningerne, Kartellerne eller Trusterne, m øder vi over-
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alt den samme stærke, vedholden de og trods alle H indringer sti
gende Tendens henim od den altom spændende Organisation. Og
som jeg i det følgende skal søge at godtgøre gennem en samm en
lignende U ndersøgelse af det praktiske Retsliv i H ovedin dustri
landene, vil det overalt vise sig som en sand N aturlov, at samtidig
m ed disse vidt forgren ed e Landsorganisationers stæ rk e V æ k st i
den sidste M enneskealder er B o y co ts y stem e t i sted se stigen de Grad
bragt i A n ven d else. Retspraksis frem b yd er n etop fra de sidste 60
Aar, ikke b lot i England og A m erika — om end disse Lande er fo r
rest i U dviklingen — men overalt i Landene en R igdom af B oycottilfælde; og allevegne er de i Stigning. A lle Sider af B oycotsystem et
har i dette Tidsrum u dfoldet sig. D et dukker op paa de forskelligste
Omraader, i H andelsverdenen saavel som i Industriverdenen. Og
intet af Systemets mange m oderne M idler lades uforsøgt, naar det
gælder om at tvinge den enkelte ind under Organisationens Magt.
D et er nu ingen Tilfæ ldighed, at de landsom fattende Organisa
tioners V æ kst og den udstrakte A nvendelse af B oycotforfølgn ingen
først hører den sidste M enneskealder til. Ti, som jeg oven for frem 
hævede, hænger disse Fænom ener paa det nøjeste sammen, ikke
alene med Storindustriens, men m ed de m oderne Samfærdsels- og
M eddelelsesm idlers U dvikling i nyere T id. O g det er i V irk elig
heden først i L øbet af de sidste 50-60 A ar, at denne U dvikling V e r 
den over har antaget det mægtige Om fang, der kendetegner vore
Dages Samfund. H vad særlig Samfærdselsmidlerne angaar, kan an
føres, at m edens det samlede Jernvejsnet i V erd en i 1840 havde en
Længde af 8591 km og endnu i 1850 kun strakte sig 38022 km, havde
det i 1880 naaet en Udstrækning af 367,235 km, i 1890 616,985 km
og i 1906 933,850 km. O g naar man da samtidig erindrer den U d v ik 
ling, der indenfor det samme korte Tidsrum er foregaaet paa Telegraf- og Telefonvæ senets og paa Pressens Om raade, vil man se,
hvilke M idler til U dbredelse, til M agt og Forfølgelse de seneste T i
ders tekniske Fremskridt har lagt i Organisationernes Haand.
Efterhaanden som B oycotten har faaet en større og større U d 
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bredelse og i h øjere og h øjere G rad har tiltrukket sig D om stolenes
O pm æ rksom hed, er en nærmere U ndersøgelse af B oycotbegreb et
og af Spørgsmaalet om B oycotten s R etstridighed naturligvis blevet
mere og mere brændende. D er findes im idlertid næppe indenfor
m oderne Jura noget Spørgsmaal, der har vist sig at være saa van
skeligt som dette. For det første har det vist sig at være særlig
vanskeligt at bestem me, hvori B o y co tten s V æ sen inderst inde bestaar. O g i n øje Sammenhæng herm ed hersker der megen T v iv l om ,
hvad det er for et R etsgod e, B oycotten krænker.
M en naar der hersker saa megen U klarhed i disse G rundspørgsmaal, vil det ikke undre, at Retspraksis paa dette Om raade Landene
over frem byder stor V aklen og U sikkerhed. D et sam lede Billede af
Retsafgørelserne Landene over er, at D om stolene paa dette O m 
raade famler sig frem som gennem et nyt Land uden at finde nogen
virkelig V ejledning, hverken i Lovgivning eller V idenskab. D er
kæm per sig imidlertid, som jeg skal forsøge at vise, efterhaanden
visse ledende Synspunkter frem i Dom spraksis. Forinden Fremstil
lingen heraf vil det im idlertid være n ødvendigt til foreløbig O rien
tering her at give en kort O versigt over de praktisk vigtigste A rter
af B oycotting.

1. B O Y C O T T I N G AF H A N D L E N D E , F A B R IK A N T E R
O G A N D R E N Æ R IN G S D R IV E N D E , IV Æ R K S A T A F F A G 
F Æ L L E R , N A V N L IG A F E N O R G A N IS A T IO N AF DISSE
(K A R T E L , T R U S T , E L L E R A R B E J D S G IV E R F O R E N IN G ).
Denne B oycottin g behøver altsaa ingenlunde at have noget med
M odsæ tningen mellem A rb ejd ere og A rb ejd sg iv ere at gøre. D en
kan forekom m e enten saaledes, a) at den ene N æ ringsdrivende o p 
fordrer den anden (eller flere) til at afbryde F orretningsforbindel
sen m ed en tredje, eller b) at en Organisation af N æ ringsdrivende
op fordrer c) sine M edlem m er eller foruden disse tillige andre til
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at afbryde Forbindelsen m ed en enkelt eller flere Fagfæller; eller
d) at Publikum op ford res til ikke at handle m ed én eller flere b e 
stemte N æringsdrivende, en O pfordring, der ligeledes sædvanlig
udgaar fra en Organisation indenfor samme Fag, hvortil den boycottede hører.
I Tilfæ ldene a), b) og c) vil O pfordringen være kraftigst, naar
den ledsages af e) Truslen om , at hvis den op fordrede, A , ikke af
bryder Forretningsforbindelsen med B, vil den opfordrende, T , af
bryd e al F orbindelse m ed A . O g særlig U dsigt til H eld vil denne
Trusel have, naar T er en om fattende Organisation, hvis M edlem 
mer blindt lystrer dens Bud.
I Tilfæ lde d vil Pressen være det vigtigste M iddel til at sprede
Opfordringen. D og anvendes ogsaa anden tryk t M angfoldiggørelse
f Eks U dsendelse af trykte Cirkulærer til den b oycotted es Kunder
eller U ddeling af trykte O pfordringer til Publikum ved Indgangen
til hans Forretningslokaler.
M angfoldiggørelsen ved Trykken, navnlig Cirkulærer, spiller o g 
saa en stor R olle ved Tilfæ ldene under b). En Organisations M ed 
lemmer tælles jo ofte i Tusinder.

2. ARBEJDERN ES B O Y C O T T I N G A F A R B E JD SG IV E R E .
a. D enne B oycottin g iværksættes sædvanlig af en Fagforening
i Tilknytning til en Strejke. D en gaar først og frem m est ud paa at
op fordre A rb ejd ere til ikke at tage A r b e jd e hos den boycotted e
A rbejd sgiver. D enne O pfordring fremsættes paa mange M aader.
D en kan først rettes til a) Foreningens M edlem m er, hvilket vil
have en m eget betydelig Virkning, hvis Foreningen er en mægtig
og vidtforgren et Organisation. H vis A rb ejd ern e indenfor det paa
gæ ldende Fag har et Fagblad, der udgives af Organisationen o g som
kun sendes til Organisationens M edlem m er, sker O pfordringen na
turligvis lettest ved O ffenliggørelse i dette Blad. Ellers benyttes
trykte Cirkulærer eller Opslag i Foreningens Lokaler. M en i mange
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Tilfæ lde rettes O pfordringen ß) til udenfor O rganisationen staa
ende A rb ejd ere og offenliggøres da i den almindelige A rb ejd erd a gsp resse

(Blokadem eddelelser).

For

im idlertid

mere

effek tivt

at

spærre A rb ejd sgiveren Tilgang af ny A rb ejd sk raft opstilles der
A rb ejd ere som U dsendinge fra Fagforeningen udenfor A r b e jd s 
giverens Fabrik eller Væ rksted, S trejkevagter, og disse opfordrer
da direkte eventuelle A rb ejd søg en d e til at slutte sig til Strejken
(denne Udstilling af Strejkevagter kaldes i engelsk-amerikansk
Sprogbrug »picketing«). O pfordringen sker enten mundtlig eller ved
U ddeling af trykte Sedler eller ved Opstilling af Bannere m ed en
Indskrift, der i kraftige V endinger maner alle A rb e jd e re til at
slutte sig til B oycotten. H vis der nu alligevel skulde findes A r b e j
dere, der trods disse O pfordringer drister sig til at optage A r b e j
det, kan der anvendes andre Skræmmemidler. Et af de mest virk 
som m e er at lade Strejkebrydere ledsage, naar de gaar til og fra
A rb ejd et, af organiserede A rb ejd ere. D enne »Ledsagelse«, der i sig
selv er en Forulæmpelse, antager som Regel en stærkt truende K a
rakter og har idethele samme Formaal som Strejkevagten, nemlig
at skræmme A rb ejd ere til at deltage i B oycotten.
b. H vis A rbejd sgiveren s B edrift hovedsagelig fabrikerer V arer,
der særlig forbruges af A rb ejd ern e og af det store Publikum idetheletaget, vil B oycotten o fte tillige gaa ud paa — gennem D ags
pressen eller Løbesedler — at op ford re Partifæller eller Publikum
(»alle sande A rb ejd erven n er«) til ikke at k ø b e A rbejd sgiveren s V a 
rer (f Eks hvis A rb ejd sgiveren er en Brødfabrik, et Ø lbryggeri eller
lignende) eller til idetheletaget ikke at have Forretningsforbindelse
m ed ham (f Eks hvis A rb ejd sgiveren er et større Blad, ikke at købe
Bladet eller avertere i det).
c. D en B oycot-R ing, der saaledes ved de nævnte ForanstaltninI de fleste Sprog findes der særlige Skældsord for S trejkebrydere; saa
ledes kaldes de f Eks i Engelsk-Am erikansk »black legs« eller »scabs«, i
T ysk »blaue Brüder«, i Italiensk »bedu in o«, paa Dansk som beken dt »Skrue
brækker«.
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ger er lagt om kring A rbejdsgiveren , kan endelig sluttes fuldstændig,
hvis A rb ejd ern e tillige bruger Pres m od andre A rb ejd sg iv ere for
at tvinge disse til at afbryde Forretningsforbindelse m ed deres b oycottede Fagfælle, a) A rb ejd ern e i det ene Fag kan her hjæ lpe A r 
bejderne i det andet. N aar f Eks den ene A rb ejd sg iv er faar alle
sine Materialer fra en anden A rbejd sgiver, vil A rb ejd ern e hos den
sidstnævnte ofte ved Strejke eller T rusel om S trejke kunne tvinge
ham til at afbryde Forbindelsen med den b oy cotte d e A rb ejd sg iv er
og derved indirekte støtte Kam pen m od denne. En saadan B oycot
kaldes S ym patistrejke eller H jæ lp estrejk e. (T he sym pathetic or the
secondary strike).
ß) Foruden ved Trusel om Strejke kan der ogsaa øves et Pres
m od A rbejdsgiveren s Forretningsforbindelser ved Trusel om B o y 
c o t d. v. s. A rb ejd ern e opfordrer A rbejdsgiveren s Kunder eller Le
verandører, forsaavidt de selv sidder i en større Bedrift, til ikke
længere at handle m ed ham, idet det tilføjes, at hvis de ikke retter
sig efter O pfordringen, vil de selv blive underkastede en lignende
B oycot, altsaa en saadan Forfølgning, som er nævnt oven for under
a. og b.

3. A R BEJDERN ES B O Y C O T T I N G A F A N D R E
ARBEJDERE.
D enne B oycottin g finder hovedsagelig Sted fra Fagforeninger
nes, de organiserede A rb ejd eres Side m od Ikke-Fagforeningsm edlemmcr. H vis en A rb ejd sg iv er anvender baade organiserede og uor
ganiserede A rb ejd ere, vil de første regelmæssig a) ved Strejke eller
Trusel om Strejke tvinge A rb ejd sgiveren til at afskedige de sidst
nævnte A rb ejd ere. H vis Fagforeningen er en stærk og om fattende
Landsorganisation, vil de uorganiserede A rb ejd e re saaledes kunne
forfølges fra A rbejd sp lad s til A rbejd sp lad s hele Landet over, idet
der b) til alle Organisationens mange stedlige A fdelin ger kan sen
des Lister, saakaldte »sorte Lister«, indeholdende en Fortegnelse
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over de uorganiserede A rb ejd ere, der skal boycottes, hvis de søger
A rb e jd e andetsteds. Saadanne Lister over Ikke-Fagforeningsm edlem m er eller Strejkebrydere offenliggøres desuden undertiden i A rb ej derdagspressen.

4. AR BE JD SG IV E R N E S B O Y C O T T I N G A F ARBEJDERE.
A rbejd sgivere, der er M edlem m er af en større Organisation, fø 
rer ofte til indbyrdes U nderretning sorte Lister over A rb ejd ere,
som er blevet afskediget, enten ford i de er uduelige eller forsøm 
melige, eller ford i de som U rostiftere, A gitatorer forstyrrer A r 
b ejd et paa Fabrikken eller V æ rkstedet, eller ford i de tilhører en
Organisation, som A rb ejdsgiverforenin gen ligger i Kamp med. H vis
A rb ejdsgiverforen in gen har et Fagblad, der periodisk sendes F or
eningens M edlem m er, offen liggøres de sorte Lister naturligvis heri;
ellers ved Cirkulærer.

Som det vil fremgaa af den oven for givne Oversigt, b ør man
ikke lade sig vildlede af, at O rdet Strejke i visse T ilfæ lde bruges,
h vor der i V irkeligheden foreligger en B oycot. Denne Sprogbrug
skyldes, at Strejken i disse T ilfæ lde indgaar som et Led i B o y c o t
ten f Eks Strejke for at frem tvinge andre A rb ejd eres A fskedigelse.
Strejke i egenlig Forstand foreligger kun, h vor Strejkens Formaal
direkte er h øjere Løn, kortere A rb ejd stid , idetheletaget bedre A r 
bejdsbetingelser for de strejkende. H v or Strejken derim od bruges
som Led i en Forfølgning, som M iddel til at ramme bestem te Per
soner, nemlig ved at tvinge andre til at afbryde Forbindelsen m ed
disse Personer, da foreligger en B oycot. I det foregaaende A fsn it
behandlede jeg Strejken i egenlig Forstand; og de Betragtninger,
der kunde føre til indenfor visse Grænser at anerkende Strejkeretten, altsaa Retten til Strejke for h øjere Løn, kortere A rb e jd stid
o. l., vil ikke i al A lm indelighed kunne anføres til Fordel for Strej
ker, der forfølger andre Formaal. V e d disse sidste Strejker kom m er
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andre retslige Betragtninger frem. M ed disse Strejker bevæ ger vi
os ind paa B oycotom raadet. I dette A fsn it behandler vi altsaa kun
Strejken, forsaavidt den optræ der som Led i B oycotforfølgn ingen .
H vad der iøvrig særlig har fordunklet den rette O pfattelse og
ofte frem bragt M odstrid i Retsafgørelserne, er, at man har betrag
tet B oycotfæ nom enerne paa de forskellige Om raader for isoleret.
Saaledes har man f Eks behandlet B oycottin g mellem A rb e jd e re
og A rb ejd sg iv ere for sig og B oycottin g mellem H andlende for sig.
Man har ofte savnet den Erkendelse, som efter vor Formening er
en af de vigtigste Betingelser for at naa til rigtige Resultater i dette
Emne, nemlig, at B oycothandlingerne, paa hvor forskellige Om raa
der de end optræ der, dog i d eres V æ sen overa lt er de samme. N ogle
Eksempler vil vise dette. H vis man f Eks vilde hævde, at det un
der visse Betingelser vilde være retmæssigt for N æ ringsdrivende
at anvende den B oycotting, som oven for er om talt under 1. d.,
maatte man utvivlsom t indrøm m e A rb ejd ern e den samme R et; det
maatte altsaa ogsaa være retmæssigt for A rb ejd ern e at b o y co tte
enkelte A rb ejd ere som under 3. a. om talt og endvidere ogsaa at
b o y co tte A rb ejd sg iv ere gennem Sym patistrejke, som under 2. c.
anført. O g skulde man om vendt hævde, at B oycottingen under 3. a.
o g 2. c. er retstridig, maatte ganske det samme antages om 1. d. Ti
i alle de nævnte tre T ilfæ lde er B oycotfæ nom enet i V irkeligheden
ganske det samme og kan nøgent beskrives saaledes: A op ford rer
B til at afbryde Forbindelsen m ed C under Trusel om, at hvis B
ikke retter sig efter denne O pfordring, vil A til Gengæ ld afbryde
Forbindelsen m ed B.
O g for at tage et Eksempel i om vendt Retning, hvis man k om 
mer til det Resultat, at visse B oycotop ford rin ger udenfor A r b e jd s 
forhold, f Eks den under l . c. omtalte, er retstridige, maa ganske
det samme gælde, hvis en saadan B oycotop ford rin g udgaar fra A r 
bejderne m od en A rb ejd sgiver, f Eks den under 2. b nævnte O p 
fordring.
H erm ed være dog naturligvis ikke sagt, at særlige Forhold og

685

Grunde ikke skulde kunne m edføre Æ ndringer i de Resultater, man
i A lm indelighed maatte antage. D et er jo en evig Sandhed i al Jura,
at man aldrig b ør generalisere en Retsregel længere, end Reglens
Grunde rækker. M en hvad jeg i denne Sammenhæng særlig ønsker
at fremhæve, er, at medens selvfølgelig vel en Forskel i de reelle
Forhold kan føre til en Forskel i den retslige Behandling, b ør man
derim od særlig paa dette Om raade vogte sig vel for at indføre en
retslig Forskel efter en F orskel i Personer. M edens man altsaa vel
her kan tænke sig M uligheden af en Særlovgivning eller en særlig
positiv R et idethele paa dette Omraade, burde selv den mindste
A n tydning af en Klasselovgivning — hvad enten den er i A r b e j
dernes eller andres Favør — paa Forhaand være banlyst. D et er for
Retfæ rdighedens Skyld heldigt, at B oycotten er et Vaaben, som
ikke b lot Fagforeningerne, men ogsaa A rbejdsgiverforeningerne,
Kartellerne og Trusterne, kort sagt alle A rb ejd e ts og Kapitalens
Organisationer i udstrakt Grad gør Brug af. Dette giver os Betin
gelserne for at naa til fuldt upartiske A fgørelser, ogsaa paa den
snevre Klassekamps Omraade. H vad der er retstridigt eller ret
mæssigt for Trustledere og A rbejd sgivere, maa ogsaa være retstri
digt og retmæssigt for A rb ejd ere og Fagforeningsledere, og o m 
vendt. H verken M edlidenhed m ed social Ringhed eller H ensyn 
tagen til social H øjh ed b ør b ø je Retsordenen, den R etsorden, hvis
h øjeste V æ rdi for M enneskelivet netop bestaar i den ubøjelige,
ubetingede U nderkastelse af alle Klassehensyn og alle individuelle
H ensyn og Ønsker under Samfundets højeste Maal.
D enne simple Sandhed er desværre ofte i væsenlige T ilfæ lde
bleven overset eller miskendt. Grunden hertil har vel som frem 
hævet m eget ofte væ ret den, at man ikke har set den fælles V æ senslighed mellem Boycothandlingerne, paa h vor forskellige O m raa
der de end optræder. M en det kan destovæ rre ikke nægtes, at
denne manglende Erkendelse ofte har væ ret forbundet m ed V ilje n
til ensidig og hensynsløst at fremme en enkelt Klasses Interesser.
En Sammenligning mellem R etsforfatningerne viser, at England
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besidder mere Lovgivning, der berører B oycotom raadet, end noget
andet Land. D ette er jo efter det udviklede meget forklarligt. I
England har enkelte, særlige A rter af B oycottin g længe væ ret an
vendt af A rb ejderforeningern e; her opstaar ogsaa de første lands
om fattende Organisationer, gennem hvilke B oycotten kan sættes i
System; endelig er det ogsaa under britiske Klassekampe, det første
karakteristiske Tilfæ lde af en om fattende m oderne B oy cotforfølg ning med alle dens M idler viser sig. D en engelske Lovgivning paa
dette Om raade er dog form entlig af m eget ulige V æ rd. En Lov
som The Trade Disputes A c t af 1906 var i højeste G rad uheldig.
Kun en ensidig og ukritisk Beundring for engelsk R et vil kunne
føre til at opstille det store Fejlgreb, denne L ov i Virkeligheden
er, som et M ønster til E fterfølgelse. D erim od fortjener de engelske
D om m e i B oycotspørgsm aal en særlig Interesse. D e er blandt N u 
tidens R etsafgørelser utvivlsom t dem, der rent praktisk giver den
grundigste Behandling af disse Spørgsmaal. O g de rummer derfor
et ikke ringe Materiale til Belysning af N utidens Erhvervsliv og
dets Kampe. Tager man engelsk Retspraksis i den m oderne Boycotperiode under ét, er den ingenlunde altid konsekvent eller klar.
U ndertiden er der den mest afgørende Strid mellem D om m ene,
endog paa de væsenligste Punkter; og de kan idethele ingenlunde
siges at have løst de R etsproblem er, B oycotten rummer. M en man
maa samtidig indrøm me, at disse A fgørelser, navnlig de store lead
ing cases, udførligere og dybere end A fgørelsern e i andre Lande
har vist, hvilke store Vanskeligheder Retserkendelsen paa dette
Om raade har at kæmpe med. O g endelig gælder der om de engel
ske D om m e, hvad der desværre ingenlunde kan siges om den nyere
engelske Lovgivning paa dette Omraade, at hvor de fejler, skyldes
det U klarhed i Tanken, men intetsteds Partiskhed i V iljen . G en 
nem alle disse D om m e faar man et levende Indtryk af den grun
digste og alvorligste Søgen efter R etfæ rdighed, ganske uanset om
A fgørelsen gaar A rbejd sgivern e eller A rb ejd ern e im od.
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1 K apitel.
ORGANISATIONERNES VÆ KST I DE
FORSKELLIGE LANDE.
1. E N G L A N D .
E N Opfattelse af det m oderne Erhvervslivs U dvikling i den

D

sidste M enneskealder, jeg oven for har g jo rt gældende, og

som jeg kort har udtrykt ved at karakterisere denne Periode som
Organisationernes Kamp for M agten, søger altsaa efter det udvik
lede sin Berettigelse dels i Organisationernes store landsom fattende
U dvikling i denne Periode og dels i den n øje herm ed forbundne
udstrakte A nven delse af B oycotforfølgn ingen . Disse Fænomener
har efterhaanden vist sig overalt i Landene siden 80erne o g 90erne,
i de mindre Industrilande saa vel som i Industriens H ovedlande,
om end de sidstnævnte naturligvis er noget forud for de andre.
I England var der jo , som før berørt, allerede om kring Aarhundredets M idte indenfor visse Fag dannet A rb ejd erforb u n d af lands
om fattende Karakter, ligesom ogsaa visse Sammenslutninger af Fa
brikanter (indenfor Bom uldsindustrien) vidnede om en T rustbevæ 
gelse af et større O m fang end tidligere kendt. D ette hænger natur
ligvis sammen med, at England allerede paa denne T id havde naaet
en U dvikling paa Storindustriens og Samfærdselsmidlernes O m 
raade, som de andre Lande først naaede i Slutningen af Aarhundredet. M en selv i England stilles alle tidligere T id er dog ganske i
H vad Samfærdselsm idlerne angaar, kan fremhæves, at Britannien alle
rede i 1850 havde et Jernbanenet paa 10.660 km, hvilket var næsten lige saa
stort som Frankrigs, Tysklands og Østrig-Ungarns tilsammen.
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Skygge af den mægtige U dvikling, af Trusternes saa vel som af
Fagforeningernes Organisation, der har fundet Sted i T id en fra
80erne og til vore Dage.
H vad Kapitalens særlige Sammenslutninger angaar, er der i n ye
ste T id d v s i L øbet af 90erne og vort Aarhundrede opstaaet en
Række mægtige Truster i A ktieselskabets Form i engelsk E rhvervs
liv; og deres Tal er stigende. N avnlig indenfor adskillige af T ek stil
industriens Grene har der dannet sig saa store Trustsam m enslut
ninger, at de i mange T ilfæ lde behersker fra 90 % og op im od hele
d et paagældende Erhvervs M arked.
Ogsaa i Fagforeningsverdenen er der i den sidste M enneskealder
foregaaet en U dvikling, en U dbredelse af Sammenslutningernes
M agt over hele Landet, som de tidligere Perioders langsom m e og
m øjsom m elige O rganisationsarbejde ikke havde ladet ane. V i har
Taloplysninger om en hel Række faglige Organisationer, der klart
viser denne U dvikling. O m 34 Fagforbund af mere eller mindre
landsom fattende Karakter og repræsenterende en Række af de b e 
tydeligste Industrier ved vi saaledes, at de i 1880 tilsammen raadede
O plysninger om Trustbevægelsen in den for de enkelte Industrigrene i
England findes hos H. W . M acrosty: T h e Trust M ovem ent in British In
dustry. 1907. H vad Aktieselskabsretten i denne Sammenhæng angaar, kan
anføres, at allerede T h e Com panies A c t af 1900, 63 og 64 V iet. c. 48 kræ
vede O plysninger for O ffenligheden angaaende visse Forhold ved A k tiesel
skabets Stiftelse, der ofte giver Anledning til M isbrug, ikke mindst ved
Trustdannelse, se navnlig s. s. 10 og 11. D er krævedes saa ledes bl a visse
O plysninger om det Vederlag, der ydedes Stifterne. K ravet til O ffenlighed
er im idlertid blevet yderligere skærpet ved den store A ktieselskabslov
af 1908, T h e Com panies (C on solidation ) A c t, 8 Edw. 7 c. 69, der er en om 
fattende C odifica tion af alle herhen hørende Retsregler. A f de Bestem m el
ser i denne Lov, der har særlig Betydning for Trusterne, maa navnlig frem 
hæves — foruden den alt nævnte om O plysninger angaaende Betaling til
prom otors — Bestemmelserne, der i T ilfæ ld e af, at Selskabet overtager
E jendom m e, Anlæg, Forretninger, kræver bestem te O plysninger om Sæl
gerne og Vederlaget, der skal gives, derunder ogsaa om good-w ill. Disse
Krav er gentaget i den nyeste A ktieselskabslov, T h e Com panies A c t 10 M aj
1929, se særlig 3 og 4 Schedule i denne Lov.
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over et M edlem stal af 251,453. D ette Tal var altsaa Resultatet af
alle de foregaaende Perioders udholdende O rganisationsarbejde, for
mange Fags V edk om m en de Summen af over H undrede A ars A n 
strengelser. M en kun 10 A ar efter, allerede i 1890 var nævnte Tal
steget til 456,373, altsaa en T ilvæ kst paa over 200,000. D en fuld
stændige Statistik over samtlige Fagforeninger, som man begyndte
at samle Materiale til i Slutningen af 80erne, viser o s allerede for
A aret 1892 et samlet M edlem stal af 1,502,358. D ette T al var i A aret
1900 steget til 1,955,704, i 1910 til 2,435,704 og i 1940 til 5,328,000.
H vad de engelske Fagforeningers økonom iske Stilling angaar,
kan anføres, at efter en Statistik, der om fatter de 100 vigtigste F or
bund, har disses samlede Kapital tredoblet sig i A arene 1892-1907;
i 1907 androg denne Kapital Lst. 5,637,661, hvilket er uden Side
stykke i dette eller n oget andet Lands A rbejderh istorie. — A r 
bejdsgivernes Organisation har naturligvis h old t T rit m ed denne
U dvikling. A llerede i 1912 fandtes der 83 Centralforbund og alt i
alt 1162 A rbejdsgiverforeninger.
D e talrige Fagforbund, hvis Indflydelse strækker sig over hele
det industrielle England, sam arbejder naturligvis, baade fagligt og
politisk. D er afholdes aarlig en Fagforeningskongres til Behandling
og D røftelse af alle Fællesinteresser. O g siden A rb ejd ern e gennem
de senere T iders store U dvidelser af V algretten ogsaa politisk er
blevet en betydelig M agtfaktor, er der dannet et selvstæ ndigt A r 
bejderparti til at varetage disse Interesser i Parlamentet.

2. N O R D A M E R IK A .
D e vidtstrakte Landom raader, de Forenede Stater er udbredt
over, kunde synes at frem byde særlig store Vanskeligheder for Er
hvervenes Organisation. M en har det Om raade, der skulde erobres,
Statistik vedrørende den engelske A rbejderbevæ gelse findes i de af
Board o f T rade aarlig udgivne »A b stracts o f Labor Statistics o f the U nited
K in gdom « og i »L abor G azette«.
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været langt mægtigere her end andetsteds, saa har ogsaa den U d 
vikling af de m oderne Samfærdselsmidler, der har fundet Sted i
den sidste Menneskealder, til G engæ ld væ ret langt større og hur
tigere her end i n oget andet Land. D et Jernvejsnet, der byggedes
i disse Stater i Tiaaret 1880-90, var saaledes lige saa stort som det,
der byggedes i hele Europa i de 20 A ar fra 1870-1890. D er var h er
med skabt de samme faktiske Betingelser for landsom fattende O r
ganisationer som i Europa. O g det er saaledes naturligt, at ogsaa
i A m erika begynder Organisationernes store T id, deres M agttid
med Begyndelsen af 80erne.
Som om talt i forrige A fsn it, var A rb ejd ets saavel som Kapita
lens Organisationer efterhaanden i Perioden før 80erne blevet aner
kendt som lovlige. D e synes paa denne T id heller ikke at frem byde
nogen særlig Fare for Samfundets Interesser. H vad Kapitalens O r
ganisationer angaar, m øder vi først i T id en mellem Borgerkrigen
og 80erne en begyndende Trustbevæ gelse. O g Sammenslutningerne
var i Reglen i denne Periode ikke særlig mægtige. D e havde idethele Kartellets løsere og friere Former. I 80erne begynder derim od
de store Trustsammenslutninger under A ktieselskabsform er at vise
sig indenfor nogle af de vigtigste Industrigrene; og Samfundet fik
hurtig at føle, at disse Truster havde naaet deres Maal, M agten
over Erhvervet. I M idten af 90erne var der en vis Stilstand i Be
vægelsen. M en til Gengæ ld tog den saa meget des stærkere Fart
i de sidste A a r af det 19de og de første A ar af det 20de A arhun
drede. Indtil A aret 1898 skal der væ ret organiseret ialt 82 Truster
m ed et udstedt K apitalbeløb af lidt over 1 M illiard Dollars. M en fra
Begyndelsen af A aret 1898 og til B egyndelsen af 1904 blev der o r
ganiseret ialt 236 Truster m ed en Kapital af over 6 M illiarder D o l
lars. En vidt forgrenet, usund Spekulation havde ganske vist en
stor A n d el i denne altfor hurtige U dvikling. D e følgende A ar bragte
store Sammenbrud og Skuffelser. O g man nødtes da til at gaa fo r 
sigtigere til V æ rks i Trustorganisationen. M en trods alle N ederlag
og Stansninger kom Bevægelsen dog hurtig til K ræ fter igen. A lle-
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rede i 1907 mentes der saaledes at bestaa ikke mindre end ca. 250
Truster m ed om trent 7 M illiarder Kapital.
Samtidig med, at Kapitalens Organisationer mere og m ere har
bredt deres N et over U nionens Stater, har der indenfor A rb e jd e rverdenen efterhaanden dannet sig Organisationer, hvis Indflydelse
gennem utallige stedlige A fd elin ger Staterne over strækker sig fra
A tlanterhavet til Stillehavskysten. Før 80erne var der gjort enkelte
T illøb dertil. Saaledes stiftedes i 1866 T h e N ational Labour U nion
og i 1869 den berøm te Forening T h e Knights o f Labour. M en det er
først i 80erne og 90erne, at den store M agt ov e r M asserne naas.
I A arene 1883-86 naar the Knights o f Labour sit H øjdepu n kt. Denne
Landsorganisation talte da ikke mindre end 1,000,000 M edlem m er.
Senere er den im idlertid gaaet stærkt tilbage og har m aattet vige
Pladsen for et endnu større Forbund. A f andre store Sammenslut
ninger kan nævnes den mægtige A m erican Railw ay U nion, organi
seret i C hicago i 1893. D en rumm ede alle ved Jernbanerne ansatte,
der var fød t af hvide Forældre, og talte ca. 250,000 M edlem m er.
D en vandt i Begyndelsen store Sejre; men dens O ptræ den i den
store Strejke i C hicago 1894 k ostede den Livet. M en hvilke U held
der end har ramt disse og andre Sammenslutninger, har den almin
delige Bevægelse ikke ladet sig stanse. Paa de gamle O rganisatio
ners Ruiner har der rejst sig nye, b lot endnu større. O g i nyeste
T id er alle tidligere Landsforbund blevet afløst eller ganske stillet
i Skygge af Th e A m erican Federation o f Labour. Grunden til den
blev lagt allerede i 1881; men den blev nyorganiseret i 1886. D e
fleste Fagforeninger i A m erika har efterhaanden sluttet sig til den.
I 1897 talte den over 264,000 M edlem m er; i 1909 havde den naaet
1,517,500. I 1940 talte samtlige Fagforeninger i U S A 8,106,000 M e d 
lemmer.
Om ovenanførte Statistik se A bstracts o f Foreign Labour Statistics; se
endvidere Political Science Q uarterly (A m erican ). Se ogsaa Statistisk A a rbog 1941. 298.
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3. F R A N K R I G .
Ogsaa i Frankrig betegner 80erne et V en depunkt i O rganisatio
nernes Liv. Statsmagtens Forfølgning var nu ophørt. A llerede i de
nærmeste A ar før 1884 havde Regeringen i sin Praksis begyn dt at
vise Fagforeningerne V e lv ilje ; og m ed L oven af 1884 opnaaede de
fuldt sikret Frihed. D et samme gjaldt selvfølgelig A rb e jd sg iv e r
foreningerne. M en ogsaa Kapitalens øvrige Organisationer syntes
man at ville tilstaa Bevægelsesfrihed. V e l bestod C.pén. A rt. 419 og
420 stadig. M en, som fø r om talt, var de efterhaanden gaaet helt af
Brug. D e franske D om stole havde i lange T id er ikke anvendt disse
Bestemmelser, da den m oderne Trustbevæ gelse tager Fart i det
19de A arhundredes Slutning. Først i allernyeste T id har der atter
vist sig en T ilb øjelig h ed til at bringe dem i A nvendelse.
Idethele er A rb ejd ets og Kapitalens Organisationer her som an
detsteds gaaet m eget stærkt frem i L øb et af den sidste M enneske
alder. D og har Fremgangen ingenlunde væ ret saa stærk som i Eng
land, A m erika og Tyskland. H vad den franske Trustbevæ gelse an
gaar, er det nu ganske vist m eget vanskeligt at faa Klarhed over,
h vor udbredt den er. D a der nemlig som nævnt stadig er M ulig
h ed fo r at anvende C.pén.s om talte Bestemmelser, har Kapitalen
i Reglen h old t sine Sammenslutninger hemmelige. M en det er dog
idethele det sandsynligste, at Bevægelsen ikke tilnærmelsesvis har
den Styrke og Udstrækning, som den har i de nævnte germanske
Lande. A f O rganisationsform erne synes Kartellet m ed centraliseret
Salg at være m eget almindeligt.
O m Fagforeningsbevæ gelsen har vi mere udførlige Oplysninger.
O g de viser, at denne Bevægelse ikke nær har det Tag i den fran
ske A rbejderstand, som den har i den engelske og tyske. V e d Fagforeningslovens Ikrafttræ den i 1884 bestod der ialt ca 500 Fagfor
eninger. I 1890 var de steget til 1006 m ed et M edlem stal af 139,692,
i 1900 til 3287 m ed 588,832 M edlem m er. I 1939 havde A ntallet af
organiserede A rb ejd ere naaet 4,068,000.
44
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Ligesom andetsteds har de stedlige Fagforeninger naturligvis o g 
saa her sluttet sig sammen i Fagforbund, der om fatter hele Landet;
og Bevægelsen gaar mere og mere i Retning af at samle alle Landets
A rbejd erforen in ger under én stor Centralorganisation. A llered e i
1886 dannedes der en saadan: la Fédération nationale des Syndicats
ouvriers en France. M en dette Forbund, h vor den socialistiske R et
ning snart fik Overhaand, svæ kkedes efterhaanden ved indre Stri
digheder; og da der i 1892 op stod en n y stor Centralorganisation,
la Fédération des Bourses du Travail, bukkede den under for denne.
Formaalet for la Fédération des Bourses er, som dens N avn angiver,
i første Række at ordne A rbejdsanvisningen; men v ed Siden heraf
virker den ogsaa for andre faglige Formaal, saaledes f Eks for bedre
Faguddannelse. D a den im idlertid efter sit H oved form aal er ind
rettet paa geografisk Basis, føltes der Trang til et n yt H o v e d fo r
bund, der som i ét Brændpunkt kunde samle alle A rb e jd e rfo re n in 
ger under sig, grupperede efter Fag. I dette Ø jem ed stiftedes i 1895
la C on fédération générale du Travail. I Begyndelsen var der Kamp
mellem den og Fédération des Bourses; men senere udviklede de
sig jæ vnsides, hver virkende for sine Formaal; og endelig i 1902
er der gennem ført et vist Sam arbejde og en vis Sammenslutning
mellem dem.
4. T Y S K L A N D .
Blandt de større Stater paa Fastlandet er Tyskland utvivlsom t
den, der er naaet videst i Erhvervsorganisation, paa Kapitalens saa
vel som paa A rb ejd ets Om raade. M en her som andetsteds er det
først i L øbet af den sidste M enneskealder, at den store M agt over
Erhvervslivet er naaet.
Kapitalens Organisation har i T yskland overvejen d e antaget
Kartellets Form. Siden 80erne og 90erne har Kartelbevæ gelsen her
væ ret stærkere end i noget andet Land, og den behersker nu Stør
stedelen af den tyske Industri. M eget ofte giver man Kartellet en
fastere Organisation gennem O prettelsen af et C entral-K ontor for
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fælles Salg og Fordeling af samtlige indkom ne Bestillinger mellem
Kartellets D eltagere; og ofte organiseres denne Fæ llesvirksom hed
som et særligt A ktieselskab m ed Karteldeltagerne som de eneste
eller vigtigste A ktionæ rer. Saadanne centraliserede Karteller be
nævnes sædvanlig Syndikater. V e d Slutningen af A aret 1905 bestod
der ialt i T yskland 366 industrielle Karteller; og heraf var om trent
200 Syndikater.
Fagforeningsbevæ gelsens store T id begyn der naturligvis i T y sk 
land i Slutningen af det 19 A arhundrede. A llerede i 1891 var der af
de socialdem okratiske Fagforeninger, de »freie G ew erkschaften«,
dannet 62 Landsforbund m ed 277,659 M edlem m er. I 1911 var M ed 
lemstallet steget til 2,400,018, i 1932 til 7,684,000.

H elhedsbilledet af O rganisationsbevæ gelsen Landene o v e r giver
os et levende Indtryk af en stedse stigende, om sig gribende Magt.
O g allevegne gentager naturligvis det samme sig, om end i h øjere
eller ringere G rad : den stigende M agt misbruges, og R etsordenens
Indgriben paakaldes. N ogle M isbrug er, som før bem ærket, særlige
fo r Kapitalens Organisation, de egenlige Trustm isbrug. A n dre begaas baade af A rb e jd e ts og Kapitalens Organisationer. D et er, som
vi har set, de M isbrug, der knytter sig til B oycotsystem ets A n v en 
delse. D et vil derfor være naturligt i den følgende Fremstilling først
at behandle Trustproblem et i H ovedlandenes Ret, o g derefter deres
Stilling til B oycotting.
Statistikkens T al giver kun det ydre Billede af den store M agt
stilling, Fagforeningerne og Trusterne gennem de sidste M enneske
aldre har tilkæm pet sig. M en Kam pen paa nærmere H old giver T al
lene os ingen Forestilling om . H er er D om spraksis den store Kilde
til Belysning af Erhvervsorganisationerne og deres Kampe.
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2 K apitel.
T R U ST P R O B L E M E T I DE STORE
IN D U S T R IL A N D E S RET.
1. E N G E L S K R E T .

I

B E G Y N D E L S E N havde de engelske Truster alle Kartellets lø 
sere Form. O g i L øbet af 80erne o p sto d der talrige Sammen

slutninger under denne Form. Engelsk R et har im idlertid ikke væ 
ret gunstig for en Trustudvikling af denne A rt. Som frem hæ vet i
forrige A fsn it, er O verenskom sten om Regulering af V arepriser
eller Produktion, saa vel som Fagforeningsoverenskom sten, vel ikke
længer strafbar, men dog ugyldig, uforbindende fo r Parterne efter
engelsk Ret. D enne R etsordenens H oldning har væ ret en alvorlig
H indring for den engelske Trustbevæ gelse. U tallige er de Kartelforbindelser, som er brudt sammen, ford i Karteloverenskom sten
ikke har nogensom helst R etsbeskyttelse. Saasnart en enkelt D elta
ger har set sin Fordel af at bryde ud af Ringen — og den Slags
Deltagere findes der næsten altid — har da intetsom helst retsligt
Baand kunnet hindre ham i selv det mest aabenbare Brud paa indgaaede A ftaler. O g herm ed er Kartellet sprængt.
Retsordenen har nu ved denne H oldning vel ikke kunnet stanse
Trustbevæ gelsen, men den har, som de engelske Trusters U d vik 
lingshistorie klart synes mig at vise, tvunget denne Bevægelse til
— efter mange Skuffelser og m islykkede Forsøg — i stigende G rad
at gaa fra de friere Kartelsammenslutningers Form o v e r til T ru st

696

sam m ensm eltningens fastere Organisation. Trusten vil som de fle
ste andre Sammenslutninger i Reglen altid, bevidst eller ubevidst,
søge der hen, hvor den kan leve i Ly af R etsordenens Beskyttelse.
O g naar Retsordenen nægter K arteloverenskom sten sin A n erk en 
delse, vil Trusten, saa vidt muligt, søge A ktieselsk a b ets faste, i For
vejen lovlig anerkendte Form.
H vilket retsligt V aaben vil Samfundet nu anvende o v e rfo r disse
store Erhvervsorganisationers Magt, hvis den m isbruges? Engelsk
Ret har im idlertid hidindtil ikke anset det for n ødvendigt at tage
Stilling til dette Spørgsmaal. D e engelske Truster maa nu heller
ingenlunde sammenstilles m ed de amerikanske. M an synes i den
engelske Trustdannelse gennemgaaende at være gaaet forsigtig til
V æ rks; og navnlig synes man — ialtfald i mange T ilfæ lde — ved
Trustens O vertagelse af E nkeltbedrifterne at have væ ret nøgtern
i V urderingen af disse, baade af deres Fabriksanlæg o g navnlig o g 
saa af deres goodw ill. O g man har følgelig gennemgaaende ikke
gjort sig skyldig i nogen utilbørlig stor Overkapitalisering. D en
engelske A ktieselskabslovgivning m ed dens ret strenge Krav til
O ffenliggørelse har sikkert ogsaa virket gavnlig i denne Retning.
Priserne kan naturligvis vel siges at være noget h øjere, end de vilde
være under det frie K apvirke; men de er dog ingenlunde urime
lige. Idethele synes G lubskheden efter P rofit her ikke at være til
nærmelsesvis saa grovkorn et og V irkem idlerne ikke nær saa hen
synsløse og lyssky som i A m erika. Man kan da heller ikke sige, at
der i England findes nogen særlig Folkestem ning im od Trusterne.

2. A M E R IK A N S K R E T .
I Perioden før 80erne var Stillingen i com m on law den, at Ka
pitalens og A rb ejd ets Sammenslutninger var ligestillede, at Trusten
saavelsom Fagforeningen i det hele og store ikke længer betragte
des som en strafbar Conspiracy. O g vel var de stadig som A ftaler
uforbindende som væ rende in restraint o f trade; men iøvrig havde
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de almindelig retslig G yldighed i den Forstand, at de havde R ets
evne.
D en særlig kontraktretlige U gyldighed havde fo r Fagforeninger
nes V edk om m en de ingen synderlig praktisk Betydning. For dem
spiller nogle M ennesker flere eller færre jo ingen R olle. H er er det
Masserne, det kom m er an paa. Og desuden opnaas der jo netop
gennem M asserne særlig kraftige M agtm idler ov e rfo r de Enkelte.
For Trusterne derim od fik denne U gyldighedsregel den største Be
tydning. I 60erne og 70erne m øder vi som om talt for første Gang
i A m erika en mere almindelig Trustbevæ gelse. D en havde den
Gang i det hele og store Kartellets Form. Spørgsmaalet om dettes
U gyldighed bragtes im idlertid i 70erne for D om stolen e; og det sta
tueredes flere Gange i Overensstem m else m ed com m on law’s h æ vd 
vundne Grundsætninger, at A fta ler mellem N æ ringsdrivende om
Regulering af Priser eller Produktion var ugyldige. D om sbegrundelsen var, at disse A ftaler tenderede m od at ophæ ve det frie ø k o n o 
miske Kapvirke og indføre M onopolet.
Ligesom i England har den kontraktretlige U gyldighedsregel i
A m erika faaet afgørende Indflydelse paa hele Retningen i Trustbevægelsen. I denne Retsregel fandt den begyndende K artelbevæ 
gelse i 60erne og 70erne sin største Hindring. Som Praksis viser,
findes der stadig Karteldeltagere, der ser deres Fordel af at bryde
ud. O g naar Retsordenen nægter sin M edvirken til at frem tvinge
Kartelforpligtelsen, er Kartelorganisationen i m angfoldige T ilfæ lde
uden Kraft. I 80erne begyndte man derfor i A m erika som i England
at søge efter andre Form er for Erhvervsorganisation, der m ere ef
fektivt kunde sikre H erredøm m et ov er M arkedet. O g man fandt
snart, at Interessernes Sammensmeltning under A k tieselskabsform
var den sikreste V e j. D en ældste almindelige Form var som b e 
kendt den, Petroleum selskaberne i A aret 1882 sam m ensluttedes un
der, og hvorfra selve O rdet »trust« stammer. I 1872 havde man
dannet et Petroleumskartel, hvori Th e Standard O il C o o f O h io
spillede H ovedrollen. M en da Erfaringen viste, at denne Organisa
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tion ikke fuldt ud førte til Maalet, et stabilt og effek tivt M on op ol
paa M arkedet, betraadte man i 1882 en n y V e j, idet A k tieejern e i
alle de Sammenslutningen tiltrædende Foretagender, 46 ialt, o v e r
drog A ktierne til et U dvalg paa 9 Tillidsm ænd, board o f trustees,
som til G engæ ld for den dem betroede R et udstedte saakaldte
Trustcertifikater, svarende til de overdragne A k tiers Beløb. Efter
dette M ønster dannedes der snart Truster indenfor andre større
Industrier, saaledes Sukkertrusten og T h e Distillers and Cattle
Feeders’ Trust (W h isky-T ru sten ) allerede i 1887. O g siden da er
Trustsammensmeltningen, som i forrige Kapiel omtalt, gaaet sin
Sejrsgang — under den ene eller den anden Form — og har efter
haanden bredt sig til de fleste vigtigere Industrigrene.
M en ford i Erhvervsorganisationerne har antaget A ktieselskabs
form er, har Retsordenen i A m erika dog ingenlunde stillet sig pas
siv overfor dem. D en har tvæ rtim od grebet m eget kraftig ind, end
o g langt kraftigere end i 70erne, da Sammenslutningerne alene
havde Kartellets Form. M an har b ebrejd et R etsordenen denne
fjendtlige H oldning og hævdet, at den var en U retfæ rdighed m od
Kapitalen, idet der ikke samtidig og paa tilsvarende M aade er gre
bet ind ov erfor A rb ejd ets Organisationer. D enne O pfattelse er dog
form entlig urigtig. For det første er det ikke rigtigt, at der ikke
ogsaa er grebet kraftigt ind ov erfor A rbejderorganisationerne. En
saadan Indgriben, m ed de sam m e retslige Vaaben, har netop ogsaa
fundet Sted ov e rfo r mægtige A rbejderorganisationer, naar disse
syntes at true Samfundets Livsinteresser lige saa alvorligt som
Trusterne. O g ganske vist har Retsordenen faktisk langt h yppigere

O rdet »T ru st« stammer fra det engelske Trustinstitut. D ødsboers, um yn
diges Formue bestyres af Tillidsm æ nd eller Form yndere, trustees. M en m in
dre og større Kapitalister overlader ofte Forvaltningen af deres Formue til
saadanne Tillidsm ænd. I nyere T id er der opstaaet Aktieselskaber, Trust
Com panies, der ved lang Erfaring er blevet Eksperter i Pengeanbringelser og
paatager sig Anbringelsen og Forvaltningen af private Formuer. Se om det
engelske Trustinstitut nærmere Erwin M unch-Peiersen I 179 ff.
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grebet ind overfor Kapitalens end overfor A rb ejd ern es Sammen
slutninger. M en det ligger efter min Formening ganske sim pelt deri,
at de førstnævnte ialtfald hidtil erfaringsm æssigt har vist sig langt
farligere i A m erika end de sidstnævnte. T i hvorm eget de amerikan
ske A rbejderorganisationer end er vok set i denne Periode, har de
dog faktisk ingenlunde opnaaet saa stærk og sluttet en M agt over
deres Om raade af Erhvervslivet, som Trusterne har opnaaet over
deres. M en dernæst har disse sidste allerede i m angfoldige T ilfæ lde
paa det groveste m isbrugt denne Magt. O g her tænkes der, vel at
mærke, ikke alene paa de M isbrug, som alle Erhvervsorganisationer,
ogsaa Fagforeningerne efter bedste Evne gør sig skyldig i; m en jeg
tænker ganske særlig paa Misbrug, som er uadskillelig forbundet
m ed Besiddelse af Kapitalmagt, altsaa M isbrug, som overh oved et
ikke kan forekom m e hos A rbejderorganisationerne.
O ver de fleste større Trusters Tilblivelse hviler der et vist hem 
m elighedsfuldt Skær. Trustens O phavsm æ nd har i Reglen, saavidt
mulig, bestræ bt sig for at holde O ffenligheden udenfor alle virk e
lige O plysninger om , paa hvilken M aade og ved hvilke M idler det
er lykkedes dem at iværksætte den om fattende Sammenslutning.
A llerede h erved er Folkets M istanke m ed Rette blevet vakt. M an
har sluttet, at hvad der ikke kan taale Samfundets D agslys, maa
ogsaa paa underjordisk M aade berøre Samfundets Interesser. D er
har bredt sig allehaande R ygter — om skjulte ulovlige M idler, om
den m est hensynsløse U nderm inering og Ø delæ ggelse af M odstan 
dere o g Konkurrenter o s v. D er findes snart ikke den Forbrydelse,
som man ikke har beskyldt Trusternes O phavsm æ nd for. H v o r
meget der er sandt i disse Beskyldninger, behøver vi im idlertid
ikke her ford yb e os i. V i behøver kun at holde os til de F orbryd el
ser m od Samfundets Interesser, som Trusterne bevislig har begaaet.
A llered e nu er dette Bevismateriale, der er fastslaaet gennem R ets
praksis og andre paalidelige Kilder, tilstrækkeligt til at fælde D o m 
men.
D et er nemlig herved for det første god tgjort, at Trustens
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1) G rundlæ ggere (the prom oters), altsaa de, som overtaler Enkeltbedrifterne til at indtræde i Trusten, udkaster Planen for Sammen
smeltningen og organiserer denne, i R eglen som V ederlag herfor
har erhvervet sig et ganske sam vittighedsløst stort U dbytte. O g det
samme gælder de 2) Bankm ænd og B ankforetagender, der finan
sierer Trusten og b efordrer dens A ktier. En Trusts Grundlæggelsesom kostninger andrager bevislig i mange Tilfæ lde mellem 20 og
40 % af den udstedte Kapital. D et er dernæst god tgjort, at de K a
pitaler, 3) E n keltbedriftern e, deres A nlæ g og good-w ill, er blevet
vurderet til ved deres O vergang til Trusten, i m angfoldige T ilfæ lde
har staaet i det mest skærende M isforh old til de sande Væ rdier,
og at mange Truster derfor fra selve deres Fødsel er begyn dt m ed
en Overkapitaliseringens Byrde, som ingen sund og hæderlig F or
retningsdrift er i Stand til at bære.
For at skjule de Kapitalrov, der er begaaet i de oven for angivne
Retninger, har Trustlederne selvfølgelig i m angfoldige T ilfæ lde
maattet tage deres Tilflugt til de mest vildledende o g svigagtige
Prospekter f Eks ved at angive E nkeltbedrifternes Erhvervsevne og
den foru d sikrede Kapital langt større, end de i V irkeligheden er.
T yveriet overfor A lm enheden har saaledes ført Bedrageriet med
sig. M en paa hvilke M aader man end har søgt at skjule disse og
andre U dslag af Lidenskaben for Profit, har den store Befolkning
faaet dem tydelig n ok at føle gennem Varepriserne. Disse har be
vislig i mange T ilfæ lde væ ret utilbørlige. O g naar man i enkelte
Tilfæ lde til Forsvar for Trusten har villet vise, at Priserne ikke er
blevet h øjere eller væsenlig h øjere efter Trustens Dannelse, end
de var før denne, er dette Bevis — bortset fra dets andre Svag
heder — alene af den Grund forfejlet, at de store velkendte F or
dele, som Trustorganisationen betyder sammenlignet m ed særskilte
E nkeltbedrifter (billigere D riftsom kostninger, færre A rb ejd sk ræ fter, færre U dgifter til Reklam e og A gentur o s v), naturligvis ogsaa
burde kom m e Forbrugerne til G od e i Form af lavere Varepriser.
M en netop paa Grund af Kapitalrovene i de ov e n fo r angivne og

701

andre Retninger har B efolkningen i A lm indelighed ikke m ærket
noget til disse Trustens Velsignelser.
A t Trusterne i deres Kamp for M agten har anvendt hensynsløse
M idler ov e rfo r M odstandere, siger sig selv; men det gæ lder alle
Erhvervsorganisationer, A rb e jd e ts saa vel som Kapitalens. D og
maa det fremhæves, at der findes et Kam pm iddel, som , saa vidt
vides, alene er blevet anvendt af de amerikanske Truster, o g som
er af en særlig uhyggelig A rt, fordi det rører ved de store Færdselsaarer, som det er Samfundets Livsinteresse at bevare frie og lige
for alle. H er tænkes altsaa paa de m ægtige Begunstigelser, som
mange af Trusterne har erhvervet sig fra Jernbaneselskabernes Side
i Form af en (i Reglen hem m elig) Særrabat. D isse saakaldte railway
discrim inations har væ ret et af allerkraftigste M idler til at slaa de
Bedrifter ned, der ikke vilde slutte sig til Trusten.
D et turde da efter det udviklede være utvivlsom t, at R etsord e
nen i A m erika har væ ret fuldt berettiget til at gribe ind o verfor
Trusterne i disses seneste U dvikling. D en har m ed F øje ikke stan
set Forfølgningen, ford i Trusterne antog A ktieselskabsform er. D en
har tvæ rtim od grebet langt kraftigere ind, siden dette er sket, ud
fra den rigtige Erkendelse, at disse Form er kan, skjule og faktisk
i A m erika er blevet brugt til at skjule langt værre M isbrug, langt
større Kapitalrov, end K artelform erne er i Stand til.
D en nye Trustbevæ gelse, der indledtes i 80erne under den af
Standard Oil Trustens M æ nd opfundne Form, havde som om talt
i Begyndelsen H eld med sig. M an blev hurtig tryg o g stolede paa,
at den nye Form idethele var juridisk uangribelig. D ette Haab brast
im idlertid i Begyndelsen af 90erne. D om stolene greb ind. O g co m 
m on law beviste paany sin Kraft.
For at et A ktieselskab retslig kan begynde sin Tilværelse, kræ
ves i A m erika som i mange andre m oderne Stater en A nerkendelsesakt fra de offenlige M yndigheders Side, an act o f incorporation.
Først gennem the charter o f corporation faar Selskabet Retsevne.
V e d to D om m e, en i 1890 i Staten N ew Y ork , rettet m od Suk
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kertrusten, og en i 1892 i O h io m od Petroleum strusten, statueredes
det imidlertid, at et A ktieselskab havde forbrudt sit charter o f co r
poration, naar det eller dets A k tieejere ov erd rog hele deres A k tie 
ret og derm ed hele K ontrollen over Selskabet, hele M agten over
dets Skæbne i frem m ede Hænder. En saadan O verdragelse og
Selvopgivelse var ifølge N ew Y ork -D om m en alene af den Grund
ulovlig, at den ganske gik u den for A ktieselskabets normale, af
A nerkendelsesakten tilstaaede M yndighedsom raade, og den var
derm ed idethele stridende m od det almene V el. D et udtaltes saa
ledes ikke direkte i denne D om , at den inderste Fare i saadanne
store Sammensmeltninger af A ktieselskaber laa i deres Tendens
m od M on opolet. I D om m en m od Th e Standard Oil C o erklæredes
det derim od udtrykkelig, at A ktieselskabernes Sammenslutning i
Trusten var ugyldig, fordi den i Strid m ed det almene V e l gjord e
Forsøg paa at iværksætte M onopolet.
M ed disse to D om m e var Petroleum strusten og Sukkertrusten
sprængt. D e opløstes i deres Bestanddele, de tidligere bestaaende
uafhængige Selskaber. Og en tredje af de store Truster fra 80erne,
den før nævnte Distillers and Cattle Feeders’ Trust søgte fo r at
redde sig fra en lignende Skæbne at organisere Sammenslutningen
paa et helt nyt Grundlag. D ens Ledere foretog i 1890 en fuldstændig
Sammensmeltning af alle de bestaaende A ktieselskaber i et nyt
A ktieselskab, T h e Distilling and Cattle Feeding Com pany. T il dette
overførtes alle de tidligere Selskabers E jendele og Forretninger; og
Indehaverne af Trustcertifikater i den gamle Trust fik i Stedet for
A k tier i det nye, altom fattende Selskab. M en heller ikke under
denne Form undslap man com m on law’s Forfølgning. H øjesteret i
Illinois erklærede det nye Selskab for lige saa ugyldigt som den
tidligere Sammenslutning, det havde afløst. D et havde ganske sam-

Sagen m od Sukkertrusten er People v. T h e N orth R iver Sugar Refining
Co, 121 N ew Y ork Rep 582, Sagen m od Petroleumstrusten er T h e State v.
Standard O il Co, 49 O hio R ep 137.
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me Formaal, som denne havde haft, at m onopolisere Erhvervet. Og
dette Formaal blev ikke mindre ulovligt, ford i det blev virkelig
g jo rt under en anden Form.
M ed disse o g lignende D om m e var Trustbevæ gelsen lammet.
D en p røvede i den følgende T id forskellige Organisationsm aader.
M en hvad enten den søgte at holde sig oppe under løsere Kartelform er eller under snevrere T rustform er, ramtes den overalt af
D om stolenes Forfølgning. O g denne n øjed es snart ikke m ed den
civilretlige U gyldighedsregel. Ogsaa com m on law’s gamle C onspiracystraf begyndte paany at vise sig. D en offenlige M ening var af
g jo rt paa D om stolenes Side. A dskillige Steder syntes man endda
ikke, at com m on law var tilstrækkelig haard; og i en Ræ kke Stater
vedtoges der derfor særlige A n ti-T ru stlove m ed strenge B estem 
melser.
M en h vor stærk R etsforfølgningen end var m angfoldige Steder,
var den dog ikke en sartet og effek tiv n ok gennem alle U nionens
Stater. Trusternes Skæbne beroede helt og holdent paa Enkeltsta
ternes D om stole og Lovgivningsm yndighed. Fæ llesstaten greb ikke
ind. Følgelig kunde det hænde, at Truster, der var blevet kraftig
forfulgt af nogle Staters D om stole og Lovgivning, kunde søge T il
flugt i andre Stater, h vor Lovgivningsm agt og A nklagem yndigheder
var mere lemfældige. I 1890 blev der im idlertid raadet B od paa
denne uheldige Retstilstand. Kongressens Lovgivningsm yndighed er
jo indskrænket til de for Staterne fælles A nliggender. Ifølge de F or
enede Staters Forfatning A rt. 1 sect. 8 har Kongressen bl a M y n 
dighed: » to regulate C om m erce with foreign N ations and am ong
the several States«. Trusternes M agtom raade spæ nder jo im idler
tid som Regel o v e r mange Stater; ja de er i flere Tilfæ lde endog
Sagen m od T h e Distillers C o er T h e D istilling and Cattle Feeding C om 
pany v. T h e People, 156 Illinois Rep 448, D om af 1895.
I 1889 vedtoges der A n ti-T ru stlove i Staterne Kansas, M aine, M ichigan,
M issouri, N ebraska, N orth Carolina, Tennessee og T exas, i 1890 tillige i
Iowa, K entucky, Luisiana og South D acota.
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internationale. Kongressens forfatningsm æssige B eføjelse til at gribe
ind i disse F orh old er saaledes given. O g i K raft heraf vedtoges
da den saakaldte A n ti-T ru stlov af 2. Juli 1890, jfr L 27 A ugust 1894.
D enne Lovs T itel er: »A n a ct to p r o te c t trade and com m erce
against unlawful restraints and m on op olies«. Loven bestem m er, at
enhver Kontrakt, Sammenslutning i Form af Trust eller paa anden
Maade, eller C onspicary, der virker til Indskrænkning af Friheden
i Erhverv og H andel (in restraint o f trade o r com m erce) mellem de
forskellige Stater eller m ed frem m ede Folk, er ulovlig. O g enhver
Person, der slutter en saadan K ontrakt eller deltager i nogen saa
dan Sammenslutning eller C onspiracy, stra ffes m ed B øder ikke over
fem Tusind D ollars eller Fængsel ikke over 1 A a r eller m ed begge
D ele; sect. 1. Samme Straf rammer enhver Person, der m on op oli
serer eller forsøger at m onopolisere eller som conspirerer m ed an
dre om at m onopolisere nogen D el af Erhvervs- eller H andelsvirk
som heden mellem de forskellige Stater eller m ed frem m ede Folk;
sect. 2.
A lle Ejendele, der tilhører en saadan Trust eller Conspiracy,
kan under deres Transport fra en Stat til en anden eller til et frem 
m ed Land kon fisk eres til de Forenede Stater; sect. 6. O g enhver
Person, hvis Forretning eller E jendom lider Skade ved nogen H and
ling, der er forbud t i denne Lov, kan i Erstatning forlange 3 Gange
den Skade, har har lidt, og Sagens O m kostninger; sect. 7. Endvidere
er der truffet nærmere processuelle Bestem m elser til en virksom
G ennem førelse af Loven; s. s. 4 og 5.
Som man ser, er det — i Overensstem m else m ed com m on law —
ikke alene M on op olets Iværksættelse, men ogsaa det blotte Forsøg
herpaa, der rammes af Loven.
Endvidere maa det frem hæves, at Loven ikke er ensidig rettet
m od Kapitalens Sammenslutninger, om end den naturligvis i første
Række har tænkt paa disse. D en er nemlig, som man vil se, navn
lig dens s. 1, saa vidt form uleret, at den rammer alle mulige Sam
menslutninger, der indskrænker H andels- og E rhvervsfriheden m el

705

lem Staterne, altsaa ogsaa A rb ejd ern es Organisationer, naar de gør
sig skyldig heri. D ette er ogsaa antaget i Praksis; se nedenfor.
I Forholdet til Trusterne b etød Loven det store Fremskridt, at
den skabte Betingelserne for en system atisk, ensartet og virksom
R etsforfølgning. Disse Betingelser blev im idlertid ikke udnyttet un
der de første Regeringer efter Lovens G ivelse (Harrison, Cleveland,
M cK in ley). Fællesregeringens A nklagem yndigheder viste kun ringe
Energi for Lovens G ennem førelse, ligesom de ogsaa undertiden ved
den processuelle Formulering af A nklagen var ret uheldige i den
nærmere H enførelse af Trustens H andlinger under Lovens U dtryk.
Trusterne aandede derfor atter o p ; og det lykkedes adskillige af
dem paany at organisere sig i saadanne Stater, hvis L ovgivning og
M yndigheder var lem fældige. Særlig berygtet i denne Retning er
Staten N ew Jersey blevet. M an blev nu dristigere. O g i Slutningen
af 90erne og Begyndelsen af det 20de Aarhundrede fik T ru stbevæ 
gelsen da, som i forrige K apitel berørt, sin anden store Periode.
M an havde naturligvis nu forlængst op giv et den gamle T rustform
af 1882. D en Form for Sammensmeltning, man nu i denne P eriode
valgte, og som man siden i det væsenlige har h oldt sig til, er den,
som almindeligvis kaldes the holding com pany. D en har det tilfælles
m ed Trustform en af 1882, at de forskellige A ktieselskaber, som indgaar i Sammenslutningen, ved bliver at bestaa som selvstændige
Foretagender. M en der oprettes et n yt særligt A ktieselskab, the
holding com pany, der faar K ontrollen over alle de bestaaende Sel
skaber ved, at disses A k tier unddrages Om sætningen og fastholdes
gennem det nye Selskab, der istedenfor udgiver egne A ktiebeviser.

D et lykkedes f Eks Sukkertrusten, der, som ov en for om talt, havde maattet opløse sig, efterat den havde forbrudt et Charter ved D om m en i N ew
Y ork, senere at organisere sig paany gennem et Charter, den opnaaede i
N ew Jersey. O g da den anklagedes under Fællesstaternes A n ti-T ru stlov,
afvistes Sagen af H øjesteret, hvilket ialtfald delvis skyldtes en processuelt
uheldig Formulering af Klagen. D enne Sag er det saakaldte K night’s case,
se U. S. v. E. C. Knight C o, 156 U. S. 1, 1895.
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D enne Form anvendes idetheletaget m eget i A m erika i nyere T id
v ed Sammenslutning af A ktieselskaber, altsaa ogsaa u den for Er
hvervsorganisationens Om raade, i ganske almindelige Forretnings
øjem ed. A n ven dt i saadanne Ø jem ed er den naturligvis fuldtud
lovlig. M en da den i Slutningen af 90erne toges i Trustbevæ gelsens
Tjeneste, op stod Spørgsm aalet: er the holding com pany, naar det
anvendes i m onopoliserende Ø jem ed, ulovligt efter com m on law og
A n ti-T rustloven af 1890?
N aar man ser hen til den store reelle V æ senslighed, der er mel
lem the holding com pany og Trustform en af 1882, og man dernæst
erindrer, at selv den fuldstæ ndige Trustsam m ensm eltning i ét ene
ste Selskab, som oven for frem hævet, blev erklæret ulovlig efter
com m on law ved H øjesteretsdom m en i Illinois af 1895, skulde man
ikke synes, at dette Spørgsmaal god t kunde besvares anderledes
end bekræ ftende. Som Følge af den før om talte M angel paa Energi
hos de retsforfølgen de M yndigheder varede det im idlertid længe,
inden dette Spørgsmaal førtes frem for de Forenede Staters H ø je 
steret. O g i M ellem tiden organiseredes en M æ ngde Truster under
the holding com pa n y’s Form. Blandt disse var ogsaa Petroleum strusten, der, som vi saa, havde maattet opløse sig i 1892, men som
nu reorganiseredes i 1901 som T h e Standard Oil C o o f N ew Jersey.
D e store Trustmisbrug, der kom for D agen under den anden
store Trustperiode, altsaa i Slutningen af 90erne o g Begyndelsen af
det 20 A arhundrede, bestem te endelig Fællesstatens Regering for
en kraftig G ennem førelse af A nti-Trustloven. Siden 1901 (m ed Th.
R oosev elt’s Tiltræ den) har A nklagem yndighederne u dfoldet en o m 
fattende og planmæssig V irk som h ed i denne Retning.
Tilsidst rejstes der Klage m od to af de mægtigste Truster paa
almindelig industrielt Om raade, nemlig m od Standard Oil Trusten
i 1906 og m od Tobakstrusten i 1907. D en førstnæ vnte var et klart
T ilfæ lde af et holding com pany, den sidstnævnte et indfiltret V æ v
af O rgansationsform er, holding com pany inden for holding co m 
pany o l. M en ved H øjesteretsdom m en e af M aj 1911 døm tes begge
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disse store Truster som ulovlige efter A n ti-T rustloven ; og det b e 
stemtes, at de skulde opløses i deres oprindelige Bestanddele inden
6 M aaneder, se 227 U S 1 og 106.
Disse to D om m e er blevet de ledende A fg ørelser fo r Praksis i
Trustspørgsm aalet, saalænge Retsgrundlaget, A n ti-T ru stloven

af

1890 forbliver uforandret. D e betegner det afklarede U dtryk for
H øjesterets O pfattelse paa dette Om raade. O g navnlig har de hæ
vet U klarheden o g U visheden paa et bestem t væsenligt Punkt.
A nti-Trustlovens O rd er saa vidt form uleret, at den rammer alle
mulige Kontrakter og Sammensmeltninger, der virker »in restraint
o f trade and com m erce«, uden det ringeste H ensyn til, o m de Ind
skrænkninger i Erhvervsfriheden, de iværksætter, kan siges at være
rimelige, fornuftige eller ej. H erefter maatte altsaa i V irkeligheden
et hvilketsom helst Kartel eller Trustsammensmeltning og en hvilkensom helst A rbejderorgan isation altid anses for ulovlig, naar dens
V irk efelt b lot spæ ndte over mere end én Stat. I de oven for nævnte
to H øjesteretsdom m e af 1897 og 1898 ov er Jernbanekartellerne ud
taltes det da ogsaa, at disse var ulovlige, ganske uanset om de Ind
skrænkninger i Erhvervslivet, de bevirkede, var rim elige o g forn u f
tige eller ej. R etten vilde overh oved et ikke indlade sig paa en U n 
dersøgelse heraf. Paa dette Punkt betegner de to H øjesteretsdom m e
af 1911 imidlertid en helt ny Kurs. O g de er sig fuldt bevidst, at de
herved er i Strid m ed H øjesterets tidligere Praksis. D e erklærer
udtrykkelig, at A nti-Trustlovens O rd maa forstaas m ed den natur
lige Begrænsning, at ikke enhver Sammenslutning »in restraint o f
trade«, men kun de Sammenslutninger, der iværksætter » unreason
able restraints o f trade«, er ulovlige. D enne Forstaaelse bestyrkes
efter Rettens O pfattelse ved, at Lovens s. 1 ikke b lo t nævner en
hver »com bin ation « og »con sp ira cy« men ogsaa enhver »con tra ct
in restraint o f trade«. M en disse sidste, altsaa de almindelig i For
retningslivet forekom m ende A fta ler mellem N æ ringsdrivende, h v o r
ved den ene forpligter sig til ikke at gribe ind i den andens Erhverv,
er efter engelsk-amerikansk R et kun ulovlige, naar de er »in un-
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reasonable restraint o f trade«. D et ligger da nær at underforstaa
den samme naturlige Begrænsning ved de andre af Lovens U dtryk.
Denne H øjesterets O pfattelse kan form entlig kun betyde, at den
ikke med sine to D om m e over Standard Oil Trusten og T obakstrusten har ønsket at ramme hele den amerikanske Kartel- og
Trustbevæ gelse uden Forskel. R etten synes ved den nævnte Be
grænsning at forbeholde sig frie H æ nder i Fremtiden til i hvert
enkelt T ilfæ lde at afgøre, om en Sammenslutning — hvad enten
den antager Kartellets, the holding com pan y’s, den fuldstændige
Sammensmeltnings eller nogen anden Form — kan siges at være
»unreasonable« for Erhvervslivets Interesser, d v s at have misbrugt
den Magt, Erhvervsorganisationen giver.
For at skabe en mere ensartet og planmæssig K ontrol med
Trusterne gennem førtes (under Præsident W ilson ) i 1914 the C lay
ton A c t og Th e Federal Trade Com m ission A ct. C layton A cten
forb yd er forskellige M isbrug, som Trusterne særlig har gjort sig
skyldig i, navnlig »price discrim inations«, d v s A ftaler om at give
forskellige Grupper af Kunder forskellig Pris, naar disse A ftaler er
et Led i en B oycotting, der gaar ud paa at trænge Konkurrenter
ud af M arkedet, »tying contracts«, d v s Kontrakter, h vorved A f 
tagerne af en Trusts V arer forpligter sig til ikke at købe, leje ellei
sælge noget, der stammer fra Trustens Konkurrenter, endvidere et
Selskabs Erhvervelse af Kapital i andre Selskaber og den samme
Persons Deltagelse i Ledelsen af konkurrerende Selskaber. A lle
disse H andlinger forbyd es dog kun, forsaavidt de fører til en væ 
senlig Form indskelse af K apvirket mellem Selskaberne. The federal
trade com m ission har til O pgave indgaaende at undersøge Truster-

D et vigtigste M ateriale til den oven for givne Fremstilling findes i den i
det foregaaende anførte Domspraksis. D enne er idetheletaget den bedste og
paalideligste K ilde til O plysninger om den amerikanske Trustbevægelse. A f
den almindelige Trustlitteratur maa navnlig fremhæves R. T. E ly: M on o
polies and Trusts, N ew Y ork 1902, og W . Z . R ipley: Trusts, Pools and C o r
porations, 1905, I. B. og I. M. Clark: T he C on trol o f Trusts, 1912.
45
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nes Forhold, og, om nødvendigt, offenliggøre Betænkninger herom,
derunder søge oplyst, om Trusterne gør sig skyldig i de Misbrug,
der er forbudt i C layton Loven og andre Love, og bistaa D o m sto 
lene ved Sagernes Forberedelse og ved K ontrol med, at D om m ene
gennem føres effektivt i Trusternes Praksis.

3. F R A N S K R E T .
Ligesom i amerikansk R et var ogsaa i fransk Ret den fra ældre
T id er nedarvede Strafforfølgning m od Sammenslutninger for at
hæve Varepriserne i Perioden før 80erne lidt efter lidt gaaet af
Brug. Bestemmelserne i C.pén. A rt. 419 og 420 var overleveret fra
Fortidens Samfund; de var givet m ed Forhold for Ø je, der ikke læn
ger bestod. Bedst kunde man maaske karakterisere disse Bestem
melser som M arkedsregler. D e satte Straf for at skabe kunstige
Prisstigninger paa de stedlig begræ n sed e M arkeder, som var ejen 
dom m elige for Fortidens Erhvervsam fund. M en m ed

N utidens

Transportm idler var de faktiske Forudsætninger for disse M arke
der og den dertil knyttede Fare for M onopolisering jo ikke længer
tilstede.
Endnu i det 19de A arhundredes første H alvdel anvendtes A rt.
419 og 420 nu og da; men efter M idten af Aarhundredet, i Perioden
mellem 1850 og 1880 var de saa god t som helt gaaet af Brug. I
80erne og 90erne begynder imidlertid, som før omtalt, her som an
detsteds den m oderne Trustbevæ gelses Æ ra. O g overfor denne tru
ende M agt har M yndigheder og D om stole grebet ind. D e gamle Be
stemmelser i A rt. 419 og 420 er i nyeste T id atter levet op i R ets
praksis og er blevet anvendt i adskillige Tilfæ lde. Bestemm elsernes
O rd er ogsaa vide nok til at ramme alle A rter af m oderne Trustsammenslutninger.
D e nærmere Betingelser for disse Reglers A nvendelse paa T ru 
sterne er efter nyere Praksis følgende. D et er til denne A n ven delse
ikke nok, at man kan oplyse, at en Række Industridrivende har
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sluttet sig sammen om en fælles Regulering af Produktionen; ja
selvom de har organiseret Salget i Forening, f Eks gennem O pret
telsen af et fælles Salgskontor, vil de délit d ’accaparem ent dog ikke
hermed være givet. D et maa yderligere godtgøres, 1) at Sammen
slutningens Formaal klart er at m onopolisere Produktionen, og 2) at
dette Forsøg paa M onopolisering virkelig til Resultat har haft en
kunstig Prisstigning. Sammenslutninger i rent Spekulationsøjem ed
(C orners) og Truster i snevrere Forstand (Sammensmeltninger) vil
herefter i m angfoldige Tilfæ lde kunne rammes af A rt. 419 og 420.
D erim od synes man ikke at ville dom fæ lde alle Karteller uden For
skel. Saalænge Kartellet holder sig til et Forsvar for rent faglige
Interesser og til en rimelig Regulering af Produktionen (cartels de
défence), vil det undgaa Straffen efter disse Bestemmelser. M en
hvis det gaar over til en virkelig M onopolisering af Erhvervet, vil
det blive ramt. V e d Siden af den strafferetlige Regel gælder, som
om talt i forrige A fsn it, stadig den civilretlige U gyldighedsregel. O g
denne rækker videre end den strafferetlige. D en rammer nemlig
Sammenslutningen uden H ensyn til de opnaaede Resultater, altsaa
naar den b lot klart stiler m od M onopolet.

4. T Y S K R E T .
T y sk Ret har stillet sig ret velvillig overfor Kapitalens Organi
sation og dens O verenskom ster om V arepriser og Produktion. Og
denne H oldning har sikkert haft en meget væsenlig A n del i, at net
op K a rtelbevæ gelsen har faaet saa stærk en V æ kst i dette Land.
D er findes nu for det første i tysk R et ingen særlige Straffebestem 
melser m od Trustorganisationer, hvad enten de har den ene eller
den anden Form. M en selv civilretligt har tysk R et ikke stillet sig
ubetinget afvisende. V e l er efter B G B, ligesom efter den ældre
Ret, enhver A ftale, der strider m od gode Sæder, ugyldig, se B G B
§ 138; og denne Bestemmelse giver i V irkeligheden D om stolene en
om fattende Fuldmagt til at ramme alle O verenskom ster, der kan
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siges at krænke Samfundets Interesser. O g Karteloverenskom sten
berører jo i højeste G rad disse, nemlig den køben de A lm enheds
Interesser. Endvidere maa K arteloverenskom sten ogsaa siges at ind
skrænke den ved Gew. O. § 1 beskyttede almindelige Erhvervsfri
hed. M en D om stolene har alligevel ikke ubetinget, under alle O m 
stændigheder erklæret Karteloverenskom sten for ugyldig.
I det store og hele kan det Standpunkt, tysk Retspraksis har
indtaget overfor Kartellerne i disse og senere D om m e, udtrykkes
saaledes: N aar en Karteloverenskom st gennem Fastsættelsen af
visse M indstepriser eller Produktionsgrænser kun tilsigter at skabe
et V æ rn m od den fuldstændig hensynsløse og hensigtsløse U nderb ydelse og derved hindrer en almindelig N edgang for de paagæl
dende Erhverv, maa Kartellet siges at være i hele Samfundets In
teresse. I saadanne T ilfæ lde vil D om stolene tillægge O veren skom 
sten R etskraft; eventuelle K onventionalbøder kan altsaa inddrives
ad Rettens V e j. H vis Karteloverenskom sten derim od — som det
hedder i en R eichsgerichtsdom — »klart sigter til H idførelsen af et
faktisk M on op ol og den aageriske U dbytning af Forbrugerne, eller
disse Følger dog faktisk hidføres gennem de trufne O verenskom ster
o g Indretninger«, i saa Fald maa de nævnte O verenskom ster siges
at stride m od de ved E rhvervsfriheden beskyttede almene Interes
ser og vil følgelig ikke kunne tillægges Retskraft. O g det samme
maa antages, naar enkelte i Spekulationsøjem ed søger at opnaa Be
herskelsen af et helt M arked for en V are og derved at ophæ ve det
frie Kapvirke.
V e d en L ov af 2 N ovem b er 1923 er der oprettet en særlig KartelD om stol. For denne D om stol kan Rigsøkonom im inisteren indklage
Karteller og faa dem erklæret ugyldige; ved Love af 15 Juli 1933 er
denne M inisters M yndighed blevet yderligere udvidet; og efter en
Lov af 11 D ecem ber 1934 kan n ye K arteller kun oprettes m ed en
særlig M yndighed, Pris-Kommissærens Samtykke.
O m den oven for om talte franske og tyske Domspraksis i Trust- og Kartelspørgsmaal se nærmere Organisationer S 249-251 N oterne.
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3 K apitel.
B O Y C O T -F O R F Ø L G N IN G E N .

B

O Y C O T -F O R F Ø L G N IN G E N er det mest effektive V aaben i
Organisationernes Haand til at tvinge dem, der staar udenfor

Organisationerne —

A rb ejd ere

udenfor

Fagforeningen,

H aand

værksmestre og Fabrikanter udenfor A rbejdsgiverforen in gen, Kar
tellet eller Trusten — til at slutte sig til Organisationen eller adlyde
dens Regler for Erhvervets U døvelse. Organisationernes endelige
Maal er — ligesom Lavenes Maal i M iddelalderen — at faa tvunget
alle erhvervsudøvende, hver indenfor sit Fag, til at slutte sig til de
vedkom m ende Fags Organisationer eller til at b ø je sig for Organi
sationernes Krav m H t A rb ejd sløn , A rb ejd stid , Erhvervenes fag
lige Deling, Priser, Produktionsgrænser o l. D e Organisationer, der
først bragte B oycotten i mere almindelig Anvendelse, var A r b e j
dernes, altsaa Fagforeningerne. D e hyppigst anvendte Form er for
disses B oycottin g var 1) O pfordringer fra Strejkevagter, der tog
Opstilling udenfor vedkom m ende V æ rksted eller Fabrik, til A r 
b ejdere om ikke at tage A rb e jd e paa V æ rkstedet eller Fabrikken,
hvor Strejke var erklæret, dels ved personlig Overtalelse, dels ved
Plakater, Løbesedler o l, og 2) Trusel om Strejke for at tvinge en
A rb ejd sg iv er til at afskedige A rb ejd ere, der ikke var M edlem m er
af Fagforeningen, eller, som tidligere havde nægtet at deltage i Strej
ker. Disse B oycot-F orfølgnin ger af A rbejd sgivere, uorganiserede
A rb ejd ere og Strejkebrydere, m øder vi i England allerede i det 18
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og første D el af det 19 A arhundrede og i de andre Lande i L øbet
af det 19 og 20 Aarhundrede, efterhaanden som de kom m ed i den
storindustrielle U dvikling.
I. I Begyndelsen stillede Lovgivningen og D om stolene sig o v e r 
alt i Landene meget fjendtlig overfor denne A rb ejd ern es B o y c o t
ting og erklærede den endog for strafbar; og denne fjendtlige H o ld 
ning varede i de store Industrilande m eget længe. I England blev de
ovennæ vnte B oycotarter 1 og 2 allerede i det 18 og i Begyndelsen
af det 19 Aarhundrede straffet som con spiracy; og selv efter Loven
1925 vedblev denne Strafforfølgning. D om stolene statuerede, at da
denne L ov udtrykkelig kun havde legaliseret Strejker fo r h øjere
Løn og kortere A rb ejd stid , maatte Strejker m ed andre Formaal
stadig behandles efter com m on laws C onspiracyregel. Følgelig blev
bl a Strejker for at frem tvinge uorganiserede A rb ejd eres A fs k e d i
gelse ramt som strafbar conspiracy. Denne B oycotart blev forøvrig
senere i det 19 A arhundrede af D om stolene ogsaa ramt efter en
særlig Bestemmelse i Loven 1825, der i ret vage U dtryk satte Straf
for »T rusler« og »Skræmmen«. Først ved en særlig L ov i 1875 o p 
hævedes Conspiracy-Straffen i A rbejd stridigh eder; og D om stolene
har idetheletaget siden da ophørt m ed at anvende Straf m od
Strejketrusler for at frem tvinge A rb ejd ern es A fskedigelse. Erfarin
gerne fra Lovene 1825 og 1875 viser idethele, at man aldrig i Straffe
love b ør anvende saadanne ubestem te O rd som Trusler og Skræm
men (intim idation).
O v erfor Strejkevagters O pfordring til ikke at tage A rb e jd e hos
en A rb ejd sg iv er har engelsk Lovgivning ned igennem T id en ind
taget en meget vaklende H oldning. D enne B oycothandling (paa
engelsk kaldet »picketing«) blev tidligere straffet som conspiracy,
ogsaa efter Loven 1825. En L ov af 1859 ophæ vede denne Straf og
tillod »fredelig O vertalelse« til ikke at tage A rb e jd e , hvad enten
det var Strejkevagter eller andre, der overtalte. O vennæ vnte Lov
1875 indførte imidlertid atter Straffen for al Overtalelse ved Strejke
vagter, ud fra den Betragtning, at en Overtalelse v ed disse aldrig
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er fredelig. T h e trade disputes act 1906 ophæ vede derim od igen
Straffen herfor (og erklærede idethele denne og alle andre B oycothandlinger, der sker i M ed før af en A rbejd sk am p, for retmæssige).
M en the trade disputes and trade union act 1927 har atter forbudt
Strejkevagter.
I den sidste H alvdel af det 19 A arhundrede og i det 20 Aarhundrede tager, som før omtalt, B oycothandlingerne stærkt til og anvendes snart af alle Organisationer, baade Kapitalens og A rb e jd e ts;
og da nævnte Strejketrusel for at frem tvinge A rb ejd eres A fs k e 
digelse blev erklæret for straffri, maatte det samme naturligvis
gælde Trusters og Kartellers Trusler om A fb ry d else af Forbindelse
for at frem tvinge U delukkelse af Konkurrenter. I det hele og store
ophørte Strafforfølgningen m od Organisationernes B oycothandlinger. Kun det privatretlige A nsvar, Forbud og Erstatningsansvar, stod
herefter tilbage for dem, der blev skadet ved disse Handlinger.
D en samme U dvikling m øder vi i de andre Lande. I fransk Ret
var saaledes oprindelig baade O pfordring til ikke at søge A rb e jd e
eller handle hos en A rb ejd sg iv er og Strejketrusel for at frem tvinge
A rb ejd eres A fskedigelse strafbare efter N apoléon s code pénal A rt
414, 415, der ligesom de ældre engelske Love ogsaa anvender vage
U dtryk som »T rusler« (»m en aces«). M en i nyere T id har de franske
D om stole efterhaanden fortolket disse U dtryk saa snevert som mu
ligt; og nævnte O pfordringer og Strejketrusler rammes herefter
ikke af disse Straffebestem m elser. Idetheletaget vil der i N utiden
vanskelig blive Tale om at anvende disse Bestemmelser paa B oycotomraadet.
Ogsaa i ty sk Ret findes der en Lovbestem m else, nemlig G ew erbe

B oycottin g hedder i fransk Sprog B oy cotta ge eller la m isc à l’index (eller
en interdit). M ettre å l’ index betyder at sætte N avnet paa en Person, en
V are, en Bog paa en Liste over forbu dte Genstande, jfr den katolske Kirkes
Index over forbu dte Bøger.
C ode pénal A rt 416, der efter sine om fatten de O rd ogsaa kunde ramme
enhver B oycot, blev ophæ vet ved Fagforeningsloven 1884.
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Ordnung § 153, der ved at anvende samme vage O rd som de nævnte
engelske og franske Love, altsaa »T rusel« (D rohung), i og for sig
kunde ramme al B oycotting, baade A rb ejd ern es nævnte B oycottin g
af A rb ejd sgivere og af A rb ejd ere. I Begyndelsen blev denne Straffe
bestem m else ogsaa anvendt i dette vide Om fang. M en senere har
de tyske D om stole, ligesom de engelske og franske ved de til
svarende Lovbestem m elser i engelsk og fransk Ret, lidt efter lidt
indskrænket A nvendelsen af denne Straffebestem m else; og efter
nogle D om m e, der i Begyndelsen af dette A arhundrede gik stærkt
i denne Retning, hørte Strafforfølgningen m od E rhvervsorganisatio
nernes B oycotting i det hele og store praktisk talt op.
Erfaringerne fra disse forskellige Landes praktiske Retsudvikling
viser saaledes, at Straffen ihvertfald ikke er noget god t Retsm iddel
for Samfundet m od Organisationernes B oycotting. De Erfaringer,
som de engelske, franske og tyske D om stole har gjort m ed de
nævnte Straffeloves vage U d tryk : »intim idation«, »m enaces« og
»D rohung«, burde stedse for Fremtiden være et afskrækkende Eks
empel paa, hvorledes en L ov ikke skal formuleres. O g ganske sær
lig er det en grov Tilsidesættelse af H ensynet til Borgernes Retsikkerhed at anvende saadanne vage U dtryk i en Straffelov.
H vorledes Samfundet idetheletaget skal stille sig til O rganisatio
nernes B oycot-F orfølgning, er et meget vanskeligt Problem . Men
inden man tager endelig Stilling til det, er det vigtigt at gøre op
Resultatet af de Erfaringer, Samfundet hidtil har høstet gennem
sin Lovgivning og sine D om stole, der kom i Berøring med B oycotproblem et. Jeg har nu paavist, at Erfaringerne fra Kriminalpraksis
ikke opfordrer til en Indskriden fra Retsordenens Side m od O rga
nisationernes B oycotting m ed det kraftigste Retsm iddel, Straffen.
Efterat G ew. O. § 152, som tidligere omtalt, har tilladt Strejker og L ock 
outer, bestem te § 153 bl a: »den, der . . . ved Trusler . . . bestem m er eller
forsøger at bestem m e andre til at deltage« i saadanne Sammenslutninger
eller hindrer eller forsøger at hindre andre i at træde tilbage herfra, straf
fes m ed Fængsel indtil 3 Maaneder.
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Tilbage staar nu at undersøge, om R etsordenens læmpelige M iddel,
d et privatretlige A nsvar, Forbud og Erstatningsansvar, har nogen
Mission paa B oycotom raadet, til M odvirk en eller Begrænsning af
denne Organisationernes Forfølgning. Ogsaa herom er der, som jeg
skal vise, dybtgaaende Erfaringer at hente i D om stolenes Praksis
i de store Industrilande. Disse Erfaringer belyser efter min O p fa t
telse det sociale Problem paa en langt mere væ rdifuld M aade end
almindelige socialøkonom iske U ndersøgelser kan gøre.
II. D e i det foregaaende nævnte to Boycothandlinger — A r b e j
dernes O pfordring til andre A rb ejd ere om ikke at tage A rb e jd e
hos en bestem t A rb ejd sg iv er og A rb ejd ern es Strejketrusel for at
opnaa uorganiserede A rb ejd eres A fskedigelse — er de eneste A r 
ter af B oycotting, som ses at have væ ret kendt før 80erne af det
19 Aarhundrede, ialtfald efter Retspraksis og Lovgivning at dømme.
M en det er som om Erhvervsorganisationerne, ogsaa udenfor A r 
b ejdskonflikter, i Slutningen af det 19 A arhundrede blev sig mere
og mere bevidst, at de i B oycotten havde et stærkt V aaben til at
tvinge de Erhvervsdrivende, der holdt sig udenfor og m odarbejdede
Organisationerne, ind under disses A ftaler og Regler. D et kan ikke
være nogen Tilfæ ldighed, at netop fra 80erne og 90erne af det 19
A arhundrede begynder T ilfæ ldene af B oy cot paa alle Forretnings
livets og Industriens Om raader at kom m e frem i D om spraksis; og
siden da og i det 20 A arhundrede tager Sagsanlægene stærkt til i
A ntal og Betydning. Dom spraksis plejer at være et følsom t Baro-

O m Strafforfølgningen m od B oycottin g i ældre engelsk, fransk og tysk
Lovgivning og Retspraksis og den senere Retsudvikling, hvorefter denne
Strafforfølgning lidt efter lidt ophørte, ikke mindst gennem D om stolenes
Praksis, se nærmere: Organisationer S 185-192, 257-283.
Den store Opsigt, som den irske Befolknings Forfølgning af K aptajn
B o y c o tt i Slutningen af 70erne vakte i mange Lande, var ogsaa naturlig
egnet til særlig at henlede O pm æ rksom heden paa, hvilket stærkt K am p
middel en stor Sammenslutning havde i denne Forfølgning. O g dette kan
have bidraget sit til, at netop um iddelbart efter denne Sag, sætter B oycotperioden stærkt ind.
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meter for alle Bevægelser i det praktiske Liv; og det viser altsaa
her, at Organisationernes Kamp for M agten er begyn dt m ed denne
Periode. D et er ogsaa betegnende, at medens man tidligere i det
19 Aarhundrede m od de enkelte faa B oycotarter, man den Gang
kendte, søgte at faa Straf sat i A nvendelse, begynder man i 80erne
i England og noget senere andetsteds at gøre privatretligt A nsvar
gældende, at bevæ ge D om stolene til at nedlægge F orbud (paa en
gelsk injunction) m od B oycottin g og at idøm m e Erstatning fo r alle
rede derved tilføjet Skade. Efterat det kriminelle A nsvar for C on 
spiracy ved den tidligere om talte L ov 1875 var ophæ vet for B o y 
cotting i A rbejdstridigh eder, var det ogsaa det rette at opgive dette
A n svar v ed B oycotting idetheletaget, altsaa ogsaa ved dennes A n 
vendelse i Forretningslivets Kampe mellem Karteller og Truster og
udenforstaaende. M edvirkende til at op giv e Strafansvaret har det
vistnok ogsaa været, at netop ved en Handling som B oycottin g vil
Straf i m angfoldige Tilfæ lde være et meget ufuldkom m ent R ets
middel. Har man først mistet sin Kundekres, eller er man først
udelukket fra Tilgang af ny A rb ejd sk raft, vil det meget ofte være
en mager T røst, at man kan faa den B oycotten de idøm t Straf.
I England fastsloges det allerede i 80erne i en D om , der er b le
vet ledende paa dette Omraade, at h vor en Sammenslutning af Er
hvervsdrivende, O, opfordrer andre Erhvervsdrivende, A og B, til
ikke at have Forretningsforbindelse m ed en Person, C, under Trusel om , at O ’s M edlem m er ikke vil handle m ed A og B, hvis disse
handler m ed C, er denne B oy cot ikke retstridig og paadrager altsaa
ikke Erstatning, ligesom den heller ikke kan standses ved Forbud,
naar 1) denne B oy cot ikke ledsages af V o ld , Svig eller andre H an d
linger, der i sig selv er ulovlige, og 2) B oycotten alene er dikteret
af Forretningsinteresser og ikke udspringer af et personligt ondsin
det M otiv. Sagsøgeren havde g jort gældende, at nævnte B oycot
var en conspiracy, ikke for at faa idøm t Straf herfor, men for at
opnaa Forbud m od B oycotten og Erstatning. Fra gammel T id har
engelsk R et anerkendt et privatretligt A nsvar for C on spiracy ved
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Siden af det kriminelle. M en nys nævnte ledende D om om B oycot
i disse Kampe fastslog ogsaa, at der heller ikke privatretlig forelaa
nogen retstridig Conspiracy.
a. U d fra denne D om s Grundsætning er senere al B oycottin g
baade i Kartellers og Trusters Kampe og i A rbejd stridigh eder ble
vet bedøm t. N aar et Kartels (eller en Trusts) Trusel om at afbryde
Forbindelsen m ed en næringsdrivende A , hvis A ikke afbryder For
bindelsen m ed B, ikke er retstridig og saaledes heller ikke kan m ø 
des m ed noget privatretligt A nsvar, Forbud eller Erstatning, bør
heller ikke en Fagforenings Trusel om Strejke hos A rb ejd sg iv er A ,
D et ovennævnte leading case om B oycottin g i Forretningslivet (fra et
Kartels Side) er the M ogul case, nærmere betegnet: T h e M ogul steamship
com pany Lt. v. M c. G regor, G o w and others, der blev afsagt i 1889, og stad
fæstet af H ouse o f Lords i 1891, se L R 21 Q B D 554, 23 Q B D 598-638,
A C 1892.25-60. D et var Lord B ow ens D om i Court o f A ppeal, der ved sin
klare og indtrængende Argum entation bestem te U dfaldet, ogsaa i H ouse
o f Lords.
D e Sagsøgte var i denne Sag en Række Rederifirm aer, hvis Skibe gik i
regelmæssig Fart paa H avne i Kina og Japan, bl a H ankow og Shanghai,
hele A aret rundt, m ed Ladninger baade udefter og hjem efter. Sagsøger var
et Dampskibselskab, der i A lm indelighed udefter ladede til Havne i Austra
lien eller andetsteds og som kun søgte Fragter i H ankow h jem efter under
den korte Periode, Tesæ sonen varede, da der var rigelig med Fragter der,
men knapt m ed Fragter andetsteds. D er opstod nu efterhaanden en meget
haard K appestrid; og det store A n tal Skibe g jord e tilsidst Fragterne saa
urimelig smaa, at de sagsøgte Rederier i A arene 1879, 1883, 1884 og 1885
dannede en Sammenslutning under N avn af en »C on feren ce« m ed det For
maal at begrænse O m fanget af den Tonnage, der skulde sendes op ad F lo
den til H ankow , og saaledes sikre en Regulering af Fragtsatserne. I Conferencen af 1879, 1883 og 1884 havde Sagsøger ogsaa opnaaet at blive D el
tager. I 1885 frem bragte im idlertid en meget skarp K appestrid en ganske
usædvanlig N edgang i Fragtsatserne; og dette bevirkede, at den nye C on 
ference, der dannedes i dette Aar, blev strengere begrænset i T allet af
M edlem m er end tidligere, idet den kun kom til at om fatte de Rederier, der
drev regelmæssig Skibsfart paa Kina og Japan hele A aret rundt. Som Følge
heraf blev bl a Sagsøger udelukket. D e samm ensluttede Rederier vedtog kun
at sende et bestem t begrænset A n tal Skibe op ad Floden, hvis der ikke viste
sig non-conference D am pskibe; dersom der derim od skulde vise sig Skibe
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hvis denne ikke afskediger A rb e jd e r B, anses for retstridig, heller
ikke i privatretlig Henseende, da B oycotfæ nom enet reelt er det
samme i begge Tilfæ lde. M en Betingelserne for Retm æssigheden
maa naturligvis være de samme i begge Tilfæ lde. Fagforeningens
nævnte Strejketrusel maa altsaa alene være dikteret af Ø nsket om
at varetage A rbejderstandens Erhvervsinteresser og ikke af et p er
sonlig ondsindet M otiv. N æ vnte Strejketrusel maa herefter anses
berettiget, naar den f Eks iværksættes for at tvinge uorganiserede
A rb e jd ere til at indm elde sig i Fagforeningen, da en saa stor T il
slutning til den faglige Organisation som muligt er i hele A rb e jd e rstandens Interesse, h vorim od Strejketruslen er retstridig, naar Fagtilhørende Sagsøger eller andre outsidere, skulde de samm ensluttede R e
derier for at m øde denne K appestrid sende et forøget A ntal Skibe op ad
Floden. Sagsøger var naturligvis ogsaa denne Gang ivrig for at kom m e med
i Conferencen, men fik bestem t Afslag. D ette A fslag havde im idlertid in
genlunde sin Aarsag i personlige, men i rent kom m ercielle Grunde. D e Sag
søgte g jord e nemlig gældende, at da de (de samm ensluttede) dannede, hvad
de ansaa for en regelm æssig Kina-Japan-Skibsfart ud og hjem og baade i
og udenfor Sæsonen, og da det var nødvendigt for dem for overh ovedet at
gøre Rutefarten indbringende at faa Last for H jem rejsen til at fylde det
Rum, der krævedes til Ladningen udefter, var det haardt, at Ladningen
hjem ad da skulde opsluges af Skibe, der overh ovedet kun valgte denne Fart,
naar Skibsfarten for hjem gaaende var sløj andetsteds. Efter dette A fslag
erklærede Sagsøger im idlertid, at det trods alt alligevel vilde sende Skibe
op ad Floden til H ankow og tage Kampen op med Sagsøgtes Skibe. D ette
skete ogsaa. Skibene »Pathan«, »A fg h a n « og »A b erd een « sendtes af Sag
søger til H ankow , da de kom fra Australien for hjem gaaende. D e Sagsøgte
udsendte im idlertid et Cirkulære, hvori de tilbød de K øbm æ nd, der ude
lukkende fragtede med Conferencens Dam pere, 5 pC t Rabat, idet de særlig
indskærpede, at hvis K øbm æ nd sendte Ladninger med Skibene »A fg h a n «,
»Pathan«, »A b erd een « eller andre n on-conferen ce D am pere fra nogen af
Kinas Havne eller fra Hongkong, vilde de blive udelukkede fra den nævnte
Rabat. Endvidere truede de Sagsøgte visse A gen ter m ed A fskedigelse, hvis
de ladede m ed Sagsøgers Skibe.
Denne B oycottin g blev altsaa kendt ogsaa privatretlig retmæssig ved
L ord Bowens D om . Erstatning nægtedes, skønt Sagsøgeren g od tg jord e at
have lidt stort Tab ved B oycotten . I en tidligere Sag mellem de samme
Parter om samme B oy cot var Forbud blevet nægtet.
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foreningens Ledere iværksætter den for at hævne sig paa enkelte
A rb ejd ere eller fo r at straffe dem for tidligere O p førsel (f Eks
N ægtelse af at deltage i en Strejke), selvom de nu er villige til at
indm elde sig i Foreningen. I sidste Tilfæ lde er Fagforeningens
Strejketrusel og Strejke blevet ramt af de engelske D om stole som
en privatretlig retstridig Conspiracy.
D et er klart, at Sym pati-Strejker og S ym pati-L ockouter maa
være retmæssige under samme Betingelse som de nu nævnte Boycot-Form er, altsaa, naar disse Strejker og Lockouter forfølger rent
faglige Formaal, hvilket de i Reglen gør, idet de, endda i ganske
særlig Grad, tjener Standens almene Interesse; og B oycotten er af
D en vigtigste D om over en Fagforening for B oycottin g af A rb ejd ere ud
fra et H æ vnm otiv er D om m en i Sagen Quinn v. Leathern i 1901, L R A 1901.
495-543. Den udførligste Fremstilling af denne Sags T ilfæ lde findes i Lord
Bramptons V otum , anf St S 515-518. Sagens faktiske O m stændigheder var
følgende:
Leathem var en M ester, som i Reglen havde sine Folk i længere T id ;
enkelte af dem havde været i hans T jen este i mange Aar. Ingen af dem
var M edlem m er af Fagforeningen. Da Leathem im idlertid m ærkede, at der
blandt den stedlige Fagforenings M edlem m er var megen V red e m od hans
Folk, anm odede han Fagforeningens Ledere om, at hans Folk maatte blive
optaget i Fagforeningen; og han tilbød endog at betale alle Bøder og For
dringer, som Fagforeningen mente at have im od hans A rb ejd ere i A n led 
ning af, at de tidligere ikke havde været M edlem m er. Leathem vilde gerne
beholde sine gamle Folk, men var villig til at gøre alt, hvad der stod i
hans M agt for at forsone Fagforeningen. D e, der havde Magten indenfor
denne, erklærede im idlertid, m ed alle Tegn paa stærk H æ vnfølelse, at hans
Folk ikke kunde blive optaget, at han maatte afskedige dem og tage Fag
foreningens A rb ejd ere i Stedet; og hvis han ikke g jord e det, vilde de tvinge
ham dertil. Hans nuværende Folk skulde som Straf faa L ov til at gaa uden
A rb e jd e i 12 M aaneder. Leathem sagde, at han syntes, det var haardt, at
Folk, der sad m ed stor Familie, skulde gaa uden A r b e jd e i saa lang T id.
M agthaverne i Fagforeningen var im idlertid uforsonlige. Leatham besluttede
da at beholde sine Folk og forsøge at tage Kampen op m od Fagforeningen.
D enne satte im idlertid en B oy cot i Gang m od ham ; og navnlig tvang de
nogle af hans bedste Kunder ved Trusel om Strejke til at afbryde Forbin
delsen m ed ham, hvorved han led en meget stort Tab.
H vad der vanskeliggjorde denne Sags A fg ørelse var, at den engelske
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samme A rt som de oven for nævnte, idet V aabnet er A fb ry d e lse af
en i F orvejen bestaaende E rhvervsforbindelse eller Trusel herom.
b. D en under a om handlede B oy cot er begrænset til en snever
Kres, nemlig til dem, de b oy cotted e i F orvejen staar i E rh vervs
forbin d else med, nemlig den A rbejd sgiver, som A rb e jd e rn e er i
T jen este hos, de Kunder, som Kartellet eller Trusten i F orvejen
staar i Forbindelse med, og for hvem derfor en Trusel om at af
bryd e Forbindelsen har stor Virkning. M en den nævnte ledende
Grundsætning er ogsaa blevet anvendt, h vor de b oycotten d e uden
Trusel opfordrer en vid ere K res til at b oy cotte en bestem t eller b e 
stemte erhvervsdrivende; og dette er fastslaaet ikke blot, h vor en
H øjesteret nogle A ar forinden (i 1895) i en Sag fra et helt andet O m raade
— hvor en E jer havde ladet underjordisk V an d aflede fra sin G rund —
havde fastslaaet, at hvis Ejeren har lovlig R et hertil, gør det ikke denne
Handling retstridig, at han foretager A fledningen, ikke af H ensyn til egne
Interesser, men udelukkende af det ondsindede M otiv at berøve sin N a b o
V andet, Sagen B radford C orporation v. Pickles, 1895 A C 587. Og denne
Grundsætning om M otivets Irrelevans havde H øjesteret ogsaa ment sig plig
tig at følge ved Handlinger i A rbejdstridigh eder, se A llen v. F lood, L R A C
1898. 11-37, 78-172. Den bedste Fremstilling af denne Sag er givet i D om m er
H aw kin’s, den senere Lord Bramptons V otu m i L R A C 1898.11-13. D isse A f 
gørelser kom klart i Strid m ed A fgørelsen i the M ogul case, h vor der netop
var lagt afgørende V æ gt paa M otivets Betydning. I Quinn v. Leathern, 1901,
L R A C S 495-543, blev im idlertid M otivets Betydning atter afgørende for
Handlingens Retmæssighed eller Retstridighed. Efter min O pfattelse kan
disse H øjesterets tilsyneladende m odstridende A fgørelser kun bringes i
Samklang ved at indskrænke Grundsætningen i B radford C orporation v.
Pickles (1895) og A llen v. Flood (1898) om M otivets Irrelevans til E n kelt
mands Handling (hvad ogsaa A llens H andling efter D om m erflertallets O p 
fattelse var, — om end sikkert faktisk urigtig), og ved at fastholde G ru n d
sætningen i the M ogul case om M otivets afgørende Betydning ved fletes
Handling i Forening, ved conspiracy. D enne min O pfattelse af Quinn v.
Leathem -Dom m en som baseret paa en Fastholden af M otivets Betydning i
C on spiracytilfæ lden e — og derved adskillende sig fra A llen v. F lood —
som jeg fremsatte i min Bog: Organisationer i 1913, men som er b levet b e 
stridt af en Række engelske Forfattere, navnlig P ollock og Me. Cardie, er
senere blevet anerkendt ved den engelske H øjesteretsdom i Sorell v. Smith,
se L R 1925 A C 719 ff, se Popp-M adsen 23-24 N ote 17.

722

Organisation, være sig en Fagforening, A rbejd sgiverforen in g eller
et Kartel, retter B oycotopford rin gen til deres Organisationers M ed 
lem m er (1), men ogsaa i Tilfæ lde, hvor en Organisation retter en
saadan O pfordring i endnu videre Krese, der staar udenfor Organi
sationen, ved Løbesedler, Rundskrivelser eller Dagspressen (2). D og
har flere D om m e ved en ganske særlig B oycotart, de saakaldte
sorte Lister (f Eks over N avnene paa usolide Betalere, S trejk ebry
dere, illoyale H andlende), lagt V æ gt paa, at de holdtes indenfor
Organisationens Rammer og altsaa kun sendtes til dennes M ed 
lem m er.
I alle T ilfæ lde er det altsaa efter nævnte Grundsætning en Be
tingelse for B oycotten s Retm æssighed, at B oycotten s M otiv er
Varetagelse af rent faglige, erhvervsmæssige Interesser og ikke per
sonlig H æ vnlyst eller andet ondsindet Formaal.
D et fastsloges, at h vor en Organisation har iværksat en retstri
dig B oycot, hæfter Organisationen med sin Formue for det derved
opstaaede Erstatningsansvar.
D a A rbejderpartiet i Begyndelsen af det 19 Aarhundrede havde
opnaaet stor M agt i Parlamentet, benyttede det Lejligheden til at
faa vedtaget en Lov, nemlig T h e Trade Disputes A c t 1906 (6 Edw
7 c 47), der ophæ vede Reglen om , at Fagforeninger og A rb ejd sg iv er
foreninger m ed deres Formue hæ fter for deres Lederes og M edlem 
mers Retsbrud, og idethele ophæ vede A nsvaret, Erstatningsansvar
og andet, for alle retstridige H andlinger, derunder B oycotting, som
Organisationerne maatte begaa, naar b lot Handlingerne skete for
at »frem kalde eller frem m e en Strid« i A rb ejd sforh old . Denne for
Folkets R etsbevidsthed n edbrydende L ov blev

im idlertid

efter

nogle A ar atter ophæ vet, nemlig ved den før nævnte Trade D is
putes og Trade U nion A c t af 1927, der atter indfører Reglen, at
Organisationerne hæfter m ed deres Formue for Retsbrud, derunder

D e ovennævnte Resultater er fastslaaet i en Række D om m e i det 19 og
20 Aarhundrede, se nærmere: Organisationer S 198-215.
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Boycotting. Denne L ov stempler iøvrig Sym pati-Strejker og Sym 
pati-Lockouter som ulovlige og beskytter dem, der nægter at del
tage i ulovlige Arbejdsstandsninger.
I de andre Lande trænger efterhaanden noget lignende Syns
punkter for B oycottens Retm æssighed og Retstridighed igennem i
D om stolenes Praksis som i engelsk Retspraksis. D er kan gøre sig
Forskelle gældende i Enkeltheder, ligesom der ogsaa er V aklen i
A fgørelserne; men Grundlinjerne er de samme; og det er bem æ r
kelsesværdigt, at de forskellige Landes D om stole er naaet til disse
fælles Resultater uafhængig af hinanden. I Frankrig legaliserede
Loven af 1884, som før omtalt, Fagforeningerne — og A rb ejd sg iv er
foreningerne — naar de udelukkende forfulgte økonom iske, indu
strielle, kort sagt faglige Interesser. Samtidig betonede L oven den
Enkeltes R et til at holde sig udenfor Organisationerne (L ovens A rt
3 og 7). D enne Lovens stærke Betoning af, at A rbejd ern es og A r 
bejdsgivernes Sammenslutning alene maa have til Formaal at tjene
faglige Interesser, har givet D om stolene et Grundlag for at kunne
statuere, at Sammenslutninger og Strejker for at gennemtvinge en
A rb ejd ers A fskedigelse er retmæssig, dersom denne B oy cot alene
tjener faglige Interesser, men retstridig, hvis den forfølger et p er
sonlig ondsindet Formaal (»par un pur esprit de m alveillance«).
M edens tidligere D om m e paa dette og andre Om raader havde sta
tueret, at en Handling er retmæssig eller retstridig alene paa Grund
af selve Handlingens B eskaffenhed og uden H ensyn til M otivet
(»sans distinction de m obile«), fastslog Frankrigs H øjesteret i en
D om i 1896 ved den nys nævnte B oy cot af A rb ejd ere fra Fagfor
eningens Side, at M otivet netop har den frem hævede afgørende Be
tydning for Handlingens Retm æssighed eller Retstridighed. M en
det kan nu idetheletaget siges at være fransk Retspraksis’ Stilling
til alle A rter af B oycotting, baade i A rbejdstridigh eder og i KarDen oven for om talte franske H øjesteretsdom er D om m en i Sirey 1897
I S 25. Planiols Fremstilling, 2 Bd N r 872, S 283-84, giver ikke noget klart
Billede af Retstilstanden paa B oycotten s Omraade.
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tellers og Trusters Kampe, at B oycotten (la mise å l’index) er ret
mæssig, naar den har til Formaal at forsvare faglige Interesser, men
retstridig, naar den forfølger personlig skadende Formaal.
A f Enkeltheder maa nævnes, at Strejke eller Strejketrusel for
at frem tvinge en uorganiseret A rb ejd ers A fsk edigelse altid i fransk
Retspraksis anses for ufaglig, for at have et personligt M otiv. M en
dette skyldes sikkert Indflydelse fra den ovennæ vnte særlige Be
stemmelse i Loven 1884 (A r t 7), der giver den enkelte A rb e jd e r
ubetinget R et til at holde sig udenfor Organisationen. Som Følge
heraf er ogsaa B oycottin g ved sorte Lister (piloris corporatifs) over
uorganiserede A rb ejd ere retstridig.
O pfordringer ved Plakater, Rundskrivelser, Blade til ikke at
søge A rb e jd e hos eller ikke at k øbe hos en Person er en retmæssig
B oycot, naar disse O pfordringer kun rettes til en Forenings M ed 
lem m er, men retstridige, naar den rettes til andre, udenforstaaende.
D ette er statueret baade indenfor A rbejd sk am pen og udenfor, ved
B oycottin g i Forretningslivet. D et ledende Synspunkt er, at naar
en B oycot-O p ford rin g offen liggøres udenfor den faglige Organisa
tions Rammer, mister den sin faglige Karakter og er altsaa i Strid
m ed det af Loven 1884 tilladte Formaal. D enne »publicité extraprofessionelle«, som D om m ene udtrykker det, er retstridig.

I tysk R et er D om stolene naaet til noget lignende Synspunkter
fo r B oycotten s Retm æssighed og Retstridighed ud fra den generelle
M oralstandard, der er fastslaaet i B G B § 826, der bestem mer, at
en Handling, der paa en m od gode Sæder stridende M aade forsæ t
lig tilføjer en anden Skade, forpligter til at erstatte denne Skade.
M ed Støtte i denne Bestemmelse er de tyske D om stole efter
haanden naaet frem til visse ledende Synspunkter fo r B oycotten s
Retm æssighed og Retstridighed. Disse Synspunkter kan k ort an
gives saaledes: en B oy cot er i og for sig et tilladeligt Kam pm iddel;
men den kan blive retstridig dels paa Grund af det Formaal, den
forfølger, dels paa Grund af de anvendte M idler. M H t Formaalet
46
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er det statueret, at dersom B oycotten har til Formaal at undergrave
og ødelæ gge en M ands hele øk onom iske Eksistens, at gøre ham
varig erhvervsløs, er B oycotten retstridig. D ette er fastslaaet baade
v ed Kartellers Forfølgning af erhvervsdrivende, der ikke vil rette
sig efter Kartellets Regler, og ved Fagforeningers eller A r b e jd s 
giverforeningers Forfølgelse af en A rb e jd e r fra A rb ejd sp la d s til
A rbejdsplads. H vad M idlerne angaar, er det statueret, at hvis en
offen lig B oycotop ford rin g indeholder usande M eddelelser eller fo r 
tier vigtige Kendsgerninger eller bringer forva n sk ed e eller o v e r 
drevne Fremstillinger af Stridspørgsmaalet, er den retstridig. Idetheletaget bør en offenlig B oycotop ford rin g for at være retmæssig
give en i Form og Indhold ob jek tiv , fuldstændig og sandfæ rdig
Fremstilling af Stridspørgsmaalet, saaledes, at A lm enheden, man
henvender sig til, bliver i Stand til at danne sig en selvstæ ndig M e 
ning om Sagen. Som Følge heraf maa den nøgn e offen lige B o y c o t
opfordring — altsaa en O pfordring uden nogensom helst Sagsfrem 
stilling — være retstridig. H vis den nøgne B oycotopford rin g der
im od alene rettes til en Organisations M edlem m er, maa den være
retmæssig.

Gennem Organisationernes V irk som h ed er der efterhaanden
skabt en n y R et paa Erhvervslivets Omraade, o g jo større M agt
Organisationerne har faaet, des større Betydning har denne nye
Ret fo r Erhvervenes U døvelse faaet.
Fagforeningerne og A rbejdsgiverforenin gern e søger saaledes at
give udførlige Regler for A rb ejd sd elingen mellem de forskellige

D e ovennæ vnte Resultater er fastslaaet af en Række tyske Reichsgerichtsdom m e i Begyndelsen af det 20 Aarhundrede, se m H t B oycotten s
Formaal R G Bd 56.271-87, Bd 51.369-85 (1902), Bd 57.418-32 (1904), Bd 60.
94-106 (1905), Bd 71.108 ff (1909), Bd 76.35-49 (1911); m H t M idlerne se R G
Bd 51.369-85, Bd 66.379-85, Bd 75.61, Bd 76.35 ff.
Ogsaa i andre Lande er efterhaanden lignende Synspunkter for B o y co t
tens Retmæssighed og Retstridighed trængt igennem i Dom spraksis som
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Haandværks- og Industrifag, at bestem m e, hvilke særlige A rter af
A rb e jd e der hører under det ene Fag og under det andet, altsaa
særlig i de Fag, der grænser op til hinanden (f Eks Snedkerfag,
Tøm rerfag, M urerfag, M alerfag). I nogle Lande giver de undertiden
ogsaa Regler om F agprøver og L æ retid.
D en største Betydning har den af Organisationerne skabte R et
faaet ved Sam arbejdet mellem A rb ejd ern es og A rbejd sgivern es
Organisationer gennem de mellem disse afsluttede k o llek tive A rb ejd soveren sk om ster. N avnlig naar disse kollektive A fta ler sluttes
mellem Fagforeningernes og A rbejdsgiverforen ingens H oved orga n i
sationer, behersker de herved skabte Retsregler faktisk Erhverve
nes U døvelse paa de væsenligste Punkter, som A rb ejd sløn , A r 
bejd stid o l . D e kollektive A ftaler giver ogsaa R egler for Mægling
i faglige Stridigheder og for A fg ørelse af R etstvister om de kollek
tive A ftalers Forstaaelse ved V old giftd om stole, der nedsættes af
Organisationerne selv. I flere Lande er disse D om stole efterhaanden
blevet anerkendt af Staten; og der er v ed særlige L o v e givet nær
mere Regler om disse D om stoles Sammensætning og V irksom hed.
Ogsaa gennem K artellerne og Trusterne er der skabt n y R et for
Erhvervenes U døvelse, m ed udførlige R egler for Fastsættelse af
Priser og Produktion. V e d Karteller aftales der o fte bestem te R eg
ler for de Varekvanta, som hver enkelt til Kartellet hørende V irk 
som hed maa producere, eller for de stedlige Omraader, indenfor
hvilke de enkelte maa afsætte deres V arer, og for K valiteten af

sket i de ov en for om handlede store Industrilandes Ret, se saaledes dansk
R et E R III 1. 764-766 og N oterne.
Se iøvrig nærmere om U dviklingen i Retspraksis i fransk og tysk Ret
m H t B oycottin g ved privatretligt A nsvar O rganisationer 298-331; om Rets
praksis i samme Spørgsmaal i amerikansk R et se samme V æ rk S 286-298.
O m de k ollektive A fta ler og den faste V old giftsret i Danm ark se H j. V.
Elm quist: D en kollektive A rbejdsoveren skom st som retligt Problem , 1918,
og K. Illum: D en kollektive A rbejdsret, 1939; for svensk Rets V ed k om 
mende se Östen Undén I.
46*
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Karteldeltagernes V arer. Mange Karteller opretter tillige V o ld g ift
d om stole, som skal afgøre alle Stridigheder, der opstaar mellem
Kartellets Deltagere om de Spørgsmaal, som Kartelaftalen og D el
tagernes Praksis giver A nledning til.

D et er gaaet N utidens Erhvervsorganisationer, som det gik La
vene. Efterhaanden som Karteller og Truster, Fagforeninger og A r 
bejdsgiverforeninger har vundet M agten i Erhvervslivet, M o n o p o 
let, har M isbrugene vist sig, stærkere og stærkere. Kartellerne og
Trusterne søger at forbeholde sig og deres D eltagere Erhvervet og
at holde nye Konkurrenter ude; disse slaas saa vidt mulig ned gen
nem en haardhændet B oycot. Ogsaa Fagforeninger og A rb e jd sg iv e r
foreninger bestræber sig i et vist O m fang for at forb eh old e deres
M edlem m er Erhvervet. M en det for det øvrige Samfund farligste
Misbrug af M on op olet er nu som i Lavenes T id Erhvervsorganisa
tionernes Forsøg paa at diktere Priser og Lønninger. Samfundet,
der jo om fatter langt mere end Industri og H aandværk, maa i den
øvrige Befolknings Interesse nødvendigvis have en Stemme med
her, idet denne Befolknings Levevilkaar er i h øj G rad afhængig af,
hvilke Priser og Lønninger den skal betale for Frembringelser af
H aandvæ rk og Industri. D et viser sig da ogsaa, nu som i Lavenes
T id, at Statsm yndighederne griber ind ov erfor de Priser og Lønnin
ger, som Erhvervsorganisationerne søger at diktere den øvrige Be
folkning. H istorien gentager sig saaledes. Forskellen er b lot den, at
medens M iddelalderens Erhvervsorganisationer, Lavene, kun be
herskede den enkelte Bys M arked, behersker N utidens Erhvervs
organisationer, navnlig Truster, Fagforeninger og A rb e jd sg iv e rfo r
eninger, som Følge af de m oderne Samfærdsels- og M eddelelses
midlers Teknik, et helt Land, ja undertiden som ved Karteller og
Truster flere Lande.
E fter denne landsom fattende U dvikling er det naturligt, at det
er den centrale Statsmyndighed, der griber ind. O veralt i Landene
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søger R etsordenen gennem Lovgivning i den seneste T id at dæmme
op fo r de nye Erhvervsorganisationers stigende M agt. M en denne
Indgriben fra Statsm yndighedernes Side har hidtil væ ret spredt og
tilfældig, som det allerede fremgaar af enkelte i det foregaaende
omtalte Lovgivningsindgreb. D e m oderne Erhvervsorganisationer
frem byder, baade ved deres indre O pbygning og deres K am pm eto
der, saa store og vanskelige Problem er, at det er forstaaeligt, at
den endelige Løsning af F orholdet mellem dem og Samfundet end
nu ikke er fundet.
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RETSDANNELSER U D E N F O R O RG AN ISATIO 
NERNES O M R A A D E I BYERH VERVENE.
L A N D B R U G SR E T T E N .
I.

D

ET er ikke alene Organisationerne, der efterhaanden har
skabt store Indskrænkninger af den Erhvervsfrihed, som Sta

terne under Indflydelse af den liberale N ation aløkon om i indførte
og ansaa for den lykkeligste Tilstand for Samfundets Erhvervsliv.
D et er ikke b lot paa H aandvæ rkets og Industriens Om raade, at
den ubundne Erhvervsfrihed istedenfor at skabe en lykkelig T il
stand førte til en hensynsløs K appestrid, der overalt blev til de
Svageres U ndertrykkelse, indtil Organisationerne greb ind. Ogsaa
indenfor H andelslivet førte den uhæmmede Kappestrid til en Kamp
af alle m od alle m ed de sletteste M idler. D en bedste D el af H an
delstanden, som ikke vilde betjene sig af disse M idler, led natur
ligvis mest under denne Tilstand. Efter mange Erfaringer søgte de
hæderlige Forretningsmænd tilsidst Beskyttelse hos D om stolene,
idet de og deres A d v ok a ter fandt paa at beraabe sig paa den al
mindelige Erstatningsregel og hævde, at den øk onom iske Skade,
som paaførtes ved de uhæderlige Form er fo r Kapvirke, burde
erstattes. I flere Lande, navnlig i England og Frankrig, lykkedes
det ogsaa at bevæ ge D om stolene til at yde denne Beskyttelse; o g
efterhaanden uddannedes der en Retspraksis, der ramte de værste
M isbrug af Erhvervsfriheden. Ogsaa paa dette Om raade har det
altsaa vist sig, at hvis L ovgiveren forsøm m er sin O pgave og ud fra
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forkerte økon om iske T eorier overlader Erhvervslivet helt til sig
selv, til den uhæmmede Erhvervsfrihed, vokser der naturlig op
af Livet selv en n y R etsorden, der begrænser E rhvervsfriheden ud
fra etiske Idealer og rammer de K apvirkeform er, der strider m od
disse.
Tilsidst indsaa Lovgivningen da ogsaa, at den havde forsøm t sin
O pgave paa dette O m raade; og i nyere T id er der i en Række
Lande udkom m et særlige L ove m od det uhæderlige — ogsaa kal
det det illojale — Kapvirke.
Som de vigtigste Form er af dette Kapvirke, der rammes af
Dom spraksis eller Lovene herim od, maa frem hæ ves: 1. Sælgeres
urigtige eller vildledende M eddelelser (paa Etiketter, Fakturaer, ved
Skiltning, Løbesedler eller Pressen) om deres V arer til Paavirkning
af Efterspørgslen. 2. U rigtige M eddelelser om en Konkurrents Er
hvervsvirksom hed, egnede til at skade denne. 3. Benyttelse i Er
h vervsøjem ed af et N avn, Firma, Forretningskendetegn e I, der ikke
tilkom m er den benyttende. 4. Endvidere forb yd er nyere L ove i
flere Lande M idler som Tilgiftsystem et, Rabatsystem et, Enhedsprissystem et o l , der i V irkeligheden indblander M om enter, der er
selve Vareom sæ tningen ganske uvedkom m ende o g søger at lokke
Kunder til sig ved noget, der tilsyneladende tager sig ud som en
Fordel for K øberne, men som ingensom helst reelle Fordele betyder,
hverken i H enseende til V arens Kvalitet eller Pris.
M en ved Siden af at give Bestem m elser m od en saadan Række
af sæ rlige Form er af uhæderligt K apvirke indeholder de frem m e
ligste nyere L ove en almen etisk Standardregel, der gaar ud paa,
at alle H andlinger, foretagne i E rhvervsøjem ed, der, selvom de ikke
om fattes af Lovens særlige Bestemmelser, strider m od hæderlig
Forretningskik, rammes af Erstatningsansvar og Forbud, den saa
kaldte Generalklausul.

En nærmere Regulering af de H andlendes Erhverv, navnlig af
Erhvervsom raadernes Fordeling mellem de H andlende, findes i
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Reglen ikke, end ikke i Butikshandlen. I adskillige Lande er N æ 
ringerne idethele fuldstændig frie. D et offenlige blander sig ikke
heri; der kræves ingen særlig Bevilling eller N æ ringsadkom st af
M yndighederne; og man kan drive de forskellige N æ ringer i det
hele o g store som man vil. M an kan saaledes drive H aandvæ rk og
H andel sammen, drive H andel fra ligesaa mange U dsalgsteder, man
vil, o s v. I andre Lande er der paa enkelte, men ikke særlig væ sen
lige Punkter givet en vis offen lig Regulering. D er kræves saaledes
en særlig, skriftlig Tilladelse af en offenlig M yndighed, et N æ rings
brev, til at drive selvstændig N æ ringsvirksom hed som H andlende,
H aandværker, Industridrivende o l . M en da der i Reglen selv i disse
Lande ikke stilles nogen Betingelse m H t faglig D uelighed (FagM edens Retsreglerne m od illoja lt K apvirke i engelsk og fransk Ret
væsenlig har udviklet sig gennem Retspraksis, er der i tysk R et givet en
Ræ kke særlige L ove herim od. D en første L ov gaves i 1896; men den in de
h oldt ingen Generalklausul. D enne blev derim od in dført ved den grund
læggende nye L ov af 1909 m od al »unlauterer W ettbew erb«. En særlig Lov
m od T ilgiftsystem et blev givet v ed en L ov af 1932. En L ov af 1933 har stil
let al offen lig og privat K undeerhvervelse, Reklame, Udstillings- og M esse
væsen under M yndighedernes K ontrol. Samme A ar er der givet en L ov m od
R abatsystem et; og i 1934 er der udgivet en Forordning m od den A rt af
U nderbydning, der bestaar i paa almenskadelig M aade at tilbyde V arer
eller A rb e jd e r til Priser, der ikke dæ kker T ilbydern es O m kostninger ved
V arens eller A rb ejd ets T ilvejebringelse, se iøvrig nærmere H edem ann 109121. I dansk R et udstedtes den første L ov paa dette O m raade i 1912. Den
blev u dfyldt og forbedret v ed nyere Revisioner. D en nugældende Lov, Nr.
80, 31 M arts 1937, rammer det ov en for under 1 betegnede M isbrug ved sine
§§ 1-4, M isbrug 2 ved § 10, M isbrug 3 ved § 9, M isbrug 4 v ed §§ 12-14. D es
uden rammer den M isbrug ved de saakaldte »U dsalg« ved §§ 5 og 6 og ved
A u k tion er ved § 7. Endelig indeholder Loven Generalklausulen i § 15. I
N orge er givet Loven m od utilbørlig K onkurrence af 7 Juli 1922, som fo r 
uden Bestemmelser m od de særlige A rter af M isbrug ogsaa indeholder G e
neralklausulen, jfr K risten A n d ersen 287 ff. — Se iøvrig min A fh d l i U f R
1918. 65-80, 131-33, og O. K. M agnussen: Udsalg og T ilgift. 1940.
I engelsk R et udvikledes der allerede tidlig gennem Retspraksis et stærkt
V æ rn for en Forretningsmands Æ re og O m døm m e, trade-reputation. Man
kan være æ refornæ rm ende ikke blot i O rd, men ogsaa i Gerning. I engelsk
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prøver) for at opnaa N æ ringsbrev, b etyd er dette væsenlig kun en
Beskatning og ingen Regulering af Erhvervsfriheden. I enkelte
Lande gælder der visse U ndtagelser fra den Regel, at man kan
forene lige saa mange Erhverv, man vil, f Eks et Forbud m od at
forene H aandværk og H andel og et Forbud m od, at en H andlende
har mere end ét U dsalgsted i samme Kom m une.

II.
I Landbrugserhvervet ophæ vedes eller opløstes de gamle R ets
ordninger, Jordfæ llesskabet og G odssystem et, som Regel i L øbet af
det 18 og 19 Aarhundrede, altsaa i samme Periode, hvori den gamle
Retspraksis er det saaledes statueret, at hvis en Forretningsmand har til
strækkeligt indestaaende paa sin K on to i en Bank til at dække en Check,
han trækker paa den, men Banken — f Eks ved en Fejltagelse — alligevel
ikke honorerer denne Check, er denne D ishonorering ærefornæ rm ende og
giver ham R et til Erstatning, uden Bevis for special damage.
M en en Handling, navnlig en O ffenliggørelse, kan ogsaa uden at være
injurierende være skadelig for en Forretningsmands O m døm m e og give ham
R et til Erstatning. Som Eksempler herpaa kan nævnes: M eddelelse om, at
en M ands Butikspersonale har Skarlagensfeber, eller om, at han er, har væ 
ret eller vil blive insolvent eller blot kom m e i økonom iske Vanskeligheder.
Som en engelsk D om siger: »T h e law has always been very tender o f the
reputation o f the tradesmen«.
V æ senlig samme Grundsætninger følges i amerikansk Ret. H er har man
ogsaa beskæ ftiget sig m ed T ilfæ lde, hvor en Person giver sande M eddelelser
o m en Konkurrents etiske O pførsel. En amerikansk Jurist, John W o l f f sam
m enfatter i en A rtikkel i T h e Yale Law Journal, 1938, S 1304-35 de ledende
Grundsætninger, der i amerikansk Ret gælder om retstridig Skade ved sande
O rd om K onkurrenter, paa følgende M aade: »It should be regarded as ac
tionable unfair com petition :
1. to in form customers or prospective custom ers or com m ent on (a) a
rival’s past unlawful or unethical behaviour w hether conn ected w ith his
business or n ot; (b ) a rival’s present unlawful or unethical condu ct, if such
condu ct is conn ected w ith his business and casts no reasonable dou bt on
his reliability in perform ing contracts; (c) a rival’s life, his personal views
and peculiarities, or his racial origin.
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Retsordning i Byerhvervene, Lavsordningen opløstes. M en i de
frem m eligste Lande op stod der snart igen en ny R etsorden i Land
brugserhvervet ligesom i Byerhvervene, o g ad de samme V e je , alt
saa dels gennem nye Organisationer og dels gennem ny R etsprak 
sis og Lovgivning. I enkelte Lande som England opslugte S tordrif
ten som Følge af en uhæmmet Frihed til at samm enlægge Land
ejendom m e efterhaanden næsten alle de mindre, selvstæ ndige Bøndergaarde. Storgodserne administreres her ofte gennem frie For
pagtninger af de enkelte Dele. I andre Lande, som Frankrig og
Tyskland, op stod der eller bevaredes der ved Siden af G odserne
en stor Bestand af selvstændige mindre Bedrifter. I det frem m elig
ste af alle Landbrugslande, Danmark, h vor Størstedelen af Stor2. (a) to express to customers or prospective customers an unsolicited
opinion about a rival’s goods, business o r business policies, or an opinion
which, if solicited, fails to state a reason; (b ) to give custom ers or p rospec
tive custom ers factual inform ation about a rival’s goods, business or busi
ness policies, unless vital interests o f the inform ant, or o f the public, can
not be protected b y other means.
These principles should apply irrespective o f w hether the inform ation or
opinion was given orally or writing.
Engelsk Ret er det største Eksempel paa Frihed i Næringernes U døvelse.
Man kan uden Tilladelse af M yndighederne drive, hvilke Erhverv man vil,
m edm indre der i en særlig L ov undtagelsesvis er kræ vet en offen lig Bevil
ling, en licence, f Eks i A lkoholerhvervet. Dansk Ret er et Eksem pel paa
Næ ringsfrihed m ed et Næ ringsbrevsystem . Praktisk talt staar A dgangen til
at faa N æ ringsbrev aaben for alle. N ogen Fagprøve kræves ikke som Be
tingelse herfor. Man kan frit forene H andel som G rossist m ed Butikshandel,
H andel m ed Industri, samt forene forskellige Haandværksfag og Industrifag. Kun maa man ikke forene H andel og H aandvæ rk i samme K om m une,
men da man gerne maa forene H andel m ed Industri, og Grænsen mellem
Haandværk og Industri er vilkaarlig, er dette Forbud ikke vel begrundet.
En anden Undtagelse, Forbudet m od, at H andlende har mere end ét U d 
salgsted i samme Kommune, omgaas af de kapitalstærke K æ deforretninger
gennem visse Form er; og yderligere svækkes dette Forbud derved, at de
store Industrivirksom heder maa have lige saa mange Udsalgsteder, de vil.
Se iøvrig om N æ ringsfriheden i dansk R et og nævnte U ndtagelser Poul A n 
dersen Næringsretten. 1939. 37-38, 72-74, 114-116.
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godserne opløstes i talrige selvstæ ndige mindre Bonde- og Husm andsbedrifter, udvikledes Landbrugets T ekn ik overordenlig stærkt
gennem en n y O rganisationsform , A ndelsforen in gern e, der paa de
rigtige Led bevarede Stordriftens Fordele og forenede disse m ed
Selvstændigheden i de mange m indre E nkeltbedrifters Ø konom i,
o g Dom spraksis gav disse A n delsforeninger fuld Retsbeskyttelse.
M en dernæst indførtes der ved L ov en et n yt System af tvingende
R etsregler, der lagde al Sammenlægning og U dstykning af Land
ejen dom m e ind under Statsmagtens K ontrol o g alment paabød, at
alle Landbrugsejendom m e paa 1 H ektar og derover o g m ed en
Jordvæ rdi af 1000 Kr. og derover skal op reth old es som selvstæ n
dige Brug og være forsynet m ed Bygninger og Beboere, som dyrker
Jorden fra disse Bygninger, se Lovene om U dstykning o g Sammen
lægning af Landbrugsejendom m e o g om disse E jendom m es O p ret
holdelse af 3 A p ril 1925, der i det væsenlige er en C odification af
en Række ældre Love, lige fra det 18 til det 20 A arhundrede. G en 
nem denne Lovgivning hindrede Retsordenen, at de mange selv
stændige m indre Landbrug nogensinde igen b lev opslugt af Stor
godser.

735

2. H O V E D A F S N IT .
EN N Y R E T SO R D E N I E R H V E R V SL IV E T .

EN N Y RETSORDEN.

G

E N N E M første D el af Erhvervsretten har jeg forsøgt at efter
spore de Strømninger, der retslig set er de ledende i nyere

T id paa Erhvervslivets Om raade, og at følge dem fra deres O p 
staaen til det Punkt, hvortil de nu er naaet. V i har set, hvorledes
de nye Erhvervsorganisationer, der rejste sig efter Lavenes Fald,
under hele deres U dvikling stadig er kom m et i K on flikter med
Retslivet, og hvorledes disse K onflikter har rejst en Række van
skelige Problem er, som man hidtil ikke har fundet den rette L øs
ning paa. I den første Periode af deres Liv kæ m pede disse O rgani
sationer, som vi saa, om selve Spørgsm aalet: at være eller ikke være.
Lidt efter lidt tillod R etsordenen dem vel i de fleste Lande at
eksistere som lovlige Foreninger. M en Tilladelsen kom kun efter
m egen T øven , og ofte gaves den m ed større eller mindre Forbe
hold, der viste, at T vivlen hos L ovgiveren om disse Organisationers
Berettigelse ikke var fjernet. Skønt man indrøm m ede Frihed til at
danne Fagforeninger og A rbejdsgiverforen in ger, Karteller og T ru 
ster og gav dem og deres E jendom en vis retslig Beskyttelse, tøvede
man m ed at give Foreningsløftet, Kartel- og Trustaftalen Retskraft.
Selv da man senere gav L øftet om at være M edlem af en Fagfor
ening eller A rbejd sgiverforen in g Retskraft, fulgte derm ed ikke, at
Kartelaftalen fik samme Retskraft. I nogle Lande (England og
A m erika) nægtede man stadig denne A ftale G yldighed (som væ-
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rende in restraint o f trade); i andre Lande (som T ysk lan d ) fo r 
beholdt D om stolene og andre M yndigheder sig efter Skøn at give
eller nægte dem G yldighed, eftersom de anses for gavnlige eller
skadelige for Samfundet. — Organisationernes K am pm idler var i
denne første Periode overvejen d e Strejken, og L o ck o u ten ; og R et
ten til at anvende disse M idler blev efterhaanden anerkendt af
R etsordenen i de fleste Lande.
I denne første Periode, h vor Organisationerne endnu var ret
svage, føltes de Problem er, de rejste, im idlertid ikke særlig dybt.
I den følgende Periode, der betegner Organisationernes store o g
mer og mer foruroligende M agtudvikling, skærpes o g uddybes der
im od Problem erne. D er viser sig Farer og M isbrug, som den foregaaende T id ikke kendte. Fagforeningerne og A rb ejd sg iv erforen in 
gerne vedtager egenmægtig flere og flere R egler for Erhvervenes
U døvelse og søger at paatvinge saa mange som mulig disse Regler.
O g det er ved enhver af disse Regler et aabent Spørgsmaal, om de
er til G avn for Erhvervslivet i dets H elhed. Spørgsmaalet om Foreningsløftets og de dertil knyttede V edtæ gters retslige V irkning
maa derfor tages op til ny og dybere Behandling. O g dernæst b e 
gynder man at føle Trust- og K artelproblem et i hele dets Styrke.
I nogle Lande (A m erika og Frankrig) n øjes man nu ikke m ed at
frakende Kartel- og Trustaftalen privatretlig G yldighed, men b e 
gynder at bringe en haardere R etsforfølgning i A nvendelse, Straf
og tvungen Opløsning. M en baade v ed den læm pelige Fremgangsmaade, Frakendelse af G yldighed, og v e d den haarde, Straffen o g
tvungen Opløsning, opstaar for Lovgivning og D om stole det van
skelige P roblem : skal Trusterne og Kartellerne i alle Tilfæ lde ram
mes, eller skal de kun rammes i visse T ilfæ lde og da, i h vilk e?
Lige saa vanskeligt er Problem et om , hvilken H oldning R ets
ordenen skal indtage o v e rfo r det frygtede K am pm iddel B o y co tten ,
som Organisationerne — baade Fagforeninger, A rb ejd sg iv erforen in 
ger, Karteller og Truster — bringer i A n ven delse i denne Periode
i deres Kamp for Magten. I Begyndelsen anvendte R etsordenen
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Straf m od B oycotting, men maatte, som vist, efterhaanden opgive
denne Forfølgning. I nyeste T id søger D om stolene i de fleste Lande
gennem Retsm idlerne Erstatning og Forbud, at ramme de værste
Former af B oycotting, men under forskellige Synspunkter og under
megen Vaklen.
Retsudviklingen har saaledes alene vist os en Række Problem er
lidt efter lidt blive til og faa større og større Betydning. M en n o 
gen Løsning har den ikke bragt. H vad enten det er de R etspørgsmaal, Organisationerne i sig selv rummer, Fagforeningerne saavelsom Kapitalens Sammenslutninger, eller det er B oycotspørgsm aalet,
m øder vi overalt U sikkerhed og T v iv l paa de afgørende Punkter.
For at faa Klarhed over disse Problem er, der har den største
Betydning for N utidens Samfund, maa vi først spørge: hvad er det
for et R etsgod e, de om stridte A ftaler, Fagforenings-, Kartel- og
Trustaftalen angaar, og som

de lige saa om stridte Handlinger,

Strejke, L ockout og B oy cot angriber? Paa hvilket Retsom vaade er
det, vi idetheletaget bevæ ger os m ed disse Fæ nom ener?
Som jeg oven for i Retslærens almindelige D el k ort har gjort
gældende — ved O versigten over Retsystem et, S. 25-26, 28-29 —
bevæ ger vi os m ed disse A ftaler og H andlinger paa et helt n yt
R etsom raade, helt udenfor de nedarvede, af Rom erretten bestem te
Retsom raader, den personlige R et og Ejendom sretten. Fagforeningsog K artel-A ftalen griber ikke ind i nogen personlig R et eller nogen
Ejendom sret, være sig den individuelle (eller tinglige) eller den
artsbestemte (eller Fordringsretten), og Strejken, Lockouten og
B oycotten angriber heller ingen personlig R et eller Ejendom sret.
Rom erretten var ikke naaet til at erkende den Ret, som disse A f 
taler og H andlinger griber ind i, og som ligger udenfor R om erret
tens fast staaende System af R ettigheder: personlige Rettigheder,
R ettigheder over Ting og Fordringsrettigheder. D ette er netop en
af Grundene til, at Retserkendelsen har haft vanskeligt ved at naa
frem til Klarhed over Problem erne paa det nye Om raade. En
Strejke, en L ock out eller en B oy cot kan give A nledning til, at de
47
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gammelkendte Rettigheder, personlige R ettigheder o g E jen dom s
rettigheder krænkes. En Strejke og L ock out kan saaledes under
tiden betyde, at en Række A rbejd sk on trak ter brydes, ligesom der
under Strejken kan ske V o ld m od Person og E jen dom ; en B oycoto p fordrin g kan indeholde Æ refornæ rm elser. M en Strejken, L o ck 
outen og B oycotten behøver efter deres N atur slet ikke at m edføre
disse Krænkelser af Person, E jendom eller kontraktm æssige F or
dringer. N aar de da, uden at. bevirke disse Krænkelser, alligevel
undertiden maa anses for retstridige, maa de altsaa krænke en helt
anden Ret end de nævnte gammelkendte. Paa samme M aade kan
Fagforenings- eller K artel-Aftalen give A nledning til, at Fagforenin
gen og Kartellet erhverver en E jendom eller indgaar Kontrakter
om Form ueydelser. M en selve Fagforeningsløftet og K artelløftet
skaber ingen Fordringsret i sædvanlig Forstand, altsaa ingen For
m uefordring, ingen Fordring paa en Form ueydelse, være sig Ting
eller Penge eller A rb ejd sydelser. Fagforenings- eller K artel-A fta
lens Deltagere forpligter sig saaledes ikke til nogen A rt af A rb e jd sydelse; de forpligter sig heller ikke, som Kom m issionæren, til at
lade Formuegenstande, de maatte erhverve, kom m e en anden Per
son til G ode. D e forpligter sig overh oved et ikke til bestem te Y d e l
ser af økon om isk V æ rdi, hvilket netop er det centrale i det h æ vd
vundne Begreb Fordringsret.
D et m enneskelige Retsgode, som Kartel-, Trust- og Fagforenings-

U ndertiden henregnes til Fordringsrettighederne ogsaa Rettigheder, der
kaldes negative Fordringsrettigheder, obligationes non faciendi, hvis N avn
stammer fra, at de ikke gaar ud paa det positive: at yde noget (Ting,
Penge) eller foretage noget (A r b e jd e ), men paa det negative: ikke at fo r e 
tage sig noget, undlade at handle, hvor man ellers har Ret til Handling, jfr
K oh ler i Iherings Jahrbücher für D ogm atik des heutigen, röm ischen und
deutschen Privatrechts, ældre Række, Bd X V II 263, Planiol I N r 2156, A a gesen : Indledning til Formueretten 165 ff, Jul. Lassen 4. D enne Samling R et
tigheder er im idlertid et Pulterkammer af de mest forskellige A rter af R et
tigheder, der i Virkeligheden intet reelt har tilfælles, og som bl a gaar paatværs af den romanistiske Sondring mellem tinglige og obligatoriske Rettig-

742

aftalerne griber ind i og paa deres M aade søger at beskytte, og som
forstyrres ved H andlinger som Strejke, L ock out og B oycot, maa
altsaa være et særligt, selvstændigt R etsgode ved Siden af de fra
Rom erretten nedarvede, den personlige Ret, den individuelle E jen 
dom sret og Fordringsretten. D er bør, som frem hævet i min O v er
sigt over Retsystem et, S 42 ff, i N utidens og Fremtidens Ret
anerkendes en ny, 3die G ruppe af R ettigheder ved Siden af disse
gam m elkendte R ettigheder; og det bedste N avn for den nye Ret
er E rh vervsretten . H erved forstaas en retsbeskyttet A dgang til gen
nem et A rb e jd e at opnaa øk onom iske V æ rdier. Som tidligere frem 
hævet, maa H ovedvæ gten lægges paa, at en Erhvervsret kun giver
en A dgang til at opnaa øk onom iske Fordele, ikke en Raadighed
ov e r bestem te A rbejd sresu ltater, ti m ed denne Raadighed er vi
heder. T il disse negative »Fordringsrettigheder« hører saaledes bl a saa fo r 
skellige R ettigheder som de saakaldte negative Servitutter, Retten til at
kræve, at en Person ikke driver en vis Næring i et bestem t Om raade. Man
er ogsaa klar over, at der ikke om disse Rettigheder kan opstilles de samme
Regler, som gæ lder om de virkelige Fordringsrettigheder, Fordringer paa
Ting, Penge eller A rb ejd e, D ernburg II 1. 23, Jul. Lassen 4, Ussing O bliga
tionsret. A im . D el 2 U dg 8. Eksempelvis passer Forældelsesreglen ikke paa
de saakaldte negative Fordringer, Ussing s St 471-72. Paa flere G rupper
af disse passer derim od Hævdsreglen, se E R II 550-51. Men endnu værre
for denne Systemgruppe negative Fordringer er det, at der overh ovedet
ikke kan opstilles fælles Regler eller Grundsætninger for disse h øjst fo r 
skellige Rettigheder. Eksempelvis skal nævnes, at en Forpligtelse til ikke
at bygge i en vis H ø jd e og en Forpligtelse til ikke at drive Næring i
en bestem t Egn hører hjem m e i saa forskellige O m raader af Retslivet
og er saa uensartede, at de maa behandles efter vidt forskellige Syns
punkter og Grundsætninger, og at hvis de i en enkelt retslig Henseende
kan behandles ens, gælder det samme om Rettigheder, der falder helt
u denfor de negative Rettigheder (jfr f Eks Reglen om Frihedshævd, der
er den samme baade for positive og negative Servitutter og for Forpligtelser
til ikke at drive N æ ring). Sagen er i V irkeligheden den, at det eneste, der
har ført til Samlingen af de mange uensartede R ettigheder under Pulterkam m er-Gruppen negative Fordringer eller obligationes non faciendi, er det
rent form elle, at man ved alle disse R ettigheder vilkaarlig har valgt særlig
at fremhæve Forpligtelsessiden og at give denne en negativ Form ulering:
47*
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inde i en helt anden Gruppe Rettigheder, nemlig E jen dom srettig
hederne, jfr oven for S 25-27. En A dgan g til gennem et A rb e jd e at
opnaa økonom iske Fordele kan være retsbeskyttet enten alment
v ed en offenlig V iljeserklæ ring, navnlig Lovens Regler, eller k on 
k ret ved en privat V iljeserklæ ring, navnlig en Kontrakt. D e ved
L oven eller anden Retsregel beskyttede almene Erhvervsrettigheder
er, som tidligere nævnt, 1, de frie Erhvervsrettigheder (f Eks R ettig
heder ifølge Loven til Jagt, Fiskeri, Sejlads), 2, de almindelige
N æringsrettigheder (der er betinget af N æ ringsbrev fra M y n d ig
hederne), 3, de faglig betingede Erhvervsrettigheder (f Eks R et til
V irksom h ed som Læge o g Sagfører) og 4, Enerettigheder eller M o 
nopoler, der er betinget af særlig Bevilling af en M yndigh ed (f Eks
Jernbane-, Sporvejs- og Færgeselskabers Eneret til Jernbane- eller
S porvejsdrift eller Færgefart paa et bestem t, lokalt begræ nset O m 
raade). De k on k ret ved privat V iljeserklæ ring beskyttede Erhvervs-

Pligt til ikke at bygge, til ikke at drive N æ ring o s v, jfr E R I 177-78. M en
enhver R et og Pligt kan man efter Behag form ulere negativt eller positivt;
og Betegnelsen negativ om en R et er alene af den G rund uheldig, at enhver
Ret, ogsaa de saakaldte negative Fordringer, er et positivt G ode. En saakaldt negativ Servitut er det retsbeskyttede positive G o d e for A , at der
opretholdes en for A tiltalende Tilstand paa B’s E jendom , h vorfor O rd et
Tilstandsservitut vilde være en bedre Betegnelse end negativ Servitut. M en
ikke b lot A ’s Ret, ogsaa B’s Pligt kan form uleres positivt, nemlig som B’s
Pligt til at opretholde denne Tilstand paa sin E jendom . O m vendt kan Plig
ten ogsaa ved en saakaldt positiv Servitut, f Eks en Fiskeriret form uleres
negativt, nemlig som en Pligt for Søens E jer til ikke at fylde Søen op og
idetheletaget til ikke at umuliggøre Fiskeriet i Søen for den servitutberettigede. Baade ved den nævnte negative og den positive Servitut er Retten
et retsbeskyttet positivt G ode, d v s en K ilde til Lystfølelser for den servitutberettigede; men hvad enten disse L ystfølelser bestaar i en konstant
Række tiltalende Synsfornem m elser (som ved V illaservitutter) eller Smagsfornem m elser (som ved Fiskeriretten), er der ingen G rund til at skabe en
juridisk Term inologi, der kalder Retten ved Synsfornem m elser for negativ
og ved Sm agsfornem melser for positiv. H vad der gælder disse Rettigheders
positive eller negative Rettigheders Formulering, gælder ogsaa Form ulerin
gen af Retten til uforstyrret Næring eller Prisleje. En N æ ring af et vist
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rettigheder er i første Række de ved A rb ejd sk o n ira k fer i videste
Forstand sikrede A dgange til gennem bestem te A rb e jd e r at opnaa
bestem t fikserede økonom iske V æ rdier. H erunder falder ikke blot
Kontrakter mellem A rb ejd ere og A rb ejd sg iv ere i sædvanlig For
stand, men ogsaa Kontrakter med V æ rkførere, Prokurister, D irek 
tører og alle andre højere, i en V irk som h ed ansatte, endvidere K on 
trakter om selvstændige Agenturer, derunder Generalagenturer, og
L øfter om at aftage gennem en bestem t P eriode en A nden s V arer
eller benytte en A nden s faglige T jen este eller V iden. Erhvervet,
som disse A rbejd sk on trak ter omhandler, er overvejen d e beskyttet
ved de i disse K ontrakter aftalte F ordringsrettigheder; hvis A r 
b ejdsgiveren (i videste Forstand) bryder A ftalen og nægter den
arbejdende Erhvervet, ifalder A rb ejd sg iv eren et Erstatningsansvar;
der opstaar altsaa en Fordringsret til Penge. For den væsenligste
D el kan disse A rbejdskon trakters Behandling derfor henvises til

O m fang er her det positive G ode. A f H ensyn til denne som til enhver Ret
maa den forpligtede undlade visse Handlinger, ikke drive Næring i en vis
Egn, ikke sælge under en vis Pris.
Sluttelig bemærkes, at naar det undertiden siges, at de R ettigheder eller
G oder, man ukorrekt har kaldt negative Fordringsrettigheder, ikke er selv
stændige R ettigheder men derim od Eksempler paa R etsb esk yttelse for G o 
der udenfor de almindelige G ræ nser for R etsb esk yttelse, se G oos: A im
Retslære I S 155-60, Lassen S 4, da kan denne Anskuelse efter det ovenfor
udviklede ikke tiltrædes, jfr ogsaa T orp : H ovedpunkter af Formuerettens
alm D el. 1900 S 28-29. Naar der saaledes f Eks stiftes en Lysnings- eller
U dsigtservitut over en E jendom til Fordel for N aboejen dom m en , da skulde
der altsaa her efter denne O pfattelse ikke være stiftet nogen selvstændig
Ret, men det skulde blot være Ejendom sretten over N aboejen dom m en , den
herskende E jendom , der havde faaet en U dvidelse. D et indses nu im idlertid
ikke, hvori denne U dvidelse skulde bestaa. V e d den nævnte Servitut faar
Ejeren af den herskende E jendom jo ikke i mindste M aade flere B eføjelser
over denne end han havde i F orvejen ; hans R et til Raaden over denne ud
vides ikke det ringeste. H vad han derim od opnaar, er en R et til at hævde
en vis Tilstand paa en andens E jendom . D er stiftes en jus in re aliena, ikke
in re sua, altsaa en selvstændig, begrænset eller m iddelbar Ret, der intetsom helst har m ed Ejendom sretten at gøre.
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A fsn ittet om A rbejdsaftaler i Fordringsretten, se H en ry U ssing:
Enkelte Kontrakter 302 ff. M en paa visse Punkter er der G rund til
for Retsordenen af samfundsmæssige H ensyn at gribe ind og ved
særlige Beskyttelsesregler værne om Erhvervsretten i videre O m 
fang end det sædvanlig sker i de private A rbejdsk on trak ter. En
kelte Love har allerede grebet ind i disse F orhold; og Retspraksis
har støttet Erhvervsretten paa Punkter, der var uomtalt i K on trak
ten. M en der trænges til en endnu stærkere samfundsmæssig Be
skyttelse af Erhvervsretten i disse Forhold. D ette vil blive behand
let paa et særligt Sted. N aar der i det følgende tales om E rhvervs
rettigheder, tænkes der alene paa de almene, paa Loven eller anden
Retsregel støttede Erhvervsrettigheder, de ovennæ vnte 4 Grupper,
og ikke paa de paa en privat A rbejd sk on trak t støttede, der kaldes
de kontraktbestem te Erhvervsrettigheder.
D e enkelte erhvervsdrivende søger ofte at beskytte deres Er
hverv ved særlige A ftaler med andre, der kan tænkes at ville ud
øve samme Erhverv. Den, der k øber en Forretning eller en Praksis
(f Eks en Lægepraksis), vil i Reglen aftale m ed den tidligere Inde
haver af denne Forretning eller Praksis, at denne Forgænger ikke
frem tidig indlader sig paa en hermed konkurrerende V irksom h ed.
M en selvom dette ikke aftales, maa det sikkert antages at væ re en
afgørende Forudsætning for K øb et af V irksom heden, at dennes
tidligere Indehaver ikke iværksætter et K apvirke til den o v e r
dragne E rhvervsvirksom hed. En erhvervsdrivende vil ofte ogsaa
søge at skaffe sig saadanne K apvirke-A fkald fra de i hans V irk so m 
hed ansatte for det Tilfæ lde, at de udtræder af denne. D isse A f 
kald er gyldige, m edm indre de gaar videre end paakrævet eller util
børlig indskrænker den forpligtedes A dgang til Erhverv (jfr den
nordiske A ftalelovs § 38).
M en de erhvervsdrivende kan ikke i N utidens Erhvervsliv n øjes
m ed saadanne A ftaler m ed Enkelte til deres Erhvervs Beskyttelse.
Saalænge de enkelte kæm per isoleret i Kam pen fo r Tilvæ relsen,
gaar altfor mange Kræfter og Kapitaler til Spilde ved en planløs
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Kappestrid i Erhvervslivet: der bliver for mange om det enkelte
Erhverv; disse mange konkurrerer — baade paa A rbejd sm arked et
og paa V arem arkedet — hinanden ned, enten til Ø delæ ggelse eller
til urimelig lave Livsvilkaar; og Planløsheden i Produktionen fører,
navnlig i Industrien, til O verprodu ktion og alt deraf følgende Spild
og Ødelæ ggelse af investerede Kapitaler. I dette K aos og denne
N ø d opstaar naturnødvendig en Trang til fast Ledelse og Plan; og
da Samfundet under Liberalismen fuldstændig forsøm te sin Opgave
her: at skabe en Retsorden, der kunde give Erhvervslivet en fast
Ledelse og Plan, tog Livet det selv i sin Haand at skabe denne R ets
orden, nemlig ad Sammenslutningens V e j; af Kaos og N ø d rejste
de nye Erhvervsorganisationer sig: Fagforeningerne, A rb e jd sg iv e r
foreningerne, Kartellerne og Trusterne. Disse Organisationer er un
der N utidens større og mere sammensatte Forhold det samme, som
Lavene var i det mindre og mere enkle m iddelalderlige Samfund:
Forsøg paa at betrygge de E rhvervsdrivendes og A rb ejd ern es Livs
vilkaar gennem et System af Regler til Skabelse af en fast Plan
øk on om i i Erhvervslivet. Som jeg i Indledningen til Erhvervsretten
frem hævede, vokser Reglerne her op af Livet selv, af en indre N ø d 
vendighed uden nogensom helst H jæ lp fra Lovgivernes Side; tvæ rt
im od lægges der som vist de nye Organisationer og deres Regler
mange H indringer i V ejen fra Statsmagtens Side. A lligevel baner de
sig V e j. D et, alle disse Organisationer tilstræber som deres højeste
Maal, er, at alle de Regler, de vedtager for Erhvervenes U døvelse
— om Priser, Produktion, A rb ejd sløn , A rb ejd stid m m — skal blive
tvingende R egler for alle, der udøver de paagældende Erhverv.
N aar Retsordenen i Organisationernes første Periode i de fleste In
dustrilande og endnu i N utiden i enkelte Lande frakender Fagforeningsløftet og Kartelaftalen R etsgyldighed, hæmmer Statsmagten
Organisationerne paa V e je n m od dette Maal, idet enhver Deltager,
A rb e jd e r eller Fabrikant da altid frit kan bryde disse Foreningsaftaler, uden at de kan drages til A nsvar herfor ved D om stolene;
og dette var i lang T id en betydelig Svækkelse af Organisationerne-
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M en selvom Retsordenen efterhaanden har givet Foreningsaftalen
R etsgyldighed, er Organisationernes System af Regler jo herm ed
kun bindende for dem, der slutter sig til og indm elder sig i O rga
nisationerne. M en disse vil da — ganske som Lavene i den ældre
M iddelalder — ved faktiske M agtm idler søge at tvinge dem, der
søger at holde sig udenfor Organisationerne, til at slutte sig til
dem. D er opstaar ved Organisationernes stigende Indflydelse efter
haanden i vide Krese af Erhvervslivet nye Æ resbegreber, en ny
Erhvervsmoral, ud fra hvilken Organisationerne fordøm m er alle
udenforstaaende næringsdrivende og A rb ejd ere som Individer, der
ikke vil staa solidarisk m ed deres Fagfæller, som falder disse i R y g 
gen i Eksistenskam pen; og man anser sig for m oralsk berettiget
til at forfølge disse »illoja le« Elementer, disse »U n d erby d ere« af
Kartellets Priser, disse »Strejkebrydere«, der gaar under deres A rbejdsbrød res i Fagforeningen vedtagne Lønninger, ganske ligesom
Lavene forfulgte de udenforstaaende og underbydende Elementer
med N avne som »Bønhaser«, »Fuskere« eller m ed andre moralsk
degraderende Betegnelser.
D et, Erhvervsorganisationerne overalt kæm per for, er da en n y
Retstilstand, h vor de af dem vedtagne R egler for Erhvervenes U d 
øvelse følges af alle; men da ingen Regler bliver Retsregler uden
M agt, og da Samfundets R etsorden her nægter sin M edvirken eller
endog m odarbejder denne Bevægelse, maa Organisationerne selv
søge at finde et faktisk M agtm iddel, h vorved de kan gennem tvinge
Reglerne. D e har som vist fundet det i B oycotten . B oycottin g en er
faktisk i N utidens Erhvervsliv Organisationernes private R ets fo r
følgning eller Selvtægt ov erfor alle udenforstaaende, der ikke fri
villig vil b ø je sig for deres Regler. Ogsaa denne Forfølgning søger
Samfundsmagten som vist en T id at forhindre eller hæmme, først
m ed Straf, senere m ed Erstatningansvar, men i det lange L øb uden
effektivt at kunne stanse Organisationerne paa deres V e j m od
Magten. Tilsidst n øjes D om stolene m ed at fastslaa visse A nstæ ndighedsregler for B oycottens U døvelse, der hindrer de groveste
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Former herfor. M en Organisationerne kan udm ærket god t iagttage
disse A nstæ ndighedsregler og dog iværksætte en effek tiv B o y 
cotting.
Statsmagtens H oldning overfor Organisationerne er da idethele
præget af U sikkerhed og Planløshed. Baade i Statsmagtens T øven
med at anerkende Organisationerne og den A ftale, hvorpaa de hvi
ler, Foreningsaftalen, og i dens Forsøg paa at dæmme op for O r
ganisationernes Forfølgning af udenfor staaende, B oycottingen, lig
ger en instinktiv Fornemmelse hos Lovgivere og D om m ere af, at
det er et stort Spørgsmaal, om disse Organisationer, deres Regler
og Handlinger, altid kan siges at være gavnlige fra et sam funds
mæssigt Synspunkt. D en gamle engelske R etsopfattelse, at baade
A rbejdernes Fagforening og Kapitalisternes Trust er en conspiracy
m od Samfundets V el, rummer en Kerne af Sandhed. N aar A r b e j
derne og A rbejd sgivern e indenfor deres respektive Foreninger og
ved O verenskom ster mellem disse indbyrdes vedtager Regler for
A rb e jd sløn og A rb ejd stid , og naar Fabrikanter og H andlende i Kar
teller og Truster vedtager R egler for V arepriser og Produktion,
mangler der ved alle disse O verenskom ster og Regler en 3die Part,
der ligeledes har Interesse heri, nemlig det øvrige Samfund, ogsaa
kort betegnet som Forbrugerne. O g ov erfor alle Klassers Særinteresser er det R etsordenens O pgave at varetage det hele og store
Samfunds Interesser.
Samfundsmagten har, saavidt jeg kan se, ov e rfo r disse Organi
sationer kun V alget mellem ét af 2 Standpunkter: 1. Enten helt at
forb yd e dem alle, baade Fagforeninger, A rbejdsgiverforeninger,
Karteller og Truster, opløse de eksisterende og helt forbyde, med
Straf, Erstatning og Forbud, enhver A rt af B oycotting, — det var
dette Standpunkt, Retsordenen indtog i disse Organisationers fø r
ste T id — men dette Standpunkt er kun rigtigt, hvis disse Sammen
slutninger alle maa anses for skadelige eller overvejen de skadelige
for Samfundets Interesser, eller 2: tillade Organisationerne at leve
og virke og vedtage Regler for Erhvervenes U døvelse, men sam-
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tidig stille dem under Statsmagtens K ontrol og bestem m e, at deres
Regler, være sig for A rb ejd sløn og A rb ejd stid , for Priser, P roduk
tion o a, kun faar G yldighed, naar de, efter en kritisk Bedøm m else,
stadfæstes af M yndigheder. D ette Standpunkt forudsæ tter, at O r
ganisationerne, naar de kontrolleres af Retsordenen, og deres R eg
ler kritisk vurderes af denne, kan gøre megen samfundsmæssig
Gavn. M en det M ellemstandpunkt, som Retsordenen i de fleste
Stater i N utiden indtager, 3, nem lig: at tillade Organisationerne at
virke uden effektiv K ontrol og vedtage deres Regler uden at kræve
dem stadfæstede af M yndighederne og at tillade dem at tvinge
udenforstaaende ved B oycotting til at følge disse, ikke af Stats
magten kritisk vurderede Regler, er efter min O pfattelse uholdbart.
U nder den nuværende Retstilstand, H alvheden, er det kun
Udenvæ rkerne ved Organisationerne, R etsordenen rører lidt ved,
men ikke H ovedstillingen. Lovgivningen og D om stolene har o v e r
for Organisationernes haardhændede private R etsforfølgning i de
fleste Lande tilsidst maattet indrøm m e, at B oycotten i o g for sig
er et tilladeligt Kam pm iddel i N utidens Erhvervsliv, men at den
maa holdes indenfor visse Grænser, at visse grove A rter af denne
Forfølgning ikke kan tillades. A llerede i det rent personlige F orhold
maa et M enneske til en vis G rad være beskyttet m od, at andre
M ennesker ukaldet og uden ob jek tiv Grund virker for at afskære
ham fra Forbindelsen m ed hans M edm ennesker, se oven for under
den personlige Ret S 531-34. M en langt alvorligere for hans Eksi
stens er det, naar han ad denne V e j afskæres fra ø k on om isk e F or
bindelser med M ennesker; og ganske særlig gælder dette, naar han
udelukkes fra mægtige Erhvervsorganisationer. O m man udelukkes
fra en Forening til D yrenes Beskyttelse eller fra H olbæ k A m ts
historisk-topografiske Selskab, er uden Betydning, økon om isk set.
M en om en A rb e jd e r udelukkes fra sin Fagforening eller en Fa
brikant fra det Kartel, der behersker hans Erhverv, vil i Reglen
være af V elfæ rdsbetydning for dem.
For al økonom isk B oycottin g b ør der idetheletaget gælde visse
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Retsgrundsætninger, der udelukker de mest hensynsløse Form er for
denne Forfølgning, og som maa gælde, hvad enten Forfølgningen
iværksættes af Fagforeninger, A rbejdsgiverforen in ger, Karteller og
Truster eller af andre Erhvervsorganisationer, men som naturligvis
har den største Betydning ved de førstnæ vnte Organisationer, da
de stiler m od en Beherskelse af hele Erhvervet. D e Retsgrundsæt
ninger, der paa dette Om raade b ør gælde i et Kultursamfund, er
efter min O pfattelse følgende, der i et vist O m fang ogsaa er trængt
igennem Retspraksis i en Række frem skredne Lande, som jeg nær
mere har paavist i I H ovedafsnit af Erhvervsretten.
I Reglen vil en Handling, der er retmæssig, naar den udføres af
en Enkelt, ogsaa være retmæssig, naar den udføres af flere i F or
ening. M en paa enkelte særlige Om raader viser Erfaringen, at en
Handling, selvom den er retmæssig, naar den udføres af en Enkelt,
kan blive retstridig, naar den udføres af flere i Forening, idet den
nemlig er langt farligere og mere samfundskadelig, naar den ud
føres af flere i Forening. Ogsaa paa Erhvervslivets Om raade gælder
i A lm indelighed den første generelle Sætning; en illojal O ptræ 
den, f Eks Udtalelser, der uden at være injurierende skader en
Konkurrent, er lige retstridige eller efter Om stæ ndighederne ret
mæssige, hvad enten de fremsættes af en Enkelt eller af flere i
Forening. M en ved B oycothandlinger indtræder der en særlig R et
stridighed ved fleres H andling i Forening. En Enkelt har frit Lov
til at afbryde Erhvervsforbindelsen med en anden, være sig at købe
L ord Brampton siger i D om m en i Quinn v. Leatham, jfr ov en for S 721 N o 
ten: »M uch consideration o f the m atter has led me to be convin ced that a
num ber o f actions and things not in themselves actionable or unlawful
if done separately w ithout conspiracy may, with conspiracy, becom e danger
ous and alarming, just as a grain o f gunpow der is harmless but a pound
m ay be highly destructive.« I offenligretlige Forhold er det m ed F øje an
taget, at selvom en enkelt Em bedsmands Tagen sin A fsk ed eller Opsigelse
af sin T jen este er retmæssig, er Em bedsm ænds kollektive Opsigelser af
deres T jen esteforh old til det O ffenlige, Strejke, retstridig, se Poul A n d er
sen 157-166.
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hos ham, arbejde hos ham o l ; og det er ligegyldigt, hvilke denne
A fb ry d elses M otiver er. Enhver maa frit kunne vælge sine For
bindelser, af personlig Smag eller andre individuelle Grunde. M en
fleres A fb ry d else i Forening — efter fælles Beslutning — af Erhvervsforbindelse m ed en anden kan efter Om stæ ndighederne blive
retstridig. B o y co tten bestaar netop i en saadan fælles, planlagt A f 
bryd else af E rhvervsforbindelse. O g en O pfordring til B o y co t, hvad
enten den er rettet til en Enkelt eller flere, mange, er i Reglen ret
stridig. Dette gælder dog ikke, hvor O pfordringen saglig kan b e 
grundes. Forud for en B oy cot maa der nødvendig gaa O p fordringer
til denne fra den ene til den anden. B oy cot eller den efter fælles
Beslutning iværksatte A fb ry d else af en E rhvervsforbindelse og O p 
fordring hertil behandles derfor i det følgende ens i H t R etstridig
hed eller Retmæssighed. Strejke og L ock out falder, som det vil ses,
ind under B oycotbegreb et i dettes rette Om fang. Disse to H and
linger er kun to U nderarter af B oycot, gaaende ud paa A fb ry d else
af E rhvervsforbindelse mellem A rb ejd sg iv ere og A rbejd ere.
D e første to ledende Retsgrundsætninger, der kan opstilles, er
da efter det anførte disse:
1. En E nkelts A fb ry d e ls e af E rh vervsforbin d else m ed en anden
eller andre er retmæssig og kræ ver ikke til sin R etfæ rdiggørelse
nogen Begrundelse.
Fleres A fb ry d e ls e efter fæ lles Beslutning af en E rh vervsforbin 
delse m ed en anden, ogsaa kaldet B oy co t, og O pfordring hertil er
retstridig, m edm indre A fbrydelsen, eller O pfordringen saglig, o b 
jek tiv kan begrundes, d v s begrundes paa en saadan Maade, at en
D om stol vil finde B oycotten og B oycotop ford rin gen saglig begrun
det. Som saglig Begrundelse kan eksem pelvis nævnes, at en For
retningsmand Gang paa Gang har vist sig upaalidelig m H t O v er
holdelse af indgaaede A ftaler eller uefterrettelig m H t Betalinger.
B oycotten (derunder Strejke og L ock out) maa ogsaa være beret
tiget, naar den anvendes som M iddel til at tvinge den b o y co tte d e
til at betale en Fordring, som han er juridisk forpligtet til (jfr D om
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i U f R 1898. 477 H.). D erim od er B oycotten (derunder Strejke og
L ockout) retstridig, naar den anvendes som M iddel til at frem 
tvinge en Betaling, som den b oycotted e ikke juridisk er forpligtet
til (jfr U f R 1921.876), uanset, om han maatte være m oralsk fo r
pligtet eller ej, da D om m en herover ikke kan betros de b oycottende.
Idetheletaget maa en B oy cot være retstridig, hvis den iværksættes
af moralske, religiøse eller nationale Grunde, da det sam fundsm æs
sigt er for farligt at overlade private Sammenslutninger D om m en
herover. En B oy cot eller B oycotop ford rin g kan saaledes ikke til
lades, b lot fordi de b oycotten d e eller op fordren de finder den b oycottedes rent private V an del umoralsk eller ford i de som Protestan
ter misbilliger, at han er K atolik eller om vendt, eller fordi han er
irreligiøs, eller fordi han f Eks i Grænsedistrikter har en anden na
tional Indstilling end de b oycotten d e. D erim od maa det anses for
saglig begrundet, at f Eks en Række N æ ringsdrivende b o y co tte r et
Blad (opsiger det, undlader at avertere i det), fordi det direkte eller
indirekte op fordrer til O prør, R evolution, eller idethele viser u lov
lige sam fundsom væ ltende Tendenser. H er som i det ovennævnte
Tilfæ lde m ed U ordholdenh ed og U efterrettelighed m H t Betalinger
har den b oy cotted e begaaet retstridige H andlinger, der naturlig b e 
grunder en B oycot.
N aar en B oy cot som nævnt er retstridig, ford i den anvendes
som M iddel til at gennemtvinge noget, hvortil den b oyco tte d e ikke
er juridisk forpligtet, maa den naturligvis saa meget mere være ret
stridig, naar den anvendes for at gennem tvinge et lovforbu d t R e
sultat, f Eks Betaling af Aagerrenter, og idetheletaget noget retstridigt, f Eks Kontraktbrud.
Retstridig er efter det anførte ogsaa en B oycottin g som Husejerforeningers M asseopsigelser af organiserede eller uorganiserede
A rb ejd ere, Fagforeningers M asseopsigelser overfor en Bank af Fagforeningsm edlem m ernes Indskud for at tvinge Banken til at give
en risikabel Kredit til et Foretagende o l . I disse T ilfæ lde mangler
der ogsaa en saglig, ob jek tiv Begrundelse af B oycotten.
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Ligeledes er en B oy cot (eller Trusel herom ) naturligvis retstri
dig, hvis den anvendes for at frem tvinge en offenligretlig Beslut
ning, som de b oycotten d e intet juridisk Krav har paa, f Eks for at
tvinge en offenlig M yndighed til at give bestem te Personer en Stil
ling eller A rb ejd e, som M yndigheden ikke er forpligtet til.
H vor B oycotop ford rin gen efter det anførte er retmæssig, maa den
kunne fremsættes baade skriftlig eller mundtlig, offenlig eller privat.
N aar en B oy cot er retstridig, er Truslen om B o y co t ogsaa ret
stridig.
Fra den her frem hæ vede H ovedgrundsæ tning: at B oycotten er
retstridig, naar den ikke er saglig begrundet, maa der im idlertid
gælde en Række U ndtagelser, som ogsaa gennemgaaende er aner
kendt i Landenes Lovgivning og Dom spraksis under den nuværende
Retstilstand.
2. S trejke og L ock ou t for Æ ndringer i A rb ejd sløn , A rb ejd stid
og andre almene A rb ejd sb etin g elser er under den nuværende R ets
tilstand anset for retmæssig, ganske uanset om den L øn forh øjelse,
Lønnedsæ ttelse, Forkortelse eller Forlængelse af A rb ejd stid en e l,
vedkom m ende Strejke eller L ock out tilstræber, maa anses for sam
fundsmæssig forsvarlig eller uforsvarlig. En Undtagelse herfra er
det, at Em bedsm ænd ikke har Ret til Strejke.
U d en for disse almindelige A rbejdsbetingelser maa Strejkens og
Lockoutens Retm æssighed derim od bedøm m es efter H oved gru n d 
sætningen under 1. D erfor er f Eks en Strejke for at frem tvinge en
Æ ndring i en Fabriks D riftsm aade kun retmæssig, hvis Æ ndringen
maa siges at være saglig begrundet. Selv en saadan Strejke kan dog
være udelukket, nemlig hvis den er forbudt i en særlig k ollektiv
O verenskom st. En Strejke, Lockout, idethele en B o y co t for at hin
dre nogen i at anlægge eller k øbe en Fabrik er retstridig, ford i et
I det følgende bruges O rdet B oy cot i den ov en for frem hæ vede rette om 
fattende Betydning, altsaa som om fatten de ogsaa Strejke og L ockout, m ed
m indre det m odsatte siges; endvidere indbefattes B oy cotop ford rin g ogsaa
i det følgende under O rdet B oycot, naar ikke det m odsatte siges.
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saadant Indgreb i en Persons D ispositionsfrihed ikke saglig, o b je k 
tivt kan begrundes. Et saadant Indgreb b ør kun M yndigheder kunne
foretage og kun m ed udtrykkelig H jem m el i en Lov. Indgrebet vil
iøvrig ofte være forbudt i H enhold til kollektive A ftaler.
3. En B oycot, der holdes indenfor en Forenings M edlem m er,
idet O pfordringen til disse om at b oy cotte en Person A , kun sendes
til M edlem m erne, f Eks i Foreningens M edlem sblad, er retmæssig,
naar O pfordringen ikke indeholder injurierende eller andre ulovlige
U dtalelser om A . D erfor er bl a Erhvervsorganisationers »sorte
Lister« over usolide Betalere, underbydende M estre, Strejkebrydere
o l i Reglen retmæssige, under den angivne Betingelse.
En offen lig O pfordring til B oycot, f Eks i Løbesedler, Plakater,
der opslaas paa Huse eller bæres rundt i Gaderne, i D agblade, o l ,
er derim od retstridig, m edm indre B oycotten (derunder altsaa Strejke
o g L ock out) saglig, ob jek tiv t kan begrundes ved den b oycotted es
A dfæ rd.
Efter denne Grundsætning vil ogsaa Strejkevagters O pfordring
til Strejke i R eglen være retstridig. Efter Politiets samstem m ende
Erfaringer i alle Lande, giver Strejkevagters O vertalelsesforsøg uaf
brudt A nledning til U roligheder, O p tøjer o l og b ør derfor alene
af H ensyn til O rdenens O pretholdelse være forbudt. I nyeste T id,
h vor Fagforeningerne har vok set sig m eget stærke, har A rb e jd e r
bevægelsen forøvrig ikke længer synderlig Brug for Strejkevagter.
Iøvrig bemærkes, at det at ledsage Personer, f Eks A rbejdsvillige,
m od deres V ilje gennem Gaderne, fra deres A rbejd sp lad s til deres
H jem , er retstridigt allerede ud fra den p ersonlige R et, se oven for
S 544-45.
4. En Forenings, A ’s eller en Persons, B’s O pfordring til C om
at afbryde Forbindelsen m ed D m ed T ilføjen d e af, at hvis C ikke
b ryder m ed D, vil A eller B bryde m ed C, er retmæssig under fø l
gende Betingelser: 1) naar O pfordringen ikke frem sættes offenlig,
2) naar den ikke indeholder injurierende eller andre ulovlige U d 
talelser, og 3) naar den alene er m otiveret ved Forsvaret eller H æ v
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delsen af A ’s eller B’s økonom iske, faglige Interesser, og ikke af
personlige M otiver, som H ævnlyst, eller andre saglig uberettigede
M otiver. Som Følge af dette Synspunkt vil følgende B o y co to p fo rdringer være retmæssige: en Fagforenings O pfordring til en A r 
bejdsgiver om at afskedige uorganiserede A rb ejd ere, en A r b e jd s 
giverforenings O pfordring til en Forretningsmand om ikke at levere
V arer til en uorganiseret M ester, et Kartels eller en Trusts O p fo r 
dring til at bryde Forbindelsen m ed en Person eller et Selskab, der
ikke vil slutte sig til Kartellet eller Trusten, alt under Trusel om
selv at ville bryde m ed den op fordrede, hvis denne ikke bryder
m ed den b oycottede, — forudsat at de ov en for under 1), 2) o g 3)
frem hævede Betingelser opfyldes. D et følger af Fordring 3), at en
Fagforenings B oycotforfølgn in g af en A rb ejd er, efterat denne A r 
b ejd er har tilbudt at indm elde sig i Fagforeningen, altsaa en Slags
Straf, er retstridig.
E fter de meget om hyggelige U ndersøgelser og overordenlig om fattende
og ganske upartiske V idneafhøringer, som den engelske R oyal Com m ission
on trade disputes og trade com binations af 1906 foretog, er det godtgjort,
at »peaceful picketing«, fredelig Overtalelse ved Strejkevagter praktisk talt
ikke forekom m er i V irkelighedens V erden. K om m issionen udtaler (K om missionsbetænkningen S 127): »T h e evidence on this m atter laid b efore us
is on this point really overwhelm ing, and is evidence w hich the T rade
Unions have made no attem pt to contradict. W h at it com es to is this, that
watching and besetting for the purpose o f peaceably persuading is really
a contradiction in terms. T h e truth is that picketing — when it consists o f
watching or besetting the house, etc., h ow ever con du cted — is always and
o f necessity in the nature o f an annoyance to the person picketed. A s such,
it must savour o f com pulsion, and it cannot be doubted that it is because
it is found to com pel that trade unions system atically resort to it.«, jfr
nævnte Betænkning (R eport 1906) M inutes o f Evidence Sp 1590, 1843, 1951,
2358, 3209, 3791 ff o fl a. Disse Erfaringer bekræftes af Politiets Praksis i
Tyskland og Frankrig.
D et er klart, at den B esæ ttelse fra A rbejdern es Side af Fabrikker (h vor
der er erklæret Strejke) — som særlig er blevet anvendt i Frankrig i Aarene
lige op til Verdenskrigen 1939, under de svage Regeringer, som Landet da
havde — i sig selv er retstridige, alene fordi de er retstridig Betrædelse af
Andenm ands Ejendom .
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U d fra de her angivne Synspunkter vil Sym pati-Strejker og
Sym pati-Lockouter som Regel være retmæssige.
Spørgsmaalet om , h vorvid t en U delukkelse af et M edlem fra en
Fagforening, en A rbejdsgiverforenin g, et Kartel o l er saglig b eføjet,
maa altid kunne bringes for D om stolene, da en saadan U delukkelse
i Reglen er af V elfæ rdsbetydnin g for det paagældende M edlem ;
og D om stolene b ør ikke indskrænke sig til at afgøre, om U deluk
kelsen er hjem let ved Foreningsvedtægternes Ord, m en maa selv
stændig bedøm m e, h vorvid t U delukkelsen er saglig, o b je k tiv t be
grundet v ed dette M edlem s hele A dfæ rd.

D e oven for hæ vdede Grundsætninger for B oycotten s R etm æ s
sighed og Retstridighed maa gælde for de herom handlede Erhvervs
organisationer — Fagforeninger, A rbejdsgiverforen in ger, Karteller
og Truster — saalænge den nuværende Retstilstand i Samfundet
bestaar. M en disse Grundsætninger maa — selvom disse Organi
sationers Retstilling totalt forandres — i Frem tiden ogsaa gælde
for andre O rganisationers B oycottin g — hvad enten disse andre
Organisationer er af økonom isk, politisk, national, religiøs eller an
den personlig A rt. D isse Grundsætninger er idetheletaget at opfatte
som visse A nstæ ndighedsregler, som i et Kultursamfund altid maa
kræves overh oldt ved U døvelse af en B oycot.
M en ved den nævnte særlige Gruppe Organisationer — Fagfor
eninger, Karteller, Truster, — kan Samfundet, saa vidt jeg kan se,
A f Litteraturen om B oycottin g maa frem hæves ovennæ vnte engelske
Komm issionsbetænkning, en dvidere: Organisationer, jfr E R III 1. 763-68,
Carl Ussing: Retmæssige og retstridige Arbejdstansninger, Tillæ g til U f R
1928, se navnlig S 17-24, 27-36, 39-41 (denne A fhandling findes ogsaa i
M indeskriftet: Carl Ussing i Skrift og Tale, 1935. 233 ff), Jon S keie: U lo v 
lige M idler i Kampen om A rbejdsvilkaar, O slo 1931, Ragnar Bergendal:
B oy k ott från rättlig synpunkt, Bilag IV til det N ordisk e Juristmødes F or
handlinger 1931, jfr Forhandlingerne S 99-143, Knud Illum: D en kollektive
A rbejdsret, 1939, 320 ff.
48
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ikke i Længden blive staaende ved den hidtidige almindelige R ets
tilstand i Staterne, altsaa ved at tillade dem at virke o g vinde M agt
o g indskrænke sig til at hæ vde de nævnte A nstæ ndigheds-G rundsætninger for deres B oycotforfølgn ing. Disse E rhvervsorganisatio
ner kan nemlig m eget vel overh olde disse A nstæ ndigheds-G rundsætninger i deres B oycotforfølgn in g o g dog vinde M agten i E r
hvervslivet. Gennem de oven for under 2, 3 og 4 nævnte tilladte
B oycotarter har disse Organisationer faktisk i L øbet af de sidste
to Menneskealdre mere og mere tvunget de udenforstaaende — tid 
ligere uorganiserede A rb ejd ere eller M estre, Fabrikanter og K ø b 
mænd — ind i Fagforeningerne, A rbejdsgiverforen in gern e, K artel
lerne og Trusterne. Disse Erhvervsorganisationer adskiller sig fra
andre Erhvervsorganisationer derved, at de tilstræber M agten i Er
hvervslivet, d v s M on op olet.
D et maa ikke underkendes, at disse Erhvervsorganisationer ofte
med deres R egler forfølger visse ideelle M aal: Solidaritet o g Sam
m enhold, der er af samfundsmæssig V æ rdi, selvom disse Egenska
ber kun øves indenfor en begrænset Kres, et vist Erhverv, end
videre en kvalitativ Standard i Produktionen, Forhindring af en
uhæmmet Kappestrid, der fører til Spild af V æ rdier og menneskeuværdige Kaar, idethele til en Plan og

O rden i Produktion og

Omsætning, som Samfundet har forsøm t at gennem føre. Forsaavidt
er disse Organisationers private R etsforfølgning, B oycotten m od
dem, der vil staa udenfor, berettiget. M en paa den anden Side er
det forstaaeligt, at disse Erhvervsorganisationer, A rb ejd ern es saavelsom A rbejdsgivern es, Kartellerne og Trusterne, da de netop kun
forfølger et bestem t Erhvervs Interesser, i den nærmere U d fo rm 
ning af deres Retsregler — om A rb ejd sløn og V arepriser, A r b e jd s 
tid, Produktionsbegrænsning o l — alene eller overvejen d e har deres
egen øk onom iske Fordel for Ø je.
O pgaven for Fremtidens Lovgiver paa dette Om raade maa da,
efter min O pfattelse, blive at bevare disse Organisationer, udvikle
det væ rdifulde i dem, de Idealer for Plan, O rden og Solidaritet i
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Erhvervslivet, de forfølger, og samtidig i hele det øvrige Samfunds
Interesse begrænse deres økonom iske G evinster til en rimelig Stør
relse, der paa den ene Side indeholder tilstrækkelig Opm untring til
fortsat Organisation og Solidaritet, men paa den anden Side skaber
en retfærdig Ligevægt mellem disse Befolkningsklassers o g Erhvervs
Fortjeneste og alle de andre Klassers og Erhvervs Fortjeneste.
I denne Erfarings-Formel, som man maaske kunde kalde Er
hvervsretfæ rdighedens Formel, ligger, at den s ty k k e v ise Indgriben
o v e rfo r disse Organisationer, som Lovgivningen hidtil har iværksat
selv i de frem m eligste Lande paa dette Om raade, maa anses for
forfejlet. I dansk R et er saaledes A rb ejd ern es og A rb ejd sgivern es
Organisationer og derm ed Spørgsmaalene om A rb ejd sløn , A r b e jd s 
tid o l undergivet særlige M yndigheder, dels en V old g iftsret (der
døm m er i Sager om de mellem disse Organisationer indgaaede k o l
lektive A ftaler om nævnte Løn og T id , om disse A ftalers rette
Fortolkning o s v ) og et Forligsnævn, der form idler nye O verens
kom ster og, h vor Forlig ikke naas, fastsætter A rb ejd sløn n en o l , se
L ov 4 O k tob er 1919 om den faste V old giftsret o g L ov 18 Januar
1934 om M ægling i A rbejd stridigh eder (jfr L ovbk N r 430, 31 O k 
tober 1941). M en K a rteller og Truster og de af dem fastsatte V arepriser er behandlet efter en helt anden Lov, nemlig L o v om Pris
aftaler 18 M aj 1937, og ved denne L ov henlagt under en helt anden
M yndighed, Priskontrolraadet; og Priserne paa Landbrugets V arer
fastsættes af en tredje M yndighed, nemlig af Landbrugsm inisteriet
og Rigsdagen efter Forhandling m ed Landbrugets Organisationer
(gennem de saakaldte K ornordninger, Sm ørordninger o l ). N oget
Sam arbejde mellem alle disse L øn og Pris fastsættende M yn dig
heder findes ikke; der mangler følgelig det O verblik over alle Lønog Prisforhold og den n øje afstemte, alsidige V urdering af de fo r 
skellige Erhvervs og Befolkningsklassers A rb ejd sy d elser, der alene
kan give retfæ rdige Lønninger og Priser. En lignende splittet R ets
tilstand træ ffer vi i de andre Lande. I N o rg e er der saaledes ogsaa
en A rb ejd sd om stol og et Forligsnævn til Bedøm m else og A fgørelse
48*
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af Lønspørgsm aal o l, jfr L ov af 5 M aj 1927, og en særlig K ontrol
m yndighed til at føre T ilsyn m ed Karteller og Truster, deres Priser
og Fremgangsmaader i H enhold til Tru stloven af 12 M arts 1926
(»o m K ontrol m ed Konkurrenceindskrænkninger og om Prism is
brug«). I de angelsaksiske Lande har man i Reglen kun givet R egler
paa begræ nsede Om raader om A rbejd sløn n en s Fastsættelse, og i
de enkelte Lande, som i U S A , h vor man ogsaa har grebet ind
o v e rfo r Karteller og Truster, har man ligeledes op rettet særlige
K ontrolm yndigheder, der ikke staar i Forbindelse m ed de lønregulerende M yndigheder, jfr. om

den amerikanske Trustlovgivning

o ven for S 696-99. Selv i Lande som T yskland og Italien, som ved
deres autoritære Styre skulde synes at have bedre Betingelser for
en mindre splittet, m ere enhedsmæssig Behandling af alle Erhvervs
livets Problem er, er alligevel Løn- og andre A rbejderspørgsm aal
o g Prisspørgsmaal delt mellem forskellige M yndigheder. A rb ejd ern e
o g A rb ejd sgivern e er i T yskland organiseret i den fælles store Sam
menslutning, der kaldes den tyske A rb ejd sfron t, jfr Forordninger
om denne af 24 O k tob er og 11 N ovem b er 1934; og særlige M æglingsm yndigheder (Treuhänder) søger at tilvejebringe kollektive A ftaler
om A rb ejd sløn og andre A rbejdsbetingelser, ligesom der ogsaa er
nedsat særlige A rb ejd sd om stole (A rbeitsgerichte m ed A ppelin stan 
ser) til B edøm m else af de enkelte A rb ejd sk on trak tforh old. M en
uafhængig heraf er der ved en Række K artellove og Love om Pris
forh old (Forordning af 2 N ovem b er 1923, L ove af 15 Juli 1933, 11
D ecem ber 1934, 29 O k tober 1939) indført en K on trol m ed Karteller
o g Truster, idethele m ed V arepriser, gennem særlige M yndigheder,
navnlig en K arteldom stol og en Rigskom m issæ r fo r Prisdannelsen.
Ingen nye Karteller (eller Truster) kan dannes uden Priskom m is
særens Billigelse; men der kan paa den anden Side dannes Tvangskarteller — altsaa Karteller, hvortil alle indenfor et bestem t Er
hverv skal høre — men kun m ed R igsøkonom im inisterens Billigelse.
H eller ikke i Italien, er Lønspørgsm aal og Prisspørgsmaal undergivet
nogen dybere fælles Behandling efter en fast Plan. A rb e jd e rn e og
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A rbejd sgivern e er ogsaa her samm ensluttet i fælles Organisationer,
her kaldet K orporationer, ifølge A rb ejd slov en (Carta del Lavaro)
af 1927; disse K orporationer skal u darbejde kollektive A ftaler, T a 
riffer for erhvervsm æssige T jen ester og Y delser; og K orporatio
nerne er blevet yderligere styrket ved en L ov af 5 Februar 1934.
M eningen var, at hele Landets N æ ringsliv skulde organiseres k o r
porativt, o g at ogsaa Priser paa de vigtigste Forbrugsvarer skulde
undergives K orporationerne. H ele dette korporative Styre er dog
stadig i Støbeskeen; og det er tvivlsom t, om K orporationerne virk e
lig i Praksis vil kom m e til at udøve den store M yndighed, der er
tillagt dem paa Papiret. En Svaghed er det her, at K orporationerne
helt er undergivet det fascistiske Partis K ontrol. For Karteller og
Truster har man givet særlige Love, nemlig af 12 M aj 1932 og 11
A pril 1936. D er kan herefter under visse Betingelser ogsaa dannes
Tvangskarteller, men kun efter Beslutning af de h øjeste Stats
m yndigheder (K on gen efter Forslag af Statsministeren); og disse
Tvangskarteller staar under n øje K on trol af Ministeriet.
U nder hele denne hidtidige splittede Behandling i alle Lande af
Erhvervslivets Problem er, h vor Fagforeninger og A rb e jd sg iv e rfo r
eninger som vist behandles efter én Lovgivning og af særlige M y n 
digheder, Truster og Karteller efter en anden Lovgivning o g af an
dre særlige M yndigheder, bliver ikke b lot disse Organisationers
L øn forhold og P risforhold splittet i den retslige Bedøm m else, men
det samme gæ lder disse forskellige Organisationers B o y co tfo rfø lg ning. H vor denne udøves af Truster og Karteller, behandles den
ofte efter særlige Lovbestem m elser om disse Organisationer paa en
særlig Maade, som f Eks i tysk og norsk Trust- og Kartellovgivning,
m edens Fagforeningers og A rbejdsgiverforen ingers B oycottin g b e 
handles efter andre Regler, enten den almindelige Rets eller særlige
Loves Regler. M en efter min O pfattelse b ør ingen af disse Organi
sationers B oycotforfølgn ing skilles fra de andres i R etsordenens
Behandling, ligesaa lidt som den ene Organisationsgruppes Pris
forhold, som jeg skal vise, b ør skilles fra den anden Organisations-
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gruppes A rb ejd sløn forh old ; men samtlige Organisationers, Fagfor
eningers, A rbejdsgiverforen ingers, Kartellers Løn-, Pris- og P roduk
tion sforhold og B oycottin ger maa i Frem tidens Samfund tages op
til samlet Behandling i en fælles Lovgivning og af en fælles central
Sam fundsm yndighed. U nder den nuværende splittede Retstilstand
ender man, ford i man i hver af de stykkevis givne L ove befinder
sig paa usikker Grund og intetsteds kan gaa til Bunds i P roble
merne, i Retsregler m ed saadanne vage L ovudtryk som »urim elige«
eller »utilbørlige« Priser, eller B oycottinger, der er »utilbørlige«
eller i Strid m ed »almene Interesser« eller Karteller, der som væ 
rende »in restraint o f trade« er stridende m od »public p olicy«.
A t den isolerede Behandling v ed særlige M yndigheder af de fo r 
skellige Organisationer og deres F orh old er uheldig sam fundsm æs
sig set, kan paavises gennem de praktiske Resultater af denne Iso
lation og Særbehandling. H vor saaledes A rbejdsløn n en, A r b e jd s 
tiden o l bestem m es ved Forhandling og deraf følgende kollektive
A ftaler mellem Fagforeningernes og A rbejd sgivern es H oved organ i
sationer — eller Fællesorganisation eller K orporation, som i T y sk 
land o g Italien — vil A rbejd sgivern e ganske vist til en vis Grad
søge at holde igen paa A rbejd sløn n en s Stigning og A rb ejd stid en s
Forkortelse og forsaavidt ogsaa handle i det øvrige Samfunds, de
andre Befolkningsklassers Interesse, men ogsaa kun til en vis Grad.
D en N yord n in g af Fagforeningernes og A rbejdsgiverforeningernes R et
stilling, der gennem førtes af det nye tyske Styre, der tiltraadte 1933, o p 
løste de hidtidige Fagforeninger og A rbejdsgiverforeninger og skabte i deres
Sted en n y Fællesorganisation af A rb ejd ere og A rbejdsgivere, den ov en 
nævnte tyske A rbejd sfron t, h vorved Stridigheder som Strejker og L ockouter
er afskaffet, og M eningsforskelligheder om Løn og A rb ejd stid afgøres ved
Forhandling og særlige Forligsm yndigheder. D enne Fællesorganisation har
ct vist Selvstyre; men Lederne udnævnes af Regeringen, og Organisationens
nærmere faglige og regionale Leddeling bestem mes ved Forordninger af
Regeringen, i Enkeltheder af den M inister, der er den øverste Leder af A rbejdsfron ten , jfr Loven til O rdning af det nationale A r b e jd e af 30 Jan
1934 og Forordninger om den tyske A rb ejd sfron t af 24 O k tob og 11 N o v
1934.
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D er kom m er et Punkt, hvor A rb ejd sgivern e uden Skade for sig
selv kan give efter for A rb ejd ern es Krav, idet A rbejd sgivern e i et
vist Om fang kan overvæ lte de øk onom iske Følger af den h øjere
A rb ejd sløn og kortere A rb ejd stid paa den store forbrugende A l
menhed gennem h øjere V arepriser; og dette vil de i desto h øjere
G rad kunne gøre, jo mere de som M estre og Fabrikanter er fast
organiserede i Karteller eller Truster. M en dette vil atter sige, at
hverken Organisationerne selv eller de Forligsm yndigheder (T reu 
händer, K orporationsnæ vn), der, naar Organisationerne ikke kan
blive enige om de kollektive A ftaler, fastsætter Løntariffen, til
bunds kan undersøge Lønspørgsm aalet eller tilvejebringe en for
hele Samfundet retfæ rdig Løsning af dette Spørgsmaal uden ogsaa
at inddrage under O vervejelserne A rbejd sløn n en s o l’s V irkninger
fo r Prisspørgsmaalet; men dette behandles af helt andre Organisa
tioner, Karteller o g Truster, der hører under andre M yndigheder,
der vel kan o v erv eje og afgøre disse Organisationers Priser, men
paa den anden Side er afskaaret fra at tage Spørgsmaalet om A r 
bejdslønnen, der udgør en væsenlig D el af Prisen, op til Behand
ling, da dette Spørgsmaal hører under en helt anden M yndighed,
den o v en for nævnte Forligsm yndighed e l . Denne Splittelse m ed
fører for det første en Svækkelse af A n sva ret for hver enkelt af
disse isolerede, hver for sig arbejdende M yndigheder, idet paa den
ene Side Forligsm yndigheden m ed F øje kan hævde, at den ganske
vist er klar over, at de A rbejdslønninger, den fastsætter, faar V ir k 
ninger paa et helt andet Om raade, nemlig paa V arepriserne, men
at den intet O verblik, ingen dybere Indsigt og ingen M yndighed
har over disse Priser og at den derfor til syvende og sidst intet
A nsvar kan have for disse, m edens paa den anden Side Kartel- og
Trustm yndigheden m ed samme F øje kan hævde, at den kun kan
befatte sig m ed Priserne og søge at regulere disse efter et vist
Skøn over det »rim elige« og »utilbørlige«, men at den ingen Pligt
kan have tilbunds at undersøge A rbejd sløn n en s Indflydelse paa
Varepriserne i de enkelte Forhold, da den dog ingen Indflydelse
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har paa A rbejdsløn n en, som h ører under en helt anden M yndighed,
og at den derfor i sidste Instans heller ikke kan have noget A n svar
i denne H enseende. M en foruden denne Splittelse af M yndigheden
og A n svaret m edfører denne Retstilstand for det andet en M æ ngde
spildt A rb ejd e, idet disse, hver for sig arbejdende M yndigheder
ofte kom m er til at fastsætte nye A rbejd sløn n in ger o g Priser, som
der i Virkeligheden samfundsmæssig i det hele og store intet B ehov
er for. D a største D elen eller en væsenlig D el af V areprisen i V ir 
keligheden bestem m es af A rbejdslønn in gern e i den Række Fag,
hvis samlede Produkt er en bestem t V are, betyder en F orh øjelse
af A rb ejd sløn n en i alle eller i en M æ ngde Fag for A rb ejd ern e o fte
b lot det, at Samfundet giver dem m ed den ene H aand — i Form
af h øjere A rb e jd slø n — men tager m ed den anden — i Form af
h øjere Varepriser, som jo ogsaa A rb ejd ern e maa betale. O g fo r de
andre Forbrugere, navnlig Landbrugerne, b etyd er de h øjere karteleller trustbestemte Priser for en M æ ngde V arer o g T jen esteydelser
i Handel, H aandvæ rk og Industri, at de til G engæ ld under deres
Forhandlinger m ed en tredje, isoleret M yndighed o v e rfo r denne
maa kræve saadanne Priser for deres V arer i de kom m ende Korn-,
Smør- og Kødordninger, at de holdes skadesløs for de af den fø r 
ste M yndigh ed forh øjed e A rbejd sløn n in ger og de af den anden
M yndighed fastsatte Varepriser. M en saa kan Spillet mellem disse
forskellige Sam fundsm yndigheder begynde om igen, m ed en ny
Stigning af A rb ejd sløn n en som Følge af de forh øjed e Priser paa
Fødevarer o s v . D et er denne Løn- og Pris-U dvikling, som man med
Rette har kaldt Skruen uden Ende, og som ikke effektivt og varigt
kan stanses under den nuværende Retstilstand. D en dybeste Aarsag
til denne Løn- og Pris-U dvikling ligger, som jeg har paavist, ikke
i d et øk on om iske Liv selv; m en i en forkert R etsord en, hvorunder
M yndigheden og A nsvaret for Løn- og Prisforholdenes U dvikling
er splittet mellem en Række forskellige, isoleret arbejden de Myn*
digheder. Ikke en Gang alle Prisforhold er undergivet samme K o n 
trolm yndighed, idet Priserne paa de vigtigste Fødevarer, Landbrugs
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produkterne i sidste Instans fastsættes af en anden M yndighed un
der dennes Forhandling m ed Landbrugets Organisationer. H v o r
ledes kan man vente, at en Priskontrolm yndighed skal kunne ud
rette noget varigt og effektivt, naar de to vigtigste prisdannende
Faktorer, A rb ejd sløn n en og Landbrugsvarernes Pris, helt er und
draget denne M yn digh ed; og om vendt, hvorledes skal man kunne
vente, at Forligsm yndigheden eller A rb ejd sretten skal kunne skabe
stabile og retfæ rdige L øn forh old for A rbejderklassen, naar den er
helt uden Indflydelse paa samtlige de Priser, som A rb ejd ern e maa
betale for deres Fødem idler og andre Livsfornødenheder. Ogsaa her
viser det sig, at det øk onom iske Liv og R etslivet ikke kan skilles
ad. Som jeg andetsteds har udtrykt det: Samfundet er ikke en ø k o 
nom isk eller en retslig Organism e men en økonom isk-retslig O r
ganisme. Paa dette Om raade har det altsaa vist sig, at b lot en fo r 
k ert A nordning af R etsm yn d ighed er har de største, mest uheldige
Virkninger i det øk onom iske Liv. D ettes Priser og Lønninger be
stem m es ikke alene af øk onom iske Love, som Loven om Tilbu d og
Efterspørgsel o l , men tillige og i m eget væsenlig G rad af R ets
ordenen. D er er saaledes en rigtig Tanke i den gamle kanoniske
Rets O pfattelse, at der findes en justum pretium. D en kanoniske
Ret vidste m eget vel, at den øjeblikkelige Pris beroede paa Tilbu d
og Efterspørgsel, men den hæ vdede, at enhver Salgsgenstand og
enhver Y delse af A rb e jd e e a har en af T ilbu d og E fterspørgsel uaf
hængig V æ rdi, en justum pretium, beroende paa Salgsgenstandens
eller Ydelsens sande indre G od h ed eller V æ rd ; og denne retfæ r
dige V æ rdi burde Lovgiveren fastsætte.
Ingen af de Erhvervende, hverken A rb ejd ern e, Fabrikanter, M e
stre, Landbrugere e a, er i og for sig interesseret i stadig h øjere
Lønninger eller V arepriser, da de øjeblikkelige Fordele herved sta
dig igen forsvinder som Følge af den nævnte bestandige O vervæ ltning af den h øjere A rb e jd slø n paa Priserne og af disses Stigning
igen paa A rbejdsløn n en. D e er derfor tvæ rtim od alle interesseret
i stabile Lønninger o g Priser, h vorved enhver faar anstændige Livs-
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vilkaar og idethele et V ederlag for sit A rb ejd e, der er retfæ rdigt
i F orhold til de V ederlag, der ydes andre Erhvervende, væ re sig i
beslæ gtede eller forskellige Erhverv. M en saadanne stabile og ret
færdige Lønninger og Priser naas kun, naar én og sam m e centrale
R etsm yndighed faar samtlige Løn- og Prisforhold og sam tlige Er
hvervsorganisationer og d eres B oycottin g henlagt under sig til en de
lig V urdering og A fgørelse.
H vis alle de herhen hørende forskellige M yn digheder under den
nuværende Retstilstand: A rbejdsforligsnæ vn , A rbejdsretten , KartelTrust- og idethele Priskontrolraad o l , ophæ vedes o g

afløstes

af en fælles central R etsm yndighed, vilde denne Forenkling m ed
føre, 1) at K on trolarbejdet blev rigtig udført, m ed en tilbundsgaaende U ndersøgelse af alle Spørgsmaalets Sider, og 2) at naar
A rb e jd e t saaledes var gjort, grundigt og alsidigt, kunde der ofte i
Fremtiden spares meget A rb ejd e, som nu spildes ved de gentagne,
isolerede

Behandlinger hos

forskellige

M yndigheder af samme

Spørgsmaals forskellige Sider. N aar en central R etsm yndighed saa
ledes havde til Behandling Spørgsmaalet om en Forhøjelse af A r 
bejdslønnen i et bestem t Fag, skulde den samtidig tage under O v e r
vejelse efter H øring af vedkom m ende Fags Kartel eller Trust, om
en saadan F orhøjelse af A rb ejd sløn n en nødvendig maatte m edføre
en F orhøjelse af Kartellets eller Trustens V arepriser. D ette maatte
atter m edføre en U ndersøgelse af Kartellets eller Trustens Pris- og
P roduktionsforhold, af deres K apitalforhold (Spørgsmaal om O v er
kapitalisering o l ), U dbyttet af Kapitalen i Forhold til A rb e jd slø n 
nen o l . O g om vendt maatte denne centrale M yndighed, hvis den
skulde behandle et Kartels eller en Trusts Forslag om F orhøjelse
af Vareprisen, samtidig undersøge Spørgsmaalet dels, om A r b e jd s 
lønnen for Karteldeltagernes eller Trustens A rb e jd e re i F orvejen
var rimelig eller, hvis ikke, den da kunde forbedres gennem Pris
forhøjelsen, og dels, om denne P risforhøjelse vilde betyd e nogen
nævneværdig Fordyrelse af Leveom kostningerne fo r den jæ vne Be
folkning, deriblandt A rbejdern e.
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H vor n øje A rb e jd slø n og V arepriser hænger samm en i det prak
tiske Liv, kan ses af en tilbundsgaaende U ndersøgelse, der en Gang
blev foretaget i England af en bestem t Industris Forhold, nemlig
Kulmineindustriens. D enne Industri har i England i nyere T id gen
tagne Gange væ ret Genstand for Regeringens U ndersøgelse o g K o n 
trol. M inister A u ck la n d G eddes m eddelte i 1920 i Parlamentet, at
Kulmineindustrien m ed hans Billigelse maatte sætte Prisen pr T o n
Kul op m ed 6 sh, og han gav til Begrundelse heraf en fortrinlig
samlet R edegørelse for denne Prisdannelse. Ikke en enkelt, men et
helt K om pleks af A arsager laa i V irkeligheden bag denne Prisdan
nelse. For det første var Jernbanetrafikkens N edgang et M om ent
i dette K om pleks af Aarsager. M an havde ind ført 8 Tim ers A r 
bejdsdag. D et tog derfor længere T id at faa V ogn e ud til B estem 
melsesstederne ved M inerne. Som Følge af denne Indskrænkning i
A rb ejd stid en b lev selvfølgelig Transporten langt om stændeligere
og mere kostbar. E ndvidere var der de forh øjed e Fragter paa K ystfarten. H vad skyldtes disse F ragtforh øjelser? D e skyldtes, som han
paaviste i Enkeltheder, den h øjere A rb e jd slø n og det m indre A r 
bejde, der ydedes. Som et andet M om ent i Aarsagernes Sammen
hæng nævnte han, at naar der gøres mindre A rb e jd e i en enkelt
Industri, forplanter dette sine V irkninger til samtlige andre. D er
var endvidere V anskelighed ved at faa Staalskinner og M askiner
frem til M inerne, ford i der ydedes mindre A rb e jd e og gaves h øjere
A rb e jd slø n i Staalindustrien; og endelig betaltes der i M inerne selv
h øjere A rb ejd sløn , men samtidig m ed den h øjere A rb e jd slø n ydedes
der mindre A rb e jd e . Han viste gennem en udførlig Statistik A r b e j
dernes Fraværelse fra Minerne i forskellige Ø jem ed ; Fraværelsesprocenten androg i 1913 10,7 % , men i 1919 13 % . Produktionen pr T id s 
enhed var i 1913 19,8 T ons, m en i 1919 17,1 T ons. Samler man saa
dette K om pleks af A arsager fra Industri til Industri, fra H jæ lpe
industri, der støtter M ineindustrien, til denne selv, for der ud fra
at bedøm m e dette K om pleks’s Indflydelse paa Prisdannelsen, hvad
Resultat kom m er man da til? Prisen pr solgt T o n var i 1913 11 sh,
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m en i 1919 29 sh 3 ½ d, og af disse 29 sh 3½ d udgør A r b e jd s 
lønnen 21 sh 3½ d, m edens A rb ejd sløn n en i 1913 var 6 sh 10½ d.
A f de 29 sh 3½ d u dgjorde D riftsherregevinsten 1 sh 11 d nu i 1919,
og 2 sh ½ d i 1913. H er er et Tilfæ lde, h vor A rb ejd sgivern e i Sam
fundets Interesse gik ind paa at begræ nse deres F ortjeneste saa
stærkt som muligt. O g disse 1 sh 11 d er vel at mærke ikke b lot G e 
vinsten til M ineejerne, men tillige A fg ift for de saakaldte M inerettigheder, the royalties. A rb ejd sgivern e gik ind paa Begrænsnin
gen af Fortjenesten til denne 1 sh 11 d. M en hvad b e tø d de Par
Pence mere eller mindre, det her drejer sig om, i det Hav, der hed
der Salgsprisen, de 29 sh 3½ d, hvoraf alene A rb ejd sløn n en udgør
21 sh 3½ d! A rb ejd sløn n en udgør m ed andre O rd 75 % af Salgs
prisen, m edens D riftsherregevinsten u dgjorde ca 5 % .
D et er ofte m eget vanskeligt bestem t at angive, h vor stor en
Procent A rb ejd sløn n en udgør af samtlige O m kostninger ved en
bestem t V ares Frembringelse. H vis der til en V ares Frembringelse
foruden A rb e jd e t kræves andet end rene Raaprodukter, altsaa
H alvfabrikata, idethele Produkter, som leveres af andre Industrier
eller Haandværk, og hvori der altsaa ogsaa indgaar en A rb e jd slø n
eller A rbejdsløn nin ger — derunder Løn for Tran sportarbejde — ,
maa alle disse A rbejdslønn in ger naturligvis ogsaa medregnes, naar
al A rb ejd sløn s Procentandel i V areprisen skal gøres op. M en det
er sjæ ldent, at man forfølger disse A arsagsforh old af Lønninger og
Priser saa grundig ud i alle deres Forgreninger som i den oven for
om talte Mine-Industris Tilfæ lde. D erfor maa statistiske O plysnin
ger om nævnte Procentandel ofte m odtages m ed et vist Forbehold.
N aar det saaledes oplyses, at den direkte A rb e jd slø n ved B olig
byggeri i et Land paa en bestem t T id udgør c 45 % af de samlede
Byggeom kostninger, maa herved stærkt betones, at her netop kun
tales om den d irekte A rb e jd slø n ved Byggeriet. T ager vi alle de
M aterialer med, der skal anvendes ved Byggeriet, Mursten, T e g l
sten m m , til hvis Frembringelse der ogsaa medgaar A rb ejd sløn ,
bliver de samlede A rbejdslønningers P rocent-A ndel i det fæ rdige
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Produkts, Bygningens Pris langt større. D ette er vigtigt at fast
holde, naar det gælder om at gøre B yggeriet af Boliger for den store
jæ vne Befolkning billigere. Paa lignende M aade forh old er det sig,
naar det f Eks oplyses, at den direkte U d gift til A rb e jd slø n i Jern
støberier og M askinfabrikker udgør 30 %

og i Jernskibsvæ rfter

40 % af Salgsprisen. M an kan vistnok anslaa den sam lede U dgift
til A rbejd sløn n in ger i samtlige Fag til gennemsnitlig fra 60 til 75 %
af Salgspriserne. D ette er ialtfald forsigtig regnet, naar det erindres,
at det fra en statistisk U ndersøgelse o v er et helt Lands Indtægter
kan hævdes, at 70-80 % af Samfundets samlede Indtægt er A r 
bejdsløn.
M en samtidig m ed denne Erkendelse af A rbejd sløn n en s store
Betydning for V arepriserne maa det ikke overses, at Kapitalens
Profit i visse Tilfæ lde kan være uforholdsm æ ssig stor; dette gælder
ganske særlig, h vor store Truster er naaet til at beherske Priserne;
og selvom de altfor store Fortjenester — til Trustens Organisatorer,
til Indehaverne af de i Trusten samm ensluttede Fabrikker o l —
kun b ehøver at give sig U dslag i faa Ørers (pence, cents) F orhøjelse
af V areprisen pr Enhed paa Grund af nævnte Profittageres ringe
Antal, b etyd er selv en saadan m indre Prisforhøjelse, naar den gaar
igen i en Række Fag og derm ed i Priserne for en Række V arer, der
er vigtige for den store Befolkning, en ret væsenlig Fordyrelse for
denne. Endvidere gælder det samme om Kapitalens Fortjeneste, som
oven for er sagt om A rbejd sløn n en . G ennem mange H jæ lpevarer
og H alvfabrikata i en bestem t Industri’s A nven delse breder Pris
forh øjelsen sig ad en Række Kanaler og bliver endnu mere m ærk
bar i Prisen for det sam lede færdige Produkt. N aar f Eks et Kartel
af Teglvæ rker, et Kartel i R ør- og Sanitetsfaget o g en Cementtrust
alle fo rh øjer deres Priser, selvom det kun er m ed faa Ø rer (pence
eller cents) pr Vare-Enhed, vil det sam lede færdige Produkt, navn
lig Boligbygninger for den store Befolkning, blive ret væsenlig fo r
dyret, idet Forrentning og A m ortisering af de til hele Byggeriet
medgaaede større Kapitaler nødvendig resulterer i h øjere H uslejer.
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Som Følge af begge disse Forhold: paa den ene Side A r b e jd s 
lønnens store P rocen t-A n del af V arepriserne og paa den anden Side
Kartel- og Trust-P rofittens ret mærkbare Indflydelse paa V arepri
serne i visse Tilfæ lde, er det form entlig nødvendigt i en kom m ende
R etsordning af Erhvervslivet at give den samme centrale Statsm yn
dighed B eføjelse til at fastsætte saavel A rb ejd sløn n en som V a r e 
priserne, som jeg o v en for har foreslaaet.
En saadan M yndigh ed vil kunne gøre R et og Skel til alle Sider
og efter en indgaaende U ndersøgelse af hver Industris F orhold naa
frem til at skelne mellem de Organisationer, der loja lt virker baade
i Fagets o g i Samfundets Interesser og ikke misbruger deres M agt
stilling til at skrue V arepriser o g A rbejd sløn n in ger urimeligt i
V e jre t, og de Organisationer, der gør sig skyldige i saadanne M is
brug. D et gaar nemlig m ed Organisationer som m ed de enkelte
M ennesker. D er findes vel adskillige Organisationer, baade Truster,
Karteller og Fagforeninger, der misbruger deres M agtstilling og er
til Skade for det øk onom iske Liv; men der findes heldigvis ogsaa
mange Karteller, Truster og Fagforeninger, hvis Ledere ikke anlæg
ger snevre fagegoistiske Synspunkter, men søger at tjene Sam fun
det m ed Organisationens hele M agt og faktisk ogsaa har bidraget
til at skabe R o og O rden i Faget, at stabilisere Løn- og P risforhold
paa et rimeligt Stade og at m odvirke Kriser i ikke ringe Grad. Disse
sam fundsmæssig ledede Karteller, Truster og Fagforeninger skal en
kom m ende central R etsm yndighed støtte, derunder ogsaa tvinge
udenforstaaende, der m odarbejder denne lojale Planøkonom i, ind
under Organisationernes af M yndigheden billigede R egler for P ro
duktion, Priser og A rb ejd sløn . M en om ven d t skal M yndigheden o g 
saa gribe ind ov e rfo r de Organisationer, Truster, Karteller o g Fag
foreninger, der misbruger deres Magtstilling, og h vor det er d e
udenforstaaende, der m odvirker denne, der har Ret. D en centrale
M yndigh ed kan her ud fra sin større V iden , sit O verblik o g o m 
fattende Erfaring blive en V e jle d e r for Organisationer, der i deres
K ortsynethed kræ ver for h øje Priser og Lønninger, som vurderer

770

de enkelte Bedrifter, der indgaar i Trusten for h øjt, o l . Erfaringen
viser, at for h øje Priser o fte bevirker form indsket Forbrug eller
O vergang til K øb af Erstatningsvarer, at den for h ø je V urdering af
Trustens Enkeltbedrifter fører til Overkapitalisering, til en udvan
det A ktiekapital, der, naar N edskrivningens eller A fskrivningens
Dag kom m er, fører til Børskriser, T a b og M enneskeskæbners Ruin,
at en for h øj A rb e jd slø n ofte fører til A rb ejd sløsh ed som Følge
af N edgang i Forbruget, Bestræbelser for en anden Teknik, der
o verflød igg ør A rb ejd ere, o l . V e d en fornuftig Indgriben i de her
hen hørende Pris- og L øn forh old vil den centrale M yndigh ed kunne
afværge disse U lykker, idethele sanere en Industri og m edvirke til
at stabilisere dens øk onom iske Forhold. M yndigheden vil idethele
kunne virke som en øk on om isk Læge for Organisationerne, m o d 
virke Tendenser til Oppustning af V æ rdier, Overkapitalisering, b e 
virke N edlæ ggelse af urentable V irk som h eder o g befordre en gavn
lig K oncentration af Industrien, m ed deraf følgende Forenkling o g
Besparelser.
D e O rganisationsform er, en central Retsm yndighed her vil faa til U n 
dersøgelse og Bedøm m else, og de faktiske Virkninger, disse Former har i
Erhvervslivet, er, som ov en for frem hævet, a f m eget forskellig A rt. D e rela
tivt frieste Form er for Organisation i Erhvervslivet er Kartellerne, jfr oven 
for S 654-55. Et Kartel kan bestem m es som en ved K ontrakt, o fte i varig
Foreningsform

opstaaet Sammenslutning

mellem

selvstændige

Erhvervs

drivende, der ved denne Organisation søger at fastlægge fælles Regler for
Erhvervets U døvelse, navnlig m H t ensartede Priser, Fordeling eller Be
grænsning af Produktionen — eller begge D ele — eller fælles Salgsbetin
gelser (vedrørende K redit, Transport, Indpakning af V a rer o l ), alt i det
Ø jem ed at forhindre et planløst tabgivende K apvirke. D er findes saa
ledes: rene Pris-K arteller d v s saadanne der b lot gaar ud paa O verholdelse
af visse M indstepriser for samme V are (o fte i Prisen mærket paa Varerne
eller deres Indpakning, saakaldte M ærkevarer), O m raade-K arteller d v s
Karteller, h vorved M edlem m erne deler A fsæ tningsom raadet eller M arkedet
lokalt mellem sig, K ondition skarteller d v s saadanne, der fastsætter fælles
Leveringsbetingelser ved Varesalg, Transport, v ed Indrøm m else af K redit,
Rabat, Sikkerhedstillelse (Pant, Tilbageholdsret, Bankgaranti o l ), Produktionskarteller d v s saadanne, der fastsætter bestem te K vota som Begræns-

771

D et er efter min O pfattelse en god Regel at følge for en L o v 
giver aldrig at blande sig i det private Erhvervsliv, h vor dette selv
fuldtud magter Opgaverne. M en dette er netop ikke T ilfæ ld et m ed
Karteller, Truster, Fagforeninger og lignende E rhvervsorganisatio
ner. Ligesom Samfundets K on trol m ed Salg og Pantsætning af faste
E jendom m e gennem Tinglysningen viste sig nødvendig, ford i det
private Erhvervsliv gennem M isbrug paa dette Om raade — ved
dobbelte Salg og dobbelte Pantsætninger — rystedes o g endte i
forvirrede Tilstande, der undergravede Realkreditten, saaledes er
Samfundets K ontrol med de nævnte Erhvervsorganisationer blevet
en N ødvendighed, dels ford i adskillige Truster, som nævnt, misning af hver Fabriksvirksomheds Produktion, eventuelt i Forbindelse med
en Regel om, at hvis en Fabrik producerer og sælger mere end den tildelte
Kvota, skal der indbetales en A fg ift til en fælles Kasse. I de K arteller, der
kaldes Syndikater, findes der et fælles Salgskontor, hvorigennem alle de sam
m ensluttede Virksom heders Produktion skal afsættes og som igen afregner
m ed V irksom hederne efter de Priser, der opnaas, m ed Fradrag af U dgifter
til Adm inistration, Agentur, Reklam e o l . Syndikatet kan ogsaa form es paa
den M aade, at det fælles K on tor m odtager O rdrerne paa K underne og for
deler dem mellem M edlem m erne i et vist, forud fastlagt Forhold, hvorunder
der ogsaa kan tages H ensyn til A fstand, Fragt, Beholdning af fæ rdige V a rer
hos de enkelte Bedrifter og Særønsker hos Kunderne. Syndikatet, Salgseller Fordelingskontoret er ofte organiseret som

et selvstændigt A k tie 

selskab.
M edens de enkelte V irksom heder i K artellet har bevaret Selvstændighed
i Ledelsen af Bedriften undtagen paa de af K artellet fastlagte Punkter, har
de i en Trust indtraadte V irksom heder opgivet deres økonom iske Selvstæn
dighed og stillet sig under en fælles forretningsmæssig Ledelse. D en ju ri
diske O rganisationsform af Trusten lettes stærkt gennem A ktieselskabsfor
men. D enne kan iøvrig her benyttes paa forskellig M aade. D ersom alle de
paagældende Virksom heder er Aktieselskaber, kan Trusten let iværksættes
af den eller dem, der har Kapital nok, ved O p k øb af samtlige disse Sel
skabers Aktier. D er dannes her o fte et Aktieselskab, hvis eneste Formaal er
at op k øbe og derefter fastholde som E je hele eller Størstedelen af A k tie 
kapitalen i de paagældende, hidtil selvstændige V irksom heder for derigen
nem i Fremtiden at overtage hele den økonom iske Ledelse af eller K ontrol
med samtlige disse, forhen konkurrerende Selskaber (H olding C om pan y).
D a denne juridiske O rganisationsform : E je af A ktierne i og derm ed K on-
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bruger deres faktiske M agtstilling til at skaffe visse M ennesker for
stor P rofit gennem en Overkapitalisering, der senere m edfører Ø d e 
læggelse, U ro og Kriser i Erhvervslivet, og dels ford i Fagforeninger
og A rbejdsgiverforeninger, naar de helt overlades til sig selv, k om 
mer ud i Kam pe — Strejker, Lockouter, B oy cot — der lammer Er
hvervslivet og m edfører T ab af mange A rb ejd sd a ge og andre Tab
fo r Samfundet, o g fordi baade Karteller, Truster, Fagforeninger og
A rbejdsgiverforen in ger, dersom deres Forlig og Overenskom ster,
deres kollektive Pris- o g L øn -A ftaler ikke kontrolleres af Samfun
det, ender m ed at frem kalde urolige, ustabile Tilstande i det ø k o 
nom iske Liv, h vor stadig stigende A rbejd sløn n in ger overvæ ltes paa
trol m ed alle de paagældende Selskaber første Gang anvendtes, nemlig i
A m erika i 1882 af R ock efeller fo r at om gaa com m on laws, engelsk-am eri
kansk Sædvanerets Regel om U gyldigheden af Prisaftaler og idethele af alle
contracts in restraint o f trade, var det en Kres a f M ænd, der som T illidsmænd, trustees, købte og fastholdt alle de hidtil konkurrerende Selskabers
A k tier efter engelsk-amerikansk Rets Regler om det nedarvede Trustinstitut
d v s Tillids- og Forvaltningsinstituttet for Bestyrelsen af privates Formuer,
jfr oven for S 698-99. En endnu fastere og i nyere T id langt hyppigere b e 
nyttet Form end Fastholdelse af A ktierne ved en Kres a f Tillidsm æ nd eller
ved et H olding C om pany er Dannelsen af et A ktieselskab, som opk øber
samtlige E nkeltbedrifter og ofte betaler disses Indehaver h erfor helt eller
delvis m ed A k tier i det n ye store Aktieselskab, idet alle E nkeltbedrifter
ophører som selvstændige A ktieselskaber (eller Interessentskaber) og opgaar
i det nye store Aktieselskab, der herefter er E neejer af samtlige Bedrifter
(fuldstæ ndig Sammenslutning, Fusion).
1. T iden for Kartellernes og T ru sternes O pstaaen. Kartelbevægelsen be
gynder i de fleste større Industrilande i 60erne og 70erne af det 19 A a r
hundrede; Trusterne begynder derim od gennemgaaende noget senere, i
80erne og 90em e af samme Aarhundrede. I U S A , hvor Trusterne allerede
fra de første A a r af 80erne begyndte at gøre sig stærkt gældende, fandtes
der efter T h e Journal o f C om m erce’s A a rb og allerede i 1899 353 Truster
m ed en nom ineret A ktievæ rdi af henved 6 M illiarder D ollars; og efter
M o o d y ’s »T ru th about the Trusts« i 1904 u d gjord e samtlige Trusters A k 
tiekapitalværdi, nom inelt, i dette A a r over 20 M illiarder. D et Land, hvor
Kartellerne er stærkest udbredt, Tyskland, havde allerede i A a r 1900 300
Karteller, hvoraf 220 var industrielle. D en store Kommissionsbetænkning,
49
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Forbrugerne gennem stigende V arepriser. Erhvervslivet ender alt
saa her, hvis det alene skal klare Problem erne, i planløse, skadelige
Samfundstilstande; o g kun en Indgriben ovenfra, fra L ovgiveren
kan her kom m e Erhvervslivet til H jæ lp og gennem en fast Plan
øk on om i skabe R o og O rden i Borgernes A rb ejd e. D et maa da
tilsidst indses, at et Lands Priser og Lønninger, ligesaavel som et
Lands M ønt, er en Statsopgave, er Forhold, som R etsordenen maa
regulere paa de Omraader, h vor Erhvervslivet har vist, at det ikke
selv kan magte Opgaven.
Retsordenens Indgriben begrænses herved naturlig til de O m 
raader, hvor Organisationerne, Fagforeninger og A rb ejd sg iv erforD enkschrift über das Karteiwesen, 1905-6, udviser 385 Karteller, om fatten de
12000 Bedrifter.
2. Kartellernes og Trusternes U d bred else i Landene. K artellerne er særlig
udbredt i T yskland og Frankrig, Trusterne er derim od særlig udbredt i
U S A og England, hvilket hænger sammen med, at Retsordenen, som tid
ligere berørt, i T ysk land og Frankrig stiller sig forholdsvis venlig overfor
Spørgsmaalet om Kartelaftalens Retsgyldighed, medens Retsordenen i Eng
land og A m erika stiller sig fjen dtlig ov e rfo r den, — et af de mange V id n es
by rd for, hvilken indgribende Betydning R etsordenen har for Udviklingen
i det økonom iske Liv. I de nordiske Stater synes K artelform en og Trustform en begge at være ret almindelig anvendt, alt eftersom den ene eller den
anden Form er bedst egnet paa vedkom m ende Omraade. Kartellerne har
her uhindret kunnet vokse op, paa G rund af den nordiske Rets K ontraktog Foreningsfrihed og dens Anerkendelse af Foreninger som Enheder, der
er fuldt berettiget til at handle udadtil, ved A fta ler m ed andre o l (R ets
evne og retslig Handleevne, juridisk Personlighed); og Trusterne er vokset
op i L y af de nordiske Aktieselskabslove.
O veralt i Landene synes Bevægelsen in den for Kartellerne at gaa fra de
løsere til de fastere Former for disse. A dskillige begynder som Priskarteller
og gaar over til at blive Pris- og Produktionskarteller og Syndikater. D et
sker ogsaa ofte, at en Sammenslutning begynder som et Kartel og ender
som en Trust.
3. D e Industrier og andre Erhverv, hvor Kartellerne og T rusterne er
særlig udbredt. Naturligvis er der i saa H enseende en D el Forskelligheder
m ellem de forskellige Lande, idet Industrien i nogen G rad varierer efter
Landenes N aturforhold. I det Land, hvor Trusterne er stærkest udbredt,
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eninger, Karteller og Truster gennem deres kollektive A ftaler selv
har forsøgt at lovgive, men uden samfundsmæssigt O verblik o g
Plan. H vor E rh vervslivet ikk e selv har fo rsø g t at regulere Priser,
Lønninger og P roduktion, men overlad t alt til d et frie K apvirke, er
der i Reglen ingen Grund fo r R etsord enen til at gribe ind, undta
gen for at sikre A rb ejd ern e en M inim um s-Levestandard. M en hvor
Erhvervslivet selv gennem sine Organisationer søger at give R egler
for Erhvervenes U døvelse, staar vi i V irkeligheden o verfor R ets
regler, som der i Livet har vist sig praktisk Trang til. M en R ets
regler hører Samfundets R etsorden til. Disse Regler tilkom m er det
kun Samfundets M yndigheder at give.
U S A , fremgaar det af Industrial Com m issions Betænkning, 19 Bd, at der
her næppe er en Industrigren, h vor der ikke findes Truster. Tager vi et
samlet O verblik over Industrilandene kan man som et G ennem snit i store
Træ k fastslaa, at Karteller og Truster navnlig er udbredt i følgende In
dustrier: Jern-, Staal- og anden M etal-Industri, Maskin- og Elektricitets
industri, den kemiske Industri, Kulindustri, Petroleumsindustri, og Indu
strier, der frem stiller: Næringsm idler, N ydelsesm idler, Tekstilvarer, Læ 
der, Teglsten, Kalksten, M ørtel, Cem ent, Træ, Papir, Glas, Gum mi, Ben
zin, 01, T obak, Tændstikker, Sukker, Sprit, M edicinalvarer, R ør- og Sani
tetsvarer, K affesurrogater.
I Handelen er der en D el Karteller blandt G rossister; og indenfor hver
enkelt By findes der ogsaa flere Karteller mellem de Butikshandlende. Ikke
blot indenfor den almindelige K øbm andshandel, men ogsaa in den for B og
handlen m øder vi o fte i Landene Karteller.
Indenfor Haand v serk et findes en M æ ngde lokale Foreninger eller Lav,
hvoraf adskillige virker som Karteller, navnlig som prisregulerende K artel
ler in den for hver enkelt By eller andet lokalt afgrænset O m raade (navnlig
almindeligt blandt Bagere, Skomagere, Sm edemestre, G larm estre o l ).
D er findes ogsaa adskillige store internationale Karteller, der ofte deler
Landene mellem sig, m ed M on op ol indenfor hvert sit Lands Omraade
(f Eks indenfor Cem entindustrien). Flere store Truster har ogsaa gennem
Datterselskaber H erredøm m e over en Række Lande paa vedkom m ende Industriomraade.
N ogle Industrigrene er særlig egnet til Karteller, andre ikke. Karteldannelsen er lettest ved de Industrier, som frem bringer M assevarer af lige
Kvalitet. V e d individuelle K valitetsvarer kan man dog n øjes m ed Karteller,
der blot fastslaar visse Minimumspriser, altsaa Priser, under hvilke ingen
49*
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D er maa altsaa efter min O pfattelse i Fremtiden skabes en cen
tral Retsm yndighed, der ud fra faglig V id en og Erfaring kan be
handle Erhvervslivets A nliggender overalt, h vor der tiltrænges en
retslig ordnende Indgriben. D et bedste O rd for en saadan central
R etsm yndighed vil være E rh vervsretten . D en bør, som je g ov e n fo r
har paavist, overtage alle de forskellige retslige Opgaver, som i det
nuværende Samfund er splittet mellem en M æ ngde forskellige M y n 
digheder: D om stole, almindelige og særlige, Forvaltningsm yndig
heder, Forligsnævn, K ontrolraad, M inisterier o a. Ingen af disse, i
spredt Fægtning arbejdende M yndigheder, der arbejder m ed hver
sin lille D el af Opgaven, magter den. D e almindelige D o m sto le mag
maa sælge den paagældende Artikkel. De rene Priskarteller er iøvrig orga
nisationsmæssig de svageste, idet det ofte viser sig meget vanskeligt effek
tivt at kontrollere deres Medlemmers Priser.
4. Storreisen af Trusterne og Kartellerne er naturligvis meget forskellig.
Eksempelvis kan nævnes, at i T ysk land findes der indenfor Kulindustrien
et mægtigt Kartel, Syndikatet: D et Rhinsk-W estphalske Kulsvndikat, hvor
D eltagerne er forpligtet til at sælge hele deres Produktion til Syndikatet,
som til G engæld forpligter sig til at aftage og videresælge den; og det b e 
hersker Størstedelen af Tysklands K ulproduktion. K aliproduktionen er i
H ænderne paa nogle faa, landsom fattende Foretagender, der behersker Er
hvervet. I U S A

findes der Kæm peselskaber m ed fra 50 M illioner til 1

M illiard Aktiekapital, (paa G rund af deres Størrelse undertiden kaldet
»dinosaurs o f business«). V e d Dannelsen af den amerikanske Staaltrust betaltes der alene for Carnegie-Fabrikkerne Vi M illiard Dollars. V e d denne
Trusts A nlæ g tegnede alene Bankhuset I P M organ A ktier til et Beløb af
200 M illioner Dollars.
Flere, hver for sig mægtige Truster kan tilsyneladende være selvstæn
dige, uafhængige af hinanden; men o fte bestaar der et skjult Fællesskab
mellem dem derved, at de begge i Virkeligheden beherskes af samme Stor
bank, der tillige gennem sin Finansieringspolitik hindrer nye konkurrerende
Foretagenders Fremkomst. V i har ogsaa Eksempler paa, at Storbanker har
lagt Hindringer i V e je n for O pkom sten af A n delsforetagender, navnlig for
Bygning af Fabrikker, som sam virkende Brugsforeninger ønsker at grund
lægge for at kunne levere Forbrugerne en V are til billigere Priser end den
herskende Trust paa vedkom m ende Omraade.
Truster er i Alm indelighed horisontale d v s Organisationer af ensartede
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ter ikke at bedøm m e saa samm ensatte Fænom ener som Truster og
Karteller. Et Lands almindelige D om stole er saglig egnet til at
dømm e i Retstræ tter mellem de enkelte Borgere og i Straffesager;
men det m oderne Erhvervslivs om fattende O rganisationsproblem er
er de ikke egnet til at løse. Erfaringerne fra A m erika viser det. A t
anlægge Sag ved de almindelige D om stole m od Trusterne og lade
disse D om stole dømme, om en Trust har virket samfundskadeligt,
og efter bekræ ftende Besvarelse op løse den i dens oprindelige selv
stændige Bedrifter, som det skete i Retsagerne m od den amerikan
ske Petroleum s-Trust og T obak s-T ru st (se o v en fo r S 707-8), er en
ganske forfejlet Behandling af disse Erhvervsorganisationer. Opgaindustrielle V irksom heder, altsaa V irksom heder, der frem stiller samme V a 
rer, blot i forskellige lokale O m raader. M en mægtige Truster er i enkelte
T ilfæ lde tillige vertikale d v s de om fatter foruden ensartede industrielle
V irksom heder ogsaa Virksom heder, der vel er vidt forskellige i deres A rt,
men dog hænger sammen ved alle at være Led i samme store Produktionsog Omsætnings-Proces. D er findes saaledes Eksempler paa meget store
Truster, der om fatter baade K ulm inedrift, H øjov n e, Staalværk og V a lse
værk, Skibsrederier, endvidere Truster, der om fatter baade Bryggerier og
Flaskefabrikker, eller Truster, der om fatter baade Teglvæ rker, Kalkværker,
Cem entindustri, o s v.
5. Samfundsmæssige Fordele og M isbrug v ed T ru ster og K arteller. D et
er tidligere frem hæ vet (ov en for S 255 ff), at Karteller og Truster frem byder
mange samfundsmæssige Fordele. En hel Industris Sammensmeltning i en
Trust kan saaledes betyde en stor Forenkling af hele Industrien, N edlæ g
gelse af urentable Fabrikker, Standardisering af Varer, Besparelser paa
A gentur- og R eklam e-K ontoen o l ; og i adskillige T ilfæ lde har da ogsaa
Trusters D annelse som Følge af al denne Forenkling og Besparelse betyd et
billigere Varepriser fo r Forbrugerne. E ndvidere maa fremhæves, at store,
om fattende og effektive K arteller o fte b etyder en Stabilisering af M arkedet
og i det hele en Beroligelse af det økonom iske Liv. Saaledes kan nævnes, at
en upartisk U ndersøgelse har fastslaaet, at det ov en for nævnte store tyske
Rhinsk-W estphalske K ulsyndikat har virket beroligende og stabiliserende
paa Priserne, drevet en m oderat Prispolitik i H ausseperioder og h oldt igen
i nedadgaaende T ider.
Men medens det saaledes er konstateret, at mange Karteller og Truster
har virket samfundsgavnligt, er det paa den anden Side gennem objektive,
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ven ov erfor disse kan ikke være destruktiv; Retsordenen maa tvæ rt
im od konstruktivt udnytte den Organisation, Livet selv har skabt,
men samtidig bringe den ind under Samfundets K ontrol. Selvom
Retsagerne m od Trusterne indledes efter et forberedende A r b e jd e
af en kyndig Trust-Kom m ission, der undersøger baade Trusternes
Pris-Politik, B oycot-K ontrakter o l , udtaler ob jek tiv e Iagttagere, at
R etsforfølgningen m od Trusterne i det hele o g store har væ ret
»værre end unyttig«, »w orse than futile«; den har frem bragt »en d 
less ligitation which have for the m ost led now here«, o g hele det
kostbare administrative og døm m ende Em bedsapparat har ikke
staaet i noget rimeligt Forhold til N ytten (Engelsk R eport o f C om om fattende Undersøgelser ogsaa konstateret, at adskillige Truster og K ar
teller har g jort sig skyldige i grove M isbrug af deres Kapitalmagt, idet
Trusterne bl a har givet altfor store Summer for overtagne Fabrikker, til
Stifterne af Trusterne, derunder til de finansierende Bankhuse og V ek sele
rere; og de har derved o fte maattet skrue Priserne urimeligt i V e jre t og er
alligevel o fte endt m ed at frem kalde en Overkapitalisering, hvis A ktiePapirmasse tilsidst faldt sammen og frem kaldte Ruin for mange M enneske
skæbner, Børskriser og anden U ro og O pløsning. Saaledes startedes Trusten
U S Leather C o med en Aktiekapital paa 125 M illioner D ollars; men i
A aret 1904 var disse A k tier efter Kursværdien kun 51 M illioner D ollars
væ rd; der forelaa altsaa her en Overkapitalisering paa 74 M illioner Dollars.
I Staaltrusten sank Børskursen paa dens A k tier en T id til 40 % af deres
paalydende Beløb. A f de 1400 M illioner Dollars, hvortil Staaltrusten ka
pitaliseredes, form enes efter Trust-K om m issionens U ndersøgelse kun H alv
delen at være reelle Væ rdier. Trustens Stiftere, Organisatorer, finansierende
og garanterende Bankhuse fik alene 150 M illioner D ollars (h voraf M organ,
Carnegie og R ock efeller fik en meget betydelig D el; M organ alene fik 25
M illioner D ollars i rede Penge foruden mægtige Beløb i A ktier). Lignende
og andre Trustm isbrug fandt Sted ved Dannelsen af Petroleum s-Trusten,
Tobakstrusten o fl. a. Endelig maa nævnes, at i nogle T ilfæ ld e har ogsaa
Børsspekulanter gjort sig til Herrer over A ktieselskaber og uden teknisk
Sagkundskab bcgaaet saadanne M isgreb i A nlæ g og D rift ved Sammenslut
ningens Organisation, at ikke b lot Overkapitaliseringen, der dæ kkede deres
Profitbegæ r, men ogsaa Falitten i adskillige Tilfæ lde blev Følgen.
D er findes andre M idler fra Samfundets Side m od Trust-M isbrug end
e n Trustlovgivning, der indfører kontrollerende M yndigheder. Man kan saa
ledes nedsætte eller ophæve T old b esk yttelsen for en m isbrugende Trusts
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mittee on trusts, 1919, S 23 ff). H v or de almindelige D om stole i
Am erika og i andre Lande har behandlet Karteller og Fagforenin
ger o g deres B oycotforfølgn ing, har disse D om stole, som oven for
vist, 1) ikke kunnet magte Kartel-Problem et, og 2) har de vel kun
net sætte visse anstændige Grænser for B oycotforfølgn ingen , men
effektivt hindre denne eller løse B oycotproblem et har de ikke kun
net. D e særlige A rb ejd sd om stole har kun taget sig af et ganske
særligt Sæt kollektive A ftaler, nemlig mellem Fagforeningerne og
A rbejdsgiverforeningerne, og hele deres O pgave har væ ret juridisk
Fortolkning og A nvendelse af disse A ftaler paa enkelte særlige
K onflikttilfæ lde. Paa samme A ftalers T ilblivelse har disse D om V arer og derved udsætte den for et K apvirke fra U dlandet. M en i ad
skillige T ilfæ lde er Trusten stærk nok til at bæ re denne R isiko; og o fte vil
T old frih ed som V aaben i Statens H aand være uden V æ rd i paa G rund af
de store internationale Karteller, der deler Landene mellem sig og derved
udelukker indbyrdes Kappestrid. Idetheletaget er Toldbeskyttelsens Be
tydning for Kartellers og Trusters L iv og V irk en blevet meget overdrevet.
D et maa bestem t betones, at T oldb eskyttelse hverken er Aarsag til eller en
nødvendig Forudbetingelse for et Kartels eller en Trusts Opstaaen. T rust
dannelsen er saaledes i England ustanselig gaaet frem uanset dette Lands
Toldfrih ed. Karteldannelsen i Belgien er blevet stadig mere og m ere inten
siv, endskønt Belgien i 1865 gik over til Frihandelsystemet. D et samme
viser sig i U S A . D en mægtigste Trustsammenslutning, Standard O il Co,
er opstaaet og har hævet Petroleum til en M onopolvare, endskønt denne
er toldfri. O m vendt er det fast organiserede Kartel en Sjæ ldenhed i T ek stil
industrien trods Toldbeskyttelse. M en noget helt andet er, at T old b esk y t
telsen naturligvis kan lette og fremme en Kartel- og Trustdannelse, der i
Forvejen — af andre Aarsager — er ved at organisere sig. — Fra en enkelt
Side er det forøvrig blevet hævdet, at det netop er Toldbeskyttelsen , der
har hindret den danske Tekstilindustris 30 K læ defabrikker i at slutte sig
sammen eller rettere i at blive tvunget sammen, Birck 167.
Et andet M iddel m od Kartellernes og Trusternes M isbrug er en kraftig
udviklet A n d els- og Brugsforeningsbevæ gelse. Truster søger da ogsaa som
nævnt, undertiden gennem deres Banker at lægge Hindringer i V e je n for
O pkom sten af Andelsfabrikker, der kan konkurrere m ed Trustens. Erfarin
gen viser dog i det hele og store, at selvom det lykkes A ndels- og Brugsforeningsbevægelsen at skabe en Række egne industrielle Virksom heder,
kan dette ingenlunde hæmme eller hindre Trusterne væsenligt i deres Pris-
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stole ingen Indflydelse; denne D el af O pgaven henhører under an
dre, særlige M yndigheder, Forligsnævn. M en baade mellem disse
to M yndigheder og mellem den arbejdslønfastsæ ttende M yn digh ed
og den vareprisfastsæ ttende M yndigh ed mangler der K ontakt o g
Sam arbejde m ed

de deraf følgende, oven for paaviste uheldige

Følger.
H ele denne Splittelse af disse n øje sammenhængende O pgaver
mellem de almindelige D om stole o g særlige D om stole, mellem D o m 
stole og Forligsnævn, mellem disse og Priskontrolraad o s v, hænger
ogsaa tildels samm en m ed den gamle dogm atiske A dskillelse m el
lem D om stole og A dm inistration, som siden M on tesquieus Lære om
M agtfordelingen mellem den lovgivende, døm m ende o g administraog Produktionspolitik, navnlig naar Trusterne er frem ragende ledet. Men
endelig er det, som jeg har fremhævet, ikke noget prisværdigt M aal at
forhindre Kartellernes og Trusternes Dannelse og U dvikling, lige saa lidt
som at hindre A ndels- og Brugsforeningernes Væ kst, men at kon trollere
Kartellerne og Trusterne gennem et upartisk, uafhængigt og sagkyndigt
Samfundsorgan, som oven for i Teksten paavist.
A f Litteraturen om K arteller og Truster og L ove herom maa navnlig
fremhæves den amerikanske Trustkom m issions Betænkning, den engelske
Kom m issionsbetænkning, R eport o f com m ittee on trusts, 1919, den tyske
K om m issionsbetænkning: D enkschrift über das Karteiwesen, udgivet af det
tyske Indenrigsministerium, 1, 2, 3 og 4 Bd, 1905, 1906, 1907 og 1908. Om
det ovennæ vnte tyske Kulsyndikat se saaledes dette V æ rk 1 Bd 75 ff, jfr
24-25, 3 Bd 35 ff. Endvidere maa frem hæves den danske Landm andsbank
K om m issions Betænkning, 1923, der indeholder et stort M ateriale til Belys
ning af Trustmisbrug. Dernæst maa nævnes Baumgarten og M eszlen y: K ar
telle und Trusts, Berlin 1906, J B og J M C lark: T h e con trol o f trusts, N ew
Y ork 1912. Sidstnævnte V æ rks positive Forslag om vidtgaaende O ffen ligh ed
m H t O plysning om Trustselskabers Forhold og O pløsning af disse Sel
skaber under Sherman Loven, hvilke Forslag blev fulgt af de amerikanske
Retsm yndigheder, se navnlig nævnte V æ rk S 191-200, er efter min O p fa t
telse forfejlet, hvad Erfaringerne i U S A synes mig klart at godtgøre, se
ovenfor. E ndvidere maa nævnes Vinding K ruse: Organisationer, 1913, 162 ff,
180 ff, 224 ff, 233 ff, og min A fh d l: Trustlovgivning i N ationaløkonom isk
Tidsskrift, 1920, 1-39, Liefm ann: Kartelle und Trusts, Stuttgart 1920, Jenks
og
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C lerk : T h e T rust Problem ,

N ew

Y ork,

1926, B irck I Bd 410-446,

tive M yndighed har væ ret anset for n ødvendig i en Kulturstat for
Borgernes Retsikkerhed. D enne Lære har søgt Garantien fo r B or
gernes Retsikkerhed i Delingen af M agten mellem flere ligestillede,
selvstændige M yndigheder. M en M agtfordelingslæ ren har overset,
som det m ed Rette er blevet fremhævet, at Garantien m eget vel
kan søges i n oget andet end M agtens Deling, nemlig i ved k om 
m ende M yndigheds rette sagkyndige Sammensætning, og, at en saa
dan Ordning, h vor et sagkyndigt Organ har baade administrativ,
døm m ende og tildels lovgiven de M yndighed, kan være praktisk paa
flere særlige O m raader af Erhvervslivet. D en øverste Samfunds
magt maa her delegere alle sine tre M a gtbeføjelser til en saadan
M yndighed paa det særlige Omraade. O g der er ingen BetænkeZeuth en 77-80, 90-95, H olger K o e d : Trustproblem et i N ationaløkonom isk
Tidsskrift 1930, 1-20. — O m Lovgivning om Fagforeninger og Truster i
forskellige Lande se foruden de nævnte Skrifter Hedem ann 96 ff, 136-38,
260-63, 278, 327-43, 394 ff, K risten A n d ersen 102-108, 180 ff, 209 ff. O m den
norske T rustlov se foruden sidstnævnte V æ rk Ragnar K n oph : Trustloven
af 1926 m ed K om m entar, endvidere H. Lundh i N ordisk adm inistrativt T id 
skrift 1926, U f R 1926 B 336. O m den amerikanske Antitrust-Lovgivning og
dens V irkninger i Praksis se foruden flere af de ovennæ vnte V æ rker ogsaa
L eerb ech : D e nordam erikanske Staters A n titrustlove i deres U dvikling ind
til N utiden samt D om stolenes Forhold til dem , 1928, endvidere Harward
Law R eview , 1930, en A rtikkel: A ntitrust Adm inistration, S 415-447, der
fremhæver, at D om stolene og andre M yndigheder, i hvis H æ nder denne
Lovgivnings G ennem førelse ligger, ikke kan forventes at træ ffe saa vide,
forstaaende og fundamentalt enkle A fgørelser, som hele det sammensatte
Trustproblem kræver.
Shermann A ntitrustloven er ogsaa blevet anvendt m od Fagforeningerne,
m od disses B oycotting, ikke b lot i D om m e i tidligere T id , men ogsaa i
D om m e fra nyeste T id , se »T h e Y ale Law Journal«, 1940 S 518-37. Se herom
R oscoe Pound i »H arw ard Law R eview «, 1940, h vor denne Forf nævner den
Kritik, der er blevet rejst m od disse D om m e, ford i de har ov erført de
samme Grundsætninger, som er fulgt i økonom iske Stridigheder, v ed B oycot,
derunder O pfordrin g til Brud paa Kontrakter, u denfor A rb e jd sfo rh o ld til
A rb ejd sforh old . D et hævdes, at A rbejderklassens Krav, frem sat af deres
Organisationer, skulde stilles paa et h øjere Plan end de alm indelige Indi
viders Krav, og at de gamle Ideer om Lighed og Frihed er foræ ldede. Forf
er dog ikke enig heri, m edm indre »vi befinder os i en O vergang til en helt
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lighed herved, dels ford i det netop kun drejer sig om et særlig af
grænset Om raade, og dels ford i M yndigheden paa dette Om raade
skal være tilstrækkelig sagkyndig paa dette Om raade til at bestride
alle tre V irksom heder.
Et saadant særligt Om raade er nu netop det herom handlede: Er
hvervslivets Organisationer. D isse kan efter min O pfattelse ikke
af Samfundet behandles saglig rigtig og retfærdig, m edm indre baade
den administrative, lovgivende og døm m ende V irk som h ed k on cen 
treres hos samme centrale M yndigh ed paa dette Om raade, Er
hvervsretten, og dennes hele V irk e planlægges efter de ov e n fo r
foreslaaede Linjer.
Efter disse Linjer b ør Erhvervsretten: 1) gennem sit K on tor
anden social O rden, end den M ennesker kendte i 1837«. — O m A r b e jd s 
lønnens Forhold i Procent til samtlige O m kostninger ved en V ares Frem 
stilling se min nævnte A fh : Trustlovgivning S 22-24, Zeuth en 174-75. V ed el
P etersen 213; om Virkningen af A rbejdslønn ens Stigning i Retning af Ind
førelse som M odtræ k af tekniske og organisatoriske, arbejdsbesparende
M idler og i Retning af N edgang i Forbruget og O vergang til Erstatningsvarer se Z eu th en 171, 176.
H vor dy bt Truster kan gribe ind i en Befolknings Levevilkaar og navnlig
paavirke Indkom stfordelingen blandt den, derom er de mægtige am erikan
ske Truster et klart V idnesbyrd. Man har med R ette sammenlignet deres
Priser med en storstilet Beskatning af Befolkningen, en Beskatning, der i
O m fang og D y b d e fuldtud kan sidestilles m ed Statens Beskatning, blot med
den Forskel, at denne sidste kom m er hele Folket til G ode, medens T ruster
nes Beskatning gennem deres Priser kun kom m er en lille, faatallig Kres af
private Kapitalister, der i Am erika derved er blevet eventyrlig rige, til
G ode. D en amerikanske Rigsadvokat Thurnam A rn old, der har skrevet B o
gen: T h e folklore o f capitalism, udtaler i det ansete amerikanske juridiske
T idsk rift »T h e Yale Law Journal« 1938, om disse Forhold følgende:
» N o governm ent p olicy has received such long and unquestioned public
acceptance as that expressed by the Sherman A ntitrust A ct. T h e dom ina
tion o f market by small groups and the concentration o f wealth and pow er
in a few have been a m atter o f continuing public concern fo r over 40 years.
H ow ever, in spite o f a governm ental religion officia lly dedicated to the
econ om ic independence o f individuals, the grow th o f great organizations in
A m erica has been amazing. T h e Internal Revenue statistics for 1935 show
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m odtage Trusternes, Kartellernes, Fagforeningernes og A r b e jd s 
giverforeningernes V edtæ gter, som disse Organisationer skal være
pligtige at indsende til Erhvervsretten, o g ligeledes deres Forslag
til Priser og Lønninger, som ogsaa skal indsendes, 2) kritisk b e 
døm m e disse Organisationernes V edtæ gter og Forslag til kollek
tive Priser og Lønninger, o g derefter m eddele dem Stadfæstelse
eller Forkastelse eller Stadfæstelse m ed Æ ndringer, 3) naar V e d 
tægterne og nævnte kollektive Løn- og Prisaftaler er stadfæstet,
frem tidig døm m e i alle Stridigheder, dels mellem det enkelte M ed 
lem — A rb ejd er, Fabrikant, Haandværker, H andlende — og hans
Organisation, dels mellem Organisationerne indbyrdes. V irk som 
hed 1) er rent administrativ; men V irk som h ed 2) er i Virkeligheden
that over 50 % o f all net corporate incom e is earned by less than one tenth
o f 1 % o f the corporations reporting, and 84 % o f the aggregate corporate
net profits is earned b y less than 4 % o f the corporations reporting. W e
have becom e a nation o f em ployees. O ur private property, our security in
our old age and the care o f our fam ilies when w e die usually consist of
claims held directly or in directly against great industrial organizations.
A s a practical matter, indicated in the President’s statement o f February
18th, the question o f prices overshadow s the entire subject. W e are ac
custom ed to think o f prices for building material, fo r aluminium kitchen
utensils and for the various other things which are essential to decent liv
ing, as different from taxes. But when these prices are set b y a group which
dom inates the market, the only difference betw een such prices and taxes
is the fact that such prices are levied w ithout public responsibility or public
control, and that their proceeds are used for private and not for public
purposes. T h e failure o f the public to realize that m on opoly prices are taxes
has been possible only because our peculiar m yth ology makes this sort o f
taxation b y industrial organizations a m ore pleasant w ay o f levying tribute
than direct taxation by governm ent even though tribute when paid in the
form o f price runs only to the ben efit o f the few while when levied in the
form o f taxes it runs to the benefit o f all. Y et the e ffect in reducing our
individual incom es is even w orse because such industrial prices so officially
fixed arc taxes levied on the rich and p oor alike. A n d they are w orse for
another reason because m on op oly prices n ot on ly tax incom es, but tend to
destroy the sources o f the incom es themselves.
The great mass o f our population sell their goods, and services, and labour
in the com petitive markets. T h ey buy their necessities in a con trolled mar-
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lovgiven d e, ti det drejer sig her, baade ved de almene Forenings
ved tæ g ter for M edlem m ernes indbyrdes R etsforh old i Fagforenin
gerne, A rbejdsgiverforen in gern e og Kartellerne o g deres k o llek tive
Løn- og Prisaftaler og Trusternes Pristariffer, overalt o m at give
Regler, som M edlem m erne og udenforstaaende er juridisk forp lig
tede til at følge, altsaa om R etsregler, om en d paa et særligt O m 
raade. Retsregler er jo ikke b lot tvingende R egler for M enneskers
O p førsel i Alm indelighed, overfor alle andre M ennesker, som f Eks
Reglen, at man ikke maa stjæle, ikke ihjelslaa o l , men ogsaa tvin
gende R egler for M enneskers O p førsel i særlige F orhold, f Eks i
H andelsforhold, i Søforhold, i Fam ilieforhold. V irk som h ed 3) er
endelig rent døm m ende.
ket. This is certainly at least one o f the reasons w hy the incom e tax figures
for 1935 show only 2.110.890 taxable incom es o f over $ 2500 for married per
sons and $ 1000 for single persons in a nation o f 130.000.000.
W h enever com petition is destroyed there is no alternative except to
interfere with and regulate arbitrary pow er to maintain rigid prices. In
other w ords, m on op oly means, sooner or later, governm ent interference in
business. I am willing to face that problem when the need arises. Y et it is
precisely because I do n ot wish those areas o f necessary interference to in
crease and because I w ant to keep governm ent out o f business that I am an
ad vocate o f the consistent enforcem ent o f the A ntitrust Laws«.
En varig Lovgivning om Truster, Karteller, Fagforeninger o l maa vel a d 
skilles fra en rent m idlertidig Prislovgivning, der under en Periode af stan
sede eller begrænsede T ilførsler — som under den forrige og nuværende
V erdenskrig — nødvendigvis maa gribe ind m od Vareaager og Kædehandel,
der trives særlig under saadanne Forhold, og idethele virke regulerende paa
Prisforholdene. Saadan m idlertidig prisregulcrende Lovgivning har selv Eng
land haft, nemlig i the profitiering act af 19 A u g 1919, der under den da
herskende ekstraordinære Situation greb ind ov erfor Forretningsfolk, der
tog »a p rofit w hich in view o f all the circum stances is unreasonable«, L o
vens § 1, 2 Stk; en saadan L ov har de fleste Lande haft under Krigs- og
Efterkrigstilstand; i Danmark udvikledes som bekendt en saadan Prisregu
lering under den forrige V erdenskrig i H en hold til L ov af 7 A u g 1914; og
under den nuværende K rig har vi faaet en m idlertidig særlig L ov herom i
Loven om Priser m v af 30 M aj 1940. O m Prisreguleringen og R e tsforfølg 
ningen under den forrige Verdenskrig paa Basis af Loven af 7 A u g 1914 se
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Forholdet er altsaa faktisk dette, at den rette saglige o g retfæ r
dige Løsning af Erhvervsorganisationernes R etsforh old — i skarp
M odsætning til M ontesquieus Lære — kræ ver den lovgivende, ud
øvende og døm m ende V irk som h ed koncentreret hos én M yndighed,
Erhvervsretten. Ingen vil saglig være bedre egnet til at døm m e i
Sager mellem Organisationer og mellem disse og M edlem m erne om
den rette Forstaaelse og A n ven delse af V edtæ gter o g kollektive
Løn- og Prisaftaler end en M yndighed, der selv har væ ret m ed
virkende v ed nævnte V edtæ gters og A ftalers U dform ning og givet
dem retslig Stadfæstelse. H os Erhvervsretten vil der idetheletaget
efter en lang T id s A rb e jd e m ed alle disse sam m enhørende admini
strative, lovgivende og døm m ende O pgaver samles en saadan almin A fh d l: Trustlovgivning i N ationaløkonom isk T idskrift 1920 S 29-30; om
Prisregulering i H enhold til Prisloven af 30 M aj 1940, jfr L ov af 17 D ec
1940, se Poul A n d ersen A fh d l: Prislovgivning, i Provinshandelstandens For
handlinger paa det 1 Landsm øde i Aarhus 1941.
O m de prisfordyren de Faktorer, der knytter sig til en daarlig D rifts
økon om i se n edenfor N otern e S 1197-98.
O m at søge Garantien for Borgernes R etsikkerhed i andet end Magtens
D eling efter M ontesquieus Lære, nemlig i en rationel Fordeling af Samfun
dets Anliggender mellem en Række særlige O m raader, i Oprettelsen af en
M yndighed for hvert af disse særlige O m raader og i den rette sagkyndige
Sammensætning af disse M yndigheder, saaledes, at man til G engæ ld kan
give disse særlige M yndigheder baade lovgivende, døm m ende og administra
tive B eføjelser, se A nder Vinding Kruse i »Juristen«, 1942, S 247-56.
Paa enkelte særlige Erhvervsom raader, h vor Staten har en stærk Beskatningsinteresse, er det i nogle Lande fundet hensigtsmæssigt at undergive
Trustsamm enslutningen en ganske særlig K on trol — altsaa ud over den al
mindelige Trust-K ontrol, — idet Statsafgifter — der udgør en væsenlig D el
af V areprisen — og Priser fastsættes af Staten under gensidig Hensyntagen.
Saaledes er i Danm ark Spritindustrien og Sukkerindustrien organiseret i
enkelte om fattende Selskaber, hvis Priser og A fg ifte r til Staten fastsættes
af denne.
I enkelte Fag er hele V irksom heden ved særlig L ov m on opoliseret hos et
bestem t fikseret A n tal fagkyndige Personer, se saaledes i Danm ark om Lodsernes M on op ol paa Lodsgerningen L ov 17 A p ril 1916, L ov 9 O kt 1939, og
om A p o tek ern es M on op ol L ov 31 M arts 1932.
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sidig Erfaring, at der ikke kan tænkes nogen anden M yndighed,
hvem Erhvervslivets A nliggender m ed større T rygh ed kan betros
end denne Erhvervsret. Saalænge det dem okratiske, parlam entari
ske Styre m ed en lovgivende Forsamling bestaar, vil det desuden
være en Betryggelse for Erhvervslivets Mænd, at vide, at L ov giv
ning, D øm m en og A dm inistration i deres A n liggender for et prak
tisk m eget vigtigt Om raade er unddraget enhver politisk In d fly
delse — i den nuværende Betydning heraf, altsaa partipolitisk Ind
flydelse — og overgivet et heraf fuldstændig uafhængigt o g sagligt
Organ. O g under et autoritært Styre vil det baade for Statens Sty
rer o g Folket være en Betryggelse, at samme upartiske, saglige O r
gan paa langt Sigt og i R o kan arbejde m ed alle A rte r af statslig
Indgriben paa dette Særomraade. N aturligvis maa den øverste
Statsmagt — Ministerium og lovgivende Forsamling eller Statens
højeste, autoritære Styrer — give den alm ene E rh vervslov, der o p 
retter og sammensætter nævnte M yndighed, Erhvervsretten, skaber
de faste Ram m er om dens V irk som h ed og definerer dens B eføjel
ser. M en naar Erhvervsrettens Sammensætning, B eføjelser, O m 
raade og nærmere V irk som h ed først er fastlagt i den almene Er
hvervslov, maa der gives E rhvervsretten frie H ænder til i Enkelt
heder at behandle Erhvervsorganisationernes R etsforhold, deres
V edtæ gter og kollektive A ftaler, administrativt, lovm æ ssigt og
domsmæssigt.
N aar Erhvervsretten har underkastet Fagforeningerne, A rb e jd s-

I en Række V irksom heder har Staten selv tiltaget sig M on op ol; det gæl
der saaledes i Danmark i det væsenlige Jernbanevirksom hed, Post, T elegraf,
T elefon , Radiofoni. I Island fik Staten ved L ov 22 O kt 1912 M on op ol paa
H andlen med Petroleum . I Tilfæ lde, hvor det drejer sig om Im port af saa
danne ensartede Massevarer, som P etroleum , Kul, Frugt og K affe, kan iøvrig
meget tale for e n blandet privat og statslig Ordning, idet hele Im porten af
vedkom m ende Massevare m onopoliseres hos et enkelt Aktieselskab, hvori
Staten har de fleste A ktier, men som iøvrig ledes efter almindelige forret
ningsmæssige Principper, men naturligvis med det Formaal at skaffe For
brugerne Petroleum, Kul, Frugt, K affe til billige Priser.
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giverforeningerne, Kartellerne og Trusterne en kritisk Prøvelse: af
deres indre O pbygning, deres V edtæ gter og kollektive Løn- o g PrisA ftaler, og derefter godken dt dem, m ed de forn ødne Æ ndringer,
vil det paa den anden Side være rigtigt at gøre det obligatorisk for
alle de paagældende A rb ejd ere og næringsdrivende at være M ed 
lemmer af vedkom m ende Fagforening, A rbejdsgiverforen in g, K ar
tel eller Trust. A lle M edlem m er nyder nemlig da ogsaa enkeltvis
Erhvervsrettens Beskyttelse ov erfor deres Organisation. U nder den
nuværende Retstilstand er Organisationernes V edtæ gter ikke un
derkastet nogen M yndigheds K ontrol, og Organisationerne kan der
ved faktisk vedtage, hvilke Bestem m elser de vil, ogsaa i Forhold
til de enkelte M edlem m er; og de vedtager derfor ogsaa i vidt O m 
fang Regler, hvorefter det enkelte M edlem i Forhold til sin O rga
nisation — Fagforening, A rbejd sgiverforen in g, Kartel o l — er un
dergivet et af Foreningen indsat Organ, være sig Bestyrelse, G en e
ralforsamling eller særlig V oldgiftsnæ vn. D enne Retstilstand er
ikke betryggende; og de enkelte M edlem m er søger derfor ogsaa at
faa deres Sager frem for de almindelige D om stole; men disse er
efter den gæ ldende R et stærkt bundet af Foreningens V edtæ gter,
etfer den gæ ldende Forenings- og Kontraktfrihed. M en under den
oven for foreslaaede Ordning bør ingen saadan Bestem melse i V e d 
tægterne godkendes af Erhvervsretten, men i alle K on flikter m el
lem d et en k elte M ed lem og Organisationen — saavelsom mellem
Organisationerne indbyrdes — bør ingen Foreningsm yndighed, in
gen selvbestaltet D om stol døm m e, men E rh vervsretten selv og den
alene; og ligeledes bør Organisationernes Regnskaber, K asser og
Ø kon om i idethele være underkastet R evision af Erhvervsretten eller
de af den beskikkede uafhængige, upartiske R evisorer. M en under
en saadan f or de enkelte M edlem m er betryggende Retsordning vil
det paa den anden Side kunne forsvares at gøre M edlem skabet i
Fagforeningerne, A rbejdsgiverforenin ger, Kartellerne o g Trusterne
obligatorisk. D ette vil nemlig i h øj G rad styrke Organisationerne
o v e rfo r alle illojale Elementer indenfor Standen, gøre Pris- og Løn-
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A ftalerne effektive og stabilisere Erhvervslivet. O g ligesom alle
Strejker og Lockouter under de af Erhvervsretten godk en dte eller
fastsatte Lønninger og Priser bliver unødvendige

og

frem tidig

maa forbyd es, saa bortfalder under det obligatoriske M edlem skab al
B oycotforfølgn in g som overflødig. Organisationernes hidtidige pri
vate R etsforfølgn in g m od udenforstaaende. B oycottin g en forsvinder
og erstattes af E rhvervsretten s R etsforfølgn in g ov e rfo r alle u den for
staaende, dels til Indm eldelse i Organisationerne og dels til O v e r
holdelse af de af Erhvervsretten godkendte eller fastsatte kollek
tive Løn- og Pris-Aftaler. Ligeledes maa Erhvervsretten døm m e i
alle Sager mellem Forbrugere og næringsdrivende om Ikke-O verholdelse af de fastsatte Priser.
Erhvervsretten maa dernæst p ositivt m edvirke ved den nærmere
O pbygning af Organisationerne. D et er ikke altid, at den nu h er
skende O pbygning af Erhvervslivets Organisation, der o fte h isto
risk er blevet til paa en ret tilfældig M aade, er den mest hensigts
mæssige, den mest rationelle. D et vil saaledes sikkert være det rig
tige at skabe en intim K ontakt og Samvirken mellem Fagforenin
gerne og A rbejdsgiverforeningerne, saa at M odsætningerne mellem
Kapital og A rb e jd e yderligere udjæ vnes o g erstattes af et stadigt
o g lojalt Samarbejde. D er maa skabes en faglig og m enneskelig
Solidaritet mellem A rb ejd ern es o g A rbejd sgivern es Foreninger, saa
at de gensidig støtter hinanden og hjæ lper hinanden i de humani
tære Opgaver, i O m sorgen for Fagets gamle, i Skabelse af sunde
Boliger i frie, smukke N aturom givelser o l .
D et er endvidere et H ensigtsm æssighedspørgsm aal, som Er
hvervsretten som administrativ M yndighed paa dette Om raade maa
tage Stilling til, om den bedste Organisation af vedkom m ende Fag
er den horisontale eller den vertikale. H er kan man ikke generelt
undergive alle Fag samme Behandling. For ét Fag passer den h ori
sontale, for et andet den vertikale Organisation. I et Fag som Skotøjsfaget vil en horisontal Ordning form entlig være den rette, d v s
alle Skomagermestre og Skotøjsfabrikanter b ør tilhøre sam m e O r
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ganisation, Svendene og S kotøjsarbejdern e deres tilsvarende. D er
im od er det ikke givet, at G arverivirksom hederne o g deres A r b e j
dere skal tilhøre den samme Organisation, idet Garverierne behand
ler baade Læder, der bruges til F od tøj, og Læder, der bruges til en
Række andre Ting, Kufferter, M øbler, o l . N og e t lignende gælder
Skrædderfaget. M en i Skibsværftsindustrien vil en vertikal R etsord 
ning vistnok være den mest hensigtsmæssige, idet man indenfor
denne

Industris A rb ejd er-

og

A rbejd sgiverforen in g

b ør

samle

alle A rb ejd ere og M estre, uanset, at de tilhører m eget forskellige
Fag, altsaa alle Smede, T øm rere, Snedkere, Malere, A rbejdsm æ n d,
o l, der arbejder i Skibsværftsindustrien. D et samme gælder Bygningsindustrien, h vor baade Teglvæ rker, M ørtel- og Kalkværker,
Tøm rer-, Snedker- og M alervirksom heder, Blikkenslager-, R ør- og
Sanitetsvirksom heder og deres H aandvæ rkere og A rb e jd e re vistnok
bør samles i en og samme Organisation, idet de øk on om isk set alle
er i samme Baad, er undergivet Byggeriets Kaar idethele og har i
alt væsenligt samme Interesser.

Indenfor Ramm erne af den K ontrol, Erhvervsretten maa føre
m ed V edtæ gter, kollektive Løn- o g Pris-Aftaler, R egnskaber og
Kasser, maa der iøvrig tilstaas Organisationerne et vist Selvstyre i
faglige Spørgsmaal, derunder ogsaa V alg af Formand, Kasserer o l,
hvilke V alg maa godkendes af Erhvervsretten. Som almen Retnings
linje maa fastslaas, at Organisationerne til disse T illidsposter ikke
skal vælge saadanne Personer, der forstaar at gøre sig gæ ldende
som Talere, A gitatorer o l — under den obligatoriske Ordning bli
ver disse Fortidens T y p er af A rb ejd erførere overflødige — men
derim od saadanne, som nyder den største A nseelse for deres fag
lige Indsats og deres Karakteregenskaber, som Energi o g Paapasselighed i det daglige A rb e jd e , Beherskelse og M odenhed. D et vil
ogsaa være rigtigt fremtidig, baade i R etten til Løn og i R etten til
at deltage i Organisationens Forhandlinger og Valg, at give de æl
dre veltjente A rb ejd ere en vis Fortrinstilling. D en nuværende O rd 
50
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ning, h vor ganske unge A rb ejd ere straks f aar samme L øn som de
ældre og har Stemmeret ligesom disse, er i V irk eligheden af en
skadelig, tildels dem oraliserende V irkning paa de unge. D er skal
desuden altid i Livet være noget at stræbe efter, n oget at se hen
til som et senere, h øjere Trin. H v or Samfundet selv ordn er A r b e j
det, gennem Statens og Kom m unens T jeneste, viser Lønningslovene
da ogsaa m ed Rette overalt en Stigning i Lønninger, der i Reglen
først naas gennem en Stigning i A lder. D e store Lønninger i den
helt unge A ld er frister ogsaa ind i for tidlig og letsindig indgaaede
Æ gteskaber. D et vil derfor være rigtigt at lade A rb ejd sløn n en stige
gradvis, f Eks v ed 30 A ars og 35 A ars A lderens Indtræden, ligesom
det vil være naturligt at give A rb ejd ere, der har naaet en vis A ld er
og derm ed følgende M odenhed, f Eks 35 A ars A lderen, og som karaktermæssig har et god t L ov paa sig, blandt deres Standsfæller,
som flittige, ædruelige og sparsom m elige M ennesker, Stemm eret i
Organisationens Anliggender. En m isforstaaet D em okratism e har i
Fortiden ogsaa paa dette Om raade udvisket de naturlige Skel, som
det virkelige Liv selv overalt sætter mellem M ennesker. Disse
væ rdifulde Skel i Livet skal R etsordenen ikke søge at udviske, men
tvæ rtim od søge at følge og understrege, til H øjnelse af den m enne
skelige Standard.
Ogsaa i en anden H enseende er der Grund til at sætte Skel, idet
der form entlig frem tidig i Samraad m ed Organisationerne b ør ind 
føres obligatoriske Fagprøver overalt, h vor disse efter Erfaringen
har vist sig hensigtsmæssige til at befri Standen for uheldige Ele
menter og hindre ukyndige i uoverlagte A nlæ g af nye Forretninger
eller Væ rksteder. D ette gælder ikke b lot i H aandværksfagene, men
ogsaa i K øbm andsvirksom heden. D et praktiske Forretningsliv, ikke
m indst dets Kreditorforeninger, kan vidne om, at mange K ø b 
m andsforretningers økonom iske V anskeligheder o g Konkurser stam 
mer fra, at adskillige Personer etablerer Forretninger uden en grun
dig købm andsm æ ssig U ddannelse.
U nder den hidtidige Retstilstand, hvor Fagforeningerne og A r 
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bejdsgiverforeningerne er Kam porganisationer, gaar alt for meget
af de Summer, Foreningskontingentet indbringer, til at opretholde
det store administrative A pparat, der udkræves af den stadige
Krigstilstand, m ed Strejker og Lockouter og af den langsom m elige
Tovtræ kning under Lønforhandlinger, som hidtil har spildt Organi
sationernes T id og A rb ejd e. Baade A rb ejd sgivern e og Arbejderneofrer mægtige Summer paa denne Kam ptilstand og Tovtræ kningstil
stand, til direkte U nderstøttelse af kæ m pende M edlem m er, til L o
kaler, Kongresser, Forhandlinger, R ejser o l , og til Lønninger af de
flere Tusende Ledere: D irektører, K ontorchefer, Forretningsførere,
Formænd, Sekretærer, almindelige K on torfolk o s v , et m ægtigt
Personale, der er økon om isk interesseret i O pretholdelsen af den
hidtidige permanente Krigstilstand. Eksem pelvis kan nævnes, at
en dansk Fagforening m ed 1500 M edlem m er efter sit Aarsregnskab for 1939-1940 til Lønninger af Formand, N æ stform and, K as
serer, Assistent, R evisor, og andre, 10 Personer, o g til andre A d m i
nistrationsudgifter, ialt anvendte c 50.000 Kr. M H t de direkte
K am pudgifter kan anføres, at en enkelt Storkonflikt i Danm ark i
1925 efter statistisk Departem ents O pgørelse kostede Fagforenin
gerne c 20 M illioner K r i U dbetaling af Strejke- og L ockoutunder
støttelse; det samlede A n tal af tabte A rb ejd sd a ge under samme
K onflikt u dgjorde c 4 M illioner, det samlede Tab af A rb ejd sløn
c 50 M illioner Kr, og Forskellen mellem, hvad A rb ejd ern e opnaaede
v ed det endelige Forlig efter K onflikten, og, hvad de kunde have
opnaaet uden nogensom helst Kamp, nemlig ved at antage det stil
lede M æ glingsforslag, u dgjorde kun c 200.000 Kr aarlig.
En D el af T a b et ved A rbejd sk on flik ter kan siges at blive udlignet gen
nem en noget større Beskæftigelse efter K onflikten, jfr V ed el-P etersen 446.
T aben e kan derim od næppe forsvares v ed den Betragtning, at det ikke saa
meget er 1 eller 2 Ø re mere i Tim en som Niveauet, der kæmpes om, ti
N iveauet, der fandtes før K onflikten og som kun blev uvæsenlig forbedret
ved denne, kunde i Reglen være bevaret uden Kamp. Kernen i Sagen er
im idlertid, at selve K am papparatet er aldeles uforholdsm æssig kostbart i
Forhold til dets N y tte for A rbejderklassen og Samfundet.
50*
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D ette M isforh old mellem T ab og G evinst er ingenlunde enestaaende. T aget som en H elhed kan det, A rb ejd ern e opnaar ved de
mange K onflikter ned gennem Aarene, ikke siges at staa i noget
rimeligt Forhold til de m ægtige U dgifter, de gennem deres O rgani
sationer betaler til O pretholdelse af disse K onflikter og hele K rigs
tilstanden, direkte og indirekte. N aar denne Krigstilstand, som
oven for foreslaaet, afskaffes, idet alle Strejker o g Lockouter fo r
bydes, og Lønninger i sidste Instans fastsættes af Erhvervsretten,
kan Fagforeningernes og A rbejdsgiverforeningernes store admini
strative A pparat væsenlig nedskæres, og Samling af Penge til
Kam pfondene ophøre. Mange af de M illioner Kr, som A rb ejd ern e
nu aarlig indbetaler i Kontingenter til Fagforeningernes Kasse, kan
da frem tidig anvendes til noget m ere nyttigt end Kam pe og T o v 
trækning, nemlig til en større A ldersrente, Invaliderente o l end A r 
bejderne nu faar. Kontingenterne er gennemgaaende m eget h ø je ;
de varierer i de forskellige Fag fra ca 4 til 8 Kr ugenligt. N aturlig
vis gaar Størstedelen af dette B eløb til A rbejdsløshedsforsikrin gen ;
men naar denne Forsikringspræmie er fradraget, bliver der af det
ugenlige K ontingent et væsenligt B eløb tilbage, der hidtil er gaaet
til A dm inistration af Fagforeningen som Kam porganisation, men
som frem tidig burde anvendes til en A ldersrente paa Forsikringsgrundlag, som hidtil ikke har kunnet gennem føres, men som altsaa
under den foreslaaede nye Retstilstand kan gennem føres uden n o 
gen ny U dgift for A rbejd ern e, b lot gennem en D el af det Fagfor
eningskontingent, de allerede nu betaler; A rb ejd ern e vilde herved
opnaa, at A ldersrenten i Fremtiden blev deres R et til bestem te Be
løb, som de kunde kræve betalt, ganske uanset, h vor m eget de iø v 
rig havde sparet sammen eller vundet paa anden M aade. D e smaalige, m od den jæ vne Befolkning uretfærdige Grænser, den nu
væ rende danske A ldersrentelov sætter for Indtægter udenfor A l 
dersrenten, og som direkte m od arbejder Befolkningens Lyst til O p 
sparing, kunde da helt ophæves.
N aar Strejker og Lockouter forbydes, maa der naturligvis være
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effektive Retshaandhævelsesm idler for at bringe genstridige For
eninger, A rb ejd sg iv ere eller A rb ejd ere til at rette sig efter de fast
satte Lønvilkaar. Foreninger, der begaar lovstridige H andlinger, som
Strejker, Lockouter o l , maa naturligvis hæfte h erfor m ed deres
Foreningsformue, navnlig til Betaling af en større B od ; og Ophavsmændene, Organisationernes Ledere, og de A rb e jd e re og A r b e jd s 
givere, der deltager i de lovstridige Handlinger, maa straffes med
Bøder eller Fængsel. Sagerne maa behandles og afgøres af E rhvervs
retten.
A A R S A G E R N E T I L A R B E JD S L Ø S H E D E N .
1. N aar Erhvervsretten skal fastsætte A rb ejd sløn n en i de fo r
skellige Fag og de derm ed n ø je samm enhængende Priser, er der et
meget vigtigt M om ent, som altid maa indgaa i denne Rets O v er
vejelser, og det er H ensynet til K apvirket fra U dlandet. En for
h øj A rb ejd sløn kan være en U lykke for A rbejderklassen saavelsom for Landet i dets H elhed, ti hvad hjæ lper det A rb ejd ern e, at
de faar en meget høj A rb ejd sløn , naar denne langt overstiger, hvad
de om liggende Landes A rb ejd ere faar, naar Udlandets V arer som
Følge heraf kan sælges til væsenlige lavere Priser end vore, naar
vor Industri derfor ikke kan konkurrere m ed disse, og en form ind
sket Produktion og stor A rb ejd sløsh ed bliver Følgen. D et er saa
ledes, for at nævne et Eksempel, fra Industriens Side bestem t ble
vet hævdet, at den meget store A rb ejd sløsh ed , der herskede i D an 
mark i 20erne og 30erne af dette A arhundrede, for en Del skyldes
en for h øj A rb ejd sløn i Forhold til de om liggende, konkurrerende
Landes A rb ejd sløn . H vis man vil døm m e helt retfæ rdigt i dette
Forhold, maa man im idlertid i sin U ndersøgelse ikke n øjes m ed at
konstatere, at A rb ejd sløn n en for danske A rb ejd e re paa et givet
Tidspunkt, f Eks i 1932-33, gennemsnitlig ligger f Eks c 25 % h øjere
end A rb ejd sløn n en i Tyskland og 15 % højere end A rbejd sløn n en
i England, ti man maa samtidig regne med, at der gør sig ret
væsentlige Forskelligheder gældende i H enseende til A rb e jd e ts
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E ffek tiv itet, og, at de danske faglærte A rb ejd ere i mange T ilfæ lde
er af h øjere Kvalitet og derfor producerer mere effek tivt end visse
andre Landes A rb ejd ere. D et er altsaa A rb ejdsom kostn ingern e pr
produceret Vareenhed, ikke Lønnen pr Dag, der er afgørende for
K apvirkeevnen. M en selvom der tages alt skyldigt H ensyn hertil,
hævdes det, at A rb ejd sløn n en i Danm ark i 20erne og 30erne af det
20 A arhundrede har væ ret for h øj i F orholdet til Udlandets, og
at vi her har én af Aarsagerne til v or store A rb ejd sløsh ed . Siden
1923 er Reallønnen steget meget stærkt og viser uanset Svingnin
ger en stigende Kurve i Forhold til Reallønnen fø r Krigen 1914-18.
I 1939 (det sidste normale A a r før V erdenskrigen) var Reallønnen
for de faglærte A rb ejd ere steget 56 % og for de ufaglærte 70 % i
Forhold til Reallønnen i 1914. Samtidig har A rb ejd sløsh ed sp rocen 
ten væ ret stærkt stigende: før 1914 u dgjorde Procenten af A r b e jd s 
løse i Forhold til samtlige A rb ejd ere, der var arbejdsløshedsforsikrede, c 9 % , i Perioden fra 1921 til 1931 c 17 % , og i Perioden fra
1932 til 1939 c 2 4 % ; tilsidst er altsaa næsten 1/4 af hele den dan
ske A rbejderklasse arbejdsløs. I A arene 1931-1939 b etød A rb e jd s 
løsheden et T ab paa 25-30 M illioner A rb ejd sd a ge om A aret. Som
anført, skal det ikke her paastaas, at den h øje A rb e jd slø n i disse
A ar faktisk har væ ret eneste eller væsenligste A arsag til denne
store A rbejd sløsh ed . D er er ialtfald flere andre A arsager; Krisen
i 30erne har saaledes bl a en A n d el heri. M en det skal alene her
fremhæves, at en stærkt stigende A rb ejd sløn kan være én af A a r
sagerne, som der maa regnes med, o g at hele dette Spørgsmaal
derfor i hver enkelt Periode fortjen er en nærmere, alsidig og grun
dig Undersøgelse. U nder den hidtidige splittede Retstilstand er det
forøvrig m eget forstaaeligt, at A rb ejd ern e stadig søger at tvinge
Lønnen i V ejret, ti de kan m ed en vis R et hævde, at naar der in
gen effektiv Sam fundskontrol er m ed Varepriserne saaledes, at
disse eventuelt ogsaa kan nedsættes, er en K ontrol m ed A r b e jd s 
lønnen og dennes eventuelle N edsæ ttelse ikke retfæ rdig begrundet.
M en dette viser bedst N ødven digh eden af, at der organiseres, som
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oven for foreslaaet, en sam lende R etsm yndighed fo r hele Om raadet,
med M agt baade o v er A rbejd slønn in ger og Priser, og ikke b lot i
B yerh vervet, men ogsaa i Landbruget. En saadan sam lende R ets
m yndighed, Erhvervsretten, vil m ed O verblik kunne følge Løn- og
Prisbevægelserne i U dlandet og under H ensyn til K apvirket herfra
eventuelt ogsaa nedsætte baade A rbejdsløn n inger og Priser. En
Hævning eller Sænkning af den danske Valutas V æ rdi i Forhold
til U dlandets maa her naturligvis ogsaa tages i Betragtning. I 1925
satte vi v or V aluta stærkt i V ejret, idet vi hæ vede K ronen i Pari;
men vi foretog ikke samtidig en Tilpasning af Lønninger og Priser
i Overensstem m else hermed. M en vi savnede jo ogsaa det fælles
Organ, Erhvervsretten, som jeg her har foreslaaet, der straks sm i
dig men fast og helt ob jek tiv t kunde have tilpasset A rb e jd slø n 
ninger og V arepriser til den nye Valutasituation.
D et er im idlertid ikke blot ved K apvirket fra U dlandet, at en
for h øj A rb e jd slø n kan bevirke A rb ejd sløsh ed . Rent bortset her
fra vil en for h øj A rb e jd slø n føre til en stigende O pfin dsom h ed i
Retning af a rbejdsbesparende M askiner og et m indsket Forbrug
hos den øvrige Befolkning, der ikke kan betale de fo rh ø je d e V a re 
priser, som en Stigning i A rb ejd sløn n en næsten altid fører m ed sig.
Dernæst kan en for h øj A rb ejd sløn hindre industrielle N yanlæ g
og U dvidelser. Fra Industriens Side er det saaledes blevet hævdet,
at den O m stæ ndighed, at de danske A rbejdsløn n in ger, udtrykt i
Guld, fra 1924 til 1929 blev forh øjet m ed c 30 % uden en tilsvarende
Forøgelse af A rbejd seffektiviteten , har form indsket den danske In
dustris K apvirkeevne saa væsenligt, at N yanlæ g og U dvidelser kun
i meget begrænset O m fang blev rentable.
2. En anden Aarsag til den store A rb ejd sløsh ed i Danmark er
M angel paa en fast Ordning i Spørgsm aalet om O verflytn in g af
A rb ejd sk ra ft fra Fag, hvor der er stor A rb ejd sløsh ed , til Fag, hvor
der er stor M angel paa A rb ejd sk ra ft. I lang Aarræ kke har der saa
ledes været M angel paa A rb ejd sk ra ft i Landbruget samtidig med
stor A rb ejd sløsh ed i en Række H aandvæ rksfag og stor M angel paa
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A rb ejd sk ra ft i det huslige Fag og A rb ejd sløsh ed blandt Fabriks
arbejdersker. D ette hænger sam m en med, at man hidindtil har kun
net kræve A rbejdsløshedsunderstøttelse, naar der b lot var A r b e jd s 
løshed i ens eget Fag, uanset, om der var M angel paa A rb e jd sk ra ft
i andre Fag. Lovgivningen er her i den seneste T id begyn d t at ind
lede en rigtigere Kurs, om end tøvende og m eget svag. D er b ør i
Fremtiden indføres en fast Retsregel, hvorefter ingen kan opnaa
A rbejdsløshedsunderstøttelse, saalænge der i n oget Fag, hvad en
ten det er hans eller hendes eget Fag eller ej, kan anvises et efter
vedkom m endes U ddannelse egnet og passende A rb e jd e . M en na
turligvis maa der gives saadanne A rb ejd ere, der overflyttes fra deres
eget Fag til et andet, en passende T id til O m skoling og Tilvænning.
A t Danm ark har en betydelig større A rb ejd sløsh ed end N abolandene,
er en kendt Sag. Eksempelvis skal b lot nævnes, at ultim o Januar 1937 var
der blandt arbejdsløsforsikrede A rb e jd e re i Sverrig kun 91.542 A rbejdsløse,
hvilket er 16,4 % af samtlige forsikrede A rbejd ere, i N orge kun 18.045 A r 
bejdsløse eller kun 23,2 % , medens Danm ark derim od havde 140.262 A r 
bejdsløse eller 33 % , altsaa 1/3 af A rbejdern e. M en Sverrig har ogsaa forstaaet m ed fast Haand at organisere O verflytningen fra Fag til Fag. U nder
den haarde D eflationskrise i 1920-22 lykkedes det saaledes den svenske Stat
at overføre c 100.000 A rb ejd ere fra Industri til Landbrug. D e fleste af disse
A rb e jd e re var saadanne, som Industrien under den foregaaende H ø jk o n 
junktur havde draget til sig fra Landbruget, og som det nu gjaldt om at
føre tilbage til dette, hvad altsaa ogsaa lykkedes. M en Sverrig har heller
ikke haft en saa vidtgaaende A rbejdsløshedsforsikring som Danmark.
I 1935 blev der foretaget en U ndersøgelse af Landbrugets M angel paa
A rb ejd sk ra ft. D et viste sig, at c 20.000 L andejendom m e havde et Behov
for A rbejd sk raft paa e 25.000 A rb e jd e re ; og mange af disse Landbrugere
havde averteret 7-8 Gange efter A rb e jd e re uden at faa Svar. Samtidig var
der en betydelig A rbejdsløsh ed i Industri- og Haandværksfagene, nem lig
paa c 20 % . 1 dette A ar, 1935, gik ikke m indre end c 23 M illioner D age tabt
v ed A rbejd sløsh ed ; og Sam fundet — de arbejden de A rbejd ere, A r b e jd s 
giverne og Staten — betalte mægtige Summer i A rbejdsløshedsunderstøttelse.
V e d en dansk L ov af 30 Juni 1941 om offen lige A r b e jd e r og Beskæf
tigelse af A rb ejd sløse er der sket et forste lille Skridt i den rigtige Retning.
Naar Staten giver Tilskud til Iværksættelse af de i denne L ov nævnte o ffe n 
lige A rb ejd er, er de A rbejd ere, der henvises hertil, forsaavidt tvungne til at
overtage dette A rb ejd e, som de i T ilfæ lde af Væ gring herved mister Retten
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M en i mange T ilfæ lde behøves der ingen O m skoling eller T ilvæ n 
ning. I dette A arhundrede, særlig i B egyndelsen af 30erne, foregik
der en betydelig Indvandring af A rb ejd sk ra ft fra Landet til Byerne,
og denne tilvandrede A rb ejd sk ra ft fik A rb e jd e ved at fortrænge
en M ængde ældre B yarbejdere, der derved blev arbejdsløse. Disse
til Byerne indvandrede Landarbejdere behøver ingen Om skoling,
naar de atter skal føres tilbage til Landbruget. D erim od behøver
arbejdsløse Fabriksarbejdersker, der skal anvises A rb e jd e i Husgerningsfaget, en grundig Oplæring i dette, inden de kan anvendes her.
H vis man vil bevare A rbejdsløshedsforsikrin gsystem et og A r 
bejdsløshedskasserne, bør disse udvides til at gælde alle Klasser af
Befolkningen, ogsaa de selvstæ ndige næringsdrivende og Funktiotil A rbejdsløshedsunderstøttelse, ligesom offen lig H jæ lp til dem i H enh t
Forsorgsloven kun ydes som Fattighjælp, altsaa m ed Fattighjælps Retsvirk
ninger.
O m Forholdet mellem A rbejd sløsh ed og for h øj Løn se bl a Zeuth en
234-38.
Et første lille Skridt til Indførelse af en A rbejd stjen este for Ungdom m en
er i dansk R et sket ved L ov om U n gdom slejre af 11 N ov em b er 1940, h vor
efter der kan oprettes L ejre fo r ugifte arbejdsløse i A lderen fra 18 til 25
Aar. Deltagelse i U ngdom slejr varer sædvanlig c 9 M aaneder; D eltagerne
beskæftiges 40 T im er ugenlig m ed A r b e jd e og iøvrig m ed Undervisning og
Idræ t; de faar K ost, O phold, 10 K r pr U ge og A rb e jd stø j. D ette Forsøg
er im idlertid meget beskedent og samtidig for dyrt. Staten ofrer 8 M illioner
aarlig til dette Form aal; men kun c 700-800 Unge beskæftiges i disse Lejre,
deriblandt c 100 Kvinder.

O ven for har jeg væsenlig behandlet de m ere konstante Aarsager til A r 
bejdsløshed. M en der er naturligvis andre, navnlig m ere m idlertidige A a r
sager. D er findes i Perioder Sæ sonarbejdsløshed, K onjunkturarbejdsløshed
o l. H er kan der være Spørgsmaal om at anvende andre M idler end de her
nævnte, f Eks m od K onjunkturarbejdsløshed Centralbankens D isk on top oli
tik og øvrige økonom iske Politik, offen lige A rb ejd er, T o ld o l , jfr II. W in 
ding P edersen: Sam fundsøkonom iens Grundtræk, 1941, S 418-25, jfr S 370 ff,
409 ff. U nder den ov en for foreslaaede faste retslige Erhvervsordning vil fo r 
øvrig A rbejdsløsh ed som Følge af Kriser væsenlig formindskes.
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nærer. A llerede som Følge heraf maa de nævnte Kasser udskilles
fra Fagforeningerne og derefter organiseres samm en m ed de offenlige A rbejd sanvisnin gskon torer. Dernæst maa ingen U n d erstøttelse
oppebæ res uden, at der under en eller anden Form ydes et vist
A rb ejd e til G engæ ld, selvom det kun er nogle faa T im er om Dagen.
D er findes altid paa forskellige Om raader i Samfundet nyttige A r 
bejder, der venter paa at blive udført.
En særlig Ordning kræ ver A rb ejd sløsh ed en blandt de Unge.
A lle unge M ennesker mellem 18 og 25 A ar, der er arbejdsløse, bør,
naar de ikke er indkaldt til M ilitæ rtjeneste, gøre andet nyttigt A r 
b ejd e i Samfundets T jen este og h erfor erholde K ost, O p h old o g et
m indre Pengevederlag. D e b ør beskæ ftiges m ed A rb e jd e , der ikke
ellers vilde blive gjort, som R ydning til Agerland, Læplantning, A fvandingsarbejder, Plukning af Frugt i H østen, A nlæ g af V e je og
Stier. Samtidig maa der gives dem en passende U ndervisning, A d 
gang til Læsning o l .
N aar der har væ ret en stærk Flugt fra enkelte Fag, navnlig
Landbrug og Husgerning, maa det i Samfundets O vervejelser herom
ikke overses, at A arsagerne hertil for en stor D el maa søges i visse
uheldige F orhold indenfor disse Fag selv, og at Samfundet derfor
maa søge at afskaffe disse Forhold, samtidig med, at det tvinger
de arbejdsløse til at tage A rb e jd e indenfor disse Fag. I Landbruget
er saaledes B oligforh old en e ofte uheldige for Landarbejderne, der
b or paa Gaardene. Karlekamrene har bevislig i mange T ilfæ lde væ 
ret usunde og lidet hyggelige. For de ældre, gifte Landarbejdere
b ø r der bygges egne H jem m ed et mindre Stykke Jord, tilstrække
lig til Have, Dyrkning af G rønsager til eget Brug, til H ønseh old o l .
For de yngre ugifte Landarbejdere maa det efterhaanden tilstræbes,
at de paa Gaardene, h vor de tjener, faar eget Værelse, forsynet
m ed praktisk og hyggeligt Bohave. Gennem Standardisering og
M assefabrikation af Bohave i forskellige H oved typ er vilde Samfun
d et kunne frem skaffe saadant Bohave til meget billige Priser. I
Lønnen for de A rb ejd ere, der ved U orden og M angel paa R enlig
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hed forringede eller ødelagde det dem betroede Bohave, burde
der tilbageholdes Beløb, tilstrækkelige til Istandsættelse eller N y 
anskaffelse heraf. Dernæst burde der i ethvert større lokalt O m 
raade efterhaanden, som Staten fik M idler dertil, op føres en B yg
ning, bestem t til H øjn else af Folkekulturen, indeholdende Bibliotek,
Badeanstalt, Sal til Foredrag og væ rdifulde Film sopførelser. H er
v ed kunde der yd es et vigtigt Bidrag til Løsningen af det i den
kom m ende T id mere og mere vanskelige Problem om U n g d om 
mens Beskæftigelse i dens Fritid paa en aandelig højn en de Maade.
Disse Samfundets Kulturgaarde burde efterhaanden udkonkurrere
de offenlige Steder, hvortil U ngdom m en nu i altfor h øj G rad er
henvist, Beværtninger, D anselokaler o l .
A dgangen til disse Kulturgaardes Biblioteker, Foredrag o l burde
ikke være gratis. U nder den nuværende R etsordning anses det for
at være et U dslag af den rette dem okratiske A an d at give B efolk 
ningen saa vidt muligt alle Ting gratis. Folkebibliotekernes Udlaan
af Bøger er saaledes gratis. A l denne gratis U ddeling af G od er er
i V irkeligheden dem oraliserende. A lle M ennesker, ogsaa den store
Befolkning, maa lære den sunde Lov, som Livet selv overalt ind
skærper: man faar intet i denne V erd en gratis, uden O ffer, uden
A rb e jd e ; og det er god t det samme, ti herved sættes der Skel m el
lem de frem ad arbejdende og de andre; og man lægger m ere V æ rd
paa det, man maa ofre noget for, end det, man faar uden egen F or
tjeneste. D erfor bør hver enkelt betale en mindre A fg ift for Laan
af Bøger o l . A llerede nu betales der dog i Reglen et V ederlag for
Deltagelse i Gym nastik, Bade, Film sforestillinger o l . V e d en m in
dre A fg ift paa Laan af B øger vilde der ogsaa kunne blive et ret
færdigt V ederlag til Forfatterne, som ved det nu foregaaende m æg
tige gratis Udlaan af Bøger gaar Glip af en rimelig Fortjeneste. D e
nævnte Kulturgaarde burde økon om isk i det hele o g store bære sig
selv, ialtfald naar der ses bort fra Anlæ gsudgifterne, som Samfun
det form entlig kan bære. Selv m ed et forh oldsvis m indre V ederlag,
som den jæ vne Befolkning let kan bære, idet de samme Penge ofte
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anvendes paa Beværtninger o l, altsaa m ed smaa V ederlag for Udlaan af Bøger, Bad, Film sforestillinger o l, vilde Kulturgaardene vist
nok kunne klare deres D riftsudgifter.
Flugten fra Husgerningsfaget skyldes ogsaa for en D el visse
M angler ved det kvindelige T y en des Stilling hos mange Familier.
D er mangler i visse Krese af de velstillede Familier den rette Forstaaelse af, at deres kvindelige huslige M edhjæ lpere har et rimeligt
Krav paa et sundt og hyggeligt V æ relse og en bestem t Fritid,
navnlig om A ften en og paa H elligdage. D et er som bekendt netop
den bestem te Fritid, h vor man føler, at man er sin egen H erre, der
D et vilde iøvrig være ønskeligt, om der blev in dført en tvungen A rb ejd stjeneste i Husgerning for alle unge K vinder mellem 18 og 20 A ar, der ikke
er n ød t til at arbejde for at bidrage til at h olde H jem m et oppe. A rb ejd stjenesten skulde for alle saadanne unge K vinder, der ikke i F orvejen har
noget nyttigt at gøre, om fatte dels et 3 M aaneders Kursus paa en Hus
m oderskole, dels ½ Aars huslig T jen este i en Familie. D a denne T jen este
maa betragtes som en Oplæring i Husgerning, skulde der ikke ydes andet
V ederlag end K osten og eventuelt O pholdet.
D e unge Piger fra velhavende H jem vilde have særlig G avn af at hjælpe
til i et A rbejd erh jem m ed flere m indre Børn og gøre det uden noget V e d e r 
lag. M ange Arbejderhustruer, der er haardt spændt fo r m ed A r b e jd e for
H jem og Børn, vilde herved faa en H jæ lp i A r b e jd e t; og de velhavende
unge K vinder vilde faa et praktisk Indblik i, hvorledes de mindre bem id
lede Klassers K vinder arbejder for at h olde et H jem oppe, hvad der i det
lange Løb vilde bidrage væsenligt til at udbrede social Forstaaelse og godt
Kammeratskab mellem Klasserne. D er er flere, der kom m er paa N erveklinik
af at bestille for lidt end af at bestille for meget. M en dersom velhavende
Kvinder, der ellers intet foretager sig, fik paalagt — istedenfor V æ rn e
pligten, som paahviler M ændene — 1 A ars Sam fundstjeneste m ed H usger
ning i m indrebem idlede A rbejd erh jem m ed flere Børn, vilde de velhavende
unge K vinder baade faa en videre social og almenmenneskelig H orisont, en
forøget Væ rdsæ ttelse af, h vor godt de i Livet er stillet i Sammenligning
m ed deres M edsøstre af A rbejderklassen, og en G læ de ved A r b e jd e t som
Sundhedskilde, Styrkelse af N erverne, og godt H um ør, som de ellers ikke
vilde faa. M en da en saadan organiseret H jæ lp er et nyt Eksperiment, vilde
det maaske være rigtigt at begynde denne H jæ lp paa en frivillig Basis, for
at man derigennem kunde vinde Erfaringer om, hvordan en saadan H jæ lp
til A rbejderh jem m en e vilde virke, paa begge Parter.
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har bevirket, at K ontorarbejde og Fabriksarbejde drager de unge
K vinder b ort fra det huslige Fag. Paa den anden Side maa det er
kendes, at der ogsaa ofte er Fejl paa de T jen end es Side.
U ngdom sarbejdsløsheden burde ethvert Samfund føle det som
sin særlige Pligt at afskaffe. I Juni 1938 var der i Danm ark c 11.000
arbejdsløse M æ nd i A ld eren 18-24 A ar. A f disse 11.000 var c 8400
Ikke-Forsørgere, altsaa som H ovedregel ugifte, og c 2600 F orsør
gere. D et viser sig, at U ngdom m en er en A ldersgruppe, der er ramt
særlig haardt af A rb ejd sløsh ed . En statistisk U ndersøgelse fra ret
norm ale A a r viser, at den A ldersgruppe, der om fatter de 7 A argange af unge M æ nd i A ld eren 18-24 A ar, udgør c 17 % af samtlige
organiserede A rb ejd ere, m edens den næste Gruppe, om fattende 15
Aargange fra 25-39 A ar, kun udgør c 13 % o g G ruppen 40-49 kun
c 12 % . H erefter skulde altsaa A rb ejd sløsh ed en være 1½ Gang saa
stor blandt de U nge som blandt de 25-50 aarige. A t Samfundet maa
sætte en særlig K raft ind paa at afskaffe A rb ejd sløsh ed en blandt de
Unge, ligger dernæst i, at Lediggangen virker ganske særlig sjælelig
n edbrydende og forraaende paa U ngdom m en. Straffedom stolencs
Praksis frem byder et forfæ rdende Billede af m enneskelig N edvæ r
digelse og Tragedie som Følge heraf. Et Eksempel blandt mange
Tusend er tilstrækkeligt til Belysning af dette Sam fundsonde. En
ung M and, der var arbejdsløs gennem længere Perioder, begik un
der Lediggangen i A arene 1914-1920 gentagne Gange T y v e ri og blev
straffet i en Række T ilfæ lde m ed Fængsel. I en ny Periode af Ledig
gang, 1921-23, h vor han tildels levede af sin M or, ved H jæ lp af
dennes A lderdom sunderstøttelse, og brugte en væsenlig D el af sin
egen A rbejdsløshedsu nderstøttelse til Spiritus, men iøvrig var o p 
taget af et Forhold til en gift Kvinde, som han kunde besøge om
Dagen, naar hendes M and var paa A rb ejd e, begik han tilsidst i
denne Tilstand af menneskelig Forkom m enhed og Forraaelse M ord

I ovennævnte Statistik har jeg endda valgt Som meren — Juni — det i
Henseende til A rbejdsløsh ed gunstigste Tidspunkt.
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paa denne Kvinde, idet han slog hende ihjel med en Økse, og blev
straffet herfor. N aturligvis er der blandt saadanne straffede Per
soner en Del, der af N aturen er, hvad man kalder arbejdsk y, og
derfor let glider ind paa Forbryderbanen; men selv disse kunde,
hvis de i T ide og stadig var blevet tvunget til at arbejde, ialtfald
i mange T ilfæ lde være blevet holdt borte fra denne Bane. D e fleste
F orbrydere er ikke on de men svage Karakterer; og et vedh olden de
A rb e jd e er den bedste m oralske A fstivning, svage

Karakterer

kan f aa.
3.

Foruden de ovennævnte A arsager til A rb ejd sløsh ed maa

endnu nævnes en vigtig Aarsag, nemlig O verbefolkn in g i et Land.
N aar Europa, skønt det relativt er den tættest b efolked e D el af
V erden, indtil V erdenskrigen 1914-18 har kunnet skaffe Føden til
sin mægtige Befolkning, skyldes det, at denne V erden sdel forud for
alle andre D ele af V erden , allerede i det 18 og 19 Aarhundrede,
gennem en h ø jt udviklet T ekn ik havde industrialiseret sig saa
stærkt, at det for en meget væsenlig D el kunde leve af at ek sp o r
tere færdige Industrivarer. M en i dette Aarhundrede og ganske
særlig efter V erdenskrigen 1914-18 har de andre V erdensdele, h vor
til Europa særlig eksporterede, navnlig A sien (Japan, Kina, Indien),
o g D ele af A frik a og Sydamerika, mere og mere industrialiseret sig
og i stadig stigende G rad frigjort sig fra A fhæ ngigheden af Europa
i saa H enseende. D erfor er A rb ejd sløsh ed en i Europa, særlig, efter
1918, blevet større og større; og efter den nuværende V erdenskrig
vil den sandsynligvis stige endnu stærkere. D en sædvanlige banale
Talem aade, der tankeløst efterplapres i talrige Blade, Tidskrifter
og Bøger, om det vigtige i en stadig stærk Formerelse af de euro
pæiske Folk og om det fordæ rvelige i en Begrænsning af denne Formerelse, beror derfor paa overfladisk Tæ nkning og U videnhed om
Europas sande Stilling, der befolkningsm æssig sikkert i den k o m 
m ende T id vil blive mere og mere truet, hvis ikke alle Europas
Stater kan blive enige om en fælles, system atisk organiseret U d 
vandring til andre V erdensdele, baseret paa A ftaler m ed Staterne
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i disse. D et er uforsvarlig Tale at vedblive m ed at op ford re Folk
til stærk Formerelse, naar denne resulterer, som den hidtil har re
sulteret i det 20 A arhundrede, i en stigende A rb ejd sløsh ed . A lle 
rede nu fødes i de fleste europæiske Lande en m eget stor Del af
Børnene til et Liv i A rb ejd sløsh ed og al deraf følgende Forkom m enhed og Elendighed.

N aar et Land som Danm ark i 20erne og 30erne af dette A a r
hundrede har haft en betydelig større A rb ejd sløsh ed end N a b o 
landene, skyldes det altsaa, som oven for belyst, ikke én men flere
forskellige A arsager: det kan saaledes skyldes, at det danske Sam 
fund har 1) haft en h øjere A rb e jd slø n end f Eks det tyske og en
gelske (S 793 ff); det skyldes givet 2) en slettere O rganisation af
O verflytningen af A rb ejd sk ra ft fra Fag til Fag end i Sverrig (S
D er lever i Europa c 530 M illioner M ennesker, i A sien c 1200; mer. da
Asien er 4 Gange saa stort som Europa, skulde dette altsaa kun rumme 300
M illioner, men det rummer 530 M illioner, altsaa henved det dobbelte. Befolkningstætheden er saaledes i Europa langt større end i Asien, nemlig
c 47 M ennesker i Europa pr K vadratkilom eter, m od kun 28 i Asien. Eu
ropas A rea l er idethele kun 1/13 af hele den b eb oed e Jord; men alligevel
huser denne 1/13 D el næsten ¼ af hele Jordens Befolkning. D en stigende
Industrialisering i de andre V erden sdele i det 20 A arhundrede har allerede
nu forringet Eksporten, hvoraf
Europas Eksport er —
sunket m ed
nu selv

over

i vidt

Europa lever, katastrofalt. V æ rdien

om regnet til

25 pr c. Japan,

O m fang

G uldkroner —

Kina

de Varer, som

og

Indien

fra

1913 til

fabrikerer

af

1937

allerede

Europa tidligere eksporterede

til dem. D et er da ikke underligt, at den

overalt i Europa stigende

A rbejdsløsh ed allerede efter den forrige Verdenskrig viser forfæ rdende
Tal. — M edens flere ældre N ation aløkon om er ligesom visse Præster stadig
vedbliver at gentage D ogm et om Velsignelsen ved den stadig stærke Formerelse, viser der sig blandt enkelte yngre N ation aløkon om er en Forstaaelsc
af, hvor lidet underbygget og uforsvarligt dette D ogm e er. En yngre dansk
N ation aløkon om siger saaledes om dette B efolkningsproblem , i Spørgsmaalet
om Formerelse og dens Begrænsning: »D e t vil være rigtigt først at gøre sig
klart, om det i det hele taget er ønskeligt at tilstræ be en større Befolkning
her i Landet. T il en Bedøm m else heraf foreligger der i V irkeligheden intet
Materiale, da Spørgsmaalet maa besvares under H ensyn til, hvorledes Pro-
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795 ff), og 3) en langt mere uhæmmet Formerelse end det svenske
Samfund, hvis Befolkning som bekendt i lang T id har væ ret sta
tionær, endskønt dette Samfund baade ved sit store A rea l o g sine
rige R aastofkilder er langt bedre skikket til at optage en B efolk 
ningstilvækst end det danske (S 800 ff). Forinden en L ovgiver griber
ind o verfor A rbejd sløsh ed en , maa han være klar over dens A arsager. M en uden at gaa dansk Lovgivning i nyere T id for nær maa
det siges, at den bærer Præg af alt andet end Klarhed over disse
forskellige A arsager til A rb ejd sløsh ed en og derfor overalt viser
Planløshed, for ikke at sige Raadvildhed, en Famlen i Blinde, en
G riben ind m ed Foranstaltninger paa bedste Beskub. D ersom man
som L ovgiver er klar over, at der ialfald kan være de ov e n fo r nævnte
tre A arsager til A rb ejd sløsh ed , ved man, at ved A arsagerne 1 og 2 er
der noget at udrette for en Lovgiver. D en nye centrale R etsm yndig
hed, Erhvervsretten, vil m H t Aarsag 1 retfæ rdig kunne nedskære
du ktionsforholdene vil stille sig om 20-25 A a r og videre frem, naar de Børn,
der nu fødes, skal glide ind i Erhvervslivet. D er foreligger intet, der tyder
paa, at det danske producerende Sam fund i Aarene 1960 og frem efter vil
være bedre stillet m ed en Befolkning paa f Eks 4 ½ M ill. M ennesker end
m ed en Befolkning paa f Eks 3,7 eller 4 M ill. Danmark har hverken uud
n yttede A realer eller uudnyttede R aastoffer eller K raftkilder i b etyden de
Om fang, Landbrugets U dstykning kan vel gennem føres yderligere, men
Forholdene i D ag lader ikke form ode, at denne Fremgangsmaade er særlig
anbefalelsesværdig.« O g om Industrien siges det m ed Rette, at det er tvivl
somt, om den frem tidig vil kunne give Beskæftigelse til Befolkningstil
væksten, V ed el-P etersen , S 72. Som ov en for fremhævet, er det netop Indu
strien, der her vil svigte og allerede har svigtet, som Følge af Europas
stærkt forringede Eksportm uligheder.
Endelig maa fremhæves, at naar M illioner af M ennesker i Indien og
Kina er paa H ungerstadiet og dør paa G rund af Underernæring og deraf
følgende ringe M odstandskraft, skyldes det den altfor stærke Formerelse,
der findes i disse Lande.
Den store indiske Folkefører Gandhi er ganske klar over denne U lykke
og dens Aarsag. Han kræver, at Indiens 300 M illioner skal h olde op at
sætte Børn i V erden. H an siger: »Saa længe der er Tusinder og atter T u 
sinder, der dør af Sult, h vorfor saa blive ved at forøge Befolkningens A n 
tal?«
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alle Priser, baade paa Landbrugsprodukter og andre V arer, H us
lejer o l . A rb ejd ern e faar jo ikke mindre i Realløn, ford i deres nu
værende Lønninger nedskæres f Eks m ed 10 eller 20 % , naar sam 
tidig alle Priser, paa Fødevarer og andet, H uslejer o l nedskæres
m ed samme Procent. M en dette kan ingen af det nuværende Sam
funds M yndigheder gøre; dertil udkræ ves en helt ny, om fattende
M yndighed som den ov en for foreslaaede Erhvervsret. D e andre
Samfundsklasser, baade Landbrugere, Fabrikanter, H andlende o a
vil heller ikke kunne beklage sig over, at Priserne paa deres V arer
nedskæres, ti naar det samme sker, i tilsvarende Grad, m ed alle
A rbejdslønninger, der, som vist, er den vigtigste Faktor i Prisdan
nelsen, vil de i det hele og store ingen T a b lide v e d Nedskæringen.
H ele denne Foranstaltning, en almen N edskæ ring af alle Lønninger
og Priser, er vistnok at foretræ kke for en anden Fremgangsmaade,
h vorved det samme Resultat kunde naas, nemlig en N edskæ ring af
Landets V aluta i Forhold til U dlandets, ti for det første er det fo r
mentlig i sig selv en V æ rdi fo r et Land, at dets V aluta ikke staar
lavt i Sammenligning m ed andre Landes, og for det andet er det
for T illiden i et Samfund vigtigt, at dets Pengevæsen er fast og sta
bilt. D e gentagne Svingninger, som den danske M øn t er blevet un
derkastet gennem de sidste 30 A ar, har ikke væ ret til G avn for
dansk Erhvervsliv.
M H t A arsag 2 kan en Lovgiver, som oven for paavist, ogsaa
udrette en Del, gennem en bedre O rganisation af A rbejdsk raften s
O verflytning fra Fag til Fag. M en paa intet af disse to A arsager
1 og 2’s O m raader har den danske Lovgivning udrettet noget væ 
senligt. D er har overalt manglet O verblik og Fasthed; de skiftende
Regeringer har væ ret Partiregeringer og snart været politisk af
hængig af A rbejderklassen, snart af Landbrugerklassen. D erim od
har Regeringerne, navnlig i de senere A ar, kastet sig ud i en plan
løs Bekæmpelse af A rb ejd sløsh ed en i al Alm indelighed, m ed m æg
tige Bekostninger for Statskassen, endskønt en D el af A rb e jd slø s 
heden, nemlig den, der skyldes A arsag 3, overh oved et ikke kan
51
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afhjæ lpes af nogen Regering ved indre politiske Foranstaltninger.
D en D el af A rbejdsløsheden , der skyldes en uhæmmet Formerelse
trods Europas stigende Forarmelse paa Grund af dets svindende
Eksportm uligheder, kan en Regering kun m odvirke, dersom det en
Gang skulde lykkes gennem f aste A ftaler mellem de europæiske
o g oversøiske Stater (navnlig i Sydamerika, D ele af A frik a o g A u 
stralien) at organisere en U dvandring fra de tættest befolk ed e
Lande i Europa til disse oversøiske Stater. Indtil da er der intet
andet at gøre for en Regering end søge paa forskellig M aade at
paavirke Befolkningen til en noget mindre uhæmmet Formerelse,
altsaa det m odsatte af, hvad man hidtil, baade fra Statens Side, fra
T idskrifter og Blade almindelig har bestræ bt sig for. M en da R e
geringerne har forsøm t at gribe ind m ed fast H aand o v e rfo r A rbejdsløshedsaarsagerne 1 og 2, og ikke væ ret klar over, at man ved
A arsag 3 staar ov erfor Naturkræfter, som Lovgivningen intet kan
udrette m od, har de Foranstaltninger, man planløst har kastet sig
ud i m od hele A rbejdsløsheden , dels væ ret overordenlig kostbare
for Statens Finanser og har dels i det lange L øb intet effektivt
kunnet udrette m od A rbejd sløsh ed en , h vorfor de mange Penge,
Staten har o fret herpaa, i det hele og store har væ ret spildt. Først
søgte Regeringen i 20erne m ed store Tilskud fra Staten at skabe
et A rb ejd sløsh ed sfon d paa indtil 50 M illioner (L ov 22 D e c 1921),
til U dførelse af N ødh jæ lpsarbejder. M en da dette intet forslog
o verfor den stadig og stærkt stigende A rb ejd sløsh ed i 20erne og
30erne, maatte man stille langt større Pengem idler af Staten til
Raadighed; og da man stadig fastholdt, at A rb ejd sløn n en ved N ø d 
hjæ lpsarbejder ikke maatte være lavere end den tarifm æssige eller
sædvanlige, blev disse N ødh jæ lp sa rb ejd er overorden lig kostbare
fo r Staten. I de seneste A a r har disse Statens Tilskud til Iværksæt
telse af A rb ejd er, der sættes i Gang af Kom m uner og Private, ved
en Række Love antaget et mægtigt O m fang — Tilskud til V e j-,
Gade-, Havne-, Inddæmnings- og Landvindingsanlæg, til A fvan d in g,
G rundforbedring, Plantning og Idrætsanlæg o l (L ov af 30 Juni
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1941), til O pførelse af nye og U dvidelse af ældre Skolebygninger,
Bade- og Idrætsanlæg, kom m unalt B oligbyggeri (L ove af 31 O kt
1940 og 30 Juni 1941), til Sanering af ældre Bydele (L o v af 9 A pril
1941, jfr L ov 28 Febr 1942); Statstilskudene varierer fra 30-90 % af
Udgifterne. Man er tilsidst endog gaaet over til at yd e store T il
skud af Statskassen til de privates Istandsættelse af deres E jen 
dom m e (L ov af 24 Sept 1941). D enne sidste Støtte var nu tilmed
helt overflødig, ti for Landbrugsbygninger kunde Istandsættelserne
m eget vel være afholdt helt af Landbrugerne selv, der netop i
disse A ar har haft store Indtægter, og for B ybygn ingem es V e d k o m 
m ende kunde det samme Resultat, Istandsættelserne, være naaet
uden U dgift for Staten, b lot ved at anordne et M oratorium for
eller 1 A ars Term insydelser ved de offen lige M idler for alle de
Husejere, der vilde istandsætte for et tilsvarende Beløb.
A lt i alt er der ved de mange B eskæ ftigelseslove bevilget T il
skud til et B eløb af 650 M illioner, og da der fra anden Side skal
anvendes mindst lige saa store B eløb, skulde der altsaa kunne sæt
tes A rb e jd e r i Gang for c 13-1400 M illioner Kr, hvilket svarer til, at
c 95,000 M and kan faa A rb e jd e i et Par A ar. Selv det nævnte
mægtige B eløb betyder altsaa kun en ganske m idlertidig, kortvarig
H jæ lp, kun A rb e jd e til A rb ejd erb efolk nin gen i et Par A ar, en
Draabe i A arenes store Hav. M ed haandfaste Foranstaltninger
o v e rfo r A rbejdsløshedsaarsag 2 kunde en Lovgiver rimeligvis b e
skæ ftige H alvdelen af de nævnte 95,000 M and i alle A a r og uden
U dgift for Statskassen. Resten af A rb ejd ern e maa Staten i den
øvrige D el af den nuværende K rigsperiode og, indtil der træ f
fes den nævnte internationale A ftale om organiseret U dvandring,
søge Beskæftigelse til, dels ved et Sam arbejde m ellem Banker,
Sparekasser og Industrien om Iværksættelse af m idlertidige A r b e j
der, hvortil der er et reelt Behov, og dels ved en midlertidig Eks
port af A rb ejd sk ra ft til N abolande, som har stærkt B ehov derfor,
hvad man jo forøvrig allerede under den nuværende Tilstand er
begyndt paa.
51*
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D en A rbejd sløshed , der opstaar v ed nye, arbejdsbesparende tek
niske O pfindelser, skal L ovgiveren ikke søge kunstig at m odarbejde,
navnlig ikke ved at virke for en fortsat A n ven delse af den fo r
ældede Teknik, selvom mange Tusend herved kunde faa A rb e jd e .
Naar den indiske Folkefører Gandhi propaganderer fo r en fo rt
sat A nvendelse af Spinderokken i Indiens Landsbyer, ford i Ind
førelsen af de m oderne Spinde- og Væ vem askiner i den indiske
Tekstilindustri har skabt A rb ejd sløsh ed og Elendighed for M il
lioner af M ennesker, er det en Propaganda, der, hvis den faar V irk 
ning, vel m om entant kan afhjæ lpe en D el af A rb ejdsløsheden , men
som i d et lange L øb ikke vil være til G avn for Indiens Folk, og som
gennem ført ov er hele Jorden vilde føre M enneskeheden tilbage i
Kultur, hvad der snart vilde mærkes paa mange M aader, direkte og
indirekte, materielt og aandeligt. Fra de ældste T id er til vore Dage
er Fremgangen i materiel Kultur n øje knyttet til den ustanselig
fortsatte O pfindelse af ny, arbejdsbesparende Teknik, h vorved
M ennesket har faaet stadig mere og mere T id til U dviklingen ogsaa
af den aandelige Kultur. D en forbedrede T ekn ik har Gang paa
Gang befriet M enneskene fra Trællekaar og bevirket, at ogsaa den
jæ vne B efolkning har faaet K ræ fter frigjort til at beskæ ftige sig
m ed aandelig mere løften de O pgaver. T il Frem driften af store
Skibe i O ldtiden maatte man, naar V in den ikke fyldte Sejlene, i
vidt O m fang anvende Slaver, der lænkedes til A aretofterne, ofte i
det ene Lag ovenpaa det andet, og behandledes som D yr. Selv den
ældre O pfindelse af Mast, Sejl og T o v e betød jo en første beskeden
Begyndelse til Frigørelse af manuel A rb ejd sk ra ft fra A rb e jd e t m ed
Roning. M en der er jo kun en G radsforskel i Overgangen fra det
ene teknisk forbedrede Stadium til det andet. M ed Dam pm askinens
O pfindelse forsvandt Slavearbejdet m ed Roningen definitivt. M an
erindre, at endnu ind i det 19 A arhundrede anvendtes Straffefanger
og N egere til Galejslaver. U nder Dam pskibene var Fyrbødernes
A rb e jd e dybt nede i en ofte ulidelig H ede et Træ llearbejde, der
først mere og mere er forsvundet m ed O pfindelsen af D ieselm oto
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ren, efterhaanden som denne M otor mere og mere har erstattet
Dam pm askinen i N utidens Skibe. M en idetheletaget maa det siges,
at hvad der i N utiden udføres væsenlig af M askiner — baade ved
Fremdrivning af Skibe, Maling af Korn, Væ vning af T ø je r, M ang
foldiggørelse af B øger og m eget andet — i O ldtiden udførtes af
Slaver. D erfor kunde selv frem m elige Statsmænd og Filosoffer, som
f Eks A risto teles, i O ldtiden m ed hele dennes lave T ekn ik som
Baggrund ikke tænke sig et Samfund uden Slaver. D et maa da ret
færdigvis indrøm m es, at blandt de forskellige Aarsager, materielle
og aandelige, til Slaveriets Ophævelse, indtager de store tekniske
O pfindelser en frem trædende Plads. D et maa jo forøvrig erindres,
at de sidste Rester af Slaveriet først forsvandt i det 19 A arhun
drede, altsaa netop i det A arhundrede, da en banebrydende ny
Maskinteknik helt om form ede Livsvilkaarene. O g selvom denne
Teknik i en, O vergan gsperiod e m edførte slette Kaar for den jæ vne
Befolkning i Europa — ligesom den nu gør i Indien — har den i det
lange Løb, gennem det 19 og 20 A arhundrede ført til stadig bedre
Kaar for A rbejd erbefolk n in gen , baade til en gradvis Stigning af
Reallønnen og til en F orkortelse af A rbejd stid en . M askinerne i den
engelske Storindustri udrettede allerede i 1860 lige saa meget, som
1200 M illioner af flittige H aandvæ rkere, altsaa hele Jordens da
I den gamle Lavstid var A rbejdstiden i Danmark 13-14 T im er i D øgnet.
I 1870erne var A rbejdstiden i Haandværk og Industri 11- 11½ Tim e, men
den nedsattes efterhaanden saaledes, at den i 1919 var 9½ Tim e. V e d O ver
enskomsten mellem A rbejdsgivere og A rb ejd ere af 17 M aj 1919 sejrede
K ravet om 8-Tim ersarbejdsdagen eller A rbejdsu gen paa 48 T im er fra 1. Ja
nuar 1920. H erfra undtages dog Søfart og Landbrug samt enkelte særlige
G rupper f Eks Kuske o l. A rbejdstiden paa 8 T im er er netto, idet Spisetider
lægges til. I Danmark begynder den norm ale A rb ejd stid i Fabrikker sæd
vanlig Kl. 7½ og ophører Kl. 4 ½ , idet der er indskudt Pauser, fra Kl.
8 ½ til 9 og fra Kl. 12½ til 1.
O m M askinteknik og A rb ejd stid og derm ed beslægtede Forhold, se bl a
A sch eh ou g I 40, Birck I 43-44, II 136, V ed el-P etersen 129, 206, 448-52. Børn,
der er under 14 A a r og som ikke er lovlig udskrevet af Skolen, maa ikke
arbejde i Erhvervsvirksom heder, bortset fra Land- og Skovbrug, Søfart og
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værende Befolkning vilde være i Stand til under den gamle Haandværksteknik. D e europæiske A rb ejd eres K rav om 8 T im ers A r 
bejdsdagen vilde aldrig kunne være gennem ført, hvis vi var blevet
staaende paa det gamle Haandværks tekniske Stade. Selvom man
ved A nvendelsen af Reglen om 8 Tim ers A rbejd sd agen maa tage in
dividuelle H ensyn efter A rb ejd ets A rt — Intensitet, Lethed — og
derfor stræ kke den noget, baade til den ene og den anden Side,
maa det erkendes, at denne korte A rb ejd sd a g, taget i det hele og
store, betyder et væsentligt kulturelt Fremskridt fo r hele den store
Befolkning. Man har jo iøvrig g jort den Erfaring, at denne kortere
A rb e jd stid forøger A rbejdsintensiteten og H um øret under A r b e j
det, idet et ellers ret sløvende m ekanisk A rb e jd e udføres med
større Lyst og K raft ved U dsigten til en længere Fritid efter A r b e j
dets O phør, ligesom den korte A rb ejd stid ansporer A rb ejd sgivern e
til en mere hensigtsmæssig Organisation af A rb ejd et. D et T a b ved
8 Tim ers A rbejdsdagen, at M askineriet herved ikke fuldtud ud
nyttes, kan im ødegaas v e d A n vendelse af T o H olds-D rift.
Som H elhed betragtet maa derfor den kortere A rb e jd stid fo r
mentlig anses for et betydeligt Kulturfremskridt. M en det maa sam 
tidig ikke overses, at der med den kortere A rb e jd stid opstaar et
stort Problem , nemlig om den store B efolknings rette, kulturelt h ø jFiskeri. Unge M ennesker mellem 14 og 18 A a r maa som Regel ikke arbejde
om N atten ; jfr. idethele L ov om Børns og unge M enneskers A r b e jd e af
18 A p ril 1925. O m Ret til Ferie m ed Løn se L ov af 13 A pril 1938.
Om A rbejdsbesparelse som Følge af h øjere Teknik kan iøvrig fra dan
ske Forhold anføres, at, hvis vi endnu levede under M øllehaandværket,
maatte vi i Danmark bruge 100.000 A rb ejd ere til at male Danmarks B rød 
korn ; men vor nuværende M ølleindustri bruger kun c 6000 A rb ejd ere, jfr
Birck I 328.
T il Sammenligning med O ldtidens Forhold, Tekniken og Slavearbejdet,
har man regnet ud, at da den D am p- og M otorkraft, der staar til M enneske
hedens Raadighed i N utiden, ialt har en mekanisk Energi, der svarer til
25 M illiarder Menneskers M uskelkraft, vil det altsaa sige, at der i N utiden
— v ed en ligelig Fordeling — staar 12 »m ekaniske« Slaver til Raadighed
for ethvert af Jordens 2 M illiarder M ennesker.
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nende U dnyttelse af Fritiden. L ovgiveren maa her m ed alle M idler
søge at m odvirke, at den lange Fritid bruges til Lediggang, D rik og
andre lave N ydelser. Fritiden skal ikke betyd e Frihed for A rb e jd e ,
men Frihed til andet, afvekslende og forfriskende A rb e jd e . A t give
hver A rb ejd er eget Hus m ed stor H ave er én af de rette M aader
til at fremkalde en forfriskende A nvendelse af Fritiden, her med
A rb ejd ern es V edligeh oldelse af Huset, m ed D yrkningen af G røn 
sager i H aven o l . Kulturgaarden er et andet god t M iddel, se oven 
for. D en rigtige, aandelig højn en de Tilrettelæggelse af S toffet fra
R adioen er et tredje M iddel o s fr.

D et blev oven for fremhævet, at naar A rb ejd ern e stadig gennem
deres Organisationer søgte at presse A rb ejd sløn n en i V e jre t og
saaledes saa ganske isoleret herpaa og ikke m ed H enblik paa H el
heden, var dette forstaaeligt, ford i der hidtil havde manglet et fast
centralt Retsorgan, som upartisk kunde fastsætte baade V arepriser
og A rb ejd sløn . M anglen af denne samlende centrale R etsm yndig
hed har bevirket, at A rb ejd ern e m ed F øje savnede Tilliden til, at
Samfundet havde den rette K ontrol m ed Kartellernes og Truster
nes V arepriser; og saalænge denne K on trol ikke er skabt, kan man
ikke fortæ nke A rb ejd ern e i deres isolerede A k tion er for at hæve
A rbejdsløn n en, saaledes at de dog, selvom Priserne stiger, kan o p 
naa den samme eller bedre Realløn. Først naar der oprettes den her
foreslaaede centrale Erhvervsret, vil A rb ejd ern e faa den fornødne
Tillid til, at denne R etsm yndigheds Fastholdelse af A rbejdsløn n en
paa det hidtil væ rende Stadium eller endog dens N edsæ ttelse af
Lønnen i hele Samfundets Interesse ikke vil betyde en Forringelse
af Reallønnen, idet Erhvervsretten da sam tidig vil henholdsvis fast
holde eller nedskære Varepriserne.
M en ogsaa paa et andet vigtigt Punkt har A rb ejd ern e hidtil med
Rette manglet Tillid til det nuværende Samfund, til, at dette væ r
nede deres Interesser paa en retfæ rdig Maade. D en manglende Til-
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lid i saa H enseende skyldes den Organisationsform , under hvilken
Storkapitalen i Reglen har deltaget i de industrielle Foretagender,
nemlig A ktieselsk a b et. A ktieselskabs-Form en har nemlig hidtil vist
sig vel egnet til at skjule en Række grove M isbrug fra Kapitalens
Side, en R ovd rift af Industriselskaberne, en Udsugning af disse, der
har væ ret i lige G rad til Skade for A rb ejd ern e som for Selskabernes
egen sande Interesse. U nder Grundlæggelsen af store T ru st-A k tie
selskaber har man, som tidligere om talt, ofte g jo rt sig skyldig i
mægtige Overkapitaliseringer. A f de 1400 M illioner D ollars, hvortil
den amerikanske Staaltrust kapitaliseredes, var kun c H alvdelen,
c 700 M illioner Dollars U dtryk for reelle V æ rdier. H vorledes skal
A rb ejd ern e under saadanne F orhold faa nogen T illid til de af T ru 
sten dikterede V arepriser og til de af Trusten tilbudte A r b e jd s 
lønninger? U nder Perioder, hvor Industri, H andel o g Skibsfart har
haft m eget store Fortjenester (f Eks under V erdenskrigen 1914-18),
er det ofte lykkedes gennem Børserne at jo b b e Industri-, H andels
og Rederiselskabernes A k tier ganske urimeligt i V e jre t og m ed
Stor-Besiddelse af A k tier afpresse urimelig store aarlige U dbytter,
undertiden i Skjul af Friaktie- eller O bligations-U dstedelser o l .
Tages alle A k tier og alle O bligationer under ét, forøged es denne
Kapitalens Papirform ue i Danmark fra 1913 til 1923 fra 4½ til 11
Milliarder. Staten har naturligvis gennem sin M asseudstedelse af
O bligationer i denne Periode sin D el af Skylden for dette Papirb jerg; men Kapitalens Skyld er derfor stadig overordenlig stor og
kan ikke bortforklares. D e danske A ktiers Papirbjerg faldt i K rise
perioden 1921-1927 sammen eller indskrumpedes, idet samtlige Sel
skabers Aktiekapital under ét maatte undergaa en Form indskelse,
ved Likvidation og K onkurs paa 19,3 % og v ed N edskrivning paa
16,1 % , altsaa ialt en Form indskelse af A ktiekapitalen paa c 33½ % .
I de foregaaende gode A a r udbetalte mange danske A ktieselskaber
uforsvarlig h ø je D ividender til deres A ktion æ rer og forsøm te at
henlægge væsenlige D ele af deres store U db ytter til R eserve- o g
andre K onsolideringsfond og til Fond til G avn for deres A rb e jd e re .
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H vorledes kan man forlange, at A rb ejd ern e under saadanne For
hold, under saadanne M isbrug fra Kapitalens Side skal faa den fo r
nødne Tillid til Ledelsen af de Selskaber, i hvis T jen este de a rb ej
der? Kapitalen, A ktionæ rerne, viser i R eglen ingen virkelig In
teresse for Selskabet, m en ser i dette kun en øjeblik kelig M ulighed
fo r U dbytning; og ofte er under P erioder som de nævnte D irek
tører for A ktieselskaber blevet grebet i at spekulere i deres eget
Selskabs A ktier.
Som Eksem pler paa disse M isbrug kan nævnes, at et nordisk
Aktieselskab, hvis U d b ytte før Krigen 1914-1918 var 10 % , i L øbet
af k ort T id i 1915 fik sine A k tier jo b b e t op fra Kursen 160 til 240
paa Grund af nogle overdrevne R ygter om et gunstigt F orhold for
Selskabet. M en naar under nævnte Krig idetheletaget baade Industri-, H andels- og Rederi-Selskabets A k tier jo b b e d e s op i urime
lige H øjd er, var Skylden i R eglen Ledelsens i disse Selskaber, der
i mange T ilfæ lde udbetalte altfor store D ividen der eller gav A k tio 
nærerne Friaktier. Eksem pelvis skal b lot nævnes, at et nordisk
D am pskibsrederi, der havde en A ktiekapital paa 1,800,000, under
Krigen pludselig udstedte Friaktier til et lige saa stort B eløb som
A ktiekapitalen,

1,800,000,

hvorefter

A ktiekapitalen

altsaa

blev

3,600,000, der saaledes kun for H alvdelen var indbetalt i reelle
Penge; og dette skete paa en T id , da Selskabets Flaade var blevet
væsenlig form indsket ved Torpederin g af dets Skibe, h v o rfo r Fri
aktieudstedelsen væsenlig begrundedes v ed en H envisning til Er
statningsummerne for disse forliste Skibe. D ette Selskab b lev forøvrig senere likvideret m ed yderligere U dbetaling af V æ rdier til
A ktionæ rerne, V æ rdier, der burde have væ ret opsparet til G en 
opbygning af Landets K offardiflaade. U ndertiden gennemtvang
mægtige A ktionæ rgrupper endog en U dvanding gennem U dstedelse
af Friobligationer. I Efterkrigsperioden — lige f ør den store V e r 
denskrise i 1921-22 satte ind — tvang saaledes en stærk A k tion æ r
gruppe et nordisk Rederiselskab, hvis A ktiekapital var 30 M illioner
Kr, til U dstedelse af O bligationer til et B eløb af 30 M illioner Kr
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til A ktionæ rerne uden V ederlag; disse O bligationer gav R et til et
fast aarligt U dbytte forud for A k tiern e; og dette skete, skøn t en
stor D el af dette Selskabs Flaade var ret gammel o g trængte til
Fornyelse. Kun i enkelte Tilfæ lde saa man i denne P eriode Sel
skabers Ledelse m odsæ tte sig Aktionæ rgruppers Forslag om for
h ø jt U dbytte eller om U dvanding eller saadanne G ruppers A nslag
om Slagtning af Selskabet ved Likvidation og Salg af dets Skibe
til de daværende h øje Priser.
M en ogsaa under norm ale P erioder i Erhvervslivet har vi haft
mange Eksempler paa urimelig store G evinster til A ktionæ rerne
ved U dvanding eller ved for h ø jt A k tieu dbytte. Selv i 30erne af
dette Aarhundrede har f Eks et nordisk A ktieselskab udbetalt 18 %
i D ividende, et andet 15 % foruden 186,000 K r i H onorarer til B e
styrelsen (det sidste Selskab kunde kun yd e det h ø je U d b y tte i
K raft af en h øj T old besk yttelse). Saadanne h ø je U db ytter maa na
turligvis synes særlig urimelige, naar de ses paa Baggrund af, hvor
lidt A ktieselskaberne i Reglen giver til Fond til Fordel fo r deres
A rb e jd ere og Funktionærer. Eksem pelvis kan nævnes, at et nordisk
Foruden ved for store A k tieu d bytter og U dvanding kan et Aktieselskab
naturligvis ogsaa økonom isk skades og ruineres v ed en slet Ledelse. Et af
de største nordiske Aktieselskaber (et Skibsværft) foretog saaledes under
en D irektion, som manglede det rette O verblik og lededes af en daarlig
underbygget O ptim ism e, gennem 10 A a r U dvidelser af D riftsanlæggene til
Beløb af 50 M illioner Kr — der tilvejebragtes ved en A ktiekapitaludvidelse
paa 10 M illioner og O ptagelse af Laan og Bankkreditter til 40 M illioner; i
de samme 10 A a r udbetaltes der 1,2 M illioner i H onorarer til Bestyrelsen,
i Procentløn til D irektionen 3,7 M illioner og i U d b ytte til Aktionæ rerne
20,4 M illioner Kr. Tilsidst maatte Selskabet stanse sine Betalinger, blev sat
under Statsadministration og blev overh ovedet kun videreført ved Statens
Indgriben og H jæ lp.
— D et er naturligvis ønskeligt, at et Aktieselskab istedenfor at udbetale
for h øje D ividender henlægger store Beløb til R eserv efon d ; og der er i og
for sig intet at sige til, at et Selskab ogsaa opsparer hem m elige Reserver, der
kan mobiliseres i særlig daarlige Tider. I de fleste Landes Ret er der da
heller intet Forbud m od hemmelige Reserver. M en disse Reserver maa ikke
bruges til at udbetale O verskud til A ktionæ rer i daarlige T id er paa en
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A ktieselskab i Begyndelsen af 20erne i flere A ar gav 17 % til A k 
tionærerne, eller c 2 M illioner Kr, m edens Selskabets A rb ejd erstøtte- og Pensionsfond fik 500,000 K r; og dette Selskab kunde
endda m ed Rette frem hæves som et af de Selskaber, der ofrede
forholdsvis mest for sine A rb ejd ere. Et andet Selskab gav 1915
19 % i U dbytte til A ktionæ rerne eller 650,000 Kr, m edens Selska
bets A rb e jd e rfo n d fik 25,000 Kr. D e 19 % skjultes im idlertid delvis
ved forskellige Friaktieudstedelser, saaledes at der nom inelt kun b e 
taltes 12½ % . Et tredje Selskab gav i 1935 1 2 % i U db ytte til A k 
tionærerne eller 1,200,000 Kr, men kun 200,000 K r til A rb e jd e r- og
Funktionæ rfond (særlig Pensionsfond), skønt der iøvrig kunde hen
lægges 2½ M illion K r til R eservefondet. Et fjerd e Selskab udbetalte
i 1929 8 % til A ktionæ rerne eller 1,850,000 Kr, men til A rb ejd ern es
H jæ lpefon d 100,000 Kr, et fem te Selskab 12 % eller 840,000 K r til
A ktionæ rerne, men 35,000 K r til A rb ejd er- og Funktionærfond. Kun
enkelte Selskaber giver deres A rb e jd e re og Funktionærer A n d el i
O verskuddet, men de giver da ogsaa A ktionæ rerne et stort U d 
bytte. Et Selskab gav saaledes i 1931 sine Funktionærer og A rsaadan M aade, at det skjules for Aktionæ rer, at O verskudet i Virkeligheden
tages af de hem m elige Reserver. H vis A ktionæ rer af Aarsregnskabet eller
Aktietegnere af en Indbydelse til Tegning af nye A k tier af D irektionen bi
bringes det Indtryk, at det O verskud, Regnskabet har vist gennem en
Række Aar, er et virkeligt D riftsoverskud , endskønt det faktisk ikke er et
saadant, men er taget af de hem m elige R eserver, saa tegner Publikum A ktier
paa Grundlag af et urigtigt Billede, givet af D irektionen i T egnin gsin dbydel
sen; og dette er Bedrageri. D ette blev med Rette fastslaaet i engelsk Rets
praksis i D om m en over den store Skibsreder, L ord K ylsant i 1931. I det
Prospekt, denne udsendte om Tegning af A ktier, udtaltes det, at den til
stedeværende »S a ldo« (ikke »In dtæ gt«) til Fordeling ved Regnskabs-Afslutningen i de sidste 10 A ar gennemsnitlig har u dgjort 500,000 Pund Sterling.
D ette var ikke i og for sig urigtigt, men denne U dtryksm aade var egnet til
at vildlede Publikum, idet dette herved kunde faa det Indtryk, at O ver
skudet i de 10 A a r var et virkeligt D riftsoverskud, medens de intet fik at
vide om, at dette faktisk stam mede fra hemmelige Reserver. L ord Kylsant
blev derfor af Retten i London døm t for Bedrageri og idøm t 12 M aaneders
Fængsel. Jfr U f R 1931 B. 327.
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bejdere c 123,000 K r som A n del i O verskuddet, svarende til 9 % af
A arslønnen; samtidig fik A ktionæ rerne 15 % eller 375,000 Kr i
U dbytte. I de seneste A a r har nogle af vore største A ktieselskaber
givet betydelige B eløb til deres A rb ejd erfon d .

D e her anførte Forhold begrunder, efter min O pfattelse, at der
i Frem tidens A ktielovgivning maa gennem føres en Sondring mellem
nystiftede A ktieselskaber og gamle, forlængst indarbejdede A k tie 
selskaber. For at faa Kapitalen til at tegne A k tier i nye Foretagen
der i Industri og Handel, der er n ødvendige fo r Erhvervslivets U d 
vikling, er det rigtigt at give saadanne Selskaber R et til at udbetale
h øje D ividen der — undertiden ogsaa begrundet i nye Patenter —
i en Række A ar, f Eks i de første 30 A a r af Selskabets Tilværelse.
U den denne Opmuntring til Kapitalen vil man ikke kunne bevæ ge
denne til at støtte nye Foretagender. M en i vore indarbejdede store
Aktieselskaber, der er en M enneskealder eller mere gamle, har de
fleste af de oprindelige A ktionæ rer forlæ ngst skilt sig af m ed deres
A k tier til h øje Kurser; de nye A ktionæ rer, der har k øbt A ktierne,
har kun en Pengeanbringelses- eller Spekulationsinteresse i disse,
har ingen personlig Føling m ed Selskabet eller nogen saglig Indsigt
i dettes Forhold; og de sælger ofte deres A k tier efter k ort T id s
Forløb. D er er ingensom helst M ening i at give disse A k tion æ rer
Stemmeret paa Selskabernes Generalforsam linger, h vor de, som
oven for frem hævet, i R eglen kun viser sig og gør Brug af deres
Stemmeret, naar de søger at afpresse h øjere Dividende, Fri-A ktier
eller Obligationer, uden nogensom helst Interesse for Selskabets
sande Trivsel, for dettes A rb ejd ere o g Funktionærer. H v o r der in
gen M ulighed er for saadan A fpresning, m øder der i R eglen ingen
paa Generalforsam lingerne, der saaledes i mange T ilfæ lde kun er
en ren Formalitet uden anden V irkning end Tidspilde. D et vil der
for være retfæ rdigt i Fremtidens A ktielovgivning at ophæ ve G en e
ralforsamlingerne i disse ældre Selskaber og lade Selskaberne ind
løse A ktierne m ed O bligationer til en fast Rente, der passende kan
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fastsættes til det gennemsnitlige aarlige U db ytte af A ktiern e i de
sidste 5 eller 10 A ar, idet L oven samtidig giver Selskabet R et at
anvende O verskudet i de kom m ende A a r — efter forn ødne A f 
skrivninger og H enlæggelser til R eservefond og A rb e jd e rfo n d —
til efterhaanden helt at indfri de nævnte O bligationer. V o re store,
gamle, velindarbejdede Selskaber vil derved gaa over til at blive
selvejende Institutioner, der er uafhængige af illegitime Spekulationsinteresser. D er sikres dem herved en rolig, stabil V irksom hed,
uforstyrret af de nu saa hyppige O v erfald fra Fribytteres, speku
lerende A ktionæ rgruppers Side. Selskaberne vil herefter — foruden
i Samfundets Interesse — alene arbejde i deres Funktionærers og
A rb ejd eres Interesse. D isse vil da frem tidig ganske anderledes fø le
sig knyttet til V irksom heden, ford i de ved, at denne i Realiteten
tilhører dem og ikke udefra kom m ende Aktionæ rgrupper, der kun
har A fpresningsinteresse i Selskabet.
Hele A ktieselskabs-A pparatet forenkles ved ovenstaaende For
slag betydeligt. N aar Generalforsam lingerne afskaffes, afskaffes
herm ed ogsaa de af disse Forsamlinger valgte store Bestyrelser,
der ofte ikke tilfører Selskabet nogen A r t af Sagkundskab. O vergangsmæssig maa man tage det H ensyn til de nuværende B estyrel
sesm edlem m er at beholde dem, indtil de efterhaanden dør ud. M en
Fremtidens Bestyrelser bør form entlig kun bestaa af 3 à 5 M edlem 
mer, den administrerende D irek tør som Formand, 1 M edlem valgt af
Selskabets A rb ejd ere og 1 M edlem valgt af dets Funktionærer, og
hvis der i Selskabet ingen A rb ejd ere i egenlig Forstand er — som
i H andelselskaber, Forsikringselskaber o l — 2 M edlem m er valgt
af Funktionærerne. Endvidere kan der væ lges 2 særlig sagkyndige,
som Selskabets Ledelse anser det for ønskeligt at knytte til sig.
M en Bestyrelsen b ør i alle T ilfæ lde kun væ re raadgivende. Den
kan m ødes en Gang om M aaneden eller saa ofte, den adm ini
strerende D irek tør eller de to andre Bestyrelsesm edlem m er ø n 
sker det. M en naar den administrerende D irektør har h ørt dis
ses Mening og Raad om en Sag, maa det være ham, der selv
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stændig, paa eget A n svar afgør Sagen. N aar man hidtil ikke har
villet opgive de Rudimenter og tidspildende Form aliteter, som G e
neralforsamlingerne og de af dem valgte Bestyrelser i vore store,
indarbejdede A ktieselskaber er, skyldes det baade fra L ovgivn in 
gens og Forretningslivets Side en vis Æ ngstelse for, at Selskabets
Ledelse, D irektion, skulde blive for eneraadig og kunne virke uden
nogen K ontrol. D e offen lige Generalforsam linger o g O m talen af
dem i Pressen synes her at kunne yd e nogen K ontrol. D enne O p 
fattelse er im idlertidig overfladisk. M angfoldige sørgelige Erfarin
ger viser, at de største Aktieselskabsm isbrug og Svindlerier har
kunnet foregaa uden, at de nedarvede A ktieselskabsform er, G en e
ralforsam linger og Bestyrelser eller Pressen har yd et nogensom helst
effektiv K ontrol herim od. M en dernæst findes der en virkelig ef
fektiv K ontrol, der ved sin store saglige Indsigt er mange Gange
mere væ rd end alle Generalforsam linger, Bestyrelser og O ffenliggørelser i Pressen er, og det er de særlig sagkyndige, uddannede,
statsautoriserede Revisorer, vel at mærke, naar disse ikke som nu
væ lges af G eneralforsam lingen eller andet Organ for Selskabet selv,
men af en af Selskaberne uafhængig, upolitisk Statsm yndighed,
nemlig den ov en for foreslaaede Erhvervsret. N aar det i A k tieloven
frem tidig foreskrives, at Selskaberne ikke b lot skal aflægge et aarligt Regnskab — i en af Statsm yndigheden foreskreven fælles
Form — , men ogsaa, at D irektionen skal afgive en Aarsberetning,
hvori den efter bedste Skøn udtaler sig om Selskabets øk onom iske
Stilling, og at de uafhængige, statsautoriserede R evisorer aarlig skal
afgive en kritisk Betænkning over Selskabets Regnskab o g sande
økonom iske Stilling og desuden ved flere, uanmeldte B esøg om
A aret konstatere Beholdningernes Tilstedevæ relse, saa skabes der
igennem dette saglige T ilsyn m ed Selskabets A n liggender en langt
mere effektiv K ontrol m ed Selskabets Ledelse, end de nuværende
Generalforsam linger og Pressen kan præstere. G odkendelse af A arsregnskabet (D echarge) b ør da ogsaa gives af R evisorerne, m ed
A p p el til Erhvervsretten. Iøvrig er en saglig, kritisk R evision, som
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Erfaringen viser, i V irkeligheden en stor H jæ lp og Støtte for D i
rektionen selv. D et maa iøvrig kræves, at ingen kritisk Betænkning
af R evisorerne ov er noget A ktieselskab offenliggøres, o g at den
kun betros Erhvervsretten og dens E m bedsm ænd som en Embedshemmelighed, som det er strafbart at bryde, ikke b lot overfor O ffenligheden men ogsaa, og ikke m indst ov erfor vedkom m ende Sel
skabs Konkurrenter.
Naar de store, indarbejdede Selskaber saaledes frem tidig fri
gøres for A ktiespekulationens Indflydelse og for Rudim enterne G e 
neralforsamling og den af denne valgte Bestyrelse, vil O verskudet
i Selskaberne, efter Afskrivninger, H enlæggelser til R eservefon d o l,
i væsenlig h øjere G rad end nu kunne kom m e Selskabernes A r b e j
dere og Funktionærer til G od e, særlig ved Opsparing af Pensions
fon d og Boligfond. Mulig vil der her gennem et Sam arbejde mellem
alle de store Selskaber om Standardisering af B oligtyper, tekniske,
hygiejniske Installationer og Bohave kunne opnaas en stor Prisbillighed, saa at der kan skabes eget H jem m ed H ave til enhver
veltjent A rb ejd er. Denne O pgave maa lægges an paa lang Sigt og
efter store H elhedslinjer, jfr E R I. D et vil her være retfæ rdigt at
give de veltjen te A rb ejd ere, der har væ ret en længere Aarræ kke
i et Selskabs T jeneste, Fortrinet ved Tildeling af saadanne Boliger
i smukke og sunde N aturom givelser.
V e d saadanne Fond — til Pensionering, til egne Boliger o l —
skabes der varige G od er for A rb ejd ern e. D ette har man derim od
ingen Sikkerhed for ved at give A rb ejd ere og Funktionærer A n del
i A arsudbytte, ved en Procentløn e l . D enne Form har ogsaa den
Svaghed, at A rb ejd ern e og Funktionærerne i de gode A ar gennem
et saadant U db ytte let vænnes til altid at regne m ed et saadant,
h vorfor dets U deblivelse i daarlige A a r fo r Selskabet vil føles som
en stor Skuffelse. N og et generelt om denne Ordning kan derfor
ikke fastsættes i Loven. D et er muligt, at en U dbytteordn in g kan
væ re praktisk i visse A rter af Selskaber, i andre ikke. M en H o v e d 
sagen er, at de store Selskabers U db ytte i væsenlig G rad kom m er
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A rb ejd ern e og Funktionærerne til G o d e i Form af varige V æ rdier
som de nævnte, betryggende Pensionering, gode B oliger o l .
O ffenlighed, O ffenliggørelse i Pressen er paa dette Om raade
ligesom paa andre Om raader ingenlunde ubetinget af det gode. Sel
skaberne kan ofte have en legitim Interesse i, at visse F orh old i
Selskabet, derunder Regnskabs-Enkeltheder, ikke aabenbares for
O ffenligheden. M en gennem den foreslaaede Ordning skabes der
ogsaa en gavnlig Sm idighed o v e rfo r Forretningslivet i saa H en 
seende. N aar nemlig Selskaberne undergives en sagkyndig aarlig
R evision og K on trol af statsautoriserede R evisorer, valgte af Er
hvervsretten, da skal Selskabernes D irektion ogsaa have R et til,
ikke blot, som oven for frem hævet, at kræve R evisorernes kritiske
Betænkning unddraget O ffenligheden og Selskabets Konkurrenter,
men ogsaa at kræve, at de D ele af Selskabets A arsregnskab, der kan
skade det overfor Konkurrenter, ikke offenliggøres.
Iøvrig kan der i saa H enseende være Grund til blandt de nye
og unge Selskaber, der efter det oven for anførte stadig har A k tie 
kapital, A ktion æ rer og Generalforsam ling, at sondre mellem Sel
skaber, hvis A k tier noteres paa Børsen, og Selskaber, hvis A k tier
ikke saaledes udbydes til O ffenligheden, men h vor A ktiekapitalen
er paa faa Hænder, navnlig Familieaktieselskaber. M edens Kravet
om O ffenliggørelse i Pressen af Aarsregnskab og A arsberetning er
Aktieselskabsform en har ingen Berettigelse ved smaa Virksom heder,
der væsenlig bestrides af Indehaveren og enkelte M edhjæ lpere. H er er det
personlige Gæidsansvar det eneste rette; og Aktieselskabsform en misbruges
o fte v ed disse smaa Forretninger til at kom m e udenom dette A n svar og i
Ly af denne Ansvarsløshed at indlade sig paa tvivlsom m e eller svindel
agtige Foretagender. A ktieloven burde derfor kræve, at intet Aktieselskab
kan stiftes m ed en ringere Aktiekapital end 100,000 K r fuldt indbetalt og
kontant indbetalt. I Danmark er der saaledes i 1940 c 4800 Aktieselskaber
m ed en Aktiekapital paa under 100,000 Kr, m ed en samlet A ktiekapital af
134 M illioner, hvilket kun udgør c 6 % af samtlige danske Aktieselskabers
A ktiekapital. Selskaber paa 100,000 K r’s Aktiekapital og derover udgør i
T al kun c 2400, men disse Selskabers samlede Aktiekapitaler u d gjord e næ
sten 2100 M illioner eller c. 94 % af alle Selskabers Aktiekapital.
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naturligt ved de førstnæ vnte A ktieselskaber, er det ikke begrundet
ved de sidstnævnte. For disses V edk om m en d e maa det være til
strækkeligt, at A arsregnskabet m eddeles til A ktieselskabsregistret,
hvortil kun saadanne b ør have A dgang, der har en legitim Interesse
i at faa nærmere Kendskab til et Selskabs Regnskaber, saasom Sel
skabets A ktionæ rer, K reditorer og Forretningsforbindelser.

D et er en god Regel for en L ovgiver at fastsætte ved Loven de
R etningslinjer, der allerede følges af de bedste o g fremmeligste
blandt V irksom hederne. M en de bedste og frem m eligste Fabriksvirksom heder har netop givet deres A rb ejd ere og Funktionærer en
stor A n d el i V irksom hedernes O verskud gennem betydelig særlige
Fond til Pensionering af deres Folk, til O prettelse af egne H jem i
H avebyer, til Biblioteker, Idrætspladser for dem o l . D et gælder
f Eks Zeiss-V æ rkerne i Tyskland, Lever Brothers (L ord Leverhulmes) V irk som hed og Cadburys V irk som h ed i England. D et gæl
der ogsaa en Række af vore hjem lige store A ktieselskaber. De
fleste af de store danske velkonsoliderede A ktieselskaber i N utiden
kan ogsaa sige sig fri for de M isbrug, Overkapitalisering, over
drevne U d b ytter og Bestyrelseshonorarer o l , som A arene 19141930 var saa rige paa. Erfaringerne fra disse Selskaber vidner om,
h vorledes A rb ejd ern e faar forøget V irk elyst og Interesse for deres
A rb e jd e og for hele V irksom heden, hvorledes de føler sig person
lig knyttet til Selskabet og dets Ledelse, naar de gennem hele O rd 
ningen ved, at V irk som h eden ogsaa tilhører dem og m ed sit U d 
bytte paa flere væ rdifulde M aader kom m er dem til G od e. U nder
saadanne O rdninger kan man ogsaa belønne de ældre, veltjente
A rb ejd ere, dels ved, som nævnt, at give dem Fortrin ved T ildelin
gen af egne H jem m ed H ave, men dels ogsaa ved at give dem
visse B eløb i de ovennæ vnte O bligationer i V irk som h eden (m ed
fast Rente) som Belønning for lang og tro T jen este og bestem t i
Forhold til A ntallet af A ar, h vori de har arbejdet i V irksom heden.
D et gælder idetheletaget om at skabe en sand Fæ llesskabets og
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B roderskabets A an d mellem samtlige i en V irk som h ed arbejdende
M ennesker, mellem D irektører, Funktionærer og A rb e jd e re , saa at
de alle føler sig som arbejdende Led i en H elhed, som virker i deres
fælles Interesse, saa at de frem m er deres eget V e l ved at arbejde
for H elhedens V el. D e skal ikke føle sig som ligegyldige D ele af et
Maskineri, men som M ennesker, der alle virker sam m en som
Brødre, der vil hinandens V el.
D et er iøvrig en Selvfølge, at det ogsaa maa fastslaas som R ets
regel, at dygtige og flittige A rb ejd ere, der har arbejdet en længere
A arræ kke i V irksom heden, ikke kan afskediges, m ed mindre V ir k 
som hedens Indskrænkning n ødvendiggør det eller der foreligger en
anden af Erhvervsretten godkendt Grund.
Sluttelig bemærkes, at Erhvervsretten ikke smaalig skal blande
sig i Direktørlønninger, hvis Fastsættelse maa overlades til Sel
skaberne selv. D e betydelige Lederevner faar man ikke til D irek 
tører i A ktieselskaber uden at byde dem overordenlig h ø je Lønnin
ger; og saadanne Lønninger i Lederstillingerne spiller relativt ingen
synderlig R olle i et Selskabs Ø konom i. M en det at skaffe sig dyg
tige eller frem ragende Ledere til Topstillingerne i et Selskab har
den mest vidtræ kkende Betydning for Selskabets Ø k on om i og hele
Trivsel.

I enkelte store V irksom heder i A m erika er A rb ejd ern e A ktionæ rer.
Blandt de 60,000 A rb ejd ere ved G eneral Electric C o er i (1930) over 33,000
A ktionæ rer. Standard O il C o ejedes i 1911 af 6078 Personer; i 1930 var
Aktionæ rernes Antal over 300,000, hvoraf Størstedelen er Selskabets egne
A rbejd ere. A f c 160,000 A ktionæ rer i U nited States Steel C orporation er
(i 1924) c 50,000 Selskabets egne Folk. D ette er, som vil ses, ikke U d b y tte 
deling, efter Procentløn-System et, men en Ordning, hvorved A rb ejd ern e
bliver Smaakapitalister. M en naar Aktiekapitalen, som oven for foreslaaet,
netop i disse store, forlængst in darbejdede Selskaber afløses af O bligationer
m ed fast U dbytte, vil den rette O rdning efter min O pfattelse være at give
A rbejd ere, der har været en Række A a r i V irksom heden og m ed Flid og
D ygtighed har u dført deres A rb ejd e, et vist A n tal saadanne O bligationer,
sat i Forhold til Aarenes Antal.

822

M ed det nys om talte Problem om Afskedigelsesretten, rorer vi
ved en Brist, der idetheletaget er ved den nuværende Retsordning
i Erhvervslivet, og som kan betyde Liv eller D ø d ikke m indst for
mange dygtige og veltjen te Funktionærer i vort Samfund. D et sker
ofte under den nuværende Ordning, at en M and har virket i et
privat Firma i mange A ar, tro og paalidelig, f Eks som Bogholder,
som V æ rk fører e l , altid i udm ærket Sam arbejde m ed Firmaets
mangeaarige C hef, at der saa pludselig ved C hefens D ø d sker en
katastrofal Forandring, idet en ny Leder, f Eks en Søn eller en ny
Mand, der k øber Forretningen, ønsker andre Folk ind og derfor
afskediger vedkom m ende veltjente Funktionær med 3 M aaneders
Varsel. N aturligvis bør en ny C hef have en vis A dgan g til at fore
tage selv saadanne A fskedigelser. M en han b ør 1) o v e rfo r en upar
tisk M yndighed kunne anføre væ gtige Grunde (f Eks nødvendige
Indskrænkninger, Omlægning af hele V irk som h eden o l ), der er i
Stand til at overbevise M yndigheden — Erhvervsretten — om N ø d 
vendigheden af saadanne drastiske Skridt, og 2) b ør Firm aet i alle
Et Om raade, h vor baade Enkeltm andsfirm aer og Aktieselskaber ogsaa
burde støtte deres Funktionærer og A rbejd ere, er Tilrettelæggelsen af et
aarligt O verslag og Regnskab over samtlige den Enkeltes Indtægter og U d 
gifter. H eri har de fleste A rb e jd e re og A rbejderhustruer ingen Indsigt,
navnlig ford i Skolen ikke giver den ringeste V ejled n in g i denne fo r Fa
miliernes hele Ø konom i saa vigtige Sag. Flere større V irk som heder har gen
nem de saakaldte Interessekontorer begyndt en V ejledn in g for deres Funk
tionærer og A rbejdere. M en det burde ved L ov alment paalægges samtlige
V irksom heder, Enkeltm andsfirm aer og Selskaber, for hver enkelt Funktio
nær og A r b e jd e r at opstille et norm alt O verslag over Indtæ gter og U d g if
ter og tilbageholde saa meget af hver Enkelts M aanedsløn eller Ugeløn, at
hans og hans Families faste U dgifter var dækket, altsaa alle U dgifter til
Husleje, Skat, de forskellige Forsikringer (m od Sygdom , U lykke, A ld erd om
og A rbejdsløsh ed), Gas, elektrisk Lys, V edligeholdelse af Bohave og T ø j
o

l , O rdningen kunde iøvrig enten være den, at alle Regninger paa disse

faste U dgifter sendtes direkte til Selskabet og betaltes af dette eller saa
ledes, at Funktionærerne og A rbejd ern e kunde betale alle disse Regninger
ved Check paa denne K onto i Selskabet eller i en Sparekasse eller Bank,
men kun ved Check, der lød paa disse faste Udgifter.
52*

823

de mange A ar, vedkom m ende Bogholder, V æ rk fører e l har a rb ej
det i dets T jen este, v ed maanedlige, m indre Indskud (fra Firmaets
og Funktionærens Side) i en Pensionsforsikringsanstalt have sikret
Funktionæren en i Forhold til disse A ars A ntal bestem t, passende
Pension, der ialfald kan bevirke, at han efter A fsk edigelsen ikke
som under de nuværende Forhold føler sig stød t ud i det yderste
M ørke, i en fortvivlet og ofte haabløs Kamp fo r Tilvæ relsen i en
A ld er, h vor man netop er m indst egnet til at kæm pe m od disse
haarde V ilkaar og begynde helt forfra.
U nder den nuværende R etsorden gives der idethele Funktio
nærerne i Forretninger og Selskaber en altfor ringe R etsbeskyttelse.
En dansk L ov af 13 A pril 1938 giver saaledes kun Funktionærerne
R et til 3 M aaneders Opsigelse — efter 6 M aaneders A nsæ ttelse —
og R et til 6 M aaneders O psigelse først efter 9 A ars A nsæ ttelse.
R etten til 3 Maaneders Opsigelse var f orøvrig allerede fø r denne
L ov trængt igennem i Retspraksis for en Række Funktionærers
V edkom m en de. M en denne Beskyttelse er idethele utilstrækkelig.
N aar en Person efter 3 eller 6 M aaneders P røvetid antages som
Funktionær i en V irksom hed, burde Opsigelsesvarslet være mindst
6 M aaneder; samtidig burde den oven for foreslaaede P ensionsfor
sikring begynde at løbe; og naar han havde væ ret ansat f Eks i
7 A ar, burde han ikke kunne afskediges uden en af Erhvervsretten
billiget Grund.
Idetheletaget er det Om raade, jeg har kaldt de afled te E rh vervs
rettigheder, kun lidt opdyrk et i Juraen. Disse Erhvervsrettigheder

O m de afledte E rh vervsrettigheder efter gældende dansk R et se nær
mere N otern e S 1184-1192.
Ogsaa de afledte Erhvervsrettigheder, der opstaar ved K ontrakter om
faste Forretningsforbindelser, burde have en større Retsbeskyttelse end de
har under den nuværende Retsordning. I A aret 1906 ophæ vede det am e
rikanske Livsforsikringselskab »T h e M utual L ife«

alle sine europæiske

Agenturer uden at give den ringeste Erstatning til Indehaverne af disse
Agenturer. D ette Selskab gav saaledes heller ingen Erstatning eller Pension
til sin Generalagent for Danmark, der i 17 A ar havde op a rb ejdet en m eget
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om fatter baade de Erhverv, der gives den Enkelte ved en Stilling
hos en A nden, og de Erhverv, der gives den Enkelte ifølge A ftale
om en Forretningsforbindelse m ed en A nden . D er opstaar ved disse
afledte Erhvervsrettigheder flere tvivlsom m e Retspørgsm aal. En ny,
almen Erhvervslov burde dels give faste R egler for Løsningen af
disse Spørgsmaal og dels give Indehaverne af de afledte E rhvervs
rettigheder, navnlig de hos Personer eller Selskaber ansatte Funk
tionærer og A rb ejd ere, en mere betrygget Retstilling, som oven for
foreslaaet.

N Æ R M E R E O M E R H V E R V S R E T T E N S V IR K S O M H E D .
Erhvervsretten maa som central R etsm yndighed særlig beskæ f
tige sig m ed de kollektive Lønaftaler og m ed Karteller o g Truster,
der om fatter hele Landet. M en der indgaas ofte Prisaftaler inden
fo r mindre, lokale Omraader, navnlig mellem H aandvæ rkerne eller
Købm æ ndene i en By eller et A m t eller en Landsdel. For at kunne
kontrollere disse lokale Prisaftaler eller andre kollektive A ftaler
maa Erhvervsretten have A fd elin ger i disse mindre, stedlig begræ n
sede Om raader, A fdelinger, der er n øje kendt m ed de lokale F or
hold indenfor de forskellige Erhvervsgrene, som efter en K on trol
undersøgelse af Prisaftaler kan stadfæste disse m ed forn ødne Æ n 
dringer, og som gennem et særligt K orps, forsyn et m ed m oderne
Befordringsm idler, hurtig og effektivt kan forfølg e O vertræ delser
af de lovlige Prisfastsættelser i de lokale Om raader. T il Oplysning
for den jæ vne B efolkning maa der i Butikkerne ophæ nges Prislister
over de vigtigste V arer. Prisen paa M æ rkeva rer — d v s de V arer,
h vor der enten paa V aren selv eller dens Indpakning er paatrykt
faste Priser — bestem m es i R eglen af landsom fattende V irksom betydclig Forretning for Selskabet. D enne U retfæ rdighed burde afskaffes i
en ny Erhvervslov, der samtidig ogsaa gav Erstatning til de direkte i V irk 
som hed ansatte Funktionærer, naar de havde været der en vis Aarrække,
som oven for foreslaaet.
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heder, Truster eller Karteller, og vil derfor allerede være undergivet
forn ød en K ontrol af den centrale Erhvervsret. D et er klart, at alle
M æ rkevarers Pris inden deres Paatrykning maa være billiget af
Erhvervsretten.

V e d de landsom fattende Truster og K arteller skabes der gen
nem Erhvervsrettens K ontrol ikke b lot stabile Prisforhold, men
idethele en planøkonom isk Ordning hvorefter A n ta llet af de er
hvervende V irksom h eder og deres Om raade n øje er bestem t. M en
en saadan planøkonom isk Ordning er der ogsaa i h øj G rad Trang
til i H aandværks- og K øbm andsfagene i Byerne og andre lokale
Omraader. Da Lavene faldt og det frie K apvirke indførtes, forsøm te
Retsordenen ganske denne planøkonom iske O pgave at fordele Er
hvervet mellem de erhvervsdrivende, bestem m e deres A n ta l og
Omraade, alt efter Forbrugernes Behov. Følgen er b lev et ganske
kaotiske Tilstande i H aandvæ rk og Butikshandel, som i Forbindelse
m ed M anglen af tvungne Fagprøver har bevirket, at der tankeløst
nyetableres altfor mange Butikker og V æ rksteder, at N æringen
ødelæ gges for de enkelte H andlende og H aandvæ rkere gennem det
altfor store A ntal Forretninger og Væ rksteder, at mange har gan
ske utilstrækkelige Indtægter paa Grund af denne uhæmmede
Kappestrid, og at talrige Fallitter m ed Spild af store V æ rdier og
Ruin for mange M enneskeskæbner bliver Følgen. Erhvervsretten
maa i Sam arbejde m ed sine lokale A fd elin ger fastsætte Butikker
nes og Væ rkstedernes A ntal og Om raade, dels efter H ensynet til at
skaffe de enkelte H aandværkere og Butikshandlende en anstændig
aarlig Indtægt og dels efter H ensynet til Forbrugernes Behov.
A dskillige store V irksom h eder i Industri og H andel starter un
der den nuværende Retstilstand en M æ ngde Butikker baade inden
for H ovedvirksom hedens Kom m une og rundt om i andre K o m 
muner Landet o v er; og gældende N æ ringslove søger undertiden at
hæmme denne U dvikling, der selvsagt skader de mindre, selvstæ n
dige Handlende, gennem særlige Lovregler im od at have flere Bu
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tikker i samme K om m une; men disse Forbud kan under den nu
værende Retstilstand let omgaas. O m en stor industriel eller han
delsmæssig V irksom hed overh oved et skal have L ov til at have en
hel Række U dsalg i den enkelte K om m une eller i flere Komm uner,
maa Erhvervsretten bedøm m e efter en indgaaende U ndersøgelse i
de enkelte Tilfæ lde, dels af, om et saadant Kæde-Butiks-System i
vedkom m ende Fag er til G avn for Forbrugerne, og dels af, om Sy
stem et i væsenlig G rad skader de selvstændige, mindre Handlende.
M an maa jo være klar over, at for hver Gang disse Kæde-ButiksV irksom h eder tillades, gaar der en V are b ort fra de selvstændige,
m indre H andlende. Erhvervsretten maa d erfor være varsom med
at tillade saadanne V irksom heder, der ofte betyder Storkapitalens

En Række statistiske U ndersøgelser fra de senere A a r viser, h vor for
tvivlet Tilstanden er indenfor Butikshandlen som Følge af den fuldstæn
dige M angel paa Planøkonom i under den nuværende Retstilstand. En meget
stor D el af Butikshandlerne har en Indtægt, der ligger under 2000 K r aarlig. En U ndersøgelse over nyetablerede Forretninger i A aren e 1930-1932 i
K olonialhandlen i Danm ark viser, at af disse n ye Forretninger startes c
43 % af Personer, der ingensom helst U ddannelse har i Faget; og kun H alv
delen af dem, der begynder en ny Forretning, har en virkelig grundig U ddanelse i Faget. M ange af disse Forretninger, der startes af forretnings
mæssig ganske ukyndige Personer, maa i L øbet af kort T id stanse deres
Betalinger. M ange nye Bygningskom plekser installerer altfor mange Butik
ker; i denne Tankeløshed opm untres Bygherrer ved det ganske um otiverede
Privilegium, som H usejere n yder for Krav paa H usleje i Butikshandlernes
Fallitboer efter den gældende danske Konkurslov.
A lene en obligatorisk Fagprøve i Handelsgerningen og O phæ velsen af
H uslejeprivilegiet vilde som Følge af de nævnte Forhold nedskære Butik
kernes A ntal væsenligt. M en de ovennæ vnte urimelig smaa Indtæ gter i
Butikshandlen viser idethele, at en planøkonom isk Begrænsnig af Butikker
nes A n tal fra en h øjere Retsm yndigheds, Erhvervsrettens Side er n ødven 
dig. Som Eksem pel paa, h vor stærkt de Butikshandlendes A n tal i nyere T id
er steget, kan fra en større dansk K øbstad nævnes, at medens der i denne
By i 1915 var 1 K øbm and for hver 280 Indbyggere, var der i 1938 i samme
By 1 K øbm and for hver 170 Indbyggere. Som Følge af, at Indtægten for de
enkelte Butikshandlere stadig svinder samtidig m ed det stadig stigende
Antal Butikker, er disse handlende for overh ovedet at kunne leve n ødt til
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Sejr o v e r de mindre næringsdrivende. Ligeledes b ør O prettelse af
nye Stormagasiner kun tillades af Erhvervsretten i U ndtagelsestilfælde. Enhedsprisforretninger er allerede i de gældende L ove om
illojalt Kapvirke ofte helt forbudt, m ed Rette. D et samme gælder
Tilgiftsystem et, der o fte benyttes af Storkapitalen til at bane V e j
for dens mange Forretninger rundt om i Landet paa Bekostning af
de mindre, selvstændige næringsdrivende, der ikke har Kapital nok
til at lokke Kunderne til sig m ed dyre Tilgift-G enstande. Stor
kapitalen kan derim od gennem M assekøb af disse G enstande er
hverve dem billigt.
Iøvrig vil det være rigtigt frem tidig at henlægge alle Sager om
illojalt Kapvirke til Erhvervsretten. D enne vil ud fra sit A rb e jd e

at tage for h ø je Priser; og derved kom m er det store A n tal Butikker tilsidst
til at gaa ud over Forbrugerne. E fter en Undersøgelse, offen lig gjort af In
stituttet for H istorie og Sam fundsøkonom i i 1934, viser det sig, at B rutto
fortjenesten i Butikshandlen for K affe ligger paa 27,4 % , for M el paa 23 % ,
for G ryn paa 23,8 % , for K onserves paa 21,1 % , fo r Frugt paa 23 % , altsaa
gennemsnitlig fo r samtlige disse vigtige Varegrupper paa c 23,7 % . H vis
man ophæ vede H alvdelen af de nu bestaaende Butiksforretninger, og dertil
valgte dem, der fører en kummerlig T ilvæ relse m ed c 2000 Kr.s Indtægt
eller derunder, vilde Bruttofortjenesten kunne nedsættes m ed ialtfald c
7 % . M en da selv en Indtægt paa 2000 Kr. og derunder kan betyd e m eget
for den Enkelte, f Eks for enlig stillede K vinder, der er Forsørgere, maatte
man under den foreslaaede nye Retstilstand etablere en Overgangstilstand,
h vor de hidtilvæ rende Butiksforretninger fik L ov at bestaa, indtil Inde
haverne d ød e eller fik et mere lønnende Erhverv, m edens sam tidig O p 
rettelsen af nye Butikker kun tillodes, som ov en for foreslaaet, efter U n der
søgelse i hvert enkelt T ilfæ lde af Erhvervsretten. I tysk R et in dførte en
L ov af 12 M aj 1933 en n øje Regulering af Butikshandlen — eller som den
der kaldes: Enkelthandlen (Einzelhandel, O versæ ttelse af D etail-H andel) —
der for at rense denne H andel fo r udygtige og daarlige Elementer bestem te,
at ingen frem tidig kunde nedsætte sig som Butikshandler uden T illadelse af
M yndighederne, at denne kun vilde blive givet til Personer, der var i B esid
delse af den forn ødn e handelsmæssige Sagkundskab og H æderlighed, og kun
under Forudsætning af, at der ikke i Forvejen var tilstrækkelig mange Bu
tikker in den for vedkom m ende lokale Om raade. Eksempelvis kan nævnes,
at i første Halvaar af 1936 var der i H am borg 373 Personer, der ansøgte

828

m ed Fastsættelse af Priser, m ed H andlens Organisation, og med
R etsforfølgning fo r Ikke-O verholdelse af Priser o l efterhaanden
faa den største Erfaring i det praktiske Erhvervslivs F orh old og
saaledes blive den bedst egnede D om stol til at paakende Retsager
mellem næringsdrivende indbyrdes om uberettiget Kapvirke, saavelsom mellem de N æ ringsdrivende og Forbrugerne.
Handelen, er det Erhverv, h vor der under norm ale Forhold,
navnlig under normal international V areom sæ tning, raader størst
Frihed. D et gælder navnlig H andelen en gros. D er er derfor, naar
der raader fuld individuel K appestrid indenfor H andelen, ingen
Grund for Samfundets R etsorden til at gribe ind m ed Begrænsnin
ger og Reguleringer, bortset fra Lovregler om illojalt Kapvirke.

M yndighederne om T illadelse til at drive Butikshandel. A f disse 373 fik
kun 146 Tilladelse, 227 A fslag. A f disse sidste fik 46 A fslag paa G rund af
manglende handelsmæssig Fagkundskab, m edens 149 fik A fslag, ford i der i
Forvejen var for mange Forretninger i Faget. Samtidig fo r b ø d man i tysk
Ret O prettelsen af nye Stormagasiner, Forsendelses-Forretninger og de
store Kædehandelsforretninger. E ndvidere blev ethvert T ilgifts- og Rabatog Enhedspris-System forbudt. Efter hele denne Lovregulering af Butikshandlens Forhold er der kom m et en betydelig Fremgang og idethele en
langt m ere tilfredsstillende Ø k onom i indenfor denne Handel.
Særlig kaotisk og økonom isk fortvivled e er F orholdene indenfor M æ lke
handlen i Danmark. D er trænges her i h øj G rad til en fast planøkonom isk
O rdning fra en ny M yndigheds, Erhvervsrettens Side. D er fandtes indtil for
nylig (1942) c 1700 Ism ejerier i K øbenhavn. M ange H undreder af disse
solgte ikke m ere end c 30 Liter M ælk om Dagen. I en enkelt G ade laa der
paa en Strækning af 300 M eter 7 Butikker, der handler m ed M ælk, hvortil
kom 4 M æ lkevogne, der besøgte Gaden, ialt 11 Fordelingssteder i skarp
K appestrid paa en

mindre Gadestrækning. D ette Forhold førte til, at

mange M ælkeudsalg maatte sulte hinanden ih jel gennem U nderbud. En alt
for stor D el af den for h øje M ælkepris i denne Storstad sluges af O m k ost
ninger ved Salg og Fordeling. En gros-Prisen var (i 1935) 15 Ø re pr. Liter,
men i Butikkerne var Prisen 33 Ø re pr. Liter. A f Forskellen, 18 Ø re faldt
alene 6 Ø re paa Butikkerne. I 1942 gennem førte K øbenhavns M agistrat en
Forenkling og Centralisering af M æ lkchandlen i Storkøbenhavn. M ange Bu
tikker og flere større M ejerier blev lukket m od Erstatning til deres In de
havere; men denne Foranstaltning var kun et Skridt paa H alvvejen. Al
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H andelen trives bedst i Frihed. H vis derfor H andelens M æ nd selv
overalt følger og handler under denne Frihed, skal Staten afholde
sig fra Indgreb i denne. M en hvis H andelens M ænd selv begynder
at ophæ ve eller begrænse Friheden og indgaa Prisaftaler eller K ar
teller om M arkedsdelinger og andre Kapvirkebegrænsninger, saa er
Retsordenen, som oven for frem hævet, n ødt til i Forbrugernes In
teresse at føre en vis K ontrol m ed disse H andelens egne Begræns
ninger af Friheden. En vis K ontrol er ogsaa nødvendig, hvis der i
H andelen indskydes flere fordyren de M ellem led end det saglig
kan forsvares.
M ejeridrift i K øbenhavn burde centraliseres i et enkelt Selskab, hvis A ktier
ejedes af Kom m unen, og en yderligere, m eget væsenlig N edskæ ring af
M æ lkebutikkernes A n tal burde gennem føres efter en fast, i F orvejen n øje
overv ejet Plan, m ed Fastlæggelse af Prisen til Landm ændene for M ælken,
af D riftsudgifterne til nævnte centrale M ejeriselskab og af Prisen i Bu
tikkerne, som Forbrugerne skal betale.
K æ deforretningerne (chain stores), der paafører de mindre, selvstændige
Handlende en meget haard Kappestrid, har særlig faaet en mægtig U d 
bredelse i Am erika. En af de største af disse, »G rea t A tlan tic and P acific
T ea C o«, der ikke b lot handler m ed T e, men m ed Urtekram i stor Stil,
sælger for 2½ M illiard K r aarlig fra 17,500 Butikker. M en der er desuden
856 andre K æ deforretninger i samme Fag m ed yderligere 47,000 Butikker.
Men der er dog stadig mindst 3 G ange saa mange U rtekram butikker paa
Enkeltmands H ænder som paa Kædeforretningernes. Ogsaa i Danm ark er
der en Række K æ deforretninger, saaledes i Sæbe, Smør, M anufaktur, Sko,
T oba k . En stor Sæ befabriksvirksom hed har over 1000 Butikker; de handler
foruden m ed Sæbe m ed adskillige andre Tin g. — K æ deforretningernes F or
dele er Stordriftens sæ dvanlige: Forenkling og Indskrænkning af visse
D riftsudgifter. W ooh vorth -K om pagn iet hævder saaledes, at det k øber fo i
en M illiard Kr Varer, som sælges fra 1500 Butikker, og at disse Indkøb
bestrides af 36 Eksperter, medens det vilde kræ ve 5000 M ands A rb ejd e,
hvis Butikkerne skulde gøre Indkøbene enkeltvis. H eroverfor maa dog frem 
hæves, at Stordriftens Fordele ikke tilnærmelsesvis er saa store i Handelen
som i Industrien, i Produktionen, og at de kæm pemæssige Butiks-Kæder
kræver et om fattende og overordenlig kostbart Kontrolapparat, og har
iøvrig den Vanskelighed at kæm pe med, at de lønnede Bestyrere af K ædeButikkerne ikke viser K underne det samme H ensyn som Indehaverne af
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S A M M E N F A T N IN G .
H oved p u n ktern e af den nye R etsord en fo r E rh vervslivet, som
jeg ved U ndersøgelsen i det foregaaende har begrundet, o g som
maa fastslaas i en ny almen E rh vervslov, kan k ort angives saaledes:
1. D er oprettes ved denne L ov en central R etsm yndighed, E r
h vervsretten (ov en for S 757-773).
2. a. A lle Erhvervsforeninger, der gaar ud paa Fastsættelse af
A rbejd sløn n in ger eller V arepriser, skal til Erhvervsrettens K ontor
indsende Forslag til V ed tæ g ter om R ettigheder o g Pligter indenfor
vedkom m ende Forening, F orholdet mellem Foreningen o g M edlem 
merne o l.
D enne Pligt paahviler altsaa alle Fagforeninger, A rb ejd sg iv er
foreninger, Karteller og Truster.
b. Erhvervsretten underkaster disse Forslag til V edtæ gter en
en selvstændig Forretning viser. U dnyttelsen af de gunstige Indkøbsm ulig
heder og den nævnte Forenkling af Indkøbene gennem de om talte faa Eks
perter kan endelig ogsaa i ikke ringe G rad naas af de mange selvstændige
K øbm æ nd, nemlig, naar disse slutter sig sammen i en stor Forening for
Fællesindkøb, der ledes af Eksperter.
U nder den nuværende Retstilstand er der adskillige Storvirksom heder,
navnlig Truster, der i K appestriden m ed andre V irksom heder lokker Butikshandlere og undertiden ogsaa B rugsforeningsbestyrere m ed særlige G e 
vinster, der dog til syvende og sidst maa betales m ed h øjere Priser. Enkelte
Storvirksom heder har endog tilbudt Brugsforenings-Indkøbere hemmelige
personlige Fordele, f Eks i Form af en Rabat af 5 Ø re pr K ilo, men saa
ledes, at denne Rabat udbetales kontant af A genten til Brugsforeningsbestyreren og ikke opføres paa Regningerne, eller f Eks i den Form, at
Storvirksom heden leverer Brugsforeningsindkøberen større V arekvanta end
faktureret. Disse hemmelige personlige G evinster er Bestikkelser eller med
et finere N avn Returkom m ission. M en al Returkom m ission er nu i dansk
Ret strafbar som Bedrageri (jfr Straffeloven 24 Juni 1939 § 279, jfr § 280).
O m de mange Butikker og hele Planløsheden i Butikshandlen under
den nuværende Retstilstand se bl a Th. Sinding: Forbruksam virket, 1927,
111 ff, Birck 504 ff, jfr 518-19, Z eu th en 110 ff, N iels Lindberg i N ational
økonom isk Tidsskrift 1926 og Jørgen Pedersen s St 1927.
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kritisk R evision og m eddeler dem derefter sin S tadfæ stelse. Først
ved denne Stadfæstelse faar V edtæ gten R etsgyld igh ed (o v e n fo r
S 783-784).
c. V edtæ gterne skal udtrykkelig udtale, at alle Stridigheder m el
lem M edlem m erne og Foreningen og mellem M edlem m er in d b yr
des om Foreningsanliggender afgøres af Erhvervsretten, definitivt
(o v e n for S 786 ff).
d. D a Fagforeninger og A rbejdsgiverforen in ger frem tidig kun
b ehøver et ringe K ontorapparat — idet Kam pene og T ovtræ kn in 
gerne om Løn og A rb ejd stid ophører, og A rbejdsløshedskasserne
udskilles af Fagforeningerne og organiseres samm en m ed Statens
A rbejdsanvisningskontorer —

behøver A rb ejd ern e

og A r b e jd s 

giverne kun at betale et minimalt K on tin gen t til deres Forening (til
U dgifter v ed A fh old else af M ød er o l). A lle U dgifter til Forsikring
m od Sygdom , U lykke, A ld erd om og A rb ejd sløsh ed op føres paa
Skatteblanketten og opkræ ves sam m en m ed Skatten for A rb ejd eres
o g Funktionærers V edk om m en d e af deres A rbejd sgivere, der fra
drager B eløbene hertil i Lønnen (o v e n fo r S 791 ff).
e. Erhvervsretten kan anordne en anden Organisation af Fag
foreninger, A rbejdsgiverforenin ger, Karteller og Truster end den,
disse Sammenslutninger hidtil har haft, horisontal eller vertikal e l,
alt efter, hvad der skønnes m est hensigtsmæssigt for vedkom m ende
Erhvervsgren (ov en for S 788 ff) og naturligvis efter forudgaaende
Forhandling m ed Organisationernes Ledere.
E ndvidere skal Erhvervsretten have en særlig A fd elin g fo r
D riftsøkon om i, der kan virke raadgivende for Bedrifterne i H t
en mere rationel A rbejdsorganisation, Standardisering af Fabrikata
og mere overskuelige og for Bedriftslederne m ere reelt op lysen de
og orienterende R egnskabsform er.
f. N aar Erhvervsretten har stadfæ stet V edtæ gterne fo r en Fag
forening, en A rbejdsgiverforenin g, et Kartel eller en Trust, er M ed 
lem skabet obligatorisk for alle de i vedkom m ende Fag arbejden de
eller selvstændige E rhvervsudøvere. H vis det i et Fag ikke hidtil
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er lykkedes at organisere en Sammenslutning paa frivillig Basis,
f Eks et Kartel eller en Fagforening, kan Erhvervsretten paabyde
Dannelsen af en saadan Sammenslutning, dersom det skønnes hensigtsm æssigt og gavnligt for Faget; og M edlem skabet bliver da na
turligvis ogsaa tvungent for samtlige til Faget hørende A rb e jd e re
eller selvstændige E rhvervsudøvere. Efter O m stæ ndighederne kan
ogsaa en Sammenslutning af en Række hidtil selvstæ ndige Fabrik
ker i en Trust væ re n ødvendig og kan derfor ogsaa anordnes af
Erhvervsretten (ov en for S 786-788).
3. A lle A rbejd sløn n in ger og V arepriser i Industri, Haandværk,
Handel og Landbrug fastsættes definitivt af Erhvervsretten, men
dog kun, hvis Lønninger og Priser i F orvejen er fastlagt ved O r
ganisations-Aftaler. H vis dette ikke er Tilfæ ldet, og hvis et Er
hvervs Lønninger og Priser helt beror paa et frit Kapvirke, og Er
hvervet ikke selv ønsker Lønninger og Priser fastsat af Erhvervs
retten, skal denne ikke gribe ind, men overlade alt til det private
Initiativ og den frie K appestrid. En U ndtagelse herfra maa dog
gøres, nemlig naar en Fastsættelse af M inim um slønninger skønnes
nødvendig af Erhvervsretten for at sikre A rb ejd ern e en anstændig
Levestandard.
Foreningerne indenfor de enkelte Fag indgiver Forslag til L øn 
ninger og V arepriser, og E rhvervsretten undersøger derefter nær
mere disse, efter de oven for angivne Synspunkter (o v e n fo r S 767 ff).
A rbejd sløn n in ger og V arepriser indenfor sam m e Fag maa altsaa
som n øje sam m enhørende fastsættes samtidig af denne fælles cen
trale M yndighed, under H ensyntagen til A rbejd sløn n in ger og V a re 
priser i andre Fag, efter en kvalitativ V urdering af disses indbyrdes
sam fundsmæssige Betydning, og under H ensyntagen til K appe
striden m ed U dlandet og til Forbrugerne.
4. D a A rbejdsløn n in ger og V arepriser frem tidig definitivt fast
sættes af Erhvervsretten, bliver alle Strejker, Lockouter og B oycottinger ov erflød ige; og da disse Kam pe i Samfundet kun skaber U ro,
Spild af T id, K raft og Penge, forbitrer og ophidser M enneskene
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m od hinanden, og idethele er til Skade for Erhvervslivet, maa i
Fremtiden alle Strejker, L ock ou ter og al B oycottin g fo rb y d es. D el
tagelse i disse Kamphandlinger bliver retstridig og strafbar. B o y 
cottin g til at tvinge udenfor staaende til at indm elde sig i Erhvervs
organisationer afløses af Sam fundsm yndighedens, Erhvervsrettens
R etsforfølgn in g im od disse udenforstaaende, naar Erhvervsretten
har anerkendt Organisationen og sta d fæ stet dens V edtæ gter (o v e n 
for S 786-787).
5. Erhvervsretten er ikke b lot norm givende for Erhvervene, lo v 
givende, nemlig ved Stadfæstelse af Foreningernes V edtæ gter, ved
Fastsættelse af A rbejdslønn in ger og V arepriser, v ed O rganisatio
nen af Fagenes Sammenslutninger, men den er, som i det fo re 
gaaende berørt, tillige døm m ende. E rhvervsretten bliver D om stol
i alle Sager m ellem Erhvervsorganisationerne og deres M edlem m er
og mellem disse indbyrdes i Foreningsager, mellem O rganisatio
nerne og udenforstaaende, der nægter at indm elde sig i Organisa
tionerne, og mellem disse eller deres M edlem m er og Forbrugerne,
naar disse klager over, at de af Erhvervsretten fastsatte V arepriser
eller A rbejdsløn n inger ikke overholdes (ov en for S 787).
Erhvervsrettens D om m e kan gaa ud paa Tilbagebetaling af
Penge, U gyldighed af de i Strid m ed Erhvervsrettens A nordninger
indgaaede A ftaler, Idøm m else af Kontingent, endvidere B øder og
Fængsel.
Endvidere skal Erhvervsretten døm m e i alle Sager om illojalt
Kapvirke.
6. E rhvervsretten kan endvidere, efter Samraad m ed Fagenes
Organisationer, indføre obligatoriske Fagprøver, dels som Betin
gelse for at nedsætte sig som selvstændig næringsdrivende i Faget
(S 789 ff), og dels som Betingelse for at blive Svend og opnaa Løn
som udlært Svend.
D et er naturligt at kræve en af M yndighederne givet skriftlig
Tilladelse, N æringsbrev, til at nedsætte sig som selvstændig N æ 
ringsdrivende i Haandværk, Industri og Handel, o g som Betingelse
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herfor kræve, foruden nævnte Fagprøve, Indfødsret, Bopæ l her i
Landet, M yndighed (21 A a r), og at man ikke er um yn diggjort eller
gaaet Fallit (se den nuværende N æ ringslov 28 A p ril 1931 §§ 1-3).
D erim od synes der ikke at være Grund til at kræve, at man ikke
har været straffet, saaledes som de hidtidige N æ ringslove paa Fast
landet i større eller mindre G rad har gjort. N aar en Person har
udstaaet sin Straf, har han a fg jort sit M ellem væ rende m ed Sam
fundet; og dette skal da ikke frem tidig lægge ham H indringer i
V ejen .
7. Erhvervsretten skal, efter Samraad m ed E rhvervsorganisatio
nerne og efter n øje U ndersøgelse af Erhvervsm ulighederne indenfor
et stedlig afgrænset Om raade (en By, et Sogn e l), bestem m e, hvor
mange selvstæ ndige H aandvæ rkere og Butikshandlere der maa n ed
sætte sig indenfor Omraadet. Erhvervsrettens Tilladelse maa ogsaa
indhentes til O prettelse af nye Stormagasiner og nye K æ deforret
ninger. D et er vistnok idethele rigtigt at fastslaa, at ingen H and
lende eller H aandvæ rker uden Erhvervsrettens Tilladelse maa have
m ere end ét U dsalgsted eller V æ rksted (ov en fo r S 825 ff m ed
N o te ). En gros H andelen maa der gives al den Frihed, som den
selv lojalt gennem fører.
Rabat-, T ilgift- og Enhedsprissystem er maa som H ovedregel
være forbudt, ligesom efter den hidtidige danske L ov om illojalt
Kapvirke.
8. E rhvervsretten maa foruden sin centrale V irk som h ed have
A fdelinger i en Række nærmere bestem te lokale Om raader til Fast
sættelse af Priser, der varierer fra den ene Egn til den anden. D en
maa ogsaa raade over et effektivt Politikorps, der hurtig, ved Stik
prøver, kan konstatere i de forskellige Egne af Landet, om de af
Erhvervsretten fastsatte Priser overh old es eller ikke.
9. D er føres af Erhvervsretten gennem de af denne antagne R e
visorer en n øje K ontrol m ed Erhvervsorganisationernes R egnskaber
og Kasser. Iøvrig har Organisationerne, Fagforeninger, A rb e jd s 
giverforeninger, Karteller Selvstyre indenfor de af V edtæ gterne og
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af Erhvervsrettens øvrige A nordn inger fastsatte Ramm er. D e væ l
ger deres Form and og N æ stform and og øvrige Bestyrelse, m en R et
ningslinjen maa her være, at der til disse Poster skal væ lges de
indenfor deres Fag dygtigste og saglig m est ansete M edlem m er,
m edens det maa være uden Betydning, om en Person har vist A g i
tator- og Talerevner, hvilke Evner er overflød ige under de nye
Retsordning. Berettigede til at stem m e ved nævnte V alg og i andre
Foreningsanliggender skal kun de A rb ejd ere og Funktionærer være,
der er fyld t 35 A ar og som af den V irksom hed, hvori de er ansat,
bevidnes at væ re ædruelige, dygtige og besindige M ennesker. A t
væ re stem m eberettiget M edlem af en Fagforening bliver saaledes
et Æ reshverv, der er knyttet til Fortjeneste (ov e n fo r S 788 ff). —
V alg af Formand, N æ stform and og Kasserer skal stadfæ stes af Er
hvervsretten.
D er indføres en passende Stigning i Lønnen efter A rb ejd eren s
A lder.
10. A rbejdsløshedsunderstøttelse skal ikke kunne kræves, saa
længe der af Samfundets A rbejdsanvisnings-K ontorer kan anvises
vedkom m ende A rb e jd e r A rb ejd e, enten indenfor hans eget Fag
eller indenfor et andet Fag, i sidste Fald efter forn ød en Tilvænning
eller O m skoling (oven for S 795 ff).
Samfundet skal altid som V ederlag for en A rbejd sløsh ed su n d er
støttelse kunne kræve et A rb ejd e.
For de arbejdsløse unge A rb ejd ere (m ellem 18 o g 25) indføres
der en særlig U ngdom stjeneste, hvori de unge, der ikke for T id en
aftjener deres V æ rnepligt, skal udføre et sam fundsnyttigt A rb e jd e ,
der ikke konkurrerer m ed de andre A rb ejd eres A rb e jd e , og for
hvilket de unge faar K ost og O p h old samt et mindre V ederlag i
Penge (ov en for S 797 ff).
11. a. I Aktieselskaber, der er 30 A a r gamle eller mere, og hvori
der i disse A ar er udbetalt gennemsnitlig m indst 5 pr c af A k tie 
kapitalen i D ividende, afløses A ktierne af O bligationer til en fast
aarlig Rente, der svarer til Gennem snittet af de sidste 5 A ars D i
836

vidende. A lle O bligationerne b ør lyde paa 5 pr c Rente og bør
kunne indløses af Selskabet til Pari. H vad A ktionæ rerne har faaet
ud over 5 pr c i gennemsnitlig D ividende i de sidste 5 A ar, maa
de have Erstatning for i et saa meget større B eløb i Obligationer.
A lle O bligationer b ør Selskabet efterhaanden indløse gennem en vis
Del af Selskabets aarlige Overskud, saaledes, at Selskabet efter
haanden bliver en fuldtud selvejende Institution. D ersom Selskabet
ikke bliver i Stand til at udbetale 5 pr c, som Følge af helt fo r 
andrede K onjunkturer eller andre Om stæ ndigheder, kan Selskabet
m ed Erhvervsrettens Samtykke fritages for at udbetale nævnte
R enteudbytte, være sig helt eller delvis, i flere eller færre Aar.
b. I disse Selskaber afskaffes Generalforsam lingerne. G o d k e n 
delse af Regnskabet (D echarge) gives af de af E rhvervsretten an
satte statsautoriserede Revisorer. T il Bestyrelsen, der kun er raadgivende for Direktionen, væ lges 1 M edlem af A rb ejd ern e og 1 M ed 
lem af Funktionærerne. D en adm inistrerende D irektør er Form and
for Bestyrelsen. Er der f lere D irektører, er de ogsaa M edlem m er
af Bestyrelsen.
A f denne Bestyrelse kan der endvidere vælges to sagkyndige
udefra. Bestyrelsen bliver saaledes paa 5 å 7 M edlem m er.
En D irektør vælges af D irektionen, naar denne bestaar af flere.
Er der kun én D irektør, væ lger han sin E fterfølger efter Samraad
med Bestyrelsen. H ar D irektøren ikke inden sin A fgan g valgt sin
Efterfølger, vælges denne af Bestyrelsen.
c. A f disse Selskabers aarlige O verskud afgives der, efter de
forn ødne H enlæggelser til R eservefond, til U dvidelse af V irk som 
heden, K onsolidering, aarlig visse B eløb til Fond til Pensionering af
A rb ejd ere og Funktionærer, til Bygning af sunde Boliger til disse
o

l . Disse B eløb fastsættes hvert A ar af D irektionen efter Samraad

m ed Bestyrelsen.
d. D e yngre Selskaber, der jo stadig er Aktieselskaber, skal
alene holde sig de i den gæ ldende A k tielov givne Regler efterrette
lig. D e kan altsaa, efter de i Loven foreskrevne Henlæggelser til
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R eservefond, udbetale saa h ø jt U dbytte til deres A ktionæ rer, de vil.
D er kan være Grund til at sondre mellem de Selskaber, hvis
A k tier noteres paa Børsen, og dem, hvis A k tier ikke saaledes n o 
teres, men ejes af en lille snever Kres, navnlig en Familie. D e sidst
nævnte A ktieselskaber b ør fritages for O ffenliggørelse af deres
Regnskaber, der b lot skal indsendes til A ktieselskabsregistret, som
ikke maa give andre A dgang til disse Regnskaber undtagen Selska
bets K reditorer, A ktionæ rer o l . O ffenliggørelse i Pressen maa i
disse T ilfæ lde være forbudt.
12. Ethvert Enkeltmands-Firma og Selskab er pligtig at sørge
for, at der hvert Aar, hvori en Person er ansat i dets Tjen este, hen
lægges et vist B eløb til Pensionering af vedkom m ende, saaledes, at
han, hvis han afskediges efter en længere A arræ kkes T jeneste, faar
en aarlig Pension, der i nogen G rad kan skadesløsholde ham for
hans hidtil fortjente A arsløn.

S Æ R L IG O M L A N D B R U G E T S E R H V E R V S R E T .
1. I det foregaaende er ogsaa Landbrugets Forhold behandlet,
nemlig sammen m ed de andre Erhvervs Forhold, idet Erhvervs
retten, som paavist, maa fastsætte ikke b lot B yerhvervenes L øn 
ninger og Priser, men ogsaa under n øje H ensyntagen til disse Land
brugets Lønninger og Priserne paa Landbrugsprodukter saaledes, at
Landbruget bliver rentabelt. Byerhvervenes Lønninger og Priser er
jo D riftsom kostninger i Landbruget. M en dette er der hidtil ofte
ikke taget tilstrækkeligt H ensyn til. D er har væ ret Perioder, h vor
Industri og H aandværk gennem deres Fagforeninger, Karteller og
Truster uden videre satte Lønninger og Priser op uden H ensyn til,
at man derved forøgede de andre Erhvervs, navnlig Landbrugets
D riftsom kostninger betydeligt, m edens Priserne paa Landbrugs
produkter o l ikke sattes tilsvarende i V ejret, h vorfor Landbruget
blev urentabelt. I Fremtiden bør, som jeg har paavist, intet Erhverv
isoleret, paa egen Haand kunne sætte sine Priser o g Lønninger op,
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men disse maa fastsættes under ligelig, retfærdig H ensyntagen til
Priser og Lønninger i andre Erhverv; og dette kan kun en upartisk,
over alle Erhvervs Særinteresser hævet M yndighed gøre, den i det
foregaaende foreslaaede Erhvervsret.
2. Til at sikre sunde økonom iske Forhold indenfor Landbruget
o g en retfærdig Fordeling af Landbrugsjorden tjener iøvrig vor ned
arvede præ ceptive Landboret, h vorefter ingen U dstykning eller
Sammenlægning maa foretages uden M yndighedernes Samtykke.
Gennem denne faste tvungne Retsordning opnaas dels, at Land
brugsejendom m ene ikke udstykkes i for smaa Lodder, d v s Lodder,
der ikke kan ernære en Familie, og dels, at der om vendt ikke ved
Sammenlægning opstaar Storgodser til Skade for en ligelig og ret
færdig Fordeling af Landbrugsjorden.
3. Spørgsmaalet er, om Samfundet m ed de nævnte 2 R etsord 
ninger har gjort tilstrækkeligt for Landbruget, om dette herefter
kan klare sig selv, eller, om dette Erhverv behøver en yderligere
Støtte af Retsordenen.
H vad der i særlig G rad maa vække Betænkelighed og T v iv l om
Landbruges Bæreevne i en kom m ende kritisk T id, er den forgæ l
dede Tilstand, hvori Landbruget hos os befinder sig. D en o v e r
ordenlig stærke Stigning af Pantegælden paa Landejendom m e, sær
lig gennem de sidste 30 A ar, skyldes forskellige Aarsager. I gode
Tider, navnlig under den forrige Verdenskrig, 1914-1918, o g i Tiden
lige derefter, levede adskillige Landm ænd utvivlsom t over Evne og
anskaffede en M æ ngde unødvendige eller mindre nødvendige Ting
istedenfor at konsolidere sig, navnlig ved at bringe Pantegælden
ned o g opspare Reserver til kom m ende daarlige Tider. Da Land
brugskrisen saa satte ind i 1930-31, havde en stor D el af Land
mændene intet at staa im od m ed; men istedenfor at udskille den
mest forgæ ldede og udygtige D el af dem, v ed Tvangsauktioner,
gennem førte Regering og Rigsdag, af partipolitiske Grunde, af V æ l
gerhensyn, en uforsvarlig U nderstøttelseslovgivning, den saakaldte
Kriselovgivning, h vorved en M æ ngde forgæ ldede og ikke synderlig
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dygtige Landm ænd blev h old t oppe. H undreder af M illioner Kr
østes ud af Statskassen til Kriselaan, Saneringslaan m. m. Uanset
at K reditorerne har maattet bortskæ re en D el af Gæ lden, er denne
i det hele og store stadig vokset.
Disse er im idlertid ikke de eneste A arsager til Pantegældens
mægtige Stigning i de sidste 30 A ar. En anden A arsag er, at E jen 
dom spriserne i T id en efter V erdenskrigen 1914-18 steg overord en 
lig h øjt. D ette havde til Følge, at naar L andejendom m e i denne
Periode overgik til andre ved Salg eller A rv , blev Gaardene herved
behæ ftede m ed m eget store Sælgerprioriteter o g A rveprioriteter,
som de nye E jere aldeles ikke kunde forrente eller afdrage, da K ri
sen i 1930-31 satte ind.
M en foruden de her nævnte A arsager: for store L eveom k ost
ninger og unødvendige A n skaffelser i de gode Aar, uforsvarlig
Støtte af Kriselovgivning i de daarlige A ar og fo r store Sælger- og
A rveprioriteter, er der ialtfald endnu en A arsag; o g den virker
gennem hele Perioden og kan ikke saaledes som de andre A a r
sager siges at hidrøre fra uforsvarlig H andlemaade. D er kan nem 
lig ingen T v iv l være om, at Pantegælden i vore Landejendom m e
fo r en vis D el ogsaa skyldes A nskaffelsen gennem M enneskealdre
af et stadig forbedret, men kostbart Produktionsapparat, af Land
brugsmaskiner, Inventar, Stald- og Ladebygninger, og Besætning;
o g den lette A dgang til at faa K redit- og H ypotekforeningslaan har
gjort det muligt for den dygtige Landbostand at ofre store B eløb
paa en stadig fortsat Forbedring af dette Produktionsapparat.
D enne U dvikling har givet sig U dslag i, at dette A pparat, M a
skiner, Inventar og Besætning, stadig er steget i V æ rdi og er k o m 
m et til at udgøre en stadig større og større D el af Ejendom m enes
V æ rdi. I 1885 u dgjorde saaledes Prisen paa Landejendom m e for
1 T d H artkorn 7800 Kr; heraf u dgjorde Produktionsapparatet —
i det følgende kort kaldet: Besætning og Inventar — 1150 Kr, alt
saa kun 15 pr c af hele Ejendom m ens V æ rdi. Pantegælden u dgjorde
den Gang 3900 Kr, altsaa kun 50 pr c af Ejendom m ens V æ rdi. I 1909
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var Prisen for 1 T d H artkorn 9000 Kr. Besætning og Inventar an
drog 2150 Kr, altsaa 24 pr c af E jendom m ens V æ rdi, og Pantegæl
den var 4500, altsaa 50 pr c af V æ rdien (fo r alle E jendom m e, usolgte
o g solgte, 43 pr c). I 1928 var Prisen for 1 T d H artkorn steget til 17.500
Kr; deraf udgjorde Besætning og Inventar 4900 Kr, altsaa 28 pr c, og
Pantegælden var steget til 10.200 Kr, altsaa til 58 pr c af Væ rdien.
A ltsaa: i A arene 1885-1928 er Produktionsapparatets V æ rdi i
Forhold til hele Landejendom m ens V æ rdi steget fra 15 til 28 pr c
og samtidig er Pantegælden forøget fra 50 til 58 pr c. A len e fra
1909 til 1928 er Produktionsapparatet steget til mer end det d o b 
belte, nemlig fra 2150 K r til 4900, og Pantegælden fra 4500 til 10.200
Kr; altsaa nævnte A pparat er steget m ed 2750 Kr og Pantegælden
m ed 5700 Kr, alt pr T d H artkorn.
Siden 1928 er Pantegælden i Landejendom m e steget yderligere,
o g overordenlig stærkt, som Følge af Krisen i 30erne og den nævnte
uforsvarlige Kriselaanslovgivning og den lige saa uforsvarlige A k 
kord- og H enstandslovgivning. I 1937 var V æ rdien af alle Landets
Landbrugsejendom m e c 5450 M ill Kr, medens Pantegælden androg
4125 Mill Kr, altsaa c 76 pr c. Kun 7000 E jendom m e var gældfri.
29.000 E jendom m e havde en G æ ldsprocent paa under 50 pr c, 88.000
en G æ ld mellem 50 og 100 pr c; og 78.000 E jendom m e eller 1/3 af
samtlige Landbrugsejendom m e har en Pantegæld, der overstiger
E jendom m enes V æ rdi.
Sammenligner vi kort 1909 med 1937, er Resultatet, at i 1909
u dgjorde Landejendom m enes V æ rdi c 3310 Mill Kr og Gæ lden
1417 Mill Kr, altsaa kun c 43 pr c, men at i 1937 var V æ rdien 5450
Mill K r og Pantegælden 4125 Mill Kr, 76 pr c af V æ rdien, altsaa en
G æ ld paa mere end T re F jerd ed ele af E jendom m enes V æ rdi. M en
samtidig herm ed har Stat og Kom m une gennem de stadig stigende
Skatter paa faste E jendom m e skudt en Skatteprioritet forud for alle
andre ind af en saadan Størrelse, at den rigelig beslaglægger de
ovennævnte 24 pr c, den Rest, der endnu ikke er behæ ftet med
Pantegæld til Kredit- og H ypotekforeninger, Banker og Private.
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Resultatet er altsaa, at Landbrugerne hos os intet ejer af deres
E jendom m e; alt er pantsat, baade Jord, Bygninger, Maskiner, In
ventar og Besætning. I T iden før V aldem ar A tterdag var al Landets
Jord pantsat, nemlig til de frem m ede, der raadede i Landet. I Dag
er al Landets Jord ogsaa pantsat, men til de andre Borgere i Sam
fundet og til Staten. Landm ændene skal altsaa af deres U db ytte af
Landbruget, inden der bliver noget til dem selv, til det øvrige Sam
fund udrede c 4 å 5 pr c aarlig af hele deres E jendom s V æ rdi. En
saadan Tilstand kan nogenlunde op retholdes i en T id m ed særlig
gunstige K onjunkturer for Landbruget. M en naar denne gunstige
K onjunktur er forbi, bliver vort Landbrugs d ybt forgæ ldede TilD e væsenligste saglige A n k er im od den ovennævnte danske A k k o rd - og
Kriselaans-Lovgivning i 30erne af dettte Aarhundrede er efter min O p 
fattelse dels, at den lovteknisk er indviklet, uklar og uoverskuelig, og
dels, at den reelt har forsøm t en af den dygtige Lovgivers vigtigste O p 
gaver: Individualiseringen af M enneskem aterialet, her Skyldnerne, efter deres
karakterm æssige K valitet. D ette vil det følgende nærmere belyse. For K lar
hedens og Oversigtens Skyld vil jeg sondre den herhen hørende Lovgivning
i 2 G rupper: K riselovgivningen og A k k o rd - og H enstandslovgivningen.
1. Kriselovgivningen.
Denne Lovgivning har saglig set været meget svag. D enne V urdering kan
udtales ganske objektivt, uden nogen bestem t partipolitisk Brod, ti det ene
politiske Parti har her intet at lade det andet høre. H vad enten det krisepolitiske Forlig og den deraf følgende K riselovgivning har været et K om 
prom is mellem det socialdem okratisk-radikale og det konservative Parti
(K riseloven N r 243 af 19 O k tober 1931) eller mellem det socialdem okratiskradikale Parti og Venstre (L ov e N r 17, 31 Januar 1933, N r 89, 25 M arts
1933 o l) eller mellem samtlige 4 Partier (L ov N r 186, 23 Juni 1932), har den
deraf fremgaaede Lovginging været saglig set lige uheldig og kvalitativt ringe.
D en ov en for frem hævede, fundamentale M angel paa karakterm æssig In
dividualisering viser sig for første Gang og særlig udpræget i § 1 i K rise
loven af 19 O k tober 1931, jfr L ov af 23 Juni 1932, der bestem m er: »T il
E jere af Landbrugsejendom m e

hvis G æld . . . . overstiger deres sam

lede N ettoform u e, ydes der Lettelse af Skatter og Renter«. D enne saakaldte
Krisehjælp ydes, som det vil ses, til en Klasse Personer, der karakterm æs
sig er en h øjst broget Skare, hvoraf kun en vis D el fortjen er at holdes oppe.
M en denne D el slaas her ved en ganske abstrakt, uindividuel Regel sammen
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stand katastrofal. D er plejer at indtræde en stor Landbrugskrise
efter hver V erdenskrig. D et skete efter N apoleonskrigene 1804-1815
og efter Krigen 1914-1918; og vi undgaar sandsynligvis heller ikke
en alvorlig Landbrugskrise efter denne V erdenskrig.
Det gælder da om, at L ovgiveren til den T id ikke begaar de sam 
me Fejl, som blev begaaet af Regering og Rigsdag efter den forrige
Verdenskrig, navnlig under Landbrugskrisen 1930 og følgende Aar.
En A k k ord - og H enstandslovgivning og en Kriselaanslovgivning
som den, der i 30erne af dette Aarhundrede i dette Land holdt de
udygtigste og mest forgæ ldede Landm ænd oppe, maa da først og
frem m est undgaas. Disse uheldige Elementer i Standen maa udskilm ed andre Grupper, der samfundsmæssig ingen Støtte fortjen er. D et lille
T illøb, der var til Individualisering i bem eldte L ov § 2, 2 Stk var uden
K raft og forblev i det hele og store uden praktisk Virkning.
2. A k k o rd - og H enstandslovgivningen.
D enne Lovgivning var i første Omgang A k k ordloven , N r 142, 28 A pril
1931 m ed Tillæ gslov af 22 N o v s A og L ov om Betalingshenstand N r 173,
16 Juni 1932 med flere T illæ gslove (foranlediget ved den forhastede M aade,
hvorpaa Loven blev forberedt). I anden Fase er denne Lovgivning A k k ord Loven N r 75, 13 Marts 1933, jfr Loven af 28 A pril 1931, og nu Loven N r
364, 18 D ec 1933, og H enstands-Loven N r. 73, 11 Marts 1933.
Fælles for disse to Sæt L ove er, at de ikke løser G æ ld sproblem et til
bunds, men kun enten forhaler den endelige O pgørelse og D om over en
Skyldner, der før eller senere maa kom m e, eller giver en Fritagelse for
G æld, der i mange T ilfæ lde virker dem oraliserende. Henstandsloven giver
kun rent m idlertidig U dsættelse m ed Betalingen af G ælden, navnlig m ed
Betaling af Renter og A fd rag i 3 halvaarlige Term iner, fra og m ed 11 Juni
Term in 1931 og indtil 11 D ec 1932 indbefattet. Hvis Prioritetskreditorerne
ikke vil give denne Henstand, kan et for hver A m t nedsat Udvalg paa 5
M edlem m er bevilge ham den efter en vis U ndersøgelse af hans Forhold, jfr
nærmere nævnte H enstandlov §§ 2, 3, 7 og 8. Efter ovennævnte A k k ord lov
kan der dels — af Skifteretten m ed Bistand af et andet A m tsudvalg — b e 
vilges Skyldnere (Landbrugere) en Henstand i 3 A a r med Betaling af den
G æld, der overstiger E jendom m ens E jendom skvldvæ rdi m ed Tillæ g af Be
sætnings og Inventars V æ rdi (d og at en Prisstigning paa de vigtigste Land
brugsprodukter i 3 A ars Perioden kan bevirke G ældsbetalingens Opvaagnen
i et nærmere betegnet O m fang), nævnte Lovs §§ 1, 2, 3 og 7, og dels af
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les og erstattes af friske, dygtige Kræfter. M en denne U dskillelse
og Fornyelse maa ske m ed Om hu og Plan. Samfundet b ø r derfor
oprette en særlig sagkyndig M yndighed, en Landbrugsdom stol, der
m ed bindende Virkning kan afgøre alle G æ ldsordninger i Land
bruget. Fallit og Tvangsauktion kan herved undgaas. Landbrugsdom stolen skal foretage en grundig individuel U ndersøgelse af en
insolvent Landmands økonom iske Forhold og Karakter, og, efter
Samraad m ed hans K reditorer, bestem me, om han skal fortsætte
B edriften eller ej. H vis han alt vel o v e rv ejet fortjener at holdes
oppe, vedbliver han at være E jer af Gaarden, og D om stolen fast
sætter da en Ordning m ed Kreditorerne, h vorefter hans GældsSkifteretten bevilges Skyldneren en A k k o r d ; og for at lette T ilvejeb rin g el
sen af A k k orden anvender Staten — m ed Bistand af forskellige U dvalg —
et m eget betydeligt Beløb, nemlig 20 M illioner K r til Udlaan for saadanne
Skyldnere, nævnte Lovs § 23, ligesom Staten kan anvende 5 M illioner Kr
til Støtte for Prioritetskreditorer, der er kom m et i V anskeligheder som
Følge af den før nævnte H enstandslov, se dennes § 13.
Disse to L ove er for det første v ed deres mange forskellige Regler og
ved de forskellige A rter af Instanser til Sagernes Behandling (U dvalg og
M yndigheder) indviklede og uoverskuelige. D er kræves saaledes til A d m in i
strationen af A k k ord - og M oratorieloven af 18 D ec 1933 ikke mindre end
5 Instanser, 4 U dvalg og 1 M yn dighed: 1. e t Femmandsudvalg for hele Lan
det — efter L ov Nr. 364, 18 D ec 1933, e t Seksmandsudvalg — h voraf de 4,
henholdsvis 5 udnævnes af Landbrugsministeren, 2. et Trem andsudvalg —
efter nævnte L ov 18 D ec 1933 et Firemandsudvalg — for h vert A m t — til
Bistand for Femm andsudvalget — , h voraf Form anden udnævnes af Land
brugsministeren og 2 af Landboforeninger og H usm andsforeninger. Efter at
ovenstaaende var frem hævet af mig i Uafhængigt politisk T idskrift, O k 
toberhæ ftet 1933, er der ved næste L ov 18 D ec 1933 kom m et en enkelt R e 
præsentant for K reditorerne ind i dette U dvalg, nemlig for Handels- og
H aandvæ rkerforeninger, se nærmere nævnte Lovs § 3. 3. E ndvidere skal
A kkordordnin gen i visse T ilfæ lde være anbefalet af et 3die U dvalg paa 4
M edlem m er, et for hver R etskres, 4. skal Landbrugsministeren ved A n v en 
delse af et vist Beløb til A k korders Tilvejebringelse raadføre sig m ed Fi
nansudvalget, og endelig 5. skal S kifteretten efter M edvirken af A m tsudvalget afgøre Spørgsmaalet om M oratorium i 3 Aar.
D et er iøvrig en væsenlig Svaghed ved de 3 første af disse U dvalg, at
de for en overvejen de D el er sammensat af den politiske M inister og D e-
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b yrder lettes, saa at D riften bliver rentabel. I m odsat Fald mister
han Gaarden, der overdrages til en dygtigere K raft efter K redi
torernes Valg. Denne Fjernelse af Skyldneren og O verdragelse til
en n y M and bør altsaa som nævnt foregaa uden de Formaliteter,
særlige Regler og Retsvirkninger, der gælder Konkurs og T van gs
auktion. Som under den personlige R et frem hævet, maa denne nye
M yndighed, Landbrugsdom stolen ogsaa have et vist T ilsyn m ed al
frem tidig Pantebehæftelse af L andejendom m e udenfor visse G ræ n
ser, saa at O verbelastning af disse E jendom m e m ed A rveprioriteter
og Sælgerprioriteter frem tidig undgaas. D e første b ø r kun belaste
en E jen dom indenfor en Grænse af 50 pr c af dennes V æ rdi, efterbitorern es Repræsentanter. O g ved Finansudvalgets M edvirken er der den
Svaghed, at A n sva ret deles.
For det andet tages der i denne Lovgivning i det hele et for ringe H en 
syn til K red itorern es b erettiged e Interesser. H ele denne i System satte A k 
kordlovgivning virker nemlig i mange T ilfæ lde ikke blot stærkt dem orali
serende paa Befolkningen, men ogsaa til stor Skade for den dygtige Haandværker- og Handelstand, der er saa uheldig at væ re den akkorderende Be
folkningsgruppes K reditorer.
D ernæst er det et ganske forkasteligt og usundt Princip, at der anvendes
saa mægtige B eløb af Statskassens og derm ed af Skatteborgernes Penge for
at kom m e en særlig Kres af private Skyldnere til H jæ lp i deres økonom iske
Vanskeligheder. M en det falder jo god t i Traad m ed hele det usunde
H jæ lpe- og Understøttelsesystem , der præger store D ele af v or Lovgivning
i nyere T id , og som k ort kan karakteriseres ved, at denne Lovgivning fly t
ter Pengene i m angfoldige T ilfæ ld e fra de dygtiges og sparsomm eliges L om 
mer over i de udygtiges og uøkonom iskes Lomm er.
Endelig har hele denne Henstands- og A kk ordlovgivn in g kunstigt holdt
i Live, ved Siden af væ rdige Skyldnere, et ikke ringe A n tal M edborgere,
der forlængst burde være udskilt fra Landbrugserhvervet gennem den
haarde, men i mange T ilfæ lde n ødven dige Løsning, Fallitten.
H ele den uforsvarlige, indviklede og saglig slet forberedte Henstands- og
A kkordlovgivning, der kun m idlertidig og paa O verfladen søger at lose
Gældspørgsm aalene, burde afvikles og afløses af en dybere gaaende L ov 
givning paa langt Sigt, der kunde m edføre en virkelig Sanering tilbunds af
Landbrugets G æ ldsforhold. O g Reglerne herom burde samles i en enkelt,
overskuelig Lov.
1) En saadan L ov burde for det første ikke give en en este Ø re af Stats
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at al anden G æ ld er betalt; de sidstnævnte Prioriteter og idethele
alle Prioriteter, der skyldes K reditorkrav udenfor A rv e fo rh o ld , bør
ikke frem tidig belaste E jendom m en ud over 75 pr c af dens V æ rdi
uden Landbrugsdom stolens Samtykke. Endelig bemærkes, at hvis
en enkelt af en Landmands K reditorer vil gøre Eksekution i hans
Ejendom , maa han henvende sig til Landbrugsdom stolen, der træ f
fer Bestemmelse om , h vorvidt U dlæ g kan foretages, om det kan
tinglyses paa E jendom m en, eller om der hellere maa finde et al
mindeligt O p gør med samtlige Landm andens K reditorer Sted, som
oven for foreskrevet.
4.

D en under 3 foreslaaede G æ ldsordning fjerner im idlertid

kassen til Saneringen, men kun iværksætte og organisere den Sanering, der
kan naas ved Livets egne økonom iske Kræ fter, ved at tilvejebringe en ret
færdig og grundig O rdning af Forholdet mellem K reditorer og Skyldnere.
2) Dernæst er det af største V igtighed, at en ny Lovgivning paa dette
O m raade administreres saa enkel og praktisk som muligt. Istedetfor den
nuværende Ordnings flere U dvalg og M yndigheder og kom bineret V irken
af U dvalg og M yndighed, burde der for hvert stedligt Om raade, — der
efter O m stændighederne kan om fatte en eller flere Retskrese — nedsættes
ct faatalligt, men sagkyndigt U dvalg paa 3 M edlem m er (U dvalg m ed prak
tiske Formaal paa mere end 3 M edlem m er er i Reglen forkastelige), b e 
staaende af en i Retskresen virkende praktisk Jurist som Formand, et landbrugskyndigt M edlem , valgt efter H øring af samtlige Landbrugsorganisatio
ner, altsaa repræsenterende samtidig D ebitorsiden, og et real-kreditkyndigt
M edlem , valgt efter H øring af samtlige stedlige K redit- og H ypotek foren in 
ger, Sparekasser, Banker og Handels- og H aandvæ rkerforeninger, altsaa re
præsenterende samtidig Kreditorsiden.
T il dette Udvalg, Landbrugsdom stolen, skulde da enhver Landbruger og
enhver af hans K reditorer kunne henvende sig m ed A nm odning om en prak
tisk og tilbundsgaaende Sanering af hans og E jendom m ens G æ ldsforh old.
D et gaar im idlertid ikke an, at disse stedlige Dom stole, virker uden nogen
Forbindelse m ed hinanden og uden V ejled n in g i fælles Retningslinjer. D er
bør derfor oprettes et sagkyndigt Landsudvalg, der kan danne den n ødven 
dige Forbindelse mellem D om stolene, v ejled e dem og idethele bistaa Justits
ministeriet m ed Lovens nærmere G ennem førelse i Praksis, ogsaa ved T il
rettelæggelsen af A rb e jd e t og ved V a lget af de rette Folk. D et er givet,
at Centraladministrationen, der i Forvejen er ov erb ebvrdet m ed A rb ejd e,
ikke kan paatage sig dette meget om fattende og tidkræ vende A rb ejd e.
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kun nogle af Grundene til den slette økonom iske Tilstand i Land
bruget. O g den foreslaaede Ordning af Landbrugets Priser og L øn 
ninger (2) kan kun have V irkning for Salg af Landbrugsvarer i det
indenlandske M arked; og selv Priserne paa dette kan ikke i det
lange Løb være upaavirkede af V erdensm arkedets Priser. D et
gæ lder altsaa idethele om at gøre Landbruget rentabelt. D ette kan
ske dels ved at nedbringe dette Erhvervs U dgifter o g dels ved at
skaffe det forøged e Indtægter ved Rationalisering og Forenkling
samt en stabil A rbejd sk raft.
H vad U dgifterne angaar, maa det undersøges, om to af de vig
tigste konstante U dgiftsposter, S katter og R en ter kan form indskes.
M en Landsudvalget skal kun være vejleden de for de stedlige D om stole, ikke
en Appelinstans over disses A fgørelser, hvilket kun vilde forhale Sagerne.
D en sagkyndige D om stol bør, naar en Landmands K reditorer eller han
selv onsker et G æ ldsopgør, ansætte hans E jendom s V æ rdi i Handel og V a n 
del og undersøge, hvor meget han aarlig kan svare af dens U d b ytte til R en
ter, A fd rag og Skatter, naar der skal sikres ham og hans Familie en an
stændig Levestandard. H erefter faar K reditorerne V alget mellem enten at
overta g e E jendom m en til den ansatte V æ rdi, eller give H enstand m ed R en
ter og A fd rag eller som det hedder at lade deres Fordringer indkapsle fore
løbig. D ette V alg er en Prøvesten for saavel Værdiansættelsens Rigtighed
som for T iltroen til Ejerens D ygtighed og Sparsommelighed.
1. H vis den paagældende Landm and efter K reditorernes Erfaring har
vist sig uduelig eller mindre dygtig eller uøkonom isk eller letsindig, og han
saaledes har m istet deres Tillid, b ør K reditorerne have R et til at fjern e
ham og finde en anden, der er dygtigere til at administrere E jendom m en;
og denne M and kan K reditorerne naturligvis ikke faa uden at give ham en
læmpelig G æ ldsordning og idethele rimelige og trygge A rbejdsvilkaar. En
N edskæ rin g af G ælden vil selvfølgelig her ofte være e n N ødven digh ed;
men den sker da til Fordel for en ny M and, norm alt til en d ygtigere, s o 
lidere Kraft. O g en U dskillelse af de udygtige og uøkonom iske Elementer
in den for Landbostanden finder herved gradvis Sted, samtidig m ed en gavn
lig Nyrekruttering, en T ilførsel af n yt Blod, friskere Kræ fter, der kom m er
til at virke paa sundere Grundlag. Dernæst opnaas der en meget væsenlig
Fordel ved denne Ordning. K reditorernes O vertagelse og Ansæ ttelse af en
ny M and sker paa en praktisk enkel og lidet bekostelig M aade ved nævnte
sagkyndige D om stols M edvirken, m a O : T vangsauktionen undgaas, men vel
at mærke paa en saadan M aade, at Tilliden til R ealkreditten ikke rokkes.
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E jendom skatterne er, ligsom Formue- og Indtægtskatterne, h os
o s blevet meget stærkt forøget i den sidste M enneskealder, og de
er nu væsenlig h øjere end i N abolan den e; E jendom skatterne alene
er tredoblet siden 1913. H vis man sammenligner den Skattebyrde,
der idetheletaget hviler paa Landbruget i Danmark, m ed den til
svarende Skattebyrde i N orge og Sverrig, viser det sig, at denne
Skattebyrde i Danmark er væsenlig større end i Broderlandene,
hvad der fremgaar af nedenstaaende Tabel. D en om fatter samtlige
direkte Skatter,

der hviler paa Landejendom m e, altsaa

baade

Grundskyld, E jendom skyld, Indtægts- og Formueskat, saavel til
Stat som Kommune.
Sluttelig bem ærkes i denne Forbindelse, at ved K reditorernes D o m ov er
M anden og hans Gerning, hans hele Ø konom i, maa Stemmerne ikke, som
det o fte sker i den hidtidige R etsordning af en m isforstaaet D em okratism e,
vejes delvis efter K reditorernes Tal, men alene efter K red itork ra ven es
V æ g t, altsaa G æ ldsfordringernes Størrelse.
D er maa im idlertid gives Skyldneren en vis Sikkerhed for, at denne K re
ditorernes Beslutning ikke bliver ensidig og uretfærdig ov erfor ham. D en
sagkyndige D om stol maa d erfor have M yndighed til i særlige T ilfæ lde at
tilsidesætte Kreditorernes A fgørelse, nemlig h vor Skyldneren er en dygtig
og sparsommelig Landmand, der uden egen Skyld er kom m et i V anskelig
heder, og den nye M and, som K reditorerne vil sætte ind, ikke i V irk elig 
heden raader over en væsenlig større og mere reel K apitalkraft til at til
fredsstille K reditorerne m ed end Skyldneren.
II.

H vis K reditorernes A fstem ning falder ud til G unst for den nu

væ ren d e E jer af Landbrugsejendom m e, idet K reditorerne altsaa mener, at
hans vanskelige økonom iske Forhold ikke skyldes U duelighed eller mang
lende økonom isk Sans, men en Ræ kke u forskyldte Aarsager, eller K redi
torerne ihvertfald ikke har kunnet finde nogen dygtigere og bedre M and,
og det saaledes er givet, at den hidtidige E jer fortsæ tter Bedriften, skal
D om stolen fastsætte, h vor stor en D el af G æ lden Skyldneren indtil videre
— saalænge K onjunkturerne er de samme — skal forrente og afdrage.
Se iøvrig nærmere mit Skrift: Sanering til Bunds af Landbrugets G æ lds
forhold. 1934.
D a Landbrugsdom stolen idethele træ ffer retslig bindende G æ ldsordninger for Landmænd, maa de hidtil anvendte Fremgangsmaader, K onkurs og
Tvangsauktion afskaffes for dette Erhvervs V edkom m ende.

848

De direkte Skatters Procentdel af Driftsoverskudet (Brutto
indtægt ÷ Driftsomkostninger inkl. Renter).
Sverrig

N orge

Danmark

Husmandsbrug paa 15.700 K r ..........

7%

11 %

13%

Gaardm andsbrug paa 44.200 K r . . . .

10%

18%

24%

H ovedgaard paa 705.000 K r ............

35%

(29 % )

49%

(I N org e paa 263.280 Kr)
Stigningen i de danske Skatter paa Landbruget siden 1913 fremgaar af følgende T abel:

En senere Gældsaneringslov, 9 A pril 1936 (jfr Bkg N r 706, 30 D ec 1940)
har paa flere Punkter taget H ensyn til min ovenstaaende Kritik (der først
fremsattes i nævnte Skrift 1934). A kkordudvalget skal saaledes nu efter
denne L ov foretage en noget mere individuel og indgaaende Undersøgelse
af D ebitors Forhold, derunder, om hans Hustru eller han selv har særegne
Indtæ gter u denfor Ejendom m en, og om hans Hustru har Særeje, og U d 
valget kan selvstændig indhente O plysninger fra M yndigheder og Penge
institutter om hans Forhold, nævnte Lovs §§ 5 og 12. O g dernæst skal U d 
valget undersøge, om Landm anden v ed den trufne O rdning virkelig sættes
i Stand til at fortsæ tte sin B edrift og o p fy ld e sine Forpligtelser.
M en Loven har stadig store Svagheder. D et stedlige U dvalg, A k k ordudvalget er kun indstillende ov e rfo r det centrale Bevillingsudvalg, der træ f
fer A fgørelsen. D enne Centralisering er uheldig. D et maa, som jeg oven for
har foreslaaet, være det stedlige U dvalg, der er det afgørende, m edens det
centrale Udvalg kun skal være vejleden de, Lovens § 2. M en dernæst er det
stadig usagkyndige, der er Formænd for Udvalgene. D et er af største B e
tydning for hele Gældsaneringen, at Formanden fo r Udvalget, som ovenfor
foreskrevet, er en erfaren praktisk Jurist. Endelig er Understøttelsesystem et
opreth oldt i hele dets fordæ rvelige Udstrækning. D er stilles endog ikke
mindre end 140 M illioner til Raadighed for Støtten til de forgæ ldede Land
mænd; og det er stadig de Landmænd, hvis G æ ld overstiger E jendom m enes
V æ rdi, der støttes; altsaa jo større G æld, jo bedre. Hvis en Landm and har
været dygtig og sparsommelig og, skønt han har k øb t E jendom m en dyrt,
dog h oldt G æ lden in den for f Eks 85 pr c af E jendom m ens V æ rdi, faar han
Den ovenfor i Teksten S 849-50 anførte Skatte-Statistik er frem ført af
cand polit Jack W estergaard i en A rtikkel 1942.
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De direkte Skatters Procentdel af Driftsoverskudet (Brutto
indtægt ÷ Driftsomkostninger inkl. Renter).

1913-14

1938-39

H usmandsbrug 5,7 ha

10%

13%

G aardm andsbrug 22,7 ha

15%

24%

H ovedgaard 457 h a ........

25%

49%

B rugstørrelse:

Indtægts- og Formueskatterne burde nedsættes generelt for hele
Landet. M en E jendom skatterne burde under en kom m ende Krise
for Landbruget nedsættes særlig for dettes V edk om m en de. D a det
tyske Landbrug blev saneret i T iden efter 1933, var en af Foraningen Støtte af Loven. M en hvis han i samme T ilfæ lde har været mindre
sparsomm elig og dygtig og paadraget sig en G æ ld paa 100 pr c eller mere
af E jendom m ens V æ rdi, faar han Saneringslaan af Staten.
Den tyske A rvegaardslov 29 Sept 1933 er et stort anlagt Forsøg paa at
sanere og h øjn e det tyske Landbrug. A lle G aarde paa 125 H ektarer (ca 230
T d r Land) og derunder — og ikke m indre end de kan ernære en Familie —
er A rvegaarde, indføres i et Register herover (§§ 1-3) og i G rundbogen og
behandles efter en Ræ kke særlige Retsregler, der gaar ud paa at bevare
Gaardene for Slægterne, sanere deres G æ ldsforh old og skaffe dem et ø k o 
nom isk U dbytte, der gør D riften rentabel. T il dette Formaal nedsættes
E jendom skatterne paa G aardene og Renterne, der ogsaa paa det Tidspunkt
i Tyskland var usædvanlig høje. T il en A rvegaard hører foruden Jord og
Bygninger som T ilbeh ør den n ødvendige Besætning, G ødning, D riftsinven
tar, H jem m ets Bohave, endvidere D okum enter paa Gaarden, Familiebilleder, Fam iliebreve fra tidligere Slægtled og andre Ting af Erindringsværdi
(Lovens §§ 8-9).
E jer af en Arvegaard kaldes B on de; det er et Hædersnavn, og kun Ejere
af Arvegaarde kan kaldes saaledes. For at blive Bonde maa man have Ind
fødsret og være af tysk eller stam mebeslægtet B lod (h vorved Jøder og far
vede udelukkes), være ærbar (føre en moralsk V and el) og være i Stand til
at drive G aarden ordenlig (§§ 11, 12, 15). En Arvegaard kan ikke tilhøre
et Aktieselskab, en Forening eller flere Personer i Fællig (§ 17).
T il Behandling af alle Sager vedrørende Arvegaarde er der oprettet sær
lige D om stole, A rvegaardsretter (Erbhofgeriehte).
D e særlige Regler, der gælder for Arvegaarde, er navnlig:
1. D er gælder en særlig Arvegang, der skal sikre Slægten G aarden.
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staltningerne hertil da ogsaa en N edsæ ttelse af E jendom skatterne
paa Landejendom m e, nemlig ca % . En saadan N edsæ ttelse maatte
ihvertfald ogsaa gennem føres hos os.
H vad R en ter angaar maa en tvungen N edsæ ttelse af Renten,
f Eks m ed ½ eller 1 pr c, af samtlige K redit- og H ypotekforeningslaan og derm ed af samtlige K redit- og H ypotekforeningsobligationer fraraades, da en saadan Foranstaltning vilde svække Tilliden
til vore offen lige O bligationer og berøve m angfoldige smaa K api
talister en haardt tiltrængt Indtægt. D erim od kunde man vistnok
uden Skade stryge A m ortiseringen paa Kreditforeningernes Laan,
der jo er 1 Prioritetslaan, altsaa nedsætte den aarlige Ydelse fra
D enne tilfalder udelt en enkelt A rving. D ette kan ikke ændres ved T esta
mente. Slægten arver i en vis O rden, først Søn eller Sønnesøn, den ældste
eller yngste efter Egnens Skik. M en A rvelader kan med Arvegaardsrettens
Samtykke vælge en anden af Sønnerne (§§ 19, 24, 25). D er skal altid sikres
de mindreaarige Børn Forsorg og U ddannelse ved H jæ lp af Gaarden, der
ogsaa senere i Livet skal være et Tilflugtsted for A rveladers Børn, saaledes
at de, naar de kom m er i u forskyldt N ød , kan faa O ph old paa G aarden m od
at arbejde for den (§ 30).
D en øvrige Formue, som en B onde efterlader sig, falder i A rv til alle
Børnene efter de almindelige Regler, men først skal A rveladers G æ ld, ogsaa
Pantegælden betales af den øvrige Formue (§ 34).
2. En A rvegaard kan som H ovedregel ikke sælges eller behæftes med
Pantegæld. Arvegaardsretten kan dog give Tilladelse til Salg og Pantsæt
ning, naar der foreligger en vigtig Grund, navnlig hvis Bonden i levende
Live vil overdrage G aarden til sin H ovedarving (§ 37).
3. D er kan ikke gøres Eksekution i en Arvegaard, dens T ilbeh ør (se
ov en for) eller Produkter, for private G æ ldsfordringer (§ 38). Kun for offen ligretlige A fg ifte r kan der i et vist O m fang gøres Udlæg i Produkter, som
ikke er nødvendige for Bondens eller hans Families U nderhold indtil næste
H øst (men altsaa ikke i Gaarden selv m ed dens ovennævnte T ilbeh ør).
D er er ingen T v ivl om, at den tyske A rvegaardslov har givet B on de
standen en kraftig Støtte ved Siden af M arkedsordningen, h vorved Priserne
paa Landbrugsprodukter holdes i en rimelig Pris og M ellem handlerfortje
nesten er udelukket eller væsenlig beskaaret. M en det er et Spørgsmaal, om
A rvegaardsloven ikke i det lange L øb i nogen G rad vil svække Bøndernes
Kredit.
Som H elhed egner den tyske A rvegaardsordning sig ikke til at overføres
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Landm anden til K reditforeningen m ed A m ortisationsbidraget, naar
vedkom m ende Landm and androg herom. Kreditforeningslaanene
hviler faktisk som en fast G rundbyrde paa praktisk talt alle E jen
dom m e; og naar de efterhaanden form indskes ved A fd ra g, forøges
de igen — naar vi betragter samtlige Laan af denne A r t i Landet
under ét — ganske regelmæssigt gennem de konstant bevilgede Tillægslaan. M an kunde derfor form entlig lige saa god t fra første
Færd opgive A m ortiseringen for alle de Laantagere, der ønskede
et uam ortisabelt Laan, h vorved der tillige sparedes en M æ ngde
D okum entskriveri ved Tillægslaan.
H vis til Eksempel en G aardejer har et Kreditforeningslaan paa
30.000 Kr, der amortiseres i L øbet af 60 A ar, sparer han ved nævnte
Ordning gennemsnitlig i hele Perioden c 500 K r aarlig. H vis E jen 
dom skatterne samtidig nedsættes for hans E jendom m ed f Eks 200
Kr aarlig, opnaar han altsaa en samlet N edskæ ring af sine U dgifter
paa disse to K onti paa 700 Kr aarlig. D ette er naturligvis ingen
lunde tilstrækkeligt til at faa B edriften til at svare sig; men det er
et ret væ senligt Bidrag hertil.
5. En gennem ført Rationalisering af Landbrugets D rift, baade
af dets Produktion og dets A fsæ tn in g. For det første burde der ske
en K on cen tration af M ejerid riften . D er findes i Danmark c 1400
A ndelsm ejerier foruden c 300 Fællesm ejerier, H erregaardsm ejerier
o l. D e fleste er opstaaet i en Periode, 80erne og 90erne af det 19

til nordisk Ret. M en enkelte Led i Ordningen, navnlig dens Bestræbelser
for at begrænse eller udelukke A rvep rioriteter og Sælgerprioriteter, er sik
kert rigtige. D en oven for foreslaaede G ælds- og A rve-O rdning tager ogsaa
et vist Hensyn hertil, men efterligner idethele ikke A rvegaardsordningen,
heller ikke i dennes, efter min M ening, svageste Punkt, Afskæreisen af K re
ditorernes Forfølgning. — O m K reditforeningsam ortisationen se iøvrig E R
IV 1702-1708.
Ogsaa paa mere begrænsede O m raader vilde en K oncentration af Salget
af Landbrugsprodukter kunne give større G evinst for Landm ændene. Saa
ledes burde der vistnok, som P rofessor O rla Jensen har foreslaaet, oprettes
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A arhundrede og Begyndelsen af det 20 A arhundrede, h vor A fsta n 
den fra Gaardene til M ejerierne endnu spillede en væsenlig Rolle
paa Grund af de den Gang anvendte ufuldkom ne Transportm idler.
Men efter Bilernes O pfindelse har A fstanden nu langt mindre B e
tydning; og de 1700 M ejerier maatte nu kunne koncentreres i langt
færre, større Bedrifter til Billiggørelse af Produktionen. H vis Sta
ten greb ind og skabte et forstaaende Sam arbejde mellem K redit
foreninger, Banker og Sparekasser paa den ene Side og et nyt Fællesorgan af sam hæftende A ndelsm ejerier paa den anden om en
Finansiering af denne B edriftskoncentration, vilde denne kunne gen
nem føres i stor Stil. M en dernæst burde Staten gribe ind i M æ lke
handlen og overalt i Byerne oprette M æ lkecentraler til A fsk affelse
af M ellem handlergevinsten paa dette O m raade og A fløsn in g af den
nu raadende kaotiske Tilstand m ed et U tal af smaa M ælkesalg og
indbyrdes konkurrerende Selskaber. Naturligvis vilde en M ængde
M ennesker, der nu driver disse U dsalg, om end m ed en ringe A arsindtægt, blive erhvervsløse; men disse maatte da have Erstatning.
G evinsten ved K oncentrationen vilde i det lange L øb let kunne
svare denne Erstatning; og Landm ændene vilde kunne tjene væ sen
lig mere paa M ælken end nu, uden at denne b lev ford yret for F or
brugerne.
6. O m læ gningsproblem er. H ver Gang, der i nyere T id er indtraadt en Landbrugskrise, har det vist sig nødvendigt dels at gen-

Fælleslagre, h vortil M ejerierne kunde sende deres O st og faa dem lagret
under de teknisk bedst mulige Betingelser. Som Foranstaltninger, der i det
lange L øb baade giver bedre Fortjeneste til Landbruget og sam tidig frem 
mer Befolkningens Sundhed, har O rla Jensen endvidere foreslaaet Tvangspasteurisering af M ælk og Fløde og Paabud om, at Farvning af Smør (saavelsom af M argarine) ikke maa ske m ed de o fte benyttede, ernæringsmæssig
væ rdiløse F arvestoffer — der maa betragtes som en reel Forfalskning —
men alene m ed Smørrets naturlige Farvestof, K arotinet, som i M enneskets
Lever omsættes til A -V itam in . D enne Vitam inisering af Sm ør (og M arga
rine) vil kunne gennem føres, saa snart vi har tilstrækkelige G ulerodsarealer
og K arotinfabrikker.
54
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nem føre store tekniske Forbedringer og dels at foretage en O m 
lægning af Landbrugserhvervet.
Efter Landbrugskrisen i 1818-1828, der indtraadte efter den da
værende V erdenskrig 1804-1815, hvor Gaardene maatte sælges til
1/4, ja helt ned til 1/10 af deres V æ rdi, og h vor en M æ ngde
uduelige

og

forgæ ldede

Landmænd

maatte

gaa

fra

Gaardene

og afløstes af nye friske Kræfter, satte disse straks ind med
store tekniske Forbedringer. D en tunge H ju lp lov afløstes af Sving
ploven. Fra et enkelt Jernstøberi leveredes paa fire A ar 12.000
støbte Svingplove. Samtidig lærte man ved udstrakt Mærgling at
forøge Jordens Y deevne. Man blev dernæst klar over, at det var
nødvendigt at forbedre Kvaliteten af den vigtigste E ksportvare den
Gang. Kornet. Bønderne blev nu n ød t til at anskaffe sig R ense
maskiner og tørre Kornet. M en jæ vnsides m ed disse tekniske Frem
skridt, skete der ogsaa en delvis Omlægning af Driften. Saaledes
fik Dyrkning af Raps og Bælgsæd, K løver og R odvæ kster nu mere
og mere Indpas. H vad Kvægavlen angaar, forlod man de vilde
Græsmarker, der blev taget under Plov, og begyndte paa Stald
fodring i større Stil.
D en anden Krise 1880-1895. Krigene i 1864, 1866 o g 1870 førte
en D el Forstyrrelser m ed sig; i 70erne steg Pengeværdien og V a re 
priserne faldt. Men samtidig m edførte de mægtige tekniske For
bedringer af Transportm idlerne (D am pskibe, Jernbaner), at A fsta n 
dene fra de store oversøiske Kornlande, U S A , Kanada, Argentina
o l tidmæssig og økonom isk blev overordenlig form indsket; Fragt
satserne faldt betydeligt. De danske Landm ænd blev da klar over,
at de under disse forandrede Forhold ikke kunde konkurrere med
de oversøiske Landes Klima og naturlige Frugtbarhed, at K orn d rif
ten derfor i vidt O m fang maatte opgives, og at der maatte ske en
mægtig D riftsom læ gning fra K orndrift til Kvægavl, vel at mærke
til en Forædling af denne m ed H ovedvæ gten lagt paa Fremstilling
af Kvalitetsvarer. Danmark havde her det H eld at besidde to frem 
ragende V idenskabsm æ nd som S egelcke og Fjord, der lærte Land
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mændene døn rette Behandling og U dnyttelse af Mælken. G en 
nem A ndelsforeningerne organiseredes Omlægningen, fra Gaardens
M ejeri til det industrielt arbejdende A ndelsm ejeri, der teknisk mu
liggjorde ensartede Kvalitetsvarer, der kunde tage Kam pen op paa
Verdensm arkedet.
Man maa regne m ed den M ulighed, at efter den V erdenskrig,
der udbrød 1939, vil der atter kom m e vanskelige T ider for det dan
ske Landbrug, der vil anspænde alle dets bedste K ræ fter til nye
tekniske Fremskridt, Rationalisering, derunder Bedriftskoneentration, og de fornødne Omlægninger. A llerede under de nuværende
Forhold er der jo sket en betydelig Formindskelse af Kvægavlen.
D et danske Landbrug maa ialtfald regne m ed begræ nsede E ksport
muligheder efter Krigen; vi vil antagelig blive mere henvist til os
selv og maa indrette os i større' Udstrækning paa Selvforsyning
end hidtil. D et danske B rødkorn er fortrinligt; vi kan frem tidig fo r
syne os selv hermed. D er maa altsaa ske en vis Om lægning til øget
K orndyrkning paa de gode Jorder. Samtidig maa vi søge i væ sen
lig større O m fang end hidtil at blive selvforsynende paa F od erstof
fers og G ødnin gstoffers Omraade. D et danske Landbrug har vist
en smidig Tilpasningsevne og er allerede begyn dt at udnytte den
nyere T id s M uligheder for Fremstilling af æggehviderige Kraftfoderblandinger indenfor Landets Grænser af Produkter fra den
danske Jord til Kvægets V interfodrin g. Disse M uligheder maa yd er
ligere udnyttes, om hyggelig og m ed Plan. Endvidere maa vi ind
rette os paa en væsenlig ringere Im port af Kunstgødning og en
Blandt andre M uligheder i Omlægningspørgsm aalet maa ogsaa nævnes,
at man i et vist O m fang gaar over fra den kom bin erede Landbrugsbedrift
til en Specialdrift. D er kan blive Spørgsmaal om i en vis Udstrækning under
en h øj teknisk, videnskabelig rationaliseret D riftsm aade at om danne Land
brug til Specialbedrifter — til M arkgaarde, Kreaturgaarde.SvineavIsgaarde o l.
O m D riftsforh old og O m læ gningsproblem er i det danske Landbrug alle
rede før Verdenskrigen 1939 se de fortrinlige Beretninger, afgivet af D et
kgl D anske Landhusholdningselskabs U dvalg for drifts- og erhvervsøk on o
miske Undersøgelser. 1-5. 1934-1937.
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Fremstilling af denne ved egne Produkter. N aturligvis er det van
skeligt at sige n oget bestem t om Frem tidsm ulighederne for Land
bruget efter denne Krig. D er vil form entlig ogsaa til den T id paa
visse frem m ede M arkeder være Brug for det danske Landbrugs
Kvalitetsvarer. M en det store Spørgsmaal er, om det bliver til Pri
ser, der giver Landbruget Rentabilitet.
7. Et vitalt Spørgsmaal for Landbruget i den kom m ende T id er
Spørgsmaalet om Tilvejebringelsen af en stabil A rb ejd sk ra ft ved
Gaardene. Et vigtigt M iddel til at holde paa de gode K ræ fter er
tilfredsstillende B oligforhold. H er vil Staten ved at organisere et
Sam arbejde

mellem

Kredit-

og

H ypotekforeninger, Banker

og

Sparekasser paa den ene Side og Landm ændene og deres A ndelsorganisationer paa den anden kunne frem skaffe M idler til O p 
førelse af gode, nutidsvarende Landarbejder-Boliger. Disse b ør ikke
lægges i Landsbyerne, h vor der er saa meget, der splitter Interes
sen, eller ved M ejerier o l . D e b ør derim od spredes ud i Landet
og op føres paa selve Gaardenes Jorder. Særlig gælder det om i saa
dan nær Tilknytning til Gaarden at skabe sunde, nutidsvarende
Boliger for den gifte Forkarl, Foderm ester o l . D et bliver herved
klart for disse M ennesker, h vor langt sundere, ikke m indst for
Børnene, og h vor meget mere sjælelig tilfredsstillende det er at
have et eget H jem m ed H ave paa Landet end at b o i Storbyernes
Lejekaserner. D e nye tekniske O pfindelser, R adio og Film, bevirker
desuden, at man ikke længer behøver at b o i Byerne for at faa
D el i de største kunstneriske N ydelser. H vis Staten desuden i den
kom m ende T id økonom isk kan magte den O pgave efterhaanden i
hvert Sogn at op føre særlige Bygninger med Standard-Biblioteker,
M ødelokaler, Badeindretninger o l , vil Landet efterhaanden faa
større Tiltrækning end Storbyerne, ti ved Siden af de nævnte Kul
turgoder, der saaledes i Fremtiden kan blive fælles for Land og By,
har Landet i Glæderne ved N aturen og det sunde Liv i denne A k 
tiver, Byerne ikke har.
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4. DEL.
STATSRETTEN

STATSRETTEN.

V

ED en Stat forstaas en Sammenslutning af M ennesker, bosat
paa et bestem t Territorium og organiseret m ed en M yndighed,

der er b e fø je t (kom petent) til at give Retsregler for M enneskers
O pførsel paa dette Territorium og til at handle udadtil paa Sam
menslutningens Vegne, og som ikke afleder denne B eføjelse fra
noget, den overord n et Retsamfund. Dette Forhold, at Staten ikke af
leder denne B eføjelse fra n oget overordn et Retsamfund, kan ogsaa
udtrykkes ved, at Staten er suveræn. D er findes adskillige politiske
Samfund, der er b e fø je t til at give Retsregler fo r deres Omraade,
men som afleder denne B eføjelse fra et overordn et Samfund. Som
saadanne, ikke-suveræne Samfund, kan nævnes Kom m uner og En
keltstaterne i en Forbundstat (f Eks Kantonerne i Schweiz, Enkelt
staterne i det gamle tyske R ige). I M odsæ tning til en Forbundstat
staar et Statsforbund, hvor de enkelte Stater, der har indgaaet F or
bundet, er suveræne, og hvor det er Forbundet, der afleder alle sine
B eføjelser fra de enkelte Stater. T old forb u n d et mellem de n ord 
tyske Stater var saaledes kun et Statsforbund.
G o o s har m ed Rette frem hævet, at uden denne Organisation til
at styre sine egne A nliggender er der ingen Stat, at O rdet Stat for
Klarhedens Skyld bør være forb eh old t Samfund m ed denne Egen
skab, og at denne Egenskab: at være selvstyren d e i denne For
stand, er Kernen i Begrebet Suverænitet. M an kan derfor ogsaa
kort definere Staten som et suverænt politisk Samfund, G o o s I 2,
337-43.
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D et centrale Spørgsmaal i Statens Tilværelse er Spørgsmaalet
om den rette, rationelle Styreform . H vorledes skal Statsm yndig
heden være organiseret, for at dens B eføjelse til at give Retsregler
indadtil for dens Borgere og til at handle udadtil skal give de for
Samfundet bedste R esultater? I nyere T id, fra det 17 til det 20 A a r
hundrede har Kulturstaterne vaklet mellem to fundam entalt fo r 
skellige Styreform er, Enevælde og Folkestyre, idet de enkelte Sta
ter til skiftende T id er snart har væ ret undergivet Enevælde, snart
Folkestyre eller D em okrati. I det 17 og 18 A arhundrede var Ene
væ lden den herskende Regeringsform , i det 19 var F olkestyret den
raadende i de fleste Stater; men i det 20 A arhundrede har en hel
Række Stater atter valgt Enevælden som R egeringsform . V alget
mellem disse to Styreform er vil blive det altbeherskende, livsvig
tige Problem for Staterne i den kom m ende T id.

EN EVÆ LDE ELLER FO LK ESTYRE?
V e d Enevælde eller autoritært Styre forstaas, at én Person er
Indehaver af al M agt i Staten, baade den lovgivende, udøvende og
døm m ende M yndighed. V e d Folkestyre eller D em okrati forstaas,
at Folket har hele Magten, idet det dels vælger en lovgivende Forsamling, dels vælger den udøven de M yndighed, Regeringen — enten
direkte ved at vælge den udøvende M agts O verhovede, Præsiden
ten, eller indirekte ved at lade den lovgivende Forsamling vælge
Regeringen, M inisteriet — og dels endelig har afgørende Indflydelse
D et dem okratiske Styre kan være baade parlamentarisk og ikke parla
mentarisk. I begge T ilfæ lde vælges Regeringen, den udøvende M agt af F ol
ket;

i de

ikke-parlamentariske

D em okratier —

som

f Eks U S A

—

vælges Regeringens, den udøvende M agts O verhoved, Præsidenten, direkte
af Folket, og han vælger igen frit sine M inistre; men i de parlamentariske
D em okratier — som f Eks England — vælger Folket indirekte Regeringen,
idet det er den af Folket valgte lovgivende Forsamling, som er bestem 
m ende for Regeringens, M inisteriets Sammensætning, jfr iøvrig 2 Bog S 4
N oten.
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paa den døm m ende M yndighed som N æ vninger (eller D om sm æ nd).
Vurderingen af disse to Regeringsystem er har i den sidste T id
undergaaet en mægtig Forandring. I det 19 A arhundrede blev Folke
styret almindelig anset for den eneste rette Forfatningsform i en
Kulturstat, ikke b lot for Nutidens, men for al Fremtids ideale Statstyre. Slagordet: alt for Folket og alt v ed Folket blev anset fo r en
evig Sandhed. M en i L øbet af forbavsende kort T id, nemlig i Be
gyndelsen af det 20 A arhundrede, er D em okratiet fra at være det
mest forherligede og besungne R egeringsystem blevet det haardest
kritiserede, det mest forhaanede og ringeagtede, ligesom en M æ ngde
Stater, deriblandt flere af de største, nu helt har forladt det og er
gaaet ov er til Enevælden.
Efter disse voldsom m e Svingninger fra den ene Y derlighed til
den anden i Bedøm m elsen af disse to Styreform er turde Tiden
være inde til en nøgtern V urdering af dem, til en retfæ rdig D om ,
der upartisk a fvejer begge Systemers, Folkestyrets og Enevældens
Fortrin og M angler m od hinanden.
Først maa man frigøre sig for den Forestilling, som Tilhængerne
af hvert af disse System er dogm efast tror paa, nemlig, at henholds
vis Folkestyret eller Enevælden skulde være den eneste salig
gørende Løsning af Problem et om det rette Statstyre. A llerede H i
storiens Erfaring viser Relativiteten i dem begge.
I O ldtidens græske Kulturstater vekslede Enevælde og D e m o 
krati. Et stærkt K ongedøm m e afløstes ofte af Folkestyre; m en efter
en Række uheldige Erfaringer gik dette Styre i en Række Stater
under, idet en enkelt M and greb Styret som Enevoldshersker. Rom
havde efter ældre Tiders K ongedøm m e og senere Faamandsvælde
en T id lang et overvejen d e dem okratisk Styre. M en under den U ro,
de Partistridigheder og den Opløsning, dette Styre efterhaanden
under vekslende D em agoger førte det rom erske Samfund ind i, o p 
stod der tilsidst et stærkt Behov for en fast Haand i Styrelsen; og
under Cæsar og hans E fterfølgere gled R om og derm ed hele V e r 
densriget ind under Enevælden. I M iddelalderen splittedes Landene
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i Europa ofte under en M ængde, mindre og større lokale M agt
havere og selvstyrende B yer; men i det 17 og 18 Aarhundrede v o k 
ser det stærke K ongedøm m e frem og tvinger A d el og Byer ind
under sin Magt. I Perioden fra Slutningen af det 17 og til Slutnin
gen af det 18 A arhundrede var Enevælden da den frem herskende
R egeringsform i Staterne og blev den Gang paa det europæiske Fast
land almindelig anset for den bedste Regeringsform . M en fra Slut
ningen af det 18 A arhundrede begynder, efter en stærk Kritik fra
Intelligensen, R evolutionerne m od det enevældige K on gedøm m e; og
i det 19 Aarhundrede sejrede Folkestyret i de fleste Stater og blev
en R eligion for M ængden. M en allerede i Slutningen af det 19 A a r
hundrede begynder der en Kritik fra Intelligensen af det dem okra
tiske Styre; og i Begyndelsen af det 20 Aarhundrede trænger Ene
vælden atter sejrende frem i en Række Staters Styrelse; og blandt
disse Stater er der flere af de største og mægtigste, som Tyskland,
Rusland og Italien.
Efter denne V ekslen af autoritært og dem okratisk Statstyre, o g 
saa gennem de sidste 300 A ar, fra det 17 til det 20 Aarhundrede,
maa man spørge: Skal denne V ekslen ogsaa fortsættes i Frem
tiden? Eller findes der andre mulige Statsform er end disse to ? Er
det muligt, at der kan findes en tredje Form for Statstyre, der
forener baade Folkestyrets og Enevældens gode Sider og undgaar
begges Svagheder, og som derfor mulig kan lægge Grunden til et
stabilt Statstyre i Frem tiden?
V il man forsøge en Besvarelse af dette Problem , maa man først
nø je gøre sig klart, hvori henholdsvis D em okratiets og Enevæl
dens Svagheder og Fortrin bestaar. For T iden er V erd en delt i en
Kamp mellem disse to Systemer; o g uheldigvis er begge Systemers
Tilhængere lige fanatiske og ensidige. I de autoritært styrede Sta
ter har man kun Ø je for D em okratiets Svagheder og fo r Enevæl
dens Styrke; og i de dem okratisk styrede Stater holder man paa
den anden Side krampagtig fast ved T roen paa Folkestyret som det
eneste rette Regeringsystem og vil ikke se dets Mangler eller under
862

vurderer dem. I det højeste indrøm m er man det autoritære Styres
Fasthed og Styrke, men slaar sig til R o med, at denne Fasthed og
Styrke er vundet paa Bekostning af Kulturgoder, som man anser
for vigtigere. M en man søger ikke dybere tilbunds i dette Forhold.
Et vist Indblik i de to Regeringsystem ers Fortrin og Mangler
faar man, naar man sammenligner den Enevælde, der gik under i
det 18 og 19 A arhundrede og det D em okrati, der besejrede den,
men som nu i det 20 Aarhundrede er paa Retur. D en stærke M id t
samling af M agten, som Enevælden betød, gav H erskeren enestaaende Betingelser for at lede Samfundets øk on o m isk e U dvikling
efter faste, store H elhedslinjer. D e store Landboreform er, der un
der Enevælden gennem førtes i Danm ark i Slutningen af det 18 A a r
hundrede, og som helt om form ede det danske Samfund, kunde al
drig være gennem ført, hverken saa kyndigt, om hyggeligt eller efter
saa store og stærke H elhedslinjer, under et D em okrati. D en store
Reduktion, d v s Tilbageføring til Staten af G odser, som A d elen i
Sverrig gennem Tiderne paa forskellig M aade havde faaet overladt
af Kronen, kunde aldrig være gennem ført, hvis Karl den 11 ikke
dels havde tiltaget sig og dels af Stænderne faaet overdraget ene
vældig M agt til at gennem føre denne sociale R evolution m ed haard
Haand og alle deraf følgende store finansielle og administrative
R eform er. C olbert havde heller aldrig kunnet gennem føre sine i
øk on om isk H enseende dybt indgribende R eform er i Frankrig uden
den franske Enevælde under Ludvig den 14. U den Enevælde var
Frederik den Stores R eform er i Preussen heller ikke blevet til.
Samlingen af M agten gav ogsaa H erskerne under Enevælden
gennem Beskatningen mægtige Pengem idler til at udrette store Ting
paa den aandelige Kulturs O m raade; og det maa indrøm m es, at de
udrettede ofte m ed disse M idler virkelig store Ting. Et Samfunds
Bygninger er en fintm ærkende M aaler af A andskulturen hos de
Ledende i dette Samfund. M en ogsaa her staar det nyere D em okrati
afgjort tilbage for Enevælden. I det 17 og 18 A arhundrede søgte
Herskerne allevegne at tage de store Begavelser paa A rkitekturens
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og de bildende Kunsters Om raade i deres T jen este og fuldendte
derved paa den smukkeste Maade, hvad stærke K ræ fter i de foregaaende Perioder havde begyndt i Skabelsen af skønne Bygnings
værker. U den den katolske Kirkes enevældige M agt over Sjælene
i dens bedste T id i M iddelalderen, en M agt, der fik Folket til at
bringe de største O fre, var aldrig de mægtige og skønne rom anske
og gotiske K irker blevet til, som nu hører til v o r Races største
Kulturminder. U den A delens stærke M agt over den om givende Be
folkning var aldrig de Borge blevet til, som er et andet stort Kultur
minde fra Fortiden. M en de enevældige Fyrster i det 17 o g 18 A a r
hundrede samlede disse Kulturbestræbelser i deres H aand og skabte
en Række storslaaede Bygningsværker i deres Slotte o g andre m o 
numentale Bygninger i Renaissance og R o k o k o ; og samtidig forstod
de ofte at holde Byernes U dvikling indenfor faste Rammer, i ad
skillige T ilfæ lde gennem gode byplanm æssige A nordninger. A lt
hvad vi i Europa er stolte af, er disse Bygningsværker fra svundne
Tider, T id er af stor M agtkoncentration, M iddelalderens Kirker og
Borge og Enevældens Slotte, Pladser o l , i Byer og i Natur. H vad
D em okratiet derim od har efterladt os af Byggeri i det 19 og Be
gyndelsen af det 20 Aarhundrede, h vor alle fik L ov at bygge, som
de vilde, er de hæslige Storbyer m ed kedsom m elige G aders ende
løse Rækker, trøstesløse Fabrikskvarterer, i det hele en tilfældig,
uordnet B ebyggelse efter alle mulige Indfald og kaotisk Stilforvir
ring. A t der hist og her findes enkelte smukke Bygninger, ogsaa
offenlige, ophæ ver ikke H elhedsindtrykket af H æslighed og F orvir
ring. V i har herved én Gang for alle, for evige T id er lært, at M a gt
koncentration kan skabe en Skønhedsverden paa vor Jord som O m 
givelser for M enneskers Færden, og, at Folkestyre, h vor alle de
mange kulturlø se og deres tilfældige, ubegavede Byggeraadgivere
frit kan bygge, h vor de vil og hvordan de vil, kan ødelæ gge alle
Skønhedsværdier i By og N atur og fremkalde den mest forvirrede,
aandløse og stem ningsforladte M assebebyggelse.
D er staar idethele en særegen Skønhedsglans og Y n de
864

om

den V erd en og det Liv, som Enevælden i det 17 og 18 A arhun
drede skabte, om l’ ancien régime. D er var for det første et ejen 
dom m eligt H elhedspræ g over denne V erden , ikke b lot i Bygninger,
i Slottene og deres Parker, men ogsaa i den T id s Bohave og D rag
ter, saavelsom i dens Billedkunst og M usik; der var over hele denne
Kultur, over den herskende Klasses Liv, i hin R ok okoen s og M e 
nuettens T id, en egen Festlighed, Y nde og Fornem hed, i Slottenes
Sale o g Parker, i Dragter, i Om gangsform er, idethele et Præg af
A an d og Skønhed, der altid siden har om givet m ed en særlig M in 
dets Glans hin T id , der gik under m ed den franske R evolution, de
raa M assers V oldsherredøm m e, og h voraf alle Spor forsvandt i
Folkestyret i det 19 A arhundrede. Talleyrand, der oplevede begge
disse Perioder, sagde en G ang: den ved ikke, hvad Livsglæde er,
der ikke har levet under l’ancien régime. Han var en Livskunstner.
D er gik en fin og fornem Livskunst tabt, da M asserne tog Magten,
banaliserede alt, hæ sliggjorde alt, lige fra Storbyernes B yggekaos
til Dragter og O m gangsform er.
M en h vorfor gik hin T id og dens Kultur under i R evolutioner,
i M assernes O p rø r? H v orfor kunde selv den store M agtkoncentra
tion under hin T id s Enevælde ikke hindre dette?
Saavidt jeg kan se, er A arsagen hertil, at den store Magtstilling
ikke var knyttet til egen Fortjeneste; M agtens Indehavere var fø d t
til M agtstillingen; det gjaldt baade den enevældige K onge o g A d e 
len; men herm ed var Styret udsat for de største Tilfæ ldigheder og
i V irkeligheden døm t til at gaa under i det lange Løb.
D et kunde ske, at der paa T ron en fødtes et Geni som Frederik
den Store eller en dygtig og initiativrig M and som Karl den 11 af
Sverrig. M en det kunde lige saa god t ske, at der til T ron en fødtes
en Sindsyg som Christian den 7 af Danmark, en daarlig begavet og
karaktersvag M and som Ludvig den 16 af Frankrig eller U ndermaalere som Karl den 4 af Spanien eller Frederik den 6 af D an
mark. O g disse sidste T ilfæ lde maatte jo desværre blive de h yp 
pigste, da man fra nyere statistiske M entalundersøgelser ved, hvor
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ringe en Procent af samtlige M ennesker de frem ragende Begavelser
er (c 4 a 5 pr c). H vad der gjaldt den til T ron en fødte, gjaldt natur
ligvis ogsaa de til G odser og adelig V æ rdighed fødte. D et kunde
ogsaa her hænde, at der blandt A delen fødtes frem ragende Statsmænd eller h øjtbegavede Styrere af G odser, som B ernstorfferne
og Reventlow erne, der i Danmark i det 18 A arhundrede skabte de
store R eform er til G avn for Bønderne, først paa deres egne G odser,
senere overalt som Statens Ledere. M en det hændte langt hyppigere,
at A d elen som f Eks i Frankrig i samme A arhundrede, stod ganske
uforstaaende overfor Bøndernes fortvivlede Stilling og ingen be
tydelige Ledere havde til gennem Enevælden at frem tvinge de R e
form er, der, foretaget i rette T id, kunde have hindret den franske
Revolution.
N etop ford i den lille Kres af M ennesker, der særlig levede paa
Solsiden af Livet, Fyrster og A d el, ikke havde erhvervet deres pri
vilegerede Stilling i Kraft af egne Fortjenester, men i K raft af F ød
sel, og de fleste af disse M ennesker derfor var middelm aadige.
mægtede de i de fleste Lande ikke at gennem føre de sociale R efo r
mer, der tiltrængtes; R eform erne i Danmark og enkelte andre Ste
der forblev de Undtagelser, der bekræ fter Reglen. D et Liv i Skøn
hed og Fornemhed, men ogsaa undertiden i overdreven Luksus, som
denne Overklasse førte under l’ ancien régime, blev netop kun de
faas Lod. Svælget mellem Rig og Fattig blev for stort; og den fødte
Overklasses privilegerede Stilling maatte efterhaanden forekom m e
Intelligensen i Folket urimelig. H vad U nder da, at Kravet om L ig
hed fra Fødslen mellem M ennesker tilsidst blev de andre Klassers
Feltraab i en Kamp m od det gamle Samfund.
M en dernæst havde det enevældige Styre under K onge og A del
en anden Svaghed. Da disse ifølge Fødsel privilegerede M enneskers
Styrelse paa Grund af deres gennemgaaende aandelige M iddelm aadighed og indskrænkede H orisont i det lange Løb maatte blive en
Hindring for dybtgaaende sociale Reform er, maatte de n ød v en d ig
vis, efterhaanden som U tilfredsheden m ed deres slette Styre v ok 866

sede, søge m ed alle Tvangsm idler at kvæle al Kritik, alle nye aandelige Bevægelser, der rettedes m od deres ubegrundede privilegerede
Magtstilling. Ytringsfriheden stækkedes derfor gennem Censur, og
de mest nærgaaende Kritikere fængsledes. D er var idetheletaget
ikke under Enevælden en retslig Sikkerhed for B orgerne; de kunde
ikke søge Beskyttelse hos D om stolene for deres personlige Frihed;
de kunde hvert Ø jeb lik risikere vilkaarlige Fængslinger paa K o n 
gens Bud. H vad U nder da, at Frihed blev det andet Feltraab for
Intelligensen i Folket i Kam pen m od det gamle Samfund. — I de
enkelte Stater, hvor den enevældige K onge undtagelsesvis var en
frem ragende Hersker, behøvedes der derim od hverken Censur eller
andre Tvangsforholdsregler. En Schweizer, der i lang T id opholdt
sig i Preussen i Frederik den Stores T id, vidner om, at der under
denne Konge var langt mere aandelig Frihed i Preussen end i hans
Fædreland, Republikken Schweiz. Selv anonym e Skandskrifter m od
K ongen personlig tog Frederik ingen N otits af, trods hans M ini
stres O pfordring til Indskriden herim od. Ogsaa Englands Diktator,
C rom w ell var mere optaget af at værne sit Folks aandelige Frihed
end sin personlige Forfæ ngelighed. M en C rom w ell var jo forøvrig
ingen U ndtagelse fra nævnte R egel; han havde erhvervet sin Ene
voldsm agt, ikke i K raft af Fødsel, men i K raft af sit Geni.
D en gamle Enevælde havde ogsaa store Svagheder i indre F o r
valtning og i U denrigsstyre. D et hændte naturligvis ofte, at den ene
vældige Fyrste valgte frem ragende D ygtigheder til Ministre o g an
dre Em bedsm æ nd; og de betydelige Evner droges uvilkaarlig til
Statstjenesten, da disse Evner netop under Enevælden havde de
bedste Betingelser for at kunne udrette noget. M en det kan paa
den anden Side ikke nægtes, at meget ofte gjord e de største T il
fældigheder sig gæ ldende ved Em bedernes Besættelse. Personlige
Yndlinge af Fyrsten og Intriganter fik ofte store Stillinger uden
nogensom helst saglig D ygtighed. Hertugen af Saint Sim on hævder
i sine Erindringer, at Ludvig den 14’s Elskerinde, M adam e de Maintenon i K ongens senere A ar faktisk besatte 3/4 af samtlige Embeder,
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uden at K ongen mærkede det. Selvom dette vel nok er overdrevent,
er der ingen T v iv l om , at denne K vinde havde den største Ind
flydelse i saa H enseende, ofte til stor Skade fo r den saglige U d 
vælgelse. D ertil kom , at da Ludvig den 14 ingenlunde var nogen
frem ragende M and, men kun jæ vn t god t begavet, blev han ganske
betaget af sin store Magtstilling, yderst forfæ ngelig og derved et
let B ytte fo r selv den groveste Smiger. H an ansatte derfor ofte
m iddelm aadige Generaler o g Ministre, ogsaa ford i han var skinsyg
paa de dygtige og vilde gøre alt selv og selv have Æ ren for alt.
D erfor var det ogsaa hans faste Grundsætning aldrig at udnævne
nogen Førsteminister. H vor han havde H eld til at faa dygtige Fag
ministre, som C olb ert og Louvois, var den indbyrdes Skinsyge m el
lem disse to o fte til Skade for den saglig rette Løsning. Enevæl
dens store Svagheder aabenbaredes dog langt stærkere under den
karaktersvage og udygtige Ludvig den 15. En kendt Sag er det, at
denne K onges Elskerinde, M adam e de Pom padour havde stærk Ind
flydelse paa U dnæ vnelsen af Ministre og Generaler, ofte til største
Skade for Frankrigs Interesser. M en det franske H o f var ingenlunde
enestaaende i saa H enseende. I adskillige andre europæiske Stater
bestem tes Landets Styre ofte af lignende uberettigede In d flyd el
ser. — U denrigspolitisk kunde Enevælden i en m iddelm aadig R e
gents Haand føre et Land ind i de største K atastrofer. Frederik
den 6 forspildte ved sin Indskrænkethed og U behæ ndighed de gode
U dsigter, han i 1809 havde til at blive Sverrigs K onge og til saa
ledes at forene de tre nordiske Riger; senere mistede han endog
N orge, og Landet ødelagdes øk on om isk saa grundig, at Staten gik
Fallit. O fte bestem tes et Lands U denrigspolitik ikke af H ensyn til
I Schillers D ram a: Kabale und Liebe (fra 1783) mærker man, hvorledes
den intelligente U n gdom ogsaa i T ysk land glødede af H arm e over det vilkaarlige Enevoldstyre, den privilegerede A dels H ov m od ov erfor de andre
Klasser, M aitresse-Indflydelsen o l, der navnlig i de smaa Stater i Tyskland
maatte føles utaaleligt for fribaarne Aander. I dette Drama mærker man
ligesom Forvarsler om den kom m ende R evolution, der først k om til U d 
brud i Frankrig, kun faa A a r senere.
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Folkets Interesser, men af rent familiemæssige, dynastiske Hensyn.
Saaledes forte Ludvig den 14 for at faa sin Sønnesøn paa Spaniens
T ron e den langvarige spanske A rvefølge-K rig, der efterlod Frankrig
i en ganske forarm et og ødelagt Tilstand.
T rod s de store Fordele, som M agtkoncentrationen under den
gamle Enevælde havde til at udrette store Ting paa vigtige kul
turelle Omraader, var der altsaa gode Grunde til at afskaffe denne
Enevælde. D ens to Grundskader, 1. M agtstillinger og Privilegier
uden egen Fortjeneste, i K raft af Fødsel, og 2. den personlige og
aandelige U frih ed maatte tilsidst forekom m e Intelligensen utaaleD en franske M inister under Ludvig den 14 Louvois, der havde Krigs
væsenet under sig, søgte Krige, vistnok undertiden, fordi hans Indflydelse
voksede under disse, og fordi han var skinsyg paa C olb ert. K ongens per
sonlige Indblanding i Krigene var ofte h øjst uheldig. H ertugen af Saint
Simon fortæller, at en Gang havde Ludvig m ed sin H ær vundet flere Sejre
i H olland og erobret det meste heraf; men af Længsel efter M adam e de
M ontespan forlod han pludselig Hæren, ilede til Versailles og forspildte
derved i et eneste Ø jeb lik alt, hvad hans Hære havde vundet. Ludvigs tal
rige Elskerindeforhold g jorde idethele Frankrig Skam; og hans uægte Søn
ner fik store Stillinger uden saglig D ygtighed. En af disse Sønner blev saa
ledes af Kongen skubbet frem til ledende Stillinger i H æ ren; paa G rund
af Fejghed ad lød han ikke den Ø verstkom m anderendes O rdre om hurtig
at rykke frem m od Fjenden; herved undslap et helt fjen dtligt K orps, og
den franske Hær gik G lip af en betydelig Sejr. H vilke T ilfæ ldigheder
Enevælden kunde udsætte et Land for, hvilke uduelige Personer der herved
kunde forlenes m ed den h øjeste M agt, ses af Ludvig den 14’s ægte Søn,
der skulde have været hans E fterfølger, hvis ikke D øden havde indhentet
ham inden Faderen. O m denne K ronprins udtaler Hertugen af Saint-Simon:
»han var uden Last og uden D yd, uden Intelligens eller nogen A r t K undska
ber, og kom plet ude af Stand til at skaffe sig nogen, meget doven, uden
Fantasi eller nogen skabende Kraft, uden Smag, uden Beslutsom hed, uden
D øm m ekraft, skabt til den K edsom hed, som han sm ittede alle andre med,
og til at være en Kugle, der tilfældig ruller ved andres Stød, uhyre stædig
og smaalig i alle Forhold, fordi han var saa ganske utrolig nem at paavirke
og at faa til at tro alt; prisgivet de allerskadeligste Paavirkninger, ude af
Stand til at undslippe dem eller opsluge dem, nedsunket i sin Fedm e og i
sin bundløse U videnhed, saa at han, selv uden at have den mindste H en 
sigt til at gøre Skade, vilde være blevet en skadelig K onge.«
55
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lige, og det er derfor ikke underligt, at denne rejste Folkene i det
18 og 19 A arhundrede til R evolutioner m od det arvelige Enevælde.
Paa disse to væsenlige Punkter har derfor den sejrende revolu tio
nære Bevægelse i disse A arhundreder u dført en fortjenstfu ld G er
ning. M en da man kom til Spørgsmaalet: hvilket Styre skal da af
løse det arvelige E nevæ lde? — viste Bevægelsen en afgørende Svag
hed. D a den overalt i Landene lod Enevælden afløse af D em ok ra
tiet, viste den, at den ikke havde mere nyskabende statsretslig Evne
end Enevælden, ti som før nævnt har Enevælde o g D em okrati i
ældre T id er vekslet, og da man ikke i det 18 og 19 A arhundrede
satte andet i Stedet for Enevælde end D em okrati, var man inde i
Selv Ludvig den 14, den relativt bedste af de franske K onger i 17 og 18
Aarhundrede, var ikke fremragende. Han var indskrænket og uvidende paa
adskillige vigtige Omraader. Hans største indrepolitiske D um hed, F orfølgel
sen af Huguenotterne, der berøvede fransk Erhvervsliv mange af dets dy g 
tigste Elementer, viser hans aandelige Begrænsning. M en han var personlig
vindende, førte sig m ed M ajestæ t og Y nde, var en M ester i Om gangs
form ernes Kunst, i ægte Galanteri og H øflighed. Selv den ringeste Kvinde,
den mest beskedne K am m erjom fru, han m ødte i Slottet, hilste han elskvær
dig og løfted e sin Hat for.
Ludvig den 16 var hæderlig og velm enende, men ubegavet, manglede
enhver Fasthed og Bestem thed og havde yderligere det U held at faa en
T y p e som M arie A n toinette til Hustru. Den franske Lærer, der blev sendt
til W ien for at lære M arie A n toinette fransk Sprog, Litteratur m m, inden
hendes G ifterm aal med Ludvig den 16, og som holdt meget af hende og
som hun var meget elskværdig im od, maatte, efterat Undervisningen havde
varet nogle Maander, m idt i en D el L ov ord tilstaa: »mais je ne pouvais
l’accoutum er å approfondir un ob jet, qu oique je sentisse, qu’ elle en était
tres capable. J’ai cru voir qu’ on ne pouvait appliquer son esprit qu’ en
l'amusant. Un peu de paresse et beaucoup de légéreté m ’ont rendu son in
struction plus d ifficile«, se Com tesse de l’A rm aille: M arie Therese et M arie
A ntoinette, Paris 1893.189. M ed denne Ladhed og M angel paa D y b d e havde
M arie A n toinette kun Interesse for et forn øjeligt og festligt H ofliv og var ude
af Stand til at forstaa de store sociale O nder i Datidens Frankrig, den fo r 
tvivlede N ødstilstand, hvori Bondestanden og A rbejderstanden befandt sig.
A f de enevældige danske Konger var kun en betydelig, Frederik 3; af
de andre var enkelte velbegavede, Frederik 4 og Christian 8; men de fleste
var kun jæ vnt begavede eller m iddelm aadigc og e n sindsyg, jfr. I. A . Fri-
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Skruen uden Ende; der vild e kom m e en T id , da Enevælden til
Gengæ ld afløste D em okratiet. O g den T id kom da ogsaa, i det
20 Aarhundrede.
Saa vidt jeg form aar at se, lider D em okratiet, saa paradoksalt det
end lyder, af samme Grundskade som den gamle Enevælde og A d e ls
væ lde: at give M agten til M ennesker uden disses Fortjeneste, alene i
Kraft af Fødsel. D em okratiet betyder, at enhver M and og K vinde er
berettiget til Deltagelse i Landets Styrelse uden nogen A r t K vali
fikation, uden nogensom helst Begrundelse i D ygtighed, aandelig
M odenhed. Ethvert M enneske er sim pelthen fø d t til fra et givet
Tidspunkt at deltage i Statens Styrelse. Grundtanken i Dem okradericia og Edvard H olm i Danmarks Riges H istorie IV Bd 286 ff, 431 ff,
526 ff, V Bd 5 ff, 105 ff, 141 ff, 197 ff.
Faa K onger har haft saa store U dsigter som Frederik den 6 af D an
mark og forspildt dem saa taabeligt som han. — I 1809, da den sindsyge
svenske K onge G ustaf var afsat, havde Frederik den 6 betydelige U dsigter
til at blive T ron følg er i Sverrig og saaledes at forene de tre nordiske Riger.
T o frem ragende Personligheder, som den norske G rev W e d e l Jarlsberg og
den svenske G rev Løvenhielm var gunstig stem t for ham og virkede stærkt
for ham. Frederik den 6 forspildte im idlertid alle U dsigter ved sin U k log 
skab og sin M angel paa taktisk Behændighed. D en m idlertidige svenske R e
gent, Hertug Karl af Söderm anland sendte som særlig G esandt G rev Carl
Løvenhielm til K øbenhavn for at sondere Frederik (fø r Slutningen af Krigs
tilstanden mellem Danmark og Sverrig) og i m uligt T ilfæ lde stille ham et
V alg til svensk T ron følg er i Udsigt. M en Frederik den 6 optraadte paa en
h øjst stødende M aade, afviste Tanken om Vaabenstilstand undtagen paa
strenge Betingelser, og var endog saa taabelig at tale om , at han havde
vanskelig ved at forhandle m ed »Insurgenter«. G rev Løvenhielm blev meget
stødt og rejste hjem m ed det bestem te Forsæt, at det i hvert Fald ikke
skulde blive Frederik den 6, der blev Sverrigs Konge, se Yngvar N ielsens
indgaaende historiske U ndersøgelser i hans V æ rk : Johan Casper Herman
W ed el Jarlsberg, I 1901 S 208 ff. Edvard H olm bruger her de stærkeste U d 
tryk om denne K onges D um heder. H an stempler Frederiks O ptræ den ved
denne Lejlighed som en »utrolig K ortsynethed« og siger om Frederiks Be
mærkninger til G rev Løvenhielm : »N æ p p e er der nogen Sinde i et vigtigt
Ø jeblik sagt en ubegribeligere Taabelighed, og saa kom oven i K øb et dette
afvisende U dtryk om Insurgenter fra en Konge, der kort i Forvejen selv
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tiet er altsaa den samme som i den arvelige Enevælde: man faar
ved selve Fødslen en R et til at styre Staten eller deltage i Statens
Styrelse fra et vist Tidspunkt — om man sætter dette til 18 A ar
(som o fte for de enevældige K onger) eller 21 eller 25 A a r (som
ofte i Folkestyret), er naturligvis ganske ligegyldigt. H ovedsagen
er i begge Statsformer, at et M enneske faar en R et o v e r Statens
Styrelse uden nogensom helst egen Fortjeneste; om man er vel
begavet, Underm aaler eller sindsyg, er ligegyldigt. Forud for et
Valg i seneste T id i en dem okratisk Stat frem hæ vede flere D a g
blade, at dette V alg var saa dem okratisk, at der af Regeringen var
draget O m sorg for, at i dette V alg var selv Sindsyge og Aandsvage,
ved sine Ballonkundgørelser i Skaane havde op ford ret Svenskerne til at gøre
O prør im od deres K onge!«, se Edvard H olm i Danmarks Riges H istorie
V Bd 621-22.
Men ogsaa N ordm æ ndene, navnlig G rev W ed el Jarlsberg stødte Frede
rik den 6 fra sig. D et stod klart for denne h øjtb ega vede N ordm and at, hvis
Frederik den 6 skulde gøre sig Haab om at blive Sverrigs K onge, hvad Fre
derik den 6 selv stærkt ønskede, maatte han gøre visse Indrøm m elser over
for det svenske Stænderstyre; og idethele vilde det være klogt, ogsaa af
H ensyn til N orge, at gøre visse Indrøm m elser til en eller anden Form for
Folkets Deltagelse i Styrelsen. M en Frederik den 6 var og blev ganske stiv
og uim odtagelig for Tanker i denne Retning. Fra det Ø jeblik, G rev W ed el
Jarlsberg blev klar over, at Frederik den 6 var umulig, arbejdede han for
en Forening af N orge og Sverrig, først under den danske Prins Christian
August, der dog d øde efterat være valgt til T ron følg er i Sverrig. D a Sven
skerne derefter valgte den franske M arskal Bernadotte til T ron følger, var
alt Haab om de tre nordiske Rigers Forening tabt, og den uundgaaelige
K onsekvens af den nye M agtsituation i Europa blev da, at Frederik den 6
endog mistede N orge. Se Y ngvar Nielsen anf V æ rk I 196 ff, 235 ff, 279 ff.
G rev W ed el Jarlsberg tabte al Respekt for Frederik den 6 ved denne L e j
lighed og brugte lignende haarde O rd om denne Konge, som senere den
danske H istoriker Edvard H olm , naar han frem hæ vede den af Frederik
»udviste D um hed og Selvklogskab«, jfr Y ngvar Nielsen anf V S 259, 273.
H vad Frederik den 6’s U denrigspolitik iøvrig angaar, havde det ganske
vist i det lange Løb været det klogeste af ham at vælge England til For
bundsfælle im od N apoleon — derved havde han undgaaet K atastrofen i
1807, T a b et af Flaaden og T ab et af Danmarks og N orges blom strende H an
del, ligesom han herved havde undgaaet, at Stemningen i N orge som Følge
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der var anbragt paa Sindsygehospitaler og Aandsvageanstalter, be
rettiget til at stemme. Et D agblad skrev saaledes: »I den store V æ l
gerhær finder man ogsaa de Sindsyge, som sikkert i Dag for første
Gang i Danm arkshistorien faar Lejlighed til at gøre en aktiv p o 
litisk Indsats.«
D e sindsyge V æ lgere under D em okratiet svarer under Enevæl
den til, at Christian den 7 ved blev at være K onge, selv efterat det
for alle var blevet vitterligt, at han var sindsyg. M en i visse andre
enevældige Stater var der dog i saadant Tilfæ lde anordnet en F or
mynderregering, ogsaa i Formen. N aar Enevælden dog ofte, som
vist, kunde udrette større T ing paa visse kulturelle Om raader end
heraf blev bitter m od Danmark og m od Foreningen m ed dette Land. M en
at han i denne skæbnesvangre Situation valgte den forkerte Side, kan man
dog næppe beb rejd e ham, da der var adskillige andre, der var klogere end
han, som begik samme Fejl. H vad der derim od ikke kan tilgives ham, er
hans fuldstændig hovedløse og forvirrede O ptræ den i den militære Situa
tion i 1807. U nder hele Krisens U dvikling i dette A a r h oldt han de fleste
T rop p er i H olsten og oph oldt sig selv der m ed Udenrigsministeren, medens
Statsraadet var i K øbenhavn, hvad der m ed R ette er stem plet som en gan
ske uforsvarlig Ordning. D enne O rdning var for det første Skyld i, at F or
handlingen m ed Englands U dsendinge splittedes og forhaledes, da der
skulde forhandles to Steder, hvilket i Forbindelse med, at Frederik ved Eng
lands K rav ganske tabte H ovedet, bevirkede en fuldstændig Forvirring, om
hvilken man m ed R ette har sagt: »M an skal lede i H istorien for at finde
M age til den K onfusion, der herskede i dette Ø jeblik , uden Spørgsmaal et
af de mest skæbnesvangre i v or nyere H istorie«, jfr Edvard H olm anf V
S 589. M en dernæst var der militært overh ovedet ingen M ening i at h olde
Størstedelen af T roppern e i H olsten og saaledes blotte Sjælland, ligegyldigt,
hvorledes Situationen end skulde ende, være sig i Krig med England eller
i K rig m ed Frankrig; ti hvis Krigen skulde ende i en Krig m ed England,
var N apoleon jo Danmarks Forbundsfælle, og da hans T rop p er beherskede
Tyskland lige til Danmarks Grænse, var der ingensomhelst G rund til at
h olde en H ær i H olsten ; og hvis Situationen skulde ende i en Krig m ed
Frankrig og Forbund m ed England, vilde Danmark være ude af Stand til
at dække Jylland og H ertugdøm m erne m od N apoleons overm ægtige m ili
tære Styrker, og ogsaa i saa Fald vilde det være det rette at samle Hæren
paa Øerne og navnlig paa Sjælland. N u laa Sjælland og navnlig K øbenhavn
fuldstændig blottet for en A ngriber, og de engelske T rop p er kunde uhindret

873

D em okratiet, skyldes det den Erfaring, som N ap oléon den Store
gav U dtryk for, da han talte om Krigsraad og K rigsførelse ved
flere Generaler i Forening: én daarlig General er langt bedre end
to dygtige Generaler, der i Forening skal lede Hæren.
M en taget i det hele og store vil D em okratiet og den arvelige
Enevælde, da de begge i R eglen er Styre ved m iddelbegavede eller
Underm aalere, være lige udygtige og uegnede til at lede Staten; og
det viser sig derfor ogsaa, at de begge paa alle Punkter, baade i indre
Forvaltning, udenrigspolitisk Styre, social Lovgivning, ofte har voldt
Folkene de største U lykker og m edført katastrofale Tilstande. Paa
intet af Statstyrelsens Om raader har D em okratiet noget at lade den
landsættes, bom bardere K øbenhavn og tvinge Regeringen der til O ver
givelse. D a det var klart, at Englændernes A n greb paa Sjælland og K øben 
havn var forestaaende, kom Frederik til K øbenhavn, men oph old t sig der kun
en Dag, den 11 Aug, og skyndte sig allerede i N atten mellem den 11 og 12
A ug tilbage til H olsten, efter en bom bastisk Erklæring til K øbenhavns Be
boere om, at han ilede til Hæren i Holsten, skønt baade Hærens og hans N æ r
værelse der var aldeles overflødig, m edens den var uomgængelig nødvendig
i K øbenhavn, hvis Forsvar han ov erlod til en uduelig gammel General. D en
16 A u g gik den engelske H ær i Land ved V edbæ k . Frederiks pludselige,
um otiverede Bortrejse fra H ovedstaden, da Faren var paa det højeste, vakte
da ogsaa almindelig Forbitrelse og Foragt blandt Befolkningen. D et danske
Folk kunde ved denne Frederiks O ptræ den kun faa et Indtryk ikke b lot af
Taabelighed, men ogsaa af Fejghed. I dette og de følgende A a r og efter
K atastrofen i 1814 var der da ogsaa hos Intelligensen i Danmark kun en
ringeagtende D om over Frederik den 6. D en senere Krigsminister A . F.
T schem ing, Sejrens Organisator i 1848, der fra sin U ngdom bevarede et
uudsletteligt Indtryk af Frederiks ringe Begavelse og Karakter, følte den
stærkeste H arm e og Skam over denne K onges O ptræ den baade i 1807 og i
1814, i hvilket sidste A ar Kongen og Hæren forøvrig heller ikke var, hvor
den stærkest tiltrængtes m od Fjenden. Kritikken og Harmen kunde paa
G rund af Censuren under Enevælden ikke kom m e offen lig frem, men gav
sig i hin T id til G engæ ld kraftige Udslag i talrige unavngivne Breve til
Frederik den 6 — denne »Fortaber af Flaaden og N orge«, som A . F. Tseherning kalder ham. I et af disse Breve hedder det saaledes: »D u tror med
din A rm é at have gjort V idun dere paa N ørrefæ lled, Am ager, ved Søllerød,
Frederiksborg og alle de Valpladser, h vor ingen virkelig Fjende var; men
hvor den skulde have vist sig, der førte du den ikke hen«. D en instinktive
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arvelige Enevælde høre. Saaledes maa det naturnødvendig altid gaa,
naar man overlader Ledelsen af Staten til ukyndige. Ledelsen bliver
ikke bedre, fordi den overlades til mange ukyndige istedenfor til én.
T i 0 + 0 + 0 + 0 er og bliver 0. Baade D em okratiet og den arve
lige Enevælde vil, efter kortere eller længere T id, strande, fordi
de begge strider m od Livets fundamentale L ov, U dvæ lgelsens L ov:
i Erhvervsliv og A an dsliv naar M ennesker kun noget v ed D ygtig
hed, K yndigh ed; intet opnaas uden egen Fortjeneste; man faar intet
gratis. N aturligvis hænder det selv i Erhvervslivet nu og da, at
Farsønner skubbes ind i ledende Stillinger; men som alt o v e r
vejende H ovedregel, som Livets L ov gælder, at til at styre ForretF olkedom over Frederik den 6 i hin kritiske T id findes der forøvrig et
ejendom m elig um iddelbart U dtryk for i Beatus D odts fortrinlige N ovelle:
Rideknægten (1859).
I sin tidligste U ngdom , navnlig i A arene 1784-1800 var Frederik den 6
m odtagelig for betydelige M ænds Ideer og blev sm ittet af deres Begejstring
fo r R eform er, og han havde i disse A ar det H eld at blive ledet af saa
frem ragende Statsmænd som A . P. B ern storff og Chr. D itlev R even tlow .
M en da han blev ældre, blev han efterhaanden forben et i Selvraadighed og
Selvklogskab og lod sig o fte paavirke af ringe Personer, og nogle af hans
dygtige M inistre blev tilsidst trætte heraf og tog deres A fsk ed. Hans Finansstyre i A arene 1807-14, der endte m ed Statens Fallit, var præget af
Planløshed og Forvirring, bestandig og katastrofal Forøgelse af Statsbankens
(Kurantbankens) Seddelmasse, M angel paa Forudseenhed og System i Be
skatningen o l . V e l bæ rer ogsaa flere af Frederiks M inistre et betydeligt
A nsvar herfor, men hans eget A n svar er ogsaa stort, ti han handlede ofte
i sin Selvraadighed og Selvklogskab udenom og bagom sine ansvarlige M i
nistre og K ollegier i de vigtigste finansielle Bestemmelser — h vorfor Embedsm æ ndene o fte m ed F øje kunde frigøre sig for A nsvaret ved at henvise
til, at de intet havde faaet at vide om de paa allerhøjeste Sted trufne A f 
gørelser — , og samtidig ben yttede han uansvarlige, tildels ukyndige Raadgivere, navnlig H andelsm anden H ofraad D avid M eyer, til at iværksætte
indgribende Foranstaltninger. A l denne Baghaands- og U denom s-Indgriben
bidrog kun yderligere til at øge Forvirringen. D et g jorde naturligvis ikke
Sagen bedre, at hans M edhjæ lper D avid M eyer ogsaa led af udtalt Selv
overvurdering. D et mest beskæm m ende er dog, at denne Fyrste, samtidig
med, at han som Samfundets øverste Leder greb ind paa mest afgørende
M aade under Landets fortvivlede økonom iske Stilling, ikke undsaa sig for
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ninger og V irksom heder, være sig personlige Interessentskaber, A k 
tieselskaber e l, udvælger Livet selv kun de dygtigste og kyndigste.
O g naar man fra det praktiske Erhvervsliv ved, h vor relativt
sjæ ldne de store Leder- og Organisatorevner er, vil norm alt ingen
tænke paa at betro et stort økon om isk Foretagendes Ledelse i det
praktiske Liv til arveligt M ange-Styre eller arveligt Enkelt-Styre.
M en dette absurde Styre er det netop, man har betroet det vigtig
ste af alle Foretagender, Staten i D em okratiet o g Enevælden.
D et er da forstaaeligt, at man, naar disse to Styreform er veksel
vis har dokum enteret deres Ledelses U dygtighed, i R aadvildhed
ikke har vidst anden U d vej end at lade dem alternere. M en denne
Skrue uden Ende vil aldrig ophøre, saalænge man stadig vælger
Statens Styrelse i Strid m ed Livets egen L ov og betroer M ennesker,
være sig mange, faa eller en enkelt, uden egen Fortjeneste, alene
i K raft af Fødsel at lede det største og vanskeligste af alle m enne
skelige Foretagender, Staten, Organisationen af det menneskelige
Samfund.
O v en for vistes, hvad Enevælden i det 17 og 18 A arhundrede
førte m ed sig af U lykker for Samfundet, da Flertallet af Fyrsterne
som Flertallet af alle andre M ennesker kun er jæ vn t begavede eller
U ndermaalere. M en vi har nu efter den politiske U dvikling i det
19 og 20 A arhundrede ogsaa saa mange Erfaringer om D em ok ra
tiet, Flertalstyre af m iddelm aadige, at der kan fældes en lige saa
begrundet D om over dette Styre som over arvelig Enevælde i det
17 og 18 Aarhundrede.
under alt dette at dyrke private Spekulationsinteresser. I vore D age er en
Leder af et Aktieselskab, der gør sig skyldig i det samme, hjem falden til
Lovens Straf og Alm enhedens Foragt. O m Frederik den 6’s finansielle Styre
i 1807-14 se Marcus Rubin 1807-1814 S 163-267; om H ofraad D avid M eyers
V irksom hed se særlig S 237-47. O m K ongens personlige Spekulationer se
S 247-48.
O m de autoritært styrede Staters Forfatning i N utiden se Berlin II
183-230.
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1 K a p ite l.

DE M E N N E SK E L IG E K V A L IT E T E R U N D E R
FOLKESTYR ET.

I

N D G A A E N D E statistiske folk epsykologisk e U ndersøgelser i
nyeste T id viser klart, h vor ringe Intelligens-Procenten er i et

Folk som H elhed. Disse U ndersøgelser varierer noget, navnlig i
A ngivelsen af Forholdet m ellem de m iddelm aadige og Underm aalerne. M en H ovedindtrykket, nemlig af disse to Gruppers O v er
væ gt fremgaar af alle U ndersøgelserne. En bredt anlagt U nder
søgelse af indkaldt M andskab viser følgende procentvise Forhold
m ellem forskellige Grupper i H t Begavelse: G ruppen: m eget frem 
ragende om fatter 4½ p r c , G ruppen: frem ragende 9 pr c, G ruppen:
n oget over M iddelbegavelse 16½ pr c; G ruppen M iddel udgør 25
pr c, m edens Grupperne af Underm aalere af alle A fsk ygn in ger ud
gør ikke mindre end 45 pr c. M a O 70 pr c af alle M ennesker er

M iddelbegavede eller Underm aalere. M an kan ogsaa sondre mellem
tre G rupper: en lille Klasse frem ragende Intelligenser, en større
Klasse aandelig Defekte, og mellem disse to G rupper det langt over
vejende Flertal, de M iddelbegavede og Underm aalerne. D et er da
ikke underligt, at de Rundspørger, der i nyere T id er foretaget blandt
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den jæ vne Gennemsnitsklasse af Folket, giver et aandelig kum mer
ligt Resultat. Et Rundspørge i T yskland i 1927 forelagde saaledes en
Liste over nationale Berøm theder for et stort A ntal Personer af
denne Klasse. D en eneste Berøm thed, de alle kendte, var en Bokser;
en Filmskuespillerinde kom ind som N r 2. D erim od var de frem 
ragende Digtere, Tæ nkere og Statsmænd for de fleste end ikke
kendt af N avn. — D e jæ vnt begavede eller m iddelm aadige kan jo
iøvrig være fortræ ffelige M ennesker fra Karakterens Side, baade
flittige, sparsommelige, m aadeholdne, gode m od andre Mennesker
o l. D et samme gælder store D ele af Gruppen Underm aalere. Blandt
begge disse G rupper findes der ofte H jertem ennesker af h øj K va
litet. M en netop ford i den intellektuelle K ontrol m ed Følelserne i
nogen G rad svigter hos disse M ennesker, bliver d e ofte et let Bytte
for tilfældige, slette Indflydelser; og dette gælder ikke m indst Ind
flydelse fra A gitatorer og Folketalere, hvis h ø jt klingende Fraser
de ikke er i Stand til at gennemskue. M en dernæst findes der selv
følgelig, navnlig blandt G ruppen Undermaalere, foruden mange
karaktermæssig udm ærkede M ennesker ogsaa et stort A ntal o n d 
sindede og mere eller mindre defekte Individer. D et er en Erfaring,
at R evolutioner ofte iværksættes ved H jæ lp af en H ob mer eller
mindre intellektuelt eller m oralsk defekte Individer. D ette gælder
saaledes ganske særlig den H ob, der paa bestialsk V is iværksatte
den franske R evolutions blodigste Optrin. Lenin har udtalt, at af de
Mennesker, hvorm ed han iværksatte den russiske R evolution i 1917,
var næsten 50 pr c Idioter og 50 pr c Forbrydere.
Men naar Folkets store Masser, der ifølge den lige, almindelige
V algret er fø d te til den privilegerede Stilling at deltage i Landets
Styrelse, saaledes for det overvejen d e Flertals V edk om m en de bestaar af M iddelbegavede eller Undermaalere, deriblandt et ikke
ringe A n tal aandelig D efekte, er det ikke underligt, at de af
disse Folkemasser valgte lovgivende Forsamlinger og kommunale
Forsamlinger for Flertallets V edk om m en de ogsaa maa k om m e til
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at bestaa af jæ vntbegavede eller m iddelm aadige o g kun for en ringe
Procent af fremragende. D et er en O verdrivelse at paastaa, at der
ingen Sagkyndige findes i de parlamentariske Forsam linger; de tæl
ler nu og da baade frem ragende Ingeniører, Jurister, Lærere o l ;
men disse udgør kun et relativt m eget lille M indretal af Forsam lin
gen; de er ofte endda noget m indre repræsenteret i disse Forsam 
linger end i Livet, eftersom de frem ragende Begavelser baade i Er
hvervsliv og A an dsliv viger tilbage for det mægtige Tidspilde og
Slid, det er for en Enkelt at skulle overbevise et kom pakt Flertal
af m iddelm aadige om saglig rigtige Løsninger. H ertil kom m er, at i
hele den aandelige M ørkelæ gning, som V æ lgerm øder og anden A g i
tation forud for et V alg betyder, er de finere Intelligenser paa Forhaand særlig uegnede til at gøre Indtryk og vinde Indflydelse,
da de ikke kan bekvem m e sig til at benytte de banale Fraser
og Slagord, den A p p el til Lidenskaberne og til de groveste m a
terielle Interesser, der erfaringsmæssig behersker disse M ød er og
denne A gitation i h øjere G rad end en saglig og grundig A rg u 
mentation.
Efter de dem okratiske Forfatningers Indførelse o p sto d der over
alt i Landene en Række forskellige politiske Partier. Et Parti i det
dem okratiske Samfund er en politisk Sammenslutning, der gennem
Presse og mundtlig A gitation holdes mere eller mindre fast sammen
ved et saakaldt Partiprogram , et noget m ærkeligt A andsprodukt,
der er sammensat dels af visse almindelige, let fattelige Ideer o g
dels af Forslag til Fremme af de materielle Interesser hos den Folke
klasse, Partiet særlig henvender sig til. Ét Parti varetager saaledes
de selvstændige B y-Erhvervsdrivendes materielle Interesser og un
dertiden ogsaa den h øjere Em bedstands og G odsejerstands Inter
esser. Et saadant Parti kaldes jæ vnligt konservativt, navnlig fordi
disse Klasser gennemgaaende vil være im od dybtgaaende Foran
dringer i Samfundets Bygning. Et andet Parti varetager særlig B øn
dernes, et tredje særlig Husmændenes og et fjerd e særlig A rb e j-

879

ciernes, baade By- og Landarbejdernes Interesser. D e tre først
nævnte Partier er dernæst i R eglen behersket af visse Ideer fra den
økonom iske Retning, der hedder Liberalismen, altsaa visse Fore
stillinger om, at Erhvervslivet trives bedst i Frihed for Statsindgreb.
D o g gør de konservative Partier i flere Lande en U ndtagelse her
fra for V arein dførslen fra U dlandet og ønsker B eskyttelsestold som
V æ rn for deres M edlem m ers Interesser som næringsdrivende (navn
lig som byerhvervende). A rbejderpartiern e har derim od i Reglen
paa deres Program visse mere eller m indre uklare Forestillinger om
dybtgaaende Forandringer i Samfundets Bygning, være sig sociali
stiske eller kommunistiske. Som jeg andetsteds har paavist, er disse
økonom iske Ideer, være sig Liberalisme, Socialisme, Kom m unism e
e a videnskabelig set kun ganske ensidige, lidet gennem tænkte Sy
stemer, som hver for sig, naar de gennemtænkes klart og skarpt,
rummer en vis Sandhed, men kun paa begrænsede O m raader af
Samfundslivet, — o g som, anvendt paa hvert sit Om raade, ingen
lunde udelukker hinanden — , men som, naar de enkeltvis og ensidig
optages paa partipolitiske Programmer, indprentes den store Be
folkning som hele Sandheden af A gitatorerne paa M ød er o g gennem
de partipolitiske Blade (jfr E R I S 70 ff). Paa denne lille D el af
Sandheden ophidses da Befolkningen, og først gennem mange Skuf
felser vil den tilsidst erfare, at det lovede Idealsamfund ikke lader
sig gennem føre, netop ford i det vil vise sig, at det System, som
Partiets Program og A gitatorerne indpiskede, kun rummer en lille
D el af Sandheden, hvis Begrænsning de partipolitiske A gitatorer
passende kunde have begyn dt m ed i Beskedenhed at indskærpe.
Endnu figurerer de nævnte forskellige øk onom iske System er som
bekendt stadig paa de partipolitiske Programmer, være sig Libera
lismen og den ukrænkelige E jendom sret paa de konservative og
liberale Partiers Program m er og Socialism en og Kom m unism en paa
de radikale og revolutionære Partiers. D er findes intet saa kon ser
vativt som politiske Partiprogram mer, ligegyldigt om disse hører
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til de revolutionæ re eller de konservative. M an indpisker ikke
ustraffet gennem M enneskealdre en bestem t social T e o ri i den
brede B efolknings Sind. D erfor er de politiske Partiprogram m er
efterhaanden blevet et Opsam lingsted for en M æ ngde foræ ldet
aandeligt G ods, som Partipressen A ar ud og A ar ind spilder en
urimelig M æ ngde Papir og T ry k paa.
Ensidigheden i de Program m er, som indprentes Befolkningen af
de politiske Partier, hænger n øje sammen med, at de Ideer, som
Politikerne skal vinde Tilhæ ngere paa i den store jæ vne Befolkning,
nødvendigvis maa være m eget simple og letfattelige. Sandheden om
de sociale Problem er er, som frem hævet, ingenlunde sim pel og lige
til, men tvæ rtim od m eget sammensat og ofte yderst forviklet. M en
denne sammensatte Sandhed er ikke letfattelig for de store Folke
masser, og paa den kan man ikke skabe den A gitation og O p h id 
selse m od de andre Klasser, som Partipolitikerne hidtil i saa væ sen
lig G rad har levet paa.
M edens Idéindholdet, som Partierne indprenter Befolkningen,
saaledes gennemgaaende bestaar af ensidige Teorier, der giver et
fortegnet Billede af Samfundets Forhold, tilmed i en stærkt forgrovet Form, b etyd er samtidig Partiernes A ppelleren til B efolk 
ningens materielle Interesser ofte en betænkelig O v erb yd en hin
anden i Løfter, som , naar de indfries, i betydelig G rad svækker
Befolkningens M oral. D en m oderne Sociallovgivning m ed dens vidtrækkende U nderstøttelsesystem er gennem syret af denne Partier
nes O v erb yd en hinanden og har bevirket, at m eget store D ele af
Befolkningen nu, ligesom i O ldtidens R om i Forfaldsperioden, lever

O m de politiske Partiers ovennæ vnte Væ lgerbestikkelse m ed sociale
U nderstøttelser har man m ed R ette sagt: »N aar nu U dviklingen tillige kan
føre m ed sig, at Flertallet af Væ lgerne bestaar af direkte eller indirekte
sam fundsunderstøttede Personer og offen lige T jen estem æ nd af alle Slags,
bliver Resultatet, at Partierne op fører en Konkurrencedans i Retning af
Lovm ageri og V æ lgerbestikkelse«, U dtalelse af Chr. R even flow .
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af offen lige U nderstøttelser. Disse Folkem asser er V æ lgerne, som
Partierne maa bejle til og som de derfor maa søge at vinde ved
stadig forøged e U nderstøttelser.
Kvaliteten af Forhandlingen i de parlamentariske Forsamlinger,
der fremgaar af de saaledes opagiterede Folkemasser, er ogsaa gennemgaaende ringe; og den er blevet ringere for hver Gang, V a lg 
retten er blevet udvidet. H vis man f Eks sammenligner Forhand
lingen i de danske Stænderforsam linger i 30erne o g 40erne af det
19 A arhundrede m ed Forhandlingen i den danske Rigsdag i nyere
T id, vil man hurtig opdage en dyb Forskel i saglig H enseende, af
g jo rt i D isfavør af sidstnævnte Forsamling.
D e L ed ere, der fremgaar af disse saglig inkom petente Folkem as
ser o g Forsamlinger, maa nødvendigvis blive af en n oget eje n d o m 
melig T ype, en T y p e, som Fremtidens Samfund sikkert vil se til
bage paa m ed U ndren. Denne T y p e, Partipolitikerne, har som
Ledere af Regeringen i de dem okratiske Stater gennemgaaende ikke
v æ jet fremragende. I hele D em okratiets Periode, idet 19 o g 20 A a r
hundrede m øder vi kun enkelte betydelige Skikkelser som R ege
ringsmedlemmer, f Eks Disraeli og G ladstone, men det er U n d 
tagelser, der bekræ fter Reglen. F orøvrig k om disse to Statsmænd
til M agten i den ældre Periode, h vor V algretten endnu var stærkt
indskrænket. Som H elhed taget har der næppe væ ret en Periode,
h vor der har væ ret saa mange M iddelm aadigheder i Regeringerne
som i D em okratiets sidste Periode, i Slutningen af det 19 og Be
gyndelsen af det 20 A arhundrede, efter den lige, alm indelige V a lg 
rets Indførelse.
O fte har de partipolitiske Ledere og Regeringsm edlem m er væ 
ret uden nogensom helst faglig U ddannelse eller K undskaber; og
hvor de har tilhørt intellektuelle Lag, f Eks som Lærere, Jurister,
har de som Regel ikke h ørt til deres Stands Y pperste. D e T y p er,
der baner sig V e j som Ledere af Folkemasser, maa have særlige
Evner af udvendig A rt, nemlig Evner som A gitator og T aler af den
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forgrovede Slags, som uden Prøvelse overtager de ensidige Teorier,
som Partiprogram m et indeholder, som aldrig skaber noget nyt, og
som finder Tilfredsstillelse v ed at udbrede Partiets D ogm er i de
sædvanlige banale Fraser.
Ingen T y p e er saa udbredt i det politiske Liv under D em ok ra
tiet som de smaa Stræbere. Disses M angel paa V iden, Indsigt og
Begavelse kom m er dem under Folkestyret ikke til Skade; tvæ rt
im od er det en Fordel, naar man skal have Folkemasserne i Tale,
at staa nogenlunde paa samme m iddelm aadige aandelige N iveau
som disse. D en lille Stræber behøver for at kom m e frem i A g ita 
tion, i Forsamling og derm ed til Regering kun en stærk Stemme
og en Jernflid i alt det, der saglig er ligegyldigt: M odstandernes
tidligere Standpunkter gennem A arene, der læres gennem Referater
af M øder, U dvalgsbetæ nkninger o l , M etoder i V algtaktik, politisk
Reklameteknik, N avigeren bag de parlamentariske Forsamlinger og
U dvalgs Kulisser o l . I det kom m ende Samfunds Ordning, der maa
blive Regering ved de saglig kvalificerede, vil der ikke mere blive
Brug for disse udvendige Evner, h vorved Partipolitikerne albuer
sig frem. A ld ou s H u xley siger (i sin B og: Ends and m eans): »D er
kan ingen Forbedring ske, før det bliver klart, at den ærgerrige
M agt-stræ ber er lige saa frastødende som Fraadseren og den G er
rige«.
Stræberen i N utidens politiske D em okrati maa i det Samfund,
der skal kom m e, blive en Fortidslevning, en politisk N eanderthalO m de partipolitiske T alere under D em okratiet er det m ed R ette sagt:
»H vis der er nogen enkelt A rt af M ennesker, der fortjen er at blive betrag
tet m ed M istro i et D em okrati, er det Taleren — M anden, der lokker halv
dannede M ennesker m ed Fejlslutninger, som de ikke er i Stand til at gen
nemskue. M ere end eet D em okrati er blevet ødelagt paa den M aade.«
D et er betegnende, at naar der undtagelsesvis i de parlamentariske For
samlinger findes h øjtbegavede Personligheder, f Eks frem ragende Ingeniører
eller Videnskabsm æ nd, holdes de i Reglen i Baggrunden af deres Partis
Ledelse. D et er sjældent, at de faar de storste ledende Stillinger i Partiet.
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mand. For at advare Samfundet m od denne T y p e maa man give et
n øjagtigt Signalement af den. M en dette er ogsaa muligt. D er kan
gives en nøjagtig D efinition af Stræbertypen, der er saa karakteri
stisk for det nuværende dem okratiske Samfund. En Stræber er: en
Person, der ved Paagaaenhed o g Intriger søger at opnaa en Stilling
i Samfundet, hvortil hans Evner og Karakter ikke berettiger ham.
U den i nogen M aade at være uretfærdig m od D em okratiet kan man
sige, at der aldrig har væ ret saa gunstige V æ kstbetingelser for
denne T y p e som under Folkemassernes Styre. Platon siger om de
rette H erskere: »D en Stat vil blive regeret bedst, i hvilken de re
gere, der har mindst Lyst til at regere«. D et gælder netop de frem 
ragende Personligheder i Erhvervsliv og A andsliv, ti det, disse helst
vil, er at blive ved deres saglige A rb ejd e. D e smaa partipolitiske
Stræbere, der ofte behersker de parlamentariske Forsamlinger, vil
derim od netop saa gerne regere, men er inkom petente dertil. A lle
Erfaringer under D em okratiet viser, at Regering fo r Folket ikke
falder sammen med Regering v ed Folket. A l Regering b ø r ske til
Gavn for Folket, men Regering ved dem, som Folket selv vælger,
er netop den mindst egnede Styrelse til at frem me Folkets V el.
D et er de ledende Personligheder i Erhvervsliv og A andsliv, hvis
Indsigt og Erfaring frem tidig maa udnyttes i Statens Styrelse.
Forst da vil de Ledende i Staten ogsaa være økon om isk uafhæn
gige. De smaa Begavelser, der under D em okratiet bliver Ledere i
det politiske Liv, er næsten aldrig Ledere paa noget andet O m 
raade, ude i Livet, og har derfor heller ikke kunnet erhverve nogen
økon om isk stærk Stilling. N aar disse M ennesker da fra smaa Kaar
og tilm ed ofte uden personlig Kultur pludselig gennem Politik bli
ver sat til Livets Bord, viser de en betydelig Glubskhed o verfor
de materielle G oder, iige fra de store Sammenspisninger paa det
offenliges Regning, der er blevet saa almindelige under D em ok ra
tiet for at faa Sagerne til at glide, til de lønnede Bierhverv, de p o 
litiske Partier fordeler mellem deres M edlem m er i de parlamenta
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riske Forsamlinger. Disse Partier kan være uenige om meget, men
om at fordele Bierhvervene mellem sig er de enige. D en parlam en
tariske Forsamling er saaledes ogsaa blevet en Fordelingscentral for
Bierhverv til Partimedlemmer. Foruden denne betænkelige U d vik 
ling har der i flere Lande vist sig en intern partimæssig økonom isk
A fhæ ngighed, der sjælden afsløres offenlig, men som ogsaa er m e
get betænkelig. I visse Partier er flere af deres Repræsentanter i
de lovgivende Forsamlinger økon om isk afhængige af Partiform an
den, der raader over Partiets øk onom iske H jæ lpekilder.
D e betydeligste A ander, selv de, der stærkest har hævdet Friheden og
Regering for Folkets V el, har klart set D em okratiets Svagheder, har indset,
at Regering for Folket skarpt maa adskilles fra Regering ved Folket. R ous
seau, der blev den aandelige Bannerfører for Frihed og Lighed m od arvelig
Enevælde og A delsvæ lde, siger: »D ersom der fandtes et Folk af Guder,
vilde en dem okratisk Regering være den rigtige«, J. J. Rousseau: Contrat
social S 281.
M acaulay, der som bekendt er den engelske Liberalismes store H istorie
skriver og m ed lysende K larhed har skildret den Stuartske Enevældes Fald
og R evolutionen 1688 under Ledelse af den senere K ong W illiam , skriver i
1857: »Jeg har aldrig, hverken i Parlamentet, i Samtaler eller i Diskussioner,
hvor det o fte er Skik at smigre Tilhørerne, sagt et O rd til Bedste for den
Mening, at den øverste M agt i Staten b ør betros til Borgernes Flertal, med
andre O rd til den lavest staaende og mest uvidende D el af Samfundet. Jeg
har længe været overbevist om, at rent dem okratiske Institutioner før eller
senere maa ødelæ gge Friheden eller Civilisationen eller begge Dele.
I Europa, h vor Befolkningen er saa tæt, vil Virkningen af slige Institu
tioner være næsten øjeblikkelig. V i har et Eksempel i det, som nylig hændte
i Frankrig. I 1848 blev et rent D em okrati etableret der. En kort T id var der
G rund til at vente en almindelig Destruktion, Statsbankerot, ny D eling af
Jorden, et M aksimum af ødelæ ggende Beskatning, lagt paa de velstaaende
for at hjæ lpe de fattige til Lediggang. Et saadant System v ild e i Løbet af
20 A ar have g jort Frankrig ligesaa fattigt og barbarisk som Karolingernes
Frankrig. H eldigvis blev Faren afværget, og nu har man D espoti, et tavst
Parlament og en trælbunden Presse. Friheden er borte, men Civilisationen
er reddet. Jeg nærer ikke ringeste T v ivl om , at hvis vi havde haft et rent
dem okratisk Styre her, saa vilde Virkningen have været den samme. Enten
vilde de fattige have plyndret de rige, og Civilisationen vilde være gaaet
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under, eller O rden og V elstand vilde være blevet reddet af en stærk M ili
tærregering, og Friheden vilde være gaaet til G runde«.
Man erindre her, at i 1857, da M acaulay skrev dette, var der ikke i Eng
land almindelig, lige Valgret, men (selv efter V algreform en i 1832) kun en
stærkt indskrænket Valgret.
Bertrand Russel fremhæver i sit Skrift: Power, a new social analysis,
1938 (i Slutningskapitlet), at D em okratiet ingen Garantier indeholder for
en god Regering, og at der in den for D em okratiet er Plads for en lige saa
brutal U ndertrykkelse af M indretallene som under det mest gennem førte
Diktatur.
I nyeste T id har betydelige Tæ nkere særlig belyst Massernes P sykologi
og de betænkelige aandelige Følger af M asseherredøm m e og M assesug
gestion. O rfega y G asset har i sin B og: Massernes O prør, 1930 (norsk U d 
gave 1934) belyst Virkningen af det M assevælde, der er brudt igennem med
D em okratiets Sejr i det 19 Aarhundrede. Baggrunden for dette M asseherre
døm m e er, at den m oderne M askinteknik skabte M ulighederne fo r den vældigste Forøgelse, V erd en endnu har set: Europas Befolkning voksede fra
180 M illioner i A ar 1800 til 460 M illioner. Samtidig er der gennem Teknik
og V idenskab skabt langt bedre materielle Kaar for Folkets brede Masser
end tidligere. M en Gasset fremhæver, at det er en M isforstaaelse at tro,
at Liv i O verflod skulde være bedre end at skulle kæm pe m ed trange Kaar.
Ethvert Liv er en Kamp, en Stræben. M en uden Ledelse af en aandelig
frem ragende Elite bliver Masserne forkæ lede Barbarer. Massen er G ennem 
snitsmennesket, Samlingen af dem, som ikke ejer særlige Kvalifikationer.
D et karakteristiske for v or T id er, at Gennem snitsm ennesket vel o fte er
klar over sin M iddelm aadighed, men er frækt nok til at hæ vde M iddelmaadighedens R et og drive den igennem overalt. U nder D em okratiet paa
tvinger Massen ved H jæ lp af materielle M agtm idler sine Ønsker og Smagsretninger. Massen har materielt taget Elitens Plads, men skyder samtidig
Elitens Forpligtelser fra sig. D et m enneskelige Samfund er i sig selv aristo
kratisk. M en M assemennesket hævder det ukvalificerede M enneskes Suve
rænitet. M asserne kan i Virkeligheden ikke overlades til sig selv, ti da lever
de uden Plan og driver m ed V in d en ; da op fører de sig som en Klasse uden
Lærer. D en bliver let et Bytte for smaa Dem agoger, der lefler for dens
materielle Instinkter, eller under Massesuggestion for en eller anden til
fældig D iktator; men i alle T ilfæ lde faar Massen gennem Staten M agt til
under et hvilketsom helst Paaskud at undertrykke ethvert skabende M indre
tal, som mishager og forstyrrer den paa et hvilketsom helst O m raade: i P o
litik, i V idenskab, i Erhvervsliv. D ette Massernes O prør og H erredøm m e
er for Gasset den naturnødvendige Følge af det 19 Aarhundredes M ateri
alisme. D enne har bibragt M enneskene den Illusion, at de, uafhængig af
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aandelige M agter, hvis Eksistens de benægter, selv hersker over deres
Skæbne. Traditionens, Sam vittighedens: »D u skal« skubbes b ort som uvæ
senligt, som hæmm ende, m ed det Resultat, at Livet bliver rodløst og m e
ningsløst og M ennesket derfor et let Bytte tilsidst for D iktatorens: »D u
skal«, der befrier det for den B yrde selv at skulle bære A nsvaret for
sit Liv. Massernes O prør kan være Overgangen til en ny og uanet O rgani
sation af M enneskeheden, men den kan lige saa godt blive en K atastrofe i
M enneskehedens Skæbne. A lt afhænger af, om M asserne i Fremtiden k om 
mer under den rette Ledelse. Gasset ser den eneste Redning for M enneske
heden fra M asseherredøm m e og fra det uvidende, ukyndige, selviske M asse
diktatur i et Styre af de vidende, de kyndige, de, som gennem deres Ind
leven i Fortiden og N utiden ved, hvad Fremtiden kræver gjort nu og som
d erfor kan løse Tiden s bundne Længsel, gøre »M assen« til »M ennesker«,
der frivillig følger denne Elite. A t herske er at give Folket noget at gøre
og at sætte dem paa deres skæ bnebestem te Plads, at hindre U dskejelser,
d v s Planløshed, T om h ed og Ø de. M en H erredøm m e er, ligesom den reli
giøse Magt, en aandelig M agt. T idens A an d er den rundt i V erden her
skende, skiftende offen lige M ening; men den anden A a n d er Evighedens
A and, G uds M ening, den G ud har om M ennesket og dets Bestemmelse.
Uden en aandelig Magt, uden én til at styre — og i samme G rad som begge
D ele mangler — hersker Kaos. D erfor maa A anden have M agt og bruge
den, for at de M ennesker, som ingen M ening har — og det er de fleste —
kan faa M eninger. A f dette korte Sammendrag af O rtega y Gassets U d 
viklinger fremgaar, at det Resultat, han naar til, er det samme som Platon:
et Styre af Masserne, af Folket ved de K yndigste. H vad Gasset i sine aandfulde Betragtninger frem holder og indskærper, bekræ ftes jo , som det vil ses,
fuldt ud af hvad den ovennæ vnte folkepsykologiske Statistik lærer os, paa
sin nøgterne V is. I nordisk Litteratur er en skarpsindig A nalyse af Masseherredøm m ets Svagheder givet af A rth u r Christensen i hans to B øger: P o
litik og M assemoral (1911) og: Folkestyrets Fremtid (1927).
D a den dem okratiske Forfatning, den lige, almindelige V algret blev gen
nem ført i Danmark i 1848, var en R æ kke af de betydeligste Personligheder
i dansk A andsliv im od denne Forfatningsforandring. Im od det dem okratiske
Flertalstyre var saaledes Personligheder som Søren Kierkegaard, Poul M ar
tin M øller, Johan Ludvig H eiberg, A n d ers Sandøe Ø rsted. I den grundlov
givende Rigsforsam ling var navnlig Ø rsted og David im od den almindelige
Valgret, se Rigsforsam lings- og Rigsdagsforhandlinger 1848-49 Sp. 1850-56,
1896, 2048-56. P. G. Bang rettede som Førstem inister i 1855 under Forhand
lingen i Folketinget om U dkastet til Fællesforfatningen (fo r hele M onar
kiet), der havde en stærk Skattecensus som Betingelse for Valgret, »det
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kraftigste A ngreb paa den alm indelige Stemmeret, som siden G rundlovens
G ivelse er hørt i nogen dansk Rigsdag og priste U dkastets V algsystem som
et i sig selv ganske fyldestgørende og retfærdigt. D e Klasser, hvem V algretten
skulde forbeholdes, var dem, der havde virket mest for Landets U dvikling;
»naar I overlade dem at vælge, saa ville de sende M ænd, som ville tjæ ne
Friheden m ed bedre Æ vne«. Skulde Fæ llesforfatningen bygges paa et de
m okratisk Repræsentationsystem , vilde snart alle andre Klasser blive fo r 
urettede til Fordel for Alm uen. M an vil maaske, fortsatte han, sige, at R igs
dagens H andlem aade hidtil ikke har tyd et paa noget saadant, »m en man
maa erindre, at der ogsaa kun er gaaet nogle faa A ar og, hvad der er vig
tigere, der har været en Tvang i Forholdenes M agt, saa at de Kræfter, de
on de Kræfter, siger jeg — for ikke at bruge O rdet »Instinkter« — ikke have
kunnet kom m e til at røre sig. M en M enneskene ere ikke anderledes i D an
mark end andre Steder«, N . N eergaard : U nder Junigrundloven, 2 Bd 1.
1916. 48. Man maa indrøm m e Bang, at da Rigsraadet senere blev valgt, viste
det sig at være som H elhed en Forsamling af kyndige og h øjt ansete M ænd,
se Fortegnelsen over Rigsraadets M edlem m er s V 87-89.
H vor der under D em okratiet i enkelte T ilfæ ld e er opstaaet betydelige
Statsmænd — dog særlig i ældre P erioder af indskrænket V algret — har
det partipolitiske System hindret et frugtbart Sam arbejde mellem dem. D er
som saaledes G ladstone og D israeli kunde have været M edlem m er af samme
Regering — eller England havde haft en Statsmand, der forenede begges
Evner og Syn — vilde Balkanstaterne rimeligvis være blevet fri for det tyr
kiske H erredøm m e allerede i 1878, saaledes, at ikke b lot Bulgarien var ble
vet helt fri, men at ogsaa Bosnien og H erzegovina, Thessalien og Epirus
havde faaet Frihed, og herved havde Spiren til Balkankrigen i 1912 og V e r 
denskrigen i 1914 ialtfald forsaavidt været fjernet, se W in ston Churchill:
Lord Randolph Churchill 1 Bd 98-106.
O m den danske Rigsdags Fordeling af lønnede Bierhverv mellem dens
M edlem m er som Repræsentanter for Partierne se nærmere i Enkeltheder
nedenfor.
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2 K apitel.
LO VG IVN IN G E N U N D E R D EM O K R A TIE T .

S

O M Følge af den gennemgaaende ringe K valitet hos de p oli
tiske Førere under D em okratiet, kan det ikke undre, at L o v 

givningen under denne Regeringsform i det hele og store er sag
lig set m eget svag. I Lovsam lingen for Danm ark fylder Lovene fra
det 20 A arhundrede, indtil 1942, under det dem okratiske Styre, ikke
mindre end mellem 5/6 og 6/7 af hele Samlingen, m edens alle Love,
der udstedtes i det 17, 18 og 19 A arhundrede, baade de, der kom
under Enevælden, og de, der k om i de første 50 A ar efter Forfatningsforandringen i 1849, tilsammen kun udgør mellem 1/6 og 1/7.
I Størstedelen af Perioden 1850-1900 var hverken den lige alminde
lige V algret eller Parlamentarismen gennem ført. K valiteten af den
mægtige Lovsam ling fra det 20 A arhundrede svarer im idlertid ikke
til Kvantiteten. D en D el af Lovsamlingen, der stammer fra de fore
gaaende Aarhundreder, derunder Lovene fra Enevælden, der, som
nævnt, kun udgør mellem 1/6 og 1/7 af Lovsamlingen, staar kvali
tativt, baade fra Indholdets og Formens Side, meget h øjt, gennem 
gaaende væsenlig h øjere end det mægtige Kvantum af Love, der
er kom m et siden 1901. Tilsvarende F orhold vil man finde i andre
Parlamentarismen trængte som bekendt igennem i Danmark ved System 
skiftet 1901 og den lige alm indelige V algret til Landstinget ved Forfatningsforandringen i 1915. Før 1915 var V algret til Landstinget betinget af en vis
Skattecensus.
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Lande ved Sammenligning mellem Lovgivningen i den dem okrati
ske og den før-dem okratiske Periode.
D en ringe Kvalitet af Lovgivningen under F olkestyret hænger
dels, som fremhævet, sammen m ed de partipolitiske Lederes mang
lende saglige Kvalifikationer, men dels ogsaa m ed disse Lederes
A fhæ ngighed af de materielle Interesser, som deres Parti ensidig
repræsenterer. H vis et enkelt Parti har M agten i Parlamentet, f Eks
B ondepartiet eller A rbejderpartiet, vil Lovgivningen ensidig være
præget af H ensynet til Bøndernes eller A rbejd ern es Erhvervsinter
esser; og hvis det ene Parti kun kan gennem føre sine Lovforslag
i Parlamentet, dersom det faar Tilslutning fra et andet Parti, vil
Lovene fremgaa som et K om prom is mellem disse to Partiers ma
terielle Interesser, m ed Bortseen fra de andre Befolkningsklassers
øk onom iske Interesser, f Eks som et K om prom is mellem Bøndernes
og A rb ejd ern es materielle Behov for Tiden, et K om prom is, vi Gang
paa Gang har oplevet i de nordiske Lande. M en det bliver end ikke
H ensynet til disse Klassers varige Interesser, deres sande Interes
ser paa langt Sigt, men kun en kortsynet Tilfredsstillelse af den
øjeblikkelige Trang til økonom isk H jæ lp og U nderstøttelse af en
kelte Klasser af Befolkningen, der bliver bestem m ende for den
partipolitiske A fgørelse og derm ed for Lovenes Indhold. — Som
Eksempel paa en ensidig partipolitisk H ensyntagen til en enkelt
Klasses økonom iske Interesser, kan fra danske Forhold nævnes
Tiendeafløsningen, hvor et enkelt Parti, da det kom til Magten,
foræ rede sine V æ lgere, Landbrugerne, der var tiendepligtige, et
betydeligt B eløb af Statskassen (7/25 af det til 25 Gange den aar
lige Y delse kapitaliserede B eløb), uden nogen saglig Grund, efter
som der forlængst ved K øb af Landejendom m e gennem A arhundre
der var taget fuldt H ensyn til hele Tien debyrden (L ov om T ien d e
afløsning 15 M aj 1903 § 2). Som Eksempel paa ensidig H ensyntagen
til to Klassers materielle Interesser, om hvilke to Partier indgik et
K om prom is, kan nævnes K riselovgivningen til Fordel for Landbrugerne og A rbejderstøttelovgivn in gen i A arene 1931-1939. Begge
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disse Lovgivninger har den Svaghed, at de ikke sætter tilstrække
lig kvalitative Skel mellem M ennesker,’ mellem sparsom m elige, flit
tige og dygtige og de m odsatte T yper. K riselovene til Støtte af
Landbrugerne v ed H enstand m ed Gæ ld, Statslaan o l var uforsvar
lige, bl a ford i de kunstig h oldt Liv i en M æ ngde forgæ ldede, u dyg
tige Landmænd, der burde være fjern et fra Bedrifterne for at give
Plads for dygtige unge Landmænd. Gæ ldsaneringen af Landbruget
har ød t flere H undrede M illioner K r af Statskassens M idler, til
Støtte for uværdige og væ rdige i Flæng. Støtten til de værdige
Landm ænd kunde være opnaaet ad anden V e j, uden U d gift for Sta
ten; og de talrige M illioner kunde derfor alle være sparet for Stats
kassen, til væ rdifulde Formaal. Lovgivningen i 30erne om A ld ers
rente, A rbejdsløshedsunderstøttelse og Socialhjæ lp var baaret af
det rigtige Formaal at kom m e den øk on om isk svageste D el af Be
folkningen til H jæ lp i de vanskeligste Perioder; men heller ikke
denne Lovgivning satte tilstrækkelige kvalitative Skel mellem M en
nesker. Dels kom A ldersrenten ved ikke at bygge paa Forsikring,
der kunde give en Ret, uafhængig af en Opsparings Størrelse, til
at m odvirke Lysten i den bedste D el af den jæ vne B efolkning til
Opsparing; og dels satte navnlig Lovreglerne om Socialhjæ lp saa
danne vage Kriterier, at A rter af H jæ lp, der var tænkt som H jæ lp
i særlige Tilfæ lde, i Praksis efterhaanden b lev anvendt almindelig
o g ofte til Svækkelse af Evnen til Selvhjæ lp; se om Kriselovene for
Landbruget min Betænkning: Sanering til Bunds af Landbrugets
G æ ldsforh old, 1934 (jfr L ove om Krisehjæ lp 19 O k tob 1931, 31 Jan
og 25 M arts 1933 og L ove om A k k ord , H enstand m m 28 A pril 1931,
16 Juni 1932, 13 M arts og 18 D ec 1933, 11 M arts 1933, 13 A pril 1938,
27 M arts 1939, 21 A p ril 1936, 15 M arts 1939); om den sociale U nderstøttelseslovgivning se oven for S 793 ff og nedenfor S 970-76 N o 
ten (jfr L ove 20 M aj 1933, 14 M aj og 4 Juni 1937).
Da Lovene i den dem okratiske Periode ofte er K om prom isser
mellem to eller flere Partiers materielle Interesser, kom m er der en
H alvhed ov er de Foranstaltninger, der gennem føres under Forsøget
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paa at forene m odstridende Formaal; og dette bevirker, at Lovene
ofte baade i H t det saglige Indhold og i H t den teknisk juridiske
Form er svage. Eksem pelvis kan fra danske Forhold nævnes Statshusm andslovgivningen fra Begyndelsen af det 20 A arhundrede.
D enne Lovgivning er et K om prim is mellem to Partier i Rigsdagen,
repræsenterende m odstridende, materielle Interesser. D et ene Parti
ønskede at give Jord til Landarbejdere af en saadan Størrelse og
paa saadanne Vilkaar, at de blev m ere økon om isk selvstændige,
medens et andet Parti ønskede gennem en saadan Lovgivning at
fastholde Befolkningen paa Landet for at skaffe det store Landbrug
g od og stabil A rbejd sk raft, h v orfor man fra denne Side var inter
esseret i, at Lodderne blev forholdsvis smaa. M an enedes da om en
uheldig M ellem vej, h vorved disse Brug gennem gaaende b lev for
smaa, set fra en selvstændig Bedrifts Synspunkt, men d og ikke saa
smaa, at Formaalet at skaffe A rb ejd sk ra ft effek tivt blev naaet, (jfr
L ove 24 M arts 1899, 22 A pril 1904, 30 A pril 1909, 13 Juni 1914).
Sammenligner man denne Landbolovgivning under D em okratiet
m ed Lovgivningen om de store Landboreform er i det 18 A arhun
drede under Enevældens frem ragende Statsmænd, maa det siges, at
nævnte Husm andslovgivning under det partipolitiske Folkestyre
hverken var saa om hyggelig saglig forb ered t og gennem tænkt som
de store Landboreform er eller havde de store stærke H elhedslinjer
som disse. Landboreform lovgivningen i det 18 A arhundrede kunde
som autoritære M agtbud fra ov en skære igennem mægtige ø k o n o 
miske Interesser og ganske indfiltrede R etsforhold, til G avn for
hele Samfundet; den op løste m ed Kraft uheldige Form er for Stor
kapitalisme og foræ ldede D riftsfæ llesskaber og kaldte paa de k va
litativt bedste Kræfter i den danske Landbobefolkning. D isse m æg
tige, socialt indgribende R eform er kunde, som jeg før frem hævede,
slet ikke være gennem ført under D em okratiet, m ed dets svage
Partistyre, dets K om prom isser i L ovarbejde af saglig ukvalificerede
Kræfter, jfr E R I 236-257.
D et er kun undtagelsesvis, at et L ovarbejde under D em okratiet
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helt er blevet betroet enkelte eller flere sagkyndige. D e Love, der
er frem gaaet heraf, er da ogsaa de kvalitativt bedste i hele L o v 
samlingen fra det 20 A arhundrede, m en vel at mærke kun, h vor
der ikke senere under Lovforslagenes Behandling er sket en Ind
blanding fra Rigsdagens Side, ti en saadan Indblanding har i Reglen
betydet en Forringelse af Loven. A t en Lov, som det ofte er sket,
er u darbejdet af en Kom m ission, er im idlertid ingen Garanti for
L ovarbejdets saglige Kvalitet, ti under D em okratiet bestaar disse
K om m issioner i de fleste T ilfæ ld e dels af altfor mange M edlem m er
og dels blandt disse af en Række usagkyndige M edlem m er. D ette
gælder særlig de Repræsentanter, som hvert af Rigsdagens større
Partier indsætter i Lovkom m issionerne. D enne Indsættelse er ble
vet mere og mere Skik, ford i de politiske Partiers Repræsentanter
opfattes som en Slags Gidsler, hvis Tilstedevæ relse skal sikre K om 
missionsforslagenes senere G ennem førelse i Rigsdagen. M en det
store A ntal i Lovkom m issionerne af tildels usagkyndige M edlem 
mer bevirker dels, at der spildes en M æ ngde T id i K om m issions
m øderne paa ganske overflød ige D iskussioner ud fra den Række
foræ ldede øk onom iske T eorier, som kom m er fra de aandelig fo r
kalkede Partiprogram m er — være sig liberalistiske, konservative,
socialistiske — og dels, at de L ovforslag, der endelig bliver Resul
tatet af de o fte mange A ars K om m issionsarbejde, baade er præget
af disse foræ ldede Teorier, der hindrer den saglig rigtige Løsning,
og kun indfører de halve Foranstaltninger, som K om prom isserne
mellem de m odstridende materielle Interesser i R eglen betyder.

Kritikken af de dem okratiske, parlamentariske Forsamlinger, af deres
Personers, Forhandlingers og Lovgivnings ringe saglige K valitet lyder ens
fra alle Lande. V elken d t er den enstem mige Kritik af det franske Parla
ment, hvis u betydelige og indbyrdes m od hinanden intrigerende Partipoli
tikere bæ rer H ovedansvaret fo r Frankrigs Samm enbrud i 1940. M en ogsaa
fra den anden Side af A tlanterhavet lyder den skarpeste saglige Kritik fra
frem ragende Personligheders Side af den tilsvarende Forsamling og dens
Partipolitikere. Saaledes udtaler den h ø jt ansete amerikanske D om m er E. H.
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G ary (i 1924) om Parlamentet i U S A , Kongressen i W ashington: »D et
værste, vi har for T iden, er v or amerikanske Kongres. D er sidder Folk i
Kongressen, som er m ed fød t egenkærlige og som taler og stem m er i den
Hensigt at frem m e personlige Interesser. Disse Folk er selvfølgelig ikke
væ rdige til at beklæ de deres Stilling. O g der er andre, som maaske er velsindede og har de bedste Hensigter, men som praktisk talt er lige saa slem 
me som de førstnæ vnte — Folk m ed ringe Erfaring i Forretningsager, nogle
af dem ogsaa m ed ringe D øm m eevne, andre, som uden deres V id en d e er
under Paavirkning af uværdige H ensyn, og som ved deres H andlinger gør
Landet Fortræd, Folk, som synes at være ligegyldige ov erfor Befolkningens
dyreste Interesser.« Præsidenten for C olum bia U niversitetet N . M urray
Butler udtaler: »K ongressen repræsenterer ikke m ere Folket. Som Forholdene
har udviklet sig, er det den lovgivende D el af Landets Styrelse, Kongressen,
der i H ovedsagen er brudt sammen, ikke blot i H enseende til V irkekraft,
men ogsaa i H enseende til repræsentativ K valitet og Karakter. M ed nogle
faa bem ærkelsesværdige Undtagelser er Kongressen ikke alene bleven fo r 
søm melig ov erfor Statsinteresserne, men viser dem endog Foragt. Naar
A ppellen lyder i Senatet og i Repræsentanternes Hus, saa er de Stemmer,
der svarer — stadig m ed nogle ganske faa notable U ndtagelser — ikke
Statens T jen ere, der frygtløst gør deres Pligt og er ivrige efter at tjene
hele Folkets Interesse; det er snarere Partihadets, Ondskabens, Egenkærlig
hedens og Æ rgerrighedens Stemmer, Blokkenes, Gruppernes og Sektioner
nes Stemmer. I Spektaklet af saadanne Stemmer drukner den svage, stil
færdige Stemme fra Repræsentanterne fo r Folkevellet.«
Kun meget sjæ ldent er det sket, at frem ragende Personligheder af b e 
tydelig Sagkundskab er indtraadt i det politiske Liv under D em okratiet; og
i Reglen er disse Personligheders Deltagelse deri blevet en stor Skuffelse
for dem, h vorfor det er m eget forstaaeligt, at det er yderst sjældent, at de
ledende Personer i Erhvervsliv og A andsliv lader sig friste ind i Politik.
Sporene skræmmer. D en franske M arskal L ya u tey var, som bekendt, Frank
rigs største K oloniorganisator. Han anvendte helt nye K olonisationsm etoder; under hans faste og m aalbevidste Styre af M arokko, i A arene 19121925, lykkedes det ham gennem den »pénétration pacifique«, der for ham
var den rette Behandling af K olonierne, at forvandle M arokko fra et Land,
h vor alt var Anarki, O pløsning og økonom isk Elendighed under hans For
gængeres slette Ledelse, til en velordnet og økonom isk velstillet Provins,
m ed et Erhvervsliv i stærk Frem drift og stigende Kultur. Hans ledende ad
ministrative Tanker for K olonisation var, at man vel kan erobre et Land
m ed M od, men kun kan beh olde det v ed T aalm od, at det bedste M iddel
m od en Opstand er økon om isk Velstand, at Soldatens rette O pgave ikke
er at være Erobrer, men Banebryderen for Forretningsmanden, Ingeniøren
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og Skolelæreren. V e d denne pénétration pacifique lykkedes det ham under
Verdenskrigen 1914-18 m ed m eget faa R eserveofficerer og en tynd Skal at
T ropper at opreth olde det franske Styre i M arokko og stadig trods Krigen
at fortsæ tte sit store A r b e jd e m ed at oph jæ lpe Landets økon om iske Liv.
H v or der før hans T id knap var Landingsteder, findes der nu travle H avne
byer. Store nye V e je blev lagt gennem Landet, og mægtige A realer blev
opdyrket. Han overtog i M arokko et splittet, fattigt og barbarisk Land og
efterlod ved sin B ortrejse et blom strende og civiliseret. I 1916 g jord e den
franske Partipolitiker Briand stærke Forsøg paa at bevæ ge Lyautey til at
overtage Krigsm inisterposten, men Lyautey væ grede sig, da han mente at
kunne gøre Frankrig m ere G avn, hvor han var. Tilsidst lod han sig dog
overtale paa visse Betingelser og drog til Paris. Hans K rigsm inistertid blev
en stor saglig Skuffelse for ham. O veralt stødte han m od en M ur af In
triger, personlige Forfængeligheder og uvæsenlige Smaatterier, alt det, han
havde hadet fra sin U ngdom . Han kunde se, at der var nok at gøre, men
han kunde ikke faa L ov til det, og navnlig kunde han ikke faa den EneK om m ando, som han ansaa for n ødven dig for at skabe den Samling, der
fører direkte til Maalet. Især kunde L yautey ikke forsone sig m ed Parla
mentarikerne, og efter en storm ende Scene i D eputeretkam ret indgav han
sin D em ission ; og kort efter ven dte han tilbage til M arokko, hvor han prak
tisk talt var enevældig H ersker og havde frie H æ nder til at gøre det saglig
rigtige. — D ette T ilfæ ld e viser m ere end lange Betragtninger, h vorfor det
parlamentariske Folkestyre og derm ed Frankrig i 1940 b rød sammen under
et af de indbyrdes stridende og intrigerende Partipolitikere forsøm t og
svækket militært Forsvarsvæsen.
D ette er kun ét Eksempel af flere, store og smaa, paa det samme Fæ
nom en, der tilsidst undergraver Folkestyret, nemlig at Folkets ypperste
K ræ fter h older sig borte fra eller trækker sig tilbage fra Politik paa G rund
af de saglig umulige A rbejdsvilkaar, som der bydes disse K ræ fter under D e
mokratiet. Endnu skal blot et Eksem pel herpaa nævnes, denne Gang fra
et lille Land, N orge. D en frem ragende norske Jurist, Fredrik Stang, lod sig
i 1912 bevæ ge til at overtage Justitsministerposten, men trak sig efter kort
T id helt ud af det politiske Liv. D en norske H øjesteretspræ sident Paal Berg
siger i sin M indetale over Fredrik Stang i det norske V idenskaps-A kadem i
i 1942 om denne Episode i Stangs Liv: »En politisk løpebane skulle ligget
til rette for en mann m ed Stangs sosiale syn paa retten som samfunnsbyggende livsfaktor og m ed sin slekts sterke politiske tradisjon. N aar han
likevel ikke følte seg hjem m e i politikken og trakk seg ud av den saa fort.
henger det sikkert sammen m ed noe av det, menneskelig sett, mest verdifulle hos ham. Han var m ed sitt syn paa politikk forut for sin samtid.
U forson lig partikamp og partiskylapper passet ikke for hans sannhetssøkende forskersinn«.
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Stræbertypen var naturligvis ikke ukendt under Enevælden, men det var
sjældent, at den naaede frem til de store ledende Stillinger i Staten. Et
Eksempel er H øegh -G u ld berg. Dennes Evner som Statsmand stod slet ikke
M aal m ed hans Æ rgerrighed. H v or han selv fik L ov at optræ de paa egen
Haand, som f Eks i Finansstyrelsen efter Schimmelmanns D ø d (1782), frem 
bragte han Forvirring og Kaos. Statsgælden steg til 21 M illioner, et fo r den
T id mægtigt Beløb, og den cirkulerende Seddelmasse var 15½ M illion, m e
dens den kontante K assebeholdning kun var c 123,000 Rd. D et er d erfor ikke
underligt, at Sedlerne stod 13 % under de m øntede Penge, se Edvard H olm
i Danmarks Riges H istorie, V Bd 425-26. D en T ids betydelige danske Stats
m and var A . P. B ern storff, der var Udenrigsminister. M en H øegh-G uldberg
m od arbejded e B ernstorff paa en overordenlig smaalig M aade og trængte
ham tilsidst ud af Regeringen (1780), se nærmere om F orholdet mellem
G uldberg og B ernstorff den fortrinlige A fh an dling af A age Friis: A . P.
B ernstorff og O. H. G uldberg. I A arene 1782-84, h vor G uldberg faktisk var
eneraadende M inister, blev det klart for alle de dygtige i den h øjere Embedstand, at han i Virkeligheden var uskikket til en egenlig Statmandsgerning; og det var derfor m ed Rette, at han blev fjern et ved Regeringsforandringen i 1784. Hans eneste virkelig væ rdifulde Indsats er hans utrætte
lige V irk e for det danske Sprog, dettes H æ vdelse ov erfor tysk baade som
Regeringsprog og Hærens Sprog og hans A n d el i Indfødsretsloven 15 Januar
1776. G uldberg var forøvrig historisk Skribent og har idethele indlagt sig
en betydelig Fortjeneste v ed ogsaa i sine Skrifter at virke for et rent og
smukt dansk Sprog.
G uldberg danner im idlertid en ret sjæ lden Undtagelse i det politiske
Liv under Enevælden. T aget i det hele og store har den danske Enevælde
forstaaet at knytte til sig en Række frem ragende Statsmænd, der udførte
gennemgribende, saglig fortrinlige R eform er, M æ nd som Johan Hartvig
Ernst B ern storff, A nd reas P eter B ern storff, I. G. M oltk e, H enrik Stampe,
Christian D itlev R even tlow , Christian C olb jørn sen og A n d ers Sandøe Ø rsted.
Sammenligner man disse betydelige Statsmænd under den danske Enevælde
m ed de ledende Politikere under D em okratiet, vil man konstatere en stadig
synkende Standard. M æ nd som M onrad, Hall og K rieger var vel begavede
og kundskabsrige M æ nd; men dels var de i for h øj G rad beherskede af de
abstrakte Frihedsideer og Slagord, de m od tog fra de herskende politiske
Strøm ninger ude i Europa paa deres T id , og som de ukritisk im porterede,
og dels manglede de det d y b t indtrængende praktiske Kendskab til de fak
tiske L ivsforhold, som udm æ rkede de store Jurister under Enevælden,
Stampe, C olb jørn sen og Ø rsted. D et hang naturligvis sammen med, at disse
Statsmænd foruden en om fattende V id en havde en stor praktisk V irk som 
hed bag sig, hvad M æ nd som Hall, K rieger og M onrad manglede. En endnu
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større N edgang i saglig Standard m øder vi dog i de ledende Politikere un
der det gennem førte D em okrati i det 20 Aarhundrede, i M ænd som I. C.
Christensen og Th. Stauning. Lige saa m eget som M onrad og H all og K rie
ger staar under M ænd som Stampe, C olbjørn sen og Ø rsted, lige saa meget
staar igen de nævnte Politikere fra det 20 A arhundrede under de national
liberale Førere. M æ nd som M onrad, Hall og Krieger havde ialtfald en V i
den og Alm endannelse, som T y p er som I. C. Christensen og Th. Stauning
manglede. Men dernæst staar den Lovgivning, som blev til under Ledelsen
af de nationalliberale Førere i 50erne, 60erne og 70erne af det 19 Aarhun
drede, i K valitet betydeligt over den Lovgivning, der blev til under Ledelse
af det 20 A arhundredes nævnte to Førere. D e Love, hvortil I. C. Christen
sens N avn særlig er knyttet, nemlig K irkeloven e i Begyndelsen af 20erne
af dette Aarhundrede, der navnlig in dførte Folkestyret i de kirkelige A n 
liggender (M enighedsraad), maa saaledes siges at være af ringe saglig K va
litet; og det samme gælder K riselovene i 30erne, der e r Th. Staunings væsenligste politiske Indsats, se iøvrig nærmere det følgende.
Politikere af denne T y p e har ikke væ ret Ledere af Folket, men ladet sig
lede af dette. H ensynet til V æ lgerstem m erne har været afgørende for dem
i det meste af deres Lovgivning. Selv i rent tekniske Spørgsmaal, h vor alene
den tekniske Sagkundskab burde raade, har Væ lgerinteresserne blandet sig
ind og ofte frem kaldt saglig uforsvarlige A fgørelser. Eksempelvis kan næ v
nes, at i 1908 blev en Kanal fra et F jordom raade til V esterhavet, H vide
Sande Kanalen gravet paa T rod s af den ansvarlige tekniske Sagkundskabs
Advarsler, ford i M inisteren, I. C. Christensen, stærkt paavirket af sine V æ l
gere i denne Egn, kræ vede denne Løsning. D en øverste tekniske sagkyndige,
Vandbygningsdirektøren tog sin A fsk ed som Følge heraf. M en i 1915 blev
man n ødt til atter at lukke H vide Sande Kanalen, efterat næsten 3 M illioner
K r af Statskassen bogstavelig var kastet i H avet til ingen N ytte. Forholdet
var nemlig det, at efter Kanalens Anlæ g i 1908 antog den i L øbet af et Par
A a r foruroligende Dim ensioner. Bredden voksede fra 25 m til ca 300 m sam
tidig med, at D yb den tiltog. D en ene voldsom m e Storm flod efter den anden
trængte ind i Fjorden og oversvøm m ede Arealerne, og Statskassen maatte
udrede store Erstatningsummer til Beboerne. I 1912 søgte man at dæmme
op for H avet ved at anlægge nogle M oler; men disse fik en trist Skæbne.
Strøm og Bølgeslag underm inerede dem, og de forsvandt for en stor D el i
D yb et. Først efter at ogsaa dette Forsøg var m islykket og havde kostet
Staten mange Penge, besluttede M inisterium og Rigsdag at lukke H vide
Sande Kanalen. Se idethele om denne Sag den indgaaende saglige Kritik af
Jon M unch-Petersen i hans A fhandlinger i T idskriftern e »Ingeniøren« og
»Teknisk T id sk rift«, 1926. — Ogsaa for T iden (1943) er der et Kanalspørgsmaal til Behandling i Rigsdagen, vedrørende et andet Sted paa V estkysten
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(T h yb orøn -S a gen ); ogsaa her gør der sig stærke Væ lgerhensyn gældende.
D et maa i den følgende T id iagttages, om den tekniske Sagkundskab bliver
den afgørende eller om ogsaa denne Gang Vælgerinteresser skal forkludre
den teknisk forsvarlige Løsning.
D e kvalitativt gode Love, der undtagelsesvis findes fra D em okratiets
Periode i det 20 Aarhundrede, er i alle de nordiske Lande først og frem m est
de Love, der er udarbejdet af de fælles skandinaviske L ovkom m issioner,
Loven om K øb 6 A pril 1906, L ovene om A ftaler, om K om m ission og H an
delsagentur 8 M aj 1917, L ove om U m yndighed og Væ rgem aal og om Æ g te
skabs Indgaaelse og O pløsning 30 Juni 1922, L ov om Forsikringsaftaler 15
A pril 1930 o l . D ette hænger sammen med, at de skandinaviske L ovk om m is
sioner kun bestaar af sagkyndige M edlem m er, og at det er blevet en stil
tiende Sædvane, at de nordiske Landes Rigsdage som H ovedregel afholder
sig fra at blande sig i og forandre de fælles skandinaviske Lovudkast. D es
uden findes der, men yderst sjældent, T ilfæ lde, hvor en L ov helt er u d
arbejdet af en enkelt sagkyndig og paa G rund af særlige O m stæ ndigheder
ikke er blevet ændret i det væsenlige af Rigsdagen. Saaledes kan nævnes
Tinglysningsloven af 31 M arts 1926, der forøvrig senere helt eller delvis er
blevet efterlignet i N orge og Sverrig.
Som Love, hvor Sagkundskaben ialtfald har haft den overv ejen d e Indflydelse, kan endnu nævnes Lovene 30 A pril 1909, nu 23 Juni 1932 (om
Sundhedsvæsenets Centralstyrelse), 21 A p ril 1914 (om Em bedslægevæsenets
O rdning), 29 A p ril 1913, nu L ov 31 M arts 1932 (om A potekervæ senet), L ov
6 M aj 1921 (om O verbestyrelsen af Statens Sindsygehospitaler) o l , jfr Knud
Faber: Fra Sundhedskollegium til Sundhedstyrelse, 1939.

V e d senere Statshusmandslove er Loddernes Størrelse blevet n oget fo r 
øget, jf r L ov 4 O ktober 1919. I hele Statshusmandslovgivningen har der
g jort sig en V aklen gældende m H t H æ ftelsen o v erfo r K red itorern e og
Pantsætningsfriheden, idet en Række Statshusmandslove h jem lede Statshusm andsejendom m enes Fritagelse for K reditorernes U dlæg og indskræn
kede Statshusmandens Pantsætningsfrihed, m edens en Ræ kke andre Love
hverken gav U dlægsfritagelse eller Pantsætningsbegrænsning. H erved er bl a
opstaaet juridisk tekniske Vanskeligheder. C odificationsloven for hele Statshusmandsomraadet af 10 M aj 1938 er blevet et K om prom is mellem disse
to Systemer. D enne L ov har opreth oldt den tidligere Lovs forskellige R eg
ler for de ældre Brugs V edkom m en de, jfr Lovens § 58, og for de frem tidig
oprettede Brug sondret mellem de m indre Landbrug, der oprettes paa Sta
tens Jorder, §§ 12-19, og dem, der oprettes paa in dkøbte private Jorder,
§§ 20-27. For de førstnæ vnte gælder Udlægsfritagelse og Indskrænkning i
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Pantsætningsfriheden, § 19; for de sidstnævnte Brug gælder disse Begræns
ninger i Ejendom sretten ikke. Se E R I 254-56, og N oter S 76.
Om de danske Stænderforsam linger se Hans Jensens indgaaende U nder
søgelse: D e danske Stænderforsamlingers H istorie, 1830-1848, I og II Bd,
1931 og 1934.
D et er en kendt Sag, at L ovsproget i det 20 A arhundrede under D em o
kratiet ofte er uklart og indviklet og idethele ringere end det var i de gamle
Love. Sven Clausen siger m ed R ette: »D er er et M isforhold deri, at Chr.
den V ’s L ov fra Enevældens T id er læselig for enhver, medens de m oderne
Love fra Folkestyrets T id er blevet mere C od e end C odex«, Sven Clausen
156.
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3 Kapitel .
AD M IN ISTR A TIO N E N U N D E R D E M O K R A T IE T .
D E N L O V G IV E N D E F O R S A M L IN G S IN D G R IB E N I
A D M I N IS T R A T IO N E N .

D

E T er efterhaanden under Folkestyret blevet mere o g mere
almindeligt, at den parlamentariske Forsamling gennem N e d 

sættelse af forskellige U dvalg blander sig i Regeringens A d m in i
stration og i ret vidt O m fang kontrollerer denne. Saaledes kan fra
danske Forhold nævnes, at der for det første findes et permanent
Finansudvalg, der efterhaanden ikke b lot kontrollerer Statens Finansstyrelse, men blander sig i en M æ ngde andre rent administra
tive Forhold, og at der dernæst findes en Række andre U dvalg,
som kontrollerer en Række særlige Om raader indenfor Forvaltnin
gen. D er findes endog et U dvalg, der særlig blander sig i og k on 
trollerer Regeringens U denrigsstyre — et Om raade, der baade kræ
ver en særlig Sagkundskab, praktisk Erfaring og en T ak t i F ortro
lighed og H em m eligholdelse, der ikke kan forventes af en Forsam 
ling. D ette U dvalg er endog nedsat i H t særlig Lov, se L ov om
N edsæ ttelse af det udenrigspolitiske N æ vn af 13 A pril 1923 (16
M edlem m er). N aar Regeringen under D em okratiet viser stor Svag
hed ved at gaa m ed til N edsæ ttelse af saadanne kontrollerende,
permanente U dvalg af Rigsdagen, skyldes dette forøvrig ikke blot
de demokratiske Regeringers store A fhæ ngighed af den parlam en
tariske Forsamling og dens Partier, men ogsaa en anden betæ nke
lig Egenskab, der hænger sammen m ed de partipolitiske Regerings900

m edlem m ers gennemgaaende ringe saglige Kvalifikationer. Naar
man er ukyndig og dog skal træ ffe Beslutninger paa det vigtige
Omraade, hvor man er ukyndig, bliver man ofte usikker o g viger
tilbage for A nsvaret for Beslutningens Følger. D erfor er det blevet
en mere og mere udtalt T ilb øjelig h ed hos de dem okratiske R ege
ringer at søge at ford ele A n sva ret paa saa mange som muligt, helst
paa alle de store politiske Partier; og dette sker bedst ved at faa
alle disse Partier ind i et U dvalg, som Regeringen kan forelægge
sine vigtigere A fgørelser for og faa G odkendelse hos, saaledes at
Regeringen senere, naar A fg ørelsen viser sig at faa uheldige Følger
for Landet, kan henvise til, at alle Partiernes Repræsentanter i v e d 
kom m ende U dvalg har billiget den, hvorved bl a opnaas, at selv de
største Fejl ikke bliver kritiseret, men tiet bort i den af Partierne
ensrettede Presse.
D et er idetheletaget efterhaanden under D em okratiet blevet en
almindelig Skik af Regeringen at nedsætte Kom m issioner, U dvalg
o g N æ vn om alle mulige Forhold, ikke b lot om Forberedelse af
Love, men om O pførelse af offenlige Bygninger, o m et Teaters, et
Museums, et A kadem is Forhold og Styrelse, om V e jfo rh o ld , om
G artneri og Fjerkræ o s v. Efter O plysninger fra et Gennem snitsaar i 1930erne fandtes der i Danmark c 170 Kom m issioner, U dvalg,
Raad og N ævn. Kun om et lille M indretal af disse Forsamlinger
kan det siges, at de helt igennem bestaar af sagkyndige Personer,
der fuldtud magter den lovgivningsm æ ssige eller administrative O p 
gave, der er paalagt dem, og at O pgaven naturlig hører under dem.
Flertallet af dem er U dtryk for, at Regeringen og dens Forvaltning
væ lter lovgivningsm æ ssige eller administrative O pgaver, som den
selv naturlig burde bestride, og derm ed A nsvaret for O pgavernes
G ennem førelse over paa en Række Personer, som er helt eller del
vis usagkyndige, men som, navnlig som M edlem m er af Rigsdagen
o g dens store Partier, i mange T ilfæ lde kan bruges til at faa A n 
svaret fordelt paa disse. Disse mange Kom m issioner, U dvalg, Raad
o l sluger, foruden mange Penge (til Diæter, R ejser, Sekretærhjælp
57
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o l), en aldeles uforholdsm æssig T id. D et saglige Resultat af disse
Forsamlinger staar ikke i n oget rimeligt Forhold til d e t mægtige
Tidspilde, som deres mange M ød er og Forhandlinger bevirker. D er
tales ofte om , at N utidens M ennesker er forjagede. D et skyldes
for Samfundsforvaltningens V edk om m ende i de fleste Tilfæ lde
ikke, at der i og for sig er for meget A rb ejd e, for mange O pgaver,
saglig set, men alene, at der for at faa et enkelt A rb e jd e gjort, en
enkelt O pgave løst, skal afholdes et Utal af M øder, i Rigsdag, i
dennes U dvalg, i Regeringskontorer, i Kom m issioner, N æ vn eller
Raad, tilmed ofte i flere Instanser. Forjagethed og Overanstrengelse
skyldes altsaa for Samfundet som for det enkelte Individ ikke trop
ménage, men mal ménage.
V e d G rundlovsændringen i 1915 blev Partierne enige om at dele
M edlem skaberne i K om m issioner og H verv mellem sig (§ 45, 2 Stk).
D ette m edfører bl a, at en Række lønnede Bierhverv fordeles m el
lem de store Partiers M edlem m er; og i Love, der angaar Styrelsen
af offen lige Institutioner og Selskaber, indsættes der o fte et Slags
Raad eller Repræsentantskab, hvortil hver af Partierne væ lger en
eller to lønnede Repræsentanter, skønt disse folkevalgte R epræ sen
tanter ingen Sagkundskab har paa vedkom m ende Institutioners eller
Selskabers Omraade.

A f Udvalg, Raad og N æ vn, hvori Rigsdagsm edlem m er (i Reglen 4, men
undertiden flere) har Sæde og som er oprettet i H t særlig Lov, kan fo r 
uden det ovennæ vnte udenrigspolitiske Udvalg nævnes: T oldraadet ifølge
L ov 5 M aj 1908 § 39, Tilsynsraadet for Sindsygehospitaler ifølge L ov 6 M aj
1921 § 7, Jernbaneraadet ifølge L ov 25 Februar 1925 § 9, Grønlandsudvalget
ifølge L ov 18 A pril 1925 § 7, Landm andsbankudvalget efter L ov 21 Sept
1922 § 1, L ov 19 A pril 1928 § 11, Lønningsraadet efter L ov 31 M arts 1931
§ 48, Ligningsraadet efter L ov 31 M arts 1938 § 2, Jordlovsudvalget efter L ov
10 M aj 1938 § 2, O verbevillin gsn æ vn et efter L ov 15 M arts 1939 § 21, det
erh vervsøkon om iske Raad ifølge L ov 2 Sept 1939, og en Ræ kke Udvalg, der
senere er bortfaldet, nemlig A rbejdsløshedsudvalget,

Importregulerings-

udvalget, Valutaudvalget, A ndelsbankudvalget i H t Love 22 D ec 1921 § 28,
4 A u g 1922 § 1, 20 D ec 1924 § 4, 8 A u g 1925. Gennem alle disse U dvalg del-
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D et dem okratiske Styres Tendens til at vælge Personer uden
K valifikationer til offen lige H verv af politiske Grunde er iøvrig
ikke indskrænket til Rigsdagens M edlem m er. Vurdering af faste
Ejendom m e til Beskatning er en O pgave, der kræ ver betydelig Ind
sigt af forskellig A r t (Jordbonitering, Teknik, R ealkredit o l ) ; og
den burde derfor betros Em bedsm ænd, der kun havde m ed dette
A rb e jd e at gøre o g som derfor, foruden øk onom iske o g tekniske
Kundskaber, kunde erhverve sig en om fattende praktisk Erfaring.
Ikke desmindre er denne O pgave under D em okratiets Lovgivning

tager mange Rigsdagsm edlem m er uden H ensyn til Sagkundskab i selve Lan
dets rent administrative Styrelse.
A f lønnede H v erv fo r Rigsdagsmænd dels i ovennæ vnte U dvalg, Raad
og N æ vn og dels i Bestyrelser for Selskaber og Institutioner kan her særlig
nævnes følgende. Ifølge L ov 16 D ec 1924 § 11, 2 Stk sidder der i H y p o te k 
bankens Tilsynsraad 4 M edlem m er valgt af Rigsdagen; ifølge L ov om Ra
diospredning 21 M arts 1930 § 4 sidder der i Radioraadet 4 M edlem m er valgt
af Rigsdagen; efter ovennæ vnte L ov 31 M arts 1931 § 48 har Rigsdagen i
Lønningsraadet 4 M edlem m er og 4 Stedfortræ dere; ifølge L ov om Spiritus
og G æ r 15 Marts 1934 § 6 vælger Rigsdagen 4 M edlem m er af det der
nævnte Spritkontroludvalg; efter L ov 14 Februar 1935 § 3 er der oprettet
et Tilsynsraad for det kgl T eater, bestaaende af M edlem m er, valgt af Rigs
dagen, saaledes, at hvert af de i Folketingets Finansudvalg repræsenterede
Partier udpeger et M edlem ; ifølge L ov om Danm arks N ationalbank 7 A pril
1936 § 4 er 8 M edlem m er af denne Banks Repræsentantskab valgt af Rigs
dagen; i Ligningsraadet har Rigsdagen i H t nævnte L ov 31 M arts 1938 § 2
6 M edlem m er, i Jordlovsudvalget har Rigsdagen i H t nævnte L ov 10 M aj
1938 § 2 ikke m indre end 10 M edlem m er; i O verbevillin gsn æ vn et 4 M ed 
lem mer ifølge L ov 15 M arts 1939 § 21.
Rigsdagen vælger M edlem m er til disse Raad og Bestyrelser ud af de p o
litiske Partier efter Fordelingsreglen i G rl § 45, altsaa uden H ensyn til, at
disse M edlem m er ingen Sagkundskab har til Bankvæsen, T eaterdrift, Spritfabrikation, R adiovirksom hed, H otel- og Restaurantvirksom hed m m. Selv
i Bestyrelsen af e t lokalt H avn evæ sen har Rigsdagen Repræsentanter, se
Lov 29 A pril 1913, efter hvis § 2 Rigsdagen indsætter 4 M edlem m er i Be
styrelsen for K øbenhavns Havnevæsen.
Honorarerne til Rigsdagens M edlem m er veksler i de forskellige Udvalg,
Raad, N æ vn og Bestyrelser; gennemgaaende varierer de fra c 1000 Kr. til
c 6000 Kr.
57*
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i Danmark betroet i hvert kom m unalt D istrikt til to Vurderingsmænd og to Stedfortræ dere, der vælges efter Forholdstal af det paa
den almindelige V algret hvilende Kom m unestyre, jfr L ov 7 A ug
1922 § 10, 4 Stk, hvilket bevirker, at disse Repræsentanter foruden
at mangle tilstrækkelig Sagkundskab til en vis G rad er afhængige
af dem, de skal sætte i Skat. Endvidere kan nævnes, at til A d m in i
strering af den offen lige Forsorg for nødlidende Personer vælger
det samme kommunale Folkestyre efter Forholdstal et saakaldt s o 
cialt U dvalg, jfr L ov 20 M aj 1933 §§ 26 og 27. T il Form and for de
U dvalg, der administrerer Saneringen af Landbrugeres G æ ld sfor
hold, jfr Love 18 D ec 1933 § 3, 27 M arts 1939 § 2, burde kun væ l
ges Personer, der har betydelig juridisk Indsigt og stor praktisk
Erfaring i Bedøm m else af Landm ænds økonom iske F orh old og K a
rakter. Ikke desmindre vælges til dette yderst vanskelige H verv i
Reglen Personer uden nogen saadan Indsigt og Erfaring. — Selv
O rdningen af rent aandelige og moralske Forhold har D em okratiet
o fte overladt til den almindelige Valgret. M eget betænkeligt var
det saaledes, da man i Danmark ved L ov betroede Raad, der
vælges ved almindelig Stemmeret, de saakaldte M enighedsraad, at
varetage en Række af K irkens vigtigste Interesser o g at være enebestem m ende eller m edbestem m ende i adskillige Spørgsmaal v e d 
rørende G udstjenestens Form, Kirkens Brug, R eligionsundervis
ning i Folkeskolen o fl a, ja

endog ved V alg

af Præster og

B iskopper samt K irkebetjente, jfr L ov N r 280, 30 Juni 1922 §§
20-28, 33-38 og L ov N r 287, 30 Juni 1922. S k olevæ sen et i K om m u
nerne er ogsaa undergivet Organer, der fremgaar af den almindelige
O m de folkevalgte M enighedsraads Indvirken paa de kirkelige Forhold
udtalte en Gang en anset Præst m ed stor Erfaring, at disse Raad ikke vir
ker frem m ende paa det aandelige A rb e jd e i M enigheden, men i det hele og
store stagnerende, at de tidligere rent kirkelige Aandsretninger gennem M enighedsraadsvalgene bliver til kirkepolitiske Partier, at dette i det lange
L øb vil virke opløsende paa Kirken, og at den almindelige V algret idetheletaget her er presset ind i en Organisme, Kirken, hvor den virker som en
G ift.
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V algret, dels Kom m unalbestyrelsen, og dels den saakaldte Skole
kom m ission, jfr L ov om Folkeskolens Styrelse 20 M aj 1933 §§ 1-9.
D et vil herefter ikke undre, at man under D em okratiet ogsaa har
fundet paa, at Spørgsmaalet, om der i H oteller, K roer o l maa nydes
A lk oh ol, kan afgøres ved Folkeafstem ning af den almindelige V a lg 
rets Vælgere, jfr L ov om Beværtning og Gæ stgiveri 15 M arts 1939
§§ 17 og 18.
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Kapitel.

U D EN R IG SSTYR ET U N D E R D E M O K R A T IE T .

D

E T blev oven for fremhævet, hvilke K atastrofer den arvelige
Enevælde udenrigspolitisk kunde føre et Folk ind i og hvilke

store U dsigter der kunde forspildes, naar M onarken var en U ndermaaler. M en D em okratiet har ikke i saa H enseende noget at lade
Enevælden høre. Frankrig led ved Enevælden under den uduelige
Ludvig den 15 det ene udenrigspolitiske og militære N ederlag efter
det andet og mistede en Række af sine bedste K olonier; og under
N ap oléon III (une m édiocrité méconnue, som Bismarck kaldte
ham ), der aldrig var kom m et til M agten uden sit N avn, mistede
Frankrig Elsass-Lothringen. M en under det mest yderliggaaende
D em okrati led Frankrig N ederlaget og Katastrofen i 1940, der
aabenbarede den største U dygtighed, indbyrdes M isundelse og
Strid mellem de partipolitiske Førere. Spanien led under Enevæl
den, under de umulige M onarker Karl den 4 og Ferdinand den 7
(T iden 1788-1833) en Række ydm ygen de udenrigspolitiske N e d e r
lag og mistede de største K olonibesiddelser. M en under D em ok ra
tiet, der allerede periodevis var raadende i Ferdinands T id , og d er
efter herskede i det 19 og Begyndelsen af det 20 A arhundrede, tabte
Spanien Resten af sine K olonier paa enkelte U ndtagelser nær. D an 
mark mistede ved Frederik den 6’s U denrigs- o g Forsvarspolitik,
der, som paavist, af alle kyndige H istorikere karakteriseres som
taabelig, U nionen m ed N orge og de bedste U dsigter til Foreningen
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af tre nordiske Riger. M en D em okratiet fortsatte den Ødelæ ggelse
af Riget, som den arvelige Enevælde havde begyndt. Efter Krigen
1848-50 overvurderede det danske Folk under sin dem okratiske
Presse og de toneangivende Partier aldeles sin militære og uden
rigspolitiske Magtstilling. Ingen af de nationalliberale Partipoliti
kere var frem ragende Statsmænd, der nøgternt og haandfast kunde
gribe de eneste reelle Chancer, der var; dels lod de sig lede af
og dels ledede de selv visse overfladiske nationale Stemninger
i Folk og Presse, der fik U dslag i nævnte O vervurdering. Folket
saa derved slet ikke det virkelige Forhold, at Preussens passive
H oldning ov erfor Slesvigholstenerne — navnlig den preussiske G e 
nerals forsætlige T øv en i N ørrejyllan d og U ndladelsen af at kom m e
Oprørerne til H jæ lp ved Frederits og senere — var en m edvirkende
Aarsag til Slesvigholstenernes N ederlag ved Frederits og Isted. D e 
mokratiet var overhovedet ude af Stand til nøgternt at vurdere den
udenrigspolitiske Stilling; og det var Folket idetheletaget i Perioden
1850-1864. D et indviklede slesvigholstenske Spørgsmaal, dets h isto
riske Baggrund, dets diplom atiske Traade ud i O m verdenen, Rus
lands, Frankrigs og Englands forskellige H oldning til det, ud fra
deres forskellige Forudsætninger og Interesser, det tyske Forbund
og alle dets Intriger bag Kulisserne — hele dette indviklede og
spegede Spind af Traade manglede det brede Folk alle Betingelser
for at kunne følge og forstaa. O g de af Folket valgte Regeringer
var ikke bedre end Folket selv. M æ nd som Hall, M onrad og Krieger
var upraktiske i Behandlingen af dette Spørgsm aal; de saa det ud
fra visse almindelige, følelsesbetonede Principper og var ret naive
overfor Stormagternes og de store tyske Staters Intrige- og SjakrePolitik. A llerede i 1850erne burde den danske Regering saa skjult
for O m verdenen som mulig, men effek tivt og m aalbevidst have ind 
ledet en rent praktisk H andle-Politik m ed Preussen, h vorved man
havde tilbudt dennes K onge at sælge eller give ham H olsten og
Lauenborg m od til Gengæ ld af ham at faa frie H æ nder til at ind
lemme Slesvig eller saa store D ele deraf som mulig i K ongeriget; og
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samtidig burde Regeringen have ført en mere smidig Sprogpolitik
i Slesvig end den Regenburgske. M en T id en spildtes i 1850erne i
Danm ark m ed Stridigheder mellem Partierne, navnlig m ellem H elstatspartiet og det nationalliberale Parti, og ingen af Partierne mag
tede Opgaven. I Spørgsmaalets afgørende Fase, Begyndelsen af
1860erne havde de nationalliberale M agten. M en dette Partis Le
dere, navnlig M æ nd som Hall, M onrad og Krieger var i Sammen
ligning m ed M odspilleren i det europæiske M agt- og Intrigespil,
Bismarck, Partipolitikere af lille Form at; de form aaede ikke som
han at gaa stik im od Folkestem ningen og deres Parti i de parla
mentariske Forsam linger; de saa ikke, at de levede i en V erden ,
hvor, som Bismarck udtrykte sig: »T iden s store Spørgsmaal afgøres
ikke ved Taler og Flertalsbeslutninger, men ved Jern og B lod«, og
hvor det derfor var nødvendigt brutalt at sætte sig ud over alle
Stemninger, T eorier og Partidogm er, og, naar man var den svage,
tilforhandle sig det relativt bedste Resultat.
D em okratierne har iøvrig i mellemstatlige Forhold idethele vist
sig lige saa uskikket til at skabe varig Fred mellem Folkene som
den arvelige Enevældes Stater i tidligere T id. Versaillestraktaten
af 1919 og Folkenes Forbund mellem de dem okratiske Stater og
Fredstraktaten af 1815 og den hellige A lliance mellem de enevæl
dige M onarker har intet at lade hinanden høre i saa Henseende.
M en at Folkestyre og arveligt Enevælde har vist sig lige uhel
dige i den enkelte Stats U denrigspolitik og Forsvar og lige lidt
egnede til at skabe Fred mellem Folkene, kan jo ikke forundre.
D e er begge S tyre ved inkom petente.
D em okratiernes M angel paa Evne til at skabe rationelle, retfæ rdige F or
hold mellem Staterne har aldrig vist sig saa klart som ved Versaillesfreden
og Dannelsen af F olkeforbundet efter Verdenskrigen 1914-18. Versaillesfredstraktaten af 1919 var tre D em okratiers Væ rk. Naar denne Fredstraktat
for en Række Landes V edk om m en de gav saa uretfærdige Grænser og en
saa uretfærdig Fordeling af K olonierne, at den maatte føre til nye Krige,
skyldes det i væsenlig G rad, at de 3 Politikere, Clemenceau, L loy d G eorge
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og W ilson ustanselig under U darbejdelsen af Traktaten maatte tage Hensyn
til Folkestemningen og deres respektive Parlamenters Intriger, Bagholds
angreb og partipolitisk A gitation, skønt baade det brede Folk og deres Par
lamenters Politikere ganske m anglede sagligt K endskab til de vanskelige og
sammensatte etnografiske, erhvervsøkonom iske, tekniske, folkepsykologiskc
og historiske Forhold, som Problem erne om retfæ rdige Grænser mellem Fol
kene og Koloniernes Fordeling beror paa.
Samtidig med, at man skabte uretfærdige Grænser, der indeholdt Spiren
til frem tidige Krige, indrettede man et ideologisk Forbund, Folkenes For
bund, der m anglede det vigtigste, den militære M agt til at sikre Freden.
D ette Forbund viste paa afgørende M aade sin A fm agt, da Krigen udbrød
mellem Japan og Kina, to af Forbundets M edlem m er, og mellem Italien og
Abessinien, ogsaa to af dets M edlem m er. Da en fransk og engelsk M inister
havde fundet en ret lem pelig Løsning af sidstnævnte K onflikt, viste det sig,
at den ikke kunde gennemføres, fordi det engelske M inisterium (Baldwin)
af Hensyn til Væ lgerne ikke turde gaa med til Løsningen, ford i Politikerne
i de forløbn e A ar gennem en ganske ukyndig A gitation hos Væ lgerne havde
opa rb ejdet en naiv T ro paa dette F olkeforbund og derfor var n ødte til at
fortsæ tte med dettes svage Pressionsmidler (Sanktionerne), som enhver prak
tisk Statsmand paa Forhaand kunde vide var døm t til at mislykkes.
D em okratiernes V erden sfred og F olkeforbund viste sig saaledes at blive
en lige saa stor Skuffelse og lige saa magtesløs til at hindre senere Krige
som de enevældige M onarkiers V erden sfred i 1815 og deres hellige Alliance.
Dem okratiernes Ledelse af K olon ierne viser ogsaa en Række Fejlgreb,
foranlediget ved ukaldet Indgriben fra Partipolitikernes Side. Gang paa
Gang er saaledes vigtige Poster i K oloniers Forvaltning blevet besat ikke
efter saglige, men efter partipolitiske Hensyn. D ette gælder særlig Frankrig
under D em okratiet før 1940. M arskal Lyauteys Udnævnelse til den ledende
Post i M arokk o er en af de faa U ndtagelser herfra. Eksempelvis skal her
nævnes, at den franske Partipolitiker H erriot i 1924 begik det store F ejl
greb at hjem kalde G eneral W eygan d fra Posten som H øjkom m issæ r i Sy
rien og i hans Sted udnævne G eneral Sarrail. Denne Udnævnelse kunde ikke
saglig begrundes. D et var en politisk H andling. Sarrail blev ikke sendt til
Syrien, fordi han militært eller administrativt var dygtigere end W eygand,
men fordi han partipolitisk var radikal og anti-klcrikal. D et er ogsaa en
kendt Sag, at selv vigtige militære Stillinger ofte under D em okratiet i
Frankrig før 1940 blev besat efter politiske Hensyn.
Om de danske Regeringers vaklende og svage Politik i det slesvig-holstenske Spørgsmaal i T iden 1850-1864 og om de nationalliberale Partiføreres
A n del heri se N . N eergaard : U nder Junigrundloven I Bd 510 ff, II Bd 1.
380 ff, II Bd 2. 871 ff, jfr I 350 ff. O m Halls svage og naive Politik se sær
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lig s V II 449-78; om M onrads letsindige Spillen Hasard m ed sit Lands
Skæbne i 1864 og hans og K riegers taabelige A fvisning af Tanken om Slesvigs Deling paa K onferencen i L on don se II 2. 1208 ff, 1304 ff. M onrad viste
sig tilm ed saa svag og illojal, at han, skønt han som M inisterchef havde
givet Overgeneralen de M eza frie H æ nder m H t Dannevirkes Forsvar eller
Rømning, dog fuldstændig svigtede ham og lod ham falde, da Folkestem 
ningen uden saglig G rund vendte sig m od de M eza som Følge a f R øm nin 
gen, skønt denne G eneral her kun g jord e det, som han — og de fleste af
Hærens andre Generaler m ed ham — ansaa for det eneste m ilitæ rt fo r 
svarlige. D a en O ffice r i det M øde, de M eza h oldt m ed sine h øjeste O ffi
cerer um iddelbart før Røm ningen af D annevirke, spurgte: »H vorledes vil
den offen lige M ening og Pressen bedøm m e v or H andling«, svarede de M eza
m ed de væ rdige O rd : »D et er ikke offen lig M ening og Presse, der fore
skriver mig, hvad jeg skal gøre. V i staar ikke her for at give en Forestilling,
der kan vinde Tilskuernes Bifald«. O m M onrad, Partipressen og de M eza
og om Dannevirkestillingens militære V æ rd i se foruden ovennæ vnte V æ rk
II 2. 1049 ff, K. C. R ockstroh s Biografi af de M eza i hans U dgave af dennes
K rigsdagbøger 1849-51. — Partipolitikere i en senere T id har forøvrig ikke
vist sig bedre egnede i kritiske Ø jeblikke, der dog til H eld for Landet ikke
førte til Krig. D a der ved V erdenskrigens U dbrud i 1914 af T yskland blev
stillet K rav til Danmark om Udlægning af M iner i Storebælt m od begge de
krigsførende Parter, viste det sig, at de danske Partiførere var fuldstændig
uenige om, h vorvidt dette Skridt burde foretages eller ej, se Beretning af
1922 om M ilitærordningen 1909’s V irken under Krigen 1914-1918. — Endelig
skal bemærkes, at den M ilitærordning, der gennem førtes i Danm ark ved
L ove N r 93 og 95, 23 M arts 1932, L ove N r 112 og 113, 7 M aj 1937, og som
betød den totale Svækkelse af Landets Forsvar og g jord e dets Territorium
til et værgeløst Bytte for en større M agts A ngreb, blev til som Resultatet
af en Række partipolitiske Stridigheder og Intriger, fortsat gennem en lang
Aarrække. Et relativt forsvarsvenligt M inisterium blev styrtet i 1929, sær
lig fordi dets Støtteparti, som dette selv offen lig udtalte, maatte dem on
strere sin politiske Uafhængighed af Regeringspartiet. A ktionen var altsaa
i væsenlig G rad begrundet ikke i H ensyn til Landet og dets Forsvar, men
i H ensyn til Partiet, hvilket ogsaa frem gik af, at det Forslag til en Forsvarsordning, som bem eldte Støtteparti gik ind for, af den ansvarlige m ili
tære Sagkundskab erklæredes for ganske utilstrækkeligt, jfr den kom m an
derende Generals Bemærkninger til »Forslag til L ov om Hærens O rdning«,
1932, og sammes offen lige Erklæringer af 5 og 7 Jan 1934. Forøvrig var For
svaret allerede blevet stærkt svækket ved den forrige Ordning, der gennem
fortes ved L ove N r 342 og 345, 7 A u g 1922, som de daværende to Regerings
partier har A nsvaret for. Den fuldstændige Ø delæggelse af Forsvaret fandt,
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som nævnt, Sted ved O rdningen af 23 M arts 1932, under to andre Regerings
partier. A lle de store politiske Partier bæ rer saaledes Ansvaret for D an
marks Sammenbrud i 1940.
H vad M uligheden for et nordisk Forsvarsforbund angaar, maa bemærkes,
a t den danske Regering to Gange har afvist T ilbu d eller Følere fra Sverrigs Side om et saadant Forbund. D en første Føler fra Sverrigs Side i
denne Retning frem kom i 1856. D en afvistes af den davæ rende danske
Udenrigsminister L. N . Scheele, særlig for at tækkes det russiske H o f og
visse tyske Regeringer, se N . Neergaard II Bd 142 ff. A n den Gang, nemlig
i 1937 blev en Føler fra Sverrig i denne Retning — som det hed, om en
K oordination af Danmarks og Sverrigs Forsvar indenfor visse Grænser —
afvist af en anden dansk M inister, Th. Stauning.
Man kan vanskelig tænke sig en mere uklog H oldning end den, den
danske Regering udviste i disse Perioder, om kring 1856 og 1937. Begge
Gange

afviste

det

danske

Styre

enhver Tanke

om

et militært Sam

arbejde mellem de nordiske Folk, og samtidig forsøm te det samme danske
Styre begge Gange, baade i 50erne af det 19 og i 30erne af det 20 A a r
hundrede, Landets Forsvar i en saadan Grad, at Følgen blev de største na
tionale Sammenbrud, det danske Folk har oplevet, nemlig i 1864 og 1940.
D em okratiet har saaledes intet at lade den arvelige Enevælde under Fre
derik den 6 høre i H t K atastrofepolitik fo r Landet.
H v orvidt det, selvom alle de nordiske Lande havde haft et stærkt m ili
tært Forsvar og havde dannet et Forsvarsforbund, var lykkedes disse Lande
at afværge K atastroferne for Danmark, N orge og Finland i 1940, er en Sag
for sig. M en i et saadant Forsvar og et saadant Forbund laa ihvertfald den
eneste M ulighed for at holde disse Lande u denfor det verdenspolitiske O p 
gør og K atastrofen. I saa H enseende kan iøvrig bem ærkes, at den tyske
General, der ledede Besættelsen i 1940, senere har udtalt, at naar det lyk
kedes at overrum ple N orge (saavelsom D anm ark), laa det i, at Danmark
praktisk talt laa militært fuldstændig værgeløst hen. D esuden var N orge
ogsaa militært yderst svagt forberedt. E ndvidere kan bemærkes, at General
Ludendorf har oplyst, at den tyske O verkom m ando paa et vist Tidspunkt
under Verdenskrigen 1914-18 ov erv ejed e at besætte Jylland, men at man
afstod herfra, ford i man paa det Tidspunkt ikke kunde undvære de D i
visioner, der vilde være n ødvendige for at bryde M odstanden fra det da
værende danske militære Forsvar, der som bekendt den Gang var betydelig
stærkere end i 1940.
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5 K apitel.
D ET K O M M U N A L E SELVSTYRE. S O G N E 
B E G R Æ N S N IN G E N OG SO G N E E G O ISM E N .

F

O R U D E N en Centralstyrelse, Regeringen og dens M inisterier
findes der i Reglen i Landene lokale Forvaltningsorganer, der

indenfor hvert sit stedlig afgrænsede Om raade varetager en Ræ kke
offenlige
og

Opgaver,

navnlig

Skolevæsen, Fattigvæsen,

Sundhedsvæsen, Gade-, V e j-

Bygnings-

og K loakvæ sen o l . O p rin de

lig under Enevælden var der kun M yndigheder for meget store
lokale Om raader paa Landet og for større Byer. D e store lokale
Om raader styredes kun af en enkelt højtstaaende Embedsmand,
udnævnt af Landets Fyrste, i Danmark kaldet K ongens Befalings
mand, senere A m tm and (der afløste den ældre Betegnelse Lens
m and); Byerne (K øbstæ derne) styredes af Borgm estre og Raad,
men de udnævntes ogsaa af Kongen. B efolkningen havde ingen A n 
del i Styrelsen, hverken paa Landet eller i Byerne. M en i Enevæl
dens sidste T id og navnlig under D em okratiet organiseredes der
som U nderafdelinger af disse større Omraader, A m tskom m u n erne,
en M æ ngde Sognekom m uner; og disses Styrelse overdroges efter
haanden under D em okratiet i stigende G rad til de af den bred e
Befolkning gennem den almindelige Stemm eret valgte Sogneraad;
og i de større Byer, K øbstæ derne, blev det ogsaa den alm indelige
Stemmeret, der gennem de ved denne udvalgte Byraad fik Styrel
sen i de lokale A nliggender; og endelig kræ vede det dem okratiske
D ogm e ogsaa, at der ved Siden af A m tm anden i de større K o m 
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muner, Am tskom m unerne, blev oprettet et af den almindelige V a lg 
ret udgaaet A m tsraad. I D anm ark er der 23 A m ter og henved 1400
Sogne- og Bykom m uner. A m tskom m unerne er overord n et Instans
i Forhold til Sognekom m unerne o g fører et vist T ilsyn m ed disse.
Ogsaa i andre Lande træ ffer vi denne Ordning, m ed et vist mindre
Antal M yndigheder og Raad for større lokale O m raader og under
denne en M æ ngde smaa Kom m uner under de størres K ontrol. I
nogle Lande er der 3 kom m unale Led, det ene underordnet det
foregaaende større. I Frankrig er der saaledes Departem enter, sva
rende til vore A m ter, men om fattende m eget større Om raader, m ed
flere trinvise U nderkom m unesam fund (A rrondissem enter, K om m u
ner o l ) ; i T yskland er der Provinser, Regeringsdistrikter, Landkrese og Sogne, i England counties, districts og parishes (m ed
county-councils, district- og parish-councils).
Tanken m ed dette kom m unale Styre, i større eller m indre lokale
Krese, har naturligvis væ ret den, at en vis Decentralisation i Be
handlingen af Samfundets A n liggender er gavnlig, særlig ford i de
I Danmark kan den nuværende Inddeling af Landet i A m ter føres til
bage til den Inddeling i Len (H oved len ), som bestod før Enevælden. I 1662
blev Benævnelsen Len ændret til A m t. D e paa visse D ele af K rongodset
bestaaende mindre Len (G od slen ) forsvandt i L øbet af kort T id. K øbstæ 
derne blev allerede lang T id før Enevælden styret af Borgm ester og Raad.
Raadene havde en aristokratisk Sammensætning; de valgtes af Overklassen,
navnlig af de mere velstaaende K øbm andslæ gter; og de havde i vid t O m 
fang R et til Selvsupplering. M en efterhaanden greb Kongem agten mere og
m ere ind i disse F orhold; og under Enevælden udnævntes Borgm ester og
Raad af K ongen; og Styrelsen af K øbstæ derne var underlagt Stiftam tm an
dens K ontrol, jfr Poul Johs Jørgensen 348 ff, 426 ff, 557-59, Poul A nd ersen
50 ff, 62 ff, 76 ff. U nder D em okratiet er U dviklingen gaaet mere og mere
i Retning af Selvstyre og udvidet V algret saavel i K øbstæ derne som i Land
komm unerne. E fter den nugældende Lovgivning vælges Byraad — og der
m ed Borgm ester — saavelsom Sogneraad og A m tsraad af den almindelige
Valgrets V æ lg ere; og K øbstæ derne har faaet et Selvstyre, uafhængig af
Am tm anden, se de nugældende Regler i L ov om Købstadkom m unernes
Styrelse, N r 87, 25 M arts 1933 og L ov om Landkom m unernes Styrelse, N r
88, 25 Marts 1933. K øbstæ derne staar under T ilsyn af Indenrigsministeriet.
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i en lokal Kres virkende M yndigheder efterhaanden vil faa et mere
intimt Kendskab til Personer og Forhold i den stedlig begræ nsede
Kres end Centralregeringen kan faa. D ette er sikkert ogsaa rigtigt,
og der vil derfor ogsaa i det kom m ende Samfund blive Brug fo r en
Fordeling af visse Forvaltningsopgaver mellem M yndigheder, vir
kende i lokale O m raader; og de O pgaver, der naturlig er egnet til
en saadan lokal Forvaltning, er navnlig Folke-Skolevæsenet, B yg
nings- og Sundhedsvæsen, Gade-, V e j- og Kloakvæsen, Fattigvæsen
o l. D erim od maa det paa Grundlag af Erfaringerne i den sidste
M enneskealder 1) anses for h øjst uheldigt, at dette lokale Selvstyre
blev betroet den store Befolkning selv, d v s de af denne ved al
mindelig Stemm eret udpegede Repræsentanter. M en dernæst maa
det 2) anses for en for alle O pgavers rette Forvaltning ødelæ ggende
Ordning, at Sagernes Behandling er blevet stykket ud og splittet
mellem den store M æ ngde Smaakommuner, i D anm ark som nævnt
mellem c 1400 By- og Sognekommuner.
D enne Ordning m ed dens Svagheder 1) og 2) viser sig m ere og
mere fo r hver Dag, der gaar, at væ re den største H indring fo r de
kommunale A nliggenders rette saglige Behandling og fo r det sande
Fremskridt. D isse 1400 Kom m uners dem okratiske Selvstyre er et
for Samfundet overorden lig kostbart, om stændeligt o g dertil smaatskaaret og ukyndigt Styre, som ofte øk on om isk b ryd er samm en og
i Reglen viser sig ude af Stand til at magte de Opgaver, der er
paalagt den.
D en største V anskelighed for disse mange smaa selvstyrende
K om m uner ligger efter min O pfattelse deri, at de sociale Spørgs
maal, som det m oderne Samfund rejser, navnlig paa G rund af
Samfærdselsteknikkens U dvikling, ik k e stanser ved Sognegræ n
serne, men rækker langt videre ud, til langt større stedlige O m 
raader. En Gennemgang af de forskellige praktiske O pgaver vil
vise det.
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1. V E JA N L Æ G .
V e je n e stanser saaledes ikke ved Sognegrænserne, K øbstadgræ n
serne eller Am tsgrænserne, men udgør en organisk, n øje sam m en
hængende Enhed for hele Landets V edkom m en de. Enevældens V e j
lovgivning havde en klar Forstaaelse heraf. D en danske V e j fo ro rd 
ning 13 D ec 1793, der som saa mange Forordninger fra samme Pe
riode af Enevældens H istorie var et frem ragende L ovarbejde, ind
delte V e je n e i H ovedlandeveje, almindelige Landeveje og Biveje.
H ovedlandevejen e var de store Færdselsaarer, der forbandt Landets
forskellige Provinser med hinanden, f Eks Landevejene KøbenhavnK orsør, K øben havn-V ordingborg, N yborg-O d ense-M idd elfart o s v.
D e almindelige Landeveje var navnlig dem, der gik fra den ene
større By, K øbstad, til den anden. M en dernæst var hele L an detsV ejvæsen underlagt en central S tyrelse (G en eral-V ej-K om m issionen),
der havde O verblikket over alle vigtige V e ja rb e jd e r i hele Landet
og kunde undergive dem en fælles Plan. D e store Færdselsaarer
mellem Landets forskellige Dele, H ovedlandevejen e, blev saaledes
helt bestem t af Statens V ejem bedsm æ nd under nævnte centrale
Kom m issions O verledelse; dette gjaldt ogsaa disse Landevejes F ort
sættelse gennem K øbstæ derne; og V edligeholdelsen af disse H oved færdselsaarer bekostedes af Staten. V e d de almindelige Landeveje
og B ivejes A nlæ g og V edligeholdelse m edvirkede vel ogsaa lokale
Em bedsm ænd ud fra deres særlige Kendskab til de forskellige
Egnes Behov, nemlig A m tm æ nd, H erredsfogder, B yfogd er og Sognefogder, men hele V e ja rb e jd e t skete dog i H ovedlinjerne under sta
dig Overledelse og K ontrol af den centrale K om m ission for hele
Landet. Saaledes kunde ingen almindelige Landeveje anlægges eller
ændres af Am tm æ ndene uden G eneral-V ej-K om m issionens T illa
delse; og den mest om fattende lokale M yndighed, Am tm anden,
havde ogsaa et O vertilsyn m ed Biveje, f Eks med Skole- og K irke
veje i Sognene, jfr Fr 13 D ec 1793 §§ 1-4, 13, 18, 66-70. D enne fo r 
trinlige Centralisering blev brudt ved Loven om V ejvæ sen et 21 Juni
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1867. D enne L ov gennem førte D em okratiets Tanker om lokalt Selv
styre ogsaa paa dette særlige Om raade til A fløsnin g af Enevældens
Ordning ved Forordningen af 1793. L oven 1867 ophæ vede Forordningen 1793’s T redeling i H ovedlandeveje, Landeveje og B iveje. L o 
ven 1867 mente, at H ovedlandevejene efter Jernbanernes Indførelse
kunde undværes, d v s, at der ikke frem tidig blev Brug for H oved færdselsaarer mellem Landsdelene under en for hele Landet fælles
O verledelse og K on trol; der blev derefter kun to Klasser af V e je ,
Landeveje og B iveje; alle Landevejene, større og mindre, mente
man at kunne henlægge under det lokale Selvstyre i A m terne,
Am tsraadene, og B ivejene under det lokale Selvstyre i Sognekom 
munerne og Købstæ derne, Sogneraadene og Byraadene. A l fælles
Overledelse og Planlæggelse af V ejvæ sen et i store Linjer fra Sta
tens Side blev i det væsenlige afskaffet, jfr Loven 21 Juni 1867
§§ 1-4, 6, 8, 18. D enne L ov viste saaledes et teknisk K ortsyn, som
blev skæbnesvangert, da den m oderne A utom obilfæ rdsel begyndte
paa alle Landeveje. D er trænges nu i h øj G rad igen til Enevældens
H ovedlandeveje, anlagt paa Statens Bekostning o g under en cen 
tral V ejm yndigh eds Ledelse. M en dernæst er idetheletaget en U d 
stykning o g Splittelse af Spørgsmaalene om større eller mindre
Landevejes A nlæ g, ja selv om offenlige B ivejes A nlæ g, mellem en
M ængde A m ts-, Sogne- og K øbstadkom m uner saglig set et F ejl
greb. D e saakaldte B iveje bør ikke anlægges alene efter de lokale
Behov indenfor Sognets Grænser, men efter B ehov indenfor større
Omraader. M en de V e je , der anlægges af Sognekommunerne, er
ikke altid anlagt paa lang Sigt, hverken i Rum eller T id ; undertiden
anlægges der endog V e je , som der bagefter viser sig ikke at være
tilstrækkeligt T rafikbeh ov for. M en selv A m terne er altfor begræ n
sede Om raader ov e rfo r N utidens Trafik. Landevejene gaar ofte
igennem flere A m ter; en fælles V ejp la n for større O m raader end
A m terne vil derfor være hensigtsmæssig. D ette gælder ikke b lot
H ovedlandevejene, der atter maa overgives til Staten som i Ene
vældens T id efter Fr 1793, men ogsaa mange af de almindelige
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Landeveje. Saaledes vil det være mest hensigtsmæssigt at udarbejde
en samlet V ejp la n f Eks for hele Fyn og for hele Sjælland — eller
for den nordlige og sydlige H alvdel af denne — altsaa om fattende
flere Am ter. Baade B iveje og L andeveje vil blive langt bedre og
mere rationelt lagt, hvis det er en saadan stor Kom m une, om fa t
tende flere af de nuværende A m ter, der udarbejder V ejplanerne
for hele dette Om raade og paa lang Sigt. O g enhver Indflydelse
paa disse Planer fra snevre Sogne- og K øbstadinteresser maa frem 
tidig helt udelukkes. H v or der under den nuværende komm unale
R etsorden øves Indflydelse paa Landevejes Retning fra Sogne- og
K øbstadkom m uners Side, f Eks ved V ejforlæ gn in ger i A nledning
af Jernbaneviadukter, ændres den rette, rationelle V e jfø rin g ofte
paa h øjst uheldig Maade. D en gamle V ejforord n in g 1793 § 12 siger,
at »H ovedlan devejen e bør, saa m eget som muligt, gaa i lige Linje«.
M en under de mange smaa snevre Lokalinteresser i D em okratiets
selvstyrende Sogne- og K øbstadkom m uner krummes og forkvakles
disse V ejen es rette Linjer ofte, til Skade for Samfundet som H el
hed. M en selv Indflydelsen f ra de større Komm uner, A m tsk om 
munerne, paa V ejspørgsm aalene er ingenlunde altid heldig. Selv
her m odvirkes undertiden det rationelt rigtige af saglig u vedk om 
mende lokale Interesser.

O m sognekom m unale Interessers uheldige Indflydelse i V ejspørgsm aal,
særlig paa V ejforlæ gn in ger ved

de

i N utiden saa hyppige

og vigtige

Viaduktanlæ g se T idsk riftet »M otor«, 16 Aargang, S 734 ff m ed K ortm ate
riale. — T il konkret Belysning af, at selv de am tskommunale V ejm y n d ig 
heder ikke altid frem byder nogen Garanti for en rationel Løsning i store
Linjer af vigtige V ejspørgsm aal skal anføres følgende T ilfæ ld e: I Byen X
ligger et væ rdifuldt Slot fra en af de bedste ældre A rkitekturperioder; om 
kring Slottet ligger en af de skønneste Parker i Landet. Trafikken — den
gennemgaaende Landstrafik — kræ vede nu en ny bred V e j; og denne V e j
maatte enten gaa igennem Parken eller udenom denne og Byen. H vis V e je n
skulde gaa igennem Slotsparken, vilde den ødelæ gge dennes Idyl og en væ 
senlig D el af dens Skønhed. D enne Sag blev nu en K astebold mellem de
snevreste lokale Interesser og M yndigheder. D e N æ ringsdrivende i Byen
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vilde ikke have V e je n lagt udenom Byen, selvom den derved delvis ø d e
lagde Parken. En Landsinteresse maatte kræve, at Slottets O m givelser, Par
ken, dens særprægede Skønhed og Idyl ikke blev ødelagt; men forøvrig
vilde de rigtige trafikmæssige Hensyn, naar der tages H ensyn til en større
Landsplan, kræve samme Løsning, ti en V e j helt udenom Byen, uhæmmet
af dennes lokale T rafik og Liv, vilde blive den teknisk bedste for den m o
derne hurtige, gennemgaaende Færdsel. Endelig var de Næ ringsdrivendes
Ø nske om , at V e je n ikke gik udenom Byen, i Virkeligheden kortsynet, ti
Erfaringen viser, at Byernes N æ ringsdrivende faktisk ingen væsenlig For
tjeneste har af den gennemgaaende A u tom obiltrafik ad Landets H ov ed færdselsaarer; derim od har de N æ ringsdrivende meget større G avn af de
Turister, der søger Byen for Slottets og Slotshavernes Skønhed og som der
for dvæler der og ikke farer gennem Byen. I lignende T ilfæ lde i U dlandet
har man da ogsaa ført de store V e je udenom de gamle Slottes Haver, saa
ledes f Eks udenom Slotshaverne ved Sanssouci i Potsdam og udenom Slots
haverne i Versailles. A m tets V ejin sp ek tør havde im idlertid u darbejdet et
Forslag til en V e j gennem Slotsparken og følte derfor nu sin R esortselvhæ v
delse bundet til at kæm pe for dette Forslag. D a der mangler et centralt
V ejsty re m ed stor M yndighed for hele Landet, foretager M inisteriet sig i
Reglen intet i saadanne Sager, og man er desuden ængstelig ved at gribe ind
ov erfor det kom m unale Selvstyre. Sagen forhales, og derved stiger G run
dene, h vorover en ny rationel V e j udenom Byen skal gaa. A lt i alt et Bil
lede af en ret sædvanlig Behandling af Sager under N utidens svage, ukyn
dige Styre under D em okratiet baade i central og komm unal Styrelse og
denne sidstes Splittelse i smaa sognekom m unale og am tskommunale O m 
raader m ed tilhørende Em bedsmænd. Sagernes Behandling under denne
Stats- og K om m uneordning ender ofte som i dette T ilfæ lde i et indfiltret
V æ v af smaatskaarne lokale Forretningsinteresser, smaa Selvhævderes Spænden Ben og Forhaling, m isforstaaede Trafikhensyn, Em bedsmænds ResortSkinsyge o l .
D a den stærke Beskatning af M otork øretøjer indførtes i Danm ark ( jfr
nu L ov N r 123, 23 Marts 1932), var der en god Lejlighed til at skabe en
rationel Centralisering af V ejvæ sen et — særlig paakrævet i et Land m ed
et saa begrænset Landom raade som vort — idet man kunde have givet et
centralt V ejsty re Raadighed over de ved nævnte Skat indkom ne mange
M illioner til at gennem føre en rationel V ejp la n for hele Landet for H o v e d landevejenes og de almindelige Landevejes V edkom m en de. M en denne gun
stige Lejlighed forsøm tes. D em okratiet kræ vede gennem sine Repræsentan
ter i den lovgivende Forsamling, at det hellige lokale Selvstyre selv paa
dette O m raade blev opretholdt, selv m ed Tilsidesættelse af H ensynet til
den rationelt rigtige, saglige Løsning af V ejspørgsm aalene; og Størstedelen.
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af de ved M otorskatten indkom ne M illioner fordeles derfor stadig mellem
samtlige Sogne-, K øbstads- og Am tskom m uner. D e au tom obilkørende faar
unægtelig ikke det rette V ederlag for deres Penge, der nu splittes i de
mange Kommuners lokale V eja rb e jd e r i spredt Fægtning, h vorved ofte de
vejteknisk og trafikalt rigtige Løsninger forfuskes. I 1920 frem kom der et
sagkyndigt Forslag, gaaende ud paa, at M otorafgifterne skulde anvendes
efter en samlet Plan og ikke som hidtil stykkes ud i Smaasummer til samt
lige Am ts-, Sogne- og Bykom m uner i Landet. D et blev herunder paavist,
hvorledes denne U dstykning af A fg iften havde bevirket, at A fg iften i mang
foldige T ilfæ lde ikke k om til at spille nogensom helst R olle for V ejen es
V edligeholdelse, idet de Beløb, som de enkelte Kom m uner fik, kun var
smaa; og det foresloges, at der oprettedes en Centralledelse, som u darbej
dede en samlet Plan for Landevejenes Forbedring. D er blev ogsaa forelagt
Rigsdagen et Regeringsforslag, der gik ud paa at oprette en saadan Cen
tralledelse, nemlig et V ejraad, der ialtfald delvis var sammensat af sag
kyndige. D et paavistes iøvrig under Forhandlingen i Rigsdagen, at V ejen e
rundt i Landet var h øjst uensartet vedligeholdt. N ogle A m ter og Sognekom m uner havde fuldtud g jort deres Pligt, men andre A m ter og Sogne
havde forsøm t deres Plan til V ejen es V edligeholdelse. D ette Forslag kunde
im idlertid ikke gennem føres i Rigsdagen. D et var navnlig Am tsraadene, som
ikke vilde underkaste sig et V ejraads M yndighed. Am tsraadene vilde hævde
deres kom m unale Selvstændighed til det yderste, og saa maatte det gaa
m ed V ejen e, som det vilde. Loven om M otorafgifter bibeh oldt derfor den
gamle Fordelingsm etode, hvilket altsaa vil sige, at A fg iften stykkes ud i
Smaasummer til de forskellige M yndigheder. Se L ov 23 M arts 1932 § 9, jfr
L ov N r 137, 24 A p ril 1935.
— V e d O m nibus- og Fragtmands-Kørsel m ed A u tom obiler m edfører
Splittelsen under det lokale Selvstyre i Sogne-, K øbstads- og A m tskom m u
ner ogsaa administrative Besynderligheder og Besværligheder. D a denne
Kørsel jo i m angfoldige T ilfæ lde gaar igennem en Række Sogne- og K øb 
stadkom m uner og o fte igennem flere Am tskom m uner, skal Tilladelse til at
iværksætte saadan Forretningskørsel ofte indhentes hos flere K om m uner
eller hos en A m tskom m une m ed Samtykke af en Række andre Am ts-,
Sogne- eller K øbstadkom m uner, hvad der kan give Anledning til mange
Forhandlinger, jfr L ov N r 166, 4 Juli 1927 § 2.
— D er findes under Trafikm inisteriet en vis central V ejm y n digh ed, en
saakaldt O vervejinspektør. M en han har hverken de retslige M agtbeføjelser
eller det administrative A pparat, som G eneral-V ej-K om m issionen og dens
kgl. V e jb e tje n te havde i Enevældens T id , og som er nødvendig for at gen
nem føre de rette store V ejp la n er for hele Landet.
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I 1942 er der forelagt Rigsdagen 2 Lovforslag til en n oget stærkere C en
tralisering af V ejvæ sen et end hidtil sket; men om de kan gennem føres, er
tvivlsom t.

2. V A N D L Ø B S R E G U L E R IN G O G K L O A K E R I N G .
Ligesom V ejen e ikke stanser ved Sognets, K øbstadens eller A m 
tets Grænser, saaledes gaar A aer og andre V an d løb ofte udover
disse Grænser, og ligesom Sondringen mellem Sogneveje (B iveje)
og A m tsveje (L andeveje) under N utidens mægtige A u tom obiltrafik
er en Uting, idet hele V ejspørgsm aalet baade for smaa og store
V e je , som fremhævet, maa løses planmæssigt og paa lang Sigt for
de ovennævnte m eget store Omraader, saaledes kan Spørgsmaalet
o m den rette Vandløbsregulering og Kloakering og flere andre In
geniørarbejder i mange Tilfæ lde rationelt kun løses for de samme
m eget store Omraader, der ofte gaar paatværs af Sognedelingen og
A m tsdelingen.
Spørgsmaal om V ands A flednin g, Regulering og Kloakering b e 
handles i dette Land af de saakaldte Landvæsenskom m issioner og
for m indre V an d løb af V andsynsm æ nd. V andsynsm æ ndene virker
indenfor Sogne- og K øbstadbegrænsningen og udnævnes af Sogner aadene og Byraadene. Landvæsenskom m issionerne virker i Reglen
inden for Am tsbegræ nsningen; men de kan undtagelsesvis behandle
et større Omraade, nemlig naar Sagen vedrører flere A m tsraadskrese. D et er i Realiteten A m tsraadene, der væ lger Landvæsens
kom m issionerne, ti der udnævnes af M inisteriet efter Indstilling fra
Am tsraadet et vist A ntal Landvæsenskom m issærer for hver A m tsraadskres. Landvæsenskom m issærer behøver ikke at være særlig
sagkyndige, som Vandbygningsingeniører e l . Kun Form anden for
Landvæsenskom m issionen har en særlig Sagkundskab, nemlig Retskyndighed, idet han vælges blandt Am tsraadskresens — eller de
deri værende K øbstæ ders — D om m ere, jfr L ov 30 D e c 1858, V an dløbsloven 28 M aj 1880. M ere sagkyndige paa vandteknisk Om raade
er de saakaldte A fvandingskom m issioner, idet disse bestaar — fo r 
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uden af den retskyndige Form and — af 4 M edlem m er, h voraf de
to skal have landbrugstekniske eller vandbygningstekniske Kund
skaber, jfr L ov om G rundforbedring 26 Febr 1937. Disse K om m is
sioner har heller ikke et lokalt snevert M yndighedsom raade som
V andsynsm æ ndene og Landvæsenskom m issionerne. M edens disse
er saaledes stedlig begrænset, at deres Sammensætning maa ændres,
hvis Vandløbstræ kninger udenfor Sognet eller Am tsraadskresen
inddrages under Sagen, kan derim od A fvandingskom m issionernes
M yndighedsom raade frit bestem m es af Landbrugsministeriet. Disse
A fvandingskom m issioner har dernæst den Fordel, at de af dem
trufne Ordninger hurtig kan gennem føres, idet de ikke kan appel
leres, hvad der navnlig kan forsvares paa Grund af disse K om m is
sioners mere betryggende saglige Sammensætning. D erim od kan
Vandsynsm æ ndenes A fg ørelser appelleres til Landvæ senskom m is
sionerne, og Landvæsenskom m issionernes A fg ørelser kan appelleres
til O verlandvæsenskom m issionerne. D isse A fvan din gskom m issio
ner fra nyere T id er et blandt mange V id n esb y rd om , at den sogneog amtskommunale Behandling af Sagerne af helt eller delvis usag
kyndige heller ikke paa dette Om raade er tilfredsstillende.
U nder N utidens m ægtige tekniske U dvikling og den stærkt sti
gende Befolkningstæ thed er Splittelsen af de store og indviklede
Spørgsmaal om Vandregulering og Kloakering mellem 1400 Sogneog K øbstadkom m uner og 23 A m ter en ganske uholdbar Ordning;
og dens U rim elighed bliver for hver Dag, der gaar, mere og mere
klar, lige saa klar som samme Splittelse for V ejspørgsm aalenes
Omraade. D et er i denne Forbindelse tilstrækkelig b lot eksem pelvis
at nævne en Sag. som mere end alt andet og som i ét stort Per
spektiv viser U holdbarheden af hele den nuværende kommunale
Retsordning. D et store Spørgsmaal om Rensningen af Øresund o g
en om fattende Kloakering af hele Om raadet, der støder op hertil,
har i mange A ar forgæ ves ventet paa sin rette Løsning, idet enhver
af de smaa Kom m uner forsøger at løse sin D el af Opgaven. M en
hvis alle disse Sogne- og Bykom m uner ikke eksisterede, men kun
921

én stor Kommune, om fattende alle disse Sogne, B yer og A m ter,
vilde den rette planmæssige Løsning kom m e naturlig og hurtig; og
den vilde ikke koste nær saa m eget som nu, h vor alle de smaa
Kom m uner m ed deres forskellige Ingeniører o l skal tumle spredt
m ed Opgaven.
M en dernæst maa fremhæves, at det ikke b lot er ved F o rb ere
delsen og Planlæggelsen af V andløbs- og Kloakeringsagerne, at det
nuværende kommunale Selvstyre har vist sig ikke at kunne magte
disse Sager. Ogsaa efter A fg ørelsen af Sagerne, efter Landvæsenskom m issionernes eller A fvandingskom m issionernes K endelser forkludres den videre Behandling ofte, navnlig ved Sognekom m uner
nes U kyndighed og manglende Evne til at beherske de teknisk og
juridisk vanskelige Spørgsmaal, Kendelserne i mange Tilfæ lde giver
A nledning til. D en nuværende Ordning, hvorefter V andregulering
og Kloakering i den daglige nærmere U dførelse o g Forvaltning
overlades til de smaa Sognekom m uner, bevirker, at der ganske
mangler store Linjer i A rb ejd et, A rb e jd e t paa lang Sigt. D a den
enkelte Sognekom m une er ængstelig for at kom m e ud i for store
R isikoer ved større K loakeringsarbejder og alligevel efter det k om 
munale Selvstyre er n ødt til at tage sig af disse A rb ejd er, bliver
Resultatet den smaalige O rdning: at fordele Byrderne ved det m o 
derne Kloakvæ sen paa de enkelte G rupper af E jendom m e, som
Kloakeringen i Ø jeblik k et kom m er tilgode. Denne Ordning m ed
fører, at Landvæsenskom m issionen fastslaar en Kloakplan og fo r e 
tager en Fordeling af U dgifterne derved paa G rundejerne og en
Beregning af Om kostningerne, der senere i mange Tilfæ lde viser
sig at være for lav, at Planen senere ofte viser sig at være ufuld
stændig og maa udvides, hvad der m edfører, at Landvæ senskom 
m issionen og det øvrige administrative A pparat igen maa sættes i
Bevægelse, at Sogneraadene ofte slet ikke magter den O pgave ret
tidig og paa rigtig M aade at inddrive de paa G rundejerne hvilende
Bidrag, idet man dels forsøm m er at inddrive dem o g dels o fte se
nere ikke kan finde ud af Fordelingsgrundlaget, hvad der saa atter
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senere kan m edføre store Stridigheder mellem G rundejerne, P ro
cesser og lign, for ikke at tale om underhaanden eller offen lig frem 
satte Beskyldninger m od tidligere Sogneraad og deres Formænd
for at have forsøm t at have indkasseret Bidragene, ford i de bl a
faldt paa Sogneraadsmedlem mernes egne E jendom m e.
H ele A rb e jd e t m ed og Planlæggelsen af Kloakering saavelsom
V ejanlæ g b ør sikkert i Fremtiden overføres fra de lokale Sogneraad
og Landvæsenskom m issioner til de oven for foreslaaede Kom m uner
af endnu større O m fang end A m terne. Overalt, h vor et Landom raade er m odent til Kloakering og V ejanlæ g, saavelsom til Ind
læg af elektrisk Lys, V an d og Gas, b ør denne frem tidige meget
store Kom m une sikkert lade udføre de forn ødne Planer og Iværksæ ttelsesarbejder ved en dygtig Stab af særlig kyndige Teknikere,
og til Bestridelse af U dgifterne overh oved et ikke paaligne Bidrag
paa de enkelte E jendom m e, der om fattedes af Planen, m ed deraf
følgende Smaalighed, V rø v l og Retstrætter, men finde M idlerne i
Bidrag fra de almindelige Skatter, som paalægges hele det paa
gældende store Kom m unesam funds Indbyggere. H verved kom m er
man ogsaa udenom alle Spørgsmaal om Tinglysning og deraf fø l
gende O pfyldning af Tingbøgerne m ed dette Stof. V e d hele denne
nye Ordning kan da alle de mange nuværende K om m issioner og
Instanser, V andsynsm æ nd,

Landvæsenskom m issioner,

Overland-

væsenskom m issioner, A fvandingskom m issioner, Sogneraad og Byraad, helt afskaffes. En betydelig Forenkling af Sagerne o g en langt
m ere sagkyndig og hurtig Behandling af dem vil blive Følgen.
D e større Kom m uner, der efter det anførte maa overtage Plan
læggelsen og G ennem førelsen af alle Sager vedrørende A nlæ g, Æ n 
dring og V edligeholdelse af V e je (undtagen Statsvejene), V an dløbsregulering og Kloakering, kaldes i det følgende Provinser. D e vil i
Reglen om fatte flere A m ter.
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3. B E B Y G G E L S E O G F R E D N IN G . B Y P L A N O G
LAN DSPLAN.
D et er im idlertid ikke b lot Spørgsmaalene om de teknisk rigtige
V e je og den teknisk rigtige V andløbsregulering og Kloakering, der
til deres Behandling kræver sagkyndig Planlæggelse i større k om 
munale Enheder end de nuværende, i Provinser. D et samme gælder
de Spørgsmaal, der i den kom m ende T id vil blive de vigtigste, d y
best indgribende sociale Problem er, nemlig om Landets B ebyggelse.
M an kan samm enfatte disse Problem er under et fælles N avn : Om verd en sproblem et.
D ette Spørgsmaal er endnu ikke i hele sin mægtige sociale
R æ kkevidde gaaet op fo r M enneskene; der er i Reglen kun ringe
Forstaaelse h erfor; og i det nuværende Samfunds Lovgivning er det
kun nu og da, sporadisk og tilfældig behandlet og som Følge af
manglende Forstaaelse splittet — h vor det overh ovedet berøres —
mellem forskellige M yndigheder, uden Sammenhæng og Plan. En
D el af O m verdensproblem et er saaledes Spørgsmaalet om nye H u
ses sundhedsmæssige og øvrige tekniske Indretning. En anden D el
er de nye Huses U dseende. En tredje D el er de nye Huses F or
h old til de ældre, som de nye bygges i N æ rheden af. En vis Ind
pasning af de nye Huse i det eksisterende B ybillede maa ske, hvis
dette B ybillede er værdifuldt. For de ældre Bygningers V e d k o m 
mende maa der ske en V urdering og U dsondring. D e usunde og
hæslige Huse og Bydele maa nedrives eller om bygges, efterhaanden
som Samfundet faar øk onom iske M idler dertil. D e ældre Huse, der
har en særlig Skønhedsværdi, Bydele, der har et historisk Særpræg,
maa bevares, naar de sundhedsmæssig enten er tilfredsstillende eller
kan ændres paa tilfredsstillende Maade. H vis det drejer sig om
A nlæ g af helt nye Bydele, maa der lægges en Byplan for, paa hvilke
Om raader af de Byen om liggende A realer den nye B ebyggelse maa
finde Sted. Fabrikskvarterer maa i de nye Om raader adskilles fra
Boligkvarterer, V illabebyggelse fra h øj B ebyggelse; Færdselsaarer,
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G ader og V e je maa planlægges hensigtsmæssig saavelsom Omraadets Kloakering. M en samtidig opstaar nye Sider af O m verdensproblem et. A f de Byen om liggende A realer, h vor den nye B ebyg
gelse maa lægges, har nogle betydelige N aturværdier, som Søer,
A aer, Skove, Strandbredder; andre er flade M arker uden saadanne
Værdier, uden Særpræg. For stadig at bevare nævnte Naturværdier,
der betyder Sundhed, oplivende Farver, forfriskende Oplevelser,
Skønhedsindtryk for Befolkningen, gælder det om ved en fast Plan
at lede B ebyggelsen paa en saadan Maade, at denne N atur saa vidt
mulig bevares. I O m verdensproblem et hænger altsaa B eb yggelse og
Fredning n øje sammen. D e kan slet ikke skilles ad, hverken naar
det gælder Fredning af Bygninger fra ældre T id eller Fredning af
N atur af Særpræg og Skønhed. O g jæ vnsides herm ed maa de nye
Bygninger afstemmes, baade efter hinanden, efter den om givende
Natur og efter de i F orvejen væ rende væ rdifulde ældre Bygninger.
O m verdensproblem et er saaledes meget samm ensat; dette overses
i N utiden stadig; og derfor er N utidens B ebyggelse i Reglen h ver
ken hensigtsmæssig eller skøn. D et gælder om i Frem tidens Sam
fund, at vi under en fast Ledelse fra R etsordenens Side form er vor
hele O m verden, de nye Byer, deres Huse og A nlæ g, V e je , og den
om givende N atur til et baade hensigtsmæssigt og smukt Hele, ned
rivende de gamle usunde og hæslige Kvarterer, bevarende de gamle
ejendom m elige og skønne Bygninger og den oplivende, særprægede
Natur, og end ikke viger tilbage for, men tvæ rtim od dristig o m fo r
mer, m odellerer N aturen eller skaber ny N atur; kort sagt: det maa
blive O pgaven i det kom m ende Samfund ad alle disse V e je med
Plan og O m sigt at skabe overalt i O m verdenen en Sundhedskilde
og en Skønhedsverden af vor Jord.
M en disse mægtige sociale O m verdens-O pgaver, der om fatter
baade Bygningsform er, Byplan, Fredning af Bygninger og Natur,
Skabelse af ny Natur, stanser ikke ved Bygrænser, Sognegrænser
eller Am tsgrænser, kan overh oved et ikke løses indenfor disse
Grænser. Som illustrerende Eksempel kan fra danske F orh old næv925

nos et Om raade som N ordsjæ lland, som baade rummer en Række
af de skønneste Landskaber i R iget — store

Søer og

Skove,

Strande m od Havet, ejendom m elige Skrænter og Bakkedrag — og
mange Slotte, Gaarde og B ybilleder fra vore bedste A rkitekturperioder. Lige i N æ rheden af disse enestaaende N atur- og Bygningsherligheder ligger der en Storby, Landets H ovedstad, der med
sine M asser — 1 M illion M ennesker — vil erobre dette Omraade,
tage det i sin Besiddelse m ed sin Færdsel og sin Bebyggelse, V illa 
bebyggelse, h øj Bebyggelse, Fabrikker o m a. H vis hele denne B e
byggelse og T rafik fra første Færd — helst fra den T id, da Be
byggelsen udenfor den gamle Bys V o ld e for A lv o r begyndte, c
1850 — havde væ ret ledet efter en fast Plan fra oven, vilde vi for
det første ikke have faaet de usunde, m ørke og hæslige Forstads
kvarterer (V esterbro og N ørreb ro), som en stor D el af den jæ vne
Befolkning nu er ford øm t til at bo i. H avde der for denne B y og
Provinsen (den nordlige D el af Sjælland) væ ret et kyndigt centralt
Styre m ed M yndighed, vilde dette Styre ud fra den B yhygiejnens
Lov, at Befolkningens Sundhed staar i om vendt Forhold til B ebyg
gelsens Tæ thed have anordnet en relativt lav Bebyggelse af B olig
kom plekser (1 eller 2 Sals H ø jd e ) paa det nuværende N ørreb ros og
V esterbros Arealer, der egnede sig god t til Storbebyggelse, ford i de
var flade M arker uden Særpræg. H er kunde M enneskene netop
skabe n y Skønhed ved B oligbebyggelse. Samtidig burde en anden
Lov være iagttaget, som man kan kalde Loven for A fvekslin g og
Oplivelse, og som i det triste, graa nordiske Klima maa kræve lyse,
muntre Farver ogsaa i Bebyggelse. D er kunde her være skabt baade
sunde og smukke Boligkom plekser for den store B efolkning, m ed
Mure i lyse, lette Farver, til A fvekslin g snart B ygnings-K om plekser
i hvide, snart i gule Farver, snart i røde M ursten o l. H vis man saa
samtidig havde lagt store Grønnegaarde og Legepladser for Børn
mellem Bygningerne, som det sker i en D el af det nyeste B olig
byggeri, vilde V esterb ro og N ørreb ro være blevet en ideel B eboelse
fo r B efolkningen og ikke som nu de mest triste og øde Husmasser,
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m ed trøstesløse, m ørke Baggaarde til O p h old for det brede Folks
Børn. D et er urigtigt, naar det til Forsvar for denne Byggeskændsel
er blevet sagt, at i den Periode, da disse Kvarterer blev til, i Tiden
1850-1900, var man nødt til at bygge de h ø je Husmasser og haardhændet udnytte A realet, idet T rafikforh olden e den Gang, hvor
man hverken kendte C ykler eller elektriske Sporvogne, ikke tillod
e n lavere og derm ed mere spredt Bebyggelse. H vis der nemlig
havde væ ret en fast Byplan, kunde denne have anbragt Fabrik
kerne, den store Befolknings A rb ejd sted er, i samlede Grupper
netop i N æ rheden af store Boligkvarterer, men skarpt adskilt fra
disse. M en da der ingen Plan var, heller ikke i denne H enseende,
fik Fabrikkerne L ov til at sprede sig over alle A realer i Byen og
dens O m egn; og man var saaledes selv Skyld i de her nævnte
Trafikvanskeligheder.
Samtidig m ed B ebyggelsen af disse store Bolig- og Fabrikskvarterer efter en fast Plan havde man om raadem æssig og økonom isk
faaet Raad til at værne de N aturværdier, der, liggende i N æ rheden
af de nævnte store Kvarterer, kunde være blevet til yderligere
G læ de for den store Befolkning, altsaa Søerne m ellem den gamle
By o g N ørreb ros Kvarterer og de Classenske H aver og andre H a
ver, der gik ned til H avet, og som havde en ejendom m elig sær
præget Skønhed. Et større, grønt Bælte burde have væ ret bevaret
langs Søerne; og bag dette, altsaa i god A fstand fra Søen, kunde
en relativt lav B ebyggelse være sket. D e Classenske H aver og V illa 
kvarteret derved kunde let være bevaret, saavel som deres Forbin
delse m ed Stranden. Byplanmæssig var Frihavnens A nlæ g nemlig
et Fejlgreb; den burde være lagt som en Ø sthavn om paa Siden af
Am ager. M ed denne Ø sthavn vilde samtidig B roproblem et i K ø 
benhavns H avn være løst, idet de to Broer mellem K øbenhavn og
A m ager da kunde være g jort faste, samtidig med, at det d ybe U d 
løb i Sydhavnen, som først nu bliver til V irk eligh ed allerede da
kunde være skabt.
M en en Byplan er ikke n ok ; en Landsplan for hele Storbyen,
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dens O m egn og Provinsen burde være lagt til at lede hele den ø v 
rige B ebyggelse ude i Landet, efterhaanden som denne bredte sig
ud til Skovene, Søerne, H avet i det nordlige Sjælland. Parker som
Sønderm arken og Frederiksberg H ave kunde saaledes være skaanet
for h øje Husmure til at lukke dem inde og gøre dem sure. D y re 
haven kunde da være skaanet fo r samme h øje Huse, der gør Sko
ven til en Baggaard og et Sted endog skiller Skoven fra H avet ved
mægtige H uskom plekser. G en tofte Sø kunde være skaanet for h øj
Bebyggelse i sin N ærhed, tilm ed form et som store cem entgraa Pakkasser (deriblandt en Skole). D e skønne Skovbryn i Ordrup K rat
og B ernstorff Slotspark kunde være skaanet for en V illabebyggelse,
der lukker for alt U dsyn. D e smukke M arker og Enge mellem H o 
vedlandevejen fra Storbyen til L yngby og D yrehaven kunde være
skaanet for den hæslige Bebyggelse, deriblandt kom m unale V æ rker,
der nu efterhaanden helt har ødelagt denne ejendom m elige Egn.
Egnen om M ørk h øj og Gladsakse kunde være skaanet for en hæslig
Smaahusbebyggelse og Fabriksbebyggelse, der har ødelagt denne
oprindelige smukke Kom m une. En skøn og harmonisk V illa b eb yg
gelse kunde være skabt, og Fabrikkerne kunde være sam let paa et
mindre frem trædende og mindre skønt Sted end, h vor de nu lig
ger. Et enestaaende naturskønt O m raade som H ørsholm -R ungsted
— tilm ed rummende rige historiske M inder, endnu tildels bevaret
i A rkitektur og Parker — er uden Tanke for H elhed eller Plan
blevet udleveret allerede gennem mange A a r til en mægtig B ebyg
gelse baade af Villaer, h øje Huse o a. I en Landsplan vilde B ebyg
gelsen her for det første være h oldt i en passende A fstan d, dels.
fra de historisk minderige Parker og Bygninger, dels fra de usæd
vanlig smukke Skove; og dernæst burde hele V illabebyggelsen o v e r
vejen d e være h old t vest for H ørsholm og burde ihvertfald ikke
have faaet L ov til at brede sig saa overvæ ldende som nu i den
særlig smukke Egn fra H ørsh olm ned m od Havet. Et Slot som
K ronborg burde have været skaanet for industrielle V irk som h ed er
i sin um iddelbare N ærhed, V irksom heder, der lige saa god t kunde
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have ligget andre Steder i denne Provins. H æslige Smaahusbebyggeiser og Barakbebyggelser i forskellige, helt forvirrede Former,
der nu skæmmer mange af Sundets og Kattegats Kyster, kunde gen
nem en Landsplan for hele Provinsen være undgaaet.
A t M illionbyens Menneskemasser saaledes har faaet L ov til som
en mægtig T rom le m ed sin B ebyggelse og Færdsel at trampe ned
og ødelæ gge en Række af de skønneste Landskaber i Landet, uden
nogensom helst teknisk eller anden praktisk N ødven digh ed, er R ets
ord en en s Skyld. U nder den liberalistiske R etsorden, der efter Ene
væ ldens U ndergang trængte igennem c 1850, netop paa det mest
skæbnesvangre Tidspunkt i vort Lands Bebyggelseshistorie, har en
hver i det hele og store faaet L ov til at bygge, hvor og hvorledes
han vil. Resultatet af denne Liberalismens R etsorden og E poke er
blevet N utidens usunde og hæslige Storstadskvarterer o g hele den
oven for nævnte Ødelæ ggelse af de største landskabelige o g arkitek
toniske Skønhedsværdier. H aand i Haand m ed Liberalismen i denne
Ødelæ ggelsesproces er gaaet D em okratiet, ved dets Splittelse af
al M yndighed i en Række smaa selvstyrende Sogne- og K øbstadkommuner m ed et ukyndigt Styre, der hverken forstaar eller mag
ter de om fattende sociale Opgaver, der ligger i Landets Bebyggelse
og Fredning, efter de rette tekniske, sundhedsmæssige og æstetiske
Hensyn. A dskillige Kom m uner er interesseret i at hidlokke v e l
havende M ennesker til V illabebyggelse i Kom m unen; og denne lille
kortsynede Sogneegoism e bevirker da, at mange særprægede N atur
værdier, som U dsyn over Skove, over Enge til H avet o l ødelægges,
skønt efter en Landsplan denne Bebyggelse skulde være henvist
til helt andre Steder, delvis ogsaa til andre Kom m uner, til Glæde
for hele Samfundets Befolkning. H vis ikke der netop paa et saa
dant Sted laa en selvstændig Kom m une m ed dens lokale Særinter
esser, vilde der ingen A nledning være til særlig at hidlokke Folk
til at bygge her, ti, tages Landets øk onom iske o g aandelige Inter
esser som en H elhed, har hele det nordlige Sjælland en saa mægtig
turistmæssig V æ rdi og en saa d ybt indgribende almen V æ rdi idet929

hele, at et lille Sogneom raades øk onom iske Interesse er ganske lige
gyldig i Forhold hertil. A n dre Kom m uner, navnlig Bykom m uner,
har Interesse i at hidlokke A rb ejd ere, for at bevare og styrke det
Flertal i Byraadet, det politiske A rbejderparti har. Samme By er
en af de mest særprægede i Landet, idet den i sit gamle Slot, flere
Kirker og mange Patricierhuse fra den bedste T id ejer enestaaende
Skønhedsværdier. A t anlægge Fabrikker og Industrikvarterer i
denne By er, set fra en Landsplan, fra hele Landets Interesse, urime
ligt. Snarere burde man fjerne de industrielle V irksom heder, der
nu skæmmer Synet af Slottet. M en istedenfor dette o p fø re r man
endog nye Fabriksvirksom heder, tilm ed under store økonom iske
O fre for Byen. M en for det politiske A rb ejd erp arti med Flertal i
Byraadet er som berørt nye Fabrikker nyttige til Bevaring af denne
Magtstilling. D et er saaledes heller ikke her Menneskene, men selve
Retsordningen, det kommunale Selvstyre m ed almindelig V algret
og Sognebegrænsningen, der er Skyld i Forkvaklingen. En om fat
tende Landsplan vilde ogsaa lægge de industrielle V irk som h eder
saavelsom B eboelsesbygningerne og V illakvarteret paa de rette Ste
der; der findes jo Steder n ok indenfor dette store Om raade, ogsaa
ude paa Landet, h vor industrielle V irk som h eder kan lægges uden
at skæmme skøn N atur eller A rkitektur, store Strækninger af flade,
ikke særprægede Marker, der ogsaa trafikmæssig ligger god t for
Industri.
I den seneste T id er man b egyndt lidt efter lidt socialt at indse
og vurdere enkelte D ele af det, jeg har kaldt O m verdensproblem et;
men det sker kun i spredte Love, uden indre Sammenhæng. D et
største O nde er Splittelsen af Emnet imellem en M æ ngde forskel
lige M yndigheder, der arbejder uden Enhed og Plan. D en D el af
O m verdensproblem et, der angaar Husenes tekniske, sundhedsm æs
sige Indretning behandles i en Række Bygningslove, forskellige for
de forskellige lokale O m raader (H ovedstad, K øbstæ der, Land
distrikter). H ver B y har sine særlige Bygningsm yndigheder — Bygningskommission, Sundhedskom m ission o l . Fabrikker og V æ rk ste
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der hører under en særlig M yndighed, A rb e jd s- og Fabrikstilsynet. En anden Side af Problem et, Byplanen er berørt i enkelte nyere
Love, men dette Spørgsmaal overlades ogsaa i første Række til de
1400 By- og Sognekom m uner. D et kan være m eget godt, at nyere
Byplanlove paalægger Kom m unerne en Pligt til at udarbejde en
Byplan; men dette er ikke tilstrækkeligt og vil aldrig give den rette
Løsning af dette store Samfundspørgsmaal. D et kræver en videre
saglig og almen aandelig H orisont end Sognet eller K øbstaden kan
give. Dels mangler Sogne- og Byraadene som udgaaet af den al
mindelige V algret ofte den rette Forstaaelse og K yndighed i disse
meget sammensatte og vanskelige Spørgsmaal, og dels kræves der
her ikke en Byplan, ikke en Plan for den enkelte K øbstad eller et
enkelt eller enkelte Sogne, men, som berørt i det foregaaende, en
Landsplan for meget store Omraader, der endog ofte rationelt maa
være mere om fattende end A m tskom m unernes, altsaa for P rovin
ser. Eksempelvis maa der saaledes udarbejdes en Landsplan for
hele den nordlige H alvdel af Sjælland (nord for en Linje K øge-K allundborg), hvis hele Bebyggelse, T rafik o a, som vist, hænger nøje
sammen m ed M illionbyens Problem er i saa H enseende. Som andet
Eksempel kan nævnes Fyen, der i sin H elhed maa udgøre én k om 
munal Enhed, én Provins. D en eneste rette Løsning vil være en
Landsplan, der om fatter hele denne Ø , altsaa begge de der værende
Am ter.
En Landsplan maa om fatte ikke b lot V e je og Vandregulering
(derunder baade Regulering af A aer og Bække og K loakering), men
al B eb yggelse indenfor hele det stedlige Omraade, som udgør en
naturlig, organisk Enhed, og herunder ikke b lot Fordelingen af B e
byggelsen og dens A rter (Beboelses-, Fabriks- og andre Kvarterer)
a) indenfor d en en k elte By, men ogsaa Fordelingen af B ebyggelsen
b) m ellem de forskellige B yer, efter en paa lang Sigt udarbejdet
Plan, efter de forskellige Egnes naturlige Forhold og Egnethed,
være sig til Trafikcentrer, til H avnebyer, Fabriksbyer, Turistbyer
m ed særlige Skønheder i gammel A rkitektur eller N atur eller i
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begge H enseender o s v. I en rationel Landsplan hænger, som frem 
hævet, Spørgsmaalene om Landets B eb yggelse og de stadig mer
og mer indgribende Spørgsmaal om Landets Fredning intim t sam
men. D et gælder baade Fredning af Bygninger og Natur. U nder
den nuværende kommunale Ordning, h vor alle disse, for Samfun
det i den kom m ende T id vitale Spørgsmaal udstykkes o g splittes
mellem 1400 smaa Sogne- og K øbstadkom m uner, sker der for hver
Dag, der gaar, uoprettelige U lykker for Landet. Sammen m ed den
saglig og almen aandelig snevre Sognebegrænsning virker den o m 
talte Sogneegoisme, som ikke M enneskene selv er Skyld i, men som
den nuværende Kom m unalordning nødvendig tvinger de selvsty
rende Kom m uner ind i. H vilke B ebyggelser der skal være i de nu
væ rende Sogne- og K øbstadom raader — V illabebyggelse, Fabriksbebyggelse e a — kan de der værende, o fte tilfældige kom m unal
politiske og øk onom iske lokale Interesser ikke bestem me, men det
maa bestem m es af H ensynet til, hvad der er til G avn fo r H elheden,
for hele det store Omraade, som en Landsplan skal om fatte. En
Landsplan for Provinsen den nordlige H alvdel af Sjælland, altsaa
om fattende Storbyen K øbenhavn og de om liggende A m ter, maa
fordele forskellige Bebyggelsesarter mellem forskellige Byer og h id 
til ubebyggede Omraader, lægge nye Fabrikskvarterer m ed tilh ø
rende aabne og smukke A rbejderk varterer paa de teknisk og trafik
mæssig mest hensigtsmæssige Steder, og eventuelt flytte ældre, nu
irrationelt beliggende Fabrikker hertil, og samtidig frede de smukke
Slotte, Gaarde, karakteristiske By-Huse og deres N aturom givelser
fra en skæm m ende Bebyggelse, m a O holde Industri for sig — o g
gamle Kulturbyer og særprægede N aturom raader for sig.
D er er saaledes f Eks ingen G rund til at lægge Fabrikker i H ille
rød, H elsingør, Ribe o l ; Industri kan lige saa godt og bedre an
bringes andetsteds. I en Landsplan for Fyen kan Fabrikker lægges
adskillige Steder paa denne Ø uden at ødelæ gge særpræget N atur
eller A rkitektur; der er derfor ingen praktisk N ød ven d ig h ed for
at belem re en saa naturskønt beliggende By som Svendborg eller
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de mange andre skønne Egne paa denne Ø m ed store Fabrikskvarterer. I Aarhus er der ved Industrivirksom hedernes lokale A n brin 
gelse taget for lidt H ensyn til de bestaaende store arkitektoniske
V æ rdier (D om kirken o l). I ældre T id var Indsejlingen til Aarhus
meget smuk. N u knuses hele Indtrykket af mægtige Fabriksanlæg
ved H avnen. Kun hvis det kan bevises, at disse A nlæ g transportmæssig eller industrielt ikke kunde ligge andetsteds end her, og
hvis de af tekniske Grunde ikke kunde bygges anderledes, er deres
A nbringelse paa dette Sted og deres Y dre berettiget.

Æ ldre T id er havde ganske anderledes H old paa Bebyggelsen
end vor T id. Lavene virkede i deres bedste T id stærkt for Tugt
og O rden i Bebyggelsen. D en frem ragende haandværksmæssige Ind
sats, Lavene ydede, b etød dels i alle Enkeltheder gedigent og ærligt
A rb e jd e og dels en vis O rden og H arm oni i Bebyggelsen som H el
hed gennem visse ensartede T yper, som efter Erfaringen i A arhun
dreder havde vist sig hensigtsmæssige og smukke. D e m iddelalder
lige Byer med deres særprægede og skønne Patricierhuse, Raadhuse
og Kirker vidner h ø jt om den Haandværkerkultur, som Lavene
skabte. D et var ikke den store B efolknings Flertal, men en Elite
indenfor et teknisk frem ad stræ bende Erhverv, de førende Lavs
mestre, der skabte denne Skønhed i M iddelalderens Byer og løftede
det brede Folk op til at beundre den. M en samtidig virkede en an
den Elite, A andens Stormagt i M iddelalderen, Kirken, i samme lø f
tende, Folket opdragende Retning. Kirkens Prælater var den Gang
A andslivets Y pperste; og de v a r fine Skønhedsdyrkere. Da det lyk 
kedes Kirken gennem disse frem ragende Ledere m idt i en barbarisk
T id at faa Fyrster og Folk til at skatte til sig, anvendte den de
herved vundne rige M idler til at tage Elitehaandværket og Kunsten
i sin T jen este og skabte de Storværker, de rom anske og gotiske
Kirkebygninger, der i en kulturfattig T id som vor er et enkelt Fri
sted, en Skønhedsverden, som vi maa søge Tilflugt til m idt i al den
hæslige og disharmoniske Bebyggelse, der ellers overalt om giver
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os i N utidens Byer. M en efterat disse to Faktorer, Kirken o g Lavshaandværket, gennem Aarhundreder havde virket h øjn en de paa
Bebyggelsen i Stæderne, traadte en tredje Elite, A d elen til og
skabte, gennem det 15, 16 og 17 A arhundrede, en rig Bygningskul
tur, der er v or anden Tilflugt i en skønshedsforladt T id ; og tilsidst
samlede Enevælden, som før berørt, alle Bestræbelser for en har
monisk Bebyggelse under sin faste, ordnende Haand. U nder Ene
vælden er det ogsaa en lille Elite, der er førende og planlæggende.
D e frem ragende A rkitekter, som havde M agten og angav Retnin
gen under Enevælden, virkede dels ved deres eget Eksem pel som
Bygm estre for Fyrster, dels ofte som Byplanlæggere og dels endelig
som Censurm yndighed. Disse tre V irk som h eder af denne Elite kan
vi takke for, at den D el af Byerne, der endnu er tilbage fra det 17,
18 og Begyndelsen af det 19 A arhundrede, har et saa harm onisk og
skønt H elhedspræg. Som Eksempler fra dette Land kan for det
første nævnes selve de Slotte, Palæer og Kirker, der blev o p fø rt i
den T id ; men dernæst maa fremhæves, at K ongen undertiden ud
lagde A realer til B ebyggelse efter en stort anlagt Plan. Paa denne
Maade blev f Eks i K øbenhavn det nuværende A m alienborgs 4 Pa
læer til, en af de skønneste B ebyggelser i Europa, idet K ongen o v e r
drog rige A delsm æ nd de der væ rende Grunde, m od at de forp lig
tede sig til at bygge Palæer, der var Pladsen værdige, paa Grun
dene, efter en bestem t Plan. I 1672 befalede Kongen, at »samtlige
Huuse her saa vidt muligt paa een M anér og

een Bygnings-

m odel, efter vor Stadsbygmesters A nledning skulle bygges«. Efter
Staden K øbenhavns Ødelæ ggelse under Krigen m ed England i 1807,
da en M æ ngde

nye

Huse skulde

bygges,

bestem tes

det

ved

Plakat 12 A pril 1809, at enhver Tegning til Bygninger, der o p 
førtes i Staden København, for Frem tiden først skulde gennemses
af Stadsbygm esteren og derefter approberes af O verbygningsdirektøren. Denne Censurs Indførelse var foranlediget ved Erfaringer,
man havde gjort i den foregaaende T id, nemlig i hele den u øk on o
miske og smagløse Maade, der var blevet bygget paa efter K øb en 
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havns Brand i 1795, jfr. Marcus Rubin: 1807-1814 S 466. D ette forhindredes nu v e d den af nævnte Forordning indførte Censur. M en
Censuren var i gode Hænder, ti O verbygningsdirektøren var C. F.
Hansen. Selv Husenes Farve var underlagt denne Censur, se nævnte
Plakat 12 A p ril 1809 § 2.
U nder D em okratiet og Liberalismen m istede Eliten sit Tag i
Bebyggelsen. Resultatet er blevet, som det maatte blive, naar Fler
tallet af m iddelm aadige og U nderm aalere faar L ov til frit at skalte
og valte m ed Bebyggelsen, som de vil, bistaaet af en stor M æ ngde
af ubegavede Bygm estre og A rk itekter: de hæsligste Storbyer, V e r 
den nogen T id har set. H vad der i Reglen kendetegner N utidens
Bygninger, ogsaa de fleste af de saakaldte Funkishuse, er i M o d 
sætning til den Fortidens Bebyggelse, der beherskedes af en Elite,
at de mangler Særpræg og Skønhed. N utidens Huse mangler Sjæl.
Resultatet er da: Eliten maa atter tage Styret paa dette som
paa andre Omraader. D em okratiet og Liberalismen m ed deres utal
lige V ildsk u d maa falde, hvis Kulturen skal reddes. M en denne
Forandring kan kun ske gennem en Forandring af Landets k om 
munale og centrale Styrelse.
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6 Kapitel.
D E N RETTE K O M M U N A L O R D N IN G OG
CEN TRALSTYRETS FO R H O LD H E R T IL .
M V E R D E N S P R O P L E M E T er efter den gæ ldende R etsord-

O

ning i N utidens Lande ikke b lot splittet mellem de talrige

Smaakommuner og A m ter — f Eks i Danm ark mellem 1400 Sogneog Bykom m uner og 22 Ä m ter samt K øbenhavn og Færøerne — ;
det er ogsaa — h vor det overh oved et er behandlet — splittet i
Landets centrale Styrelse samt i en Række lokale M yndigheder
udenfor K om m unerne. Lovene, der for de forskellige Om raader
behandler den D el af O m verdensproblem et, der angaar Husenes
tekniske Indretning, sædvanlig kaldet Bygningslovene, hører f Eks
i Danmark under Indenrigsministeriet. Spørgsmaalet om gamle B yg
ningers Bevaring hører under et andet Ministerium, U ndervisnings
ministeriet. Spørgsmaalet om Fredning af N aturom raader og visse
Spørgsm aal om Bygningers Forhold hertil hører under et tredje
Ministerium, Statsministeriet, og er iøvrig delt mellem en Række
lokale

M yndigheder, Fredningsnævn, hvori

de usagkyndige, af

Sogne- og A m ts-K om m unerne valgte M edlem m er har Flertallet.
Spørgsmaalet om Byplaner er, foruden som nævnt at være splittet
mellem de mange Komm uner, i visse H enseender underordnet en
vis central M yndighed, Byplannævnet, hvor de sagkyndige ingen
Stemmeret har. Kun Indenrigsministeriet fører i et vist O m fang et
kyndigt T ilsyn m ed disse Sager. V ejspørgsm aalene hører under et
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4de Ministerium, M inisteriet for offen lige A rb ejd er, og V an dløbsreguleringen under et 5te M inisterium, Landbrugsministeriet.
Da alle disse O pgaver: V e je s Anlæg, V andløbsregulering, K lo 
akering, Bebyggelse, baade dennes Fordeling indenfor den enkelte
By og mellem de forskellige Byer, og Fredning af Bygninger og
Natur, hænger n øje sammen, maa de 1) indenfor Landets centrale
S tyre alle behandles af samme saglige M yndighed, af samme M ini
sterium. A lle de nuværende forskellige Love, B ygningslove, Naturfredningslov, B ygningsfredningslov, V a n d løb slov, V e jlo v , Byplan
lov, bør sam m enarbejdes, under n øje H ensyntagen til hverandre, i
en fælles Lovgivning. Følgelig maa disse L ove tages fra de 5 M i
nisterier, hvorunder de nu er spredt, og samles i et Ministerium for
Planbehandling af B ebyggelse og Natur. D ette Centralstyre faar
til O pgave dels at udarbejde en samlet Lovgivning herom og dels
at føre et vist administrativt O vertilsyn m ed disse Omraader. M en
foruden dette Centralstyre maa der, som oven for paavist, 2) orga
niseres en Række store kommunale Omraader, Provinser, hvis tek-

I den gældende danske N aturfredningslov er der m H t Bebyggelse givet
enkelte Bestemmelser, hvorefter der i Reglen ikke maa bygges i en vis A f 
stand fra H avet eller i en vis A fsta n d fra Skovene, for at holde U dsigterne
til Strand og Skov fri, L ov N r 140, 7 M aj 1937 § 25. Disse Bestemmelser
har im idlertid i Praksis vist sig ganske utilstrækkelige, rent bortset fra, at
der ogsaa er givet altfor mange Dispensationer fra nævnte Afstandsregler.
Efter de frem tidige Landsplaner maa det gøres til en ufravigelig Lovregel,
at der overh ovedet ikke maa ske nogen U dstykning eller Bebyggelse uden
i O verensstem m else m ed Landsplanen, som denne til enhver T id er form et,
og at der heller ikke isoleret maa opføres noget enkelt Hus, Bygning, Fa
brik, Barak e l , hverken ved Skove, Søer, Strande, A aer eller andetsteds,
uden Tilladelse af N aturfredningsm yndigheden i Provinsstyrelsen. H erefter
bliver de nævnte særlige Regler om Bygning i A fsta n d fra H av og Skov i
N aturfredningsloven overflødige. M en der maa naturligvis af den centrale
N aturfredningsm yndighed i M inisteriet ved A n ordning gives visse Retnings
linjer for, hvilke H ensyn der af Bygnings- og Fredningsm yndighederne i
Provinsstyrelserne særlig skal tages til N aturværdierne, som Skove, Strande,
Søer, Aaer, H eder o l , naar de nærmere Krav til Husenes og andre Byg
ningers Anbringelse paa A realerne og deres U dseende skal stilles til de
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nisk sagkyndige M yndigheder i Forstaaelse m ed Centralstyret, M i
nisteriet, udarbejder en samlet Landsplan for hver Provins over:
V ejen es A nlæ g og V edligeholdelse, Aaers og andre V a n d løb s R e
gulering, den kom m ende B ebyggelses U dform ning og Fordeling
indenfor Provinsens Om raade, mellem de forskellige B yer eller
helt nye Om raader og indenfor den enkelte By, de ældre Byers
Behandling, N edrivning eller Fredning af Bygninger, en O pgørelse
o g Kortlæ gning af de N aturom raader, der skal fredes, og af dem
der skal skabes eller om form es, o l.
Disse Provinser vil form entlig for Danmarks V edk om m en de
(bortset fra Fæ røerne) kunne sættes til 7 istedenfor de nuværende
22 A m ter samt K øbenhavn og maa afgrænses ov e rfo r hinanden
efter skillende N aturforhold, Sunde, Fjorde, Have, og iøvrig efter,
hvad

der naturlig

om fattes

af

en

Landsplan

for

V e j lægning,

Vandregulering, Bebyggelse, Fredning o l . I store T ræ k vil da 1ste
Provins om fatte H ovedstaden og Københavns, Frederiksborg og

byggende. Endvidere maa der i A nordningen gives nærmere Regler om fo r 
n øden Censur af Bygninger, h øje Huse saavelsom Villaer. H avde vi f Eks
i Danmark allerede for 20 A a r siden haft en Landsplan for Storkøbenhavns
Omegn, havde vi ikke faaet de mange hæslige Villakvarterer, der nu skæmm er denne O m egn m ed en disharmonisk Bebyggelse i alle mulige »Stil
arter« og H ustyper, Bungalower, saakaldte Funkishuse, Cem ent- og Glaskasser i broget Blanding m ed Rødstens- og Gulstensvillaer, h vor det ene
Hus søger at slaa det andet ned. D et gælder ikke blot de store D ele af
Villakvartererne i Vanløse, Husum, B rønshøj, R ødovre, H vidovre, V igerslev
og Kastrup. Men det samme gælder Bebyggelsen langs Kysterne. M an tænke
b lot paa den rædselsfulde, plebejiske Bebyggelse fra K øbenhavn til K øge,
paa begge Sider af G l K øgelandevej, med den mest forvirrede og forrod ed e
Blanding af Huse, Boder og Kroer, men navnlig V illaer i alle mulige F or
mer, Størrelser og Farver, der efterlader det mest forstem m ende og dis
harmoniske Indtryk af et stort Omraade, hvor en fast Landsplan m ed en
rimelig Bygnings-Censur kunde have skabt en enestaaende smuk og har
m onisk Bebyggelse mellem det blaanende H av og de grønne M arker, en B e
byggelse, der ogsaa økonom isk nu vilde have været talrige M illioner Kr
mere væ rd end de nuværende skam byggede og banaliserede Egne i Karlstrup, H avdrup-Solrød og Jersie Kommuner.
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H olbæ k A m ter, 2den Provins Sorø, Præstø og M aribo
(Lolland-Falster), 3die Provins Bornholm

A m ter

(Bornholm A m t), 4de

Provins Fyen og om liggende Ø er (O den se og Svendborg A m ter),
5te Provins N ord jylla n d (H jørrin g, Thisted, A alborg og V ib o rg
A m ter), 6te Provins M idtjylland (Randers, Skanderborg, Aarhus
og Ringkøbing A m ter), og 7nde Provins Sydjylland (V e jle , Ribe,
Haderslev, A abenraa-Sønderborg og T øn d er A m ter). Mulig maa
Grænserne m ellem de Provinser, der direkte støder op til hinanden,
paa visse Steder om reguleres noget i Forhold til de nuværende
Am tsgrænser, nemlig h vor disse ikke skønnes hensigtsmæssige, en
ten efter Naturens Skillelinjer eller efter de ovennæ vnte kom m u
nale O pgavers M edfør.
D er maa være en øverste administrativ Leder for hver Provins,
som naturligvis godt kan kaldes A m tm and (i N orge Fylkesmand, i
Sverrig Landshøvding), men som maa have langt større M yn dig
hed end denne og ikke skal hæmmes i sine saglige Bestemmelser
af noget Am tsraad. D er maa stadig være en Forsamling, der kal
des et A m tsraad eller Provinsraad; men 1) maa det kun være
raadgivende, ikke have besluttende M yn digh ed; den besluttende
M yndighed maa kun være hos én, A m tm anden; og 2) maa det i
M odsæ tning til de nuværende A m tsraad udelukkende bestaa af
sagkyndige, saa at det virkelig med sine Raad kan være til N ytte
for Am tm anden. Disse nye Provins- eller A m tsraad maa derfor
væ lges af Organisationer af rent saglig A rt, se nedenfor. M en til
U dførelsen af den ovennæ vnte Række A rb e jd e r maa A m tm anden
dernæst have en Stab af Teknikere paa de forskellige Omraader,
V ejteknikere, V andbygningsingeniører, Bygningsingeniører, A rk i
tekter, Byplanteknikere o l .
I det centrale Styre, M inisteriet, maa der, som berørt, være en
sagkyndig M yndighed, der dels kan planlægge og gennem føre Stats
vejene (H ovedlan d evejen e) og dels sammen med Provinsstyrelser
nes V ejtek n ik ere skabe en Plan i store T ræ k for de almindelige
Landeveje, der iøvrig, ligesom Bivejene, nærmere maa planlægges
939

og gennem føres af sidstnævnte Teknikere. Endvidere maa der i
M inisteriet være Vandbygningsingeniører til at føre et vist O v e r
opsyn m ed de større Vandløbsreguleringer, Havneanlæg o l i P ro
vinserne, særlige bygnings- og byplankyndige og naturfredningskyndige, der kan skabe det forn ødne O verblik over de sam lede Be
byggelser og Fredninger i Landet og udarbejde A nordn in ger med
Retningslinjer i H ovedtræ k herfor.
Ogsaa de andre Opgaver, som efter den nuværende Lovgivning
er henlagt under de mange Smaakommuner (i Danmark K øbstadog Sognekom m uner), saasom Skolevæ sen, H ospitalsvæ sen og Fattig
væ sen, vil blive mere rationelt og ob jek tiv t behandlet, naar de hen
lægges under Provinsstyret. D er gør sig i N utiden rundt om kring
i de mange Smaakommuner ofte tilfældige og ikke altid heldige
personlige og politiske Indflydelser gæ ldende i disse vigtige Spørgs
maal. Erfaringen viser saaledes, at f Eks en særlig paagaaende Læge
i en Egn, naar han behæ ndigt udnytter sine personlige Forbindelser
i Sogneraad o l, undertiden kan faa oprettet et komm unalt Sygehus,
som der rationelt set, efter en Landsplan, intet virkeligt B ehov er
for, og, at f Eks en paagaaende Skolem and undertiden kan faa rejst
en bypatriotisk Stemning i Byraad og den lokale Presse for O p ret
telsen af et Gymnasium, endskønt Landet i F orvejen har altfor
mange Gymnasier, o s v. D et vilde være en O verdrivelse og en U ret
færdighed m od de danske Kom m uner at paastaa, at alle Byraad og
Sogneraad ligger under for saadanne uheldige Indflydelser i Sager
som de nævnte. H eldigvis findes der saa megen sund Sans i flere
danske Byraad og Sogneraad og hos deres Borgm estre og Formænd,
at de m odstaar disse uheldige Indflydelser og Fristere. M en det kan
uden O verdrivelse og uden at gaa nogen for nær paastaas, at saa
danne Indflydelser baade i store og smaa Sager, ad direkte og in
direkte V eje, ofte gør sig gæ ldende og virkelig ogsaa har H eld
m ed sig i adskillige Tilfæ lde, snart i en, snart i en anden K o m 
mune, til en Belastning af Kom m unens Finanser, der i V irk elig
heden kun tjener til at skabe større eller mindre L evebrød for ad
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skillige entreprenante M ennesker; og det er forsaavidt tilgiveligt,
at Fristerne undertiden faar H eld med sig netop o verfor de af den
jæ vne Befolkning udgaaede Sogneraad og Byraad, som disse, fordi
de mangler forn øden Sagkundskab, befinder sig i en vis T roskyldighedstilstand overfor h øjere uddannede Kræfter, navnlig A k ad em i
kere, der netop frister under M aske af Sagkundskab og Dannelse.
U nder en Provinsstyrelse, hvor der skal lægges en samlet Plan
for hele Provinskom m unen, ogsaa for en rationel A nbringelse paa
de rette Steder af Skoler, H ospitaler, A ldersrenteboliger o l, vil be
meldte smaa lokale Stræbere ikke faa nær saa gunstige A rb ejd sv ilkaar som under de 1400 folkestyrede K øbstad- og Sognekomm uner,
navnlig da de i den store Provinskom m une skal indvirke p a a Embedsmænd, der i Sagkundskab m indst er deres Ligemænd, A m tm anden
og hans Stab af Teknikere paa de forskellige saglige Omraader.
Endelig maa fremhæves, at det vil betyde en væsenlig Forenk
ling af B eskatningsystem et, naar alle by- og sognekom m unale Skat
ter forsvinder og erstattes af en enkelt Skat til Provinsen. K o m 
muneskatten har som bekendt i Danm ark virket h øjst uligelig og
uretfærdig, idet den har en m eget forskellig Størrelse i de forskellige
Komm uner, idet nogle Kom m uner er dyrere administreret end andre.
Skatteprocenten varierer derfor fra By til By. For i nogen G rad at
raade B od paa denne U lighed indførte en Lov, N r 100, 14 A pril 1937,
en fælleskom munal Indkom stskat, Formueskat, E jen dom sk yld og
G rundskyld, der indgaar i en fælleskom m unal U dligningsfond, som
udreder en D el af Kom m unernes U dgifter. M en der betales stadig
ved Siden af denne Skat særskilt Skat til d e enkelte Komm uner,
foruden Statskat. Beskatningsystem et er derved blevet endnu mere
indviklet. D er tiltrænges idethele en stærk R eform til Forenkling
af hele den danske Beskatningsordning. M en det vigtigste Skridt
hertil vilde være O phæ velsen af samtlige 1400 Sogne- og K øbstadkom m uner m ed deres Skatter og forskellige Skatteligninger o g Ind
førelsen af en enkelt Skat til Provinsstyrelsen. D erved vil ogsaa
den nævnte fælleskom munale Beskatningsordning kunne forsvinde.
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N aturligvis maa Am tm æ ndene for de nye Provinser, naar frem 
tidig alle disse Sager fra Sogne- og K øbstadkom m unerne'henlæ gges
under Provinsstyrelsen, have en langt større Stab af teknisk ud
dannede Em bedsmænd, end de nu har. D er maa saaledes under
A m tm anden i enhver Provins være D irektører henholdsvis for
Skolevæsen, Læge- og H ospitalsvæsen, Fattigvæsen, Bygnings- og
Fredningsvæsen, V ejvæ sen og V andbygningsvæ sen (Havne, V a n d 
lob, Kloakering o l), Skattevæsen og Regnskabsvæsen, m ed hver sit
teknisk uddannede Personale og K on tor (og i de forskellige K on 
torer ikke b lot ingeniørmæssig, skolemæssig, lægemæssig o g anden
teknisk Kundskab, men ogsaa forn ød en juridisk Sagkundskab). Til
disse forskellige Em bedstillinger vil naturligvis adskillige af de nu
værende i By- og Sognekom m unerne ansatte dygtige E m bedsm ænd
kunne udnævnes, saasom Stadsingeniører, Skoledirektører o l. E nde
lig maa det naturligvis ikke overses, at det til visse Sagers rette
Behandling, navnlig den sociale Forsorg, vil være hensigtsmæssigt,
at A m tm anden og hans Provinsstyrelse, der maa anbringes et cen 
tralt Sted i Provinsen, faar A fd elin gsk on torer i en Række rationelt
afgrænsede lokale Distrikter, deriblandt ogsaa de nuværende K ø b 
stæder og deres Omegn. D en sociale Forsorg kræver et Personalkendskab og et Kendskab til de lokale Forhold, som kun kan er
hverves af Eksperter, der virker i mindre, stedlig afgrænsede Krese;
men disse behøver ikke at være saa smaa som de nuværende Sogneog K øbstadkom m uner.
M en uanset, hvor stort et teknisk, juridisk og andet sagligt Per
sonale og K ontorapparat hver af de foreslaaede store Provinser end
maatte faa nødvendigt Behov for, er det givet, at der ved den her
foreslaaede Kom m unalreform vil opnaas en betydelig Forenkling af
alle Sagers Behandling og af hele det administrative A pparat. M ed
Provinsstyrelsen og dens forskellige faglige D irektorater under
Am tm andens Overledelse og m ed et Ministerium som Centralstyre
for al Bygnings-, Frednings-, V e j- og Vandreguleringsvæ sen vil
frem tidig for Danmarks V edk om m en de følgende kom m unale og
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centrale Em beder, Raad, Kom m issioner, N æ vn og U dvalg kunne
afskaffes og alle dertil hørende K on torer spares: Flertallet af de
nuværende A m tstyrelser (16), alle de nuværende 1400 Byraad og
Sogneraad, deres respektive Borgm estre og Form ænd m ed alle til
hørende kom m unale E m bedsm ænd og K ontorer, endvidere deres
mange kom m unale U dvalg og K om m issioner, altsaa Skolekom m is
sioner, Bygningskom m issioner, Sundhedskom m issioner, B randkom 
missioner, Socialudvalg, Regnskabsudvalg, Skattevurderingsmænd
o l , og af ikke-kom m unale K om m issioner og N æ vn, der ogsaa er
helt eller delvis usagkyndige: V andsynsmænd, Landvæsenskom m is
sioner, Byplannævnet, N aturfredningsnæ vn m. m.
D et koster det danske Samfund meget betydelige Summer aarlig,
at enhver af disse 1400 Sogne- og B ykom m uner har deres eget Skole
væsen, H ospitalsvæsen, deres eget Bygningsvæsen, deres eget BrandD e nugældende danske Love, der efter en K om m unalreform og dertil
svarende M inisterialreform efter de ov en for foreslaaede L in jer maa o p 
hæves eller forandres, er navnlig følgende: L ove N r 87 og 88, 25 M arts 1933
om K øbstadkom m unernes og Landkom m unernes (Sogne- og A m tskom m u 
nernes) Styrelse, Bygningslov fo r K øbenhavn N r 148, 29 M arts 1939, B y g 
ningslov for K øbstæ derne N r 210, 1 A u g 1912 og Bygningslovregler for an
dre D ele af Landet, hvilke Bygningslove alle burde sam arbejdes til en fæl
les L ov for hele Landet, L ov om Byplaner N r 181, 29 A p ril 1938, L ov om
Boligtilsyn og Sanering af usunde B ydele N r 212, 31 M aj 1939, L ov om
N aturfredning N r 140, 7 M aj 1937, L ov om K ystfredning, N r 149, 18 M aj
1906, V andløbsloven , N r 63, 28 M aj 1880 (m ed T illæ gslove og andre Love
om dette Em ne), L ov om Landvæsenskom m issioner, 30 D ec 1858, V ejlov en
21 Juli 1867, samt forskellige Bestem melser i L ove om Skolevæsenet, Em 
bedslægevæsenet, offen lig Forsorg o l , jfr saaledes L ov om Folkeskolen, N r
211, 20 M aj 1933 §§ 1-3, L ov om Em bedslægevæsenet, N r 87, 21 A p ril 1914
§ 1, L ov N r 18, 20 M aj 1933 §§ 25-27.
D et er adskillige Gange, ved vidt forskellige Lejligheder, af skolesagkyndige udtalt, at det vilde betyde store Fordele for Skolevæsenet, ogsaa for
selve Undervisningen, om Sognegrænserne blev slettet, og at en Centralise
ring vilde betyde en væsenlig Billiggørelse. D et samme er udtalt af v e jte k 
nisk kyndige for V ejvæ sen ets V edk om m en de og af kyndige for flere andre
Omraader. M en Problem et er aldrig tænkt igennem tilbunds, for alle O m 
raader og i hele dets Sammenhæng.
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væsen, deres eget Skattevæsen, eget Regnskabsvæsen o s v m ed hele
den hertil hørende mægtige Skare af Embedsmænd. M en det er
forøvrig ikke b lot de m angfoldige K ontorer og Em bedsm ænd, der
koster uforholdsm æssig meget. D ertil maa lægges de mægtig fo r 
øgede O m kostninger ved de mange spredte A nlæ gsarbejder, Ind
k øb o l . A len e ved A nlæ g af H ospitaler, Skoler, V e je , ved O rgani
sation af Brandvæsen o l , vil en sagkyndig Styrelse af en hel P ro
vins kunne opnaa Standardiseringens, M asseproduktionens, M asse
indkøbets betydelige økonom iske Besparelser og Forenklingens an
dre Fordele, medens alt nu bliver væsenlig dyrere, naar 1400 Sogneog K øbstadkom m uner under usagkyndig Ledelse skal tumle med
alle disse O pgaver i spredt Fægtning.

D et er en kendt Sag, at der under den arvelige Enevælde var
megen Korruption, baade ved Em beders Besættelse og i den saglige
Forvaltning. Bestikkelser af Ministre fandt Sted i ikke ringe O m 
fang, dog navnlig i Enevældens ældre T id og i visse Stater m ere
end i andre; og Em beder blev ofte besat m ed udygtige Slægtninge
eller Favoritter af de ledende. D em okratiet har im idlertid heller
ikke i denne H enseende noget at lade Enevælden høre. I Lande som
Frankrig og Italien har det under D em okratiet væ ret ret alm inde
ligt, at de Deputerede gennem deres Partis Ministre fik Slægtninge
og V enner anbragt i gode Stillinger, og at dette Favoritvæsen kræ
vede Bevaring og N yoprettelse af en M æ ngde mer eller mindre
overflødige Embeder. Store politiske Skandaler som Stavisky-Sagen
i Frankrig og Nasi-Sagen i Italien viste en vidtræ kkende K orru p
tion. Skønt den tidligere M inister N asi blev døm t til Fængsel for
Underslæb og Embedsmisbrug, ved blev hans Væ lgere paa Sicilien
Gang paa Gang at vælge ham til Deputeretkam ret, da han i vidt
O m fang havde begunstiget sine V æ lgeres private øk onom iske In
teresser. Ogsaa i de forenede Stater er der ofte konstateret, navn
lig i de enkelte Staters Styrelse, en vidtforgren et Korruption. T am 944

m any-Hall-Bandens Styre i N ew Y ork er det grelleste Eksempel,
m en kun et blandt mange andre, større og mindre Eksem pler herpaa. I de nordiske Lande er det politiske Centralstyre under D e 
mokratiet vel i det hele og store ikke korrum peret, ialtfald ikke til
nærmelsesvis i den G rad og under saa grove Form er som det er
i de nys nævnte Lande. M en en Sag som A lberti-Sagen i Danmark,
h vor en Justitsminister gjord e sig skyldig i U nderslæ b og Falsk,
og h vor det dokum enteredes, at han i ret vidt O m fang som M ini
ster havde begunstiget Venner, V æ lgere og Forretningsforbindelser,
viser, at vi ikke i N ord en skal være altfor selvretfæ rdige overfor
de andre Lande paa denne K onto. Ej heller er vi i de nordiske
Lande helt ukendt med, at Rigsdagsm ænd har en vis Indflydelse
paa Stillingers Besættelse. Ligeledes er det ikke helt ukendt, at

A . Leroy-B eaulieu har m ed H enblik paa det franske D em okrati allerede
i det 19 A arhundrede udtalt: »I Stedet for bestandig at foræ dles har Poli
tiken paany tenderet henim od at korrumperes, at fornedres og at besudle
de Hænder, som tager D el deri, og de M ænd, som lever deraf. D ens Kampe
er blevne for forbitrede og for grove til ikke ved deres V old som h ed eller
deres Rænker at vække A fsk y hos de ædleste og retsindigste Naturer. Langt
fra at føle sig mere og mere draget til Politiken er N ationens Elite allerede
hos m ere end et Folk tilbøjelig til at fjæ rn e sig fra den. Politiken bliver
lidt efter lidt et Haandværk fo r de M ænd, som ikke har Evner til at begaa sig i andre Stillinger, eller for Æ ventyrere, som vil gøre deres L ykke i
en Fart. D et er en Industri, i hvilken man for at have H eld m ed sig b e 
h øver mindre Intelligens og Kundskab end Dristighed og Evne til at in
trigere.«
»Idet Stemm eretten udvides, og den politiske Scene oversvøm m es af D e 
m okratiet, trues Europa m ed at se de fleste af de M isbrug fornyede, som
Liberalismen roste sig af at have ophæ vet for bestandig. Man risikerer at
se l’A n cien Regim e’s værste Fejl, Favoritvæsenet, N epotism en, Bestikkelig
heden, B ørsjobberiet, Statstiggeriet, Plyndringen af Statsformuen, Handelen
m ed Stillinger og Begunstigelser, kort sagt hele den H ale af væm m elige La
ster, der h ører hjem m e i de absolute M onarkier, leve op igen under D em o
kratiets M aske og dækket af Friheden. H ovedforskellen er blot den, at
M isbrugene ikke længer ernærer H o ffo lk og anticham brerende A ristokrater,
men tilfredsstiller Plebejerbegæ r og beriger Folkets H ofm æ n d,« Udtalelse
af Leroy-Beaulieau anf hos A rth u r Christensen i: Politik og M assemoral 140.
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flere af et Partis M edlem m er i den lovgiven de Forsamling paa fo r
skellige indirekte M aader er øk on om isk afhængige af Partiets F or
mand og Kasse. M en taget i det hele og store kan det vel n ok siges,
at C en tralstyret under D em okratiet i d e nordiske Lande har været
mindre fordæ rvet end under D em okratiet i de sydlige Lande. D e r
im od kan det ikke nægtes, at der under det kom m unale S elvstyre
i de mange Smaakommuner hos os nu og da forefalder Ting, som
viser, at man ikke altid holder de offen lige kom munale Interesser
og private økonom iske Interesser skarpt adskilt fra hinanden, og
at der i adskillige T ilfæ lde begaas Besvigelser m od Komm unerne,
ikke mindst paa Grund af Sogneraadenes og Byraadenes U kyndighed og deraf følgende manglende Evne til at føre T ilsyn og
ordentligt Regnskab. Flere Gange er det ved retslig U ndersøgelse
konstateret, at der i en Kom m unes økonom iske A dm inistration
er begaaet U nderslæb og andre grove M isbrug o g den største
U orden i Regnskabsførelsen. I en større dansk Kom m une k on 
stateredes det saaledes under det retslige Forhør, at K om m une
sekretærerne havde begaaet store Besvigelser, at Kom m unens R egn
skaber var m eget uordenlig ført, at Sogneraadsform anden var
fuldstændig uvidende m H t Regnskaber, at Kom m unens Kassererske var en forhenvæ rende T jen estepige uden kontorm æ ssig
D et maa bemærkes, at de ov en for om talte Underslæb og U ordn er i K om 
munernes finansielle Stvre har fundet Sted ganske uanset, hvilket politisk
Parti der havde Flertallet og M agten i Kom m unerne, bl a baade under kon 
servativt, venstrepolitisk og socialdem okratisk Styre.
I K om m unallovene findes der enkelte Bestemmelser om Kasse- og R egn
skabsvæsenet. D et bestem mes saaledes, at der skal indsættes et Kasse- og
Regnskabsudvalg, der skal føre T ilsyn m ed Kommunens Kasse- og R egn
skabsvæsen, L ov N r 87, 25 M arts 1933 § 10, L ov N r 88 af s D § 6, og at
særlig ogsaa Borgm esteren eller Sogneraadsform anden skal føre T ilsyn med
Kommunens Kasse- og Regnskabsvæsen, samme L ove henholdsvis § 26 og
§ 7 (dog indskrænker Tilsynspligten sig for Sogneraadenes og deres Formænd sig til at drage O m sorg for, at der ialtfald føres en Kassebog, og at
denne og eventuelt andre Regnskabsbøger opbevares paa behørig M aade).
Men da baade Kasse- og Regnskabsudvalget og Borgmesteren og Sogne-

946

Uddannelse, og at det kommunale Kasse- og Regnskabsudvalgs
Form and hverken havde Forstand paa B ogholderi

eller R egn

skab. I en anden dansk Sognekom m une blev det konstateret, at
alle Komm unens Budgetter var sprængt, at ingen af Sogneraadets
M edlem m er vidste m indste Besked om Kom m unens Ø konom i, at
Sogneraadet havde paadraget Kom m unen en i Forhold til dennes
økonom iske Evne uforholdsm æ ssig Gæ ld, bl a til altfor dyre K loak
anlæg, at Sogneraadsform anden, da han blev udspurgt om Forh ol
dene, viste sig overh oved et ikke at have virkeligt K endskab til
Komm unens Ø konom i, og at heller ikke de af Sogneraadet ansatte
Funktionærer havde nogen Forstand paa det, de skulde udføre. I
en tredje Kom m une var der en saadan U ord en i Regnskabsvæsenet,
at Revisionen og U dredningen til Bunds af alle herhen hørende For
hold vilde koste næsten lige saa m eget som det Beløb, som U nderskudet blev o p g jo r t til. Flere Kom m uner har ogsaa vist sig at være
saa belastet m ed Gæld, som de ikke saa sig i Stand til at klare, at
de har maattet sættes under offenlig A dm inistration. Endelig kan
det ikke nægtes, at der undertiden i Kom m unerne er iværksat V e j
anlæg, som der ikke var Behov for, industrielle Foretagender, som
kort efter Starten b rød samm en m ed store T ab for Kom m unens
Kasse, at der undertiden er givet Tilladelser eller Begunstigelser
raadsform anden vælges af det ved den almindelige Stem m eret valgte, ukyn
dige Byraad eller Sogneraad, er der ingen G aranti for, at disse Personer
overh ovedet magter Kasse- og Regnskabsvæsenet. L idet betryggende er det
derfor ogsaa, at Sogneraadet vælger en Kasserer »a f sin M idte«, bem eldte
L ov N r 88, 1933, § 6. D erfor er der heller ingen effektiv Sikkerhed for, at
den kom m unale V edtæ gts nærmere Regler om Kasse- og Regnskabsvæsenet
bliver andet end Regler paa Papiret. H eller ikke er Lovens Bestemmelser
om Revision betryggende, ti R evisorerne behøver ikke at være sagkyndige
i Regnskab og R evision; efter det rette dem okratiske Princip skal de kun
o p fy ld e én Betingelse: at være valgt af »sam tlige valgberettigede B eboere
i K om m unen paa den for V alg af M edlem m er til Byraadet foreskrevne
M aade«, L ov N r 87, 1933 § 29 (om R evisorer i Sognekom m uner se Lov
N r 88, 1933 § 6, h vorefter en af Revisorerne kan vælges »in den for Sogne
raadets M id te«; der er dog et vist O vertilsyn fra Am tsraadets Side).
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(navnlig paa Byggeom raadet), der savnede egenlig saglig Begrun
delse, og at der i disse T ilfæ lde har væ ret en ikke u b e fø je t M is
tanke om, at offen lige og private Interesser ikke har væ ret tilstræk
kelig klart og skarpt adskilt.
D et slette kommunale Styre under D em okratiet er ikke noget
for dette Land ejendom m eligt. D et er noget, vi finder i alle N u 
tidens Stater; o g Kritikken er allevegne skarp. D et er ikke under
ligt, at man undertiden griber til haarde M idler for at blive af med
dette Styre. I Byen D a yton i U S A greb man tilsidst (i 1917) til
den U d vej at ansætte en C ity Manager, d v s en M and, der med
uindskrænket M yndighed skal styre hele Byens A dm inistration
uden M edvirken eller K ontrol af Byraad eller anden politisk F or
samling. M an havde ikke længer T id og Raad til den Slags i D a y 
ton. C ity Managers Styrelse af alle Komm unens A nliggen der i D a y 
ton er gaaet saa godt, at en Række andre Byer efterhaanden har
fulgt Eksemplet. Som vi skal se, er det im idlertid ikke b lot K o m 
munerne, der trænger til en C ity M anager og til at blive af m ed
deres Byraad, det er ogsaa Staten, der trænger til en State M ana
ger, der kan ordn e og styre alle Statens Sager, uden politiske F or
samlingers usaglige Indblanding.

H ov ed fejlen ved Kommunernes Kasse- og Regnskabsvæsen er, at L ov 
givningen, tro m od det dem okratiske Princip, ikke har g jort det eneste rig
tige: at anordne, at Regnskaberne baade skal 1) anlægges af virkelig regnskabskyndige efter m oderne betryggende bogholderim æ ssige M etoder, 2) f ø 
res af regnskabskyndige og 3) revideres af regnskabskyndige Revisorer. Er
faringen viser ogsaa her, at det dyreste undertiden er det billigste i det
lange Løb.
Efter den ov en for foreslaaede kom m unale R eform vil der istedenfor c
1400 K øbstad- og Sognekommuners Regnskaber kun blive 7 Provinsers
Regnskaber at føre og revidere. A len e dette vil betyde en m eget væsenlig
Forenkling og Besparelse, ti et Regnskab er i sig selv ikke vanskeligere at
føre, enten det om fatter f Eks hele Fyen som én K om m une eller Byen
Svendborg. D et er kun Beløbene, der bliver større; Regnskabsposterne bli-
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D et kom m unale Selvstyre i mindre lokale Om raader som K ø b 
stæder og Sogne har i ældre T id er haft en M ission. A fstan den e fra
By til By var store paa Grund af de den Gang væ rende T rafik 
m idler; Byer og Sogne maatte derfor ogsaa adm inistrativt i høj
G rad overlades til sig selv. Centralregeringen havde ikke den di
rekte praktiske Føling m ed de lokale F orhold i Landets forskellige
Byer og Egne, og Regeringens Indgriben kunde derfor undertiden
blive noget livsfjern. B ym yndighederne havde derim od intim per
sonlig K ontakt m ed de lokale Forhold og kunde derfor ofte gribe
ind m ed større Forstaaelse til Fjernelse af U læm per og M isbrug.
Men det maa samtidig tilføjes, at det kom m unale Selvstyre virkede
ver væsenlig de samme. D er bliver da i de 9 Provinser Raad til baade at
indrette og føre et fuldt m oderne Bogholderi, Kasse- og Regnskabsvæsen,
ved H jæ lp af helbefarne regnskabskyndige, og lade samtlige Regnskaber
aarlig revidere af statsautoriserede Revisorer, der skal have til Pligt ved
flere uanmeldte Kasse- og Regnskabseftersyn om A aret at forvisse sig om
Pengenes Tilstedevæ relse, deres betryggende Anbringelse og Regnskabernes
behørige Førelse.
— T il Belysning af um otiverede A nlæ g af industrielle V irksom heder fra
Kommuners Side skal nævnes følgende. I Byen X foranledigede K om m unen
ved sit Initiativ, at en større Fabrik blev anlagt, skønt det ligger udenfor
en K om m unes O pgaver at starte nye Fabriksvirksom heder eller paa anden
direkte M aade gribe ind i Forretningslivet, hvad Kom m unen ganske savner
det fornødn e Kendskab til og den fornødn e Erfaring i. D en nævnte K om 
mune indskød im idlertid af sin Kasse 250.000 Kr. i bem eldte Fabrik og fik
endog ved politisk Indflydelse en Statstøtte paa 300.000 Kr til samme, skønt
de sagkyndige stærkt advarede m od denne Fabriksvirksom hed, der var tek
nisk m eget vanskelig. I Fabrikkens Bestyrelse indtraadte endog en af K om 
munens Em bedsmænd. Et andet Bestyrelsesm edlem fik overdraget O p førel
sen af Fabrikken efter Regning og m od et H on orar af 20 pr c af A r b e jd s 
lønnen; og samme Bestyrelsesm edlem blev lønnet D irektør for Fabrikken;
han forenede saaledes ikke mindre end tre Stillinger, Fabrikkens Bygmester,
D irektør for samme og Bestyrelsesm edlem . D et viste sig, at hverken han
eller de andre Ledere af Fabrikken havde virkeligt Kendskab til den fo r 
søgte Fabrikations store tekniske V anskeligheder; og A rb ejd ern e viste sig
at mangle den fornødne, særlige tekniske Uddannelse. Efter et halvt Aars
Forløb maatte Fabrikken stanse og blev erklæret konkurs. Baade K om m u
nens og Statens Penge, ialt 550.000 Kr var tabt. I en anden K om m une blev
60
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bedst i M iddelalderen og i det 16 og 17 Aarhundrede, hvor Byernes
Styre, Borgmestre og Raad valgtes af de dygtigste og m est ansete
næringsdrivende Borgere. Som et særlig god t Eksempel paa dette
dygtige aristokratiske K øbstadstyres gavnlige Indgriben maa sær
lig fremhæves de engelske Byers effektive Indgriben ov e rfo r Lavene
og deres M isbrug i det 17 og 18 A arhundrede, medens de enevæ l
dige Fyrster paa Fastlandet og deres Centralregeringer ikke havde
en tilsvarende praktisk Kontakt m ed Lavenes V irkninger i de fo r
skellige lokale Om raader og derfor heller ikke saa kraftig kunde
m odvirke deres Misbrug, se oven for under Erhvervsretten S 553 ff.
M en de engelske Byer var i det 17 og 18 A arhundrede styret af
Borgmestre og Raad, valgt blandt de mest ansete og frem ragende
Borgere.
M en ogsaa Kom m unalforvaltningen er et Om raade, hvis R ets
form er ikke kan være upaavirket af den nyere T ids mægtige tek
niske U dvikling. O veralt om form er denne Teknik Samfundets R ets
regler og Retsinstitutioner. H vad der var praktiske o g hensigts
mæssige Styreform er i det 17, 18 og 1 H alvdel af det 19 A arhun
drede, er det ikke længere. M ed N utidens intense tekniske U d v ik 
ling paa alle Trafikm idlers Om raade, v ed Jernbaner og A u to m o 
biler, er der ikke længer langt fra By til By. En Centralregering
kan i det 20 A arhundrede H undrede Gange lettere end i det 17, 18
et stort og kostbart V ejan læ g gennem ført, endskønt der ikke kunde paa
vises at være noget særligt trafikmæssigt Behov h erfor; det viste sig ogsaa
senere, at V e je n kun blev lidt benyttet, ihvertfald ikke i et O m fang, der
stod i noget rimeligt Forhold til de store Anlæ gsom kostninger. I en tredje
Kom m une besluttede Borgm ester og Byraad at støtte O pførelsen af et
stort Bygningskompleks, bestaaende væsenlig af Lejligheder for velhavende
Lejere. Samtidig konstateredes det, at der i samme komm unale O m raade
var en betænkelig Mangel paa Lejligheder for de mindre bem idlede. —
D e her nævnte overraskende A fgørelser synes kun at kunne forklares ved,
at privatøkonom iske Interesser hos visse M edlem m er af Kom munalraadene
eller deres Forretningsforbindelser har været m edvirkende ved A fgørelserne.
Om

ovennævnte komm unale Fabriksvirksomhed se Villiam

Dansk Vinduesglasfabrikation og de offen lige Kasser, 1936.
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Halland:

og 19 A arhundrede kom m e i personlig praktisk K ontakt m ed de
lokale Forhold overalt i Riget, ganske særlig v ed M otortrafikkens
mægtige U dvikling. O g en Provinsstyrelse indenfor de oven for skit
serede kommunale Landom raader, f Eks Fyen, den nordlige H alv
del af Sjælland, kan m ed N utidens hurtige Befordringsm idler skaffe
sig uafbrudt personlig, praktisk K ontakt m ed alle V e j-, Havne-,
Skole-, H ospitals- og B ygningsforhold indenfor Provinsens O m 
raade. D en nuværende kommunale Ordning m ed de 1400 smaa
K øbstad- og Sognestyrelser maa derfor ogsaa af teknisk-trafikale
Grunde siges at være ganske foræ ldet som administrativ Inddeling
og Ordning. D e Grunde, der i det 16, 17, 18 og tildels i det 19 A a r
hundrede kunde tale for en Forvaltning af Landet véd disse mange
Smaakommuner — der dengang tilm ed blev dygtig ledede — er ikke
længer tilstede.
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7

Kapitel.

STATEN S OG K O M M U N ER N E S FINANSER
U N D E R D E M O K R A TIE T .

E

R F A R IN G E N fra alle Lande i det 19 og 20 A arhundrede v i
ser, at Folkestyret i Stat og Kom m une er et meget kostbart

Styre. Ogsaa i dette Land viser den almindelige V algrets Indførelse
i Statens og Kom m unens Styrelse det samme almene Træ k som
andetsteds: en overordenlig Stigning i Statens og Kom m unernes
U dgifter og, trods en mægtig Forøgelse af Skatterne paa Indtægt
o g Formue, en m eget betydelig Stigning i Statens og Komm unernes
Gæ ld. O g jo mere V algretten er blevet udvidet, desto stærkere er
de offenlige U dgifter og den offen lige G æ ld steget.
D et vil være særlig illustrerende at tage følgende A ar fra det
danske Samfund til Stikprøver: 1900, 1916, 1940. I A aret 1900 var
D em okratiet endnu hverken gennem ført i Statens eller K om m uner
nes Styrelse. I Statstyrelsen havde det i en lang A arræ kke før 1900
væ ret Skik, at det af den almindelige V algret frem gaaede Folke
ting ingen Indflydelse havde paa Ministeriets Sammensætning; og
det maa indrøm m es, at M inisterierne i alle disse A ar for en stor
D el bestod af frem ragende fagkyndige paa forskellige O m raader;
og adskillige af disse fagkyndige var Ministre i en længere A a r
række, hvad der gav A dm inistrationen en betydelig Fasthed. D er
var den Gang heller ingen almindelig V algret til den anden A fd e 
ling af Rigsdagen, Landstinget, eller til Kommunalraadene, idet
baade M edlem m erne af Landstinget, Byraadene, Sogneraadene og
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Am tsraadene kun for en D el valgtes af alle V æ lgere ifølge almin
delig V algret (i Landsting og Byraad) eller af alle Skatteydere (i
Sogne- og A m tskom m unerne), men for en D el valgtes af Personer
m ed en vis h øjere Skatteindtægt.
1900 var det sidste A ar af denne R egeringsperiode. I 1901 s e j
rede D em okratiet forsaavidt i Statstyrelsen, som det herefter blev
Skik at lade Folketingets Flertal bestem m e M inisteriets Sammen
sætning (Parlamentarism en). M en D em okratiet havde dog ikke her
med sejret helt, hverken i Landets centrale eller kom m unale Sty
relse. Landstinget valgtes nemlig stadig delvis af de højstbeskattede; og i det kommunale Styre ved blev denne Ordning ogsaa. M en
ved L ov af 20 A pril 1908 indførtes den almindelige V algret ved
V alg til alle Byraad og Sogneraad, ved L ov 13 A pril 1916 til A m ts 
raadene og ved G rundloven 5 Juni 1915 til Landstinget. D et vil
d erfor være af Interesse at undersøge Statens og Kom m unernes
U dgifter og G æ ld A ar 1900, da D em okratiet endnu hverken var
gennem ført i Statens eller Kom m unens Styrelse, dernæst undersøge
hvorm eget de offen lige U dgifter og den offen lige G æ ld vok sede i
Perioden 1900-1916, i hvilken Periode D em okratiet delvis havde
sejret, og endelig, h vor meget U dgifter og G æ ld vok sede i Perioden
1916-1940 (idet der tages det sidste normale Finansaar, 1939-40, før
Katastrofen b rød ind over Landet), altsaa i de c 25 A ar, h vor det
rene D em okrati har hersket baade i Statens og samtlige K om m u
ners Styrelse.
U ndersøgelsen viser følgende T al:
I 1900 var Statens og Kom m unernes samlede U dgifter ialt: 164,3
M illioner Kr (h vora f Statens var 77,5 M illioner og Kom m unernes
var 86,8 M illioner). I 1916 var de steget til 465,7 M illioner K r (hvoraf
Statens U dgifter var 242,4 og Kom m unernes 223,3 M illioner). I 1940
var Statens og Kom m unernes samlede U dgifter steget til 2037,6
M illioner K r (hvoraf Statens U dgifter var 942 M illioner og K om 
munernes var 1095,6 M illioner).
I den første Periode, i de 17 A ar fra 1900 til 1916, h vor D e m o 
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kratiet endnu kun havde sejret delvis, steg de samlede offen lige U d 
gifter altsaa fra c 164 M illioner K r til c 466 M illioner Kr, en Stig
ning paa c 300 M illioner Kr, fordelt paa alle 17 A ar altsaa m ed en
gennemsnitlig H astighed af c 18 M illioner K r pr Aar. I den næste
Periode, de 25 A ar fra 1916 til 1940, hvor D em okratiet helt havde
sejret, baade i Statens og Kom m unernes Styrelse, steg de samlede
offenlige U dgifter fra c 466 M illioner K r til c 2038 M illioner Kr, en
Stigning paa c 1570 M illioner Kr, fordelt paa alle 25 A ar altsaa
med en gennemsnitlig H astighed af 63 M illioner Kr pr Aar.
N aturligvis maa man ved disse T al tage i Betragtning, dels at
den danske K rone havde en væsenlig lavere V æ rdi i Perioden 19161940 end i Perioden 1900-1916 og dels, at de søn derjysk e A m ter i
den sidste Periode blev indlem m et i R iget og forøged e dets U d 
gifter. M en selvom vi regner med, at Kronen ikke i den sidste Pe
riode var mere væ rd end 50 pr c af, hvad den var væ rd før 1916
(hvor den forøvrig allerede var devalueret noget i F orhold til 1913,
det sidste A ar før Krigen), og selvom vi m edberegner en rigelig
Margin til de aarlige U dgifter til de søn derjysk e Landsdele, maa
vi alligevel konstatere, at U dgifterne er blevet forøget i T id en 19161940 med langt større B eløb og i et langt stærkere T em p o end i
T iden 1900-1916, — for at blive i H astigheds-U dtrykket — ihvertfald m ed c 30 M illioner K r pr A ar i 1916-1940, m od kun c 18 M il
lioner Kr pr A ar i 1900-1916.
I det store og hele giver de anførte Tal et rigtigt Billede af Stig
ningen i de to Perioder. M en vil man give et helt nøjagtigt Billede
af U dviklingen og tage alle Forskydninger i Befolkningstallet med,
baade Forskydningen ved de søn derjysk e Landsdeles Indlemmelse
og Forskydningen ved den almindelige Forøgelse af B efolknings
mængden i disse Tidsrum , kan man angive Stigningen i de o ffe n 
lige U dgifter pr Indbygger. D et viser sig da, at i 1900 u dgjorde de
offenlige U dgifter pr Indbygger 63,58 Kr (hvoraf 30 Kr var Sta
tens og 33,58 Kr Kom m unernes), at i 1916 udgjorde samme U dgifter
159,44 K r pr Indbygger (hvoraf 82,99 K r var Statens og 76,45 Kr
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var Kom m unernes), og at i 1940 udgjorde U dgifterne pr Indbygger
530,08 K r pr Indbygger (h vora f 245,06 Kr var Statens, 285,02 Kr var
Kom m unernes). T otalbilled et forandres, som det vil ses, ikke ved
disse Tal. D e viser det samm e som de først anførte T al: en stærk
Stigning i de offenlige U dgifter allerede i Perioden 1900-1916, det
delvise D em okratis Periode — idet U dgifterne i 1916 var 2½ Gang
saa store pr Indbygger som i 1900 — , men en langt stærkere Stig
ning i T id en 1916-1940, det fuldstændige D em okratis Periode — idet
U dgifterne i 1940 var næsten 3½ Gang saa store som i 1916, og i
hele Perioden 1900-1940 taget under ét en vold som Stigning i Sta
tens og Kom m unernes U dgifter, fra 63,58 K r pr Indbygger i 1900
til 530,08 Kr pr Indbygger i 1940, hvilket sidste Tal er c 8 ½ Gang
saa stort som Tallet fra 1900. Selvom vi nu regner m ed en rigelig
M argin for Devalueringen af den danske K rone og antager, at den
danske Krone i 1940 var n oget under H alvdelen væ rd af, hvad den
var væ rd i 1900, bliver Resultatet ialtfald, at Statens og K om m u
nernes sam lede U dgifter pr Indbygger nu, efter 40 A ars Dem okrati,
er c 4 Gange saa store som i 1900.
D et samme H oved in d tryk faar vi, hvis vi undersøger Stignin
gen i Statens og Kom m unernes Gæld. D enne samlede G æ ld ud
gjord e A ar 1900 350,9 M illioner K r (hvoraf 207,9 M illioner K r var
Statens og 143 M illioner Kr var Kom m unernes) eller 135,74 K r pr
Indbygger, i 1916 904,3 M illioner K r (h vora f 461,0 Kr var Statens,
443,3 Kom m unernes) eller 309,58 K r pr Indbygger, og i 1940 2586,4
M illioner K r (hvoraf 1337,8 var Statens, 1248,6 K om m unernes) eller
672,84 Kr pr Indbygger. Selvom vi ogsaa her tager K ronens nævnte
Devaluering m ed i Betragtning, kom m er vi ialtfald til det Resultat,
at den offenlige G æ ld pr Indbygger er 2½ Gang saa stor i A aret
1940 som i A ar 1900.
D et fremgaar endvidere af de ovenstaaende Tal, at K om m u n e
sty r et i N utiden er ganske særlig kostbart, endnu mere kostbart

I 1901 u dgjorde hele Danmarks Befolkning 2.450.000 og i 1940 3.844.000.
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end Statstyret. Fra A a r 1900 til 1940 steg nemlig, som det vil ses,
Komm unernes G æ ld fra 55,32 K r pr Indbygger til 324,82 K r pr Ind
bygger, hvilket er næsten en 6 D obling, medens Statens G æ ld steg
fra 80,42 Kr pr Indbygger til 348,02 pr Indbygger, hvilket dog kun
er lidt over en 4 D obling. Ganske særlig kostbart har K om m une
styret væ ret efter 1916, altsaa efter at den almindelige V algret var
blevet indført i samtlige Komm uner. M edens nemlig Kom m unernes
U dgifter pr Indbygger f ra A ar 1900 til A a r 1916 dog kun steg fra
33,58 til 76,45 Kr, saa steg U dgifterne derim od i Perioden 1916-1940
fra nævnte 76,45 Kr til 285,02 K r pr Indbygger; i den første Periode
voksede U dgifterne altsaa kun med 2,7 Kr pr Indbygger om A aret,
m edens de i den sidste Periode voksede m ed god t 8,3 K r om A aret
pr Indbygger. Disse Tal bekræ fter saaledes paa deres V is den K ri
tik i Enkeltheder af de 1400 Sogne- og K øbstadkom m uners Styre
paa de forskellige Omraader, som jeg i det foregaaende har givet.
D et vil efter de oven for givne Tal ikke undre, at Em bedsmændenes A ntal er vok set ganske overordenlig i D em okratiets Periode.
D et er meget vanskeligt under den nu raadende offenlige Statistik
at trænge virkelig tilbunds i, hvor mange Em bedsm ænd der faktisk
er, ganske særlig i de 1400 Kom m uners T jeneste. M en det kan sik
kert siges, at Embedsmændenes A ntal i Perioden 1900-1940 er b le
vet om trent fordoblet. Efter en skønsmæssig O pgørelse var der i
1901 c 52.000 Em bedsm ænd i Stat og Kom m uner (hvoraf c 27.000
var i Statens og c 25.000 i Kom m unernes T jen este) og i 1930 c 91.000
(hvoraf c 45.000 var i Statens og c 46.000 i Kom m unernes T jen este).
M en efter 1930 er navnlig A ntallet af Kom m unernes Em bedsm æ nd
(særlig efter de store Socialloves G ennem førelse) steget m eget b e 
tydeligt. V i kan regne med, at der nu findes mindst c 95.000 Em 
bedsm ænd i Danmark til en Befolkning paa 3.900.000. D ette b etyd er
altsaa, at vi har 1 Em bedsm and for hver 41 Indbyggere eller c 2,4
pr c af Befolkningen. T il Sammenligning tjener, at i Schweiz udgør
Em bedsm ændene i A ntal kun c 1,8 pr c af Befolkningen og i H o l
land kun c 1,2 pr c.
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U ndersøger man nærmere de forskellige offenlige U dgifters A rt,
viser det sig, at der navnlig er to U dgiftsposter, der tynger o v e r
ordenlig stærkt paa Statens og Kom m unernes Finanser, og det er
U dgifterne til de sociale U n d erstøttelser (A ldersrente, anden social
Forsorg, A rbejdsløshedsunderstøttelse o l) og U dgifterne til U ndervisningsvæ senet (til Kom m uneskoler, Gym nasier, de h øjere Læ re
anstalter — Universiteterne, den tekniske H øjsk ole, K unstakade
miet, Landbohojskolen, H andelshøjskolen, Tandlæ geskolen o l —
samt Støtte til forskellige private Skoler). Begge disse A rter af U d 
gifter er steget uforholdsm æ ssig stærkt i Perioden 1900-1940, og
ganske særlig betænkelig er den ligefrem voldsom m e Stigning i
disse to U dgifter i Perioden 1916-1940.
I 1900 u dgjorde Statens og Kom m unernes U dgifter til de sociale
U n d erstøttelser kun 18,4 M illioner K r (hvoraf 4,3 M illioner var Sta
tens og 14,1 K om m unernes) eller kun 7,11 Kr pr Indbygger. I 1916
u dgjorde de samme U dgifter 53,7 M illioner K r (hvoraf 18,8 var Sta
tens, 34,9 Kom m unernes), eller 18,39 K r pr Indbygger. M en i 1940
M H t den ov en for anførte Statistik bem ærkes iøvrig, at Tallene angaaende Statens og Kom m unens Finanser fra de nævnte A a r er taget fra
Finansaarene 1899-1900, 1915-1916, 1939-1940. For det første A ars V e d k o m 
m ende vedrører Tallene for Komm unernes V edkom m en de dog Kalenderaaret 1900. Den offen lige G æ ld er i hvert T ilfæ ld e op g jort ved Udgangen
af de paagældende Finansaar. Tallene for A arene 1915-1916 og 1939-1940 er
taget fra Statistisk A arbogs Sammendrag for de paagældende Aar. For
1899-1900 (1900) er saa vidt mulig tilsvarende Tal samm endraget paa G rund
lag af statistisk A arbogs T abel for det paagældende A a r vedrørende hen
holdsvis Statens og Komm unernes Indtægter og U dgifter samt Status.
M H t A n tallet af Statens og K om m unernes Em bedsm ænd skal bem ær
kes, at Sondringen mellem Stat og K om m une delvis er foretaget efter Skøn,
da Erhvervsfordelingen i Folketællingstabelværkerne i de fleste T ilfæ lde
ikke er specificeret, men kun angiver f Eks »Adm inistrationspersonale i
Stat og K om m une«. I »Danm arks Erhvervs- og Sam fundsliv« fra 1930 skriver
J. W arm ing, at efter en noget foræ ldet O pgørelse kan man anslaa de i
Staten ansatte Tjenestem æ nd og Funktionærer til c 43.000, og dette Tal
stemmer godt m ed ovenstaaende T al paa 45.000.
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var de sociale U dgifter steget til 376,7 M illioner Kr (h vora f 186,9
var Statens, de 189, 8 Kom m unernes) eller 98 K r pr Indbygger.
Statens og Kom m unernes U dgifter til U nd ervisn in gsvæ sen et ud
gjord e i 1900 kun 16,5 M illioner K r (hvoraf 4,8 var Statens, 11,7
Kom m unernes) eller 6,39 Kr pr Indbygger. I 1916 var de samme U d 
gifter steget til 36,9 M illioner Kr (hvoraf 12,6 var Statens, 24,3 K o m 
munernes) eller 12,63 pr Indbygger. M en i 1940 var disse U dgifter
steget til 162 M illioner K r (hvoraf 75,9 var Statens, 86,1 Kom m unerner) eller 42,15 Kr pr Indbygger.
A llerede før Socialloven, 20 M aj 1933, havde Danm ark væ sen
lig større U dgifter til sociale U nderstøttelser end N abolandene
Sverrig og N orge. M edens disse U dgifter i Danm ark i 1925-26 an
drog 76 Kr pr Indbygger, androg de i Sverrig i samme A ar kun
32 Kr og i N orge kun 39 Kr pr Indbygger.
Selvom man tager alt skyldigt H ensyn til Kronens forringede
Værdi, er U dgifterne til de sociale U nderstøttelser dog i 1940 næ
sten 7 Gange saa store som i 1900, og U dgifterne til U ndervisningsvæsenet i 1940 3½ Gang saa store som i 1900.
D et danske Samfund har naturligvis taget flere sociale O pgaver
op i det 20 A arhundrede end i det 19 Aarhundrede. M en U dgifterne
har for det første i sig selv været altfor store, og dernæst er Spørgs
maalet dels, om det har væ ret de rigtige sociale Opgaver, man har
taget op, og dels, om de af Stat og Kom m une er blevet løst paa
forsvarlig Maade. Disse sidste Spørgsmaal skal den følgende U nder
søgelse nærmere klarlægge.
For at kunne svare til de nævnte mægtige U dgiftsforøgelser har
Staten været nødt til ustanselig at forh øje Skatterne. I 1913-1914 ud
gjord e samtlige Skatter til Stat og Kom m une 177 M illioner K r eller
11,9 pr c af N ationalindkom sten (i 1914 1500 M illioner Kr). I 19391940 var de steget til 1167,2 M illioner K r eller 23,6 pr c af N ational
indkom sten (i 1939 4950 M illioner Kr). Skatterne er altsaa i det
fuldstændige D em okratis Periode blevet fordoblet. A f de nævnte
1167,2 M illioner Kr Skatter i 1939-40 er langt den største D el Ind
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tægts-, Formue- og E jendom skatter, nemlig c 700 M illioner Kr. Ind
tægts- og Formueskatten er nu naaet til det sam fundsmæssige Bristepunkt. N aar de frem ragende K ræ fter i Erhvervslivet, altsaa de,
hvorpaa Erhvervslivets U dvikling beror, kan kom m e til at betale
indtil 75 pr c af deres Indtægt i Skat, jfr L ov N r 112, 18 M arts 1941
§ 2, 4 Stk a, og i talrige T ilfæ lde betaler mellem 60 og 70 pr c, maa
de nødvendigvis konstatere, at det ikke længer kan betale sig at
tjene Penge, at det ikke for en Leder er R isikoen o g den derm ed
forbundne sjælelige Belastning væ rd at sætte nye større Foretagen
der i Gang, at indlade sig paa nye større Forretninger. D ette er Be
skatningens samfundsmæssige Bristepunkt.
Som Eksempel paa Skatternes Virkning i Erhvervslivet kan anføres fø l
gende Eksempel: En Fabrikant, der har en større M askinfabrik, faar tilbudt
en stor Levering til 400.000 Kr. D er er nogen Risiko, idet han skal have
B eløbet betalt paa 3 Veksler, men han vil gerne gøre Forretningen. Han
maa nu beregne Skatternes Virkning i Forhold til denne Forretning: Han
har for T iden en skattepligtig Indkom st paa 100.000 Kr, og tager han den
nye Forretning, vil hans skattepligtige Indkom st stige til 150.000 Kr. Da han
skal betale M erindtægtskat af Forøgelsen u dover 20.000 Kr, altsaa 30.000 Kr
og denne Skat betyder 50 % T illæ g til disse 30.000, vil det sige, at han skal
betale Skat af ialt 165.000 Kr. A f sin hidtidige Indkom st, 100.000 Kr har han,
da han bor i K øbenhavn, betalt 52.425 K r i Skat. For de 165.000 Kr skal han
betale ca 97.000 Kr. Han skal saaledes af de ekstra indvundne 50.000 Kr
betale de 45.000 Kr i Skat, og det reelle U d b ytte af den store Levering,
der vil beskæ ftige mange A rbejd ere, bliver ca 5000 Kr. For at tjene disse
Penge skal han have store Udlæg og endda en D el Risiko. D et vil herefter
ikke være underligt, at han betænker sig og lader U dlandet faa Ordren.

Den nuværende Krigstilstand i V erd en m edfører en ganske ab
norm E fterspørgsel paa Landbrugsvarer og A rb ejd sk raft. D ette b e 
virker for Danmark som for adskillige andre Lande en økonom isk
H øjkon ju nktur paa disse to Faktorers Omraade. Saalænge denne
abnorm e Tilstand varer, hvor de danske Landbrugsprodukter bliver
overordenlig h ø jt betalt, og en væsenlig D el af de A rb ejd sløse hos
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os bliver beskæ ftiget i andre Lande, vil den stærke finansielle Be
lastning, som Statens og Kom m unernes Finanser lider under, endnu
i nogen G rad kunde holde. M en saasnart hele denne abnorm e T il
stand ophører, og Folkemasserne overalt efter Krigens Slutning
strøm m er fra H ærene og Rustningsindustrierne, og det m ægtige
Problem rejser sig om , hvorledes man skal finde Beskæ ftigelse til
disse Folkemasser, vil der ikke længer være A nvendelse for vore
A rb ejd sløse i de Lande, hvor de nu er beskæ ftiget; A rb e jd slø s 
heden vil da sandsynligvis atter hos os blive overordenlig stor; og
sam tidig vil Levnedsm iddelproduktionen hele V erd en over antage
saa store Dim ensioner, at de nuværende Priser paa danske Land
brugsprodukter ikke kan forventes at holde. D ette maa man ialtfald
regne m ed som en Mulighed. O v erfor en saadan kom m ende N ø d s 
tilstand vil det danske Samfund staa m eget slet rustet, m ed de
mægtige U dgifter og G æ ldsforpligtelser, der hviler paa den danske
Stat og de danske Komm uner, saaledes som den anførte finansielle
Statistik viser. D en økonom iske Overbelastning, som det danske
Samfund er udsat for som Følge af disse Statens og Kom m unernes
U dgifter og G æ ldsforpligtelser, vil under en kom m ende N ø d stil
stand let ende i et Sammenbrud. D et gælder derfor om i Tide, alle
rede nu at besinde sig og undersøge M uligheden af R eform er, der
kan sanere dette Samfunds Finanser. T il dette Samfund gælder i
dybeste Forstand ogsaa de manende O rd af Digteren til den En
kelte: »O m du begyndte nu, i dette Ø jeblik «. D et kan snart blive
for sent.
V il man nærmere kende en Sygdom s Natur, maa man kende
dens Aarsager. D et gælder ogsaa Samfundets Sygdom m e. D en Syg
dom, det danske Samfund lider under, den finansielle O verbelast
ning i Stat og Komm une, stammer, saa vidt jeg kan se, navnlig fra
4 Aarsager, som man maaske passende kan benæ vne saaledes: 1. So
ciale Y delser uden Genydelse, 2. T ilskud og Laan — fra Stat eller
Kom m une — til det ikke levedygtige eller til det kun halvt leve
dygtige, 3. Erhvervsvirksom heder, der drives af Staten eller K om 960

munen, men ikke efter sunde, forretningsm æssige Principper. 4. Ind
viklet, m angeleddet og derved kostbar Forvaltning, i Stat og K o m 
mune.
A f disse A arsager vil 1-3 blive behandlet i dette Kapitel. A a r
sag 4 er et saa om fattende Emne, at det vil blive behandlet i et
særligt Kapitel, 8 Kap.

1. SO C IA LE Y D E L S E R U D E N G E N Y D E L S E .
U nder den almindelige V algret er det fristende fo r et Partis
Politikere at bevæ ge den store V æ lgerm asse til at stem m e paa sig
ved at love dem store Fordele, givet af Samfundet; og det er en
kendt Sag, at de forskellige politiske Partier efterhaanden er k om 
met ind paa i ikke ringe G rad at overby d e hinanden i saa H en 
seende. U nder dette K apløb om Stemmerne er det ikke taktisk
heldigt at tale om, at der af Befolkningen maa ydes n oget til G en 
gæld for de Fordele, som Samfundet skal yde, at der maa bringes
O fre som Pligt til Gengæ ld for en Ret. Følgen heraf er blevet, at
den sociale U nderstøttelses-Lovgivning i h øj G rad er blevet præget
af System et: Y delse uden Genydelse.
I. D ette gælder først og frem m est A ld ersren ten. D en ydes Be
folkningen af Stat og Kom m une som en ren G ave, uden nogetsom helst V ederlag. D er var i 1940 184.200 A ldersrentenydere. Statens
og Kom m unernes U dgifter hertil var samme A ar 127,5 M illioner Kr.
U nderstøttelse i T ilfæ lde af Sygdom , U lyk ke, Invaliditet (In va
liderenten) og A rb ejd sløsh ed er dog i nogen G rad baseret paa F or
sikringstanken, idet Befolkningen her selv yd er et vist Bidrag, men
Statens og Kom m unernes Bidrag andrager efterhaanden ogsaa her
meget store B eløb, nemlig (i 1940) til Sygeforsikringen c 29 M il
lioner Kr, til Invaliderenten c 19 M illioner Kr, til A rb ejd sløsh ed s
understøttelse c 63 M illioner Kr, ialt c 111 M illioner Kr, m edens
B efolkningen selv her betaler c 115 M illioner Kr. A ltsaa selv ved
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disse U nderstøttelser betaler Stat og Kom m une om trent H alvdelen
af U dgifterne. H ertil kom m er hele den offenlige Forsorg under
dens mange forskellige Former (K om m unehjæ lp, Fattighjælp, Sær
hjælp, B ørneforsorg o s v), der ydes uden nogetsom helst V ederlag
og andrager c 150 M illioner Kr. H ele det offen lige U nderstøttelsessystem koster saaledes, som ov en for anført, Stat o g Kom m une hen
ved 400 M illioner Kr. aarlig. Langt den største D el af dette B eløb
ydes altsaa uden nogetsom helst Bidrag fra den store B efolknings
Side.
Dette U nderstøttelsessystem betyder ikke b lot en O verbelast
ning af Statens og Kom m unernes Finanser. D et b etyd er tillige, hvad
der samfundsmæssig er en endnu større U lykke, en Svækkelse af
Karakteren hos store D ele af Befolkningen. Mange V æ rdier i denne
V erd en kan hver for sig være gode nok, Teknik, Kunst, V idenskab,
men vigtigst af alt i Samfundet er det, uden hvilket alt andet er
om sonst: Karakter. D et svækker i Længden et Folks Karakter, at
det faar en Række G od er gratis, uden egen Fortjeneste, og at det
faar disse G od er og kun kan faa dem ved, at den dygtigste, flit
tigste og mest sparsom m elige D el af Folket betaler disse G o d e r
fo r M assen gennem saa store O fre, saa store Skatter, at Foretag
som heden, Fliden og Sparsom meligheden, som vist, ikke længer
faar den rette Belønning. M en dertil kom m er, at navnlig A ldersrenteordningen direkte m odvirker Sparelysten i den jæ vne B efolk 
ning. Den, der f Eks ved et langt Livs Flid og A fsa vn har opsparet
en Kapital af 25.000 Kr, faar 1250 Kr i Rente heraf aarlig og ingen
A ldersrente af Staten; men den, der intet har opsparet, faar næsten
lige saa meget i A ldersrente som den første faar i Rente af sine
opsparede Penge. Endelig virker det demoraliserende, at A ldersrenten allerede kan opnaas længe inden A rbejd sevn en s Ophør,
nemlig ved 60 A ars A lderen, m edens den naturligvis først burde
kunne opnaas ved samme A lder, som Pensioner o l sædvanlig o p 
naas, altsaa ved 70 A ars A lderen.
D et sundeste for et Folk i det lange Løb, baade for dets Finan
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ser og dets Karakter, er utvivlsom t, at alle i Samfundet mellem
det 18 og 70 A a r uden U ndtagelse betaler et vist ugenligt eller
m aanedligt B eløb af deres Løn til en Forsikring m od Sygdom , In
validitet, A rb ejd sløsh ed og A lder. D en simpleste og mindst k o st
bare Ordning vil sikkert være, at der paa hver Persons Skattebillet
foruden Skatter opkræ ves visse mindre B eløb til Sygdom s- Invali
ditets- A rb ejd sløsh ed s- og A lders-Forsikring, m ed et særskilt Be
løb afsat til hver af disse Forsikringer. Disse B eløb maa fastsættes
paa et forsikringsteknisk Grundlag saaledes, at de sammen m ed et
vist Bidrag af Staten kan dække alle U dgifter ved Y delserne til de
Enkelte i T ilfæ lde af Sygdom , Invaliditet, A rb ejd sløsh ed og O pnaaelse af 70 A ars A lderen. D et er form entlig ikke nødvendigt til
G ennem førelse af denne samfundsmæssige Forsikring at have et
stort og bekosteligt A pparat som den svenske Rigsforsikringsanstalt eller den danske Sygekasseordning eller S ocialk on torforvalt
ning. N aar A ldersrenten frem tidig bliver en R et for den Enkelte,
fordi han selv har bidraget til den m ed sine gennem mange A ar
betalte Forsikringspræmier, og han derfor faar A ldersrenten, uan
set hvorm eget han har opsparet eller hvorm eget han tjener ved Si
den af, b ortfalder de indviklede Regler, der findes i den danske
L ov om A ldersrentens Beregning, L ov N r 192, 4 Juni 1937 §§ 39 o g
41. Ligeledes vil, naar A ldersrenten bliver en Forsikringsret, den
forsikredes foregaaende V andel blive uden Betydning, og derm ed
b ortfalder Reglerne i samme L ov § 38. D et bliver derfor forh old s
vis let for den frem tidige Provinsstyrelses A fd elin gsk on torer at
bestem m e og udbetale A ldersrenten til de 70aarige indenfor de
lokale Krese. Selvom man, som den svenske Folkeforsikringslov
28 Juni 1935, bestem m er de Enkeltes Forsikringsbidrag til en vis
Procent af deres A arsindtæ gt, dog ikke under og ikke over et be
stemt Beløb, og derefter lader A ldersrentens Størrelse indenfor en
vis Grænse bestem m es af de indbetalte Bidrags B eløb, kan et A f 
delingskontor let gennem n øje udregnede trykte Tabeller bestem m e
A ldersrentens Størrelse i de enkelte Tilfæ lde, navnlig da der, og963

saa efter det svenske System, altid i A ldersrente skal ydes et vist
G rundbeløb som Minimum, altsaa uanset, hvor lav vedkom m endes
Indtægt har været. En Rigsforsikringsanstalt m ed et K artotekkort
for hver enkelt af de flere M illioner Forsikrede turde ikke være
nødvendig. De forsikrede behøver efter den oven for foreslaaede
Ordning b lot at fremlægge for nævnte A fd elin gsk on torer Skattekvitteringerne for de forløbn e A ar til Konstatering af deres A ldersrentes Størrelse; men man kan ogsaa lade Skattekontorerne føre
K ort over Indbetalingerne og give M eddelelser desangaaende til
Provinsens stedlige A fdelingskon torer. O g hvis man op giv er at lade
Bidragene til A ldersforsikringen bestem m e af Indtægtens Størrelse
og forlanger samme Forsikringsbidrag af alle og derfor ogsaa giver
alle samme A ldersrente, er al den nævnte K ontrol paa dette Punkt
unødvendig. T il Provinsens A fd elin gsk on torer kan frem tidig under
denne Ordning ogsaa Sygekassernes A dm inistration overgaa; men
naturligvis vil en D el af Sygekassernes Personale paa G rund af
deres Erfaring kunne anvendes i A fdelingskontorerne til denne
særlige O pgave. M edens A ldersrenten saaledes maa udbetales uden
H ensyn til de enkelte 70aariges Indtæ gtsforhold, maa Sygehjælpen
form entlig, ligesom efter hidtil gæ ldende Lov, være betinget af, at
vedkom m endes Indtægt ikke overstiger en vis Grænse, jfr nævnte
L ov 4 Juni 1937 § 6 , 2 Stk. D et samme bor maaske ogsaa gælde
Invaliderenten.
T il Provinsens stedlige A fdelin gsk on torer maa ogsaa den o f 
fenlige Forsorg efter Forsorgslovgivningen henlægges; og til disse
K ontorer maa være knyttet Læger til Behandling af Sager om In
validitet og Sygdom . Endelig maa A rbejdsløshedsforsik rin gen og
A rbejdsanvisningen henlægges under disse K ontorer. H verken A r 
bejdsløshedsforsikringen eller Sygeforsikringen maa frem tidig være
knyttet til nogen bestem t Klasse, hverken til A rbejderklassen eller
nogen anden; men ethvert Menneske, ogsaa de selvstændige N æ 
ringsdrivende, skal have R et til gennem den almindelige sam funds
mæssige Forsikring, hvortil alle bidrager, at faa Støtte i Tilfæ lde
964

af Sygdom , Invaliditet, A rb ejd sløsh ed og 70 A ars A ld er. N aar A f 
delingskontorerne, som ov en for foreslaaet, ikke staar under nogen
politisk Indflydelse af noget Socialudvalg, Byraad eller Sogneraad,
og udelukkende bestaar af Eksperter, vil de efterhaanden faa stor
ob jek tiv Erfaring i alle Sager om offenlig Forsorg, A rbejd sløsh ed ,
A rbejdsanvisning, Sygehjælp, Invalide- og A ldersrente.
D et er kun rimeligt, at Staten giver et vist Bidrag til denne sam 
fundsmæssige Forsikringsordning m od Sygdom , A rb ejd sløsh ed , In
validitet og A lder, foruden til den almindelige Forsorg for de fat
tige. D a disse Bidrag kom m er gennem Skatterne, fastslaas herved
en Solidaritet for de velstillede i Samfundet m ed de mindre bem id
lede, en samfundsmæssig Pligt for de første til at kom m e de sidste
til H jæ lp, dels ved den almindelige Forsorg for de fattige, men dels
ogsaa i et vist O m fang ved de D ele af Forsikringsordningen, der
alene kom m er de mindre bem idlede til G od e (Sygeforsikringen,
A rbejdsløshedsforsikrin gen ). M en naar der gennem føres en Forsik
ringsordning paa de vigtigste O m raader efter de oven for angivne
Linjer, og det administrative A pparat paa hele det sociale U nderstøttelsesom raade forenkles, dels ved, at Betingelserne for U nder
støttelsen bliver faa og let haandterlige, og dels ved, at de 1400
mer eller mindre ukyndige Kom m unalbestyrelsers Beskæ ftigen sig
med disse Sager ophører og erstattes af helt upolitiske, teknisk ud
dannede og trænede Eksperter, vil der kunne spares en betydelig
D el af de henved 400 M illioner Kr., som Samfundet nu maa ofre
paa dette Om raade. Paa A ldersrenten, der nu koster c 127 M il
lioner Kr, vil Besparelsen naturligvis blive størst, naar der her gaas
over til en Forsikringsordning. M en ogsaa ved Syge- og A rb e jd sløshedshjæ lpen vil der kunne indvindes væsenlige Besparelser, blot
ved en saadan mindre Forøgelse af Forsikringspræmien, der ikke
vil mærkes synderlig af de Enkelte, ligesom ogsaa U dgifterne til
den offenlige Forsorg vil kunne form indskes noget ved en skærpet
U ndersøgelse af de ansøgendes Trang. Skønsmæssig anslaaet skulde
de c 400 M illioner, der nu er Statens og Kom m unernes U dgifter paa
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disse Omraader, ved de her foreslaaede R eform er kunne form in d
skes m ed c 150 M illioner Kr.
H vis enhver Person mellem 18 og 70 A a r i den danske B efolk 
ning til sin Pensionering ved 70 A ars A ld eren betaler et Bidrag af
1 Kr om Ugen, vil hvert M enneske, der er fyld t 70 A ar, efter forsikringsmæssige Beregninger kunne opnaa en A lderspen sion paa
2005 K r om A aret. O g hvis hver Person mellem 18 og 70 A a r blot
betaler 25 Ø re mere om Ugen, altsaa 1 Kr 25 Øre, vil ethvert M en 
neske ved det 70ende A ar kunne opnaa en A lderspen sion paa 2506
K r aarlig, altsaa i første Tilfæ lde næsten dobbelt saa meget, som
de gamle M ennesker nu opnaar i A ldersrente efter den gæ ldende
sociale A lm isselov, og i sidste Tilfæ lde næsten 1½ Gang saa meget
som de faar nu.
A t det betyder noget meget væsenligt, om man væ lger 70 A ar
eller 65 A ar som den pensionsberettigede A lder, fremgaar deraf, at
hvis man væ lger 65 A ars A lderen, vil den aarlige A lderspension
kun blive 1064 Kr, naar der betales et ugenligt Bidrag af 1 Kr, og
1330, hvis der betales et ugenligt Bidrag af 1 K r og 25 Øre, medens
de tilsvarende Beløb m ed 70 A ar som Pensionsalderen, som nævnt,
bliver henholdsvis 2005 Kr og 2506 Kr.
D en her angivne Ordning m ed A lderspensionen 2005, henholds
vis 2506, vilde naturligvis først kunne virke m ed disse B eløb, naar
Personerne mellem 18 og 70 havde betalt ovennæ vnte ugenlige Bi
drag i de m ellem liggende A ar. M en hvis enhver Person af den dan
ske Befolkning mellem 18 og 70 betaler de ovennævnte ugenlige
Beløb, og disse B eløb deles mellem dem, der nu er 70 og derover,
vil enhver saadan Person dog kunne opnaa en A lderspension paa 732
Kr aarlig, hvis den ugenlige Præmie er 1 Kr, og 915, hvis den ugen
lige Præmie er 1 Kr og 25 Øre, altsaa Beløb, der ikke ligger særlig
langt fra den nuværende A ldersrente. For straks at starte m ed de
ovennæ vnte større Beløb, 2005 eller 2506, maatte Staten skyde noget
til i den nævnte O vergangstid; men Staten vilde alligevel spare
mægtige B eløb selv i denne Overgangstid, naar man nu straks gik
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over til Forsikringsordningen m ed de nævnte ugenlige Bidrag fra
hver Person mellem 18 og 70. Staten kunde maaske forøvrig faa det
manglende B eløb i Overgangstiden ind ved en ganske særlig Skat
én Gang for alle, for straks at starte O rdningen paa det helt rig
tige Grundlag.
1 Kr eller 1,25 Kr om U gen til A ldersforsikring vilde ikke mær
kes synderligt selv af den jæ vne A rb ejd erb efolk n in g. En A rb e jd e r
betaler i F orvejen hver U ge f Eks 1 K r til Sygekassen, 4,50 K r i
Bidrag til A rbejdsløshedsunderstøttelse og 70 Øre i Fagforenings
kontingent, ialt 6 K r 20 Ø re ugenlig. N aar hele Sygekasse- og A r 
b ejdsløsheds-O rdningen frem tidig forenkles og koncentreres hos
de nævnte K on torer sammen m ed den sociale Forsorg, vil der nok
Den ov en for foreslaaede Aldersforsikrings-O rdnings T al er udregnet paa
Basis af den danske Befolknings A ldersfordeling i 1935 (jfr Statistisk A arbog 1941 T abel 9), der er følgende:
H ele Befolkningen

M ænd

18-19 A a r ..............

62530

31338

31192

19-20 A a r ...............

62494

31371

31123

20-69 A a r ...............

2267625

1105873

1161752

70 A a r og derover

169944

77161

92783

K vinder

R entefoden, der er lagt til Grund, er 4 pr c. Hvis R en tefoden sættes til
3 ½ pr c, nedskæres de ov en for nævnte Beløb fra henholdsvis 2005 Kr til
1648 Kr og fra 2506 Kr til 2060 Kr. D ødeligheden er udjæ vnet til praktisk
Brug (jfr Paul Johansen: Principperne for N etto- og Bruttogrundlag for
Livsforsikring, 1941). Forsikringerne tænkes tegnet for alle Personer, der
opnaar 18 A ars A lderen og tegnes som Livrenter opsat til det 70’ eller 65’
A ar m ed Præm iebetaling i hele Forsikringstiden. Tabellens Præmier er
N ettopræ m ier, altsaa uden Tillæ g for A dm inistration. Em bedsm ændene er
ikke i ovenstaaende Beregning skilt ud, da deres D ødelighed jo ikke er be
regnet særskilt, men maa antages at være som den øvrige Befolknings. M en
herved stiller O rdningen sig endnu gunstigere, idet Staten jo i Forvejen b e 
taler A lderspension til denne i vore D age meget talrige Gruppe.

I den svenske Rigsforsikringsanstalt, som jeg personlig har besøgt, har
hver af de til A ldersrente og Invaliderente berettigede, afgiftspligtige, c 4
M illioner Personer, sit K ort m ed personlige Oplysninger, O plysninger om
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i A dm inistrationsom kostninger kunne spares en vis m indre D el af
de nævnte B eløb 1 Kr og 4,50 til Sygekassen og A rb e jd slø sh e d s
understøttelsen, f Eks 50 Øre af disse 5,50; og naar Fagforeningerne
ophører at være Kam porganisationer, og deres hele A dm in istra
tionsapparat derfor kan nedskæres meget betydeligt, vil 50 Øre af
det ugenlige Fagforeningskontingent (70 Ø re) kunne spares og an
vendes til A ldersforsikringen, saa at denne altsaa idethele vil kunne
indføres m ed de ov en for nævnte, n øje udregnede Takster (1 Kr
eller 1,25 Kr om U gen), uden at A rb ejd ern e og den jæ vne B efolk-

hans Betalinger eller Ikke-Betalinger, i det hele et Regnskabs- og In dbeta
lingskort; og Anstalten har saaledes et K artotek m ed c 4 M illoner K ort.
K artoteket fylder 4 større Rum. T il at holde dette K artotek å jo u r kræves
100 Personer. A lt ialt beskæftiger Rigsforsikringsanstalten et Personale paa
400 Personer, og koster i Adm inistration over 2 M illoner Kr. D enne A n 
stalt sørger for Opkrævningen af Forsikringsbidragene — ialt c 40-50 M il
lioner K r om A aret — og bedøm m er Ansøgningerne om A lders- og Invaliderente. A nsøgningen indsendes til et lokalt Pensionsnævn, i Reglen et for
hver K om m une i Sverrig; men N æ vnets Form and behøver ikke at være
K om m unalpolitiker og behøver ikke at afgaa efter de politiske Valg, men
kan stadig genbeskikkes af Lenstyrelsen, uden H ensyn til Valgenes U dfald.
D ette har stor Betydning, idet han herved kan erhverve sig stor saglig E r
faring og Træning i Behandlingen af disse Sager. Pensionsnævnenes O pgave
er at tilvejebringe Beregningsgrundlaget, hvortil deres Personalkendskab gør
dem særlig egnet; men selve Beregningen og Ansøgningens endelige B e
handling foretages af Centralstyrelsen, Rigsforsikringsanstalten. A lle arbejdsduelige svenske Statsborgere i A lderen 18-65 skal norm alt betale et
aarligt Forsikringsbidrag, kaldet Pensionsafgift, af 1 pr c af den skatteplig
tige Indtægt, dog ikke u dover 20 Kr og ikke under 6 Kr. Disse A fg ifter
indgaar i et Fond, Folkepensionsfondet, der ogsaa faar et vist Bidrag
af Staten og Kom munerne, som forøges ved aarlige Henlæggelser, og som
er det økonom iske Grundlag for Folkepensioneringen. I M odsæ tning til
Danmark, hvor Aldersgrænsen uforsvarlig er nedsat til 60, kræves der i
Sverrig 67 A ar for at opnaa Aldersrente. Inden det 67’ A ar kan man kun
opnaa Invaliderente, under dennes særlige Betingelser. Aldersrenten bestaar
i en Grundpension og en Tillægspension. D en første er et fast aarligt Be
løb, den sidste et aarligt Beløb af h øjst 10 pr c af de indbetalte A fg ifter.
En Rigsforsikringsanstalt vil efter det ov en for anførte ikke være n ø d 
vendig, naar hele Syge-, A rbejdsløsheds-, Invaliditets- og Aldersforsikringen
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ning idethele b ehøvede at mærke noget til dette nye Forsikringsbidrag, idet de samlede U dgifter til den sociale Forsikring m od
Sygdom , A rb ejd sløsh ed og A ld er for den enkelte A rb e jd e r om
U gen vilde blive væsenlig de samme som nu; og samtidig vilde
Befolkningen opnaa en langt h øjere A ldersrente eller A lderspension
end den nuværende paa A lm isseprincippet hvilende A ldersrente,
som for de understøttede kun er til at halvsulte paa, og som des
uden b erøver den jæ vne B efolkning Lysten til Opsparing til dens
gamle Dage.

administrativt organiseres efter de Linjer, jeg ov en for har skitseret. D er
im od kan det maaske ogsaa hos os være rigtigt at lade samtlige Forsikringsbidrag indgaa i et særlig Rigsforsikringsfond, der holdes adskilt fra Statens
og K om m unernes Kasse og Ø konom i, ligesom Pensionsfondet for Funktio
nærerne i et Aktieselskab holdes adskilt fra dettes Kasse og Ø konom i. Men
Fondet skal ikke være en Centralstyrelse. Provinsens A fdelin gskon torer o p 
kræver samtlige Forsikringsbidrag paa de nævnte O m raader hos de Enkelte
og indbetaler dem til Rigsforsikringsfondet, til hvilket ogsaa Statens Bidrag
indbetales; og naar A fdelin gskon toret har fastsat det Beløb, den Enkelte
kan faa i A ldersrente, Invaliderente eller Arbejdsløshedsunderstøttelse, ud
betaler K ontoret B eløbet ved Anvisning paa Rigsforsikringsfondet. Disse
Anvisninger vil kunne indløses i enhver Bank eller Sparekasse. R igsforsik
ringsfondet skal da b lot føre Regnskab over Indtægter og U dgifter, med
særskilt K onto for hver af de nævnte Forsikringsarter, og anstille de al
mene statistiske Aktuarberegninger, hvorefter Forsikringsbidragene, Præ
mierne til henholdsvis Syge-, A rbejdsløsh eds-, Invaliditets- og A ldersforsikring fastsættes.
Man kan naturligvis godt fastsætte, at Personer, der har over en vis Ind
tægt, ikke skal kunne opnaa Aldersrente. M en denne Indtægtsgrænse maa
da sættes saa h øjt, at den ikke m odvirker Sparelvst og Flid, f Eks til 5000
Kr. M en det vil iøvrig ikke finansielt betyd e særlig meget, om Personer
m ed m ere end 5000 Kr.s aarlig Indtægt udelukkes. A f saadanne Personer
findes der her i Landet c 100.000, jfr Statistisk A a rb og 1941 S 217; men da
kun c 6 pr c af B efolkningen er over 70 A ar, vil det altsaa kun kom m e til
at dreje sig om c 6000 Personer. M ed en A ldersrente paa 1000 Kr aarlig,
vil Om kostningen for Rigsforsikringen ved ogsaa at medtage denne G ruppe
altsaa andrage c 6 M illioner Kr. D en nuværende U dgift til A ldersrente er
som før nævnt 127 M illioner Kr.
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II. D et er imidlertid ikke b lot paa det materielle Om raade, Forsørgelsesom raadet, at Stat og Kom m uner giver B efolkningen en
Række G od er uden nogen G enydelse. D et samme gælder paa det
aandelige Omraade. D e fleste offenlige Skoler og alle offen lige Bi
blioteker staar aabne for Befolkningen uden Vederlag.
a. Skolerne. U ndervisningen i Kom m uneskolernes (F olkesk oler
nes) G rundskole (fra det 7 til det 14 A ar) er saaledes gratis (jfr
L ov N r 160, 18 M aj 1937 § 62). I tidligere T id sondredes der inden
for Kom m uneskolerne mellem Betalingskoler og andre; og den b ed 
ste og dygtigste D el af A rbejderstanden satte en Æ re i at sætte
deres Børn i Betalingskolerne. V ederlaget var ikke stort (i N utidens
Penge 4 Kr om M aaneden); men det var altsaa tilstrækkeligt til, at
den bedste Del af den store Befolkning værdsatte det aandelige

D et var Hensigten med de danske sociale Forsikrings- og U nderstøttelseslove af 20 M aj 1933, navnlig m ed Lovene om offen lig Forsorg og om F olke
forsikring, at skabe en Forenkling og Ensartethed. Disse Love, i det folgende
kort kaldet Socialloven, var forsaavidt ogsaa et Fremskridt, som de var en
gavnlig C odification af en M ængde spredte L ove og en Indførelse af ensartede
Grundsætninger i ensartede Tilfæ lde, medens de tidligere spredte Love
o fte var disharmoniske, idet de i ensartede T ilfæ lde ydede uensartet H jæ lp.
D erim od maa det efter Erfaringerne af dem, der daglig arbejder m ed S o
cialloven, erkendes, at denne (m ed Æ n dringslove) i Praksis ikke er blevet
den administrative Forenkling, man havde ventet. Lovens Refusionsordning
har m edført indviklede O pholdskom m uneproblem er; og m ed Begreberne
R efusionsforbund, U dligningsfond, Statsrefusion og de dertil hørende mang
foldige R efusionsbrøker er fulgt et overordenlig v id tløftigt Regnskabsystem.
D ertil kom m er, at Reglerne om den offen lige Forsorg opererer m ed en
R æ kke forskellige Kategorier af H jæ lp m ed dertil knyttede forskellige B e
tingelser m m , der volder dem, der skal arbejde m ed Loven i Praksis, store
B ryderier og Tvivl. Og hvad A lders- og Invaliderenten angaar, v old er Be
regningen af denne Socialudvalgene i K om m unerne store Vanskeligheder,
som , selv hvor der er et K om m unekontor, giver Anledning til, at et meget
betydeligt A ntal Fejl konstateres ved A m tets efterfølgende R evision af
Beregningerne. Som ov en for i Teksten fremhævet, er Sociallovens Regler
om Beregningen af A lders- og Invaliderenten meget vidtløftige og in dvik
lede. Baade Vanskelighederne ved disse og de andre nævnte indviklede
Lovreglers A nvendelse overstiger langt de folkevalgte Organers, særlig So-
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G od e, U ndervisningen af deres Børn er, og ansaa det for rimeligt
at betale derfor. Istedenfor at ophæ ve denne beskedne A fg ift,
burde man have udvidet den til samtlige Kom m uneskoler, og sam
tidig kunde man have bestem t Skoleafgiftens Størrelse efter F or
ældrenes Indkom st. N u er Forholdet efterhaanden blevet det helt
urimelige, at en M æ ngde Børn af velstillede Forældre hele Landet
over gaar i Kom m uneskolerne uden nogetsom helst V ederlag. I de
offen lige M ellem -, Real- og G ym nasieskoler betales der i Reglen
en Skoleafgift, afstem t efter Forældrenes Indkom st. M en hvis F or
ældrenes Indtægt ikke overstiger 4000 Kr, er U ndervisningen gratis
(jfr Lov N r 385, 30 Juni 1919). Selv for Forældre, hvis Indtægt er
under 4000 Kr, vilde det ikke betyd e synderligt, o m de — baade i
Grundskolen, M ellem-, Real- og G ym nasieskolen — betalte en be-

cialudvalgenes Evner; men selv K øbstadkom m unernes Socialkontorer har
ofte vanskeligt v ed at magte Problem erne.
M en foruden disse lovteknisk uheldige Sider, der belaster A dm in istratio
nen, har Socialloven en anden Svaghed, og den vender m od Befolkningen
selv. Forskellige Forsøg i denne L ov paa at fastslaa visse principmæssige
Grundregler — navnlig til Regulering af Størrelsen af den offen lige H jæ lp,
der kan ydes, og til Fastsættelsen af de offenligretlige V irkninger — er
nemlig blevet forfuskede ved, at der til G rundreglerne er blevet knyttet
saa vidtgaaende Undtagelsesbestem m elser, at Bunden er blevet slaaet ud af
Principperne.
Loven søger saaledes at fastlægge en Græ nse for offen lig H jæ lps Stør
relse ved i Forsorgsloven § 297 at anordne, at H jæ lpen ikke maa overstige
den H jæ lp, som den paagældende kan faa som Invaliderente i T ilfæ ld e af,
at han bliver Invalid, eller som Aldersrente, hvis han op fy ld te A ldersbetingelsen herfor. O m der her er valgt en fornuftig M aalestok for, hvad et
sundt M enneske f Eks i A rbejdsløsh edstilfæ lde skal have som M aksim al
hjælp, er form entlig h øjst tvivlsom t. M en at diskutere dette er i og for sig
ogsaa ligegyldigt, idet Bunden i Bestemmelserne ganske er slaaet bort, da
der i samme §’s 2 Stk gives en ganske almindelig Bem yndigelse til — hvor
særlige O m stændigheder i det enkelte T ilfæ lde foreligger — at fravige R eg
len — uden at der for denne Fravigelse er sat Grænser op eller ned eller
fastsat bestem te Betingelser. G anske vist kræves, at Sagen af det sociale
Udvalg, der udbetaler U nderstøttelsen, forelægges for selve K om m unal
bestyrelsen og vedtages i denne m ed kvalificeret Flertal, men det er klart,
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skeden Skoleafgift. M en for Statens og Kom m unens Finanser vilde
en saadan almindelig, for alle Skoler gældende M inim um safgift b e 
tyde meget. Dernæst burde Skoleafgiftens Satser for de h øjere Ind
tægter sættes op. H vad der tynger stærkt paa Statens og K om m u
nens U dgiftskon to for U ndervisningsvæsenet, er, foruden denne al
mindelige gratis U ndervisning, dernæst den i nyeste T id i stigende
Grad skete O prettelse af nye Gym nasieskoler, som der intet sam 
fundsmæssigt B ehov er for. I ældre T id fandtes der kun et mindre
A ntal Statskoler og private Skoler, der forberedte til Studentereksa
men; og disse afgav aarlig et passende begrænset Tal af dem, der
vilde vælge et Universitetstudium. M en i nyeste T id har ikke b lot
at der ikke herved naas nogen Begrænsning for Undtagelsens Benyttelse,
ti K om m unalbestyrelsen er i den G rad paa A fsta n d af Forholdene i de
enkelte Tilfæ lde, at den savner Forudsætningen for en selvstændig B edøm 
melse og derfor maa henholde sig til U dvalgets Skøn — og desuden vil
K om m unalbestyrelsen i Alm indelighed ved at faa et saa stort Antal In d
stillinger forelagt være nødsaget til en ganske summarisk Behandling. F øl
gen heraf er i Praksis, at det er det sociale U dvalg, der selv ved sin In d
stilling bliver den afgørende, men U dvalget har ved sin A fg ørelse slet in
gen V ejledn in g i Loven, der b lot nævner »særlige O m stændigheder saasom
stor F orsørgerbyrde« som de Faktorer, der skal afgøre, om Lovens G ru n d
regel skal gælde eller ej. D ette fører til, at Undtagelsesreglen bliver H o v e d 
reglen — og endvidere til, at Lovens Bestemmelse, der var tænkt som en
M aksimalbestemm else for H jæ lpens Størrelse i Stedet for bliver en M inimalbestemmelse. V e d Revisionsloven af 29 Juli 1942 har man forsøgt at
sætte en mere bestem t Grænse for H jæ lpen (i H t § 297, 1 Stk), idet et nyt
Stykke i denne § bestem mer, at der til Raadighed for denne H jæ lp stilles
»et Beløb, der staar i procentvis Forhold til de af K om m unen i paagældende
Regnskabsaar in den for den i Stk 1 angivne Grænse y d ede Beløb. Procenten
fastsættes til 4lu af den i Folkeforsikringslovens § 40, 5 Stk, fo r Beregnin
gen af det samlede Beløb til personlige Tillæ g til Invalide- og A ldersrentenydere fastsatte Procent af G rundbeløbene af de i det foregaaende R egn
skabsaar udredede Invalide- og A ldersrenter.« M en Socialministeren kan
dog forh øje dette R aadigh edsbeløb; og iøvrig kan der efter et andet nyt
Stykke i samme § godt ydes H jæ lp u dover nævnte Grænse af selve K om 
munen, men m ed den Virkning, at det overskydende Beløb »ikke kan an
meldes til mellemkom munal Refusion, ligesom der heller ikke for dette kan
faas Tilskud fra den fælleskom munale U dligningsfond, og det paahviler
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Staten oprettet adskillige nye Gym nasier, men flere Kom m uner har
i m isforstaaet Lokalpatriotism e sat en Æ re i at oprette et G ym n a
sium. Følgen er, at A ntallet af Studenter er vok set fra c 400 om 
kring A ar 1900 til c 2400 i 1942, hvad der er ganske urimeligt i For
h old til Befolkningstilvæksten. Følgen heraf er et stigende akade
misk Proletariat. Efter fagkyndiges M ening vil der i L øbet af 5-6
A ar være en m eget betydelig O verp rod u ktion baade af Læger og
Jurister, ligesom der allerede længe har væ ret en O verproduktion
af universitetsuddannede Lærere.
Fremragende begavede Børn af fattige Forældre bør paa alle
M aader hjæ lpes af Staten, baade til gratis U ndervisning i Skole
vedkom m ende Tilsynsm yndighed — for Landkom m unernes A m tsraadet og
iøvrig A rb ejd s- og Socialministeren — at paase, at der træ ffes Foranstalt
ninger, der er egnede til at bevirke, at H jæ lpen frem tidig holdes indenfor
de fastsatte Græ nser«. V e d denne Revision af Lovbestem m elserne er A d 
m inistrationen blevet endnu m ere indviklet og vidtløftig, ligesom den revi
derede § heller ikke udmærker sig ved Klarhed. O m den iøvrig vil faa større
finansielle V irkninger i besparende Retning, maa T iden vise.
U d fra et andet af de afgørende Principper i enhver Sociallovgivning
forsøgte Loven ligeledes at fastsætte bestem te H ovedregler m ed H ensyn til
V irkningerne af offen lig H jæ lps M odtagelse. H jæ lpen skal ikke have valgretsfortabende Virkning, m edm indre H jæ lpen m odtages til Stadighed eller
i et saadant Om fang, at H jæ lpen faar K arakter af egenlig Forsorg ( d v s
at den paagældende lever af offen lig H jæ lp). Er H jæ lpen stadig eller har
den Karakter af egenlig Forsorg, m ed fører H jæ lpens M odtagelse derim od
T a b af Valgret. Bestemmelsen herom findes i Forsorgslovens § 307, men
Reglen gælder kun, saafremt K om m unalbestyrelsen ikke bestem m er det
modsatte.
H er er der end ikke gjort noget Forsøg paa at give V ejled n in g m ed H en 
syn til de D ispensationer, som Loven giver Adgang til; det hele afhænger
ifølge selve Loven af K om m unalbestyrelsens frie Skøn. Følgen af denne
Bestemmelse er, at Lovens Regel i Praksis bliver Undtagelsen og K om m u 
nalbestyrelsens D ispensationer H ovedreglen. Et illustrerende Eksem pel paa
en uheldig Lovgivning. V e d Revisionsloven 29 Juli 1942 er der g jort et F or
søg paa at præcisere, under hvilke særlige O m stæ ndigheder K om m unal
bestyrelsen efter det sociale U dvalgs Indstilling kan bestem me, at H jæ lpen
ikke skal have Fattighjælps Virkninger, men dels er disse U ndtagelser
— i den ny § 307, 6 Stk — meget om fattende — langvarig Sygdom hos ved-
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og Universitet og til gratis O p h old i Studieaarene. D ette betyder
finansielt meget lidt for Staten, da de frem ragende Begavelser
idethele kun udgør en m eget lille Procent. M en det uheldige
ved

den nuværende Ordning

er, at Stat og Kom m une

op ret

holder en Række kostbare G ym nasieskoler, hvori der gives gra
tis eller næsten gratis U ndervisning til en M ængde kun jæ vnt
begavede Børn af fattige Forældre. D enne T y p e har vanskeligt ved
senere at klare sig, baade aandelig og økonom isk under U niversitet
studiet, og den danner Flovedm assen af de daarlige Eksaminer og
det akademiske Proletariat. A f de mange M illioner, der nu aarlig
ofres af Stat og Kom m une paa U ndervisningsvæsenet, er de Milkom m ende eller hans Æ gtefæ lle eller Paarørende, store Forsørgelsesbyrder,
væsenlig svækket A rb ejdsevn e — og dels kan Kom m unalbestyrelsen selv
udenfor disse T ilfæ lde tage denne Bestemmelse. M en der er her indsat den
nye Regel, at denne K om m unalbestyrelsens Bestemmelse efter det sociale
Udvalgs Indstilling skal godkendes af Am tm anden (i K øbenhavn O verpræ 
sidenten). Altsaa atter mere indviklet adm inistrativt A pparat; og der opnaas herved kun, at A nsvaret skubbes op til en fjernere og h øjere M yn d ig 
hed, der ikke kan have tilstrækkeligt personligt og lokalt Kendskab til Sa
gerne, men som A nsvaret læsses over paa, ford i den lavere M yndighed,
tler skulde have den fornødn e personlige og lokale Kundskab, har man ikke
tilstrækkelig T illid til; og dette er berettiget, ti det folkevalgte O rgan mag
ter ikke Opgaven. Istedenfor at gribe O ndet ved R oden og allerede i før
ste Instans skabe et sagkyndigt og af Lokalpolitik fuldstændig uafhængigt
Organ, lapper man paa O rdningen ved et Appelsystem .
Ifølge § 296 maa man ikke supplere en Persons A rb ejd sløn ved at be
vilge ham K om m unehjælp, naar A rbejdslønn en ligger paa det gængse N i
veau; men det tilføjes i § 296, 2 Stk, at Dispensation herfra kan gives, naar
særlige O m stændigheder taler derfor.
Ifølge § 293 kan den, der oppebæ rer Invaliderente eller Aldersrente, ikke
samtidig erholde K om m unehjælp, men i §’s 3 Stk kan der dog i ganske sær
lige T ilfæ lde dispenseres herfra og som K om m unehjæ lp bevilges en Tillægshjælp til Aldersrenten eller Invaliderenten.
H eller ikke for disse T ilfæ ldes V edkom m en de giver Loven nærmere V e j 
ledning med H ensyn til Dispensationerne.
Endelig bemærkes, at hvad angaar Betingelserne for at m odtage H jæ lp
(K om m unehjæ lp og Fattighjælp), da er disse saa løst form ulerede, at nogen
D ispensationsadgang ikke er fornøden, idet der blot som Betingelse for de

974

lioner, der ofres paa U ddannelse v ed G ym nasier og U niversiteter
af de jæ vnt, ikke særlig begavede A kadem ikere, som Samfundet in
gen Brug har for, de slettest udgivne. Ogsaa ved U niversiteterne
o g de andre h øjere Læreanstalter er U ndervisningen gratis, hvad
der er ganske urimeligt, da derved en M æ ngde velhavende M en
nesker opnaar den h øjeste U ddannelse for deres Børn uden noget
V ederlag. V e d de h øjere Læreanstalter saavelsom ved Gym nasierne
burde U ndervisningen kun være gratis for de frem ragende begavede
Børn af fattige Forældre. A lle de andre burde betale et V ederlag,
afpasset efter Indkom sten. Inden O ptagelsen i Statens Gym nasier
maatte der ske en streng Sigtelse, hvorved alle de kun jæ vn t beforskellige Former af H jæ lp kræves, at V edk om m en de er trængende, h vil
ket Begreb paa Forhaand er flyden de. A n derledes ligger det, hvor Talen er
om Invaliderente, A ldersrente og Børnebidrag; her stiller Loven faste Indtægtsgrænser som Betingelse — og for disse Kategoriers V edkom m en de er
A dgang til D ispensation ikke aaben.
Undersøgelsen af den ov en for anførte Ræ kke af Bestemmelser i Social
loven viser saaledes tydeligt det uheldige i, at H jæ lpen under den offen lige
Forsorg gives efter svage og vagt form ulerede Lovregler, og at den tilm ed
ydes af politisk afhængige og ukyndige Organer. Disse Forhold giver F or
klaringen paa den mægtige Stigning i U dgifterne til offen lig Forsorg, som
de i T eksten anførte T al viser. D e samlede U dgifter hertil androg, som
nævnt, i 1940 c 150 M illioner.
I de første 5 A ar efter Sociallovens Ikrafttræden, altsaa i A arene fra
1934-35 til 1938-39, steg samtlige egenlige sociale U dgifter — altsaa til Syge
forsikring, Invalide- og A ldersrente, A rbejdsløsh edsforsikrin g og offenlig
Forsorg — fra 324,4 M illioner Kr til 459,5 M illioner Kr. H er maa man im id
lertid tage i Betragtning dels Stigningen i de samme A ar af Detailpriserne
og dels Stigningen i Folketallet. M en efter det saaledes korrigerede T a l an
drager U dgiftstigningen i de 5 A ar fra 1934-35 til 1938-39 dog 25 pr c, jfr
V ed el-P etersen 414 og den der anførte statistiske U ndersøgelse af V . Kampmann.
A t knytte en særlig streng Retsvirkning til visse A rter af offen lig H jæ lp,
saaledes som vi har gjort i dansk Lovgivning baade i ældre og nvere T id,
ved den saakaldte Fattighjælps Virkning, turde være uheldigt og ganske
upaakrævet; og denne O rdning kendes da heller ikke i andre Lande. Den
vigtigste D el af Fattighjælpsvirkningen er forøvrig Fortabelse af Valgretten.
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gavede blev skilt ud. D er vilde da kun blive uddannet et passende
begrænset Antal Studenter hvert A ar, tilstrækkeligt til Samfundets
B ehov for Læger, Jurister, Lærere o l (antagelig 1400 isteden for nu
2400). En Række statslige og kommunale Gym nasier kunde herved
nedlægges. D els herved og dels ved Indførelsen af en beskeden
Skoleafgift ogsaa i Folkeskolerne og af V ederlag for U ndervisnin
gen v ed de h øjere Læreanstalter vilde der kunne spares adskillige
af 162 M illioner Kr, som Staten og Kom m unerne nu aarlig o fre r paa
U ndervisningsvæsenet. Gym nasieundervisningen burde alene være
en Statsopgave; der b ør derfor ligesom i ældre T id kun være Stats
gymnasier. N aturligvis skal det ikke derm ed være forbudt, at vel
havende Forældre vil give deres ubegavede eller jæ vn t begavede
Børn en Gym nasieundervisning, saaledes at de kan blive Studenter.
M en det er en O pgave, der er Staten og Samfundet ganske u ved
kom m ende. D e velhavende maa altsaa selv betale denne Luksus ved
at oprette rent private Gym nasier, uden nogetsom helst Statstilskud.
Denne O pgave kan passende overlades det private Initiativ. O g det
er en Selvfølge, at disse Studenter kun kan faa A dgang til U niver
siteterne og de andre h øjere Læreanstalter efter en streng O ptagel
sesprøve.

M en naar den almindelige V algret afskaffes, og D em okratiet afløses af et
kvalificeret Styre, bortfalder allerede af den G rund denne Retsvirkning i
Forsorgslovgivningen. H ovedsagen er, at der frem tidig overh ovedet kun
ydes H jæ lp under ganske bestem te, i Loven skarpt præciserede Betingelser,
efter en streng U ndersøgelse af kyndige Eksperter, og at der aldrig ydes
nogen A rt af U nderstøttelse til arbejdsuvillige Personer. Men naar der saa
ledes frem tidig kun ydes H jæ lp fra det O ffenliges Side til de virkelig væ r
dige trængende, er der til G engæ ld ingen G rund til at knytte nogensom helst
degraderende Retsvirkning til Hjæ lpen.
O m Retstilstanden i Danmark før Sociallovene af 20 M aj 1933 og om
M otiverne til denne Lovgivning se K. K. S teinckes væ rdifulde V æ rk : Frem 
tidens Forsørgelsesvæsen, I og II, 1920, og samme Forfatters Indledning til
Socialministeriets U dgave af disse Love, 1933.
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b. B ibliotekerne. System et Y delse uden G enydelse eller A lting
gratis gælder dernæst ogsaa for de offenlige Biblioteker. D ette b e 
virker ikke blot, at Samfundet, særlig Kom m unerne, ofrer mange
M illioner aarlig paa den gratis Fornøjelse, som Læsning af Folke
bibliotekernes B øger i de fleste T ilfæ lde er; men det bevirker o g 
saa, at Forfatterne ikke faar et retfæ rdigt V ederlag for deres A r 
bejde. D er udlaanes i K øbenhavns Kom m unes B iblioteker c 4 M il
lioner Bøger aarlig, og disse B iblioteker koster Kom m unen c 1½
M illion Kr aarlig. H vis der indførtes en mindre A fg ift, f Eks af
20 Øre pr Udlaan, kunde der af de sam lede aarlige A fg ifter, ialt
c 800.000 Kr, dels blive Dæ kning for en D el af Kom m unens O m 
kostninger, og dels et V ederlag til Forfatterne. G ennem ført hele
Landet over vilde en saadan Laaneafgift indbringe m eget b etyd e
lige Beløb. H vis Udlaanene som Følge af A fg iften vilde gaa væ sen
lig ned, hvad der er sandsynligt, vilde man til G engæ ld kunne ind
skrænke U dgifterne, navnlig til Personale, Lokaler o l ; og samtidig
vilde B ibliotekerne faa et mere kvalitativt væ rdifuldt Publikum.

U de i det virkelige Liv — udenfor de offen lige Forsørgelseskontorer, Skoler, Læreanstalter, B iblioteker — er det en almen Livets
Lov, at man faar intet i denne V erd en gratis. Som H ovedregel maa
alle G oder, ja al Lykke her i Livet betales: m ed A rb e jd e , med
Penge, m ed Lidelser, m ed Sorg. D et svæ kker næsten altid et M en 
neskes Karakter, h vor denne Regel brydes, som i Tilfæ lde af stor
A rv , hvilke Tilfæ lde dog er relativt m eget sjældne. M en ved de
oven for om talte G od er er det et helt Folks Karakteregenskaber,
der staar paa Spil. H vad enten det gælder A ldersrenten, U ndervis
ning i Skoler eller ved Læreanstalter eller U dlaan af Biblioteker,
staar et Samfund sig ved m ed fast Haand at gennem føre den Livets
almene Lov, at man aldrig skal opnaa G od er uden at betale derfor.
D et er ogsaa en Erfaring, at man kun ret skønner paa de G oder,
man betaler for. M en selv ganske bortset fra disse karaktermæssige
H ensyn til Folket, vil det sim pelthen i den kom m ende T id blive en
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finansiel N ød ven d igh ed for den danske Stat at nedskære de m æg
tige U dgifter, som vort Samfund nu ofrer paa social U nderstøttelse
og U ndervisning, ialt c 540 M illioner Kr, eller 140 K r pr Indbygger
aarlig. En væsenlig N edskæ ring af disse U dgifter naas ikke uden,
at vi overalt i Lovgivningen indfører Grundsætningen: ingen social
Y delse uden individuel Genydelse, intet sam fundsm æssigt G od e,
uden at ethvert M enneske bringer et O ffer herfor.

2. S T A T S T IL S K U D O G L A A N .
D et er under D em okratiet i stigende G rad blevet Skik, navnlig
af H ensyn til store Krese af Væ lgere, at Staten støtter og holder
oppe en M æ ngde Personer og Institutioner, der ikke er økon om isk
levedygtige eller kun halvt levedygtige. Saaledes har Staten i nyeste
T id udbetalt mægtige Summer i Laan til forgæ ldede Landm ænd.
Paa denne saakaldte Gældsanering har Statskassen hidtil ofret c
140 M illioner Kr. I m angfoldige af de Tilfæ lde, hvor der er ydet
Saneringslaan, burde de paagældende Landm ænd slet ikke være
holdt oppe, men udskilt fra E rhvervet ved Tvangsauktion. N aar der
herved var kom m et et vist større A ntal Landejendom m e til A u k 
tion, vilde Priserne paa disse E jendom m e være faldet, og

en

M æ ngde dygtige unge Landm ænd kunde herved have k øbt Gaarde
og erstattet de uduelige i Faget. N u har Gældsaneringslaanene og
andre Støtteforanstaltninger til Landbruget derim od bidraget væ 
senlig til at holde Priserne paa Landejendom m e kunstig oppe og
saaledes g jort det vanskeligere for den dygtige D el af Landboung
dom m en at faa Gaarde.
M en Gældsaneringslaanene er kun et enkelt Eksempel, om end et
økonom isk m eget vidtræ kkende Eksempel, paa denne Tendens. V e d
Oprettelsen af Erhvervenes Laanefond er der saaledes stillet et
stort Beløb til Raadighed for U dlaan baade til Landm ænd, Industridrivende og H aandværkere (26 M illioner Kr, jfr L ov N r 109, 4 A pril
1928). En særlig Statsboligfond har udlaant ialt c 110 M illioner Kr
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(jfr L ov N r 551, 23 D ec 1922). M en dernæst har i A arenes Lob
lidt efter lidt en M æ ngde Selskaber, Foreninger, Institutioner og
E nkeltpersoner faaet Statstilskud til at holde Liv i deres V irk so m 
hed. Disse Statstilskuds B eløb varierer fra ganske smaa til meget
store. D et er de m est forskelligartede og ofte mærkelige Formaal,
Staten derved støtter. I de fleste Tilfæ lde burde disse Statstilskud
ikke være givet. H vis et Selskab, en Forening, en Institution, et T id 
skrift ikke kan klare sig ved egne K ræ fter og ikke kan interessere
det praktiske Erhvervsliv i at støtte sig, maa de hellere likvidere.
D er skjuler sig bag disse mange, tilsyneladende samfundsmæssige
Formaal ofte intet andet end et større eller mindre L evebrød for
Enkeltpersoner, som det er ganske usundt for Staten at støtte. M en
dertil kom m er, at naar Tildelingen af de sociale U nderstøttelser
under en rationel Lovgivning er lagt i H ænderne paa de rette sag
kyndige M yndigheder, er det bedre, at disse m ed Erfaring og efter
Plan undersøger, h vor der virkelig er Trang, end at Statskassen i
Flæng, ofte under tilfældige Paavirkninger, øser Penge ud til: fo r 
skellige private Plejehjem , A ld erd om sh jem , Børnehjem , Stiftelser,
til A fholdsforen inger, til Tidskrifter for Børnesag o l, forhenvæ rende
Rigsdagsm ænd og deres Enker, til trængende H øjskoleelever, Lærerkandidater, o s v. H vis alle disse U nderstøttelser til private For
eninger, Selskaber, Tidskrifter og Enkeltpersoner nu i det hele kun
androg et Par H undrede Tusind K r om A aret, var der overh ovedet
ingen G rund til at nævne disse U nderstøttelser; men de udgjorde
i et enkelt Finansaar intet mindre end c 4 M illioner Kr. Ogsaa ad
skillige større Kom m uner støtter en Række lignende, mer eller min
dre tilfældige Formaal.
M en dernæst har Staten ofte givet store Tilskud til tvivlsom m e
private E rh vervsforetagend er. Staten har saaledes yd et et Laan paa
300.000 K r til et privat Industriselskab, der senere alligevel gik Fal
lit, et Laan paa 1¼ M illion Kr til et privat Fiskeriselskab, der lige
ledes senere gik Fallit, et Tilskud paa 450 M illioner K r til en privat
Bank, der var gaaet Fallit, o fl a.
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3. S T A T E N S D R I F T A F E R H V E R V S V IR K S O M H E D E R .
Staten n øjes im idlertid ikke m ed at give Tilskud til private Er
hvervsvirksom heder som ovennævnt. Staten har ogsaa paataget sig
selv at drive en Række E rhvervsvirksom heder, som i R eglen natur
lig horer hjem m e under det private Initiativ. Staten driver saaledes
hos os bl a et Skibsværft, en Klædefabrik, et Teater, en Bank, Jern
baner og A utom obilruter. Erfaringen viser, at de fleste saadanne
Statsvirksom heder giver U nderskud. Saaledes giver Statens Teater
gennemsnitlig et aarligt U nderskud paa c 1½ M illion Kr, Statens
Jernbaner et aarligt U nderskud paa c 22 M illioner Kr. D et sunde
ste er sikkert, at Staten enten helt afholder sig fra at drive Er
hvervsvirksom heder eller skiller dem administrativt helt ud fra A f 
hængigheden af de politiske Organer, giver dem en selvstændig
Ledelse og til Gengæ ld kræver, at disse Erhvervsvirksom heder le
des efter almindelige, sunde købm andsm æ ssige Principper. V iser det
sig herefter, at de alligevel ikke kan betale sig, b ør de likvideres
eller sælges til Private, som da Staten i sin T id solgte den kgl. Porcelænsfabrik (i 1867, ved A u ktion ), efterat den i en længere A arrække havde givet Underskud. D et anføres ofte til Fordel for en
Statsvirksom hed, at kun ved Statens Støtte og Ledelse kan den kul
turelle, kunstneriske Standard holdes oppe. D ette m odsiges bestem t
af Erfaringen. D en kgl. Porcelænsfabriks kunstneriske Y delser er
absolut ikke blevet ringere, efterat den gik ov er til et privat A k tie 
selskab. U nder dettes Ledelse har den tvæ rtim od faaet en G en 
fødelse og frem bragt kunstneriske Y delser, der har vundet h øj in
ternational Anerkendelse. I England findes der intet Statsteater,
kun Privatteatre. A lligevel er den kunstneriske Standard h øj, og
Shakespeare og andre Klassikere spilles langt hyppigere der, end
de danske Klassikere spilles paa den danske Stats Teater. Før 1880
drev et privat Selskab, »D et sjællandske Jernbaneselskab« Jern
banerne paa dette Omraade. D et var et velk onsolideret Selskab,
der hvert A ar gav gode rimelige U dbytter til A ktionæ rerne, for
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Perioden 1867-79 6 pr c aarlig; og Staten maatte da ogsaa, da den
overtog dette Selskabs Baner, indløse A ktierne til en Kurs af 125.
A t de danske Statsbaner i M odsæ tning til dette private Jernbane
selskab er blevet en daarlig Forretning m ed mægtige aarlige U nder
skud, er ikke underligt. Jernbanernes A nlæ g og U dvidelse har un
der D em okratiet ikke altid væ ret bestem t efter rent tekniske og
købm andsm æ ssige Hensyn. O fte har de snevreste, politisk bestem te
Lokalinteresser væ ret afgørende. For Rigsdagsm ænd har det ofte
væ ret en vigtig O pgave at skaffe V algkresen en Jernbane, en Bane
linje m ed en bestem t Retning eller en n y Station. N aar de danske
Statsbaner trods deres nuværende dygtige Ledelse giver det nævnte
U nderskud paa c 22 M illioner Kr aarlig, maa dette ialtfald tildels
skyldes uheldige politiske Faktorers Indflydelse, der kan tænkes at
m odvirke en planmæssig Rationalisering, saasom N edlæ ggelse af
urentable Jernbanelinjer, Besparelser ved Personaleindskrænkning
e a. D et sundeste for Statens Finanser vil være, at Statsbanerne
helt udskilles fra A fhæ ngigheden af de politiske Faktorer, og at
dets Ledelse faar fuldstændig frie H æ nder til at lede Banerne efter
rent saglige, nøgterne, købm andsm æ ssige M etoder, og derved skabe
Ligevægt mellem Indtægter og U dgifter. En saadan Udskillelse fandt
Sted i T yskland for dette Lands Baner i 1924 ved Dannelsen af
»D eutsche Reichsbahn-G esellschaft«, der vel stadig ejedes af Sta
ten, men fik en af de politiske M yndigheder fuldstændig uafhængig
Organisation og Ledelse. U nder denne nye Ordning lykkedes det
Banerne i de følgende A a r at gennem føre en teknisk og økonom isk
Rationalisering, at form indske A ntallet af det fastansatte Personale
og løse A rb ejd ere og at anvende m eget betydelige B eløb til For
nyelse og M odernisering af A nlæ g og til nyt Materiel. Ogsaa de an
dre Statsvirksom heder, hvad enten det er Bankvirksom hed, T eater
drift eller andet, bør gøres helt uafhængige af de politiske Faktorer
og ledes forretningsmæssig som private V irk som h eder af samme
A rt. For en enkelt Statsvirksom hed, nemlig Bankvirksom heden, er
det allerede forsaavidt sket, som den ledes selvstændig af en BeG2
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styrelse, bestaaende af praktiske Forretningsfolk, efter sædvanlige
bankmæssige og købm andsm æ ssige M etoder. D et er da ogsaa den
eneste af Statens Erhvervsvirksom heder, der giver O verskud o g ri
melig D ividende af Aktierne.
D en haarde N ødstilstand, som dette Land ligesom andre Lande
sandsynligvis vil kom m e til at op leve efter Krigen, vil n ødven dig
vis paa dette Om raade som paa andre vise U holdbarheden af det
nuværende politiske Styre og bydende stille alle Statsvirksom heder
o verfor det nøgterne Enten-Eller: Enten fortsat Statsdrift, m en efter
rent saglige, forretningsmæssige M etoder, der giver Ligevægt m el
lem Indtægter og U dgifter, eller Likvidation eller Salg af Bedriften
til Private. N ogen Drivhus- eller Luksus-Tilværelse bliver der i
Fremtiden overh oved et ikke Raad til for nogen Statsvirksom hed.
Paa hele denne kunstige Statstøttekonto vil der antagelig kunne
indvindes Besparelser til et samlet B eløb af c 40 M illioner Kr aarlig.

O m den danske Stats Tilskud til private Forenings-B iblioteker se L ov N r
128, 7 A pril 1936. Foruden Skolerne, de h øjere Læreanstalter, Bibliotekerne
maa endelig ogsaa som Eksempel paa M etoden : Y delse uden G enydelse
eller uden tilstrækkelig G enydelse nævnes de offen lig e H ospitaler, der giver
mægtige U nderskud, m edens derim od de overordenlig dygtig ledede private,
katolske H ospitaler bærer sig. Taksterne paa de offen lige H ospitaler er ofte
urimelig lave (f Eks 80-120 Ø re pr Dag), og disse H ospitaler er gennem
gaaende for dyre i Driften. H vad Taksterne angaar, tænkes der naturligvis
ikke paa de Fattige, de virkelig trængende, ti de bør selvfølgelig have gra
tis H ospitalsoph old; men der tænkes paa det almindelige Publikum.
Den ov en for om talte Industrivirksom hed,

som

Staten støttede

med

300.000 Kr, og som gik Fallit, var G lasfabrikken i H elsingør; det om talte
Fiskeriselskab, som Staten støttede m ed 1¼ M illion Kr og som ligeledes gik
Fallit, var Fiskeriselskabet »Isvirki«.
Under Verdenskrigen 1914-1918 og i A arene nærmest derefter forøgedes
Statsbanernes Personale meget betydeligt. For Femaarsperioden 1909-10—
1913-14 var A n tallet gennemsnitlig: 13.084, for 1914-15— 1918-19: 14.093, for
1919-20— 1923-24: 18.743 og for 1924-25— 1928-29: 18.377, hvortil kom m er det
løst antagne Personale, der varierede noget, men gennemgaaende androg
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c 3000. M edens Jernbanenettets Længde i disse A ar steg m ed c 25 pr c, steg
Personalets m ed c 40 pr c. T il Sammenligning kan tjene, at ogsaa i Sverrig
steg Personaletallet ved Statsbanerne i K rigsperioden 1914-18 stærkt, men
i M odsæ tning til F orholdet hos os lykkedes det i Sverrig allerede i 1920erne
Banerne at nedskære T allet m eget betydeligt. V e d det oven for nævnte U n
derskud af 22 M illioner aarlig tænkes der naturligvis kun paa de normale
A a r (fø r 1940), ikke paa den nuværende abnorme, forbigaaende Krigsperiode. U nder K rigsperioden har Statsbanerne givet O verskud. I A aret
1942-43 var D riftsoverskudet saaledes c 75 M illioner Kr, og det samlede
O verskud, inkl ordinære og ekstraordinære A fskrivninger og Forrentning,
var c 2 M illioner Kr.
Staten overtog i 1922 Landm andsbanken efter at have dækket dennes
T ab efter dens Sammenbrud, m ed de ovennæ vnte 450 M illioner. Staten
burde aldrig have dækket dette T a b

og derved forøget sin Statsgæld

stærkt ved en rent privat Banks uforsvarlige D ispositioner. D enne Bank
burde i 1922 enten være likvideret, som en anden privat Bank, D iskontoog Revisionsbanken, blev, der ogsaa b rød sammen i 1922, eller være rekon
strueret ved det private Erhvervslivs egne Kræ fter, saaledes som det skete
m ed Privatbanken. Landmandsbanken blev Statens Bank, men fik en selv
stændig Ledelse, jfr L ov N r 140, 19 A pril 1928. Dens Aktiekapital ejedes
først helt af Staten, men H alvdelen af A ktierne er senere afhændet. Den
drives nu, som ovennævnt, efter sunde købm andsm æssige M etoder og giver
et rimeligt O verskud.
Ifølge L ov N r 40, 14 Febr 1935 dækkes Underskudet ved det kgl T ea ter
— der varierer noget i Aarene, men gennemsnitlig, som ovennævnt, andra
ger c 1½ M illion Kr aarlig — dels af Staten, dels af Statsradiofonien og
dels af K oda, se nævnte Lovs §§ 5-8. T il Sammenligning tjener, at det kgl
T eater herved af Staten og ved Staten m odtager det 10-dobbelte af, hvad
V erden s berøm teste Scene, Theatre Frangais først for nogle A a r siden opnaaede paa Finansloven, efter megen Strid m ed den franske Stat. L ønnin
gerne er im idlertid væsenlig m indre end de danske, og Personalet bliver
stærkt anvendt. Enhver Skuespiller vil uden Varsel kunne u dføre en Snes
R oller i det løbende R epertoire. Næsten alle M olieres K om edier opføres
regelmæssig, medens der af den tilsvarende Klassiker hos os, H olberg, i
Reglen kun opføres én K om edie om Aaret. D en tidligere Finansminister,
Edvard Brandes, der som bekendt baade havde stor politisk Erfaring og var
m eget teaterkyndig, skriver om de politiske Faktorers Indflydelse paa dette
O m raade og om det besynderlige i, at dette Statsteaters kroniske U nder
skud næsten aldrig frem kalder Kritik af Lovgivningsm agten: »enhver Sty
relse er dækket, ingen har A n svaret: ikke Teatret, hvem Tilladelse til U n 
derskud er givet i Loven, ikke M inisteren, der retter sig efter Lovens klare
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O rd, ikke heller Rigsdagsmændene, der m ed god Samvittighed gaar i T e 
atret paa de Fribilletter, med hvilke a fd ød e Kam m erherre Fallesen v ed sit
Livs eneste geniale Indfald frelste T eatret for alle T ider fra den parlam en
tariske K ritik: intet A fladsdokum ent har nogensinde vist sig saa virksom t
i X u - og Fremtid som denne uskyldige Fribillet, der gør T eatret elsket og
æret af Politikerne, saaledes at de lukker Ø je t til, naar den ogsaa dem tilstaaede N ydelse koster de betrængte Skatteborgere henved 2 M illioner Kr
om A aret«. Siden denne D om udtaltes (i 1929), er de politiske Faktorer
endog blevet endnu mere indfiltret i dette Teaters Forhold, idet der efter
L ov N r 40, 14 Febr 1935 § 3, 2 Stk ved T eatret er oprettet et Tilsynsraad,
hvori alle de 4 store politiske Partier har lønnede M edlem m er.
D et er vanskeligt at danne sig et klart Begreb om, i hvilket O m fang
Statens Skibsværft, O rlog svæ rftet, og den m ilitære K læ d efabrik giver U n 
derskud eller O verskud. Paa Finansloven 1941-42 anslaas Indtæ gterne ved
førstnæ vnte til 6.350.000 Kr og ved sidstnævnte til 2.297.000 Kr, og D rift
saldoen skulde efter O verslaget paa Finansloven være positiv, henholdsvis
m ed 410.000 Kr og 52.307 Kr. M en det fortjen er en nærmere købm andsmæssig U ndersøgelse, hvorm eget Staten kunde spare ved at lade sine K rigs
skibe bygge paa private V æ rfter og sine U niform er fremstille af private
K lædefabrikker. T i hvis der herved kan spares — ikke nogle faa H undrede
T usind — men et M illionbeløb, b ør O rlogsvæ rftet og K læ defabrikken n ed 
lægges. Naturligvis maatte der herved tages Hensyn til en retfæ rdig Pen
sionering af den D el af disse Statsvirksomheders Personale, der ikke kan
blive beskæftiget i de private Fabrikker, der frem tidig skulde overtage L e
veringerne til Staten.
Hvad der oven for blev sagt om de offen lige Hospitaler, gælder ogsaa de
offen lige Fattiganstalter, nemlig at deres Adm inistration er for dyr. D er
synes navnlig for de sidstes V edkom m en de at være for mange Funktionærer
i Forhold til det Antal Fattige, som de virker for. Fra et ret norm alt A ar
længe før den nuværende Krig kan der fra et offen lig gjort Aarsregnskab
fra K øbenhavns Fattiganstalt Sundholm anføres, at der var et Underskud
paa D riften af ialt 751.165 Kr. D er udbetaltes alene i Lønninger 449.702 Kr
foruden Tilskud til Pensionsfond, 32.399 Kr. T il de 329 Fattige paa denne
A nstalt var der ansat 80 Funktionærer foruden M edhjæ lpere, altsaa 1 Funk
tionær for hver 4 Fattige. H ver Fattig paa denne A nstalt kostede alt i alt
Kommunen gennemsnitlig 6 K r 25 pr Dag, i hvilket Beløb der naturligvis
er taget Hensyn til V æ rdien af disse Fattiges A rb ejd e. I A nledning af disse
ret triste T al frem kom der forøvrig i et D agblad det Forslag, at Kommunen
skulde undersøge, om det ikke var billigere for K om m unen at lade de Fat
tige b o paa et pænt 2 Klasses H otel.
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I D em okratiets allerførste Periode i Danmark, i T iden 1850-1864, var der
i Finansudvalget og i Rigsdagen iøvrig en ret stærk Tendens til at holde
igen paa de offen lige U dgifter. N avnlig var Bondevennerne, derunder ogsaa
T schem ing, meget nøjeregnende i saa Henseende. D e stillede Krav om et
saa lille Em bedsmaskineri som muligt og Indskrænkning af Statsformaalene.
Tscherning var m eget im od Statens store U dgifter til det lærde Skolevæsen,
til Straffeanstalterne og Museerne. D a M inisteren om den davæ rende M u 
seum sdirektør K onferensraad Thom sen udtalte, at han havde en G ave til at
anskaffe billigt, sagde Tscherning, at han ikke havde en G ave til at opbevare
billigt, at han erobrede det ene Palæ efter det andet, at disse blev om byggede,
men kunde dog ikke længere afgive Rum til alle Thom sens begyndte eller
intenderede Samlinger. Se om denne sparsomm elige T endens fra Finans
udvalgets og idethele fra Rigsdagens Side i D em okratiets første T id, 18501864, A lb e rt O lsen: Studier over den danske Finanslov 1850-1864. 1930.
D enne sparsomm elige Tendens, der ogsaa kan siges i nogen G rad at præge
den følgende T id , det 19 A arhundrede ud, opgives derim od, som oven for
vist, helt i 20 A arhundrede under det fuldstændige D em okratis G ennem 
førelse i Stat og Kommune. I denne P eriode sprænges alle forsigtige finan
sielle Rammer. — T iden 1850-1864 var vel ogsaa en helt dem okratisk Pe
riod e; men i denne den frie Forfatnings første T id beherskede den øk o n o 
miske Liberalisme alle Sind og førte paa næsten alle O m raader til stærke
K rav om Indskrænkning af Em bedsm andstyre og Statsindgreb, og dernæst
vilde det n ye Folkestyre gerne vise sig m ere sparsomm elig end den nylig
afskaffede Enevælde, som Folkerepræsentanterne beskyldte fo r Ø dselhed,
— hvilket dog forøvrig næppe var helt berettiget, hvad Enevældens sidste
30 A ar angaar.
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8 Kapitel.
AD M IN ISTR ATIO N EN S IN D VIKLETH ED ,
L A N G SO M H E D OG KOSTBARHED.

D

ER er en Række forskellige Faktorer, der i N utiden ford yrer
den offenlige A dm inistration og gør den indviklet og lang

som . Her skal fremhæves fem af de vigtigste: Instansordningen,
H øringen, Stof ophobningen, B eskatn in gsystem et og K om m u n eord 
ningen.
I. Instansordningen. I det nuværende Samfund kræver en Sags
Behandling under den offen lige A dm inistration i m angfoldige T il
fælde ikke en enkelt A fgørelse, en A fgørelse af en enkelt M y n d ig
hed, men en dobbelt Behandling, en Behandling i m indst 2 Instan
ser, i Forhold til hinanden enten som u nderordnet og o verord n et
eller som sideordnede. D erfor har vi til A fg ørelse N æ vn og O v er
nævn, K om m issioner og Overkom m issioner, U dvalg og O verudvalg;
o g paa en Række Om raader skal der for at træffe en Beslutning
M edvirken af to sideordnede Instanser, lige fra de Tilfæ lde, hvor
der for at træ ffe en ministeriel A fg ørelse kræves M edvirken og
Samtykke af to eller flere Ministerier, og til Lovgivningsm agtens
Beslutninger de to sideordnede Tings samstemm ende V edtagelse.
Fiele denne Instansordning, der paa en M ængde Om raader fo r
haler og fordyrer Sagernes Behandling, skyldes navnlig to M otiver,
nemlig dels A ngsten for A nsvaret og dels den sam tidige instinktive
Fornemmelse af, at ingen af de m edvirkende Instanser under D e 
m okratiet saglig fuldt behersker vedkom m ende Omraade, h v orfor
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man skaber sig en vis Tryghedsfølelse v ed en Fordeling af A nsvaret
paa flere Instanser, flere H oveder. M an overser im idlertid herved,
at det hjælper ikke til at gøre en Beslutning bedre, at der er flere
ukyndige H oved er til at træ ffe den. M an kom m er ikke udenom
Matematikkens G rundlove. 0 + 0 + 0 + 0 + 0 er og bliver = 0.
D et gælder baade N æ vn og Overnævn, K om m issioner og O verkom missioner, Folketing og Landsting, hvor i alle T ilfæ lde Flertallet er
usagkyndige. N æ vnte Trygh edsfølelse er altsaa falsk.
H vis man derim od straks fra første Færd sammensætter en b e 
sluttende Instans af udelukkende sagkyndige, der fuldtud behersker
vedkom m ende Omraade, kan man ogsaa betro den alene A fg ø re l
sen; og alle andre Instanser, baade overordn ede og sideordnede,
bliver overflødige.
Enhver, der i Praksis paa sit særlige Fagom raade i en Række
Sager maa søge den offen lige A dm inistration for at opnaa visse
A fgørelser, vil ud fra en rig Erfaring kunne bevidne, hvad hele
denne Instansordning i det daglige Liv koster af Spild af kostbar
T id, af Penge, af forgæ ves A rb e jd e m m . H erom kan baade Sag
førere, A rkitekter, Læger, Forretningsmænd, Ingeniører vidne. I
adskillige Tilfæ lde sker det i Praksis, at A fgørelsen forhales i den
G rad ved Instansfølgen, at naar den endelige A fg ørelse langt om
længe foreligger, har Sagen mistet al praktisk Betydning. D e virke
lig sagkyndige maa gaa aandelig Tiggergang hos en Række ukyn
dige Personer, der føler sig store allerede i Kraft af deres rent p oli
tiske Magtstilling, og som ikke forstaar at sætte sig ind i eller væ rd
sætte en rent saglig Tankegang. Paa det h øjeste Sted, i Lovgivnings
magten, maa Landets mest frem ragende M æ nd ofte, i deres Forsøg
paa at faa en L ov fornuftig form et, gaa en aandelig Golgathavandring for at overbevise en Samling ukyndige. D enne V andring
er tilm ed i de fleste Tilfæ lde en forgæ ves Lidelse, og den er saa
m eget tungere, som de sagkyndige maa gaa den to Gange, for at
søge at overbevise to Forsamlinger, hvis Flertal begge er lige
ukyndige.
987

11. H øringen.

Et administrativt M iddel, der kan være nyttig

til Sagernes rette alsidige Belysning, men som ogsaa kan misbruges,
navnlig m ed V irkningen: Sagernes Forhaling, er den saakaldte
H øring. D en ene M yndigheds vidtstrakte H øring af andre M y n d ig
heder kan desværre være U dtryk for den hørende M yndigheds
M agelighed, dens M angel paa L yst til energisk at trænge tilbunds
i Sagen; og H øringen kan da bevirke baade Tidspilde, store F orvik 
linger og T ab for det praktiske Forretningsliv. Som Eksempel kan
nævnes et Tilfæ lde, h vor en Forretningsmand, der var V æ rge for
en u m yndiggjort Kvinde, for at hjælpe paa hendes Ø konom i, solgte
en hende tilhørende Grund m ed Fordel for hende, for 19.000 Kr,
hvor K øberen derefter o p førte Fabriksbygninger paa G runden til
et B eløb af over 100.000 Kr, idet han m ed F øje gik ud fra, at O v er
øvrighedens Samtykke til Salget, da det var fordelagtigt for den
I F orholdet mellem Centraladm inistrationen og de lokale M yndigheder
har O rdningen i adskillige T ilfæ lde været den, at en Sag skal passere to
Instanser: Am tm and og Ministerium, Politim ester og M inisterium eller tre
Instanser, Politim ester, Am tm and og Ministerium. En Forenklingskom mission, der blev nedsat i 1923 og afgav Betænkning i 1924 og 1925, og som
blev dygtig ledet, først af daværende Justitsminister 5. R y tter og senere af
M inister for offen lige A rb e jd e r Friis-Skotte, foreslog netop i disse Forhold
og i den indre M inisterialforvaltning en betydelig Forenkling i Forretnings
gangen; og mange af Kom m issionens Forslag blev ogsaa gennem ført i Prak
sis. I alle Tilfæ lde, hvor en M elleminstans kun var postbesørgende, søgte
man at fjern e den, og adskillige Sager, som hidtil havde passeret 3 Instan
ser: Politikontor, A m tskon tor og M inisterialkontor, blev frem tidig kun fore
lagt ét eller to af disse. En D el Sager blev ogsaa udlagt til A fg ørelse af den
underordnede M yndighed alene. E ndvidere gennem førtes i vidt O m fang
den Ordning, at den Private faar direkte M eddelelse om Sagens A fgørelse,
istedenfor at denne hidtil passerede flere M ellem led, inden den naaede A n 
søgeren eller Forespørgeren. O fte havde navnlig Politiet blot været Bybud
for ministerielle Skrivelser. Indenfor selve Centraladministrationen søgte
man dernæst at gennem føre den Ordning, at en Sag istedenfor at passere tre
L ed: Sekretær, Fuldmægtig, K ontorchef, eller fire og fem, nemlig tillige
D epartem entschef og Minister, frem tidig kun skulde passere to Led, m ed
mindre det drejede sig om vanskeligere og vigtigere Sager. Kom m issionen
fik ogsaa gennem ført N edlæggelse af flere K ontorer og flere K on torch ef-
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um yndiggjorte, vilde foreligge indenfor en rimelig T id . M en skønt
A nsøgning om dette Samtykke blev indsendt af V æ rgen, Forret
ningsmanden, straks efter Skødets U nderskrift, nemlig i A pril 1930,
blev Sagen herom forhalet ved at sendes fra O verøvrighed til Ju
stitsministerium, fra dette tilbage til Overøvrigheden, fra denne til
H øring hos O verform ynderiet, af dette til H øring bl a hos den
um yndiggjorte, der først undlod at svare og derefter protesterede
m od Salget, hvorefter Sagen paany af O verøvrigheden b lev sendt
til Justitsministeriet, i D e cem b er 1930. M en inden Justitsministeriet
naaede at træ ffe en A fgørelse, blev U m yndiggørelsen over den
um yndiggjorte hævet af en fjerd e M yndighed, Landsretten, i F e
bruar 1931, hvorefter M inisteriet ikke mente at kunne godkende
Salget; og derefter erklærede nævnte Kvinde, at hun ikke vilde
sam tykke i Salget. Gennem denne M yndighedernes H øring frem og
og D irektørstillinger, ligesom den fik afskaffet forskellige ov erflødige T r y k 
sager, derunder trykte A arsberetninger o l. D et maa beklages, at denne Forenklingskommission ikke blev g jort permanent eller fik L ov til at virke en
længere Aarrække, ti ikke mindst i de sidste 15 A a r vilde der have været
god Brug for dens A rb ejd e. Den om fattende L ovfabrikation i disse A a r med
O prettelse af en M æ ngde nye K ontorer og M yndigheder i Instansfølge kunde
have givet denne Forenklingskom m ission nok at bestille.
Ganske enkelte nyere L ove har dog afskaffet visse Sagers Behandling i
offen lige K ontorer eller befriet disse for ov erflød igt mekanisk A rb ejd e. Saa
ledes afskaffede Tinglysningsloven 31. M arts 1926 Interessentskabskontrakters K onfirm ation i Justitsministeriet, h vorved flere Em bedsm ænd i dette
M inisterium fik deres A rbejd sk raft fri til et m ere nyttigt A r b e jd e end
denne pedantiske Læsen Korrektur paa det praktiske Erhvervslivs K ontrak
ter; og samme L ov afskaffede D om m erkontorernes Afskrivning af det pri
vate Forretningslivs Dokum enter, der indleveres til Tinglysning, hvorved
der sparedes et betydeligt A n tal K ontorister, samt de private Pengeinstitut
ters Besvær m ed Fornyelsespantebreve eller Fornyelsespaategninger paa næ
sten 20aarige Pantebreve, jfr nævnte Lovs §§ 9, 42 og 53. M en i Reglen
har de nyere Love, ganske særlig i det 20 Aarhundrede, desværre langtfra
betyd et nogen Forenkling af det administrative K ontorvæ sen og Skriveri
eller en Indskrænkning af Instans-Uvæsenet. Talrige L ove har tvæ rtim od
forøget alt dette, til Besvær og T idspild e for det praktiske Forretningsliv
og til yderligere Belastning af Statens Finanser.
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tilbage blev Sagen altsaa for det første forhalet 1 A a r; men dernæst
foraarsagede hendes Vægring, der kun var blevet mulig ved Sagens
Forhaling, to Retsager, der begge maatte føres gennem alle Instan
ser, lige til H øjesteret; og først i M a j 1935, altsaa 5 A ar efter V æ r
gens A nsøgning til M yndighederne om G odkendelse af Salget, faldt
den endelige A fgørelse i Sagen, idet den h øjeste Instans, her H ø je 
steret, repræsenterede den sunde Fornuft og godkendte Salget, se
om denne Sag U f R 1935.686. Fløjesterets D om giver i V irkeligheden
den haardeste Kritik af de administrative M yndigheders uforsvar
lige Forhaling ved H øring af denne Sag, idet D om m en i sine Præ
misser udtaler, at »K øberne maatte gaa ud fra, at en endelig A f 
gørelse om H andlen var kom m et til at foreligge inden en rimelig
T id «, og K øberne maatte kunne »paaregne« — da de endog bød
gunstigere V ilkaar for den um yndiggjorte, end hun opnaaede ved
tidligere Bortsalg af Parceller fra hendes E jendom — »at opnaa, at
Salget vilde gaa i O rden«, jfr U f R 1935.691.
D et skal iøvrig om denne Sag bemærkes, at naar L ov om U m yn 
dighed og Værgem aal 30 Juni 1922 § 50 bestem m er, at den um yn
diges Erklæring skal »saa vidt mulig« indhentes i vigtige A n lig 
gender, saa maatte en fornuftig administrativ Konduite dog kunne
sætte den umyndige en rimelig Frist for A fgivelse af Svar saaledes,
at hvis Svar ikke frem kom inden Fristens U dløb, maatte der ses
bort fra den um yndige i saa H enseende. E ndvidere vilde det maaske være rigtigt i en T ilføjelse til R etsplejeloven at bestem me, at
en Kendelse af Retten om O phæ velse af en U m yndiggørelse ikke
skulde have V irkning for de Sager, der inden denne Retskendelses
A fgørelse var indgivet til de administrative M yndigheder, der alt
saa kunde behandle Sagen færdig, uafhængig af U m yndiggørelsens
Ophævelse iøvrigt. D et er jo dog ikke M eningen, at den ene M y n 
dighed skal gøre den anden M yndigheds indgaaende A rb e jd e gan
ske værdiløst.
M en dette er et Spørgsmaal for sig, af legislativ A rt. H o v e d 
punktet i hele denne Sag er, at hvis kun en enkelt M yndighed
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havde paataget sig alene at afgøre denne Sag — hvad O v erøvrig
heden havde H jem m el til i nævnte L ov 30 Juni 1922 og B ekendt
gørelse 12 M arts 1930 § 12 — uden en H øring af andre M y n d ig
heder, der stod Sagen — E jendom salget — lige saa fjernt som den
selv, og havde g jort sig den U lejlighed personlig at undersøge Sa
gen — eller v ed en kyndig Forretningsm and — kunde hele denne
Sag være a fgjort i L øbet af 14 D age istedenfor i L øbet af 5 Aar.
D et burde følgelig være en 1 R egel fo r al H øring, at ingen M y n 
dighed A (i denne Sag O verøvrigheden) maa sende en Sag til H ø 
ring hos de andre M yndigheder B og C (i denne Sag Justitsmini
sterium og O verform ynderiet), naar A kan sige sig selv, at B og
C har lige saa lidt Kendskab til og personlig K ontakt m ed Sagens
praktiske Enkeltheder som A . Ogsaa her maa man erindre M ate
matikkens A k siom : 0 + 0 + 0 er og bliver = 0.
D et positive Sidestykke til denne R egel bliver følgende 2 R egel
i al A dm inistration for al H øring: H vis en M yndighed selv mang
ler personligt, praktisk K endskab til en Sag, som den ifølge Loven
skal afgøre, maa den istedenfor at høre andre M yndigheder, der
ikke har mere praktisk K endskab til Sagen end den selv, paatage
sig den U lejligh ed selv at skaffe sig det personlige praktiske K en d 
skab, i dette Tilfæ lde ved at tale m ed K øberne og V æ rgen, under
søge E jendom m en, de tidligere Købesum m er, som først H øjesteret
skal m inde om — efter 5 A ars Forløb.
H vis man hertil vil indvende, at O verøvrigheden slet ikke har
T id til at ofre saa meget personligt A rb e jd e i hver Sag, saa er der
hertil intet andet at sige, end at da er hele denne Bestemmelse om
O verøvrighedens G odkendelse af V æ rgens Salg i Bekendtgørelsen
12 M arts 1930 § 12 m eningsløs og bør snarest afskaffes. H vis man
ikke mener at kunne stole paa første Instans, V æ rgens A fgørelse
ved Salg af fast E jendom og vil undergive den en overord n et In
stans’ — O verøvrighedens — G odkendelse, saa maa man ogsaa give
denne overordn ede M yndighed T id og M idler til en reel, praktisk
U ndersøgelse — f Eks en kyndig Forretningsm and som Konsulent
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i alle slige Sager (til H jæ lp for alle O verøvrigheder). D ette er i det
lange L øb for Samfundet langt billigere end at sende Sagerne til
H øring hos en Række M yndigheder, h vorved kostbare M aaneder
eller 5 A a r gaar tabt for det praktiske Liv. Paa nævnte fornuftige
M aade har man dog ogsaa ord n et sig indenfor en enkelt anden Atlministrationsgren. D a Statsbanerne ikke mente at have tilstrække
lig praktisk Kendskab til visse Indkøb, antog de en praktisk F or
retningsmand til at forestaa disse, hvad der sikkert var det eneste
rigtige.
Endelig giver denne Sag A nledning til at bem ærke, at den usa
lige Tendens, som heldigvis er afskaffet i flere A dm inistrationsgrene, men som stadig huserer i visse D ele af A dm inistrationen:
at ville have alt K endskab til Sagerne gennem Skrivelser, Papir,
burde afskaffes i alle offenlige K ontorer. Skrivelser er vigtige og
nødvendige, men de er ikke tilstræ kkelige, men maa i mange T il
fælde korrigeres og suppleres gennem den um iddelbare praktiske
K ontakt m ed Livet selv. D e fleste offenlige K on torer vil — ganske
naturlig — have en K on toret iboende Tendens til at holde al an
den Forbindelse med O m verdenen end gennem Papir ude. D et k o 
ster mere U lejlighed og en større menneskelig Indsats at skaffe sig
personlig, praktisk K ontakt m ed Sagens M ennesker og Forhold. Og
K ontorerne vil selvsagt efter denne praktiske M etode ikke kunne
overkom m e saa stort et A ntal Sager som efter Papirm etoden. M en
til G engæ ld kunde man saa befri K ontorerne for en M æ ngde gan
ske overflød ige Sager, bl a de mange H øringer i Sager, som de intet
praktisk Kendskab har til, og de mange To-Instans- eller Tre-Instanssager, som nu ofte plager den offenlige A dm inistration som
en Mare.

111. Stofophobningen. O ffenlige A nstalter har en iboen de T il
bøjeligh ed til stadig at udvide sig, form ere sig v ed K nopskydning.
D e drager flere og flere G enstande ind under sig; deraf følger, at
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Lokalerne bestandig maa udvides, og, at Personalets Tal stadig maa
forøges. D ette gælder særlig M useer, A rk iv er og B iblioteker. Ustanselig hobes der mere og mere Materiale op i disse Institutioner;
Bygninger, der, da de opførtes, form entes at være rummelige og
rigelige til mange A ars U dvikling, viser sig ofte efter forholdsvis
faa A ar at være for smaa; saa maa Bygningerne udvides, eller der
maa o p føres helt nye, store Bygninger. D isse Institutioners, M u 
seers, A rk ivers og Bibliotekers ustanselige V ok sen er ved at blive
et alvorligt øk on om isk Sam fundsproblem ; og der maa rejses det
grundlæggende Spørgsmaal, om der ikke fra Statens Side maa stil
les K rav til disse Institutioner i to pladsøkonom iske Retninger:
1) en saglig indgaaende, kritisk Sigtelse af Materialet, inden dette
optages i A rkivet, Museet, Biblioteket, og 2) en kraftig kritisk U d 
skillelse af ældre Materiale, der i tidligere T id er er blevet optaget
i Samlingen uden tilstrækkelig Kritik, og af Materiale, der vel havde
V æ rdi i sin T id , m en nu er forældet. For alt M ateriale, indsamlet
før det 19 A arhundrede, altsaa for alle Malerier, Skulpturer, Bøger,
A rkivsager, tilgaaet Samlingerne før — groft regnet — A ar 1800,
har disse Spørgsmaal ingen synderlig praktisk Interesse, ti før det
19 A arhundrede var det A ntal Kunstværker og Bøger, der p rodu 
ceredes, saavelsom de Sager, der behandledes af M yndighederne,
relativt faa, og de fylder ikke meget, forholdsm æ ssigt set, i Lands
arkiver, Rigsarkiv, Statens B iblioteker og Museer. M en m ed den
aldeles overvæ ldende Produktion af B øger og Kunstværker og den
mægtige Stigning af A ntallet af den centrale og lokale A dm in istra
tions Sager i det 19 og 20 A arhundrede maa en bevidst, planmæssig
Pladsøkonom i og dens to Plovedm idler, 1) Sigtelsen og 2) U drens
ningen simpelthen blive en finansiel — men forøvrig ogsaa en aan
delig — N ød ven d ig h ed for alle A rkiver, Museer, B iblioteker o l .
Man skal heller ikke aandelig belaste Fremtiden med mere M ate
riale fra ældre T ider end nødvendigt for det aandelige Livs Trivsel.
A . H vad K unstm useer angaar, viser Erfaringen klart, at det er
umuligt for en N utid ob jek tiv t at bedøm m e et Kunstværks V æ rdi.
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M oderetninger, der senere viser sig at være et O verfladefæ nom en,
kan endog en T id betage selv en kyndig M useum sledelse; og E fter
tiden ser da klart, at mange af M useets A nskaffelser af bem eldte
M oderetnings M alerier og Skulpturer var et Fejlgreb. M ange Museum s-Lofter og -Kældre vidner stort om disse talrige Fejlgreb. For
Kunstmuseer burde det derfor form entlig være den rigtige R ette
snor aldrig at anskaffe Kunstværker, før D om m en over dem er o p 
klaret, hvilket vil sige, efter c 30-40 A ars Forløb. T il at b esk æ ftige
N utidens Kunstnere, give dem O pgaver og støtte dem økon om isk
maa Staten anvende helt andre M idler end Indkøb til Museer. Sta
ten kunde saaledes ved Lovregler anordne en planmæssig, sagkyn
dig Bedøm m else af N utidens Kunstnere til V ejledn in g for det store
Publikums K øb af M alerier og Skulpturer o g saaledes m odvirke de
mange vitterlig talentlø se V æ rkers Salg til det godtroende, jæ vne
Publikum, der nu, ford i det ingensom helst kyndig V ejledn in g faar,
fylder de mange H jem s V æ gge m ed den saakaldte »G larm esterkunst«. M ange unge Kunstnere, som nu halvsuiter, kunde derved
tjene godt, idet de hellere maa sælge flere A rb e jd e r til beskedne
Priser end slet ingen eller kun et enkelt nu og da. E ndvidere b ø r
Staten ved L ov indføre en Procentafgift til Kunstneren af alle K ø b e 
summer, der betales for hans V æ rker ved senere Salg, væ re sig
ved A u ktion eller paa anden Maade. Endelig kan Staten i et vist
O m fang anvende N utidens Kunstnere ved U dsm ykning af o ffe n 
lige Bygninger. H er vil man blive n ødt til at tage H ensyn baade
til de faa Eksperters og det større Publikums D om . Begge disse
D om m e kan hver for sig tage fejl. M en det er i R eglen ikke noget
daarligt Indicium paa et betydeligt Kunstværk, at det fuldtud til
fredsstiller baade de strengt kritiske Eksperters o g det brede Pu
blikums Smag, naar det gælder offen lige Bygninger, deres A rk itek 
tur o g deres kunstneriske U dsm ykning. M useernes Indkøb maa
derim od strengt begrænses i Frem tiden gennem den nævnte Sigt
nings-Regel, grundet paa T idens afklarende Virkning.
B. H vad h istoriske M u seer angaar, er der større M ulighed for
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en ob jek tiv, kritisk Sigtelse, da disse M useer i N utiden raader over
betydelige videnskabelige K ræ fter; o g videnskabelige D om m e er nu
en Gang lettere at vurdere ob jek tiv t end Kunst. M en Faren for
O verfyldning ligger her paa et andet Punkt. I let forstaaelig viden 
skabelig Iver og N idkæ rhed ønsker en M useumsledelse helst at
samle alt, eller det meste af, hvad der findes i Landet indenfor
vedkom m ende

Fagomraade

af

virkelig

historisk

videnskabelig

V æ rdi. D erfor er der ofte i disse M useer blevet op h ob et Genstande,
hentet fra gamle Kirker, Slotte, Gaarde o l, skønt Genstandene var
naturligere og skønnere anbragt netop i de gamle Kirker, Slotte
eller Gaarde, hvorfra de var taget. D et er ingenlunde altid n ø d 
vendigt af H ensyn til V idenskaben at op h ob e disse Genstande
paa ét enkelt Sted, Museet, da V idenskabsm anden saavelsom det
museumsøgende Publikum — der forøvrig er meget lille — med
N utidens Befordringsm idler, navnlig i et lille Land som vort, fo r 
holdsvis let kan tage hen til den Kirke, G aard eller Slot, h vor G en 
standen hører hjem m e, rent bortset fra, at det er langt mere fo r
friskende for Sindet at se Genstanden paa det Sted, som den hi
storisk gennem Aarhundreder har væ ret knyttet til, end at søge
det i et Museum mellem H undreder af andre Genstande, h vor Sin
det let sløves af M angfoldigheden. D et burde nærmere undersøges
af sagkyndige, om ikke en Tilbageføring af Museumsgenstande til
O prindelsestederne vilde være rigtig o g forsvarlig; og ved frem 
tidige A nbringelser af G enstande i disse M useer b ør der plads
økon om isk vises

den yderste Forsigtighed

og

den mest n ø je 

regnende Sigtelse, ogsaa ud fra dette Synspunkt. Pladsudvidelser
bliver der i Frem tiden ikke Raad til for n oget Museum.
C. M H t B iblioteker maa bemærkes, at der i L øbet af det 19
og 20 A arhundrede gennem den mægtige Produktion af videnskabe
lige og litterære Bøger i disse Aarhundreder er op h ob et talrige
V æ rker, der nu maa anses for væ rdiløse eller foræ ldede, og som
d erfor burde udskilles. D ette gælder ikke b lot H aandbøger og Lek
sika, men m angfoldige skønlitterære og videnskabelige Enkeltvæ r
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ker. N avnlig er der to mægtige Grupper af videnskabelig Litteratur,
som ganske særlig i det 19 og 20 A arhundrede er taget aldeles u for
holdsmæssig og urimelig til, og som til ingen N y tte fyld er op paa
de offenlige Biblioteker. Disse to G rupper vil jeg kalde F orfrem 
m elses-Litteratur og Forsørgelses-Litteratur. T il førstnæ vnte G ruppe
hører det meste af D oktordisputats- og M edalje-Litteraturen. D er
findes naturligvis indenfor denne adskillige væ rdifulde videnskabe
lige A rb e jd e r; og om hele denne Litteratur gælder, at den en kort
T id kan være særdeles nyttig, navnlig til V ejledn ing for M yn dig
hederne ved Besættelse af videnskabelige og tildels ogsaa admini
strative Stillinger o l . M en den lan gtovervejende Masse af denne
Forfrem m elses-Litteratur er videnskabelig set væ rdiløs efter c 20-30
Aar. D er er kun relativt faa lysende U ndtagelser herfra. Genierne
er ogsaa blandt V idenskabsm æ ndene kun en ringe Procent. Dette
Forhold bevirker ogsaa, at den anden nævnte Gruppe, F orsørgelsesLitteraturen, for Størstepartens V edk om m en d e er ret væ rdiløs og
efter relativt faa A a r ulæselig. D enne kvantitativt store Litteratur
frem kom m er paa den Maade, at naar et videnskabeligt Em bede
skifter Indehaver, vil den nye Indehaver, selvom hans Forgænger
har skrevet et ypperligt videnskabeligt V æ rk, baade væ rdifuld for
Forskning og Undervisning, i mange Tilfæ lde alene af økonom iske
Grunde snarest mulig selv skrive et V æ rk om samme Emne, i sam 
me Fag, ford i han derigennem kan forøge sine Indtægter, og de
videnskabelige Stillinger i Reglen er daarlig lønnet. I et Land med
flere eller mange U niversiteter vil der saaledes i hver Generation
kunne kom m e en Strøm af videnskabelig Faglitteratur i samme Fag
om samme Emne, endskønt alle disse V æ rker i Reglen kun inde-

Som det vil ses, rammer de ov en for fremsatte Bemærkninger ikke den
n ødvendige og væ rdifulde videnskabelige Lærebogslitteratur, der særkendes
ved 2 Ting, 1) at der i F orvejen kun eksisterer en Læ rebog uden bane
brydende Indhold, og 2) at den nye Lærebog klarere og bedre end dette
Forgængerens V æ rk giver en Fremstilling af de Resultater, hvortil V id e n 
skaben er naaet.

996

h older væsenlig det samme, og der endog i F orvejen er et viden
skabeligt højtstaaende V æ rk, som burde benyttes ved alle U niver
siteter, baade af aandelige Grunde, ford i den videnskabelige U ng
dom derigennem fik en større aandelig Berigelse end gennem et
ligegyldigt banalt V æ rk af Forsørgelses-Litteratur, og af sam funds
økonom iske Grunde, ford i man da kunde n øjes m ed Produktion af
samme enkelte V æ rk i talrige Eksemplarer. Fra Samfundets Syns
punkt kunde det a fgjort betale sig at forøge Lønnen for de viden 
skabelige Stillinger, saa at deres Indehavere ikke var n ødt til at
producere af økonom iske Grunde.
D et er væsenlig kun i et enkelt Land, England, at den videnska
belige Forsørgelses-Litteratur spiller en ringe Rolle, idet man der
følger den aandelig fornem m e Tradition, at naar der endelig en
Gang indenfor et Fag kom m er et frem ragende V æ rk — o g det sker
jo efter de store Begavelsers ringe A ntal m eget sjæ ldent — saa vil
Efterfølgerne blive ved med, Slægt efter Slægt, at udgive det paany,
kun forsynet m ed de Suppleringer, som T id en nødvendiggør. Man
ser derfor i England, at saadanne Standardværker udkom m er i 20,
30 eller flere U dgaver.
I Fremtiden bliver det en finansiel N ødven d igh ed gennem en
Række videnskabelige U dvalg af fagkyndige indenfor hvert sær
ligt Om raade at foretage en planm æssig Udrensning af F orfrem 
melses-Litteraturen og Forsørgelses-Litteraturen fra Statens BiblioD er skabes i V irkeligheden kun m eget faa nye originale videnskabelige
Væ rker. D e fleste er A fskrivning af de faa originale A anders Væ rker. M on 
tesquieu siger: »E t originalt A r b e jd e a ffød er i Reglen fem-seks H undrede
andre, og disse sidste benytter det første om trent paa samme M aade som
G eom etrene deres Form ler«. Betegnelsen Videnskabsm æ nd eller Professorer
dæ kker over m eget forskellige K valiteter. D er findes in den for denne Klasse
mange frem ragende Lærerbegavelser til den h øjere U ddannelse af U n gdom 
men, og denne G ruppe Universitetslærere gør alene ved denne h øje kvali
tetsmæssige Undervisning en særdeles fortjen stfu ld samfundsmæssig Ind
sats og behøver derfor ikke ogsaa at være videnskabelig produktive. D e
banebrydende A an d er udgør derim od kun faa P rocent indenfor Videnskab
saavelsom indenfor T ekn ik og alle andre Omraader.
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teker. Denne Udrensning maa foretages m ed periodiske M ellem 
rum; og Staten kunde i h øj Grad staa sig ved at give disse fagkyn
dige U dvalg et god t H onorar for deres U drensningsarbejde. Og
hvad den anden O pgave angaar, Sigtelsen af ny Litteratur, burde
samme

videnskabelige

U dvalg

være

Bibliotekernes

sagkyndige

Raadgivere, hvorved naturligvis Forfrem m elses- og ForsørgelsesLitteraturen ogsaa paa dette første Stadium burde undergives en
særlig Behandling af Forbeholdenhed og Forsigtighed.
D. M H t A rk ivern e, Landsarkiverne og Rigsarkivet, er der alle
rede i ’ de senere A ar taget visse Skridt til Begrænsning af S tof
mængden, baade i Retning af Sigtelse og Udrensning. M en T iden
turde nu være inde til dybtgaaende, radikale R eform er. Ogsaa for
A rkiverne er det M aterialet fra det 19 og 20 A arhundrede, der b e 
tyder den mægtige O phobning, der truer med at sprænge alle R am 
mer. Til historisk Belysning af en Periode, f Eks det 19 A arhun
drede, er det ikke n ødvendigt i Landsarkiverne at opbevare alle
T ingbøger, alle R etsprotokoller, alle D okum enter som Skøder e l ,
alle Skifteopgørelser, Skifte- og N otarialprotokoller. D ygtige unge
H istorikere kunde meget vel udtage af hele dette mægtige M ate
riale enkelte historisk karakteristiske Stikprøver af P rotokoller og
D okum enter og overgive Resten til Tilintetgørelse. D e utallige m e
kaniske Gentagelser af ganske ensartet S tof i Protokoller, Bøger,
D okum enter er der ingensom helst Grund til at opbevare. H vad
O pbevaringen i R igsarkivet af Centraladm inistrationens m angfol-

Indenfor svensk Adm inistration er man allerede naaet ret vid t i Sigtning
af Arkivm ateriale. O m fattende, planmæssige Kassationer har skaffet mange
T on s unyttigt Papir af V ejen , se herom en A rtikk el af A rkivar Harald Jør
gensen i Ministeriernes M aanedsblad 1941, 2 H efte, se om Kassationspørgsmaalet særlig for D om m er- og P olitikontorer Hans M. Knudsen i T idskriftet
»Fuldm ægtigen«, 1940, S 61-64.
For Tinglysningskontorernes V edkom m en de er der ved Tinglysnings
loven 31 M arts 1926 gennem ført en planmæssig Udrensning af død t S tof af
T in gbøger og A kter, se denne Lovs §§ 17, 18, 20, 22, Tinglysningsanordning
26 N o v 1926 §§ 24, 25, 29, 36-38.
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dige Sager angaar, er det sikkert det rette, som det er blevet foreslaaet, at lade Kassationen, U dskillelsen ske allerede i selv e det
K on tor, der behandler de paagældende Sager, saaledes at der skel
nes mellem de enkelte Sager, der skal opbevares til evig T id , og
de mange, der kun behøver at opbevares en kortere A arræ kke. D er
maa hos os snarest gennem føres en tilbundsgaaende R eform paa
hele A rkivom raadet, baade m H t Sigtning og Udskillelse.
IV .

B eskatningsystem et.

Beskatningen er under D em okratiet

ofte præget af Teorier, der er fremsat overfor V æ lgerbefolkningen
i partipolitisk Ø jem ed, og som derfor ikke er tilstrækkelig under
bygget i et K endskab til de praktiske Forhold. M en naar de Løfter
til Vælgerne, T eorierne indeholder, skal indfries og altsaa omsættes
i Love om Beskatning, bevirker den manglende saglige Kontakt
m ed det praktiske Liv enten, at Loven bliver et Slag i Luften og
ingen økonom isk V irkning faar, end ikke til N ytte for de V æ lger
klasser, den skulde gavne, eller at den, ford i den af politiske Grunde
skal skaane visse Befolkningsklasser, maa opsæ tte et indviklet Sy
stem af Undtagelser, der gør Lovens A nven delse i Praksis h øjst
vanskelig og uhaandterlig for Em bedsforvaltningen og de N æ rings
drivende.
Som Eksempel paa førstnæ vnte Svaghed kan nævnes T o ld lov en
N r 88, 5 M aj 1908’s O phæ velse af T old en paa Petroleum (jfr denne
Lov § 1, Toldtariffen s Position 198, nugældende T o ld lo v N r 108,
29 M arts 1924 m ed senere Æ ndringer § 1 Position 261-62). D enne
T o ld indbragte Staten ikke ringe Beløb, og Befolkningen m ærkede
den ikke synderligt paa Grund af Forbrugets store Spredning, o g 
saa udenfor Husholdningerne. M en da D em okratiet kom til M agten
i 1901, var Regeringen nødt til at gennem føre den N edsæ ttelse af
T old en paa den store B efolknings Forbrugsartikler, som den i Parti
program m erne længe havde lovet Væ lgerne, og en af de vigtigste
af disse Forbrugsvarer var Petroleum. U den nærmere Kendskab til
de faktiske Forhold vedrørende denne V are og uden nærmere U n 
dersøgelse heraf gennem førte Regeringen da Loven ogsaa i denne
63*
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H enseende; og Tanken var naturligvis, at naar T old en paa P etro
leum, der kun var 4 Øre pr K ilo, men som indbragte Statskassen
2 M illioner Kr om A aret, ophæ vedes ved den nye T o ld lo v , skulde
den store Befolkning faa Petroleum 4 Øre pr K ilo billigere. De
faktiske Forhold paa Petroleum sm arkedet var im idlertid den Gang,
at dette helt beherskedes af et Petroleum selskab, der var et D a t
terselskab af den amerikanske Petroleum s-Trust, Standard O il Co,
o g at denne i det sidste A ar, da Forslaget til den ny T o ld lo v var
til Behandling, forh øjed e Prisen alene i Danmark m ed 4 Ø re pr
K ilo over den amerikanske Pris. Efter T old loven s Gennem førelse,
lod Trusten Prisen falde m ed 4 Øre pr Kilo, saaledes at Resul
tatet af L oven blev, at baade Forbrugerne og Staten blev narret.
Forbrugerne maatte for en T id betale den gamle Pris, uden at
faa tilsvarende G avn af T oldens Ophævelse, og Staten m istede en
aarlig Indtægt paa 2 M illioner Kr, der gik i Trustens Lom m e. —
Som Eksempel i den anden nævnte Retning kan anføres, at da Sta
ten om kring 1940, som Følge af Statsudgifternes oven for om talte
umaadelige Stigning gennem de senere A ar, saa sig nødsaget til at
drage helt nye Om raader ind under Beskatningen o g bl a indførte
en Om sætningsafgift, gjord e den nye Skattelov desangaaende ikke
det eneste rationelle: at lægge den samme P rocen t-A fgift paa alle
V arer i Handelen, hvilket baade havde væ ret retfærdigt, idet de
kostbare Indkøb derved var blevet ramt haardest, og praktisk
haandterlig for E m bedsforvaltningen og de Handlende. Loven gik
derim od den V e j kun at lægge en A fg ift paa visse G rupper af V a 
rer, men til G engæ ld kræ ve en h øj A fg ift, nemlig 10 pr c af V arens
U dsalgspris i Butikshandelen (en A fg ift, som Sælgeren opkræ ver
h os K øberen). Lovbestem m elsen herom var saaledes form et, at den
D en ovennævnte price discrim ination fra Petroleums-Trustens Side ov er
for det danske M arked er, saa vidt vides, ikke blevet opretholdt i nyere
T id, ogsaa fordi der findes andre Petroleum skoncerner, der konkurrerer
m ed den nævnte amerikanske Trust om M arkedet. Selskabets nuvasrende
Ledelse har forøvrig ingen A n d el i Begivenhederne i 1908.
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først eller særlig frem hævede saadanne Varegrupper, som af den
brede Befolkning let kan op fattes som Luksusvarer for de rige, saasom Guld- og Sølvgenstande, Pelsværk, Tæ pper o l , og iøvrig ved
en anden noget større Gruppe, Læder- og Skindvarer særlig undtog
F odtøj, og endelig allersidst nævnte den Gruppe, der i V irkelig
heden er den største, Manufakturvarer, idet denne G ruppe tilm ed
ved selve Formuleringen k om som et A nhang, jfr O rdene i L ov N r
439, 24 O k t 1941 § 5 d »sam t iøvrig M anufakturvarer af enhver A rt«.
Bag denne L ov mærker man idethele H ensynet til de brede V æ lger
masser. H vis man istedenfor at tage nævnte h ø je A fg ift (10 pr c)
af særlige Grupper af V arer havde taget en ensartet lille A fg ift af
alle V arer, der sælges i Butikshandelen, f Eks 1 eller 2 pr c, der
ikke vilde mærkes synderlig af Forbrugerne, havde man finansielt
kunnet naa samme Resultat o g samtidig lovteknisk opnaa at befri
baade de H andlende og Em bedsforvaltningen i det daglige Liv for
det indviklede Gruppe-System m ed deraf følgende Fortolknings
vanskeligheder ved A fgræ nsningen af de enkelte Varegrupper.

D er vilde kunne opnaas en betydelig Forenkling i T o ld fo rv a lt
ningen, hvis man frem tidig gik helt over til V æ rditoldsystem et o g
opgav V æ gttoldsystem et. Begge System er har Fordele og Ulæm per.
M en taget i det hele og store er de langt overvejen d e Fordele og
de færreste U læm per paa V æ rditoldsystem ets Side. V æ rd itold 
system et er det retfæ rdigste; det følger automatisk Prislejets Skif
ten; Beskatningen af Borgerne og Statskassens Indtægt varierer
m ed Prisudviklingen; de dyrere o g finere V arer faar en h øjere T o ld
end de billige og grove V arer, m edens V æ gttold en derim od har en
Tendens til at ramme billige og grove V arer stærkt. Endvidere ka
ster V æ rditold en Lys ov er Beskatningens sande H øjd e. Dernæst
undgaar man ved V æ rditoldsystem et i Toldforvaltn ingen den besværligere U ndersøgelse af V aren, som V æ gttold en m edfører. E nde
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lig undgaar man ved V æ rditolden det indviklede T old ta rif eringssystem m ed de talrige Positioner, efter den gæ ldende danske T o ld 
lov 364 Positioner (og talrige U nderafdelinger) m ed alle de m ang
foldige deraf følgende Fortolkningsvanskeligheder, der koster baade
de indklarerende Forretningsmænd og T oldem bedsm æ ndene et b e 
tydeligt T idspilde og Besvær. M an vil under V æ rditoldsystem et
ihvertfald kunne nøjes m ed langt færre Positioner. D et ideelle i
Retning af Forenkling vilde være at tage en fast, ensartet A fg ift
af alle indførte V arer, samme bestem te Procent af V arernes Fak
turapris og saaledes undvære samtlige Positioner. M en selvom man
ved visse Varegrupper bliver n ødt til at sætte en lavere eller h øjere
Procent-Sats end den almindelige eller give T old frih ed , kan man
ihvertfald n øjes med et meget mindre A ntal Positioner; og et be
tydeligt administrativt A rb e jd e kan spares.
Im od V æ rditoldsystem et indvendes sædvanlig, at det ofte er
vanskeligt at udfinde en V ares V æ rdi. D ette stem mer ikke med
Erfaringerne fra dansk Toldpraksis. I den danske T o ld lo v gives
der følgende D efinition : »En V ares V æ rdi til Toldberegning er V a 
rens U dførselspris — en gros — paa det udenlandske Indkøbsted
paa K øbstidspunktet m ed Tillæ g af V æ rdien af V arens ydre og
indre Pakning samt alle U dgifter til V arens Forsendelse, Assurance
etc indtil V arens A n kom st til Klareringstedet. O m kostninger, der
De forskellige, indviklede Positioner i gældende T o ld lo v e m ed særlig høj
Beskatning af Luksusvarer skyldes et politisk-dem okratisk D ogm e, der un
der det nuværende Statstvre ikke er til at udrydde, men som ikke saglig
kan begrundes. M ed en gennem ført Væ rditoldbeskatning bliver Luksusvarer
ramt retfærdigt, efter deres V æ rdi. Begrebet Luksus og dets O m fang er i
sig selv meget tvivlsom t. D en nuværende Luksustold har ført til en O verbeskatning, der ogsaa fiskalt har m edført Skuffelser. En Begrænsning og
Forenkling er nødvendig.
I nyeste T id har stærkt protektionistiske Synspunkter sat sit Præg paa
T oldlovgivningen, i ikke ringe G rad støttet af Fagforeningerne, men til
Skade for Forbrugerne, Befolkningen idethele. D er skal ikke her tages A f 
stand fra T oldbeskyttelse i og for sig; men Beskyttelsestendensen er i
denne Periode i adskillige T ilfæ lde gaaet videre end saglig forsvarlig.
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paaløber o g særlig beregnes efter V arens Losning i første danske
H avn (Station), m edregnes ikke i V æ rdien.«, T old lo v e n 29 Marts
1924 § 7. Denne Bestemmelse af V æ rdien (C if-P risen) synes i det
hele og store at have virket god t i Praksis. V e d V æ rdifortold ing
lægges Fakturaens Prisangivelser til Grund, se samme L ovs § 8;
og falske Fakturaer er, til Æ re for den danske Handelstand, et ret
sjæ ldent Fænomen. M en naturligvis maa man fra T old forvaltn in 
gens Side ikke hænge sig i Smaating og logiske Pindehuggerier; og
mulig kunde nævnte L ovs §§ 7-11 forenkles noget. Efter min O p fa t
telse maa man over al Beskatning skrive m ed Ildskrift for alle frem 
tidige Lovgivere og E m bedsm ænd paa dette Om raade denne Sæt
ning: For al Beskatning gælder først og frem m est de store Tals Lov.
D et er uendelig ligegyldigt, om der virkelig i et vist mindre A ntal
Et dygtigt og vægtigt Forslag, m ed M otiver, til Indførelse af V æ rd itold 
system et i stort O m fang indeholder Frihandelsklubben af 1932’s Skrift:
T old reform . En Redegørelse og et Forslag. 1942. I denne Betænkning er
frem ført en Ræ kke væ rdifulde Erfaringer og Betragtninger angaaende den
gældende danske T old lov s Virkninger, fiskalt, beskyttelsesm æssigt o l , og
indgaaende Forslag til Reform er. M en selve Forslaget har naturligvis af
Hensyn til G ennem førligheden under de nuværende Forhold paa flere
Punkter maattet tage et vist H ensyn til in dgroede vanemæssige Forestil
linger i de nu herskende politiske Krese.

— Erklæringer paa T ro og L ove anvendes i dansk Statsadministration
m eget hyppig og sikkert i for stor Udstrækning. M oralen er i Forret
ningslivet undertiden ret slap i saa Henseende. V e d de Erklæringer paa
T ro og Love, som ofte afgives under den nuværende T oldordn in g, (jfr b l a
T old loven s § 7, 5 Stk), er det under offen lige Forhør konstateret, at disse
Erklæringer ikke saa sjæ ldent har været urigtige, og at det senere er ind
røm m et af Forretningsmænd, der afgav Erklæring, at de intet Kendskab
havde til de Forhold vedrørende Varen, som Erklæringen udtalte sig om.
Da Erklæringens A fg iv er i et bestem t T ilfæ lde under et Forhør blev spurgt,
hvorledes han under disse O m stændigheder kunde afgive en Erklæring paa
T ro og Love, naar han ikke havde forvisset sig om, hvilket Indhold de i
Erklæringen om handlede T øn d er havde, udtalte han, at han havde opfattet
Erklæringerne som bindende Fabrikken og ikke ham personlig, paa lignendt
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Tilfæ lde ikke skulde blive taget T old (eller anden Skat) af en Tings
teoretisk sande V æ rdi. H ovedsagen er, at Staten efter et groft G en 
nemsnit af samtlige M illiontilfæ lde af V arein dførsler til Landet,
med Udligning af alle Fejl efter de store Tals Lov, faar det B eløb
i Skat, Staten skal have af T old en som H elhed, og at Borgernes
M illionbetalinger til Staten, ogsaa groft gennemsnitlig, i det hele og
store svarer til det retfærdige, V arens sande V æ rdi.
V æ rditoldsystem et har i de senere T o ld lo v e faaet en noget
større A nvendelse end tidligere. Før T old lov en 5 M aj 1908 var der
kun tre Varegrupper, der fortolded es efter V æ rdien. V e d nævnte
Lov blev yderligere 10 af T old tariffen s 301 V aregrupper inddraget
under V æ rditolden ; og den nugældende T o ld lo v 29 M arts 1924 ind
førte ved sin Ikrafttræ den 53 V æ rdiposition er i T ariffens 364 P o 
sitioner og 12 Undernumre.
N aar V æ rditolden indføres ov er hele Linjen, vil der kunne ske
en yderligere Forenkling og en m eget betydelig R eduktion af Positionernes Antal.
Særlige Instanser til Behandling af Toldspørgsm aal og T old sa 
ger, som findes i gæ ldende dansk Ret, som T oldraadet o g dets A p -

M aade som naar han skrev under paa en V eksel, Anvisning eller lignende,
se om O plysninger desangaaende Betænkning over Forslag til Finanslov for
1915-1916 § 21, Sp 421-422. F. D enne besynderlige O pfattelse hos en Forret
ningsmand af en ov erfor Statens M yndigheder afgiven Erklæring er ikke
enestaaende; og den b ør i Fremtiden, til Klaring af Begreberne og R ets
bevidstheden, belægges m ed en ret haard Straf. I nævnte T ilfæ lde var Er
klæringen paa T ro og L ove om nævnte T øn ders Indhold en Betingelse for
at opnaa en T old g od tg ørelse; og det kan tilføjes, at D irektøren for det i
Sagen anklagede Industriforetagende som Følge af nævnte og andre urigtige
Erklæringer maatte tilbagebetale Staten i urettelig oppebaaret T o ld g o d t
gørelse et Beløb af 177,953 Kr.

M edens falske Fakturaer, som ov en for fremhævet, er ret sjældne, finder
der derim od om fattende Smuglerier Sted.
V o r t Lands vidtstrakte K yster m edfører, at der maa være et T old opsyn
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peludvalg, bør ophæ ves, da de ikke har haft nogen nævneværdig
Indflydelse paa Toldlovgivnin gens og T ariffens Fortolkning. Tariferingstvister saavelsom Spørgsmaal om falsk Faktura b ør henlæ g
ges til D om stolene.

Et andet A fgiftsom raade, der ogsaa trænger til Forenkling, er
Stem pelom raadet. Stem pellovgivningen er blevet lige saa indviklet
som T oldlovgivningen. D en gældende danske Stem pellov, N r 99,
23 A pril 1929 sondrer i 77 Paragraffer m inutiøst mellem en M ængde
forskellige D okum enter efter deres juridiske A rt og belægger dem
med forskellig A fg ift (jfr nævnte L ov §§ 55-132). En væsenlig F or
enkling vil ogsaa her, ligesom i Toldlovgivnin gen , kunne naas gen
nem Fastsættelse af en bestem t Procent for store G rupper af D o 
kumenter efter V æ rdien (Skøder, Pantebreve, Gæ ldsbreve, V e k s
ler, Kautionsbeviser, Forsikringspolicer, Entreprisekontrakter o l )
og et ensartet, bestem t fikseret B eløb for andre store G rupper af
Dokum enter. M en dernæst b ør Stem pelafgiften ved alle D ok u m en 
ter, der tinglyses, slaas sammen m ed Tinglysningsafgiften, saaledes

langs disse Kyster, der koster ret store Summer. D erfor behøver selve T old 
behandlingen im idlertid dog næppe at være saa spredt som den undertiden
er. D et oplystes ved en U ndersøgelse i 1926, at der paa en af vore Ø er var
fire T oldsteder i fire, tæt ved hinanden liggende ganske smaa Byer. For
A a ret 1926 androg det samlede T old b e lø b , der indkom ved disse fire T o ld steder 16,588 Kr. I samme A a r u dgjorde Statens Lønningsudgift til T old embedsm ændene, der var beskæ ftiget ved disse T oldsteder, 35,000 Kr, det
d obbelte af, hvad der kom ind i T old . M edregner man yderligere U dgiften
til Lokaler, T elefon o l , bliver Resultatet, at det har kostet Staten c 45,000
Kr at indkassere c 17,000 Kr. i T old .

D et indvendes o fte m od V æ rditoldsystem et, at det begunstiger den ka
pitalstærke Im portør, der v ed store K øb kan sikre sig en billigere Pris end
den mindre kapitalstærke. D ette Forhold vil dog i nogen G rad regulere sig
selv, naar først den Lovregel staar fast og er indarbejdet, at al T o ld tages
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at disse to, hidtil skilte A fg ifte r frem tidig erlægges under ét, ved
Betalingen af et enkelt Stempel.

D a Vurderingerne til E jen dom skyld ikke i Danmark foretages
af særlige paa dette Om raade uddannede Skatteeksperter, men af
Vurderingsm ænd, der vælges af de ved almindelig V algret udgaaede
Sogne- og Byraad, kan det ikke undre, at E jendom skyldvurderingerne er forkerte og o fte bærer Præg af den største Vilkaarlighed.
D e folkevalgte Vurderingsm æ nds U kyndighed og politiske A fh æ n 
gighed er aabenbart størst paa Landet. Fejlvurderingerne ved Ejendom skyldansættelsen af L andejendom m e er statistisk g o d tg jo rt at
være 15,4 pr c. Saameget ligger E jendom skyldvurderingen under
Købesum m erne ved disse E jendom m e. M en den reelle Fejlvur
dering antages endog at være endnu større end nævnte 15,4 pr c,
jfr V edel-Petersen 516-17. V e d B yejendom m ene er Fejlvurderin
gerne derim od kun 4,2 pr c. M en alt i alt vilde det altsaa i h øj
G rad kunne betale sig for Staten at ansætte særlige uddannede
som en bestem t Procent af Fakturaprisen, ti da vil efterhaanden de mindre
Im portører gennem Sammenslutninger vide at sikre sig de store Indkøbs
Fordele i saa Henseende.
Om Forenkling af S kifte- og A rv ea fg iftern e se N iels H arbou i T idskriftet »Fuldm æ gtigen« for M aj 1933 S 25-27.

I adskillige Egne af Landet er Ejendom skyldvurderingerne helt groteske.
U nder A k k ord - og M oratorielovene, der lagde Ejendom skyldvurderingen til
Grund, er det derfor ofte i 1930erne hændet, at Landm ænd, der i V irk elig 
heden var fuldt solvente, til Skade for K reditorerne kunde tjene betydelige
Beløb, naar de opnaaede A k k ord paa G rundlag af de helt forkerte Ejendom skyldvurderinger, hvilket saa m eget bedre lykkedes, som ogsaa A k k ord udvalgenes Formænd i Reglen er udnævnt efter dem okratiske Principper,
altsaa ligesom Vurderingsm æ ndene til E jendom skyld bestaar af jæ vne Folk,
der ikke har Begreb om det, de beskæ ftiger sig med, de indviklede og van
skelige Spørgsmaal om Gældsanering. D er findes fra de fleste Egne af Lan-
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Skatteeksperter som E m bedsm ænd og afskedige de nuværende
folkevalgte Vurderingsm æ nd. D et blev forøvrig, da disse indførtes
v ed den saakaldte Skattereform i 1903, aabent erkendt, at disse
Stillinger var Belønninger for Regeringspartiets trofaste V æ lgere og
politiske Tillidsm ænd.
V. Kom m unalordningen. En m eget betydelig Forenkling og Be
sparelse vil kunne opnaas gennem den oven for foreslaaede K om m u
nalreform , h vorved c 1400 Sogne- og K øbstadkom m uner og 16 A m ts
kom m uner ophæ ves og afløses af 9 Provinsstyrelser, m ed H o v e d 
k on tor i Provinsens C entralby og A fd elin gsk on torer i rationelt af
grænsede lokale Distrikter. Saavel i Provinsstyrelsens H oved k on tor
som i de lokale A fd elin gsk on torer maa som E m bedsm ænd kun sag
lig uddannede K ræ fter anvendes, Ingeniører, Læger, Lærere, Ju
rister; alle de mange helt eller delvis folkevalgte N æ vn, K om m is
sioner, U dvalg o l afskaffes og erstattes af de nævnte sagkyndige.
I A fdelingsk ontorerne maa der navnlig ansættes Eksperter paa Forsørgelses- og A rb ejd som ra ad et; fra disse K on torer skal navnlig Fat
tigforsorgen, Syge-, Invaliditets- og A lder-Forsikringen, A rb e jd sdet talrige Eksem pler paa, at E jendom m enes E jendom skyldvæ rdi er sat langt
under Handelsværdien. Eksempelvis kan fra M idtjyllan d nævnes en E jen 
dom , der var sat i E jendom skyldvæ rdi til 5,000 Kr, havde en 1 Prioritet paa
11,000 Kr, og hvis H andelsvæ rdi var 15,000 Kr, en anden E jendom , hvis
E jendom skyldvæ rdi var 14,000 K r som havde en 1 Prioritet paa 14,500 Kr
og hvis H andelsvæ rdi var 30,000 Kr, en tredje E jendom , hvis E jendom skyld
var 13,600 Kr, hvis 1 Prioritet var 20,000 Kr og hvis H andelsvæ rdi var 50,000
Kr. Som Eksempel fra A kkordudvalgen e kan nævnes: A k k ord søges af en
Landmand, hvis E jendom er ansat til E jendom skyldvæ rdi 23,000 Kr. 1 P rio
ritet 22,000 Kr. 2 Prioritet 16,000 Kr, ialt 38,000 Kr. D er bydes kontant for
E jendom m en 46,000 Kr, men Ejeren nægter at sælge, h vorfor 11,000 K r af
2 Pant indefryses.
Fra andre Egne af Landet kan nævnes følgende Eksem pler: En E jendom
55 T d r Land god Jord, gode Bygninger. E jendom skyld 45,000 Kr, K øbesum
1934 69,500 K r; en anden E jendom , 83 T d r Land, overvejen de god Jord,
g od e Bygninger, E jendom skyld 66,100 Kr, K øbesum 1934 108,500 K r; en
tredje E jendom 48 T d r Land god Jord, gamle Bindingsværksbygninger,
E jendom skyld 42,000 Kr, K øbesum 1934 72,000 Kr.
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anvisningen og A rbejdsløshedsforsikrin gen administreres, altsaa
frem tidig uden Indblanding af ukyndige Socialudvalg, Sogne- og Byraad m m . N aar alle disse Sager, der hænger n ø je sammen, frem 
tidig behandles af ét og samme A fdelin gsk on tor, vil dettes E m beds
mænd efterhaanden faa et O verblik over hele Forsørgelses- og A rbejdsom raadet og en Erfaring, som ikke kan opnaas under den nu
væ rende Komm unalordning.
VI. Statsgælden

Som Følge af Statens stærkt stigende U dgifter

paa de fleste O m raader og de ov en for paaviste mange Statstilskud
og Laan til ikke levedygtige Institutioner, Selskaber og Personer,
eller til Institutioner, som helt eller delvis burde klare sig selv, er
Statsgælden i det 20 A arhundrede vok set overorden lig stærkt.
A len e i de tidligere nævnte Saneringslaan til forgæ ldede Landm ænd
er der ydet 140 M illioner af Statskassen, og i Statstilskud til en
Bank, der var gaaet Fallit, og til flere E rhvervsforetagender, der
senere gik Fallit, trods Statstilskudet, er der givet c 500 M illioner.
D et er da ikke underligt, at Statsgælden, der A ar 1900 kun u dgjorde
c 208 M illioner Kr, er vok set — allerede i M arts 1940 — til c 1338
M illioner. Kom m unernes Gæld, der A a r 1900 kun u dgjorde c 143
M illioner Kr, androg i 1940 c 1249 M illioner.
D et kunde synes at være en praktisk V e j til at faa en D el af
dette Papirbjerg af Stats- og K om m uneobligationer ud af V erd en
at paalægge en Form ueafgift én Gang for alle. D ette maa im idler
tid bestem t fraraades under de nuværende politiske Forhold. U n 
der det herskende D em okrati og politiske System vilde de velstil
lede, naar de bragte et saa betydeligt O ffer, som en Form ueafgift
vilde være, ikke en Gang være sikre paa, at denne A fg ift virkelig
ogsaa blev brugt til varig N edbringelse af Statsgælden, og ikke til
nye mægtige sociale U nderstøttelser og Tilskud, alt efter de skif
tende H ensyn til de forskellige Partiers Vælgergrupper. A nderledes
vilde Sagen stille sig, hvis Landets Regering var en stærk, saglig
Regering, der var politisk helt uafhængig af de forskellige B efolk ningsklasser og Vælgergrupper.
1008

9 Kapitel.
D E M O K R A T IE T S KR E D ITSID ER .
D E N PERSONLIGE FRIHED
OG Y T R IN G SF R IH E D E N .
PRESSEN.

D

E M O K R A T IE T har, som det i det foregaaende (S 878-1009) er
paavist, væ ret et svagt og saglig ringe Styre, baade i L ovgiv

ning og A dm inistration, og har ført til en uforsvarlig O verbelast
ning af Statens og Kom m unernes Finanser. O v erfor disse svære
D ebetsider staar im idlertid store Kreditsider, som maa tages med
og fremhæves paa D em okratiets K onto, dersom man vil fælde en
helt retfæ rdig D om over dette Styre, naar Regnskabet over de fo r
skellige R egeringsform er gøres op. D isse K reditsider hedder: D en
personlige Frihed, Y tringsfriheden og Borgernes Retsbeskyttelse
gennem uafhængige D om stole. D en arvelige Enevælde i det 17 og
18 A arhundrede havde store K reditsider i H enseende til saglig d yg
tig Lovgivning og Adm inistration, ford i Enevælden ofte forstod at
knytte frem ragende Statsmænd til sig og give dem fuldstæ ndig frie
H ænder til at gøre det saglig helt rigtige; men denne Enevældes
store D ebetsider var, som ov en for frem hævet, den manglende eller
utilstrækkelige personlige og aandelige Frihed og de ikke helt uaf
hængige D om stole (ov en for S 523-27, 866-67). D erim od maa det
siges, at der aldrig i nogen tidligere P eriod e af M en n eskeh ed en s
H istorie har raadet en saa stor personlig Frihed og Ytringsfrihed
og saa stæ rk en R etsb esk y ttelse hos uafhængige D o m sto le som i
D em okratiets P eriod e i d et 19 Aarhundrede. Ogsaa i Sammenlig
ning med N utidens Diktaturer har D em okratiet afgørende Fordele
i disse vigtige Henseender.
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H erm ed være ikke sagt, at D em okrati og personlig og aandelig
Frihed er identiske, eller, at der aldrig har raadet Frihed i disse
H enseender i de gamle enevældige Stater. D et er ingenlunde givet,
at Folkets Flertal har Forstaaelse af de store A andens Førere; un
dertiden forstaar netop Folket dem slet ikke, navnlig naar de an
griber dette Flertal og dets slette T ilb øjeligh eder; og da gælder der
ingen Frihed, hverken personlig Frihed eller Ytringsfrihed for hine
enkelte M enneskehedens Store. Sokrates blev døm t til D ød en un
der D em okratiet i A then, af en Folkedom stol, for hans efter F ol
kets M ening statsfarlige Anskuelser. O m ven dt kan nævnes, at der
aldrig i nogen dem okratisk Stat har væ ret saa megen A an dsfrihed
som i Preussen under Frederik den S tores enevældige Styre. Lige
ledes var uafhængige D om stole ingenlunde ukendte under den
gamle Enevælde. D ette gjaldt saaledes i h øj G rad under samme
Konge, der som H ovedregel aldrig blandede sig i de preussiske
D om stoles V irksom hed. D et samme gjaldt under den danske Ene
vælde, der i saa H enseende lededes i den rigtige Retning af dens
store Jurister, Stampe og Ø rsted.
M en disse Eksempler til begge Sider kan ikke forandre H o v e d 
betragtningen, der fremgaar af det største A ntal Erfaringer. Tager
vi samtlige enevældige Stater i det 17 og 18 Aarhundrede og D ik 
taturstaterne i N utiden og samtlige dem okratiske Stater i det 19
og Begyndelsen af det 20 A arhundrede under samlet O vervejelse,
maa det erkendes, at D em okratiets Periode i det hele og store har
Fortrinet frem for Enevældens eller Diktaturets i disse Henseender.
Kam pen for personlig og aandelig Frihed og for uafhængige
D om stole blev i de fleste Stater i det 18 og 19 A arhundrede ført
som en Kamp m od den arvelige Enevælde, der havde begaaet de
største Krænkelser af denne Borgernes Frihed og R etsbeskyttelse,
og samtidig som en Kamp for Folkestyret, af hvilket man ventede
sig disse G od er saavelsom alle andre. D enne Kamp blev, som tid
ligere om talt, først ført af det engelske Samfund, allerede i det 17
Aarhundrede, til Gavn for hele M enneskeheden. Efterat de y p p er
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ste i det engelske Folk havde kæm pet denne Kam p til Ende og ved
R evolution 1688 havde vundet endelig Sejr for M enneskets person
lige o g aandelige Frihed og for D om stolen es U afhængighed, har
disse G od er senere vundet A nerkendelse ogsaa i andre Lande og
er blevet Folkenes fælles Kultureje.
D et engelske Folk begyndte tidlig Kam pen for personlig Frihed
og uafhængige D om stole. I denne Kamp gennem Aarhundreder
støttede dets Ledere sig stærkt paa de Friheder, der skulde være
lovet det af K ronen i et gammelt Dokum ent, T h e G reat Charter,
Magna Charta af 1215. Senere T id er overd rev Betydningen af
Magna Charta og indlagde m oderne Ideer som parlamentarisk Selv
styre og Sikring af alle Borgeres Frihed og R et i det. I V irk elig
heden var dette D okum ent væsenlig en Haandfæstning, som Ba
ronerne aftvang den svage K ong Johan (a baronial m anifesto) og
h vorved de navnlig sikrede sig m od overdrevne Skattepaalæg fra
K ronens Side og m od vilkaarlige Fængslinger. V igtige feudale Skat
ter maatte frem tidig ikke paalægges af K ongen uden »b y com m on
counsel (C om m une Concilium ) o f the k in gd om « undtagen i ganske
bestemte, n øje angivne Tilfæ lde. M en Chartet, der gentagne Gange
blev bekræ ftet af senere Konger, indeholdt paa forskellige O m 
raader svage Begyndelser, som Folkets Ledere i senere T id er fo r 
stod at udnytte, navnlig ved en stærkt udvidende Fortolkning. F or
skellige O m stæ ndigheder m edførte, at Kronen, naar den trængte
til Penge i Form af nye Skatter, blev n ødt til at indkalde Com m une
Concilium , og dette voksede derfor lidt efter lidt, gennem A arhun
dreder og blev til det engelske Parlament. M agna Charta sikrede,
foruden Baronerne, ogsaa Kirken dens Privilegier o g L on don og
visse andre Byer deres »liberties and free custom s«. M en endelig
indeholdt den en Bestemmelse, der udtalte, at »ingen »freem an«
maatte arresteres eller holdes i Fængsel, berøves sin E jendom , gøres
fredløs eller landsforvises eller paa nogen M aade forulem pes und
tagen gennem lovlig D om af hans Ligemænd i Overensstem m else
med Landets L ov«. Paa hin T id , da M agna Carta blev givet, fo r
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stodes der im idlertid ved »freem an« (liber h om o) paa ingen Maade
enhver Borger, men kun a holder o f a freehold estate af en vis
Størrelse, et Baroni eller idetm indste et stort G ods. T h e »freem en
o f the kingdom «, som Chartet tilstod visse Friheder, var idethele
kun the county gentlemen, A delen. M en i T idens Løb, under K am 
pene i senere Aarhundreder for personlig Frihed og Beskyttelse ved
D om stolene, hæ vdedes det af Folkets Førere, at Magna Charta og
navnlig den nu citerede Bestemmelse maatte gælde alle engelske
Borgere. T h e G reat Charter blev det Banner, hvorunder Forkæ m 
perne for personlig Frihed og Lovens Beskyttelse m od V ilkaarlig
hed fra Kronens Side førte deres Sag. I Chartets enkelte Bestem 
melser og hele A and laa et Tilsagn fra K ongens Side om at ville
følge og b ø je sig for »the law o f the land«, en A n erken delse af
det Lovens H erredøm m e over alle, som D icey kalder »the rule of
law«. N avnlig gennem Kampen m od Stuarterne fastsloges det, at
England ikke var et D espoti, m en et Lovens Rige, der sikrede alle
Frihed og R etsbeskyttelse. U nder denne Kamp var det ikke blot
den personlige Frihed, men ogsaa A andsfriheden, navnlig T ro sfri
heden, der var i Fare.
Ejendom m eligt er det, at selv Englands D iktator, Crom w ell, der
iøvrig styrede enevældigt, var en Beskytter af A andsfriheden og
Lovens H erredøm m e, ligesom Frederik den Store. N aar han lod
K ongen døm m e til D øden, var et af A nklagens H ovedpunkter
netop, at K ongen havde krænket Landets Love. O g i den Forfatning,
C rom w ell gav England — den eneste skrevne Forfatning, England
nogensinde har haft — hvorm ed han afskaffede Overhuset og K on ge
døm m et som overflødige, men opreth oldt Underhuset som Parla
ment — var der ved særlig Bestemmelse (A rt 37) udtrykkelig til
sikret alle Religionsfrihed undtagen den Retning, der havde kræ n
ket denne Frihed, K atolicism en; enhver Lov, der stred m od denne
Frihed, var »null and void «. D enne Republikkens G rundlov af 1653,
kaldet: Th e G overnm ent o f the C om m onw ealth o f England, Scot
land and Ireland, kort kaldet T h e Instrument o f G overnm ent, er
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den ældste skrevne G rundlov og i V irkeligheden den første decla
ration o f rights, den første M enneskerettighedernes Erklæring.
V e d H abeas Corpus Loven 1679 blev M agna Chartas o v e n 
anførte Bestemmelse om den personlige Friheds V æ rn m od vilkaarlige Fængslinger og D om stolenes Beskyttelse endelig fastslaaet som
hele det engelske Folks fælles Kultureje. H erefter har enhver en
gelsk Borger, selv naar han arresteres for en Forbrydelse, R et til
inden en bestem t kort T id at blive stillet for en D om stol og faa
sin Sag paakendt af denne. Fra R evolutionen 1688 m ed declaration
o f rights laa Fundamentet fast, hvorpaa de uafhængige D om stole
kunde virke til V æ rn for denne Frihed, for R eligionsfriheden og
O m M agna Chartas Tilblivelse og Betydning se W . S. M c. K ech n ie:
M agna Charta. A C om m entary on the G reat Charter o f King John. W ith
an historical Introduction. G lasgow 1905 (2 U dg 1914). D en ov en for om talte
Bestemmelse om den personlige Frihed og Beskyttelsen ved D om stolene
lyder in extenso saaledes: » N o freem an shall be arrested, or detained in
prison, or deprived o f his freehold, or outlawed, or banished, or in any w ay
m olested; and w e w ill not set forth against him, nor send against him, un
less b y the lawful judgem ent o f his peers and b y the law o f the land«. I
M agna Chartas latinske T ek st lyder den saaledes: »N ullus liber hom o
capiatur vel im prisonetur aut disseisiatur de libero tenem ento suo vel libertatibus vel liberis consuetudinibus s u i s

nec super eum ibi-

mus nec super eum mittemus nisi per legale judicium parium suorum vel
per legem terrae«.
C rom w ells ovennæ vnte G ru n dlov gav ham som Republikkens Øverste,
L ord P rotector, den udøvende M agt; til Bistand havde han her et Statsraad
(the Council). T h e Lord P rotector valgtes paa Livstid af Statsraadet. Inden
han tiltraadte, aflagde han h øjtidelig Ed paa Forfatningen; og han skulde
øve den h øjeste Regeringsm yndighed i O verensstem m else m ed Forfatningen
og Landets Love. Han havde den øverste Ledelse af alle udenrigske A n 
liggender; han kunde med Sam tykke af Statsraadets Flertal erklære Krig
og slutte Fred. Protektoren kunde benaade. D enne R et kunde dog ikke ud
øves til Gunst for M edlem m er af Statsraadet, der var dom fæ ldte for » c o r 
ruption or miscarriage«.
Statsraadet valgtes af P rotektoren efter Indstilling af Parlamentet og
Statsraadet. D et skulde bestaa af mindst 13 og h øjst 21 M edlem m er, der
valgtes paa Livstid. Naar Protektoren afgik ved D øden, skulde Statsraadet
straks træde sammen og vælge hans Efterfølger.
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senere al anden Ytringsfrihed. Pressecensuren blev afskaffet af Par
lamentet 1695.
A n dre Folk maatte ogsaa kæm pe for disse K ulturgoder; men
de vandt saa m eget lettere Sejr, som det engelske Samfund længe
før dem havde stridt den gode Strid og banet V ejen . H vad jeg tid 
ligere frem hævede, maa atter her siges og kan aldrig gentages nok.
Europas Folk, ja hele V erden s Folk staar i stor Taknem m eligheds
gæld til det engelske Folk, som først af alle, gennem to R evolu 
tioner allerede i det 17 A arhundrede ved O fre af sit bedste Blod
frigjorde den Enkeltes Retstilling for A fhæ ngigheden af Statsmag
tens V ilkaarlighed og vandt for M enneskeheden den borgerlige FriDen lovgivende M agt var hos T h e L ord P rotector og Parlam entet i For
ening. V algberettiget til Parlamentet var enhver, der var fy ld t 21 A a r og
kunde bevise at besidde en Formue paa 200 £. V algbar var enhver 21 aarig
M and » o f know n integrity«. U delukkede var kun Papister og Royalister.
O m denne Forfatning, Instrument o f G overnm ent, ved hvis A ffa ttelse
C rom w ell havde stor Bistand hos sin Svigersøn og nære M eningsfælle, den
lovkyn dige og »usædvanlig lærde« H en ry Ireton, og dens Forhistorie, se
5. R. G ardiner: H istory of the Com m onw ealth and Protectorate, 4 Bd 1903,
John Buchan: O liver Crom w ell, 1934, 429 ff, 449 ff. I dansk Retslitteratur er
der givet en kort og klar R edegørelse for denne Forfatning af C. W . W e 
strup i hans interessante A fh an dling: D en første G rundlov i U f R 1913 B
58-63, 70-75, 84-89. W estrup karakteriserer m ed R ette denne G rundlov som
»et A k tstyk ke af en — navnlig for sin T id — høj statsretlig K ultur; baade
ved sin Form og ved sit Indhold vidner det om en mærkelig h øjt udviklet
juridisk-politisk Evne«.
Ireton var paavirket af N aturretten og dens K ontraktslæ re; han sluttede
sig vistnok nærmest til G rotius og H obbes. D et væsenligste for ham var i
Praksis at realisere Teoriens »H erskerpagt« (mutua obligatio) ved en skre
ven Forfatning, hvori Grænserne mellem Statens og Folkets Ret var lo v 
mæssig fastslaaede og urokkelig garanterede. I Forhold hertil var Forfatnin
gens nærmere O rdning for ham kun af sekundær Betydning. A f andre, der
har haft Indflydelse paa Englands G rundlov af 1653, maa særlig nævnes
John Lilburne og Lam bert. For dem saavelsom for Ireton var det vigtigste
at faa fastslaaet, at der var visse Rettigheder, der som native rights ganske
var unddragne Statens — d v s Regeringens og Underhusets — H erredøm m e.
T rosfrihed, Frihed for Væ rnepligt, Lighed for Loven, Sikkerhed for Person
og E jendom var saaledes Folkets umistelige G rundrettigheder. C rom w ell selv

1014

hed i bedste Forstand, legemlig og aandelig, som siden hen er blevet
Folkenes store fælles Kultureje. A nderledes er M enneskelivets Kaar
ikke, end at næsten enhver R et maa vindes gennem Kamp. Den
M enneskeret, der er vundet m ed største Indsats af Kamp og Lidelse,
er for Folkene den mest væ rdifulde. M en én Gang endelig vundet
bør det kostelige Kultureje, som den personlige o g aandelige Fri
hed og D om stolenes U afhængighed er, aldrig mere forskertses, al
drig mere gaa tabt for M enneskeheden, ganske uanset, at F orfat
ningerne i Statens Styrelse iøvrig skifter.

interesserede sig som nævnt ogsaa stærkt h erfor og var im od et uindskræn
ket Despoti. Parlamentet havde i 1653 vedtaget at opløse sig selv og frivillig
give sin M yndighed tilbage i C rom w ells Haand. H erefter var han atter ene
vældig. M en Crom w ell gav saa den ov en for om talte G rundlov og indkaldte
i H enhold hertil et nyt Parlament. I sin store T ale til dette siger han om
Tilstanden efter det først om talte Parlaments O pløsning: »M in egen M agt
var atter ubunden og uindskrænket som før. A lt var underkastet min V ilkaarlighed. Jeg var den eneste lovlig indsatte A u toritet, der var tilbage (the
on ly constituted A u th ority, that was left). U den nogen Skranke eller
Grænse herskede jeg over tre N ationer. Enhver Regering var opløst. Enhver
borgerlig Forvaltning var afskaffet. T re N ationers Hære stod under min
Befaling. D et var kun Sværdet, der herskede og holdt O rden (N othing to
keep things in order but the S w ord).« M en C rom w ell ønskede ikke dette
A u tokrati. H ans A an d var gennemtrængt af Iretons forfatningsm æ ssige
Ideer. Han ønskede en urokkelig, skreven G rundlov, der kunde begrænse
hans egen M agt og sikre Folket visse G rundrettigheder. A f disse Ønsker
er den nævnte G ru n dlov af 1653, som vist, præget.
Svagheden ved C rom w ells Forfatning var, at den ikke var nyskabende
paa det mest fundamentale Punkt. I Lovgivningsm agten bevarede han den
nedarvede O rdning, idet han delte denne M agt mellem Regeringen og Par
lam entet; og en betryggende saglig Sammensætning af dette fandt han ikke;
han holdt sig ogsaa her til det nedarvede. Følgen var, at Parlamentets Sam
linger Gang paa Gang endte i golde Partistridigheder, h vorfor Crom w ell
hjem sendte Parlamentet og regerede diktatorisk. M en han vedblev taalm odig at indkalde Parlamentet og form ane det til Fordragelighed, om end
forgæves.
O m Habeas Corpus A cten se D ic e y 184 ff. D et var ikke underligt, at
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M edens den personlige Frihed, R eligionsfriheden og de uafhæn
gige D om stole til V æ rn m od Statsmagtens Vilkaarlighed i det hele
og store har virket til G avn for Samfundet, har derim od Y trings
friheden, navnlig Trykkefrih eden vist sig at være et tvivlsom t
G od e. Siden Trykkefrihedens Indførelse har vi oplevet, hvilken
uhyre M agt, baade til G o d t og O ndt, Pressen har i N utidens Sam
fund ved den mægtige U dbredelse til alle Lag af Befolkningen, som
ingen Periode før os har kendt. V i har under denne U dvikling er
faret, h vorledes Pressen kan løfte og h øjn e Folket, bidrage til at
forsone Klasserne; men vi har ogsaa erfaret, hvorledes Pressen kan
forgifte Folkets Instinkter, vildlede og ophidse disse til.a t skabe
en saakaldt offen lig Mening, som der for en saglig, nøgtern O v er
vejelse intet Grundlag er for, sætte Klasser op im od hinanden i
Had. Man forstaar derfor, at Censurens R etsordning atter har meldt
sig paa Fastlandet; naar der dannes en stærk Regering, m elder T a n 
ken sig: at lede Pressen som det mægtige Organ den er, udeluk
kende i samfundsgavnlig Retning, til at frem bringe Forsoning og
Sam arbejde istedenfor Strid. Censuren er nu allerede paany indført
i en Række Fastlandstater. D er er jo en gammel Erfaring, der h ed 
der: at kende sin Besøgelsestid. Denne Besøgelsestid har den m o
derne Presse haft; men den har desværre ikke benyttet den. Pressen
burde i saglige, rolige Stunder betænke, hvilket m odtageligt Instru
ment den spiller paa. D et er i første Række den store, jæ vne Be
folkning; den er naivt troende ov erfor det, der staar paa T ryk , og
lader sig let lede, i god eller daarlig Retning. Erfaringen viser, at
en ubunden Pressefrihed skader og hæmmer den anstændige og
gode Presse i K apvirke m ed den D el af Pressen, der gør Forretning
V oltaire priste England som det Land, hvor Borgerne havde personlig Fri
hed og regeredes af Loven og ikke af Luner og Vilkaarlighed som i D esp o
tismens Land, Frankrig. Han kunde tale herom af personlig Erfaring, ti
i 1717 blev han sat i Bastillen for et D igt, som han ikke havde skrevet,
hvis Forfatter han ikke kendte, og hvis Tendens han ikke billigede. Om
Y tringsfriheden i engelsk R et allerede fra det 17 A arhundrede se D icey
234 ff.
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i at udnytte de laveste Instinkter i Folket. D en frie Presse afslører
saaledes paa sin V is M æ ngden i Folket og derm ed Folkem eningens
og Folkestyrets Svagheder. Søren K ierkegaard udtrykker Erfarin
gerne om Pressen og D em okratiet saaledes: »D agspressen er Sta
ternes U lykke, »M æ ngden« det onde i V erd en .«

U nder Behandlingen af dette store Problem o m Dagspressen og
dens Forhold til Samfundet faar man ofte det Indtryk, at der her
kun er V alget mellem to Retsordninger: Censuren eller den Presse
frihed, der indtil B egyndelsen af det 20 A arhundrede var alm inde
lig raadende i Fastlandstaterne; og de ledende Statsmænd ser
aabenbart ikke andet end dette Valg, V alget mellem en fra oven
bundet og lænket Presse og en tøjlesløs Presse. Efter min O pfattelse
findes der en tredje Retsordning, nemlig fuld P ressefrihed, men
under strengt A n svar for D om stolen e fo r de Krænkelser af N æ 
stens og Samfundets Ret, som den slette D el af den m oderne Presse
Gang paa Gang groft har forsyndet sig im od. D et gaar m ed Pressefriheden som m ed den personlige Frihed og Erhvervsfriheden. M an
har fuld Frihed, men paa den anden Side ogsaa kun Frihed til at
gøre alt, hvad der ikke skader ens N æste, den Enkelte eller Sam
fundet. M edens enhver i Kraft af den personlige Frihed har Ret
til at bevæ ge sin Person, h vorhen man vil, idet V orn ed sk ab og
Stavnsbaand er afskaffet, og bruge sine Lemmer, som man vil, til
legem ligt A rb ejd e, Idræt o l , forb yd er den almindelige Straffelov
derim od, at man bruger denne H andlefrihed til Skade for Næsten,
idet den straffer M anddrab, T ilføjelse af Saar og anden legemlig
Skade. N æ ringsretsordningen tillader enhver E rhvervsdrivende en
vis Frihed til at købe, sælge, frem bringe V arer, idethele erhverve,
som man vil, men Loven om illojalt K apvirke forb yd er en Række
Handlinger, der særlig skader andre N æ ringsdrivende eller det k ø 
bende Publikum. Paa samm e M aade maa ogsaa en Presselov drage
saadanne Grænser for Trykkefriheden, at den ikke m isbruges til
Skade for Næsten, dels den enkelte Borger og dels Samfundet i
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dets H elhed. Et almindelig forekom m ende M isbrug af T ry k k efri
heden, navnlig gennem Dagspressen, er Krænkelser af N æ stens
Æ re. M en Erfaringen viser, at den almindelige Straffelovs R egler
m od Æ refornæ rm elser ikke her slaar til.
Erfaringen paa Pressens Om raade viser idetheletaget, at Straffen
ikke altid er den haardeste og mest effektive R etsforfølgning. I Sta
terne paa det europæiske Fastland har Straffen været det alm inde
lige R etsm iddel m od Æ resfornæ rm elser og andre Presseforbrydelser, B øder eller Fængsel. I England har derim od det vigtigste R ets
middel paa dette Om raade væ ret Erstatning, det private Erstatningsøgsmaal. Erstatning er jo i A lm indelighed anset for et m ildere
Retsm iddel end Straf. Ikke desmindre har det private Erstatningsøgsmaal i England vist sig at være en langt haardere og mere ef
fektiv R etsforfølgning end Straffen har væ ret paa Fastlandet; og
derfor har den engelske Presse gennemgaaende, i hele det 19 og
Begyndelsen af det 20 A arhundrede under Pressefriheden været
mere objek tiv, upartisk og hensynsfuld i Om talen af N æ sten end
Pressen i Fastlandstaterne. Lovgiverne i disse Stater har under
Pressefriheden vist sig ikke at kende Menneskene og de praktiske
Forhold paa dette Om raade tilstrækkeligt.
Dette mærkelige Forhold mellem de to A rter af R etsforfølgning,
Erstatning og Straf beror paa forskellige Om stændigheder. D e B ø
der, der paa Fastlandet har væ ret idøm t D agbladsredaktører, har
gennemgaaende væ ret for smaa og derfor let kunnet udredes som
en mindre D riftsudgift af Bladets Kasse; og Fængselstraffen blev i
mange Tilfæ lde et Slag i Luften. D er er netop ved de store m oderne
Bladforetagender ofte stærk Trang til A n svar ogsaa for uagtsomme
Retskrænkelser; men ved uagtsomme H andlinger vil D om stolene
ret naturlig kvie sig ved at anvende Fængselstraf; denne vil derfor
blive mindre anvendt, og man glider da over i B ødestraffen, der
blev uvirksom, navnlig ford i Bødesatserne i Lovene i det 19 og Be
gyndelsen af det 20 A arhundrede gennemgaaende var fo r smaa. Og
dersom D om stolene i større Udstrækning anvendte Fængselstraf
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fen, greb Bladene til det M iddel som ansvarshavende R edaktører
at ansætte Straamænd, der blev betalt for at sidde i Fængsel for
Bladets Forseelser; og denne Omgaaelse af A nsvaret lettedes b e
tydeligt ved den ejendom m elige Trappestigeordning af Ansvaret,
som har væ ret almindelig paa Fastlandet, og hvorefter først F or
fatteren til Bladartiklen straffes, men hvis han ikke kan findes,
R edaktøren og derefter eller samtidig m ed denne Forlæggeren og
B ogtrykkeren straffes. Bladene kunde herefter altid som R edaktør
eller som navngiven Forfatter vælge en Person, som man havde
betalt for at paatage sig Ansvaret.
Nutidens B ladforetagende er et m eget om fattende og meget
sammensat Væ sen, m ed flere Ledere og mange H jæ lpere, virkende
i uafbrudt Jag, jæ vnsides, men adskilt fra hinanden, en stor M yre
tue-Organisme, h vor det ofte vil vise sig yderst vanskeligt at finde
eller fordele Ansvaret, dersom dette skal lægges paa den E n kelte
og efter virkelig Skyld; i dette helt personlige S k yldforh old hviler
netop Straffens V æ rdi og Fortrin. V e d A nven delse af Straf vil man
her, hvilken Ordning man saa vælger, ofte ramme enten altfor
haardt eller altfor svagt. Erstatningsansvaret kan man derim od
trygt lægge paa Bladforetagendet som saadant, hvad enten det dri
ves som A ktieselskab, ansvarligt Interessentskab eller EnkeltmandsV irksom hed.
a) Bladets Kapital maa m ed Rette hæfte for alle Presseforseelser, der begaas i Bladet, forsætlig eller uagtsomt, være sig af M e d 
arbejdere, Indsendere, R edaktører eller af Bladets Ejer. Erstat
ningsansvaret for skadegørende H andlinger i Bladet er Bladets
Driftsherrerisiko, som paalægges det af det Samfund, der tillader
det at indtjene en betydelig Driftsherregevinst, direkte eller indi
rekte, gennem en M asseudbredelse, der kan virke skæbnesvangert
baade til G o d t og O ndt. b) D om stolene behøver altsaa ikke her
ford yb e sig i de vanskelige Spørgsmaal om de Enkeltes Skyld,
c) D er kan tilkendes de krænkede ved ærerørige U dtalelser i Pres
sen betydelige Erstatningsbeløb, og d) der skal ikke afkræves den
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krænkede det vanskelige Bevis for økonom isk T ab ved Æ refornæ r
melsen; for den vigtigste Skade v ed disse, den sjælelige Lidelse,
skal der gives den krænkede en betydelig Erstatning. I engelsk Ret
har D om stolene form et Erstatningsansvaret effektivt i alle de her
nævnte 4 Retninger (a-d). V e d alle ærekrænkende Sigtelser, der b e 
rører vedkom m endes O m døm m e i hans Embedstilling, Profession
eller Erhverv, anses uden videre altid Skade at være sket, uden
nogetsom helst Bevis; og der tilkendes ofte betydelige Erstatninger
(5000 £, 10,000 £ ). Gennem dette alvorlige Erstatningsansvar har
engelsk R et opnaaet langt mere i Retning af at skabe en anstændig
Presse end Lovene i Fastlandstaterne har opnaaet gennem deres
Straffebestem m elser og indviklede A nsvarsystem er.
D en sjælelige Lidelse, foraarsaget af Presseangreb, udgør et K a
pitel for sig i N utidens M enneskeliv. Fremtidens Samfund vil sik
kert en Gang se tilbage paa v or T id s M enneskejagt og personlige
Forfølgelse i Pressen af politiske og personlige Grunde som et til
bagelagt og lige saa barbarisk og raat Kapitel i M enneskehedens
H istorie som det Kapitel, som v or T id ser i M iddelalderens Kæ tter
forfølgelser. D e Krænkelser af N æstens Ret, som begaas af Pressen
under den personlige og politiske Forfølgelse, er af de m angfoldigste A rter. H er skal kort frem hæves de vigtigste.
M enneskejagten paa personlige og politiske M odstandere finder
ofte i Fastlandstaterne Sted ved, at man ved Opsnusning af Bank
konti, Aktieselskabsregistre, T in gbøger o l søger at kaste Smuds
paa M odstandernes Privatliv. — Endvidere underskyder man en
M odstanders H andlem aade lave øk onom iske M otiver, uden virk e
lig Bevis; man kan ogsaa ved blotte A n tydn inger kaste en Skygge
over hans Karakter. — D a det opsigtvæ kkende og overraskende
er vel egnet til at hidlokke K øbere af D agblade, bliver det, man
kalder Sensation, en sædvanlig Forretningsm etode for en M æ ngde
Blade. Fortrinlige M idler i Sensationens T jen este er de store O v e r
skrifter ov er A rtiklerne og Fotografierne. I flere Stater er det endnu
tilladt at bringe Fotografier fra Retsager, ikke b lot af Forbrydere,
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men ogsaa af V idner, h vorved ganske uskyldige M ennesker kan
sættes i G abestokken, idet den jæ vne, almindelige Læser af D ag
blade ikke altid ved saa n øje at skelne mellem, i hvilke Egenskaber
en Person optræ der i en Retsag. O verskrifter i et Blad, som f Eks:
» A er døm t«, leder Tanken hen paa alvorlige Forseelser, medens
det nede i A rtik len maa oplyses, at A kun som Part i en alm inde
lig borgerlig Sag er blevet tilpligtet at betale et om tvistet Beløb
for en Varelevering. — D ød e Skandaler er som bekendt et yndet
U nderholdningstof ved Optrevling af N æstens Privatliv, eller, som
B yron siger: D ead scandals form g ood subjects for dissection.
Sandhedsbevis for en ærefornærm ende Sigtelse b ør vel være nød 
vendigt for at fritage for A nsvar, men ikk e tilstræ kkeligt. D en en
gelske L ord Cam pbells L ov 1843 har her vist et d ybt Indblik i den
menneskelige N atur ved at fastslaa, at det ikke er tilstrækkeligt til
at blive fri for A n svaret for Æ refornæ rm elser at bevise 1) deres
Sandhed, men at det tillige maa godtgøres, at det er 2) til Gavn
for Samfundet, at Æ refornæ rm elsen bliver offen liggjort. A t et Blad
f Eks offenliggør, at en anset Forretningsmand en Gang fo r 53 A ar
siden i sin U ngdom er blevet straffet for T yveri, er en G enoplivelse
af »a dead scandal«, der ikke undskyldes af nogen Samfundsinter
esse, og som derfor paadrager Bladet alvorligt A nsvar. — U dtalel
ser paa offenlige M ød er bringes ofte, naar det gælder M odstandere,
i forvræ nget Form. Skændsmaal i Pressen, ogsaa kaldet Polem ik,
mellem kendte Personer er god t Sensationstof. D et samme gælder
A n greb paa offen lige M yndigheder. D a den angrebne eller kriti
serede i R eglen først faar Lejlighed til at svare i senere N r’ e af
Bladet, vil denne Kritikkens eller A ngrebets U im odsagthed en vis
T id kunne gøre stor Skade. — I politisk eller socialt bevæ gede
T ider har Pressen i adskillige Fastlandstater ofte hidset den o ffe n 
lige M ening og M yndighederne op til en ensidig R etsforfølgning
og under Retsagernes Gang søgt at paavirke D om stolene til b e 
stemte A fgørelser, navnlig naar man fra politisk Side efter store
økonom iske Sammenbrud skulde finde en Syndebuk. — O ffenlig
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Kritik af Samfundets M yndigheder og Lovordninger kan, naar K ri
tikken er saglig og upersonlig og h oldt i en søm m elig Form, være
frugtbar for en kom m ende U dvikling. M en ofte er denne Kritik
fremsat i personlige og voldsom m e U d tryk ; og der kan herved ske
ubodelig Skade for Samfundet, ford i det store, jæ vne Folk, der
læser Pressens A ngreb, er ude af Stand til saglig at bedøm m e, om
Kritikken er berettiget; og R espekten for Samfundets M yndigheder
n edbrydes herved ofte paa uforsvarlig Maade. A lt i alt, naar man
ser, hvilke U lykker Pressefriheden har forvold t i det 19 og 20 A a r
hundrede, baade for de enkelte Borgere og Samfundet som H elhed,
maa man erkende, at den danske Forordning 27 Sept 1799 havde
Ret i sine A nelser om Følgerne af en ubegrænset Pressefrihed, da
den udtalte: »M en, ved ubegrænset Frihed, maatte Pressen blive
allehaande uædle Lidenskabers V e rk tø j, til skadelige Følger for den
offenlige R olighed og den private Sikkerhed.« N ø je hertil svarer
Søren Kierkegaards nævnte D om om Resultatet af Friheden: D ags
pressen er Staternes U lykke.
Et enkelt Lands R etsorden har jo im idlertid her i nyere T id vist
V e je n til den rette Begrænsning af Pressefriheden. Gennem sin
haarde Erstatningsregel har de engelske D om stole, som paavist,
beskaaret de værste V ildskud af denne Frihed. Samtidig har en
Række Lovregler efterhaanden frem tvunget en R idderlighed i Be
handlingen af M odstandere i Pressen. Loven kræ ver saaledes, at
Referater af Parlam entsforhandlinger, af R etsm øder o g af offenlige
politiske M ød er skal være upartiske og nøjagtige (»fair and ac
curate«, L ov 1888, 51 & 52 V iet c 64 §§ 3 og 4). K om m entar skal
holdes for sig og Fakta for sig. Kom m entar og Kritik skal ogsaa
være upartisk. D enne Lovens h øje Standard er im idlertid ikke i
Praksis blevet et b lot from t Ø nske; den er gennem ført i Livet jernhaardt, gennem det strenge retslige A nsvar. A t disse Retsregler om
upartisk, ob jek tiv t R eferat og Kritik af offenlige A nliggender, om
V arsom hed m ed Om tale af N æstens Privatliv o l, har kunnet fæstne
sig gennem en lang Dom spraksis, er et V id n esbyrd om en betydelig
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Retskultur. M en det vidner først og sidst om et i offen lige A n lig 
gender m odent Folk, for hvem almindelige Fraser om Frihed ingen
V æ rdi har haft, men som praktisk har koncentreret sig mest om
T ugt af Frihedens Misbrug. England har haft Pressefrihed siden
1695; men det er betegnende, at naar Parlamentet den Gang ind
førte Pressefrihed, var det ingenlunde af nogen abstrakt Begejstring
for »Friheden« i A lm indelighed eller »Pressefriheden« i Særdeles
hed, men simpelthen, ford i Parlamentet fandt, at Censuren m ed
førte en Række rent praktiske U læm per, saasom Bøgernes altfor
lange og fordæ rvende Opbevaring paa T o ld b o d e n (fo r indførte B ø
gers V edk om m en d e), ret besværlige H usundersøgelser, visse A f 
presninger fra Trykkerm onopol-Selskabets Side o l . D er var ingen
somhelst Lyrik over de Parlam entsundersøgelser og -Forhandlinger,
der førte til Censurens A fsk affelse og Pressefrihedens Indførelse.
O g da den var indført, begyndte D om stole og Lovgivning straks
paa en Række bestem te særlige O m raader at forfølg e dens M isbrug
strengt, først strafferetlig, senere privatretlig.
Da de franske politiske A gitatorer i det 18 Aarhundrede b e 
gyndte deres Deklam ationer ov erfor Frankrig og Europa idethele
om forskellige »Friheder«, og derunder Pressefriheden, og henviste
til England som det store Forbillede, paatog de sig et stort A nsvar
som vildførende den store B efolkning; disse Politikere havde i fo r
skellige H enseender et ret overfladisk Kendskab til engelske R ets
forh old ; navnlig havde de ikke de indgaaende Studier i M arken af
det daglige praktiske Retsliv i England, der alene kunde have lært
dem de stilfærdige, men haandfaste Greb, som dette R etsliv havde
til Tugt af forskellige Friheder. H avde de kendt denne haarde Tugt,
og havde de ofret ligesaa mange Deklam ationer paa denne Tugt,
som paa Friheden, kunde mulig forskellige R evolutioner paa Fast
landet være sparet for de vildledte Folk.
Gennem engelsk Rets K rav om upartisk R eferat og Kritik og
dens M odvirken af ærekrænkende M eddelelser om N æ stens Privat
liv uden samfundsmæssig Berettigelse er der naaet m eget til H ø j
1023

nelse af Dagspressens Standard. M en selv engelsk Rets Krav er kun
et Skridt paa V e je n til den helt rigtige Presse i Frem tidens Sam
fund. M eget vilde vindes, hvis det i Fremtidens Samfund ogsaa
blev krævet, at al M eningsudveksling i Pressen skal være saglig og
ridderlig og ikke den golde og lave personlige Selvhævdelse, der
hedder Polemik, h vor Fremstillingen udtværes og T id en spildes m ed
Sagen uvedkom m ende U dfald, m ed det for Sandheden ganske lige
gyldige Formaal at staa sig. Kun hvis en M eningsudveksling er sag
lig og ridderlig, faar den V æ rdi for Samfundet, idet den da bliver
en uselvisk Bestræbelse for ved fælles K ræ fter at finde Sandheden,
ganske uden H ensyn til, om den ene eller anden Part faar Ret. M en
dernæst burde Pressen i Fremtiden befries for det andet store
Onde, som plager N utidens D agblade og dets Læsere, Sensationen,
og som under det øk onom iske K apløb n ødvendig maa drive selv
de anstændige Blade til mægtige skrigende O verskrifter, opsigt
væ kkende B illedstof o l , der hver Dag ophidser det m oderne M en
neskes i F orvejen ret belastede N erver.

H vis Pressefriheden skal bevares, maa der i Fremtidens Sam
fund, som vist, gennem føres en stærk Presselov til Beskæring af
dennes Friheds V ildskud. En stærk Presselov maa gives først for
Folkets Skyld, for den bedste D el af den jæ vne Befolkning, der
endnu har bevaret T roen paa M ennesker, men dernæst fo r Pres
sens egen Skyld, for en h øj Pressestandard i Fremtidens Samfund.
D en bedre D el af Pressen vil under en saadan L ov være befriet
for Smudskonkurrencen fra den D el af Pressen, der gør Forretning
i Sensation og Skandalestof. V i ønsker en h øj og ren Luft i Frem 
tidens Presse, h vor M enneskejagten af politiske o g personlige
Grunde er indstillet, h vor Striden ikke føres for Stridens og Selv
hævdelsens Skyld, men for Sandhedens Skyld, og h vor der idethele
taget tilstræbes sand og væ rdifuld Oplysning, og ikke Sensation,
Skandale og Had.
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En stærk Presselov skal ikke være en C ensurlov eller en E ns
retning af Pressen, som i N utidens Diktaturstater; ej heller skal en
Presselov i første Række være en S traffelov, men en Lov, der
haandfast, effektivt lærer Pressen den rette Brug af Pressefriheden.
Efter samtlige Erfaringer i Fastlandstaterne og i England maa det
vigtigste R etsm iddel m od Presseforseelser i Frem tiden blive Er
statningsansvaret. En saadan Presselov maa paa Grundlag af de
o ven for om talte Erfaringer navnlig indeholde følgende Regler. Flere
af dem er gennem ført i enkelte Stater, flest i England.
1. Erstatningsansvaret for krænkende M eddelelser eller Omtale
maa paalægges B ladforetagendet eller Tidsk riftforetagen det som
saadant, uden Bevis for konkret Skyld hos nogen Enkelt o g ved
Æ refornæ rm elser uden Bevis for økonom isk Skade, idet der for
sjælelig Lidelse, T ab af Sundhed o g Erhvervsevne, foraarsaget ved
Æ rekrænkelsen, paalægges Bladet en betydelig Pen gebod til den
forurettede, foruden Erstatning fo r direkte øk on om isk Skade.
Foruden B ladforetagendet som saadant hæ fter enhver, der er
konkret skyldig i Presseforseelsen, være sig Redaktør, M ed a rb ej
der, Forfatter, Forlægger, B ogtrykker, Forhandler o l , for Erstat
ningen; og er der flere skyldige, hæ fter de alle solidarisk.
D er skal ogsaa kunne paalægges Strafansvar, større B øder o g
Fængsel, men kun for bevist konkret Skyld hos den Enkelte, navn
lig for forsætlig Æ rekrænkelse.
U den for Presseforhold er enhver, der er skyldig i en retstridig
O ffenliggørelse, ansvarlig til Erstatning o g Straf efter de alm inde
lige Regier.
D e Regler, der i det følgende gælder alle trykte Skrifter, maa
ogsaa gælde de paa andre M aader m angfoldiggjorte Skrifter.
2. Sandhedsbevis, altsaa Bevis for en ærefornærm ende U dtalel
ses Sandhed, skal hverken være tilstrækkeligt til at fritage for Er
statningsansvar eller for Strafansvar. D er maa hertil kræves baade
1) Sandhedsbevis og 2) Begrundelse af, at O ffenliggørelsen af U d 
talelsen er til G avn for Samfundet. Fremdragelse af d øde Skandaler
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skal rammes haardt, efter sin graverende Karakter baade med
Fængsel og med betydeligt Erstatningsansvar.
3. Ikke b lot ærefornærm ende, usande og samfundsmæssig ubefø je d e Udtalelser, men ogsaa usande og u beføjed e Udtalelser, der
uden at være ærefornærm ende skader en Person eller hans Forret
ning, (f Eks en U dtalelse om, at der er sm itsom S ygdom hos hans
Personale), kan paadrage Erstatningsansvar. M en her maa der føres
Bevis for økon om isk Tab.
4. En Kritik i Dagspressen og andre trykte Skrifter af private
eller offenlige Personer og Indretninger, f Eks en Kritik af en F or
retningsmand eller et A ktieselskab og deres M etoder, af en E m 
bedsm and og et offenligt K on tor og deres Behandling af Publikum,
o l, er tilladt.
M en Kritikken maa være saglig, upartisk, og søm m elig i Form.
D en skal retfæ rdig ogsaa frem hæve de M om enter, der maatte tale
til Gunst for vedkom m ende private Person, Firma, Selskab, Em 
bedsm and, offen lige K on tor e a, og den skal tage alle forklarende
og undskyldende O m stæ ndigheder i Betragtning.
Kritik af Sagen skal saa vidt muligt holdes ude fra Kritik af Per
sonen; dersom en Retsregel, en Indretning, et System eller en M e
tode, være sig i en privat Forretning eller et offen ligt K ontor, kan
kritiseres, uden at man af saglige Grunde behøver at kom m e ind
paa en Kritik af Personer, maa en saadan Kritik undgaas.
Inden en Kritik offenliggøres i et D agblad eller T idskrift, skal
der gives den deri angrebne private Person, Selskab, Forening, Em
bedsm and, E m bedskontor Lejlighed til at gøre sig bekendt m ed og
im ødegaa Kritikken inden en passende Frist. D en angrebne Persons,
Selskabs, K ontors, Im ødegaaelse skal da offenliggøres i samme N r
af o g paa samme Sted i Bladet eller Tidskriftet, hvori Kritikken
fremsættes, saaledes at Publikum ved paa denne M aade at høre
begge Parter samtidig bliver i Stand til at danne sig en retfæ rdig
M ening om Sagen.
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bladslæscre er ude af Stand til at danne sig en saglig begrundet
M ening om Kritikkens Berettigelse, og der findes et særlig sagkyn
digt Forum — fagligt Tidskrift, V old giftsd om stol, R et e l — h v o r
under Sagen rettelig hører hjem m e, skal D agbladets R edaktør af
vise Sagen som Bladet og det almindelige Publikum uvedkom m ende
og henvise Kritikken til det saglig rette Forum for denne.
D et er retstridigt at underskyde en privat Persons eller en Em 
bedsm ands O ptræ den materielle eller andre M otiver, der forringer
hans O m døm m e, selvom der ikke foreligger en Æ refornæ rm else,
naar saadanne M otiver ikke kan bevises at foreligge.
En Kritik af Statsm yndigheder, som Ministre, D om m ere, A m tmænd o l, maa være holdt i en saadan Form, at R espekten for Lan
dets M yndigheder ikke derved n edbrydes i Befolkningen.
Til enhver Kritik i Dagspressen eller andet trykt Skrift, være
sig af private eller offen lige Personer, af Indretninger eller Fremgangsmaader, maa der iøvrig stilles følgende K rav: at de Fakta,
hvorpaa Kritikken er støttet, er klart angivet og ikke misvisende
fremstillet, at disse Fakta er sande, at Kritikken er skarpt adskilt
fra de Fakta, hvorpaa den støttes, saaledes at Læseren selv sættes
i Stand til at døm m e, om Kritikken er retfærdig, at Kritikkens F or
fatter om hyggelig maa frem stille sine Slutninger netop kun som
Slutninger og ikke som nye Fakta, idet han ellers bliver nødt til
at bevise dem som saadanne, og at Kritikkens Forfatter ikke maa
være paavirket af nogen personlig fjendtlig Følelse m od den Per
son, han kritiserer.
I Dagspressen, Bøger, Tidskrifter og andre trykte Skrifter er
enhver generel nedsættende D om om et videnskabeligt eller tek
nisk V æ rk uden n øje D okum entation i Enkeltheder af D om m ens
Berettigelse forbudt.
5. Referater i Dagspressen og andet trykt Skrift af Retsm øder,
af M ød er i statslige eller kommunale Forsamlinger eller af alm inde
lige offenlige M ød er skal være nøjagtige, ob jek tiv e og upartiske.
D ersom der paa et almindelig offenligt M ød e frem kom m er skan
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daliserende M eddelelser om en Persons Privatliv, er det retstridigt
at offen liggøre disse M eddelelser i Dagspressen og andet trykt
Skrift, m edm indre det bevises, at en saadan O ffenliggørelse tjener
et samfundsmæssig berettiget Formaal.
6. Saalænge en D om i en Retsag ikke er faldet, er det forbudt
i Dagspressen og andet trykt Skrift at op arbejd e en Stemning, være
sig til Gunst eller Ugunst for den A n klagede i en Straffesag eller
for en af Parterne i en borgerlig Retsag, og at udtale nogen Mening
om Sagens U dfald.
Enhver Fotografering eller Tegning i Dagspressen af Tiltalte,
Sagsøger, Sagsøgte, V id n er eller andre i en Retsag optræ dende Per
soner er forbudt.
7. O verskrifter over A rtik ler i D agspressen skal være nøjagtige,
ob jek tiv e og dækkende A rtiklens Indhold; og der maa ikke gives
dem en mere ophidsende eller foruroligende Form end selve Sagen
strengt kræver.
8. M eningsudvekslinger i Dagspressen, Tidskrifter og andet
O m engelsk Rets Regler om Æ refornæ rm elser og Pressen se W . Blake
O dgers: A D igest o f the Law o f Libel and Slander, 5 U dg 1911, Th. D aw son:
T h e Law o f the Press, 1927, U f R 1928 B 121-144, Carl P opp-M adsen: Bod,
1933, Jesper Simonsen i U f R 1921 B. 17-38. O m Presseforseelser efter norsk
R et se Fr. H . W in sn es: N orsk Presseret, 1930, om svensk R et se John A sk :
O m A nsvarlighet for Tryekfrih etsbrott, 1890. O m dansk R et efter den æl
dre Presselov af 3 Januar 1851 se Carl G o o s: Strafferettens specielle D el III,
1896, 100 ff; om dansk R et efter den nye Presselov af 13 A pril 1938 se O luf
H. K ra bb e: Dansk Presseret, 1939, om Æ refornæ rm elser se samme Forfs
K om m entar til Straffeloven, 3 U dg 1941 S 554 ff. — Se iøvrig særlig om
Pressens Behandling af Retsager de lege ferenda Stephan H u rw itz’s A fh a n d 
ling i det nordiske Juristm øde 1937’s Forhandlinger, Bilag 1. S 1-134 og For
handlingen paa samme M øde S 19-55.
I 1928 h oldt jeg et Foredrag i Danmark, N orge og Sverrig om den m o
derne Presse og dens retslige A n svar og slog heri til L yd for en dybtgaaende
R eform af Presselovgivningen. Foredraget er trykt i U f R 1928 B 121-144.
D er tages her særlig til O rde for en R eform efter de Linjer, der ov en for
er angivet i Reglerne under Punkterne 1, 2, 3, 4 Stk 2, 5, 6 og 8, 5, 6, og 7
Stk 1. Flere af disse R eform krav er siden blevet gennem ført i dansk Ret
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trykt Skrift skal være saglige og ridderlige, saaledes, at Pladsen og
T id en ikke spildes m ed Sagen uvedkom m ende personlige U dfald,
men istedenfor bruges til en fælles Bestræbelse fo r at finde Sand
heden, ganske uden H ensyn til, om den ene eller den anden Part
i M eningsudvekslingen faar Ret.

Enkelte af de oven for foreslaaede Retsregler er særlige for D ags
pressen og Tidskriftpressen, nemlig de under Punkt 1, 1 Stk, Punkt
4, 4 o g 5 Stk, Punkt 6, 2 Stk og Punkt 7 angivne. M en iøvrigt maa
Reglerne, altsaa de under Punkterne 1-6 og 8 foreslaaede, anvendes
ikke b lot paa Dagspressen, men paa ethvert trykt eller paa anden
M aade m an gfoldiggjort Skrift. D erim od kan de ikke uden videre
overføres paa Æ refornæ rm elser og anden skadende Om tale i pri
vate Breve og privat Samtale. D er maa saaledes her altid kræves
Bevis for konkret Skyld hos den skrivende eller talende, i M o d 
sætning til Punkt 1, 1 Stk; og Punkt 2 gælder ikke her. Endvidere
v ed forskellige Love. Saaledes er, hvad Punkt 1, 2 Stk angaar, Erstatnings
ansvaret for sjælelig Lidelse blevet væsenlig u dvidet v ed Straffelovens
Ikrafttræ delseslov 15 A pril 1930 § 15; og Trappestige-A nsvaret blev i det
væsenlige opgivet v ed Presseloven 13 A p ril 1938 §§ 4, 6 og 12, ligesom Straamands-Uvæsenet er blevet ramt ved samme Lovs § 2. Disse Regler er dog
ikke helt tilfredsstillende. D et er vel rigtigt, at Retten til A nonym itetens
Bevarelse for Forfatteren og Straffefrihed for den anonym e Forfatter maa
være en G rundregel i enhver Presselov, jfr dansk Presselov § 6, 5 Stk; men
iøvrig burde efter min O pfattelse overalt de almindelige Erstatnings- og
Strafferegler gælde. D erfor kan jeg ikke være enig i, at Strafansvaret skal
begrænses til R edaktøren og Forfatterne, som nævnte L ov § 6 gør. D et ses
ikke, h vorfor Bladets E jer og Bogtrykker, der forsætlig m edvirker ved en
Presseforseelse, skal være straffri. M en navnlig ses der ikke at være nogen
G rund til i første Omgang at fritage dem for Erstatningsansvaret, Lovens
§ 6, 7 Stk. M an b ø r straks, i første Omgang kunne anlægge Erstatningsag
m od Bladets Ejer, m od Bladet som saadant, hvad enten det ejes af et A k 
tieselskab, et Fond, et ansvarligt Interessentskab, eller en Enkeltmand.
Punkt 2, 2) er paa et ret stort Omraade blevet gennem ført v ed Straffe
loven 15 A pril 1930 § 271, 2 Stk (saaledes som denne blev affattet ved L ov
65
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kan den Række særlige Regler, der er frem hæ vet under Punkterne
4-8, heller ikke gælde for den private mundtlige eller skriftlige
M eddelelse, Kritik eller M eningsudveksling.

Samfundets og Retsordenens O pgave er im idlertid paa Pressens
Om raade ikke udtøm t ved det negative, at beskære Pressefrihedens
V ildskud. D er foreligger her tillige en mægtig positiv O pgave for
Fremtidens Samfund, og ikke b lot paa Pressens Omraade, m en o g 
saa paa de helt nye mægtige Omraader, h vor revolutionerende
tekniske O pfindelser har skabt hidtil uanede M uligheder fo r M edN r 88, 15 Marts 1939). Reglerne under Punkt 4 er der kun g jort et lille svagt
T illøb til ved Presseloven 13 A pril 1938 §§ 9 og 10 om Berigtigelse. N aar alle
Reglerne under Punkt 4, og navnlig Punkt 4’s Stk 4, en Gang gennem føres,
kan alle særlige Regler om Berigtigelse og Berigtigelsesnævn undværes.
Punkt 5, 1 Stk for R eferater af R etsm ød er er gennem ført ved R etspleje
lovens § 1017 (ved Æ ndringsloven N r 112, 7 A pril 1936); og Punkt 6, 1 Stk
er gennem ført ved samme § 1017 (v ed samme Æ ndringslov 7 A pril 1936).
Punkt 6, 2 Stk (Forbudet m od Fotografering og Tegning) er gennem ført ved
Retsplejelovens § 31, 4 Stk (v ed Æ ndringsloven N r 209, 23 Juli 1932).
I N o rg e gav ovennævnte Foredrag Stødet til et R eform arbejde paa vig
tige Punkter. Stortingets Justitskomité udarbejdede saaledes i 1939 et
Forslag til Æ ndring af den almindelige Straffelov af 22 M aj 1902 § 249,
efter hvis 2 Stykke Sandhedsbevis frem tidig ikke længer skal være til
strækkeligt til at fritage for Straf for en Æ rekrænkelse, dersom denne er
fremsat »uden at der var nogen aktværdig grunn til det«. Endvidere fore
slog Justitskomiteen i Straffelovens § 254 Erstatningsansvar for sjælelig
Lidelse eller som det her hedder: »fo r den ved Handlingen voldte T o r t og
Smerte eller for anden Skade af ikke økonom isk A r t« ; og i samme Paragraf
bestemmes, at for Erstatningsansvaret ved Æ rekrænkelser i trykt Skrift h æ f
ter Skriftets Ejer, herunder altsaa D agbladets E jer og U dgiver solidarisk
m ed den døm te. Stortingets Justitskomité henviser i sin M otivering af disse
R eform forslag udtrykkelig til nævnte A fhandling i U f R 1928 B 121-144, se
Stortingets Forhandlinger, Innst O III, 1939, S 1-51, særlig S 10, 20-21, 25,
40-41, jfr Justitsdepartementets Indstilling, O t prp N r 3, 1938.

1030

delelse til og Paavirkning af Folket. N aar man idethele betænker,
hvilken overordenlig Indflydelse Dagspressen, U gebladene, R adioen
og Filmen har paa den store, jæ vne Befolkning, bliver det for hver
Dag, der gaar, et større og større Sam fundsproblem , hvorledes man
skal opnaa, at der ad disse store aandelige Forbindelsesveje tilføres
den store Befolkning lødigt aandeligt Stof og m enneskelig h øjnende
Stof og ikke den M æ ngde underlødige M assepaavirkninger, der i
Nutiden, jæ vnsides m ed det væ rdifulde Stof, oversvøm m er Landet
gennem Dagspressen, de mange illustrerede Blade, Filmen o l , og
h voraf en D el er moralsk nedbrydende, en anden D el sm agløst og
kunstnerisk talentløst og en tredje D el hører til hele den store PaaI engelsk Ret herskede der oprindelig et meget vidtgaaende og strengt
Strafansvar for Æ refornæ rm elser. Efter den gamle engelske Sædvaneret,
C om m on Law, straffedes alle offen lig gjorte ærekrænkende O rd (m ed Fæng
sel eller B øder) under det Synspunkt, at saadan Æ refornæ rm else var egnet
til at foraarsage et Fredsbrud; og efter dette Synspunkt straffedes den ære
fornæ rm ende Sigtelse, uden H ensyn til, om den var sand eller ej (»the
greater the truth, the greater the libel«). Heri laa der ganske vist en
praktisk V isdom , som Fastlandslovgivningerne i deres overdrevne teoreti
ske Hensyntagen til Sandhedsbeviset har overset, som ov en for i Teksten
fremhævet. Men dette C om m on Laws Standpunkt var selvfølgelig altfor vidt
og haardt rammende. V e d Lord Cam pbells A c t 1843 (6 og 7 V ie t c 96) ind
skrænkedes Strafanvendelsen meget betydeligt. D er toges nu et rimeligt
Hensyn til Sandhedsbeviset; dette skulde, som jeg frem hævede i det fore
gaaende, være nødvendigt, men ikke tilstræ kkeligt til at fritage Æ refornæ rmeren for Straf, idet denne Lov, som i Teksten fremhævet, som Betingelse
for denne Fritagelse kræ vede to Ting, 1) at Æ refornæ rm elsens Indhold er
sandt, og 2) at det er til det offen lige V el, at det bliver offen liggjort, eller
for at bruge den engelske Lovs egne O rd : »it shall be necessary for the
defendant to allege the truth o f the said matters

and further to

allege that it was for the public ben efit that the said matters charged
should be published«, Lovens § 6. O m Blades V idere-K olporterin g af Skandalestof, frem kom m et paa offen lige M øder, gælder, som oven for berørt, i
engelsk Ret den Regel, at det ikke er tilstrækkeligt at bevise, at det er
frem ført paa M ød et; det maa tillige bevises, at det ærekrænkende Stof an
gaar »m atters o f public concern«, Lov 1888, 51 og 52 V iet c 64 § 4. D e sid
ste her anførte O rd blev m ed velberaad Hu indsat af the H ouse of Lords
istedenfor det almindelige traditionelle U dtryk » o f public interest«. Ti, som
65*
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virkningsmasse af alt ligegyldigt, som bedst kan samles under Fællesbegrebet Pjat, saasom de mange Fotografier af Personer ved
M iddagselskaber, af badende, navnlig Kvinder, af Skuespillerinder
i de forskelligste Situationer, deres private Liv og M eninger, o s v.
D e fleste M ennesker faar deres M od e og Smag gennem Bladenes
Illustrationer og Filmen; og deres M eninger faar de fiks o g færdig
ind ad D øren af det Blad, de tilfældigvis holder. A l aandelig Selv
stændighed, al selvstændig Smag, selvstændig Tæ nkeevne gaar for
de fleste tabt i hele denne de mekaniske M assepaavirkningers Ens
retning. M en det største af alle O nder er dog Folkets Paavirkning
gennem underlødigt og karaktermæssig nedbrydende Stof.
de erfarne Jurister m ed F øje begrundede denne Æ ndring: D er er meget,
der interesserer O ffenligheden, men som ikke vedkom m er O ffenligheden,
og om ven dt: »there are many matters w hich concern the public in w hich
they take no interest, while they take great interest in many other matters
with w hich they have no concern«.

D er er ingen ideel R etsordning i denne V erden paa noget Om raade, hel
ler ikke den engelske Retsordning paa Pressens Omraade. Ogsaa den har
naturligvis sine Ulæmper. D er ankes saaledes i England selv over, at det
haarde Erstatningsansvar fo r Æ refornæ rm elser undertiden kan give A n led 
ning til visse Pengeafpresninger. D erfor b ø r man dog ikke miste Sansen for
det væsenlige. D et væsenlige er ikke, om en Retsordning har visse U læ m 
per, som andre ikke har. D et væsenlige er: hvilken Retsordning har de re
lativt fleste Fortrin og de relativt færreste Ulæmper. M en her maa det gan
ske ob jek tiv t og upartisk erkendes, at den engelske Retsordning, taget i det
hele og store, i Sammenligning m ed alle andre har de største Fortrin og de
færreste Ulæmper.
D en danske Forordning 27 Sept 1799 frem hæver i en af sine Bestem mel
ser V igtigheden baade af en gavnlig Kritik af offen lige Indretninger og af
en søm melig Form herfor, idet dette sidste er nødvendigt for ikke at ned
bryde Ø vrighedens A utoritet. D enne Forordning siger nemlig i sin § 7, at
»redelige og oplyste M æ nd« ikke skal hindres i »m ed Frim odighed og A n 
stændighed offentligen at tilkiendegive deres Tanker, om hvad der, efter
deres Indsigt, kunde bidrage til at frem m e det almindelige Beste; saa skal
det eiheller være nogen forbudet, at ytre sin Mening, angaaende hvad han
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D a R adioen i adskillige Stater er i Statens Hænder, er der en
M ulighed herigennem for at tilføre Folket kunstnerisk, videnskabe
ligt og teknisk lødigt Stof og at udelukke det underlødige; o g der
er ogsaa i et vist O m fang allerede ved at ske en Sigtelse i saa H en
seende ved kvalitativt frem ragende Kræfter. Ogsaa overfor Filmen
er der i flere Lande indført en vis Censur. D ette gælder navnlig
overfor det karaktermæssig nedbrydende. D er findes nemlig en
kelte Filmselskaber, der paa V e je n til P rofit springer over, hvor
G æ rdet er lavest, ved i et vist O m fang at erstatte det kunstnerisk
lødige (der ofte er det økon om isk dyreste) m ed det seksuelt an
løbne, der altid trækker Publikum og som er billigt. O v erfor den
tror, der kunde være at forbedre eller rette i Landets Love, A nordninger
og offen lige Indretninger; dog følger det af sig selv, at Forfatteren bør u d
trykke sig m ed Beskedenhed, og ei tilsidesætte den Æ rbødigh ed, han, som
Borger og Undersaat, er Regieringen og Lovgiveren skyldig.«
D en store engelske D igter, John M ilton, der var en oprigtig Tilhæ nger
af C rom w ell og Republikken, og varm t stred for Religionsfrihed og T r y k 
kefrihed, navnlig i sit berøm te Skrift: A reopagitica, a Speech o f M r John
M ilton for the L iberty o f unlicensed Printing, 1644, havde under et langt
O ph old i Italien m ød t den aandelige U frihed i dens værste Form. Han
m ødte her mange lærde M ænd, der, for at bruge M iltons egne O rd fra
nævnte Skrift: »klagede over det Slaveri, i hvilket Lærdom m en var blevet
bragt hos dem. I mange A a r var der ikke der blevet skrevet andet end
svulstig Smiger. D et var der, jeg fandt og traf sammen m ed den berøm te
G alileo, der ældes som en Fange hos Inkvisitionen, fordi han i astronom i
ske T ing tænkte anderledes end de Franciskanere og D om inikanere, som
havde at censurere hans Skrifter«. M od den litterære Censur i England
frem hæ vede M ilton navnlig, at den »hindrer og vanskeliggør Indførelsen af
vor dyrebareste Handelsvare, Sandheden«. Som ov en for nævnt, blev C en 
suren i England endelig ophæ vet i 1695.
M en den samme M ilton, der saaledes var Trykkefrihedens djæ rve For
svarer, var klar over denne Friheds Farer, navnlig i Retning af Splittelse
af det aandelige Liv i gold Polem ik, Selvhævdelse og Sekterisme, og han
frem hæver i M odsæ tning hertil V igtigheden af en forsonlig og fordragelig
M eningsudveksling i en fælles broderlig Bestræbelse for at søge Sandheden.
Han siger saaledes ogsaa i nævnte Forsvarskrift for T ryk kefrihed en: »H v or
der er et stærkt Hang til Forskning og Lærdom , der bliver der m ed N ø d 
vendighed en M ængde O rdskifter, megen Skriven og mange Anskuelser, ti
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Slags lave Spekulationer i slette Instinkter i Folket kræves der en
haard Haand til Lugning fra Filmscensurens Side.
Selv ved en Foranstaltning som Censur maa man altsaa ikke ge
neralisere. M edens al Censur, som oven for vist, maa være banlyst
ved Pressen, idet Grundsætningen maa være T rykkefrihed, om end
under strengt A nsvar bagefter v ed D om stolene, har Censuren alt
saa en betydningsfuld M ission ved Filmen og Radioen. O g i Frem 
tidens Samfund maa der paa begge disse Om raader i væsenlig
h øjere G rad end nu gribes ind, baade negativt og positivt ved
H jæ lp af saglige Kræfter af h øj Kvalitet, paa kunstnerisk, teknisk
og videnskabeligt Omraade. Begrebet Pjat og anden U nderlødighed
hos retsindige M ænd er Anskuelserne kun Kundskab i V ord en . D ette Sek
terismens og Splittelsens fantastiske Ræ dselsdøm m e er en Forsyndelse m od
den stærke og brændende Kundskabstørst, som G ud har vakt til Live. En
Smule V e lv ilje og Sagtmodighed, en Smule indbyrdes Fordragelighed og en
Unse Barm hjertighed skal bringe alle disse ivrige Anstrængelser til at sam
les og samvirke i en fælles og broderlig Søgen efter Sandheden«.
T il at fremme en ridderlig M eningsudveksling i Dagspressen og offen liggjorte Skrifter idethele har ogsaa Formen stor Betydning. En søgende,
videnskabelig N atur vil sjæ ldent føle Trang til om en anden M ening end
hans egen at sige, at den er urigtig, ti han ved, at meget i denne V erden
er relativt og kan ses fra forskellige Sider, og at den m odsatte M ening
m eget godt kan vise sig at være rigtigere end hans eller lige saa rigtig. Ind
sigten heri og den deraf følgende aandelige Beskedenhed maa derfor m ed
føre, at Formen »jeg kan ikke være enig i« eller »efter min M ening« i R eg
len bør foretræ kkes for »dette er urigtigt«. Kun, h vor det drejer sig om
oplagte positive Urigtigheder, f Eks fejlagtige T al- eller Kvantum s-Bereg
ninger, faktiske Usandheder, der klart kan dokumenteres, er den sidste
Form berettiget.
D et er paa dette O m raade som paa andre en stærk reel Begrundelse for
en Lovregel, at den allerede faktisk følges af de bed ste indenfor en Stand, et
Fag, en Befolkningsgruppe. Saaledes kan nævnes, at de oven for under Punkt
4 givne Regler faktisk ubevidst følges af enkelte D agblade og T idskrifter af
en særlig h øj saglig og menneskelig Standard. D et samme gælder Reglen i
Punkt 7, 1 Stk. Punkt 8’s Regel om M eningsudveksling og den nys frem 
hævede Regel om Formen for M eningsudvekslingen følges af den fineste
T y p e af Videnskabsm æ nd. A t disse Regler gennem føres af Loven som
Retsregler, betyder navnlig, at Redaktørerne af T idskrifter og D agblade
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i Dagspressen kan m eget vel beskæres i væsenlig G rad gennem
Retsregler

(m ed

efterfølgende

Retsvirkninger), navnlig gennem

praktiske anordningsmæssige Forskrifter, baade i H enseende til
Billedstof og Tekst.
M ærkværdig nok kender man ogsaa paa videnskabeligt O m 
raade hermed beslægtede Fænomener, som der ligeledes kunde
være Grund til offen lig at stem ple efter Fortjeneste som afgjort
2 Klasses A andsprodukter. D et er de uklare, affekterte, tilsyne
ladende »læ rde« Bøger, der dækker deres slet gennemtænkte Frem
stilling og Plagiater med et O vertræ k af søgte Kunstord o g Frem
m edord, der vel er lette at gennemskue som væ rdiløse Produkter
af de faa Kendere, men som Flertallet, ja selv intellektuelle M enne
sker im poneres af, ud fra den gamle Erfaring, at adskillige M enne
sker har mest R espekt for det, de ikke forstaar, idet de tror, at der
i saadanne B øger er skjult uanede D y b d er af V isd om . D en Slags
affekteret og taaget videnskabelig Litteratur af Personer uden d y 
bere Tæ nkeevne eller Originalitet har H olb erg én Gang for evige
T id er mesterlig stem plet i følgende O rd i sine Epistler: »Jeg anses
faar en mere intelligensbetonet og fornem O pgave i H ævdelsen af en h øj
aandelig Standard, der vil faa den største kulturelt opdragende Betydning
baade for den jæ vne Befolkning og for de mange faglige Krese og Klasser.
D er burde, som oven for i Teksten fremhævet, indføres et generelt rets
ligt A nsvar for Plagiat eller aandeligt T y veri d v s den Tilegnelse af en an
dens aandelige E jendom , der bestaar i at udgive denne fo r Tilegnerens,
idet man ikke citerer Kilden, hvorfra den er taget. I den nugældende L ov 
givning findes der kun en Række spredte Bestemmelser, der i særlige T il
fælde straffer for Tilegnelse af frem m ed A a n d seje uden at anføre K ilden;
se saaledes om Tilegnelse af mindre D igte og M usikstykker til forskelligt
Brug, af V æ rker paa frem m ed Sprog til Skolebrug den danske Forfatterog Kunstnerlov 26 A pril 1833 § 14, a-f og sidste Stykke, om Tilegnelse af
A rtikler fra D agblade og T idskrifter se samme L ovs § 15, og den alm inde
lige Regel i Lovens § 13 om U dgivelse af en A n den s V æ rk eller det væsenligste af dette uden dennes Samtykke, være sig m ed eller uden K ildeangi
velse. D erim od savnes der en Bestemmelse om Tilegnelse uden K ildean
givelse af enkelte Dele, der dog ikke er Størstedelen af en andens V æ rk,
f Eks i en Rom an at indsætte Sider, der ordret eller i al væsenligt er taget
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im idlertid ikke for Filosof, ford i jeg ikke kan det filosofisk e Sprog
og siger min M ening simpelt og tydeligt; jo sortere man snakker,
des større Filosof holdes man nemlig for at være, thi der er dem,
som nødig læser andet, end hvad de ikke forstaar. Plukkede man
de laante Fjer af, som de fleste af v or T id s F ilosoffer bryster sig
med, tog man de O m svøb af O rd o g smukke Talem aader bort,
hvori adskillige V æ rker, som almindelig anses for M esterværker,
er indhyllede, vilde det vise sig, at de er tom m e, trivielle o g uden
Saft og Kraft. A dskillige Forfattere, som vi nu studser ved at læse,
vilde, hvis de havde fremsat deres Læ rdom m e i et jæ vn t og simpelt
Sprog, ikke være nær saa store, som de er i deres Ø jn e, der kun
agter paa højtklingende O rd. En opskruet Stil, indviklede trans
cendentale Talem aader og filosofiske Kunstudtryk, bevirker, at
Ting, som i sig selv er ganske m iddelm aadige, anses for O rakel
svar.« M en denne underlødige affekterte videnskabelige Litteratur
af forlorne D ybsindigheder, som H olberg her tager paa Kornet, og
som man sandest kunde karakterisere som videnskabeligt Pjat, er
det naturligvis vanskeligt at begrænse eller udrydde gennem R ets
regler, selv ved anordningsmæssige Forskrifter. D e tre sletteste Fæfra en andens Væ rk, i et D igt at tage V erslinjer fra en A ndens D igt, i et
videnskabeligt A r b e jd e at indsætte en U dvikling af n ye Ideer, der er taget
fra en A ndens Væ rk, uanset om Tilegneren tillige har ben yttet dette Væ rks
Form eller ej.
En særlig K ender af m oderne B ladforhold og Politik har en Gang
sagt: »D en politiske Journalistik er af en særlig A rt. Journalisterne ved
et Partis Blade er Partiets Funktionærer. D eres O pgave er ikke at v eje
Anskuelse m od Anskuelse, at argumentere sig frem til et Standpunkt eller
ob jek tiv t at prøve andre Partiers Standpunkt; nej, den politiske Journalist
er kun A g itator for det o fficielt vedtagne; han har frie H æ nder til at vælge
O rd en e, men M eningerne — dem faar han udleveret af de kom petente For
samlinger, over hvilke Partidisciplinens M ørke hviler tæt og truende. Selv
for de Partier, hvis Presse er relativt lidt friere stillet, gælder det, at det
afgørende Karaktertræk er, at de politiske Redaktioner — som selvfølge
lig alle stræber efter at øve Indflydelse — aldeles overvejen de søger at naa
denne Indflydelse ved at stille sig til Raadighed som Partiledelsens T a le
rør i tykt og tyndt. Og dette betyder desværre navnlig i tyn dt.«
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nom ener i V idenskaben, Uklarhed, A ffek ta tion i Kunst- og Frem
m edord, og Plagiat kan man desværre vanskelig m od arbejde ved
Loven; kun det sidstnævnte kan man til en vis G rad sætte paa
Plads, se nedenfor. D erim od kan de indirekte m odvirkes ved, at
de videnskabelige Fond og Institutter nægter deres Støtte til al
denne aandelige Makulatur, der faa A ar efter deres for Samfundet
kostbare Trykning hviler som

en D ød væ g t paa Bibliotekernes

Kirkegaarde af ulæste og ulæselige V æ rker.

I N utidens videnskabelige Litteratur er en Række uheldige Si
der i den m enneskelige N atur paa Grund af det mægtig forøgede
A ntal af dem, der skriver om V idenskab, og M asseproduktionen
af Bøger, traadt særlig skarpt frem. Som de væsenligste af disse
Svagheder maa frem hæ ves: de kolossale M asser af underlødig v i
denskabelig Produktion i B øger og T idsk rifter — navnlig Forfrem melseslitteratur og Forsørgelseslitteratur — Polem ikken o g Pla
giatet.
1. N utidens M asseproduktion af underlødig V iden skab er efter
haanden blevet en stor Plage, idet den spilder en M æ ngde kostbar
T id for de betydelige V idenskabsm æ nd m ed et Utal af ganske
overflød ige, ufrugtbare Gennem gange af Litteraturmasser, der viser
sig at være aandelige Ørkenvandringer. D et er m eget vanskeligt at
finde effektive M idler m od denne underlødige M asseproduktion.
Kritiske A nm eldelser af K yndige i videnskabelige Tidskrifter kan
naturligvis udrette en D el til at sætte den væ rdiløse eller ringe F or
frem m elses- og Forsørgelses-Litteratur paa Plads, saa at andre V i 
denskabsm ænd kan spares for en D el T idspilde ved overflødige
Gennem gange. M en ofte sløres Kritikken af m isforstaaede K ollegialitetshensyn eller K likevæ sen; og det mægtige Spild af Papir
og T ry k m odvirkes ialtfald ikke ad denne V e j. D er maa i Frem 
tidens Samfund udfindes effek tive Form er for en forud for T r y k 
ningen gaaende saglig, uafhængig videnskabelig Kritik. M edens
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Censur, som oven for fremhævet, i Alm indelighed er forkastelig, vil
der paa dette begrænsede, om end vigtige Om raade være god Grund
til at indføre en saglig, upartisk Censur. M en V anskeligheden lig
ger i at finde en Form for denne, der baade er saglig betryggende
og samtidig skarp nok til effektivt at begrænse O ndet, den væ rdi
løse videnskabelige M asseproduktion.
2. D et Fænomen, vi kalder Polemik, bidrager ogsaa til at forøge
den videnskabelige Litteratur m ed en M æ ngde overflød igt Stof.
Polem ik eller den golde personlige Selvhævdelse paa videnskabe
ligt Om raade spilder, som oven for fremhævet, T iden og udtværer
Fremstillingen m ed Sagen ganske uvedkom m ende U dfald, m ed det
for Sandheden ganske ligegyldige Formaal at staa sig. Frem ragende
V idenskabsm æ nd undgaar i Reglen, hvor ikke et aldeles paakrævet
Selvforsvar nødven diggør M odbem æ rkninger, al Polem ik. D escar
tes, der baade var en frem ragende Tæ nker og en K ender af V erden,
siger saaledes i »D iscours de la M éth od e« — til Begrundelse af, at
han ikke vil offen liggøre visse Skrifter, mens han er i L ive: »H vis
jeg udgav dem, mens jeg er i Live, saa vilde Resultatet blive, at jeg
spildte den T id, jeg ellers vilde anvende til mine Studier, m ed P ole
mik o g Strid, hvortil de rimeligvis gav A nledning. D et er min Pligt
at holde Hus m ed den T id, jeg har tilbage, saa vist som jeg har god t
Haab om at kunne faa noget god t ud deraf.« O m et af disse, ikke
offen liggjorte Skrifter siger han dernæst: »G anske vist er dette
næsten helt igennem saa indlysende, at man maa tro det, b lot man
hører det, og jeg tror ikke, der deri er noget, jeg ikke kan give
Beviser for. M en det er jo nu en Gang umuligt, at det kan stemme
med alle andre M enneskers O pfattelse, og jeg maatte være belavet
paa at forstyrres af den Polemik, der derved vilde frem kom m e,«
se anf Skrift af D escartes 74, 76-77. N ew to n hadede inderligt al P o 
lemik og undgik system atisk alt, hvad der lignede Polem ik og D is
kussion, se M e y erso n : Identité et Réalité 510. Polem ik maa desuden
idethele siges at høre til det, Søren K ierkegaard kalder Raisonnements-Passiar, og om hvilken han siger, at den »i sin U endelighed
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staaer i samme Forhold til Resultatet, som de uoverskuelige æ gypti
ske K ongeræ kker til det historiske U d b ytte«. (Enten-Eller, 7 U dg
1937 S 5).
Efter min O pfattelse er der ingen T v iv l om , at al denne golde
Polem ik m ed dens U dtvæ ring af alle M odpartens form entlig svage
Sider i væsenlig G rad vil kunne m odvirkes gennem den Regel, jeg
oven for har foreslaaet S 1029 under Punkt 8.
3. I ældre Tiders V idenskab var Plagiatet m eget almindeligt.
Man gik form elig paa R ov i hinandens V æ rker uden at angive K il
den. M ed den stigende Retskultur paa Forfatter-, Kunstner- og O p 
finder-Rettens Om raade er disse R ov blevet sjæ ldnere og sjæ ld
nere. De nyere L oves Indskærpelse af K ravet o m Kildeangivelse
har efterhaanden ogsaa rent m oralsk frem kaldt en M entalitetsforandring paa dette Omraade. D en V idenskabsm and, der gribes i
gentagne Tilegnelser af en A n den s aandelige E jendom uden K ilde
angivelse, faar i N utiden et ilde Ry. M en undertiden tilsløres Pla
giatet behændigt. En yndet Form for Tilsløring er: at kom binere
Plagiatet af en V idenskabsm and ved samtidig Polem ik m od denne,
saa Læseren faar det Indtryk, at der er en stor Forskel paa R ø 
verens og hans Forgængers A nskuelser. Et af de mest berygtede
Eksempler fra Fortiden paa denne Sam tidighed af Plagiat og P ole
mik er Leibniz’ Tilegnelse af Spinozas Grundtanker, baade det
grundlæggende Substansbegreb og Identitetshypotesen, o g hans
sam tidige system atiske Polem ik m od ham. H vor nær Leibniz end
i sine sidste Resultater, og naar han er konsekvent, staar Spinoza,
griber han dog enhver Lejlighed til at tage A fsta n d fra denne, til
med i skarpe og forkæ trende U dtryk, se H øffd in g: Filosofiens H i
storie I 337-38, 355-57. D en Mistillid, Spinoza instinktivt nærede
m od Leibniz, blev senere kun altfor god t retfæ rdiggjort. H øffd in g
siger med Rette om denne Leibniz’ A d fæ rd m od Spinoza, at den
kastede en Skygge baade paa hans Intelligens og hans Karakter,
anf V 356-57. D ette kan siges om enhver Polem ik m ed sam tidigt
Plagiat.
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D et er altid T egn paa aandelig R igdom , at en V idenskabsm and
aabent og ridderligt frem hæver sine Forgængeres Indsats m ed
A nerkendelse. D ette er ikke b lot en Retfæ rdighedshandling m od
Forgængerne, men det giver sam tidig en klar Baggrund for V id e n 
skabsmandens egen selvstændige U ndersøgelse. O g det giver Læ
serne en god Orientering i den hidtidige Tænkning, at man n øje
fastslaar, hvortil denne hidtil er naaet.
D e K rav om Kildeangivelse, som den m oderne Lovgivning om
den aandelige E jendom sret indeholder, er kun spredte og ret til
fældige U dslag af en almindelig Grundsætning m od Plagiatet. Efter
min O pfattelse b ør en saadan Grundsætning udtrykkelig fastslaas
i en kom m ende Lovgivning om

den aandelige E jendom sret og

kunde form entlig passende form uleres saaledes:
»Tilegnelse i et videnskabeligt V æ rk eller andet A an dsvæ rk af
et originalt aandeligt Indhold fra et andet V æ rk uden Tilladelse af
dettes E jer eller uden Kildeangivelse er retstridig og paadrager T il
egneren Erstatning i Form af B od og Straf.«

En lang T id efter de frie Forfatningers Indførelse, i hele det 19
A arhundrede raadede der en almindelig Frihed til at fremsætte
alle mulige A nskuelser i Pressen, selv de mest om væ ltende. Mange
forskellige A andsretninger og Partier gjord e sig gæ ldende og udfægtede deres Stridigheder i fuld Frihed i Pressen. M en fra B egyn
delsen af det 20 A arhundrede sker der lidt efter lidt en Æ ndring
i denne Tilstand. D er er i det skjulte, uden at noget derom er k o m 
met frem i Pressen selv, foregaaet en U dvikling af denne, h vorved
man i de dem okratiske Lande faktisk betænkelig nærmer sig den
aandelige Ensretning, som D em okratiet saa stærkt bebrejder D ik 
taturstaterne. Denne mærkelige U dvikling under Folkestyret hæn
ger n øje sammen m ed det partipolitiske Systems Stivnen i visse
særlige Former. D e politiske Partier har efterhaanden mere o g mere
stabiliseret sig. D a to, tre eller fire politiske Partier i lang T id
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havde kæm pet om M agten og hver for sig havde op a rb ejd et en vis
Vælgerm asse og en vis Partipresse, m ed et bestem t A n tal Blade
Landet over, er det i de fleste Stater endt med, at intet af Par
tierne kan vinde Flertallet i B efolkningen — hvortil ogsaa Forholdsvalgmaaden i nogen G rad har bidraget. Partierne holder hinanden
nogenlunde Stangen, er nødt til at tage H ensyn til hinanden og
undertiden gaa i K oalition m ed hinanden fo r overh oved et at faa
dannet en Regering. Partierne er blevet faste Institutioner; de b e 
sætter en Række U dvalg, Raad og N æ vn efter Forholdstal og ud
gør saaledes i det daglige en fælles regerende Gruppe, der, som i
det foregaaende vist, i vidt O m fang ogsaa har overtaget mange ad
ministrative O pgaver. D et er im idlertid kun de 3 eller 4 store Par
tier, der saaledes i Forening besætter de ledende — ofte ogsaa løn 
nede — H verv og Stillinger. Smaa Partier m ed nye M eninger faar
ingen D el i Magten. U dviklingen er efterhaanden naaet der hen,
at der ikke sker væsenlige Forskydninger ved V algen e; de 3 eller
4 store Partiers faste Skok af Blade holder i det hele og store V æ l
gerne fast ved disse Partiers Programmer. Disse er efterhaanden
stivnet i en Række faststaaende Partidogm er og Fraser; Partipres
sen forkalker derfor ogsaa i disse, og m ed den Vælgerm assen. D e
store Partier (her i Landet 4) har derved opnaaet et faktisk M o n o 
p ol paa Pressen og tillader ikke andre politiske Retninger at kom m e
frem, der kan bringe deres forenede M agtstilling i Fare. N ye p oli
tiske, sociale og aandelige Retninger bliver som Følge heraf tiet
ihjel, har overh oved et ingen M ulighed for at kom m e frem i videre
Krese af Befolkningen. N aar de nye Retninger enkelte Gange næ v
nes, sker det kun for at latterliggøre dem. D e store politiske Par
tier kan være uenige om visse Ideer, teoretisk set. M en ét er de
alle enige om, nemlig at holde alle nye Bevægelser o g deres M æ nd
D enne aandelige Mekanisering og V ildledning gælder ikke b lot den
europæiske Politik og dens Presse, men alle V erdensdeles Presse. D en in
diske F ilosof og D igter Tagore siger: »Politikken har forgiftet det m oderne
Menneskes Sind og Sjæl og er vort Samfunds Forbandelse og A fg u d «.
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ude fra M agten og Stillingerne, som Partierne efterhaanden er ble
vet enige om at dele mellem sig.
D enne Partiernes M onopolisering af M agten og Pressen m ed
fører en betænkelig aandelig Stagnation og en Ensretning af D ags
pressen, der helt er i Partiernes Haand, og derm ed af det store
brede Folk. D ette maa ikke faa andre politiske Ideer end de af de
fire store Partier og deres Regering autoriserede, altsaa disse Par
tiers Programmer, der for det meste bestaar af foræ ldet aandeligt
G o d s og er ude af Stand til at føre Samfundets U dvikling frem efter
de saglig rigtige Linjer og løse de vanskelige og h øjst sammensatte
Problem er, der forestaar. H ele den dem okratiske Presse er ensret
tet til at lovprise det herskende Folkestyre, ti, uanset U enighed
om m indre Ting i Partiprogram merne, er alle de store Partier enige
om V elsignelsen af Folkestyret, i simpel Selvopholdelsesdrift, ti det
er jo det Styre, h vorved disse Partier holder sig ved M agten og
alene kan holde sig v ed Magten. Enhver Kritik af Folkestyret an
ses derfor for H elligbrøde.
V e d den faktiske U dvikling, der saaledes er sket i de dem okra
tiske Stater af de partipolitiske Forhold og de deraf bestem te
Presseforhold, maa det altsaa retfæ rdigvis siges, at Diktaturstaterne
ikke længer er ene om den aandelige Ensretning af Pressen og der
m ed af Folket. D e dem okratiske Lande er endt m ed at gennem føre
samme politiske Ensretning, b lot m ed den Forskel, at m edens det
i Diktaturlandene er et enkelt politisk Parti, der ensretter Pressen
og Folket til T roen paa Diktaturet, er det i de dem okratiske Lande
3 à 4 politiske Partier, der i Forening ensretter Pressen og Folket
i T roen paa Folkestyret. M en hvis nu Sandheden hverken er D ik 
tatur eller Folkestyre, men et tredje, som jeg neden for skal søge at
vise, hvorledes skal saa en aandelig Fornyelse nogensinde kom m e
ud til Folket og trænge igennem i Samfundets Styre?
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D er findes ingen anden Redning for A andsfriheden end A fs k a f
felsen af de politiske Partier m ed deres A andstyranni og Ensret
ning gennem Partipressen. N aar dette A andstyranni brydes, vil F ol
ket m ed ét Slag blive befriet for Partiprogram m ernes forkalkede,
indskrænkede D ogm er, deres dilettantiske Forsøg i Sam fundsviden
skab og deres ensidige H æ vdelse af de enkelte Folkeklassers selvi
ske materielle Interesser. Kun en stærk, saglig Regering kan befri
Folket fra Partiernes og deres Presses Ensretning og Sneversyn. O g
naar Partierne først er forbudt, og deres D ogm er, deres Partipro
grammer, er forsvundet, vil Pressen for første Gang kunne aabnes
for en fuldstændig fri, uhildet, saglig Diskussion om de bedste Samfundsreform er. D e dygtigste saglige K ræ fter — praktiske og viden
skabelige — vil da i Fremtidens Samfund m ed deres o b je k tiv e Ind
læg vejlede den offen lige M ening. A lle de golde politiske Polem ik
ker vil forsvinde. Fremtidens Presse vil blive et væ rdifuldt C en
trum for alle saglig begrundede M eningsudvekslinger. D en oven for
foreslaaede Presselov vil til G avn fo r den gode Presse rense den
slette D el af Pressen for de gemene O verfald, de hadefulde person
lige Forfølgelser, de løgnagtige Paastande, for al uridderlig O rd 
strid o g for al Sensation.
Dernæst gælder det om i Fremtidens Samfund, gennem Presse,
R adio, Film og Teatre at lede det store Folk op ad og, som oven for
frem hævet, give det aandeligt lødigt Stof, baade paa Kunstens, V i
denskabens og Teknikkens Omraade. I det nuværende Samfund
staar den brede Befolkning faktisk uden aandelig Kulturvejledning.
D et er derfor ikke underligt, at Befolkningen er udsat fo r de mest
forskellige, forvirrende Indtryk, forfladigende og slette m idt im el
lem Indtryk af h øj Kunst og V idenskab. A len e R adioen byd er Be
folkningen paa en enkelt Dag de mærkeligste Blandinger af de mest
forskelligartede Emner, der virker ganske forvirrende og aandelig
splittende paa den jæ vne M ands H jerne.
I M iddelalderen var K irken det store Kulturcentrum, hvorfra
Folket fik al sin aandelige V ejledn ing, ikke b lot i religiøs, men og1043

saa i etisk og æstetisk H enseende. O g der var en harm onisk H el
hed over disse Indtryk, der stem te Sindet til A lv or, D y b d e o g Fred.
D a Kirken den Gang lededes af det aandelige Livs Elite, samledes
alle de bedste Kræfter, Bygm estre, Billedhuggere, M alere o g M u
sikere om et stort fælles Maal og skabte i Kirken en Skønhedsaabenbaring, der gennem en Enhed af den ypperste Malerkunst,
Skulptur og Tonekunst berigede og løfted e hele Folket. I N utiden
mangler ganske dette samlende kulturvejledende og løften de A andscentrum. D et store Folk m odtager gennem Presse, R adio, Film og
G ram m ofoner en overvæ ldende Strøm af ukontrolleret Paavirkning,
uden nogensom helst Garanti for Kvaliteten.
D et anførte kan da samm enfattes som tre H ovedpunkter, Retsordningen maa gennem føre paa A andslivets Om raade i det k om 
mende Samfund:
1. Oprettelsen af et Kulturcentrum, ledet af en Elite af de bed 
ste K ræ fter paa de forskellige Om raader af det aandelige Liv, til
i R adio, Film o l upartisk at bortskæ re alt overflød igt o g underlødigt, at sigte og samle de Indtryk af V iden skab og Kunst, som
bedst mulig kan virke kulturvejledende og løftende paa Folket.
2. En Presselov, der, som oven for foreslaaet, uden Censur og
Ensretning, men ved efterfølgende Rettergang, kan m odvirke Kræn
kelser af N æ sten og Samfundet, og
3. Ophævelse af den usaglige M onopolisering og Ensretning af
Pressen fra politiske Partiers Side.
Paa alle Punkter maa Ledestjernen være en ubegrænset A andsfrihed for alle de bedste saglige K ræ fter i Folket, en fuldstændig
fri, men lojal M eningsudveksling til en Forbedring af Samfunds
ordningen og til Løftelse af Folket.
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10 Kapitel
S A M M E N F A T N I N G AF E R F A R IN G E R .
F R E M T ID E N S F O R F A T N IN G .

D

E N foregaaende U ndersøgelse har vist, at de to Form er for
Samfundets Styrelse, der gennem H istorien har skiftet med

hinanden om M agten til nyeste T id, den arvelige Enevælde o g Folke
styret eller D em okratiet, begge efter samtlige Erfaringer har været
uhensigtsmæssige og bragt Staterne i U lykke eller ind i forvirrede,
opløste Tilstande, baade øk onom isk og aandeligt; o g den dybeste
Grund hertil er den, som jeg tidligere paaviste, men som man ikke
har erkendt eller villet erkende, nemlig, at de begge er S tyre ved in
k om p eten te, ved Personer, en eller mange, der er fø d t til M agten
og ikke har erhvervet den ved egen Fortjeneste. D ette er lige fo r
nuftstridigt, hvad enten det er en enkelt Person eller et Folks Fler
tal, der fødes til Magten. D et er i Strid m ed Livets dybeste L ov
paa dette O m raade: ingen ledende Stilling i Samfundet uden egen
Fortjeneste, uden den Begavelse og Karakter, Stillingen kræver.
U de i Livet selv, baade i E rhvervslivet og A andslivet, opnaar i det
langt overvejen d e A ntal Tilfæ lde ingen en førende Stilling, være sig
som D irektør, U nderdirektør, Prokurist e l, som Videnskabsm and,
Læge, Sagfører eller Lærer, uden faglig V id en og Indsigt, uden A r 
b ejdsom h ed og D ygtighed. D et er da ganske kunstigt, at paa et
eneste Om raade, tilm ed det, h vor der til Ledelsen burde kræves
den største V iden, Indsigt og Karakter, nemlig i Statens Styrelse,
er man uden videre fød t til den styrende Stilling, i D em okratiet
66
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saavelsom i den Enevælde, D em okratiet afløste, i begge Tilfæ lde
uden nogensom helst Garanti for D ygtighed. I de m oderne Diktaturstater besættes de ledende Stillinger vel i noget h øjere G rad efter
D ygtighed end under D em okratiet og den arvelige E nevæ lde; men
paa den anden Side hersker der i disse Stater, ligesom under F o r
tidens Enevælde, en vis M angel paa personlig og aandelig Frihed
og paa tilstrækkelig effektiv Sikkerhed for Borgerne gennem uaf
hængige D om stole.
D a den gamle Enevælde faldt, blev U dviklingen overalt i Sta
terne straks afsporet ved den suggestive M agt, som de falske G e 
neraliseringer, der hedder Slagord, udøver paa det store Flertal af
Mennesker og som i Dem okratiernes M orgen røde blev o p h ø je t til
evige Sandheder, som det lige til vore D age har væ ret H elligbrøde
at tvivle om i de dem okratiske Lande. N æ ppe nogensinde er der
blevet fremsat en mere vildledende og uklar Paastand end den, der
fremsattes i den berøm te M enneskerettighedernes Erklæring af 26
A ug 1789 i Frankrig, der som D em okratiets hellige L ov blev skæ bne
svanger for hele den følgende U dvikling, nemlig nævnte Erklærings
A rtikkel 1, der udtaler: »M enneskene fødes og forbliver frie og lige
i R ettigheder«. M an kan vanskelig finde et O rd, der er saa intet
sigende og har givet A nledning til saa mange M isbrug under D e 
m okratiet som O rdet »Frihed«. En L ovgiver b ør derfor aldrig bruge
dette O rd uden samtidig n øje at angive, hvilke bestem te A rter af
Frihed han tænker paa og vil give Ret til, om det er legemlig eller
personlig Frihed, eller aandelig Frihed, og hvilke Form er af denne,
sidste, han særlig tænker paa. D et er derfor ganske uklart, hvad
der menes med, at »M ennesker fødes og forbliver frie i R ettig
heder«. M en ogsaa »Lighed i R ettigheder« er et tom t O rd. D et maa
ogsaa her nærmere defineres, hvad man tænker paa. D en ganske
generelle Sætning, at M ennesker »fød es og forbliver lige i R ettig
heder«, er dernæst urigtig. M æ nds og K vinders Retstilling er saa
ledes paa flere væsenlige Punkter h øjst forskellig. K vinder har saa
ledes Ret til at gifte sig i en tidligere A ld er end M æ ndene; Mæn1046

dene har væsenlig større Forsørgerpligter end Kvinderne o s v. Da
Mennesker dernæst ogsaa iøvrig fødes m ed den største U lighed
fra Naturens Haand, den største Forskellighed og M angfoldighed
i H enseende til Begavelse, Talent og Karakteranlæg, forbliver de
heller ikke lige, men opnaar de mest forskellige G od er o g Stillin
ger, ogsaa retslig set, alt efter deres forskellige Begavelser, Talenter
og Karakteranlæg; og de opnaar endelig en hertil svarende vidt
forskellig H andlefrihed.
Senere i samme M enneskerettighedernes Erklæring fremsættes
der ogsaa U dtalelser, der staar i bestem t M odstrid med, ja helt
ophæ ver den anførte generelle Proklam ation i A rt 1, 1 Pkt. Saa
ledes siges det allerede i A r t 1, 2 Pkt: »Social Forskel kan kun be
grundes m ed H ensynet til det almene V el.« Denne U dtalelse er
im idlertid dels h oldt ganske abstrakt, uden nærmere A ngivelse af,
hvad der menes hermed, og dels undlader den at om tale den p oli
tiske Forskel, idet man har overset, at hvad der maatte gælde s o 
ciale Forskelle, maa — saa m eget mere — gælde politiske, idet A l
menvellet ogsaa her nødvendig begrunder, at Forskel i D ygtighed
giver Forskel i Retstilling. Senere, nemlig i A r t 6, 3 Stk fremsættes
der dernæst en ny generel U dtalelse, der helt ophæ ver og o v e r
flød iggør A rt 1, idet A rt 6, 3 Stk udtaler: »A lle Borgere er lige for
Loven og har samme A dgang til alle V æ rdigheder, Stillinger og o f 
fenlige H verv efter deres Evner og uden anden Forskel end den,
deres D yder og deres Begavelse skaber.« I V irkeligheden burde da
denne sidste U dtalelse have staaet i A r t 1 og erstattet dennes
uklare og vildledende Erklæring.
H vis M enneskerettighedernes Erklæring idetheletaget paa dette
sit første Punkt istedenfor som nu at vildlede Folkemasserne skulde
have vejled et disse, til G avn for den følgende U dvikling, maatte
den have indeholdt om trent den m odsatte Paastand af A rts 1’s,
nemlig følgen de: »M enneskene fødes ifølge N aturen h øjst ulige, i
Begavelse og Karakter, og opnaar Indtægter, Formue, Stillinger i
Erhvervsliv og A andsliv, og Indflydelse paa Statens Styrelse, alt
66*
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efter deres Fortjeneste i Kraft af Begavelse og Karakter.« Som al
mindelig ledende Grundsætning for et Kultursamfund kunde det vel
forsvares at udtale dette i en M enneskerettighedernes Erklæring,
uanset, at Grundsætningen naturligvis i en ufuldkom m en V erd en
som denne maa lide visse Undtagelser, som im idlertid maa ind 
skrænkes m ere og mere. O g derefter kunde A rtik kel 1 passende
have sagt det, som dens Forfattere maaske i V irkeligheden tænkte,
men udtrykte saa forvirret og uklart i A rt 1, 1 Stk, nem lig: »Ingen
skal frem tidig i K raft af sin Fødsel alene opnaa nogetsom helst Pri
vilegium eller nogensom helst Indflydelse paa Statens Styrelse.«
M en havde R evolutionens M æ nd yderligere gennem tænkt denne
sidste Grundsætning, vilde de have indset, at den ikke b lot ramte
bagud: den gamle Enevælde og A delsvæ lde, men ogsaa frem efter:
Folkestyret.
Mange U lykker for det m enneskelige Samfund kom m er af, at
de, der vil være politiske Ledere, ikke altid sondrer klart og skarpt
mellem Ting, der i V irkeligheden er d ybt forskellige. H vis Forfat
terne til M enneskerettighedernes Erklæring, inden de udsendte
denne til den undrende V erden, havde sondret mellem R et og A d 
gang til at erhverve Rettigheder, kunde de have givet baade den
retslige Lighed og de retslige Forskelle, hvad der tilkom m er dem,
og have sparet M enneskene for mange sociale o g politiske U ly k 
ker. D er er nemlig en Række bestem te fundamentale Rettigheder,
som maa tilkom m e alle M ennesker uden Forskel i et Kultursamfund. M en der findes samtidig en M æ ngde Rettigheder, som ogsaa
alle M ennesker skal have lige A dgang til at erhverve, som skal staa
aabne for alle, men som fø rst erh verves ved en Dygtighedsindsats.
1. A lle M ennesker skal have lige R et til Liv og Legeme, legem 
lig Frihed, Ytringsfrihed, R eligionsfrihed, Æ ren og andre person
lige G oder, og følgelig lige Retsbeskyttelse ved D om stolene for
disse G oder, alt indenfor de Grænser for Friheden og de andre
G oder, der fastsættes af Loven.
V e d denne Grundsætning betoner et Kultursamfund sin abso1048

lute M odsæ tning til saadanne Tilstande som Slaveri, Livegenskab,
V ornedskab, Stavnsbaand og den despotiske Enevældes vilkaarlige
Fængslinger og D om fæ ldelser.
2. A lle M ennesker skal have lige A dgang til at erhverve Ejendom sgoder, offenlige Stillinger og H verv, og til at opnaa Deltagelse
i Samfundets øverste Styrelse. M en disse R ettigheder selv kan de
kun opnaa i Forhold til deres Fortjeneste, altsaa i Forhold til den
personlige A rbejdsindsats, de hver især yd er i Samfundet i Kraft
af deres Begavelse og Karakter, eller en anden særlig, af Samfundet
anerkendt sjælelig V æ rdi.
V e d denne Grundsætning betoner et Kultursamfund sin abso
lute M odsæ tning til saadanne lave Styreform er og lave sociale O rd 
ninger som den gamle Enevælde, A delsvæ lde, Folkestyre og so 
ciale U nderstøttelser som G ave, altsaa m od alle Form er af m ed
fødte Privilegier. D em okratiet er de m ed fød te Privilegiers A p o 
teose. D et vil altsaa først blive det kom m ende Samfund forbeholdt
at gennem føre denne R etfæ rdighedens Grundsætning.
N ap oleon den 1 sagde en G ang: D et sande D em okrati er: enhver
Løbebane staar aaben for Talentet (»L a vraie dém ocratie est: toute
carriére ouverte au talent«). Han burde hellere have sagt: la vraie
égalité er o s v, ti Folkestyre er netop ikke den sande retfærdige
Lighed; og han glemte, hvad D iktatorer undertiden er tilbøjelige
til at glem m e: Grundsætning 1.
H vis en Forfatning eller en M enneskerettighedernes Erklæring
overh oved et skal indeholde visse almene Sætninger til G ru n d vej
ledning for Folket, for at dettes sociale og politiske Indstilling kan
blive helt rigtig, kunde man passende begynde Forfatningen eller
Erklæringen m ed de frem hæ vede Grundsætninger 1 o g 2.

D e intellektuelle, der holder paa D em okratiet i vore Dage, h ol
der i V irkeligheden, uden at være klar derover, ikke paa dette
Styre for dets egen Skyld, men af H ensyn til noget andet. Mange
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dem okratiske Skrifter og Taler, ikke b lot af de Partipolitikere, hvis
Eksistens afhænger af D em okratiets Bevarelse, men ogsaa af de in
tellektuelt uafhængige sam m enblander paa en uklar M aade to Ting,
der i og for sig intet har m ed hinanden at gøre, nemlig aandelig
Frihed og F olk estyre. H os de betydeligste intellektuelle D em ok ra
ter dæmrer der mer eller mindre uklart en Tankegang, der vistnok
i besterntere Form kan gengives saaledes: man indrøm m er nok, at
D em okratiet har store Svagheder, og at man gerne ønskede et sag
lig dygtigere Styre; men paa den ene Side ser man ingen farbare
V e je til at skabe et saadant Styre, og paa den anden Side ser de
i D em okratiet den bedste Garanti for den aandelige Frihed og for
det H ensyn til den Enkeltes M enneskeværd, som man anser for
det højeste G od e; og der henvises i saa H enseende til, at i de m o 
derne Diktaturstater er der, ligesom under den gamle Enevælde,
ingen aandelig Frihed og ingen synderlig Respekt for den Enkeltes
M enneskeværd og Liv. I et af de mere tænksom m e Forsvarskrifter
for D em okratiet hedder det saaledes: »M an maa bestem m e D e m o 
kratiet som den Stats- og Sam fundsforfatning, der frem for nogen
anden er inspireret af Følelsen for og B evidstheden om Menneskets
V æ rdigh ed;« og senere hedder det i samme Skrift: »D ette hem m e
lighedsfulde M enneskeværd ser og ærer D em okratiet: Sansen for
det, R espekten fo r det, kalder det Hum anitet«, medens derim od
Diktaturet er »anti-humant«. Som man ser, er det i og for sig slet
ikke D em okratiet, Folkets almindelige Valgret, dette Skrift er be
kym ret for, men derim od det Kulturgode, der hedder Respekten
for den Enkeltes M enneskeværd og Retsbeskyttelsen derfor; og af
begge U dtalelser fremgaar det, at D em okratiet kun prises, fordi
det i M odsætning til Diktaturet menes at være den rette Beskytter
af dette Kulturgode. Samme Forfatter er i V irkeligheden A ristokrat
i aandelig Betydning og ikke D em okrat, og han viser senere i Skrif
ten en Bekymring for, at D em okratiet ikke skal respektere de aandeligc Væ rdier, idet han siger: »I et D em okrati, som ikke holder
A andens h øjere Liv i Æ re og lader sig bestem m e af den, vil D e 
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m agogen altid have frit Spil, og det nationale Livs N iveau vil blive
presset ned til de U videndes og U kultiveredes Standpunkt.« D et
er b lot Skade, at denne Forfatter som alle andre dem okratiske
Idealister ikke har tænkt disse noget forskelligartede Tankebestanddele klarere og dybere igennem.
Lad os da ogsaa paa dette Om raade lære at sondre skarpt og
klart mellem forskellige T in g; ellers kom m er vi aldrig ud af det
aandelige U føre, hvori vi nu er endt, og h vor der kun synes at være
V alget mellem D em okrati og Diktatur. I dette Samfundets Livspørgsmaal, ov erfor dette V alg har selv V idenskaberne paa Sam
fundets Om raade hidtil maattet give op. M en der gives ingen V e j
frem uden Klarhed over, hvilke forskellige Kulturgoder der sam 
fundsmæssig har den største V æ rdi og som det gælder om at be
vare eller erhverve, og om der virkelig findes f Eks to forskellige
Kulturgoder, der ikke kan bestaa ved Siden af hinanden.
Et stærkt og saglig dygtigt Styre er utvivlsom t et stort Kultur
gode for et Samfund. D en historiske Erfaring viser, at overalt, hvor
der i Tidernes Løb har væ ret et stærkt og saglig frem ragende Styre
i et Land, har i R eglen baade Landets Erhvervsliv og A an dsliv
blom stret. En stærk og frem ragende Centralstyrelse i et Samfund
virker kaldende og samlende paa de bedste Kræfter i Folket og
skaber ofte nye store Kulturperioder. Svage og ukyndige Statstyrel
ser fører Samfundet i Opløsning, øk on om isk og aandeligt, og ofte
tilsidst i udenrigspolitisk U lykke, til Statens Undergang. D et gjaldt
i O ldtiden D em okratiet i A then. D et har ogsaa vist sig at gælde
D em okratiet i de fleste Stater i vore Dage.
M en den personlige og aandelige Frihed og R espekten for det
enkelte M enneskes Liv og V æ rd er ogsaa et stort Kulturgode, lige
saa stort som en stærk og saglig dygtig Regering. Skulde disse to
Kulturgoder da ikke kunne foren es?
D et gælder at finde en Statsform, der i det Samfund, der skal
kom m e, kan forene disse store Kulturgoder. Problem et skal stilles
skarpt op, saaledes som jeg her har forsøgt, ti i det Samfund, vi
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nu skal bygge op, bør M enneskeheden efter min O pfattelse hver
ken bygge paa Diktatur eller D em okrati, og ikke op giv e det m ind
ste af de to store Kulturgoder, jeg her har frem hævet.
Findes en saadan helt ny Statsform ikke, tyd er alle T egn i den
T id, vi nu oplever, paa, at vi gaar ind i en Kam penes o g O pløsn in 
gens Periode, h vor tilfældige M agtforh old fører til en forvirret Skif
ten af Diktatur og D em okrati, to Statsformer, der begge forgrover
og mekaniserer M enneskene, hver paa sin V is, o g ikke fører M en 
neskene opad, men til aandelig Stagnation.
I det foregaaende (S 871-1045) har jeg søgt at give en i Enkelt
heder gaaende U ndersøgelse af Lovgivning, Adm inistration, k om 
munalt Selvstyre, Finanser i Stat og Kom m une og P resseforhold i
et typisk m oderne Samfund under dem okratisk Styre. D enne U n 
dersøgelse viser, at Lovene under Folkestyret i det hele o g store
har væ ret svage og saglig uheldige i Indhold, i mange Tilfæ lde de
moraliserende for Folket, og ofte lovteknisk uheldig affattede, hvad
der naturligvis hænger sammen med, at de politiske Førere under
D em okratiet har væ ret m iddelm aadige (ov en for S 889 ff, jfr 878 ff),
at Lovene i Reglen kun har væ ret helt rigtige, reelt og form elt, i
de Tilfæ lde, hvor Lovens U darbejdelse undtagelsesvis har væ ret
overladt de sagkyndige, at A dm inistrationen paa m angfoldige O m 
raader har væ ret svag, indviklet, om stændelig og ukyndig, dels
fordi Lovene, paa Grundlag af hvilke Forvaltningen skal arbejde,
o fte har væ ret saglig urigtige i selve Retsreglerne, og dels ford i de
mange M yndigheder, Raad, N æ vn, U dvalg, hvem A dm inistrationen
i vidt O m fang er betroet, helt eller delvis bestaar af ukyndige, idet
de er udnævnte paa Grundlag af den almindelige V algret, og til
m ed har en Række Appelinstanser, der yderligere besvæ rliggør og
forhaler Sagernes A fgørelse (S 900-905), at Landets Forvaltning ved
dens Splittelse i de mange Smaakommuner er blevet uforholdsm æ s
sig bekostelig o g om stændelig, at det kom m unale Selvstyre i vidt
Om fang betyder, at ogsaa Lokalstyret er i H ænderne paa ukyndige,
der gennem mange Erfaringer har vist, at de ikke magter deres
1052

O pgaver og paa mange Felter forkvakler og ødelæ gger disse (S 912951), og at hele denne svage og usaglige centrale og lokale Styrelse,
baade i Lovgivning og Forvaltning, tilsidst har ført til en O v er
belastning af Statens og Kom m unernes Finanser og idethele til en
økonom isk Svækkelse af Landet, der, naar de relativt gode T ider
ophører, og Landet udsættes for en alvorlig økon om isk M odgang,
vil føre Samfundet ind i en Krise, som det ingen M odstandskraft
har til at imødegaa, ford i de økonom iske R eserver til den T id vil
være undergravet gennem de m ægtige Skatter, der allerede nu er
naaet til Bristepunktet (S 952-1010).
Efter min O pfattelse vil kun et m eget stærkt og saglig dygtigt
Styre kunne redde Samfundet fra et erhvervsøkonom isk o g finan
sielt Sammenbrud i en kom m ende Krise. D em okratiet vil, som i
det foregaaende paavist, ved sit svage, splittede og ukyndige Styre
simpelthen ikk e kunne m agte de m æ gtige erh vervsm æ ssige, sociale
o g sta tsøk on om iske V anskeligheder, der vil opstaa i den kom m en d e
Tid, m en vil b ryd e sammen o v erfo r dem.
Selv paa det aandelige Livs Om raade har Folkestyret ved den
betænkelige Ensretning af Pressen, som i den seneste T id har fun
det Sted under den partipolitiske Samling og M on opolisering af alle
betydende D agblade, bragt selve A andsfriheden i Fare, ja faktisk
allerede ophæ vet den politiske Y tringsfrihed, som var D em okra
tiets vigtigste A k tiv i det 19 A arhundrede (1010-1043).
Enevælden, derunder det m oderne Diktatur, kan op vise en
Række saglig fortrinlige Resultater i Lovgivning og A dm inistration.
D a dette Styre overh oved et ikke behøver at spørge Folkeforsam 
linger eller Folke-Raad, -N æ vn e l, kan det indrette sin Lovgivning
og Forvaltning udelukkende efter rationelle Linjer og derved o p 
naa en betydelig Fasthed, Forenkling og Besparelse, dernæst O rden
og R o i de sociale Forhold og idethele en Række store Fordele paa
alle de Punkter, hvor D em okratiet som vist har lige saa mange
Svagheder. Paa den anden Side maa det erkendes, at naar Enevæl
den er arvelig, som den ældre Enevælde var, har den alle de m ed
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fødte Privilegiers store Svagheder (ov en for S 865-877), og naar Ene
væ lden eller Diktaturet er erhvervet ved personlig D ygtighed, men
er kom m et til M agten paa Grundlag af et politisk Partis gennem
lang T id fortsatte V irken og Kæ m pen m ed de andre Partier, som
tilsidst er bukket under, bærer Diktaturet betydelige Svagheder i
sig, fo r det første fordi det, som enhver Regering, der støtter sig
til et politisk Parti, nødvendigvis maa tage et vist H ensyn til dem,
der allerede før M agtovertagelsen var Partiets trofaste Tilhængere,
og som derfor ofte maa befordres til ledende Stillinger, væsenlig i
K raft af deres Partitroskab — o g jo længere denne har været, des
bedre — og ikke i K raft af saglig frem ragende D ygtigh ed; men
dernæst er det en Svaghed, at Diktaturet fra den Periode, hvor
dets Parti kæ m pede om M agten m ed de andre Partier, aandelig
har sat sig fast i Partiets bestem te Ideologi, der ikke altid falder
sam m en m ed det saglig rigtige, og som ved Diktaturets Ensret
ning af Pressen kan føre til aandelig Begrænsning og Stagnation.
M an kan derfor ud fra samtlige Erfaringer i m oderne politisk
Liv og dets Presseforhold ikke kom m e til andet Resultat end, at
alle politiske og sociale Partier m ed en bestem t Ideologi er til Skade
for en sund U dvikling i Samfundet, idet de før eller senere, baade
under D em okrati og Diktatur, fører Folket ind i aandelig Ensret
ning, der virker hæmmende paa nye frie Tankers Frem kom st; og
denne Ensretning vil tilsidst gennem de m oderne M askiners væ l
dige M asseproduktion i Dagspresse, R adio og Film føre til en M e
kanisering af Folkesjæ len og aandelig Forkalkning.
D et er V idenskabens frie, søgende A an d og ikke partipolitiske
Ideologier, der skal beherske Statstyret og Pressen i Fremtidens
Samfund. O g det er ligeledes V idenskabens frie o g søgende A and,
der skal skabe Statstyrets Form, Forfatningen i det Samfund, der
skal kom m e. D et er en saadan videnskabelig, uafhængig Forskning,
frigjort for politiske D ogm er af enhver A rt, som jeg i den fo re 
gaaende Fremstilling har forsøgt, og paa Grundlag af denne skal
jeg søge at angive Grundlinjerne i en Fremtidens Forfatning, gan
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ske uden H ensyn til, at de gaar paatværs af de hidtil herskende
politiske Teorier, diktatoriske saavel som dem okratiske.

I. I det Forslag til et Fremtidens Statstyre, jeg i det følgende
vil stille, har jeg som 1 H ovedpu n k t forsøgt at forene de to G oder,
der hidtil har syntes uforenelige: et stærkt, koncentreret, sagligt
Styre og personlig og aandelig Frihed.
D en personlige og aandelige Frihed kan efter min O pfattelse
aldrig sikres Borgerne uden en vis D eling af M agten. M en V a n 
skeligheden ligger i at finde en Deling, der paa den ene Side fuldt
ud sikrer denne Frihed m od vilkaarlige Indgreb af Statsmagten og
paa den anden Side ikke hæm m er eller umuliggør et stærkt, k on 
centreret, sagligt Styre. D et m oderne Diktatur har samlet al M agt
i en Enkelts H aand og har vendt sig m od enhver Deling af Magten,
fordi den Form, som M ontesquieu gav denne Deling, har vist sig
uheldig. M en dette er efter min O pfattelse en Fejltænkning, der
kan blive skæbnesvanger for Retskulturen i det menneskelige Sam
fund. D et væ rdifulde i M ontesquieus Tanke er Delingen af M agten
som en væsenlig Garanti m od M agtens M isbrug. M en denne Tanke
m ister ikke sin Betydning, ford i den Deling af M agten, som M on 
tesquieu foreslog, var uheldig. D er kan, som jeg skal vise, findes
en anden Deling end den, M ontesquieu byggede paa, og som kan
skabe samme T rygh ed for Borgerne som denne.
II. Et andet H ovedproblem , som frem byder de største V an sk e
ligheder, og som heller ikke har fundet n ogen tilfredsstillende L øs
ning i nogen Forfatning hidtil, er Problem et om det sagkyndige
Elements rette Placering i Forfatningsystem et. I flere N utidstater,
baade D em okratier og Diktaturer, har man søgt at indpasse et saa
dant Element under Form af en k orporativt valgt Forsamling. M en
om dennes rette Placering indenfor Forfatningsystem ets Ramm er
er der megen T v iv l og delte M eninger. Snart anbringes en saadan
Forsamling ved Siden af en folk evalgt Forsamling, men kun som
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raadgivende, snart erstattes den ene af de to lovgivende Forsam 
linger m ed et k orporativt Kammer, h vorved dette altsaa faar b e 
sluttende M yndighed. I nogle Diktaturstater er de lovgiven de F or
samlinger helt eller delvis korporativt valgte. M en deres L o v g iv 
ningsmagt er ofte faktisk kun i Form en besluttende, i Realiteten
raadgivende. M en endelig er der T v iv l om det sagkyndige K am 
mers rette Sammensætning, om det alene skal være korporativt,
altsaa være valgt af Erhvervsorganisationer, eller om det ogsaa skal
indeholde andre saglige Elementer. D er findes idetheletaget i de
hidtil kendte Forfatninger, baade Fortidens og Nutidens, hist og
her Elementer, der tenderer til n oget rigtigt. M en Fremtidens rig
tige Forfatning vil efter m in O pfattelse bero paa, om man kan
finde frem til et fint afstem t Sammenspil mellem hver for sig rig
tige Elementer, saa at der naas den rette Ligevægt mellem de væ rdi
fulde statsbyggende og statsikrende Kræfter. M it Forslag til n y F or
fatning, der stilles i de følgende Punkter, har derfor ogsaa her maattet frigøre sig for de herskende Statsteorier.
1. Efter mine Erfaringer paa en Række Omraader, h vor jeg har
haft Indflydelse paa Lovgivning og Forvaltning, maa for det første
M on tesquieus Lære om M agtens Tredeling falde. Lovgivning og
Forvaltning kan i N utidens Samfund ikke skilles ad. Tredelingen
var allerede for Samfundet paa M ontesquieus T id en for abstrakt
udtænkt Teori, og overfor de mægtige, h øjst sammensatte o g van
skelige sociale og finansielle Problem er, som Fremtidens Statstyre
skal løse, vil den Splittelse af Magten, som denne T eori hævder,
kom m e uhjælpelig til kort. U nder Enevælden er Lovgivningen og
Forvaltningen samlet paa én Haand, og det er netop v ed denne
stærke K oncentration af M agten, at de store saglige Resultater er
naaet under Enevælden, baade den gamle og den nye. M en selv un
der D em okratiet har A dskillelsen mellem Lovgivning og Forvalt
ning paa mange Om raader vist sig umulig at opretholde i Praksis.
Paa den ene Side har den lovgivende Forsamling gennem en Række
af den nedsatte U dvalg (navnlig Finansudvalg), Kom m issioner, Raad,
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N æ vn o l blandet sig ind i en M æ ngde rent administrative A n lig
gender, og paa den anden Side har Regeringerne Gang paa Gang
faaet om fattende Fuldm agts-Love, h vorved den lovgivende Forsam 
ling har delegeret sin M yndighed til at lovgive, give Retsregler til
Adm inistrationen. D er er ogsaa o fte kun en gradvis Overgang mel
lem de Retsregler, der gives ved administrativ A nordning, og dem,
der gives ved Lov. D et er derfor paa adskillige Felter i ikke ringe
G rad en Tilfæ ldighed, om en Retsregel gives ved L ov eller v ed A n 
ordning. Endelig, og det er det vigtigste: de samme saglige Kræfter,
der behersker Lovgivningen paa et Om raade, vil ogsaa beherske
dette Om raade i administrativ H enseende, naar de som øverste
Statsm yndighed giver A nordnin ger og andre Forskrifter m ed R et
ningslinjer fo r den daglige Forvaltning af Lovene o g overvaager,
at disse Retningslinjer ogsaa bliver fulgt af de underordnede Em
bedsm ænd.
2. D erim od maa der efter m in O pfattelse opretholdes en T o 
deling af Magten, en Deling mellem den lovgivende o g forvaltende
M yndighed paa den ene Side og den døm m ende M yndighed paa
den anden Side, og D om stolen es U afhængighed maa udtrykkelig
fastslaas i Forfatningen. H er ligger den store M isforstaaelse hos
Forsvarerne af D em okratiet, den uklare Forveksling af Folkestyre
og Frihed, personlig og aandelig. D et er ikke F olk esty ret, men, uaf
hængige D om stole, der er den b ed ste Garanti fo r den en k elte B or
gers p ersonlige og aandelige Frihed, for R etsbeskyttelsen af den En
keltes M enneskeværd.
M en den personlige og aandelige Frihed og deres H æ vdelse ved
D om stolene maa ogsaa udtrykkelig fastslaas i Forfatningen, i den
G rundlov, som ogsaa den øverste M yndighed i almindelig L ov giv
ning og Forvaltning skal respektere. M enneskerettighedernes Er
klæring af 1789 indeholdt andet end de o v en for kritiserede uklare
Bestemmelser i A rtikkel 1 og den skæbnesvangre T e o ri o m Folke
styret i A rt 6, 1 Stk, at alle Borgere skal være m ed til at skabe L o 
vene. Denne Erklæring indeholdt tillige de Bestemmelser, der hæv1057

dede M enneskets personlige og aandelige Frihed og vendte sig im od
vilkaarlige Fængslinger, Religionstvang og Censur, A r t 7, 10 o g 11,
der senere er gaaet over i alle senere frie Forfatninger (j fr f Eks
den danske G rundlovs §§ 73-75, 77, 78, 79, 84-86). D isse G rundsæ t
ninger har M enneskerettighedernes Erklæring jo taget fra den D e 
claration o f Rights, som det engelske Folk tilkæmpede sig allerede
i det 17 Aarhundrede, og som fik sit fuldstændige U dtryk i H abeas
C orpus-Loven (1679). D et er ikke uden Grund, at det engelske Folk
og mange Folk efter det har udgydt sit bedste B lod i K am pen fo r
den personlige og aandelige Frihed. D isse Rettigheder og deres
H æ vdelse ved uafhængige D om stole hører til de Kulturgoder, hvis
Erobring sætter de store Skel i M enneskehedens Retsudvikling.
Disse R ettigheder skal ogsaa i Fremtidens Samfund høre til
M enneskets Adelsm æ rke. M edens de fleste Bestem m elser i de de
m okratiske Forfatningslove eller G rundlove frem tidig kan forsvinde
som urigtige eller væ rdiløse, maa de Bestemmelser, der sikrer den
personlige Frihed m od vilkaarlige Fængslinger, og de Bestem m el
ser, der sikrer Religionsfriheden og

Ytringsfriheden m od paa-

tvungne Statsreligioner og Censur, opretholdes ogsaa i Fremtidens
Forfatning. Disse Kulturgoder, som Folkene m ed Livet som Ind
sats tilkæm pede sig gennem det 17, 18 og 19 A arhundrede, skal
ikke nu i det 20 Aarhundrede sættes over Styr. D et er disse Kultur
goder, der sætter det afgørende Skel mellem en virkelig Retstat
o g Fortidens Enevælde og de Diktaturer i Nutiden, som overbeto-

M enneskerettighedem es Erklæring siger i A r t 7, 1 Stk: »Intet M enneske
kan anklages, arresteres eller holdes fængslet, uden i de Tilfæ lde, Loven
bestem mer, og efter de Former, den foreskriver«. A rt 10 udtaler: »Ingen
maa forulæm pes for sine M eninger, end ikke for sine religiøse Anskuelser,
forudsat at Tilkendegivelsen deraf ikke forstyrrer den offen lige O rden, som
er fastsat ved Loven«, og A rt 11 udtaler: »R etten til frit at m eddele andre
sine Tanker og M eninger er en af M enneskets dyrebareste R ettigheder; en
hver Borger kan derfor frit tale, skrive og lade trykke, b lot saaledes, at
han er ansvarlig for M isbrug af denne Frihed i de T ilfæ lde, som Loven
bestem mer«.
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ner Samfundets R et og kræ ver Individets fuldstændige U nder
kastelse og O pofrelse under Statsmagten.
Men Borgernes personlige og aandelige Frihed er intet værd,
hvis der ikke i Staten er D om stole, der er fuldstæ ndig uafhængige
af den udøvende M agt. D om stolene skal baade værne disse B or
geres Friheder og have hele den retsafgørende M yndighed paa Pri
vatrettens og Strafferettens Om raader. Regeringsm agten skal ikke
kunne blande sig i de konkrete A fg ørelser paa disse Om raader und
tagen ved Benaadninger af Straffe, Bevilling til ubem idlede af Fri
tagelse for Sagsom kostninger o l . O g D om stolen e skal ikke blot
døm m e i Tvistem aal mellem Borgerne, men ogsaa i Tvistem aal
mellem disse og A dm inistrationen, M inisterierne saavelsom d e
kommunale M yndigheder. Ogsaa her skal D om m erne være B or
gernes V æ rn m od Statsmagtens Vilkaarlighed.
D om stolene skal alene rette sig efter Loven og andre almene
Retsregler og følge som Ledestjerne den A and, som fik U dtryk i
Rom erretten i pr Inst 1-1: »Justitia est constans et perpetua voluntas
suum cuique tribuens«. I Følelsen af dette Kalds H ellighed: urokke
lig og bestandig at tildele enhver sit, kan man forstaa, at samme ro 
merske Retskilde betegner Jurisprudensen, D om m ernes Rettesnor,
som Læren om de guddom m elige og menneskelige Ting, som V i
denskaben om R et og Uret, i § 1 Inst 1 - 1 : »Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia.« D om m eren skal stræbe efter at hæve sig over de menneskelige
Kam pe og Lidenskaber; han skal, som det hedder i den engelske
D om m ered, hverken lade sig lede af »fear or favour«, eller som det
hedder i Fortalen til Chr den V ’s L ov : D om m erne skal »retsindeligen kiende og D om afsige uden nogen A nseelse til V o ld , Magt,
H øjh ed, Frændskab, V enskab, H ad eller A v in d og hielpe hver
M and til Rette, den Ringe og Fattige saa vel som den H ø je og Rige,
Indlændiske og Udlændiske, og m ed deris D om m e frelse alle dem,
som med V o ld tvingis, særdeles fattige Enker og faderløse Børn,
paa det at Sandhed, R etfæ rdighed og Fred maa boe i Landet«. M en
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skal denne h øje D om m er-Standard naas, maa D om m erne være
fuldt økonom isk uafhængige og uafsættelige i F orhold til R ege
ringsmagten.
Kun naar Borgernes personlige og aandelige Frihed og hele R et
stilling er forfatningsm æssig beskyttet af saaledes uafhængige D o m 
stole, er Staten en Retstat i M odsæ tning til D espotiet. U nder dette
er den Enkeltes Frihed og hele Retstilling prisgivet en eneste Magts,
Regeringsmagtens Vilkaarlighed. Kun ved en Fordeling af M agten
og Sikringen af den ene M agtfaktor, Dom sm agtens U afhængighed
af den anden, skabes der den urokkelige Trygh edsfølelse fo r B or
gerne, som er en Kulturstats fornem ste Kendetegn. D esp otiet ska
ber ikke frie M ænd, men Ja-Sigere og Ø jentjen ere. D esp otiet ud
vikler ikke Karakterer, men Slavenaturer uden Initiativ og Selv
stændighed; og i sidste Instans svæ kker disse T y p e r lige saa meget
det uindskrænkede Diktatur som Underm aalere, de smaa Stræbere
svæ kker D em okratiet. N aar det lille Grækenland kunde b esejre det
mægtige Perserrige, skyldtes det sikkert ikke b lot A leksanders Feltherregeni, men ogsaa, at Perserne levede under et D espoti, der
kvalte al Selvstændighed, m edens Grækerne selv under A leksander
den Store var frie M æ nd, der Gang paa Gang sagde ham deres M e 
ning. Ihering siger træ ffende et Sted, at R etten er Trygh edsfølelsen
i Staten, og at Karakterens U dvikling b ehøver denne T rygh ed s
følelse, se Ihering I 300-301. For at skabe denne Trygh edsfølelse
maa Statsmagten undergive sig en Selvbegrænsning. Retsikkerheden
for Borgerne skabes kun ved Statsmagtens egen U nderordnen sig
de af den selv givne Love.
M edens de dem okratiske Forfatninger paa den ene Side har

Friheden og Selvstændigheden har sine Farer. M en som H ertugen af
Lotringen, Far til Kongen af Polen, en Gang sagde i den polske Rigsdag:
»M alo periculosam libertatum quam quietum servitium«, som Rousseau c i
terer ved Om talen af Fordelene ved Frihed og Lighed mellem Borgerne
selv i en saadan Stat, se Rousseau 281. Disse O rd m inder om en anden Sen
tens: »m elior est m ori in libertate quam in servitute vivere«.
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svækket den centrale Statsmagt ved at splitte den lovgivende og
udøvende M agt mellem en Regering, en Forsamling o g en M ængde
saakaldte selvstyrende Organer, saa har de paa den anden Side
ikke sikret den personlige og aandelige Frihed nær nok. Saaledes
beskytter de dem okratiske Forfatninger i Reglen kun den enkelte
Borger m od vilkaarlige A n holdelser og Fængslinger, altsaa m od
M yndighedernes Paagribelser i Straffesager, (saaledes f Eks den
danske G rundlov § 78), men ikke m od Indespærring i Regeringslejre paa ubestem t T id uden A nklager for D om stolene e l. I en
Fremtidens Forfatning maa den enkelte Borgers personlige Frihed
beskyttes langt stærkere m od Regeringsmagten, end i de nuværende
frie Forfatninger, altsaa m od enhver A rt af Frihedsberøvelse fra
M yndighedernes Side, være sig af strafferetlig eller politisk A rt
Enhver saadan Frihedsberøvelse skal altsaa af den Enkelte kunne
indankes for D om stolene indenfor en kort Frist.
M en dernæst maa D om stolen es U afhængighed af R egerings
magten i en kom m ende Forfatning værnes langt stærkere end det
sædvanlig sker i de dem okratiske Forfatninger. I disse bestaar V æ r
net væsenlig i den Regel, at en D om m er ikke kan afsæ ttes uden
D om ( jfr den danske G rundlovs § 71). D om m erne burde imidlertid
ogsaa i H enseende til deres A n sæ ttelse være ganske uafhængige af
Regeringsmagten. D et er ikke heldigt, at Regeringen har det i sin
M agt at udnævne D om m ere, der er dens svorne Tilhængere, skønt
de maaske saglig set er meget ringere end deres M edansøgere. A n 
sættelsen af D om m erne burde derfor, ligesaavel som deres A fsæ t
telse, helt overlades til D om stolen e selv. D et kunde form entlig
praktisk ordnes paa den Maade, at et Kollegium af de 5 ypperste
D om m ere, valgt af D om m erne selv, a fgjord e alle Ansættelser.
N aar Borgernes Frihed og D om stolenes U afhængighed sikres
D er bortses ov en for fra Spørgsmaal om Sindsyges tvungne Anbringelse
og O ph old paa Sindsygehospitaler, der efter særlige Regler maa afgøres af
fagkyndige Læger (jfr i dansk R et L ov N r 118, 13 A pril 1938). Om den
danske G rl § 78 se Berlin I 1939 II 377-79.
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saa stærkt, som her er foreslaaet, kan man til Gengæ ld trygt k on 
centrere den lovgivende og udøvende M agt og trygt betro disse to
M agtbeføjelser til et Enestyre af Sagkyndige.
3. I dette Enestyre, lovgivningsm æ ssigt og administrativt, maa
der dels være en Forsamling af Landets bedste sagkyndige K ræ fter
og dels en sagkyndig Enkeltmand, hos hvem M agten praktisk m idtsamles. Forsamlingen skal være raadgivende og kaldes derfor i det
følgende Rigsraadet. Man skal aldrig give en Forsamling, selv af de
bedste og mest kyndige, beslu tten de M yndighed i Lovgivningsager
eller administrativ M yndighed. D er er selv blandt kyndige ofte fo r
skellige Meninger, og den personlige Selvhævdelse fører, hvis man
giver en Forsamling besluttende M yndighed, nødvendig til megen
Strid og Splittelse, til de enkelte M edlem m ers H verven M eningsfæ l
ler til Partier, Grupper, til en M æ ngde overflød ig Polem ik, Intri
geren og taktiske M anøvrer. D erim od er en Forsamling af Sagkyn
dige fortrinlig egnet til at give Rigets øverste Styrer Raad i L ovgivningspørgsm aal. Erfaringerne fra de danske Stæ nderforsam lin
ger i 30erne og 40erne af det 19 Aarhundrede og lignende Forsam 
linger i andre Lande bekræ fter i h øj Grad denne Erfaring. H vis der
er forskellige M eninger indenfor de Sagkyndiges Forsamling, R igs
raadet, har Rigets øverste Styrer netop i disse Divergenser, der i
Reglen vil være saglig m otiverede, et god t Grundlag for en alsidig,
rationel A fgørelse. M en en Enkelt maa beslutte, efter at »al Ting er
hørt«. Denne Enkelte maa altsaa være Indehaver af den lovgiven de
og udøvende M agt; han kaldes i det følgende Rigsforstanderen.
H an har altsaa Rigsraadet ved sin Side som Raadgiver i alle vigtige
Lovgivningspørgsm aal.
4. Rigsforstanderen maa væ lges af Rigsraadet, m edm indre han
er udpeget af den foregaaende R igsforstander. Rigsraadet vil som
den kyndigste offenlige Forsamling i Landet have gode Betingelser
fo r at finde den rette. D et maa bestræbe sig for at finde den bedste
I Danmark er det Praksis, at Regeringen inden en D om m ers Udnæ vnelse
eller Forfrem m else raadspørger et U dvalg af Retspræsidenter.
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organisatoriske Begavelse, det betydeligste Lovgivertalent. Erfarin
gen viser dernæst, at har et Land været saa heldig at finde den rette
Statsleder, vil han være den, der er bedst i Stand til at finde E fter
følgeren. D en lykkeligste Periode i det rom erske Riges H istorie var
A doptivk ejsern es T id, hvor Rigets Styrer valgte sin E fterfølger og
hertil valgte den dygtigste, han kunde finde. Denne Ordnings R ig
tighed bekræ ftes ved Erfaringerne fra det praktiske Forretningsliv,
hvor det Gang paa Gang viser sig, at de store organisatoriske Be
gavelser og Lederevner bedst selv forstaar at vælge og uddanne
deres E fterfølger til Leder af de største Erhvervsforetagender eller
Forretninger.
Rigsforstanderen maa vælges paa Livstid. H vis han skulde have
sit M andat forn yet af Rigsraadet, f Eks hvert 5 eller 10 A ar, vilde
han blive afhængig af dette og ikke have den fulde M agt til at
træffe det saglig helt rigtige, hvis det k om paatværs af en Strøm 
ning indenfor Flertallet. Bag det gamle U d tryk : den suveræne H er
sker ligger der en dyb Erfaring. Statens øverste Styrer skal ikke
være afhængig af nogen, hverken af Folkestem ninger eller af Fler
tallet i en Forsamling, selvom dennes M edlem m er er kyndige paa
en Række særlige Omraader. Flertallet kunde ogsaa let kom m e ind
paa den Praksis at gøre R igsforstanderens V alg afhængig af, at han
underhaanden gav dem visse Løfter, og, hvis han ikke indfriede
dem, vægre sig ved at genvælge ham efter de nævnte 5 eller 10 Aars
U dløb. D et er saaledes f Eks m eget uheldigt, at Præsidenten i
U S A i væsenlig G rad føler sig bundet af de Program løfter, han
afgav inden sit V alg for den kom m ende 4 A ars Regeringsperiode.
D en fulde saglige U afhæ ngighed kan derfor kun sikres Statens
Leder, naar han vælges paa Livstid, paa samme M aade som ved den
anden Statsmagt D om m ernes U afsæ ttelighed er den bedste Garanti
for deres Uafhængighed, m edens om ven dt deres A fgan g sammen
med en Regering ved en ny V algperiode har ført til de uheldigste
Konsekvenser i Retning af politisk A fhæ ngighed og Korruption,
hvad ogsaa Erfaringerne fra U S A bekræfter.
67*
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5. Spørgsmaalet bliver dernæst: hvorledes skal Rigsraadet sam
mensættes og vælges, for at det kan blive en Forsamling af Rigets
mest sagkyndige paa alle vigtige O m raader?
E fter min O pfattelse vil man faa den bedste og mest betryg
gende Sammensætning af Rigsraadet ved at lade det frem gaa af tre
Grupper af særlig sagkyndige, nemlig dels 1: de h øjere stedlige
M yndigheder og Rigsforbund af særlig faglig uddannede, dels 2:
E rhvervsorganisationernes førende M ænd og dels 3: Repræsentan
ter for de h øjere Læreanstalter.
1 Gruppe maa vælges af Rigets A m tm æ nd, D om m ere, Politi
mestre og af Rigsforbund af Sagførere, Læger, Civilingeniører,
Lærere og andre lignende Grupper af Sagkyndige med en særlig
U ddannelse paa forskellige Omraader.
2 Gruppe vælges af Rigsforbund for Landbrug, Industri, H aand
værk, Handel, Skibsfart, Fiskeri og Kredit og Pengeomsætning.
3 Gruppe vælges af de h øjere Læreanstalter: Universiteterne,
Polyteknisk Læreanstalt, Landbohøjskolen, H andelshøjskolen, far
maceutisk Læreanstalt o l .
Gennem den 1 Gruppe vil der tilføres Rigsraadet en alsidig ad
ministrativ og teknisk Sagkundskab og Erfaring. Gennem den 2
G ruppe faar Rigsraadet et alsidigt og direkte praktisk Kendskab til
og Føling m ed Landets Erhvervsliv i dets forskellige Forgreninger.
V e d Gruppe 3 faar Rigsraadet en grundig og om fattende viden 
skabelig Erfaring og Indsigt.
D et er ingenlunde givet, at de tre G rupper skal have lige mange
M edlem m er i Rigsraadet. T væ rtim od vil det sikkert være det rette
at give Landets praktiske Erhvervsliv det relativt største A ntal
M edlem m er. Paa Grund af den m oderne V idenskabs d ybt indgri
bende Betydning for hele N utidens Samfund maa man give denne
V id en og Indsigt en fyldig Repræsentation i Rigsraadet, ligesaa stor
som 1 Gruppe. H vis Rigsraadets M edlem m er sættes f Eks til 90,
b ør G ruppe 2 da form entlig have 40, Gruppe 1 og 3 hver 25 M e d 
lemmer.
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Indenfor Erhvervsgruppen maa alle de store Erhverv i Landet
være repræsenteret, altsaa f Eks for vort Lands V edk om m en d e som
nævnt Landbrug, Industri, Haandværk, Handel, Skibsfart og Fi
skeri, samt sikkert ogsaa Kredit, Pengeomsætning og Forsikring.
D erim od kan man ikke tage H ensyn til alle de mange smaa særlige
Erhverv, der kun ernærer en m eget ringe D el af Befolkningen. Man
maa heller ikke tage altfor m ekanisk paa Fordelingen af M anda
terne mellem Erhvervene ved at rette denne Fordeling nøjagtig
efter statistiske O pgørelser over, h vor stor en Procent af B efolk 
ningen de enkelte Erhverv rummer. Flere Erhverv eller Fag har
noget større samfundsmæssig Betydning i H t Fremtidsmuligheder,
Teknik o l end deres rent talmæssige A n d el i B efolkningen angiver.
M en naturligvis maa de talmæssige Forhold tages i Betragtning i
Forbindelse m ed andre Faktorer. D e nævnte 40 M andater kan efter
de nuværende Forhold i dette Land form entlig passende fordeles
mellem Erhvervene paa den Maade, at Landbruget faar 14, Indu
strien 8, H aandvæ rket 6, H andelen og anden V areom sæ tning 5,
Skibsfarten 2, Fiskeriet 2 og Kredit, Pengeom sætning o g Forsik
ring 3.
Baade til Brug indenfor E rhvervsretten og Statsretten maa Er
hvervene organiseres paa en mere rationel Maade, end de er efter
den nuværende faktiske Ordning, der ofte skyldes tilfældige, hi
storiske Grunde. Saaledes er H andelen i Danmark splittet i en
Række forskellige, af hinanden uafhængige Grupper, af Grossister,
af Butikshandlere, og yderligere delt i Organisationer for forskel
lige stedlige Omraader. D er maa ved L ov organiseres et fælles Rigsforbund for al Handel, h vorved der skabes et fast og intimt Sam-

Efter den seneste Statistik ernæres der i Danm ark ved Landbrug c 540.000
Forsørgere og c 520.000 Forsørgede, ved Industri og H aandvæ rk c 431.000
Forsørgere og c 585.000 Forsørgede, ved H andel og Pengeom sætning c 196.000
Forsørgere og c 184.000 Forsørgede. Skibsfart og Fiskeri ernærer et talmæs
sig væsenlig ringere A ntal M ennesker, nemlig henholdsvis c 17.000 Forsør
gere (c 30.000 Forsørgede) og c 15.000 Forsørgere (og c 20.000 Forsørgede).
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arbejde mellem alle A rter af Handel. Indenfor dette fælles R igs
forbund kan der saa være en U nderafdeling for Grossister, en an
den for Butikshandlerne; og der maa indenfor begge være en A f 
deling for Ledere (Principaler) og en anden for M edhjæ lpere (Funk
tionærer). Ligeledes maa den nuværende Splittelse af Landbruget
i flere, hinanden tildels m odarbejden de Grupper (L andboforenin 
ger, H usm andsforeninger) afløses af et fælles R igsforbund fo r hele
Landbruget, om fattende baade G od sejere, Proprietærer, Gaardejere, Husmænd og Landarbejdere, men m ed U nderafdelinger for
Ejere, h øjere M edhjæ lpere (Forvaltere, Bestyrere o l) og A rb ejd ere.
A lle Underafdelinger, ogsaa A fdelingerne for Funktionærer og A r 
bejdere, maa være repræsenteret i Rigsraadet.
D e i det foregaaende frem stillede Grundsætninger for Statsty
relsen maa fastslaas i G rundloven, der ikke skal kunne forandres
uden Rigsforstanderens og Rigsraadets samstemm ende Beslutning.
G rundloven skal være bindende ikke b lot for Borgerne, m en ogsaa
for alle Statsmyndigheder, altsaa ogsaa for Rigsforstanderen, og
hvis en af ham givet L ov eller en af ham truffet administrativ A f 
gørelse strider m od G rundloven, maa den tilsidesættes af D o m 
stolene.

Grundtankerne i mit Forslag til et nyt Statstyre, som jeg gen
nem den foregaaende U dvikling har begrundet, er da 1) M agtens
Todeling, mellem en Lovgivnings- og Forvaltningsm yndighed paa
den ene og D om stolene paa den anden Side, 2) en stærk og saglig
Lovgivnings- og Forvaltningsm yndighed, 3) helt uafhængige D o m 
stole, og samtidig 4) en Sikring af Borgernes Liv og Frihed gennem
de uafhængige D om stole. M it Forslag til Statstyre staar saaledes i
skarp M odsæ tning til de hidtil kendte Forfatningsform er, baade til
D em okrati og Diktatur: ved sit stærke, saglige Styre i M odsæ tning
til Folkestyrets splittede, svage og ukyndige Styre, og i M odsæ tning
til Diktaturet ved sin stærke H æ vdelse af Borgernes personlige og
aandelige Frihed gennem de uafhængige D om stole. K ortest kan det
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her foreslaaede nye Styre karakteriseres ved O rdene: Sagligt Enestyre og borgerlig Frihed.
I en G rundlov for et saadant nyt Styre bør der da naturlig være
2 A fsnit. 1 A fsn it skal fastslaa nævnte M agtfordeling mellem R igs
forstanderen og D om stolene, R igsforstanderens lovgiven de og ud
øvende M yndighed, Rigsraadets M edvirken som R aadgiver i Lovgivningspørgsm aal o g ved V alg af R igsforstander, N ødven digh eden
af Rigsraadets Samtykke til alle Grundlovsændringer, og Rigsraa
dets Sammensætning i H ovedtræ k, som oven for fremhævet, m e
dens dets Sammensætning i Enkeltheder maa ske ved Lov. End
videre maa i dette 1 A fsn it af G rundloven fastslaas D om stolenes
Uafhængighed, D om m ernes V alg ved et Kollegium af D om m ere
og deres U afsæ ttelighed undtagen ved D om . D et maa udtrykkelig
fastslaas, at D om stolene har den døm m ende M yndighed i alle T v i
stemaal mellem Borgerne, mellem disse og M yndighederne o g i alle
Straffesager, og at D om m erne i deres Kald alene har at rette sig
efter G rundloven, Lovene og andre Retsregler.
I det 2 A fsn it af G rundloven maa Borgernes personlige og
aandelige Frihed fastslaas, altsaa følgende Grundsætninger: at intet
M enneske kan berøves sin Frihed uden i H enhold til Loven, at en
hver, der af en Statsm yndighed berøves Friheden, kan kræve in
denfor en bestem t kort T id (f Eks 24 T im er) at stilles for en D o m 
mer, at enhver er berettiget til paa T ry k at offen liggøre sine T a n 
ker, at enhver har R et til fri Religionsudøvelse, og at Borgerne har
R et til frit at m ødes i Forsamlinger og indgaa Foreninger, alt natur
ligvis under A n svar for D om stolene efter Loven. M en det maa
endelig ogsaa fastslaas i G rundloven, at den Lov, der skal bestem 
me Grænserne for disse Friheder og forhindre M isbrug af dem,
skal være en almen Lov, der sikrer Borgerne Lighed i alle de
nævnte H enseender, o g følgelig ikke vilkaarlig kan rettes m od b e 
stemte, særlig nævnte Personer, Foreninger eller T rosam fund. Den
samme Grundsætning maa hævdes til Beskyttelse af E jen d om s
retten.
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H vad Kom m unalforfatningen angaar, har jeg allerede tidligere
angivet H ovedlinjerne i en R eform (ov en for S 936-51). I de større
kommunale Omraader, der skal afløse de nuværende A m ter, Sogne
og K øbstæ der, altsaa Provinserne (oven for S 938-39), faar alene
A m tm anden besluttende M yndighed. A m tsraadet bliver kun raad
givende; og det maa samtidig have en mere betryggende sagkyndig
Sammensætning end det nuværende A m tsraad. Et A m tsraad eller
Provinsraad vil i dette Ø jem ed passende kunne sammensættes af
20 M edlem m er, h voraf de 10 vælges af Provinsens Erhvervsorgani
sationer — altsaa af de stedlige A fd elin ger af Rigsforbundene for
Landbrug, Industri, Haandværk, Handel, Skibsfart o l — og de 10
vælges af R igsforbundene af de kvalitativt h øjere U ddannede, alt
saa af Læger, Sagførere, Civilingeniører, Lærere o l .

D e ov en for frem hævede Friheder og Rettigheder, der maa sikres B or
gerne i G rundloven og beskyttes gennem de uafhængige D om stole, foru d 
sætter naturligvis norm ale T ilstande i Samfundet. H vis der undtagelsesvis
indtræder abnorm e N ødstilstande, hvor Sam fundet rystes i sin G ru n dvold
og den borgerlige O rdens Eksistens staar paa Spil, maa Regeringsmagten
selvfølgelig anvende alle til Ordenens G enoprettelse fornødn e M idler og
maa derunder ogsaa kunne suspendere de nævnte grundlovm æssige Fri
heder, baade T rykkefrihed, Forsamlings- og Foreningsfrihed, den personlige
Frihed m v. En R et til under saadanne N ødstilstande i Samfundet at er
klære Landet i Belejringstilstand og derunder suspendere de nævnte Fri
heder har altid været anerkendt i Juraen, jfr Ø rsted : A f m it Livs og min
T ids H istorie I Bd 61-62, lhering I 193 ff, G oos II 581. I R om valgte man,
naar Statens Eksistens stod paa Spil, en D iktator paa en vis T id ; i denne
T id havde han uindskrænket Magt, og alle de sædvanlige borgerlige Fri
heder var da ophævede. M en selv udenfor saadanne akute N ødstilstande
maa det erkendes, at en gældende Ret, derunder en Forfatning, efterhaan
den ved den faktiske U dvikling kan kom m e i den G rad i Strid m ed Sam
fundets Livsinteresser, at den maa falde, selvom det ikke kan ske paa fuldt
normal Vis. M enneskene er ikke til for Zabathens Skyld, men Zabathen er
til for M enneskenes Skyld. D ette vise O rd gælder al Retsorden. Retten skal
tjene M enneskene, Sam fundet; og kræver dettes Livsinteresser b y den de en
Forandring af Retten, uden at de form elle Regler herfor kan iagttages, maa
det ske. Intet Samfund kan anerkende Sætningen: Fiat justitia, pereat mundus. D et danske Samfund har oplevet to Revolutioner, i 1660 og 1848; begge
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G ange var Forfatningsforandringen i Strid m ed den gældende Forfatning,
i 1848 endog i Strid m ed den da gæ ldende G rundlov, se oven for S 211-13;
men alligevel faldt den gamle Retstilstand, lhering siger træ ffende: »D as
R echt ist nicht Selbstzweck, sondern lediglich M ittel zum Z w e c k : der End
zw eck desselben ist das Bestehen der G esellschaft.« Formaar Samfundet
ikke at bestaa m ed den hidtidige Retstilstand, og er Retten ikke i Stand til
at afhjæ lpe dette, saa griber M agten ind og gør, hvad der er byden de n ø d 
vendigt — dette er N ødstilstanden i Folkenes og Staternes Liv, lhering I
194. D et maa dog samtidig her betones, at denne A nvendelse af M agten
m od den gældende R et skal og maa være Undtagelsestilfæ lde og kun kan
begrundes i disse ud fra hele Samfundets dyreste Interesser, og at det mest
harmoniske, for Samfundets R o lykkeligste er, om Retsforandringen kan
fuldbyrdes i den hidtil gældende Lovs Former.

D et ov en for frem satte Forslag til Forfatning kan anvendes, hvad enten
der tillige er et repræsentativt O verhoved — M onark, Præsident — eller ej.
Hvis der er et saadant O verhoved, maa G rundloven naturligvis først frem 
hæve, at M onarken — Præsidenten — repræsenterer Landet indadtil og ud
adtil og har forskellige Prærogativer, samt, at ingen Forandring af Landets
G rundlov kan ske uden M onarkens eller Præsidentens Samtykke. D erim od
er der ingen G rund til at belem re Statens O verhoved med alle de mange
særlige L ov e; det er dog umuligt for ham at følge med, endsige beherske
hele N utidens mægtige L ovstof. Hans U nderskrift paa alle disse L ove er
da ogsaa i de Lande, hvor den endnu kræves, forlængst blevet en For
malitet. D et er værd at lægge M æ rke til, at selv den franske Statschef Pétain for nylig har opgivet denne form elle U nderskriftsm yndighed ved alle
almindelige Love.
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5. DEL.
FORH OLD ET M ELLEM STATERNE.

FORH OLD ET M ELLEM STATERNE.

D

E T er en almindelig Talem aade, at ligesom Forholdet mellem
Individerne i den enkelte Stat beherskes af denne Stats Ret,

dens Ejendom sret, personlige Ret, Strafferet, saaledes beherskes
Forholdet mellem Staterne af Folkeretten. D enne Sammenstilling er
im idlertid falsk. Svagheden ved Folkeretten er nemlig, at den over
h oved et ikke er nogen Ret, men kun en Samling moralske Forskrif
ter eller from m e Ønsker. En R et er jo , som tidligere defineret, et
G ode, der af Samfundet m ed M agt beskyttes o v e rfo r M ennesker
(o v e n for S 12, 44). Paa denne effektive M aade beskyttes Individets
R et i det enkelte Samfund. H vis det ene M enneske A lover det an
det M enneske B noget, og ikke holder denne A ftale, vil han af Sam
fundet m ed M agt (gennem D om stole, Foged) blive tvunget til at
o p fy ld e A ftalen. M en hvis en Stat A indgaar en A ftale, en Traktat,
m ed en Stat B, kan Staten A holde A ftalen m ed B, saalænge den
passer A , men frit bryde den, naar A ftalen ikke længer passer den,
hvad

H istorien

jo

viser

m angfoldige

Eksempler paa,

ogsaa i

den seneste T id. O g det er ford i der, hvis Staten A bryder T rak 
taten med B, ikke findes noget Samfund af Stater, der m ed M agt
kan tvinge Staten A til at holde A ftalen, saaledes som Samfundet
af Individer i den enkelte Stat kan tvinge Individet A til at holde
A ftalen m ed B. H vis det enkelte M enneske A i et Samfund søger
at røre et andet M enneskes, B’s E jendom , eller at m yrde B, vil
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Samfundet atter med M agt, ved sine M yndigheder, beskytte B m od
A ’s O vergreb. M en hvis en Stat A overfalder Staten B og trænger
m ed sin Hær plyndrende og m yrdende ind i B’s Land, findes der
intet h øjere Samfund, ingen Overstat, der m ed M agt kan hindre
dette. D en M agtanvendelse, som det enkelte Samfund ved sine
M yndigheder sætter i Gang for at hindre de enkelte M ennesker i
at skade hinanden, altsaa Retshaandhævelsen, mangler saaledes
i Forholdet mellem Staterne. D erfor vil Krigene og alle deres
U lykker for M enneskeheden ikke ophøre, saalænge der ikke orga
niseres et Samfund af Stater, en Overstat, der raader over saa
stærke militære Kræfter, at den er i Stand til m ed M agt at tvinge
de enkelte Stater, der vil angribe andre Stater m ed de M ord og
Plyndringer, som Krigen er, til at afholde sig derfra, o g til m ed
Magt at tvinge dem til at holde deres Traktater. Saalænge denne
faktiske militære M agt hos et Staternes Samfund ikke er skabt, er
al Folkeret kun from m e Ønsker, Illusioner, der brister hver Gang,
det passer en stærkere Stat at overfalde en svagere eller at bryde
sine A ftaler. D et er jo ikke b lot de tidligere Aarhundreder, der er
skændet af disse O vergreb og Løftebrud. Selv det 20 A arhundrede
viser en lang Række af stærkere Staters hensynsløse O vergreb og
Løftebrud. De Idealister, der troede paa det Folkenes Forbund, som
indstiftedes efter V erdenskrigen 1914-1918, og som skulde indlede
en n y Æ ra af Fred og Forsoning mellem Folkene, har V erd en s
krigen, der udbrød 1939, b erøvet alle Illusioner. Blandt de mange
udmærkede Egenskaber, hvorm ed Præsident W ilson og de andre
Ophavsm æ nd

til Folkenes

Forbund

udstyrede

dette

Forbund,

glemte de det vigtigste: M agten. F olkeforbundet var svagt og maatte
naturnødvendigt blive svagt, uden K raft til at forhindre Krige —
være sig Krigen mellem Japan og Kina, mellem Italien og A b e s 
sinien og Verdenskrigen 1939 — ford i dette Forbund overh oved et
ikke ejede en M ilitærstyrke, endsige den store M ilitærm agt, der
udkræves for at slaa enhver Stat, der vil krænke Folkenes Fred,
ned. F olkeforbundet besad kun nogle svage, indirekte M agtm idler,
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de saakaldte Sanktioner (A fb ry d elsen af visse økonom iske Forbin
delser o l ). M en ogsaa disse M idler viste sig, da de bragtes i A n 
vendelse, at være ganske m agtesløse. For at skabe et Staternes F or
bund, der kan kvæle alle Krige i Fremtiden og slaa alle V old stater
ned, kræves der altsaa tre T in g: M agt, Magt, Magt.
V i gaar her ud fra, at K rigen i sig selv er et O nde, der b ør fo r
svinde. A f ganske enkelte, deriblandt enkelte Statsmænd, hævdes
det ganske vist endnu, at Krig er et G od e for M enneskeheden, at
denne ikke kan undvære den Stimulans til H eltem od, O fre o g
H aardførhed, som Krigen er, at M enneskeheden vil nedsynke i
Slaphed og Svaghed, hvis ikke Krigen rusker op og hærder dem,
ligesom man undertiden ogsaa fra disse Sider anbefaler Krigen som
en gavnlig Aareladning af Folkene, altsaa som M iddel m od O v er
befolkning. D ette turde im idlertid være en overfladisk Anskuelse.
D en vilde kun være rigtig, hvis der ikke fandtes andre M idler til
at stimulere M enneskenes V ilje til A rb ejd som h ed , Hærdning og
O fre end Krigen. M en af saadanne M idler findes der heldigvis
mange, der vil vedblive at virke og stadig føre M enneskene fremad,
selvom alle Krige forsvinder. D et er jo nemlig den daglige, udhol
dende, aandelige og økonom iske Kappestrid i Samfundet, der giver
de ustanselige, evige Stimulanser til A rb ejd e, O pfindsom hed, N ø j
som hed og H aardførhed, og som uafbrudt tvinger M enneskene til
at bringe de største O fre og bære de største Savn. I Sammenligning
m ed disse Dagliglivets haarde aandelige og økonom iske Kam pe for
M illioner af M ennesker er Krigene kun som Draaber i H avet. D et
er dernæst helt andre Faktorer end Krige, der betinger disse store
menneskelige Egenskaber. D et er Klima, Jordbund og lignende N aturaarsager. N aar det lille Europa, der i A real kun udgør 1/13 af
hele den b eboed e Jord, alligevel ernærer ¼ af hele Jordens B efolk 
ning, skyldes det, at Europas Klima og Jordbun dsforh old o l har
frem tvunget en haardfør, arbejdsom , i Kamp med N aturen u dhol
dende og heltem odig Race, der ikke har sin Lige i de andre V e r 
densdele, som har skabt de største tekniske Frem skridt i M enneske
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hedens H istorie i den m oderne Storindustri, af en karrig Jord har
frem bragt de største Dyrkningsresultater og vist en enestaaende
sam fundsorganisatorisk Evne. M an har med Rette kaldt den alle
andre overlegne M ennesketype, som Europas Folk er, for M enne
sketype A . Kun Europas Klima m ed en passende Blanding af Kulde
og Varm e, uden altfor stærke U dsving til nogen af Siderne, har
været i Stand til at frem bringe denne M ennesketype. En M enneske
type B — m ed ringere Energi, Frem drift og O p fin dsom h ed — fin
der vi i de Egne af Jorden, der har udpræget Fastlandsklima, med
overordenlig stærke U dsving i H enseende til V arm e og Kulde, alt
saa navnlig i store D ele af Rusland og i Størstedelen af A sien
— den øvre D el — , Sibirien, M ongoliet, Kina o l , og D ele af
N ordam erika. Store D ele af den russiske Befolkning, M ongolerne,
Kineserne og Indianerne, hører til denne B -Type, Fastlandstypen.
Disse Folkeslag kan være overordenlig begavede og kan ogsaa
indenfor visse Ramm er frem bringe en særlig Kultur; men H o 
vedtræ kket er: Stagnation gennem Aartusender. Først de mæg
tige Stimulanser fra Europas Folk i det 19 og 20 A arhundrede, Ind
trykkene af Europas væ ldige industrielle og videnskabelige Frem 
skridt har kunnet væ kke disse Folk, nemlig til Efterligning. Kun i
en lille D el af A sien, de japanske Øer, er der noget lignende klim a
tiske Betingelser som i Europa; og her er der da ogsaa opstaaet et
Folk m ed en lignende Energi, Fremdrift, U dholdenhed og organi
satorisk Evne som Europas Folk. Endelig er der i de tropiske Egne
af Jordkloden, i Egnene om kring Æ kvator, opstaaet Racer, der kan
karakteriseres som M ennesketype C, der ogsaa kan være o v e r
ordenlig begavede, men som i H enseende til de ovennæ vnte K a
rakteregenskaber, A rb ejd som h ed , Energi, Frem drift og O p fin d som 
hed, staar a fgjort under T y p en A og selv under T y p e B, Fastlands
typen, netop paa Grund af de tropiske Egnes ensform ige hede,
viljelam m ende Klima. H ertil hører store D ele af Indiens, Bagindiens, de malajiske Øers, største D elen af A frik as og store D ele
af Sydamerikas oprindelige Befolkning. Krige har det aldrig mang1076

let paa blandt disse Folk. Blandt A frikas N egerstam m er, Sydam eri
kas Indianerstammer, M alajerne paa de indiske Ø er har der ustanselig været Krige, gennem Aartusender. M en disse Krige har ikke
form aaet at løfte disse Folk teknisk eller alment kulturelt det rin
geste. D et samme gælder T y p e B, Fastlandstypen, de m ongolske
og kinesiske Stammer og de nordam erikanske Indianerstammer.
O m vendt har Freden ikke skadet Europas Folk. A ld rig har der
væ ret en saa lang Fredsperiode i Europa som i A arhundredet 18151914, mellem N apoleonskrigene og V erdenskrigen 1914-18, m ed kun
enkelte ganske kortvarige Krige som Undtagelser (navnlig i 1864,
1866 og 1870), men ingen P eriode kan opvise saa m ægtige tekniske,
industrielle, sam fundsorganisatoriske og videnskabelige Frem skridt
som netop denne Periode.
A l Tale om Krigen som en V elsignelse for Kulturfolk maa derfor
frem tidig ophøre som ikke velovervejet Tale. O g alle K ræ fter maa
følgelig sættes ind paa at afskaffe al Krig i Fremtiden. Tekniske,
videnskabelige, sam fundsorganisatoriske Frem skridt vil i rigt Maal
tilfalde M enneskeheden under den fredelige K appestrid mellem
Stater og Individer i de af N aturen udholdende, viljestæ rke, o p 
findsom m e og organisatorisk begavede Folk. D et gæ lder kun om,
at disse Folk finder hinanden i et uselvisk Sam arbejde om at gøre
sig hele denne rige Jordklode underdanig. Som jeg andetsteds har
fremhævet, er al Selviskhed i det lange L øb upraktisk, uklog, baade
mellem Stater og mellem Individer. A lle Krige stam mer fra Stater
nes Selviskhed.

1. D E M IN D R E S T A T E R S S E L V S T Æ N D IG H E D .
Først maa de europæiske Stormagter lære at indse, at det er
en Lykke for Europa som H elhed, for A -F olkene, at de mange —
smaa og store — Folk, der b ebor denne V erdensdel, bestaar som
selvstændige Stater og faar L ov at leve deres eget kulturelle Liv,
som de vil. D er er en anden N aturejendom m elighed v ed Europa
68
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foruden dets Klima og Jordbundsforhold, der ogsaa har m edvirket
til denne V erdensdels enestaaende U dvikling, og det er de talrige
særprægede, af store N aturskranker — Bjergkæder, H ave, Floder —
adskilte Lande. H vis hele Europa havde væ ret en eneste flad, jæ vn
Slette, lige frugtbar over det hele og uden store Floder, B jergkæ der,
Havindskæringer o g Sumpe, vilde Europas Befolkning have u dgjort
et eneste Folk m ed væsenlig samme Sprog og Kultur, en ensartet
Masse ligesom det kinesiske Folks 500 M illioner. M en ligesom
denne folkem æssige E nsform ighed form entlig har væ ret en m ed
virkende A arsag ved Siden af Klim aet til den tusendaarige Stagna
tion i Kinas Folk, kan der næppe være T v iv l om , at den M an gfol
dighed af smaa og store Folk m ed forskellige Sprog o g Kulturind
satser, som Europas mange adskillende Bjergkæder, Have, Floder,
Sumpstrækninger og U rskove har frem bragt, har skabt et Liv, en
Kappestrid mellem de mange forskellige Folk, økon om isk og aandeligt, der ved Siden af Klim aet har væ ret en stærkt m edvirkende
Faktor til den mægtige tekniske, videnskabelige og alment kulturelle
U dvikling, der har gjort Europas Folk til H erskerracen paa denne
Jord. A f stor V æ rdi har det ogsaa været, at Europas Folk ved endnu
større Naturskranker i A artusender har væ ret adskilt fra den m on 
golske og negroide Race. M ongolerne, derunder navnlig Kineser
nes 500 M illioner, o g M alajerne har væ ret adskilt f ra den hvide
Race m od Syd og S yd-V est dels ved Jordens højeste B jerge (Him malaja, fra 10,000 til 28,000 F od) og dels ved det indiske Ocean,
og m od V est og N ord af M ongoliets udstrakte Ø rkener og væ ldige
Bjergkæder, Thianshan, A lta j og Ural. O g fra N egerracen har Euro
pas Folk og de tilgrænsende semitiske Folk været adskilt ved Saharaørkenen og det røde Hav. O m end disse mægtige Skranker fo r m en
neskeligt Samkvem enkelte Gange er bleven brudt ved nødtvungne
U dvandringer af Folkene, h vorved de skarpe Grænser mellem Stam
merne er bleven udviskede i U dkanterne og Blandingsfolk opstaaet,
saa har dog H ovedm assen af de 3 M enneskeracer levet hver sit Liv,
uafhængigt af hverandre, det meste af den historiske T id igennem
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o g derved frem bragt h øjst forskellige Kulturer. D erved har Europas
Folk paa den ene Side i det hele og store bevaret deres stærke Ra
ces Renhed og Enhed, og paa den anden Side har de ved den rige
M angfoldighed af N ationer, der blev til lige saa mange selvstændige
Centrer for Kultur, som de mange vekslende N aturhindringer i
Europa selv skabte skillende Landegrænser, frem bragt et intenst
Liv, i Kappestrid og V ekselvirkning, der har væ ret befrugtende for
deres hele materielle og aandelige Kultur. D erfor har ogsaa den en
kelte N ation i Europa og dens N ationalfølelse d v s Følelsen af
dens Egenart, i Landskab og Kultur, en V æ rdi, der b ør bevares.
D en er en uvurderlig Stimulans i de europæiske Folks Kapvirke og
Samvirke. Følgelig bør de europæiske Stormagter beherske deres
Selviskhed og R ovlyst og i hele Europas, i hele A -R acen s o g der
igennem M enneskehedens Interesse indse, at i det lange Løb og
paa stort Sigt er den U selviskhed, der lader de smaa Folk bestaa
som selvstændige Stater m ed deres naturlige Grænser, ensbety
dende m ed Klogskab og praktisk Sans. D erfor var det ikke blot
en Forbrydelse, men en Dum hed, da de to Stormagter, Preussen og
Østrig i 1864 frarøvede den mindre Stat Danmark en af dets P ro
vinser, da England i det 17, 18 og 19 A arhundrede underkuede Ir
land, da Rusland i det 19 Aarhundrede underkuede Finland og P o
len, da Rusland i det 20 A arhundrede fratog Finland én af dets
Provinser, erobrede de smaa baltiske Stater og undertvang dem,
endskønt de gennem et dygtigt og udholdende Kulturarbejde havde
vist deres Levedygtighed, da den nye czekiske Stat undertvang Sudetertyskerne og Slovakkerne efter 1918, og da Italien efter V e r 
denskrigen 1914-18 undertvang det tyske Sydtyrol. Disse de større
Staters Gaaen paa R ov ov erfor de mindre Folk maa høre op, hvis
Europa skal bevare og videre udvikle sin Kultur og bevare sin F ø
rerstilling. D erfor b ør naturligvis ogsaa Polen og C zekiet vedblive
at bestaa som selvstændige Stater, saavelsom de baltiske Stater,
Estland, Letland og Lithauen og de 5 nordiske Lande.
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2. G R Æ N S E R N E M E L L E M S T A T E R N E .
Et andet Spørgsmaal, der opstaar, naar de smaa saavelsom store
Staters Ret til at leve anerkendes, er, hvorledes G ræ n sern e mellem
Staterne skal trækkes. Ligesom E jendom m enes T ilh ør i det enkelte
Samfund, som jeg har paavist, ikke beror paa et enkelt, m en paa
en hel Række af forskellige M om enter (E R II 583 ff), saaledes
b eror ogsaa Landsdelenes Tilhør, de retfæ rdige Grænser paa en
Række forskellige M om enter eller Faktorer. Ét M om ent b ør im id
lertid i Fremtiden helt lades ude af Betydning: det militære, stra
tegiske. N aar i Fremtiden alle Krige skal ophøre, bør ingen Grænse
længer drages af strategiske H ensyn. Saaledes b ø r allerede af den
Grund Italiens Krav paa det tyske Sydtyrol, Ruslands K rav paa
det finske Karelen afvises, ligesom Clemenceau m ed Rette afviste
F och’s og andre Generalers Krav om Ringrænsen. Lige saa uberet
tiget er et Lands Krav om A dgang til H avet, naar et andet Folk
og dets Om raade derved skæres i to Stykker, hvad der giver en
erhvervsmæssig, trafikmæssig og administrativ uholdbar Ordning.
N aar Polen i sin T id gjorde Krav paa K orridoren, der skar T y s k 
land i to Stykker, bl. a. med den Begrundelse, at det burde have
A dgang til Havet, var dette A rgum ent alene af den Grund uhold
bart, at der findes adskillige Lande — f Eks Ungarn, Schweiz, Czekiet — der ingen A dgang har til H avet og dog klarer sig økonom isk
udmærket.
D erim od er der en Række Faktorer, der vel ikke enkeltvis er
ene afgørende, men som , efter min O pfattelse, i Sammenspil med
hinanden giver Grundlaget for en retfæ rdig Grænsedragning; og
det er: 1) en Landsdels og dens Befolknings T ilh ør i Aarhundreder
eller et A artusend til et bestem t Folk, 2) Sproget, 3) en Landsdels
eller en Bys erhvervsgeografiske Sammenhæng med en Stat, for
Byens V edk om m ende m ed dens Opland, 4) de to om Grænsen
uenige Folks forskellige organisatoriske Evne, og endelig 5) B efolk 
ningens Sindelag, konstateret ved en Folkeafstem ning. H vis alle
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disse Faktorer taler for en Landsdels eller Bys T ilh ør til en bestem t
Stat, bør denne have Fortrinet. M en hvis de er indbyrdes m odstri
dende bliver den retfærdige G ræ nseafgørelse vanskeligere, men maa
bero paa, for hvilken Løsning de overvejen d e Grunde af 1-5 taler.
H vad 1) og 2) angaar, maa særlig bemærkes, at en A fnationalisering
i nyeste T id ved H jæ lp af en større Stats M agtm idler ikke bør
have Betydning, naar Landsdelen eller Byen dog tidligere gennem
et A artusend eller adskillige A arhundreder har tilhørt det mindre
Folk. Som Eksem pler paa vanskelige G ræ nseafgørelser skal her
nævnes tre fra nyeste T id : Fiume m ed Opland, Flensborg med
Mellemslesvig, og K orridoren. M H t 1 og 2 vedrørende Fiume be
mærkes, at Befolkningen i den ene D el af denne By (paa den ene
Side af Floden, der løber gennem Byen) er jugoslavisk og i den an
den D el (paa den anden Side af Floden) italiensk; og saaledes havde
Forholdet længe været. M en i H t 3) er Befolkningen i hele Byens
O pland jugoslavisk. I H enseende til 4) staar begge Folk nogenlunde
lige, og 5) vilde give delt Resultat. D et retfæ rdige vilde derfor fo r
mentlig være, at Fiume tilfaldt Jugoslavien, da den overvejen de
V æ gt af de relevante Faktorer talte derfor; men Italienerne erobrede
i 1919 Byen og beholdt den overvejen d e D el af den. D ette faktiske
Forhold blev senere godken dt ved Traktater i 1920 og 1924. H vad
Flensborg angaar, bemærkes i H enseende til 1), at den i et A a r
tusend havde tilhørt det danske Folk, og i H t 5) var Flertallet af
Byens Befolkning endnu i 1864, da den blev løsrevet fra den danske
Stat, dansk sindet. A t den senere T vangsfortyskning i A arene 18641914 tilsidst havde givet om ven dt Flertal, er efter det oven for frem 
hæ vede ikke relevant. 3) talte a fgjort for T ilh øret til den danske
Stat, idet Byens aldeles overvejen d e O pland var m od N ord . I H t
4) stod begge Folk lige. O v erfor alle disse M om enter kunde 2)
Sproget og en Folkeafstem ning i 1920 ikke være afgørende, navnlig
da det lokale Om raade for denne A fstem ning var vilkaarlig be
grænset. Flvis nemlig hele N ordslesvig og M ellem slesvig havde
stemt som en H elhed, vilde der ogsaa i dette større Om raade være
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et Flertal for Danskheden. H er m edførte Versaillestraktaten en
uretfærdig A fgørelse. D et samme er Tilfæ ldet i K orridorspørgsmaalet. K orridoren havde ganske vist overvejen d e polsk og polsk
talende Befolkning. 2) talte altsaa for Polen. M en i H t 1) maa
fremhæves, at K orridoren i c 150 A ar havde tilhørt Tyskland,
medens f Eks Flensborg som berørt kun havde tilhørt T ysk lan d i
50 Aar. Endvidere talte 3) den erhvervsgeografiske o g derm ed den
administrative Sammenhæng aldeles a fgjort for T yskland og mere
afgørende end noget andet Sted i V erden, idet en polsk Løsning
vilde skære T yskland over i to Stykker. Endelig havde 4) det tyske
Folk vist en saa afgjort organisatorisk O verlegenhed i U dnyttelse
af Om raader i Sammenligning m ed Polen, at ogsaa dette M om ent
maatte veje tungt for en Løsning til Fordel fo r Tyskland. Selv
indenfor Europas Folk er der Forskel i sam fundsorganisatorisk B e
gavelse. H vad der gælder G ræ nseafgørelsen om K orridoren, gælder
ogsaa G ræ nseafgørelsen i V ersailles-Traktaten vedrørende Schle
sien og den sudetertyske D el af Bøhmen.
N aar en Grænse er draget retfærdig, efter en alsidig O vervejelse
af de oven for frem hævede Faktorer, vil der ofte blive et M indretal
af det ene Folk under et andet Folks Styre; og der opstaar da van
skelige Problem er om Statens Behandling af et saadant Mindretal.
U ndertiden undertrykkes dette, dets Sprog og andre E jen dom m e
ligheder. D et rette er at give M indretallet en Beskyttelse herfor,
altsaa tilstaa det et vist Maal af kulturelt Selvstyre, saaledes at der
gives M indretallet Ret til at opretholde deres egne Skoler, Kirker
o l, h vor dets eget Sprog tales. M en Erfaringen viser, at selv en
n ok saa forstaaende Behandling fra Statens Side af et nationalt
M indretal bestandig giver A nledning til Gnidninger, M isforstaaelser, Kværulans, der i det lange L øb m edfører, at Forholdet mellem
de to Folkeelem enter forbitres. D en ideelle Løsning er derfor U d 
vekslinger af de to N a b ofolk s Mindretal, saaledes at disse hver især
flyttes over paa den anden Side af Grænsen. Saadanne F olk eflyt
ninger har i nyeste T id fundet Sted i stor Stil og m ed a fg jo rt H eld.
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D en mest storstilede af disse Folkeflytninger og U dveksling af Be
folkninger er den græsk-tyrkiske. Efter det græske N ederlag i Lille
asien blev c 1,100,000 Grækere flyttet fra dette Land til G ræken
land. Forøvrig er der ogsaa blevet flyttet c 50,000 Grækere fra Bul
garien og c 50,000 fra Rusland tilbage til Grækenland. En M æ ngde
af Grækerne fra Lilleasien er dygtige H aandværkere og Industridrivende, som ved deres Bosættelse i Grækenland har skabt nye
Industrier i Grækenland. Saaledes har dette Land nu Enefabrika
tion af de smukke orientalske Tæ pper, der tidligere kom fra T y r 
kiet. Endvidere har Silkeindustrien i Grækenland taget et nyt O p 
sving siden Folkeflytningen; men frem for alt er Grækenland siden
da i langt h øjere G rad blevet et Landbrugsland end tidligere, idet
Størsteparten af de fra Lilleasien indvandrede Grækere er blevet
anbragt ved Landbruget, hvilket er m uliggjort gennem mægtige
Kultiveringsarbejder i hidtil uopdyrkede Egne. Saaledes er der ved
Tørlæ gning af den store sum pede Slette mellem Saloniki og A liacmon Floden, der andrager c 212,000 Hektarer, indvundet c 36,000
H ektarer til Dyrkning. V e d Regulering af S trym onfloden og U d 
tørring af dens D alføre er indvundet c 26,000 Hektarer. B efolk 
ningstallet er dels ved Erobring af græske Landsdele, der fø r blev
undertvunget af andre Folk, og dels ved de nævnte store O p d y rk 
ninger vokset fra 2,800,000 i 1912 til 6,250,000 i 1939.
V e d retfærdige Grænsedragninger og O m flytning af B efolknin
ger vil der saaledes kunne fjernes mange A arsager til Krige i Frem
tiden.
Blandt A arsagem e til Krig maa iøvrig ogsaa nævnes en mere sekundær,
men meget vigtig Aarsag, der hidtil har virket i det skjulte og i Reglen slet
ikke erkendes eller nævnes som Aarsag til K rig; og det er det mærkelige
Forhold, at i de fleste Lande er Rustningsindustrien paa private Kapitali
sters Hænder. O fte ejes Rustningsindustrierne af internationale Finanskonsortier, der har V aabenfabrikker i to eller flere Lande, der senere kom m er
i Krig m ed hinanden, eller de har fælles A fta ler om Sam arbejde bag om
Krigen, hvorved K onsortierne ofte sælger til deres eget Lands Fjender. D e
store V aabenfabrikker i Czekiet, Skodaværkerne finansieredes saaledes i
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3. K O L O N IE R N E .
M en foruden Staternes U enighed om Grænserne i Europa og
Stormagternes A n greb paa de smaa Folks Selvstændighed er der
en anden H ovedaarsag til Krig, og det er Staternes U enighed om
K olonierne. Ogsaa her er den Selviskhed, hvorm ed de store M agter
tilraner sig K olonier og kæm per for disse, i det lange L øb uklog.
Europas Stilling er i nyeste T id blevet mere og mere truet. H id 
indtil har Europas uforholdsm æ ssig store Befolkning for en væ sen
lig D el levet af at eksportere til andre V erdensdele. Europas 530
M illioner M ennesker udgør mere end ¼ af hele Jordens Befolkning,
skønt Europas A real, som nævnt, kun udgør 1/13 af hele Jordens.
N aar denne mægtige Befolkning i det lille Europa alligevel har kun
net leve, skyldes det, som i Erhvervsretten frem hævet, at Europa
allerede i det 18 og 19 Aarhundrede gennem en overlegen T eknik
havde industrialiseret sig saa stærkt, at det for en væsenlig D el
kunde leve af at eksportere til de andre V erdensdele. M en i dette
A arhundrede har disse V erdensdele — Japan, Kina, Indien, A frik a
lang T id af et H olding Com pany, hvis Ledelse var det franske CreusotSelskab, som i et A arhundrede har behersket den franske V aabenindustri
og som ogsaa har K ontrol over den store franske Staaltrust, C om ité des
Forges. Krupp har haft Sam arbejde om Patenter m ed det engelske V aabenfirma V ickers og store A ktieposter i Fabrikker, der iøvrig ejedes af det
engelske Firma. Grækeren Z a k a roff ejed e en lang T id A k tier i de fleste
V aabenfabrikker i Verden.
Disse store Rustningskoncerner søger o fte at skaffe sig politisk In d fly 
delse ved at indvælge fremstaaende Politikere i deres vellønnede Bestyrel
ser og ved i det skjulte at k øbe store førende Dagblade. Disse hører der
efter til de mest nationalistiske og hidser bestandig til Rustninger og senere
til Krig. N æ vnte franske Staaltrust ejed e saaledes indirekte store A k tie 
poster i Blade som »L e T em ps« og »Journal des D ébats«. I Kongressen i
U S A gav et M edlem i 1917 følgende M eddelelse: I Marts 1915 havde I. P.
M organkoncernen og Sprængstof-, Staal- og Skibsbygningskoncerner i F orening m ed de dem tilsluttede Organisationer efter en indgaaende U n der
søgelse af U S A-Pressen k ø b t de førende fem ogtyve Blades politiske M e
ning, for saa vidt som det drejede sig om militære, financielle og andre:
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og Sydamerika — mere og mere industrialiseret sig og frigjort sig
fo r A fhæ ngigheden fra Europa. D et er her ganske særlig Stor
krigene i Europa, der har frem elsket denne U afhæ ngighed o g faaet
Europas Eksport til at synke katastrofalt; og Følgen bliver en fo r
færdende A rb ejd sløsh ed i Europa. V erdenskrigen 1914-1918 har saa
ledes mere end noget andet bragt denne U lykke over Europa. Fra
1913 til 1937 sank Europas E ksport til de andre V erdensdele med
over 25 pr c. M an skulde efter denne Katastrofe, der i A arene efter
Krigen 1918 styrtede Europa ud i en overvæ ldende A rbejd sløsh ed ,
tro, at Europas Folk havde noget alvorligere og nyttigere at tage sig
til end paany at styrte Europa ud i en V erdenskrig, 1939, til u bod e
lig U lykke for alle. D en Selviskhed hos Stormagterne, der er ene
ste Aarsag til denne K atastrofe, vil som al Selviskhed tilsidst vise
sig at være den største Dum hed. Istedenfor at kaste Europa og hele
V erd en ud i denne ødelæ ggende Krig burde først og frem m est alle
de europæiske M agter have samlet sig og i Enighed fordelt de Eu
ropa tilhørende mægtige K olonier i de andre V erdensdele mellem
alle Europas organisatorisk begavede Folk, større og mindre, saadisse Koncerners Interesser vedkom m ende Spørgsmaal. I H enhold hertil
blev alle M idler anvendt for at vinde den offen lige M ening og Kongressen
for overordenlige store Indkøb til Hær og Flaade. D et amerikanske T id skrift »Fortune« siger (1934) om Rustningsindustriens store internationale
Forgreninger: »D er eksisterer bagved N ationernes Rustninger og M odru st
ninger en mægtig og søndersplittende Samling af K ræ fter, Bjergværksgrupper, Staalværker, Sprængstoffabrikker, H oldingselskaber og Banker, der
staar i en uløselig international indbyrdes Forbindelse, ledet af en lille
G ruppe M ænd. Disse M ænds M agt rækker langt udover de enkelte Sta
ters Græ nser.« O m Rustningsindustriens uhyggelige politiske Indflydelse
se H. C. E n gelbrech t og F. C. Hanighen: M erchants o f Death, 1934, og
Svend Laursen: Rustningsindustrien, 1938, udgivet af Selskabet for H istorie
og Sam fundsøkonom i.
Selvom man iøvrig vil mene, at Staten i A lm indelighed ikke skal drive
Fabriksvirksomhed, saa maa der paa dette særlige O m raade gøres en U n d 
tagelse. A l Rustningsindustri maa frem tidig ejes eller beherskes af Staten
og være unddraget den private Kapitalismes H erredøm m e. H erm ed vil en
farlig, underjordisk K ilde til Krige for stedse være uskadeliggjort.
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ledes at ethvert af disse Folk af M ennesketypen A fik deres Energi
o g D ygtigh ed udnyttet paa disse vidtstrakte Om raader til samlet
G avn for hele Europa. D et er saaledes urimeligt, at ganske enkelte
smaa Lande i Europa, som H olland og Belgien, ligger inde med
mægtige K oloniom raader, m edens en Række andre europæiske
Lande, store og smaa, intetsom helst oversøisk Om raade har, til A f 
løb for deres Energi og Organisationsevne, eller, at et Land som
Frankrig m ed en stagnerende og relativt ringe Befolkning besidder
det mest udstrakte K olonirige, m edens store folkerige Lande i Eu
ropa ingen K oloniom raader har eller kun faa og mindre væ rdifulde.
Ogsaa det engelske Folk kunde uden Skade dele noget af sin store
K olonirigdom med sine mindre begunstigede B rødrefolk. Uanset
hvorledes denne V erdenskrig ender, vil det blive en uom gængelig
N ødven d igh ed for Europa, hvis dette ikke skal gaa sin U ndergang
i M øde, at de sejrende Stater opgiver al Selviskhed og paa lang
Sigt i hele Europas sande Interesse foretager en retfærdig Fordeling
af samtlige K oloniom raader mellem de europæiske Folk. O g i hele
M enneskehedens Interesse maa frem tidig alle Folkene af M enneske
typen A paa Jorden finde frem til en retfæ rdig Fordeling af alle
de mægtige, raastofrige Lande, der beboes af C -T ypen, saaledes at
de — ogsaa til C -T ypens sande G avn — opnaar den mest energiske,
planmæssige og initiativrige U dnyttelse af alle disse Lande. Fred
slutningen efter denne Krig, der burde blive den sidste, vil blive
den store Prøve paa Statsmændenes K logskab, V idtskuenhed og
U selviskhed i hele den samlede M enneskeheds Interesse. D et er
naturligvis netop i denne Interesse det vigtigste, at de A -F olk, der
er begavet med det største Organisationstalent, de angelsaksiske,
nordiske og germanske Folk faar tildelt de relativt største K olon i
omraader.
D e organisatoriske A -F olk maa udnytte ikke b lot A frik as og
A siens væ ldige uudnyttede rige Landom raader, men alle de Egne
paa Jorden, der er rige paa R aastoffer, og som den in d fødte B e
folkning ikke har form aaet at udnytte, og som en altfor ringe Ind
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vandring hidtil har hindret den rette U dnyttelse af. D ette gælder
saaledes ogsaa Sydamerika. H er ligger mægtige uudnyttede Landom raader, der er ganske tyndt befolket. D et nytter ikke her at
henvise de europæiske Folk til at udvandre spredt til disse Lande
og gaa op i de der væ rende Samfund. D e europæiske Folk faar først
den rette Interesse for U dvandring og Kolonisering, naar de hver
faar sit, nationalt afgrænsede Om raade i denne og de andre V e r 
densdele; og de udvandrede Folk føler sig ogsaa mere hjem m e og
faar større L yst til i Fællesskab at kultivere og udnytte et Omraade,
naar de nationalt forbliver sammen m ed Landsmænd og bevarer
deres Sprog og øvrige nationale Særpræg. D et vilde til syvende og
sidst ogsaa være i de nuværende sydam erikanske Staters egen velforstaaede Interesse, om de afstod D ele af disse m ægtige tyn dt be
folk ede Landom raader til forskellige

europæiske Stater, ti det

stærke øk onom iske Liv, der vilde opstaa i deres V erden sdel i de
nye statslige Omraader, vilde de ved Samhandel og anden V ek sel
virkning selv faa de største Fordele af. O g ingen bornert D oktrin
som M onroe-D oktrinen, der stam mer fra den statsegoistiske T id,
der forhaabenlig snart vil blive anset for en Barbartid, b ør stille
sig i V e je n for denne Løsning i hele M enneskehedens Interesse,
for den rationelle Kultivering og anden U dnyttelse ved de euro
pæiske Folk af disse mægtige Omraader, der hidtil for store Deles
V edk om m ende har ligget øde hen.

4. E T S T A T S F O R B U N D , D E R H A R M A G T E N .
M en endelig maa der efter denne Krig snarest dannes et For
bund af Stater, der i Fællesskab raader over en saa mægtig M ilitæ r
styrke, at Forbundet ikke bliver den Karikatur, som det afdøde
Folkeforbund var, men faar en saa overvæ ldende M agt, at det er i
Stand til at knuse enhver Stat, der frem tidig vil gaa paa R o v og
angribe en anden, og saaledes m ed M agt afskaffe al Krig i Frem
tiden. Til at begynde med vilde det form entlig være mest praktisk,
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at alle de Stater, der intet U destaaende har med hinanden og som
ikke kan tænkes at have nogen Interesse i Krig m ed hinanden, slut
tede sig sammen i et væ bnet Forbund. Efter nyere Erfaringer vil selv
et Forbund af mindre og spredte Stater af denne A rt kunne være
effektivt, ganske særlig paa Grund af Luftvaabnets enestaaende
U dvikling, der bl a betyder, at tidligere geografiske og derm ed stra
tegiske H indringer for saadanne Forbundsdannelser nu er fjernet.
H vis f Eks de 5 nordiske Lande, de 3 baltiske Stater, H olland og
Belgien efter den forrige V erdenskrig, i 20erne og 30erne af dette
A arhundrede, havde sluttet sig sammen i et Statsforbund m ed fæl
les M ilitæ rstyrke, vilde de i Forening m ed fælles øk onom iske M id 
ler kunne have organiseret en saa mægtig Luftstyrke, at det selv
for en Stormagt vilde have væ ret en betænkelig Sag at angribe
Forbundets Stater, navnlig da Luftvaabnet har den Fordel m ed kort
Varsel at kunne koncentreres paa et enkelt Sted, h vor A n griberne
sætter ind. O g disse smaa Stater havde derfor, hvis de havde været
organiseret i et saadant Forbund, haft betydelige M uligheder for at
holde sig udenfor det O p gør mellem Stormagterne, som V erd en s
krigen 1939 blev. M en efter denne Krig vil det naturligvis være det
bedste, om ikke b lot de smaa Stater, men ogsaa flere Stormagter
bliver enige om at danne et saadant Statsforbund m ed det ene fo r
nødne, den stærke militære M agt til at slaa enhver A n griber af
Freden ned.

M edens Størstedelen af Europas Stater selv i det 19 og 20 A a r
hundrede dels har undertrykt Folk, der ikke tilhører dem, og dels
ved Krige er gaaet paa R ov for at erobre og undertvinge andre
Folk, findes der i et H jørn e af Europa nogle Stater, der i det 19 og
20 Aarhundrede, i de sidste 134 A ar (siden 1809) overh oved et ikke
har ført Krig m od hinanden og a fgjort alle Stridspørgsmaal im el
lem sig ad fredelig V e j. D et er de nordiske Stater. I F orholdet
mellem Folkene har N ord en frem bragt en R etsorden, der maa blive
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Forbilledet for alle andre Folk. A llerede flere A ar fø r V erd en s
krigen 1939 udtalte en førende amerikansk Finansmand, at for en
udenforstaaende Iagttager er Europa op fy ld t af en M æ ngde m is
tænksom m e og m od hinanden rustende Stater, som synes at være
rede til atter at styrte denne V erden sdel ud i Katastrofen. Kun i
en Enklave, et H jørn e af Europa, raader Fornuften, nemlig mellem
de nordiske Stater. O g han frem hævede, at i langt over 100 A ar
har der ikke væ ret Krig mellem de nordiske Folk, og at alle Stridspørgsm aal er blevet bilagt mellem dem uden M agtanvendelse.
D ette skyldes ikke, at der ikke har væ ret alvorlige Stridspørgsmaal mellem disse Folk. T væ rtim od har der i det 20 A arhundrede
væ ret en hel Række af de alvorligste Stridspørgsm aal mellem de
nordiske Folk, baade territoriale Spørgsmaal og Spørgsmaal om O p 
løsning af Statsforbindelser, netop saadanne Stridsemner, som ellers
i den øvrige V erd en norm alt kun afgøres ved Krig. M en i N ord en
er de alle blevet afgjort gennem Forhandling mellem Staterne eller
ved V oldgiftsret. Saaledes opløstes som bekendt Statsforbindelsen
m ellem N orge og Sverige i 1905, og Island fik sin fulde Selvstændig
hed som Stat i Forholdet til Danmark i 1918, begge Gange ved en
Forhandling. O g de territoriale Stridspørgsm aal: mellem Sverige og
Finland om Ålandsøerne, i 1921, og mellem N orge og Danm ark om
G rønland, i 1933, blev begge a fg jort ved Forbunds- eller V o ld g ifts 
rets-A fgørelse. D a K onventionerne af 1926 mellem N ordens Regerin
ger frem tidig henviste alle Stridspørgsmaal uden U ndtagelse mellem
de nordiske Riger til A fgørelse ved Forhandling eller V oldgiftsret,
var disse K onventioner altsaa i V irkeligheden kun en Stadfæstelse
v ed Traktat af, hvad der allerede forlængst var trængt igennem i de
nordiske Rigers mellemstatlige Praksis. D en udenforstaaende am e
rikanske Iagttager af Europa har saaledes R et: de nordiske Lande
har allerede nu i Gerning virk eliggjort det Ideal, som de andre euro
pæiske Folk og Jordens Folk i det hele først i Fremtiden maa søge
at kæmpe sig frem til.
M en dernæst har disse Stater i vidt O m fang skabt en fælles
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nordisk R et. Ogsaa denne er blevet til paa Frivillighedens G rund
lag. A ltsaa baade i R etten mellem Individer og i R etten m ellem
Stater er det karakteristiske for N ordens Folk da: en fælles h ø je re
R etsordens Sejr uden nogensom helst A n ven delse af M agt m ellem
disse Stater. Menneskeslægtens prim itive, ydre M agt- og B esiddelsesforestillinger er her veget for en indre, usynlig R etsordens stil
færdige Magt.
I denne fælles Retsordens Sejr mellem Folkene har vi da R et
til at se en selvstændig nordisk Indsats. O g paa Grundlag af vo re
Erfaringer maa vi mene, at den nordiske Aands Sejr m ellem Fol
ken e er intet mindre end Betingelsen for Europas, for hele Verdens.
Frelse.
D en dybeste Retsidé, der er udtrykt i de øverste Retsgrundsæt
ninger (S 25-26), viser sig saaledes baade i Forholdet mellem Stater
og mellem Individer i U selviskhed. Kun denne giver den saglig;
rigtige Løsning af Problem erne, som de nordiske Folk i Praksis
har vist.
De nordiske Stater behøver som vist ingen M agt til at h æ vd e
R etten mellem sig selv indbyrdes. M en udadtil, for at værne sig
m od A n greb fra andre Stater bliver for dem, som for enhver anden,
der i denne forgjorte V erd en vil hæ vde Retten, det ene forn ødne:
M agt. M en i denne H enseende har de nordiske Stater hidtil været
upraktiske og manglet det faste organisatoriske Haandelag. Trods.
Erfaringerne i V erdenskrigen 1914-1918 begik det dem okratiske
Styre i de nordiske Lande den skæbnesvangre Fejl i T iden mellem
denne V erdenskrig og den næste, 1939, system atisk at forsøm m e
deres Landes militære Forsvar, idet de regerende Politikere o g Stør
stedelen af Pressen levede i Illusioner som T ro paa Folkeforbundet
o l. Kun i et enkelt nordisk Land, Finland, var der dannet et ret
stærkt militært V æ rn. D ette hæ vdede sig da ogsaa trods sin Liden
hed tilstrækkelig til at bevare sin Selvstændighed, om end det, da
det stod ganske alene, maatte afstaa en Provins. A n d re n ordiske
Lande, der helt havde forsøm t deres Forsvar, maatte naturligvis i
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V erd en sop gøret 1939 som væ rgeløse O m raader falde ind under én
af Stormagterne. H vis et Land ikke selv militært vil forsvare sig,
vil under en V erden sk onflikt en af Storm agterne gøre det ved at
besætte det og sætte det i Forsvarstilstand. D e virkelighedsfjerne
Partipolitikere, der regerede i Danmark, N orge og Sverige i Tiden
mellem 1918 og 1939, de to Verdenskrige, og som system atisk fo r
søm te disse Landes militære Forsvar i denne skæbnesvangre Pe
riode, oversaa, at de nærmeste Stormagter under et V erd en sop gør
ikke rolig kan se mindre Lande udenfor deres D ør ligge fuldstændig
væ rgeløse hen. D e vil derfor ofte af strategiske Grunde besætte
disse forsvarsløse Lande. H vis et Land derfor overh oved et vil have
nogen M ulighed for at holde sig udenfor et V erd en sop gør mellem
de større M agter og undgaa, at en eller flere af disse besæ tter det,
er den uomgængelige Betingelse herfor, at Landet selv indretter et
saa stærkt militært Forsvar, som det overh oved et økon om isk mag
ter, altsaa som Schweiz, Finland, Portugal, T y rk iet o a har gjort.
I m odsat Fald vil andre kom m e og gøre det fo r det. M en endnu
større M ulighed for at holde sig udenfor Storm agtsopgøret vilde
de nordiske Lande naturligvis have haft, hvis de i T id en mellem
1918 og 1939 havde sluttet sig sammen i et Statsforbund og organi
seret et fælles militært Forsvar, saa stærkt som de overh ovedet
øk on om isk form aaede. M en ogsaa denne M ulighed forsøm te de re
gerende Partipolitikere i de 3 nordiske Lande i denne Periode. O g 
saa paa dette Punkt var de virkelighedsfjerne Ideologer. D e troede
mere paa Folkeforbundet, som al praktisk Sans kunde se var umu
ligt, end paa et nordisk Forsvarsforbund. N etop dette, som alene
havde Realitet, ansaa de samme regerende Politikere for en Illusion.
D er er da efter alle Erfaringer ingen anden V e j mulig fo r de 5
nordiske Stater, hvis de i Fremtiden vil redde Livet, end at slutte
sig sammen i et Forbund, der først og frem m est maa være militært
stærkt. D er ligger dog, nøgtern set, i en saadan Sammenslutning
kun en M ulighed for Redning, ingen Sikkerhed. M en ogsaa for en
M ulighed maa der m ed praktisk Sans arbejdes. H vis de nordiske
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Folk, der har vist sig at besidde den højeste Retskultur, hertil vil
søge at fø je Magten, uden hvilken ingen Ret kan bestaa, vil deres
Forbund maaske kunne blive Begyndelsen til det om fattende For
bund, af store og smaa Stater, der militært er saa stærkt, at det
kan slaa enhver Stat ned, der vil angribe en anden, og saaledes
bane V e j for V erdensfreden.
Kun derigennem kan der fød es en n y A an d mellem Staterne,
en Tryghedens og Tillidens A and, en n y Ret, hvorefter der kan
stoles paa det givne Ord, lige saa stærkt, naar L øftet gives af Stats
mænd, som, naar det gives af Borgerne i det enkelte Samfund, fordi
der i begge T ilfæ lde frem tidig vil være tilstrækkelig M agt til at
gennem tvinge L øftets O verholdelse.
M en jæ vnsides m ed M agtens O rganisation maa der skabes en
dybtgaaende Forandring af Sindelagene i M enneskeheden, eller gan
ske simpelt b lot dette, at man op giv er Bedrageri og V o ld i inter
national Politik, fordi det i det lange Løb aldrig betaler sig. D et
eneste, som mangler, er: uforbeholden Tillid. D en eksisterer ikke
i V erd en i Dag, og saa længe vi glemmer denne Regulator, vil alle
Bestræbelser mislykkes.
O m det tidligere Folkeforbund, der blev sprængt ved Verdenskrigen
1939, dets nærmere V edtæ gter og dets svage Retsm idler se C astberg 288 ff,
Rasting 206 ff. O m Folkerettens Svaghed som R et idethele som Følge af
M angel paa organiseret M agtanvendelse, h vorfor Selvtægt og Krig i sidste
Instans er den eneste effektive A fgørelse, se C astber g 9 ff, Rasting 9 ff, Ross
325 ff. O m A fgørelsen af Stridspørgsmaalene mellem de nordiske Stater om
Alandsagen og Grønlandsagen se Castberg 12, 87-88, Rasting 25, 57, 9 6 ff 142343, R oss 101, 152, 174 ff. O m Islands Selvstændighed og Retstilling idethele
efter 1918 se Knud Berlin: D en dansk-islandske Forbundslov, 3 U dg 1935,
jfr Rasting 54 ff, 85, 88, Ross 127, 316-17. O m den ved K orridoren liggende
Fristad Danzigs Retstilling se Rasting 55-56. A f den øvrige nordiske Folkeretslitteratur maa iøvrig særlig frem hæves A k s el M øllers grundige V æ rk :
Folkeretten i Fredstid og Krigstid, I og II, 1933 og 1934, der dog som Følge
af Begivenhedernes Udvikling i de senere A a r allerede for store D eles V e d 
kom m ende ikke længer er tidsvarende.
H vad det tyrolske Spørgsmaal angaar, maa anføres, at den sydlige H alv
del af det fra Østrig af Italien erhvervede S y d -T y rol er rent italiensk, men
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i øvre A diges og Eisacks D ale er B efolkningen tysk (c 230,000 Indbyggere).
M H t Fiume bem ærkes, at den var K roatien-Slavoniens bedste H avn, og
at dens Indlemm else i Italien hæmmer især det nordlige Jugoslaviens frie
U dvikling, idet Fiume er Endepunktet for den kroatiske Bane over Karstbjergene til Adriaterhavskysten. Byen har c 50,000 Indbyggere, h voraf c
62 pr c er italiensk og 20 pr c jugoslavisk (kroatisk), medens Resten er en
lille ungarsk og tysk M inoritet. M en O plandet er, som frem hævet, ju g o
slavisk. I 1919 bem ægtigede et italiensk Friskarekorps sig Fiume og foregreb
saaledes Fredstraktatens A fgørelse. V e d Trianon-Freden 1920 maatte U n 
garn give A fk a ld paa Fiume og ved en Traktat 1924 mellem Jugoslavien og
Italien fik Italien største D elen af Byen, m edens en m indre Forstad (paa
den anden Side af Floden), Sussak, blev givet Jugoslavien, hvad der selvsagt
er en upraktisk O rdning, idet begge disse Byens D ele nødvendigvis maa
sam arbejde og navnlig have megen Samhandel. — H vad Flensborg angaar,
var den nærmere G ennem førelse af A fstem ningen ganske kunstig og v il
kaarlig, idet der holdtes særskilt A fstem ning i to Z on er, N ordslesvig og
Mellemslesvig. I begge Z o n e r tilsammen afgaves der c 88,000 danske og
73,000 tyske Stemmer, altsaa en absolut M ajoritet af danske Stemmer paa
c 15,000 Stemmer. I 1 Z o n e alene var den danske M ajoritet 3/4. M en selvom
man havde taget Flensborg, der ved sit O pland afg jort hørte m ed til N o r d 
slesvig, ind under 1 Z on e, vilde de danske Stemm er have faaet 2/3 M ajoritet.
O g der staar jo intetsteds skrevet som et D ogm e, at M ajoriteten i et A fstemningsdistrikt skal være 3/4. Ogsaa naar 2/3 af Befolkningen i et D istrikt
stem m er for en Stat, synes det retfæ rdigt at tildele denne Distriktet. Men
dertil kom m er yderligere i dette Tilfæ lde, at hvis Preussen havde op fy ld t
Pragfredens A rt 5 ved en Folkeafstem ning i Slesvig, vilde Flensborg og en
stor D el af anden Z on e, som begge V algene i 1867 viste, forlæ ngst være til
faldet Danmark. A t T yskerne senere hen har vundet lokalt Flertal i Flens
b o rg og mange andre K om m uner i anden Z on e, skyldes dels den betydelige
Indvandring af tyske Em bedsm ænd og M ilitære, dels den T vangsfortyskning m ed Udvisninger, der fandt Sted efter 1864. For en n øjere Betragtning
var hele Zoneinddelingen altsaa ganske kunstig og uretfærdig. D en retfærdigste A fstem ningsordning vilde have været, at man havde stem t i begge
Z on er under ét, og at Grænsen var blevet draget paa Grundlag heraf, men
saaledes, at Grænsen i intet T ilfæ ld e maatte drages nordligere end A fstem ningsgrænsen i 1867, da den kunstige Tvangsgermanisering efter 1864 natur
ligvis burde lades ude af Betragtning. Se om A fgørelsen i det slesvigske
Spørgsmaal efter Versaillesfredstraktaten nærmere: D et slesvigske Spørgsmaals diplom atiske H istorie 1914-1920. Aktm æssig Fremstilling, udarbejdet
for Udenrigsm inisteriet ved Fr. le Sage de Fontenay, se navnlig S 92-96 det
m otiverede Forslag til den danske Regering fra denne Regerings D elegerede
i Paris og London 1920 om en H envendelse til de allierede Magter.
69

R etslæ ren
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O m Jordklodens Klima- og V egetationszoner, Befolkningsfordeling og
Racer se Martin Vahl og Gudmund H a tt: G eografisk H aandbog. Jorden og
M enneskelivet, 1 Bd, 1922, 67 ff, 97 ff; om Europas Natur- og Befolknings
forh old se i V . 4 Bd. 1927. 7 ff. M odsæ tningen mellem de i T ropern e og de
i andre Z on er levende M enneskeracer og deres mentale Forskelligheder er
klar nok. M en det turde ogsaa være berettiget indenfor de sidstnævnte
Racer efter de frem hæ vede mentale Forskelligheder at sondre m ellem to
G rupper, de ovennævnte A og B-Folk. Tredelingen, A -, B-, C-Folkene er,
saa vidt vides, først særlig frem hævet af Dr. Poul E llehøj. D en falder, som
det vil ses, ikke helt sammen m ed Tredelingen: den eranske eller hvide
Race, den m ongolske og den negroide. D enne sidste Tredeling, først an
vendt af Cuvier, maa iøvrig stadig opretholdes, taget i det hele og store,
se nævnte G eografisk H aandbog 1 Bd. 99.
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III. BOG.

RETSHAANDHÆVELSEN.

R E T S H A A N D H Æ VE LSE N .

S

A M F U N D E T har i N utiden mange flere og langt mere d iffe 
rentierede M idler til sin Raadighed i Kam pen m od de retstri

dige H andlinger end i ældre Tider. I O ldtid og M iddelalder og et

Stykke ind i den saakaldte nyere T id kendte Samfundet i sin B e
kæmpelse af M enneskers T ilb øjelig h ed til at skade hinanden væ 
senlig kun følgende Straffe: D ødstraf, navnlig ved den største
Skade, Drab, men ogsaa ved andre af Samtiden som grove betrag
tede F orbrydelser; Lemlæstelse, h vorved man særlig søgte at gen
gælde tilsvarende Legem skade; legemlig R evselse; B øder til den
forurettede, h vorved denne fik en vis Erstatning, og den af Sam
fundet autoriserede private Retshaandhævelse, N ødvæ rge. Et M id 
del som Fængsel anvendtes kun i meget begræ nset Om fang.
I N utiden er Lemlæstelse som Straf forsvundet og D ødstraffen
er enten helt afskaffet eller begrænset til særlig graverende T il
fæ lde af Drab. T il G engæ ld har Fæ ngsel og B øder bredt sig til alle
Forbrydelsesom raader. Samtidig er Erstatningen og den d irekte
F jern else af retstridige Tilstande (f Eks servitutstridige og forfatterretstridige Tilstande), blevet et langt stærkere M iddel m od de
skadegørende H andlinger end nogensinde før. I denne Forbindelse
kan ogsaa frem hæ ves G ennem tvin geisen af Forpligtelser, der er
misligholdt, og O p h æ v else af ugyldige A fta ler, som naturligvis ogsaa
kendtes i ældre T id , men ikke tilnærmelsesvis havde den Betyd1097

ning, som disse Retsm idler har faaet i N utidens økonom iske Liv.
Indenfor den berettigede private Selvtægt har vi ikke b lot N ø d 
væ rge, men, som jeg andetsteds har paavist (E R II 718 ff), ogsaa
o p retten d e S elvtæ gt (berettiget Tilbagetagelse af Løsøregenstande
og fast E jendom uden V o ld m od Person). Forbud, der gennem føres
ved M yndighederne, har i N utiden faaet en udstrakt A n ven delse i
Tvistem aal mellem Borgerne. M en endelig er R etsordenen i N u 
tiden ved Siden af Straf begyndt at anvende andre M idler m od
Lovovertræ delser, som Internering o a.
H vert af disse Retshaandhævelsesm idler kan være hensigtsmæs
sigt paa et vist Om raade; men den vanskelige O pgave for Loven
er at finde, paa hvilke særlige Om raader hvert af dem er mest
hensigtsmæssigt. D en frem ragende L ovgiver vælger træfsikkert
netop det eller de Retsmidler, der paa de forskellige Livsom raader
effektivt m odvirker Menneskers T ilb øjelig h ed til at skade N æsten.
Paa det store Om raade i N utiden, der hedder Pressen, og som
indeholder de største M uligheder for at skade Næsten, har saa
ledes, som jeg tidligere paaviste, engelsk R et ramt i Centrum af

Selv i en L ov-C odifieation af betydelig K valitet fra Slutningen af det
17 Aarhundrede, nemlig Chr. V Danske og N orske L ov (1683 og 1687) er
Straffene for langt de fleste Forbrydelser saadanne Strafarter som D ø d 
straf, Lemlæstelse, legemlig Tugtelse og Fortabelse af Formue eller Bøder
af et større eller mindre A ntal L od Sølv, medens derim od Straf af Fængsel
kun findes anvendt i et relativt lille A ntal T ilfæ lde.
D ødstraffen, med eller uden Skærpelse, findes saaledes anvendt i D L
6-4-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 6-7-17, 6-9-1, 7, 8, 12, 6-13-14, 15, 16, 17,
18, 24, 25, 6-16-1, 6-18-2. Lemlæstelse bruges ofte som Skærpelse v ed D ø d 
straf, nemlig som Afhugning af Haanden, men da Loven taget i det hele
og store er ret human i Forhold til Samtidens andre Lovbøger, findes Lem 
læstelse som eneste Straf kun anvendt i et meget begrænset A n tal Tilfæ lde,
saaledes i 6-7-11, 12, 6-13-11, 6-18-6. D e t er i disse T ilfæ lde Haanden, der
afhugges eller gennemstikkes, eller Fingre, der afhugges.
Legemlig Tugtelse som Piskning (ogsaa kaldet Kagstrygning) findes an
vendt i et vist A n tal Tilfæ lde, se D L 6-3-10, 6-6-19. Brændemærkning, der
anvendtes i T ilfæ lde af gentaget T yveri, findes hjem let i D L 6-17-33
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dette O nde ved at vælge Erstatningen som det vigtigste R etsm id
del, og ikke, som de fleste Fastlandstater, Straffen, B øder eller
Fængsel. O v erfor V old sforb ryd elser og E jendom sforbrydelser er
det et m eget vanskeligt Problem , hvilke A rter af Straffe man
skal vælge som de mest effektive i Bekæmpelsen af disse F or
brydelser. V e d én Forbrydelse og ov erfor én F orbrydertype er
én A rt Straf ganske virkningsløs, m edens samme A r t Straf paa et
andet Omraade, ov erfor en anden Forbrydertype er særdeles effek 
tiv. M en dernæst viser Erfaringerne fra den m oderne Psykiatri
klart, at der foruden Straf ogsaa maa anvendes andre M idler, der
ikke kan karakteriseres som Straf, men som ov e rfo r visse T y p er
af Lovovertræ dere har langt større V irkning end Straf.
Retsordenen har saaledes i de forskellige Retshaandhævelsesmidler mange Strenge paa sin Bue, naar den centralt vil ramme
det store O nde paa alle O m raader af M enneskelivet, M enneskers
Skaden hinanden indbyrdes. M en der er i den hidtidige R etsviden
skab og Lovgivning en m eget væsenlig Hindring for, at Retsordenen
her kan ramme rigtigt, og denne H indring er den i V idenskab og

(Brændemærkning paa Ryggen), 34 (Piskning og Brændemærkning paa Pan
den), 6-17-36, 37 (Kagstrygning og Brænding af T yvsm æ rke paa Panden).
G abestok anvendtes ogsaa i et vist A ntal T ilfæ lde, jfr f Eks D L 6-3-10.
Idom m else af Bøder (2 eller 3 L od Sølv, 40 L od Sølv, trende 18 L od Sølv,
der var fuld M an debod) anvendtes i et overordenlig stort Antal Tilfæ lde
og tilfaldt enten Staten (K ongen) eller den forurettede private som en
Slags Erstatning, se D L 6-3-1, 3, 8, 6-4-18, 6-6-11, 17, 6-7-14, 15, 6-9-6, 9, 16,
17, 18, om B øder til private se særlig 6-7-2, 3, 4, 7, 8, 9, 6-11-1, 4, 9, 11, 12,
6-12-3, 6-14-1 ff, 6-15-1 ff. Forbrydelse af sit G ods er bl a h jem let i D L 6-3-9,
6-4-1, 5, 8, 10, 12, 16, 6-13-2.
I Sammenligning m ed alle disse Straffe paa Liv, Legeme og G ods spiller
Fængselstraffen en ret ringe R olle. D en findes navnlig h jem let i D L 6-2-3,
6-3-9, 6-5-2, 7, 8, 6-7-1, 6-11-15, 6-13-30, 6-17-35, 36, 6-12-5.
Egenlig Erstatning findes om talt i enkelte af D L’s Artikler, se saaledes
6-7-10, hvor der er h jem let Erstatning for H elbredelsesudgifter, L yde og
Skade ved V oldsgern in ger; og almindelig Erstatning for økonom isk Skade
findes om talt flere Steder, se f Eks D L 5-8-11, 3-19-2, 6-10-1, 5.
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Lovgivning raadende skarpe A dskillelse mellem de skadegørende
H andlinger og R etsm idlerne im od dem, de privatretlige, strafferet
lige og andre, paa den ene Side og den form elle Fremgangsm aade
ved A nvendelsen af Retsm idlerne paa den anden Side. I R etsviden
skaben er Strafferetten (altsaa Læren om Forbrydelserne og Straf
fene), Læren om D om sbehandlingen (om Forbrydernes Behandling
ved D om stolen ) og Fængselsvidenskaben (om Forbrydernes Be
handling i Fængslerne) selvstæ ndige Fag, skarpt adskilt fra hin
anden; og svarende hertil er der tre selvstæ ndige Lovkom plekser
(Straffelov, R ettergangslov og Fængselsanordninger). H erved er Be
handlingen af Lovovertræ derne for D om stolen e skarpt adskilt fra
den senere Behandling af disse i Fængsler, Interneringsanstalter,
U ngdom sanstalter o l. Disse skarpe, fagmæssige U dsondringer, der
tildels er en Følge af en overdreven Specialisering i N utidens V i
denskab, er efter min O pfattelse den alvorligste H indring fo r den
rette samfundsmæssige Behandling af de h øjst forskellige M enne
sketyper, der begaar de H andlinger, vi kalder Forbrydelser. En til
Bunds gaaende R eform af hele den nuværende Lovgivning paa dette
Om raade vil baade skabe en gennem gribende Forenkling af L ov e
nes strafferetlige, straffeprocessuelle og fængselsretlige System og
en paa én Gang m enneskeligere og mere effektiv Behandling af de
Naar man ser bort fra det mægtige System af form elle Regler, der tra
ditionelt behersker Straffeprocessen i Staterne, og h voraf Flertallet form en t
lig kan undværes under en mere realistisk, um iddelbar O rdning i Fremtiden,
se nedenfor, bliver der tilbage de Emner, der beherskes af de samme p ro
cessuelle Grundsætninger som Civilprocesscn (jfr navnlig dansk R etspleje
lovs §§ 168-213 om B evis); for disse Emner er en fælles videnskabelig Be
handling i Procesvidenskabcn den naturlige. For selve Dom m erens u m iddel
bare Behandling af Lovovertræ deren kan der kun opstilles visse vejleden de
Grundsætninger, hvorom der intet findes i de nuværende Straffeproceslove,
og som ogsaa vil være helt nye, idet de kun kan opbygges paa psykologiske
og sociologiske Undersøgelser, og er beslægtet m ed Lægevidenskabens v e j
ledende Behandlingsm etoder. Saadan videnskabelig V ejledn in g hører natur
lig sammen m ed den videnskabelige V ejledn in g for Behandling af F orbry
derne i Fængslerne.
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forskellige T y p er af Lovovertræ dere. D er er o v e r hele det nu
værende stærkt form elle og ydre System en M angel paa Livsnæ r
hed, en M angel paa den Behandling, der maa blive Fremtidens, en
Behandling, der lige saa uform elt som Lægens, straks, direkte og
fortsat koncentrerer sig om den enkelte M ennesketype og M enne
skeskæbne o g efter en om fattende individuel U ndersøgelse naar
frem til den rette Behandling af Lovovertræ deren, være sig med
Straf eller andre M idler, ligegyldig hvilken, naar den b lot psykia
trisk og socialpsyk ologisk er virkningsfuld og fører til Maalet, L o v 
overtræ delsernes A ftagen.
M en ogsaa over den D el af Retsystem et, der handler o m M y n 
dighedernes Behandling af privatretlige Tvistem aal m ed R etsm id
lerne: Erstatning, Fremtvingelse eller O phæ velse af A ftaler, F jer
nelse af retstridige Tilstande o l , er der ikke tilstrækkelig L ivs
nærhed. D en borgerlige R etspleje (C ivilprocessen ) er efter de nu
gældende L ove i Landene et indviklet og splittet System, en B e
handling af samme Sag ved forskellige D om stole, til stort Spild af
T id og K raft for Borgerne og M yndighederne.
I det følgende behandles først Rettergangen i Tvistem aal mellem
Borgerne, derefter Rettergangen i Straffesager og den øvrige B e
handling af Lovovertræ dere.

I.

D E N B O R G E R L IG E R E T T E R G A N G .
D et er et sikkert Sym ptom paa, at en Ordning, som er fastsat
af Loven, er k om m et ud a.f K ontakt m ed det levende Liv, dersom
der ude i det praktiske Liv opstaar frivillige O rdninger mellem
Borgerne, h vorved disse frigør sig for den i L oven fastsatte O rd 
ning, undlader at bruge denne og i Stedet for bruger den af dem
selv skabte Ordning, ford i den mere tilfredsstiller Livets Krav. Et
saadant alvorligt Sym ptom paa, at den i Loven anordnede R etter
gang i Tvistem aal mellem Borgerne overalt i Landene ikke længer
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tilfredstiller det praktiske Livs Krav, er den stadig stigende Brug i
N utiden af private V old giftsd om stole, derunder de talrige Foreningsdom stole under Erhvervsorganisationernes mægtige U d v ik 
ling i det m oderne Samfund. H ele denne U dvikling udenom D o m 
stolene skyldes ikke D om m erne, der ialtfald i de nordlige euro
pæiske Lande er baade dygtige og ubestikkelige. A arsagerne ligger
dybere; de ligger ikke i Personerne, m en i selve S ystem et, i det af
Lovene anordnede Rettergangsystem .
Efter mine Erfaringer ligger A arsagerne til de private og organi
sationsm æssige V old giftsd om stoles stærke V æ kst i N utiden dels i,
at Rettergangsm aaden ved de almindelige D om stole er for sam
mensat, for leddelt og derm ed for langvarig, og dels i, at denne
Rettergangsmaade er behersket af Principperne om »O ffen ligh ed «,
»M undtlighed« o l , som stadig, ligetil nyeste T id er anset for »m o 
derne« Kulturkrav — undertiden endog kanoniseret som saadanne
i G rundlove — men som i V irkeligheden er nogle ret livsfjerne
T eorier i de sidste Slægtleds Retsvidenskab, som det praktiske
Liv forlæ ngst i det Stille helt eller delvis har sat til Side som fo r
ældet aandeligt G ods.
A t Rettergangsm aaden efter Lovene i de fleste Lande fo r det
forste er f or sammensat og præget af et n oget for stort A pparat
af form elle Regler, faar man allerede i det ydre et vist V id n esb yrd
om, naar det ses, at Lovene alene for de borgerlige Tvistem aal b e 
høver ikke mindre end c 300 Paragraffer til at udtrykke Reglerne
om Rettergangsform en. Enhver, der har Erfaring i V oldgiftsagcr,
O rdet »R etspleje« er et svagt og slapt O rd, dannet i nyere T id i A nalogi
med O rd som Sygepleje o l . V e l er nu Sygepleje den rette Behandling af
sindsyge, aandsvage og andre abnorm e Lovovertræ dere. M en ov erfor de
norm ale, bevidste Lovovertræ dere, der m ed R ette benævnes Forbrydere,
er en haard Behandling nødvendig. D enne sam fundsnødvendige Haardhed,
som forøvrig gør sig gældende ikke blot i Straffesager men ogsaa i borger
lige Retsager, denne Klang af Sværdet i Justitias Haand, mærker man intet
til i det slappe O rd Retspleje. Jeg foretræ kker derfor i det følgende som
mere karakteristisk for Lovens A an d O rdet Rettergang.
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ved, at man i disse klarer sig udm ærket uden nogen A r t af form elle
Regler, endsige 300, og lægger hver Sag til Rette efter dens hele
individuelle Beskaffenhed paa en praktisk, uform el Maade. N atur
ligvis følger enhver V old giftsd om stol v ed Sagens Tilrettelæggelse
og Gennem førelse ubevidst eller bevidst enkelte store ledende
Grundsætninger i begge Parters Interesse, til Sagens bedst mulige
Opklaring og Bedøm m else, men disse enkle Grundsætninger b e 
h øver ikke flere H undrede Paragraffer, dersom de skulde form u
leres i bestem te Sætninger.
a. Tiden. D en hurtige A fg ørelse. H vad der i ganske særlig Grad
kom plicerer Rettergangen ved de almindelige D om stole og gør en
Retsags Behandling ved disse langvarig, er A p p elsy stem et. D et er
da ogsaa én af de vigtigste Grunde til, at man i det praktiske Er
hvervsliv foretræ kker en V old giftsd om stol frem for en almindelig
D om stols Behandling, at man vil have en hurtig A fg ø re ls e af Sagen
og ikke en A fgørelse, der, efterat Sagen er blevet indgaaende b e 
lyst og debatteret for D om stolen, kan føres frem for en n y D o m 
stol, hvor Sagen paany skal optrevles, og h vorm ed der kan hengaa
adskillige eller mange M aaneder.
A ppelsystem et har altsaa for det første disse to U læm per, at det
koster for megen 1) T id og for megen 2) K raft ved, at samme Sag
skal undersøges og behandles to Gange, for to forskellige D om stole,
m ed alle de Besværligheder, der følger m ed Gentagelsen af det
samme overfor forskellige M ennesker, og som forøges ved, at der
gaar nogen T id hen mellem de to D om stoles Behandlinger. N uti
dens M ennesker har i langt h øjere G rad end Fortidens en levende
Følelse af T idens Kostbarhed. Ethvert T ab af T id, der ikke er ab
solut nødvendigt, maa paa alle mulige M aader undgaas. N utiden
Selvom vi i den danske R etsplejelovs §§ 1-441 ser bort fra Reglerne om
D om stolenes Organisation og om Sagførere, §§ 1-67 og 119-147 (foruden
naturligvis fra Reglerne om Næ vninger, D om sm ænd, Anklagem yndighed
og Politim yndighed, §§ 68-118), saa bliver der tilbage som Regler, der b e 
hersker Rettergangsm aaden i Tvistem aal, henved 300 Paragraffer.
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har dannet et O rd, som ikke kendtes før, nem lig: T id øk on om i.
D enne gør sig gæ ldende paa mange M aader og præger allerede, o g 
saa Lovgivningen paa andre Om raader. A lt, hvad der h edd er T id s 
frister i R etsforhold, fork ortes i N utiden mere og m ere: ved Ind
kaldelser i A rv eforh old , i K onkurs og Likvidation, i M ortification sager, ved Præklusion i Sager om bortkom ne T in g o s v. I alle disse
T ilfæ lde er der endda kun Tale om T a b af T id , m en ved A p p e l
system et er der tillige T ab af Kraft, A rb ejd e.
3) M en dernæst er der en tredje U læm pe ved A ppelsystem et,
nemlig, at Sagen ved A pp eldom stolen aldrig kan faa den Friskhed og
U m iddelbarhed, som den havde for D om stolen i første Instans. A l
A p p el er p sykologisk noget af Cirklens Kvadratur. H vord an man
end indretter Sagens Forelæggelse for A pp eldom stolen — om man
allerede af H ensyn til A ppelm uligheden foretager udførlige P ro to 
kollater i første Instans, eller om man afhører alle V idnerne om
igen i Appelinstansen o s v — faar Sagen aldrig mere det um iddel
bare Liv, den Æ gthed, N aturlighed og Sandhed, som den havde,
da den første Gang som ny b lev forelagt D om stolen i første In
stans, og h vor U ndersøgelsen for alle Parter havde O plevelsens
Friskhed.
D isse store U læ m per op vejes ikke paa langt nær af de Fordele,
der sædvanlig anføres til Forsvar for A ppelsystem et. D et anføres
saaledes, at man gennem en forn yet Prøvelse af samm e Sag fo r en
anden D om stol faar større M uligheder for en retfæ rdigere A fg ø 
relse end ved A fg ørelser af en enkelt Instans, og, at A pp ellen til en
overordn et D om stol f ra mange underordnede D om stole sikrer en
vis Ensartethed i A fgørelserne, der er af Betydning fo r Retsikkerheden. D et første A rgum ent vilde være rigtigt, hvis man ikke alle
rede i første Instans kunde faa de kyndigste og mest erfarne D o m 
mere. M en det kan man netop i N utiden i M odsæ tning til ældre
T iders Forhold. A ppelsystem et er efter min Opfattelse idetheleI kriminelle Sager skal samme D om stol have A dgang til at om gøre sin
D om , men ikke i skærpende Retning, se nærmere under II S 1111 ff.
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taget et Levn fra hine ældre Tider, h vor Underinstansens D o m 
mere, navnlig de lokale D om m ere i Landdistrikterne, var af en
ringe saglig Kvalitet. O fte savnede disse D om m ere juridisk U d 
dannelse. K ravet om en juridisk videnskabelig U ddannelse trængte
jo først igennem forh oldsvis sent, først i det 18 A arhundrede, og
først i L øbet af det 19 Aarhundredes første H alvdel havde dette
Krav naaet at sætte sit Præg paa hele D om m erstanden. I N utiden
kan man derim od udm ærket besætte alle D om stole m ed fortrin
lig uddannede og erfarne D om m ere, hvis man vil yde dem en o r
denlig Løn, der svarer til deres betydningsfulde samfundsmæssige
Indsats. M en hvis man ikke vil yd e alle D om m ere en retfæ rdig Løn
og derfor i et vist O m fang eller paa visse lokale O m raader besæ t
ter de saakaldte U nderretter m ed unge D om m ere uden tilstrække
lig Erfaring, er det klart, at man som Sikkerhedsventil ov e rfo r disse
Dom m eres A fg ørelser maa have en A pp el. T il at være Dom m er
kræves baade en grundig videnskabelig juridisk Indsigt o g en stor
Erfaring; selv en noksaa fortrinlig videnskabelig U ddannelse kan
ikke erstatte Erfaringens Skole. D erfor er den Rekrutering af D o m 
merstanden, man har i England, nemlig fra de ældre erfarne og
ansete A dvok a ters Kres, helt rigtig.
A ppelsystem ets U nødvendighed afhænger idethele af, at man
besætter D om stolene, der under den nuværende Ordning i første
Instans behandler Sagerne, m ed Jurister, der besidder stor Erfaring,
og at man, hvis Parterne ønsker det, tilkalder dygtige Teknikere
paa det særlige Fagomraade, Sagen angaar, som M eddom m ere, ti
det er den 4de Grund til at foretræ kke en V old giftsd om stol for en
almindelig D om stol, at Parterne kan faa to teknisk Sagkyndige som
M eddom m ere ved Siden af den juridiske D om m er som Forhand
lingsleder og Form and for D om stolen. H vis Samfundet vil indrette
sine D om stole saaledes, nærer Parterne, som Erfaringerne fra V o ld giftspraksis viser, ingen Ønsker om A pp el. D er er heller ingen
Grund til at antage, at fornyet Behandling af saadanne sagkyndige
D om stoles A fgørelser i en anden Instans, taget i det hele og store,
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skulde fø re til rigtigere Resultater. D ertil kom m er, som Erfaringen
fra V oldgiftspraksis viser, at naar Parterne ved, at A fg ørelsen ved
D om stolen er endelig, uigenkaldelig, skaber B evidstheden herom en
overordenlig K on cen tration fra alle Sider, hvor enhver anstrenger
sig til det yderste for at faa al Ting m ed og Sagen belyst fra alle
mulige Synspunkter og Iagttagelser.
H vad endelig det andet Argum ent, der anføres til Forsvar for
A ppelsystem et, H ensynet til Ensartetheden i A fgørelsern e Landet
over, angaar, da hænger dette A rgum ent allerede til en vis Grad
sammen m ed ældre ufuldkom ne Retstilstande og de ældre Tiders
udygtige D om m ere. M en i vore Dage, h vor der paa de fleste Retsom raader er udførlige Love, og h vor der iøvrig er en stærk udviklet
positiv Retsvidenskab, der overalt arbejder for Ensartethed, er Fa
ren fo r uensartede vilkaarlige A fg ørelser kun ringe. M en dernæst
har N utiden et udm ærket M iddel til K on trol m ed D om safgørelser
nes Ensartethed i de store trykte Dom sam linger. Endelig bem æ r
kes, at h vor vi i m oderne R et har to eller flere sideordnede Instan
ser, f Eks i dansk Ret de to Landsretter og Sø- og H andelsretten,
viser disse Retters A fg ørelser ogsaa i de mange Tilfæ lde, h vor der
ikke finder A p p el af disse A fg ørelser Sted, en overordenlig stor
Ensartethed, og et forbavsende ringe A n tal Tilfæ lde, h vor disse
R etter divergerer i den retslige Bedøm m else. Iøvrig vilde jo i Frem
tiden, naar alle D om stole blev sideordnede, saadanne relativt faa
D et samlede A n tal afg jorte borgerlige Retsager i 1 Instans u dgjorde i
Femaaret 1926-30 gennemsnitlig 67.500 og i 1931-35 66.800, medens det i
1921-25 var 72.600.
A ppelsagerne ved Landsretterne u d g jo id e i 1926-30 gennemsnitlig 969
og i 1931-35 929. Sættes A ntallet af afg jorte Ankesager i Forhold til A n ta l
let af de paadøm te Underretsager (bortset fra de ved Sø- og H andelsret
ten behandlede) finder man, at i 1926-30 1,5 pr c og i 1931-35 1,4 pr c af
disse blev paaankede. D en tilsvarende Procent var i 1921-25 2,2, saaledes at
der altsaa synes at være en aftagende T ilbøjeligh ed til at paaanke U n der
retternes A fgørelse. D et skal dog tilføjes, at de i et Tidsrum afg jorte A n k e 
sager ikke helt svarer til de i det samme Tidsrum paadøm te 1 Instans-Sager,
Statistisk Tabelvæ rk, 5 Række, Litra B N r 9, Danmarks R etspleje S 16.
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D ivergenser let kunde udjæ vnes ved visse Fæ llesm øder mellem
D om stolene i de Tilfæ lde, hvor Divergenserne angik vigtigere Principspørgsmaal.

Naar A ppelsystem et afskaffes, og alle D om stole saaledes bliver
ligestillede, vil det være en naturlig A rbejd sd elin g, at der, ligesom
hidtil i de fleste Lande, dels er 1) Enkeltdom m ere, der virker i m in
dre lokale Krese, og dels 2) er D om stole, der virker i større Krese,
og er kollegialt sammensat, nemlig af 3 M edlem m er. Sagerne deles
da mellem disse to Grupper af D om m ere efter disses naturlige For
udsætninger, Sagernes Størrelse og øvrige Beskaffenhed.
1) Paa Grund af disse D om m eres Personalkendskab og Lokal
kendskab til den mindre Kres er det praktisk at overlade dem fo l
gende indenfor denne Kres, Retskresen, faldende Sager:
a. Sager om faste E jendom m es Grænser, Servitutter, M ortifica 
tion af Servitutter, Brugsrettigheder, G rundbyrder og F or
dringsrettigheder, om Erhvervelse af E jendom , Vekselsager,
b. Æ gteskabsager, Faderskabsager og Sager m ellem H usbond
og M edhjæ lpere,
c. Bestyrelsen o g A fg ørelsen af Sager under Tinglysningsvæsenet, Skiftevæsenet og N otarialvæsenet, og
d. Sager, h vor Genstandens V æ rdi ikke overstiger 2000 Kr.
D et skal, som oven for frem hævet, i alle private Tvistem aal, hvor

M en i det hele og store giver Tallene et rigtigt Billede; og det fremgaar
ihvertfald klart af disse Tal, at de appellerede Sager er overordenlig ringe
i F orhold til A n tallet af samtlige i 1 Instans afg jorte Sager. Selv ved Sta
tens D om stole taler Erfaringen altsaa afg jort for E nkelt-Instans-A fgørelsen;
og det synes idethele ret urimeligt at opreth olde et saadant A pparat som
A ppelretsordningen for et relativt saa ringe Antal Sagers Skyld. O g naar
D om stolen sammensættes som ov en for foreslaaet, m ed en D om m er af stor
praktisk Erfaring og sagkyndige M eddom m ere, valgt af Parterne, bortfalder
enhver G rund til at appellere selv blot 1½ pr c af Sagerne.
O m A ppelsystem et efter gældende dansk R et i borgerlige Sager se
11. M unch-Petersert II 448-505 og H urw itz 235-57.
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en særlig teknisk Sagkundskab maa anses ønskelig til Sagens Be
døm m else, staa Parterne frit for at kræve, at der beskikkes to sær
lig sagkyndige M eddom m ere, forudsat, at Parterne er enige herom
og om V alget af disse M eddom m ere, og at de vil betale U d g if
terne herved.
2) For større Krese af Landet, f Eks om fattende 20 Retskrese,
nedsættes der kollegialt samm ensatte D om stole, bestaaende af 3
Dom m ere. D e skal paadøm m e alle private Tvistem aal, hvis Sags
genstand er mere end 2000 K r’s V æ rdi.
Ogsaa her skal Parterne kunne kræve to særlig sagkyndige M ed 
dom m ere, enten, hvis de ønsker det, i Stedet for to af de juridiske
D om m ere eller ved Siden af de tre juridiske D om m ere, alt foru d 
sat, at Parterne er enige herom og vil betale U dgiftern e derved
(derunder H onoraret til de sagkyndige M eddom m ere).
D er kunde maaske være Grund til yderligere at give den Regel
— baade i T ilfæ lde 1) og 2) — at hvis en a f Parterne ønsker sag
kyndige M eddom m ere — saaledes naturligvis, at enhver af Par
terne vælger den ene, ligesom i V old giftsager — men den anden
Part m odsæ tter sig dette, skal D om m eren eller D om m erne, hvis
de anser en særlig Sagkundskab nødvendig til Sagens rette Be
døm m else, kunne bestem me, at hver af Parterne væ lger en sag
kyndig M eddom m er, forudsat, at den Part, der kræ ver disse M ed 
dom m ere, betaler U dgifterne herved, eller D om m eren skønner, at
U dgifterne rettelig b ør deles af Parterne under rimelig H ensyn
tagen til begges Form ueom stændigheder (f Eks hver ½ eller den
ene 2/3, den anden 1/3).
I alle Sager er det naturligvis den juridisk uddannede D om m er,
der er Form and for R etten og som saadan leder Forhandlingerne.
H vor der handles, der spildes. D erfor kan der naturligvis fore
kom m e urigtige A fgørelser, baade af Enkeltdom m ere og af de k o l
legialt sammensatte Retter. M en H ovedsagen er for Samfundet, at
der, taget i store Linjer, træffes rigtige A fgørelser. I en Kulturstat,
m ed videnskabelig uddannede og erfarne D om m ere, vil de af de
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ovennæ vnte under 1) og 2) nævnte D om stole trufne A fgørelser i
det overvejen d e Flertal være rigtige. Et lille M indretal af urigtige
A fgørelser vil aldrig kunne undgaas, heller ikke under et gennem 
ført A ppelsystem . D et hænder jo ogsaa under dette System Gang
paa Gang, at der bagefter er m egen T v iv l om, h vorvid t U nder
instansens eller Overinstansens D om er den rigtige. Erfaringen v i
ser endog Tilfæ lde, h vor Underinstansens D om af Eftertidens v i
denskabelige U ndersøgelse enstemmig er blevet anset fo r den
rigtige.
M en H ovedsagen er, at samfundsmæssig udlignes de enkelte
urigtige A fgørelser i T idens L øb gennem de store T als L ov af det
overvejende Flertal af retfæ rdige A fgørelser, o g at Fordelen ved
A ppelsystem et, den Form indskelse af det i F orvejen lille M indretal
af urigtige A fgørelser, der kan opnaas gennem dette System, ikke
staar i noget rimeligt Forhold til det samfundsmæssige T ab af Tid,
Kraft og Penge, som det store og om stændelige A ppelapparat k o 
ster Borgerne.
Sluttelig bemærkes, at der naturligvis altid for Borgerne skal
være et R etsm iddel m od en D om m er, der ud fra U kendskab
til L oven eller et personligt Fjendskab til en Part fælder aabenbart
uretfærdige D om m e. M en dette R etsm iddel maa ikke bestaa i en
A p p el af hans enkelte D om safgørelser, men i en generel Klage over
ham som en uduelig eller partisk D om m er til de almindelige, kol-

M ed den ov en for under 1) a-d og 2) givne Gruppering af Sagerne kan
jæ vn føres den danske R etsplejelovs §§ 14 og 225. Bag G rupperingen i disse
Paragraffer ligger der for de fleste Punkters V edk om m en de rigtige, gennem
Aarhundreders Erfaring bekræ ftede Synspunkter. Paa enkelte Punkter er
disse Bestem melser dog foræ ldede eller uhensigtsmæssige, se saaledes § 14
b og d.
D er er naturligvis intet i V e je n for under den ov en for foreslaaede O rd 
ning at bevare særlige D om stole for visse Sager, bestaaende af Jurister og
permanente, sagkyndige M edlem m er, f Eks Sø- og Handelsretten.
Om D om stols-O rdningen efter gældende dansk Ret se H. M unch-Petersen I 65-109 og H urw itz 22-50.
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legialt sammensatte D om stole, der kan tage Bestemmelse om hans
Fjernelse fra D om m erem bedet.
Naar der frem tidig kun bliver en enkelt Behandling af en Sag,
være sig for en D om stol 1) eller 2), kan Grundsætningerne for
D om stolens Behandling af Sagen, for Rettergangsm aaden blive re
lativt faa og enkle. D er findes i de gæ ldende Proceslove adskillige
selvfølgelige og overflødige Bestemmelser (f Eks den danske R ets
plejelovs §§ 150, 151, 1 Stk, 268-276, 278) og mange vidtløftige Regler
(f Eks §§ 153-167, 337-376).
D om m eren eller D om m erne skal have Ret til i det hele og store
frit at vælge den Behandlingsmaade, der er mest hensigtsmæssig
til den enkelte individuelle Sags rette Oplysning og Bedøm m else.
M an kan derfor indskrænke sig til i R ettergangsloven at give korte,
praktiske Regler om Væ rneting og Indkaldelse for D om stolen (ved
anbefalet Brev), om Retsvirkningen af en Parts U deblivelse, om
Forening af Sager, om D om s A fsigelse og Forkyndelse og om de
forskellige Bevism idler (jfr dansk R etsplejelovs §§ 235-248, 282,
284, 305, 340, 341, 249-254, 219, 168-213).
D et maa udtrykkelig fastslaas i Rettergangsloven, at Dom m eren
bør lede Forhandlingen, ikke b lot form elt, men ogsaa reelt. Han
kan, hvad der o fte er hensigtsmæssigt, overlade V idneafhøringen
til Parternes Sagførere; men hvis han finder, at disses A fh ørin g er
utilfredsstillende, navnlig utilstrækkelig paa visse Punkter, b ør han
selv aktivt gribe ind og udspørge V idnerne og eventuelt, hvis han
finder Sagen utilstrækkelig belyst ved de hidtil aflagte V id n e fo r
klaringer og andre Bevismidler, henstille til Parterne at frem skaffe
yderligere Oplysninger. Endvidere maa der ikk e i Fremtidens Rettergangslov findes en Bestemmelse som den ofte i Proceslovene,
ogsaa i den danske R etsplejelovs § 293, indeholdte Grundsætning,
at R etten ikke kan tilkende en Part mere, end han har paastaaet.
D om m eren skal altid saa vidt muligt bestræbe sig for at frem skaffe
det materielt rigtige Resultat, og hvis han opdager, at en Part har
en Ret, som denne Part ikke har set, skal han henlede hans O p 
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m ærksom hed herpaa; og kun hvis Parten herefter erklærer, at han
ikke vil gøre Retten gældende, maa det have sit Forblivende her
ved. D om m erens eneste Maal maa være det retfæ rdige Resultat;
og dette skal gennem føres, selvom der derved gaar Stykker af de
gamle stive Forhandlings- og Dispositionsm aksim er.
b. Blandt de Grundsætninger, der i vid t O m fang er gennem ført
i N utidens Proceslove, men som, efter min O pfattelse, heller ikke
maa findes i Fremtidens Rettergangslov, er, som jeg oven for frem 
hævede, ogsaa Principperne om O ffen lighed og M undtlighed, som
man endog har troet paa som saa hellige D ogm er, at de er blevet
opstillet i enkelte Landes G rundlov (se saaledes dansk G rundlovs
§ 72, jfr dansk R etsplejelovs §§ 29 og 148, 292, 429, 896 o fl a). D et
er iøvrig betegnende, at m edens den danske R etsplejelov 11 A pril
1916 oprindelig, som den blev vedtaget i 1916, var overordenlig d ok 
trinær i G ennem førelsen af O ffenlighedspricippet, har flere senere
Tillæ gslove (23 Juli 1932, 7 A pril 1936 og 15 M aj 1939) efterhaan
den, under T ryk k et af uheldige Erfaringer om denne O ffenlighed,
maattet gøre flere U ndtagelser fra Princippet (se den nugældende
R etsplejelovs §§ 29-32). M en Fremtidens R ettergangslov bør efter
min O pfattelse yderligere indskrænke O ffenligheden af H ensyn til
Parternes berettigede Interesser. D et bør i Loven bestem m es, at
Retsagens Behandling for D om stolene ikke skal være offenlig,
1) naar begge Sagens Parter er enige herom , og 2) paa Begæring
af den ene Part, naar D om stolen finder, at denne har frem ført
gyldige Grunde for, at O ffenligheden ikke indblandes i Sagen.
D en ældre danske Procesm aade i Tvistem aal gik altfor vidt i
Retning af Skriftlighed; den danske R etsplejelov 1916 er om vendt
gaaet for vidt i Retning af M undtlighed. Sandheden turde her ligge
i M idten. Baade en grundig og sam vittighedsfuld skriftlig Forbere
delse af Sagen og en alsidig mundtlig Forhandling er nødvendig til
en retfæ rdig Bedøm m else. I Reglen vil det være hensigtsmæssigt,
at Parterne veksler et eller to skriftlige Indlæg, h vori de udførlig
og indgaaende udvikler alle Sagens Punkter, baade Faktum og Jus,
70*
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begrunder deres egne Paastande og im ødegaar M odpartens. T o indgaaende og grundige Indlæg fra hver Side vil i de fleste T ilfæ lde
vise sig at være et fortrinligt sagligt Grundlag for den mundtlige
Forhandling; og m ed Ligestillingen af de skriftlige Indlæg og det
mundtlig frem førte maa D om m eren tage H ensyn til begge og ud
drage det samlede Resultat af dem begge.

En overordenlig vigtig Sag, naar det gælder den rette Behand
ling af borgerlige Tvistem aal er, ved Siden af D om stolsordningen
og Rettergangsreglerne, en rationel Organisation af Sagførervæ se
net. D en nugældende danske Lovgivnings Organisation heraf lider
paa flere Punkter af væsenlige Mangler. Saaledes er det nuværende
System i den danske R etsplejelovs §§ 120-122, hvorefter der tillæg
ges en Eksamenskarakter den største V æ gt, m ed en Graduering i
3 Klasser af Sagførere (H øjesteretsagførere, Landsretsagførere og

M edens efter den oven for foreslaaede O rdning det skriftlige og det
mundtlige Grundlag er ligestillet, er i den gældende danske R etsplejelov den
mundtlige Forhandling H ovedgrundlaget for Sagens Bedøm melse. M undtlig
hed er Reglen, Skriftlighed U ndtagelsen, se Rpl § 148; af U ndtagelser se
bl a §§ 223, 344, 345, 390, 415, jfr ogsaa Reglen, at Stævning og Svarskrift
skal være »korte«, Rpl §§ 337, 343. D er spores heri en doktrinær F jendtlig
hed m od den indgaaende og grundige skriftlige Fremstilling, en Fjendtlig
hed, der er psykologisk forklarlig, naar man har virket under den ældre
danske Procesordnings aldeles urimelige Skriftlighed, der havde udartet til
en Karikatur af en Retsagsbehandling.
O m den ældre danske Procesordning se I. N ellem ann: D en ordinaire c i
vile Procesmaade. 4 U dg 1892. 1-12, 68 ff. O m O ffenligh ed og M undtlighed
i gældende dansk R et se H. M unch-Petersen I 139 ff, og H urw itz 106 ff, jfr
sidstnævnte Forf.s V æ rk: D en danske Strafferetspleje I 44 ff.
N orsk R et er, saa vidt vides, det eneste Lands Ret foruden dansk, der
ogsaa ved en Inddeling af Sagførere i Klasser og Udnævnelsen til Sagfører
i en af disse tager et vist H ensyn til Eksamenskarakteren, men dog ikke i
saa h øj G rad som den danske Lov, se norsk L ov N r 5, 13 A u g 1915, K ap 11.
D et er en Selvfølge, at naar den oven for foreslaaede O rdning m ed lige-
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Sagførere) efter en Eksamens 1 og 2 Karakter og efter 2 Karakter
af 1 og 2 Grad, samt yderligere Eksam ensprøver for Retterne, et
kinesisk Mandarinsystem, som ikke kendes i de fleste andre euro
pæiske Lande, og som hviler paa en betydelig O vervurdering af
Eksaminers V æ rdi overh ovedet. D en rette Ordning vil efter min
O pfattelse være, at der anordnes to G rupper af Sagførere, som pas
sende kunde benæ vnes Sagførere og A dvoka ter. Ligesom man giver
enhver, der har taget m edicinsk Eksamen, R etten til at kalde sig
Læge og praktisere som saadan, og enhver, der har taget p olytek 
nisk Eksamen, R et til at kalde sig C ivilingeniør og virke som saadan,
b ør enhver, der har taget juridisk Eksamen (uden H ensyn til Eksa
menskarakteren), have R et til at kalde sig Sagfører og virke som
saadan. A dvokattitlen burde da være en særlig U dm æ rkelse til
dem, der — uden H ensyn til en Eksamenskarakter og uden nogen
A rt særlig Prøve fo r R etten — gennem en mangeaarig Praksis
(m indst 15 A ar), derunder særlig deres Procedure for Dom stolene,
efter disses M ening har erhvervet sig en saadan A nseelse i H t Fag
stillede D om stole, uden noget Appelsystem , gennem føres, maa de nuvæ
rende H øjesteretsdom m ere og Landsdom m ere bevare denne deres Benæv
nelse og deres øvrige personlige og økonom iske Rettigheder. D et vil der
næst være naturligt at gøre de nuværende H øjesteretsdom m ere til Præsi
denter i de ov en for foreslaaede kollegiale D om stole for de vigtigere Sa
ger. D er vil for Danmarks V edk om m en de form entlig være G rund til at
organisere de nævnte kollegiale R etter i K øbenhavn (fo r denne By, Sjæ l
land, Lolland-Falster og Bornholm ), O dense (fo r Fyn og om liggende Ø er),
V ib org (fo r N ørre- og V estjyllan d ) og Aarhus (fo r Ø stjyllan d og Sønder
jylland), i K øbenhavn m ed 6 A fdelinger, paa hver tre M edlem m er, og i de
andre nævnte Byer m ed 2 å 3 A fdelinger. D e nuværende Landsdom m ere
maa naturligvis blive M edlem m er af disse kollegiale Retter.
Overgangsmæssig maatte det fastslaas, at de nulevende H øjesteretsag
førere skulde have Ret til Benævnelsen A dvok at, dersom de maatte fore
trække denne sidste Benævnelse for deres nuværende. D e nulevende O verretsagførere og Landsretsagførere maatte bevare disse Benævnelser som velerhvervede Rettigheder. D og kunde man maaske i Forenklingens Interesse
vælge en af disse Benævnelser, f Eks O verretsagfører, som Fællesbetegnelse.
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dygtighed og Karakter, at D om stolene finder det retfæ rdigt som
A nerkendelse heraf at tildele vedkom m ende denne Titel, altsaa en
lignende Ordning, som kendes i England ved U dnæ vnelse af en
Barrister til Kings Counsel.

II.
R E TTE R G A N G E N I STRAFFESAGER OG

D E N Ø V R IG E

B E H A N D L IN G A F L O V O V E R T R Æ D E R E .
H vis man sammenligner selv de m oderne Straffeloves og Straffe
procesloves Behandling af L ovovertræ dere med Læ gevidenskabens
Behandling af de under dens Om raade hørende M ennesker, der le
gemlig eller sjælelig afviger fra N orm alen, vil det slaa én, h vor kun
stig og kom pliceret Retsvidenskabens og Lovgivningens Behandling
af L ovovertræ dere til D ato er. O ver denne Behandling raader for
det første et tungtvirkende Em bedsapparat: Politiet, en A n klage
m yndighed i flere Instanser, D efensorer, og D om stole, der netop
v ed L ovovertræ delser ofte for en stor D el er sammensat af ganske
usagkyndige M ennesker, N æ vninger eller D om sm æ nd (jfr f Eks
den danske R etsplejelovs §§ 68-107, 710-717). M en dernæst raader
der over Behandlingen af L ovovertræ dere et mægtigt og indviklet
S ystem af form elle Regler, der paa en kunstig M aade splitter Be
handlingen af disse M enneskeskæbner, i Danmark saaledes i: en
Forundersøgelse (R pl §§ 815-830), Forberedelse af D om sforhandling
(Rpl §§ 831-844), D om sforhandlingen (Rpl §§ 845-911). D ertil k om 
mer saa den gentagne, optrevlende Behandling, som A ppelsystem et
m edfører (R pl §§ 940-974), og endelig som 5te Stadium i denne lange
P roces Behandlingen i Fængsel, Interneringsanstalt eller paa anden
M aade — og det er egenlig fø rst her, i dette sidste, 5te Stadium vi
naar ind til det egenlige, det afgørende menneskelige Problem .
Betragter vi alene U ndersøgelsen af en form entlig L ov overtræ 
der — altsaa Behandlingen af ham inden D om m en — og her tager
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Politiundersøgelsen med, vil det ses, at han f ørst behandles af en
vis Gruppe Embedsmænd, Politiet; derefter gaar han over til Be
handling af en anden Gruppe, Statsadvokat og R igsadvokat; han
bliver dernæst, under Forundersøgelsen, i visse T ilfæ lde behandlet
af én D om stol og under D om sforhandlingen af en anden D om stol
(nemlig i Nævningesager).
En saadan Splittelse i Samfundets Retsforfølgningsapparat turde
være en U rim elighed og en ganske unaturlig M aade at behandle
M enneskeskæbner paa.
H vis man nu gaar ind paa en nærmere U ndersøgelse af hele
denne kunstige, leddelte Proces m ed dens 4 Stadier, vil det vise
sig, at dens sammensatte og indviklede Karakter for en stor Del
hænger sammen med, at ogsaa Lovgivningen paa dette Om raade
er belastet m ed og gennem syret af forskellige Principper, der til
dels er af politisk Oprindelse og som ogsaa er blevet betragtet som
hellige D ogm er (som saadanne ogsaa indført i enkelte nyere G rund
love), men som bunder dels i en idealistisk T ro paa Folkets Evne
til Deltagelse i den døm m ende V irksom hed, dels i T roen paa, at
»O ffen ligh ed « er et Universalm iddel, der ogsaa har heldbringende
V irkninger paa dette Omraade, at denne O ffenlighed, d v s Folkets
Følgen m ed i A viserne skulde hindre M isbrug af M yndigheder, og
dels endelig i en M istro til disse, der stammer fra den gamle Ene
vældes T id og fra en T id, h vor D om m erne havde en ringe U ddan 
nelse og ofte idethele var af en ringe Kvalitet.
D en dem okratiske Statsteori har paa dette Om raade automatisk
m edført N æ vninger og senere D om sm æ nd. D a man gjorde daarlige
Erfaringer m ed N ævningerne, indførte man Dom sm andsordningen
til i vidt O m fang at afløse N æ vningeordningen, idet den form entes
D e ovennæ vnte Regler om Forundersøgelse, Forberedelse og D om sfor
handling, §§ 815-911, gælder for Landsretten. D e tilsvarende Regler for U n 
derretten (samt for Sø- og H andelsretten) findes i Rpl §§ 925-939. Se nær
mere om disse Regler den indgaaende Behandling af Stephan H u rw itz: Den
danske Strafferetspleje II 413-516.
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at være bedre end denne. Efter de hidtil indvundne Erfaringer maa
D om sm andsordningen imidlertid siges at være blevet en Skuffelse.
M en at N æ vninger og D om sm æ nd er uegnede til at være D om m ere
i et h ø jt udviklet Kultursamfund, kunde man forøvrig i F orvejen
have sagt sig selv. Flertallet af Folk uden K valifikationer egner sig
selvfølgelig ikke til at øve en saa vanskelig og h ø jt intellektuel
Kunst: at døm m e Lovovertræ dere. Erfaringen viser navnlig, at
Nævningers og Dom sm æ nds Deltagelse i den døm m ende V irk so m 
hed i mange T ilfæ lde har ført til V ilkaarlighed i D om safgørelserne,
hvad der for N ævningers V edk om m en de tildels hænger sammen
med en H ovedskavank ved disse, nemlig, at de ikke skal give
G runde for deres Kendelse, m en som baade fo r D om sm æ nds og
N æ vningers V edk om m en de skyldes deres U kyndighed og deres
ofte ret ringe intellektuelle Stade idethele. A t døm m e et M enneske
for en Lovovertræ delse er en overordenlig vanskelig og sammensat
O pgave, der kræver den h øjeste aandelige U dvikling, M oden h ed og
Erfaring, og samtidig en fint m ærkende sjælelig Indstilling overfor
sine M edm ennesker. En Folkedom stol vil ofte døm m e de væ rdi
fuldeste

M ennesker haardest og lade

tarvelige

M ennesketyper

slippe let. D e to ædleste Skikkelser i H istorien, Sokrates og Kristus, blev døm t til D ød en af en Folkedom stol. D et var derim od
den uddannede Embedsmand, der udtalte: jeg finder ingen Skyld
hos dette Menneske. A lene disse H istoriens to store Eksempler
burde én Gang for alle have advaret Samfundet m od Indførelse af
N æ vninger og Dom sm æ nd. Endelig har man overset, at i England,
hvis N æ vninger har væ ret Forbilledet for Fastlandstaterne i saa
Henseende, har N ævningene haft en historisk m eget betinget M is
sion, som forlæ ngst har mistet sin Betydning. D et var i Kampen
m od Stuarterne i det 17 A arhundrede, at N ævningerne blev et
V æ rn for Borgerne m od Kongem agtens V ilkaarlighed og Indgriben
i D om stolenes V irksom hed. M en denne politiske, historisk betin
gede M ission har N ævningerne og Folkedom stolene idethele fo r 
længst mistet i N utidens Kultursamfund.
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M istroen fra ældre T id til D om m erne, navnlig fra den gamle
Enevældes T id , har overlevet denne T id og sat sine Spor helt ned
i m oderne Proceslove og m edført foruden N æ vninger en selv
stændig A nklagem yndighed, adskilt fra D om sm yndigheden, og de
vidtgaaende Krav til O ffen ligh ed ogsaa i Rettergangen i Straffe
sager. M en hvis D om stolene sammensattes ogsaa paa dette O m 
raade af h ø jt kvalificerede Personer, m ed den højeste videnskabe
lige og praktiske U ddannelse, kunde baade dette A pparat og O f
fenligheden undværes. For disse D om stole, der i h øjere G rad end
andre afgør M enneskeskæbner, er en kollegial R et paa 3 M edlem 
mer form entlig det rette. D et ene M edlem , Form anden for Retten,
maa være en Jurist, men de andre to M edlem m er bør være ikke
almindelige, ukvalificerede Dom sm æ nd, men en Læge m ed viden 
skabelig psykiatrisk U ddannelse og en Lærer m ed mange A ars pæ 
dagogisk Erfaring, hvad der navnlig vil have stor Betydning ved
de talrige Forbrydelser, der begaas af unge M ennesker. U nder den
nuværende Ordning er Sagkundskaben — til yderligere Forvikling
af Sagerne — splittet i Retslægeraad og D om stol. Juristen og LæSelv i England er der i nyere T id opstaaet stor U tilfredshed med N æ v
ningerne, baade fra D om m eres og A dvok aters Side og fra Næ vningerne
selv. D erom kan jeg vidne ud fra egen Erfaring, idet jeg har oph oldt mig
1 A a r i England og har arbejdet paa en engelsk A dvok ats K ontor. Jeg
havde rig Lejlighed til at tale baade med A dvok ater, D om m ere og de
jæ vne Folk, der udtages til Nævninger. D om m erne og A dvokatern e bekla
gede for det første den T id og Kraft, de maatte anvende paa at undervise
de jæ vne Folk i de for Sagens Forstaaelse nødvendige Retsbegreber og i at
forstaa Sagens Kerne, de relevante K endsgerninger; og dernæst frem hævede
de, at trods alt dette Slid var Resultatet ofte kummerligt, en mærkelig
»rough kind o f ju stice«, hvor de finere sjælelige V a lører gik tabt. Kun
ford i Næ vningerne i de fleste T ilfæ ld e fulgte Dom m erens Belæring, kunde
man sige, at Nævningerne ikke g jord e nogen større Skade. Næ vningerne
selv, i Reglen jæ vne

N æ ringsdrivende, udtaler

Gang paa

Gang

deres

levende U tilfredshed m ed at skulle være b orte fra deres Forretning, hvor
de ikke kan undværes, og idethele ofre deres T id paa et H verv, som
de aabent erklærer ikke at have Forstand paa. Naar N æ vningeinstitutio
nen endnu opretholdes i England, skyldes det kun den engelske politiske
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gen bør tvæ rtim od virke i den n øje menneskelige og saglige K on 
takt m ed hinanden, der kun naas, naar de virker sammen som M ed 
lemmer af samme D om stol, med samme A n svar for A fgørelsen . —
V isse Grupper af oplagte Sager, navnlig m od professionelle V old smænd og T yve, bør dog kunne behandles af den juridiske D o m 
mer alene .
M ed denne saglig forsvarlige Sammensætning af D om stolene
kan man 1) undvære det store A pparat m ed A nklagem yndighed
o g de mange form elle Regler om Forberedelse, D om sforhandling
m m. H ele Behandlingen maa foregaa straks og um iddelbart for
samme D om stol. D er behøver foruden denne kun at være Politi
m yndigheden, der efterforsker Forbrydelserne, frem skaffer A n 
klagematerialet, anholder og frem stiller Lovovertræ derne fo r D o m 
stolene, samt Forsvareren. M an b ør form entlig bevare ForsvarerInstitutionen, der efter danske Erfaringer har g jo rt stor N ytte,
ikke mindst som Bistand for D om m erne til Sagernes rette O p ly s
ning. M en det burde i Loven stærkere, end det er sket i den gæl
dende danske R etsplejelov (§§ 143, 739), betones, at den beskikKonservatisme, der paa dette O m raade hæger om M inderne fra det 17 A a r
hundrede, fra det engelske Folks Kampe m od Stuarternes Forsøg paa D e
spotisme.
D et eneste Argum ent, der i de senere A a r er blevet tilbage af dem, der
har været anført til Fordel for N æ vninger og Dom sm ænd, er dette, at gen
nem N æ vninge- eller D om sm ænds-Institutionen faar det brede Folk en
væ rdifuld K ontakt med Retslivet og en stærk Interesse for dets Problem er.
V e d Vurderingen af dette Argum ent maa der sondres mellem krim inelle og
civile Sager. V e d kriminelle Sager er H ensynet til den rette Behandling
af de M enneskeskæbner, Lovovertræ derne er, saa aldeles overvejen de alle
andre Hensyn, at ogsaa H ensynet til en Undervisning af det brede Folk om
Retsforhold maa vige. D et er forøvrig en mærkelig Forestilling, at man
skal undervise Personer, der er ukyndige i Dom m ergerning, ved at sætte
dem i D om m ersæ det. D et turde være en for Samfundet for kostbar U n der
visning, naar man som D om sm æ nd kan faa fuldt kvalificerede Personer,
Læger med psykiatrisk Uddannelse, istedenfor Personer fra det brede Lag
uden nogensom helst Forudsætninger og i mange T ilfæ lde endog paa et in
tellektuelt M iddelm aadigheds-Stade. D et jæ vne Folks Interesse er dernæst
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kede Forsvarers O pgave ikke er at faa den anklagede frikendt, men
at hjælpe D om stolen til at naa det helt retfæ rdige Resultat, navn
lig ved at frem skaffe saa mange O plysninger som muligt, derunder
naturligvis ogsaa alle dem, der taler i A nklagedes Favør. D a det
ogsaa i h øj G rad gælder om at faa den A nklagede til at bidrage
til Sagens Oplysning, burde den Bestemmelse, der findes i adskil
lige R etsplejelove (jfr dansk R etsplejelovs § 765, 2 Stk), om, at
den sigtede ikke er forpligtet til at udtale sig, ophæves.
Dernæst vil det m ed den oven for foreslaaede Sammensætning
af D om stolen 2) være unødvendigt at indblande O ffen ligh ed en ; og
først herigennem naas en fuldtud menneskelig forstaaende Behand
ling af Lovovertræ dere. M ange juridiske Praktikere, D om m ere og
Sagførere, kan ud fra rig Erfaring vidne om, at hos de for L ov over
trædelser sigtede er den tidligere Frygt for D om stolen e — der i sin
T id m otiverede Kravet om O ffenlighed — forlæ ngst forsvundet og
endt i en Frygt for O ffenligheden, d v s Frygten for Pressen. For de
uskyldig anklagede er O ffenliggørelsen i Pressen en sjælelig Tortur,
der er ikke mindre grusom end den middelalderlige, og for dem, der
i kriminelle Sager ikke af sagmæssig men af dramatisk A rt, en Interesse,
der i Reglen tilfredsstilles gennem Krim inalrom aner og Film, men som intet
har med den sagmæssig rigtige Behandling af Lovovertræ dere at gøre. Og
denne Interesse højnes jo ikke alm ent, i hele Befolkningen, fordi et relativt
yderst lille M indretal deltager i D om m ergerningen i enkelte Sager.
I civile Sager anvendes N æ vninger ikke i Landene, bortset fra England;
og ingen vil forsvare deres Indførelse i disse Sager. Men de borgerlige R et
sager, der efter den ov en for foreslaaede O rdning i et vist begrænset O m 
fang vil foregaa offenlig, vil gennem korrekte Referater i Dagspressen være
langt bedre egnet til at bibringe Folket en virkelig saglig Forstaaelse af
Retslivet end Deltagelse i N æ vninge- eller D om sm æ nds-V irksom hed i kri
minelle Sager. Iøvrig vilde en vis elementær Undervisning i Skolerne i b o r 
gerlig Ret være et andet godt M iddel til at frem m e denne Interesse i Folket.
O m D om sm ands-Institutionen og D ebatten for og im od denne se Hurw itz: D en danske Strafferetspleje I, 88-92 og den der anførte Litteratur.
O m Lægmandselem entets Deltagelse i Straffesager se ogsaa S keie: Den
norske Straffeproces I, 1 ff, 403 ff.
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første Gang er kom m et i K onflikt m ed Loven, hæmmer Frygten
for O ffenligheden, for Pressen ofte den naturlige menneskelige
K ontakt mellem dem og D om m erne. M en ogsaa tidligere straffede
M ennesker har et rimeligt K rav paa, at deres Skæbne ikke pris
gives en O ffenlighed, der mangler de intime Forudsætninger fo r at
forstaa denne Skæbne. H ertil kom m er H ensynet til A nklagedes
Familie, hvem O ffenliggørelsen bereder de største sjælelige Li
delser.
N aar en Anklaget, hvad enten han er skyldig eller uskyldig,
straks um iddelbart stilles for saadanne D om m ere, en erfaren Jurist,
en Læge og en Pædagog, uden det store A pparat af A n klagem yn dig
hed og O ffenlighed, vil der under A fh ørin gen eller Samtalen alene
mellem ham og disse kyndige og forstaaende D om m ere kunne k o m 
me en Fortrolighed, A aben h ed og M enneskelighed, der er beslægtet
m ed den, der hersker mellem Lægen o g den Syge under K onsul
tationen, og som vil være af den største Betydning for den senere
Behandling af A nklagede. Carl Ussing vidner ud fra sin store D o m 
mererfaring i den gamle Kriminalret og sit m enneskelige Livsyn,
at under den gamle Rettergangsordning (fø r R etsplejeloven ), h vor
der hverken var O ffenlighed, A nklagem yndighed, N æ vninger o l ,
kom »D om m eren i ganske anden G rad ind paa Livet af Samfundskriminaliteten og kom i personligt, ofte fortroligt F orhold til de
agerende — Sigtede, O frene og V id n er«, at D om m eren ved sin
U ndersøgelse den Gang »k om ind i mange personlige og private
Forhold, som kun indirekte har m ed selve Forbrydelsen at gøre og
som nu (under den nuværende R etspleje) forbliver skjult for ham,
fordi Sagen nu først forelægges for ham, naar U ndersøgelsen i væ 
senlig G rad er afsluttet, Sagen afklaret«, og, at den gamle R ets
pleje derfor idethele »gav D om m eren personlig mere Livsvisdom «.
Endvidere frem hæver Carl Ussing, at Krim inaldom m erne under
den gamle Ordning ofte fandt Lejlighed til at »bekæ m pe Krim ina
liteten ad andre V e je end netop gennem Straffeaktion«, og at de
netop »gennem den gamle R etspleje i særlig G rad blev V id n e til
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og fortrolige m ed de Sam fundsforhold og den M entalitet, der avler
Forbrydelse, og blev det paa en ganske anderledes skriftefaderlig
Maade end den nye R etsplejes D om m ere«. Endelig frem hæver Carl
Ussing som en Fordel ved, at den gamle Rettergang ikke var o ffe n 
lig, følgende: »D ette, at det m ødende V id n e aabent og trygt kunde
udtale sig uden at bringe sig selv, sine Paarørende, sine V en ner i
G abestokken; uden at befrygte Principalers eller Organisationers
Repressalier og Fjendskab; uden straks at staa som A nklager, fordi
man nævner Om stændigheder, der m aaske kan lede paa det rette
Spor — det var ikke b lot til stor H jæ lp for mange, der ved U held
var kom m et i Berøring m ed et kriminelt Tilfæ lde, men ogsaa for
Opklaring og D om m ertvivl baade for og im od den M istænkte«, se
Carl Ussing i Skrift og Tale, ved O luf H. K rabbe, 1935, 546-47, 553.
Endelig maa fremhæves, at O ffenlighed, ganske særlig i krim i
nelle Sager, der er opsigtvæ kkende, undertiden kan friste enkelte,
navnlig yngre D om m ere under D agbladsreferenters N ærværelse til
at betragte sig som Centrum i et Skuespil og til undertiden at
»agere« lidt vel m eget for Galleriet. D et er forøvrig én af flere
Grunde til, at Samfundet i Fremtiden i R eglen til D om m ere i kri
minelle Sager bør vælge ældre, erfarne D om m ere, som i deres Liv
allerede forlængst har gennemskuet, h vor ligegyldig og væ rdiløs
Popularitet og andet af den Slags fra Forfæ ngelighedens M arked
er. M en den sikreste Ordning er naturligvis ogsaa i saa H en
seende at udelukke O ffenligheden, for hvem til syvende og sidst
N ysgerrighedsinteressen i det opsigtvæ kkende Skuespil er det væsenligste M otiv.

Naar man i Danm ark i ret v idt O m fang har g jort gode Erfaringer m ed
Ansæ ttelse af forholdsvis unge D om m ere i U nderretten i K øbenhavn, hæn
ger det form entlig sammen med, at det danske Justitsministerium i Reglen
ikke ansætter disse D om m ere som Enedom m ere uden, at de først har gjort
T jen este som D om m ere i de kollegialt sammensatte Landsretter og derved
har vundet en ikke ringe Erfaring og M odenhed i Skønnet, navnlig ogsaa
ved en T id at døm m e sammen m ed ældre, erfarne D om m ere.
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A t A ppelsystem et er uheldigt i Tvistem aal mellem Borgerne, har
jeg oven for søgt at paavise. M en Indvendingerne m od A p p elsy ste
met faar en endnu dybere Baggrund, naar vi kom m er til A pp ellen i
Straffesager. I disse Sager drejer det sig i endnu h øjere G rad end
i Tvistem aal om M enneskeskæbner; og de Lidelser, der forvold es
Mennesker ved A ppelsystem et i Straffesager, staar ikke i rimeligt
Forhold til de Fordele, dette System kan tænkes at m edføre. Et
Eksempel fra Livet vil vise dette. En Forretningsmand blev i en
Agenturvirksom hed, han drev for et Foretagende jæ vnsides m ed
andre A genter for samme Foretagende, indviklet i en Bedragerisag,
hvori han og de fleste af disse andre A gen ter blev tiltalt. V e d U n 
derretten blev han idøm t Fængselstraf paa 6 M aaneder; ved Lands
retten blev Straffen nedsat til 3 M aaneder, ved H øjesteret blev
han frifundet. Gennem denne A p p el kom Sagen for ham til at vare
i 1½ A ar. Jurister, der beskæ ftiger sig med Straffesager, D om m ere,
A nklagem yndigheder, Sagførere, tænker i deres daglige Rutine i de
mange Sager, der gaar gennem deres Hænder, ikke paa, hvad disse
1½ A ar betyder for denne M enneskeskæ bne: af Lidelser og Tab
for ham og hans Familie. D et er naturligt, ti en M assepraksis selv
i disse alvorlige Sager maa nødvendigvis efterhaanden sløve enhver
Jurists Følelsesm odtagelighed i saa H enseende. M en det er heller
ikke Personerne, der skal bebrejdes noget, hverken D om m ere eller
Anklagere, ti de gør kun deres Pligt efter Loven, men det er S y
stem et. D ette A ppelsystem m edfører i dette og i mange lignende
Tilfæ lde i Livet, at Tiltalte og hans Familie gennem den lange T id
af et halvt, et helt eller 1½ A ar sjælelig sejgpines af Skam og Spæn
ding. Først af Skammen over D om m en fo r Bedrageri. D e søger at
undgaa deres Bekendte, de skjuler sig for V erd en ; de føler sig som
brændem ærket og udstødt. D et hellige O ffenlighedsprincip m ed
fører tillige, at han er sat i G abestokken i Pressen, en G abestok,
hvis T ortur er mindst ligesaa stor som den m iddelalderliges; hans
Forretningsforbindelser og hele den store M æ ngde af fjernere Be
kendte, hos hvem han hidtil havde et uplettet N avn, vil nu sky
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ham, brændem ærket som han er m ed Bedrageriforbrydelsens Stem
pel. Han er faktisk slaaet ud, ikke b lot personligt, men ogsaa fo r
retningsmæssigt, ti hvem vil indlade sig i Forretningsforbindelse
med eller benytte som A gen t en Person, som er straffet for Bedra
geri, tilmed i to Instanser? T il hans og hans Families Følelser af
Skam, Ensom hed og U dstødelse af de borgerlig agtedes Kres k om 
mer altsaa ogsaa som Slutstenen paa deres Lidelsers V e j ø k o n o 
misk Ruin for H jem m et. Saa kom m er endelig efter 1½ A ar, hvori
Spændingen, den forfæ rdelige U vished, Skammen og de øk on om i
ske Sorger efterhaanden har nedbrudt hans Hustrus H elbred, Fri
findelsen ved H øjesteret. M en Lidelserne for denne Familie gennem
disse 1½ A ar gives der ingen O prejsning for. Elendes H elbred er
undergravet, hans Erhverv er ødelagt. O m H elbredet og Erhvervet
nogensinde kan genvindes, staar hen i en uvis Fremtid og vil ialtfald gennem A ar kræve de største A nstrengelser og Ofre.
H vis vi Jurister b lot vilde prøve at frigøre os for vor tekniske
Rutines afstumpende Indflydelse og en enkelt Gang forsøge levende
at sætte os ind i disse Menneskeskæbner, der kræves som O fre af
dette forfæ rdende System, da vilde vi ikke hvile, før dette System,
A ppellen i Straffesager, en Gang for alle, for al Fremtid er afskaf
fet, saa at det kom m ende Samfund for den Slægt, der vokser op,
kan blive befriet for hele denne Tortur. D e ældre, erfarne D o m 
mere i H øjesteret, der frikendte M anden, skulde netop have siddet
i fø rste Instans. N etop for 1 Instans-Behandlingen, den vigtigste
Behandling af en M enneskeskæbne, er det Bedste ikke for godt.
M en anvendes dette Bedste, er til G engæ ld de andre Instanser
overflødige.
H vis D om stolen i første og eneste Instans ikke besættes med
en enkelt D om m er, derunder Jurister uden tilstrækkelig Livserfa
ring, selvom de iøvrig maatte have frem ragende Kundskaber, men
med en ældre erfaren D om m er som R ettens Præsident, og med
en Læge, der er en erfaren og dygtig Psykiatriker, og en praktisk
Pæ dagog som M eddom m ere, vil A p p el kunne undværes, ti ingen
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anden D om stol vil kunne trænge saa d ybt ind i en M enneske
skæbne som den, der fra første Færd, straks og umiddelbart, uden
et A pparat af andre M yndigheder o g uden O ffenlighed, i fortrolige
Samtaler m ed A nklagede kan bibringe ham den T ryghedsfølelse,
at D om m erne først af alt vil søge at forstaa ham m enneskeligt og
først derefter døm m e eller frifinde ham, og selv, hvis de døm m er
ham, stadig vil følge ham under den Behandling af ham, som de
anser for den rette.
V e d dette sidste er vi naaet til et andet vigtigt Punkt i en Frem-

A f den ældre erfarne D om m ertype, der er egnet til at afgøre Straffe
sager i første og eneste Instans, har det danske Samfund heldigvis en Del.
Under O m talen af en tragisk M enneskeskæbne, der var den anklagede i en
Barnemordsag, skrev et af vore bedste, mest saglige Blade: »H v or m ørk
denne Tragedie end var, fik den dog, medens den blev udspillet, lid t Lys
over sig. O g dette Lys skabtes af Rettens Formand, Landsdom m er B. Hans
hele M aade at lede Forhandlingen paa var saa tiltalende, at det m ed god
G rund er bleven frem hævet i et Par Blade. M ed dyb menneskelig For
staaelse, m ed N æ nsom hed og m ed sikker T akt leder Landsdom m eren Rets
forhandlingen saaledes, at det meget snart gaar op for den, der staar foran
ham i Skranken, at M anden der bag D okum enterne og L ovbøgerne vel er
D om m er og vel sidder her for at hævde Ret og udmaale Straf, men at han
er tillige M enneske og M ed m enn eske. D er var m ere end eet V idn e, som
fo rlo d Skranken m ed et U dtryk af stille T aknem lighed.«
»D en Dag, det kan siges i Danmarks Retsale, at V idnern e forlader
Skranken m ed en T ak i Sindet til D om m eren, er vi naaede et langt Skridt
frem im od den ideelle Rettergang.«
D ette Blad, der ogsaa anerkender, at denne D om m er afskar offenlige
M eddelelser om Sagen, slutter A rtiklen saaledes: »Ligesom O ffenligheden
ikke bør have A dgang til i Retsalen at følge en saadan T ragedie og dens
Enkeltheder, ligesaa b ør den heller ikke rulles op i Bladene. H verken den
anklagede, de paarørende eller V idnern e glemmer nok, saa længe de lever,
den Dag i Nævningetinget, og den er, som en D om m er udtalte, i sig selv
en stor Tillæ gstraf for den anklagede. D erfor bør hverken denne eller den,
som i dette Tilfæ lde, haardt prøvede Slægt straffes endnu engang v ed at
se Sagens Enkeltheder om talt i D agbladene. Retten har døm t. Lad ikke
dem, der er saa rene, at de tør kaste den første Sten, paa G rundlag af en
alligevel for lidet oplysende M eddelelse eller Referat faa Lejligh ed til at
døm m e paa ny.«
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tidens R eform paa dette O m raade: Behandlingen af Straffesagen
— der altsaa frem tidig maa blive en enkelt og ikke flere, leddelte —
maa ikke skilles fra, men udgøre en organisk Enhed m ed den efte r 
følgen d e Behandling i Fængslet, Psykopatanstalten, Ungdom sanstalten; og de samme Dom m ere, Juristen og de andre, der allerede gen
nem Straffesagen har faaet det stærkeste Indtryk af og Kendskab
til L ovovertræ deren og paa Grundlag heraf bestem m er sig for én
Behandling af ham, være sig Straf eller andet, maa derefter n øje
følge ham paa det Sted, h vor han anbringes, og eventuelt kunne
ændre Behandlingen af ham, dersom de efter indgaaende Iagttagel
ser kom m er til det Resultat, at en Æ ndring vil være forsvarlig. D et
vil derfor være den rette frem tidige Ordning, at disse D om m ere
ogsaa virker ved Fængselsanstalten som Ledende, altsaa lige saa
naturlig som Overlægerne ved H ospitalerne baade tager Bestem 
melse om den første Behandling af de Syge og derefter n øje fø l
ger og anordner al senere Behandling. D et er kun de nedarvede,
indgroede Sondringer mellem forskellige form elt adskilte juridiske
Fag og Ordninger, som Strafferet, D om sbehandling og Fængselsvidenskab, der hæmmer os Jurister og hindrer os i at se, at denne
organiske Enhedsbehandling af L ovovertræ dere er den eneste rig
tige, er Fremtidens. O g en ændret Behandling af Lovovertræ dere
senere af den samme erfarne Jurist og hans M eddom m ere er et m e
get bedre M iddel m od Fejltagelser end det nuværende A ppelsystem .
M a O D om m erne og Fængslets psykiske Ledere maa blive de
samme Personer.
N aar baade D om m en og den senere Behandling i Fængsel e a
betros denne samme Jurist og hans kyndige M eddom m ere, Lægen
og Læreren, vil disse ikke i nogen M aade føle deres faglige A n 
seelse i Fare ved at ændre Behandlingen af Lovovertræ derne eller
helt frigive en saadan, ikke mere end den Overlæge, der ved et
H ospital først p røver én Behandlingsmaade og senere gaar over til
en anden. A f H ensyn til Borgernes Sikkerhed paa dette Om raade
maa det dog naturligvis være en fast Regel, at en ændret Behand71
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ling ikke kan bestaa i en F orlæ ngelse af den én Gang idøm te
Fængselstid. N oget andet er, at L oven netop i vedkom m ende T il
fælde hjem ler Straf paa ubestem t T id . D erim od bør D om stolen
kunne fritage den døm te for Straf, hvis den efter nye O plysninger
anser ham for uskyldig, og samtidig kunne tildele ham Erstatning.
D en her foreslaaede D om stol b ør behandle alle Forbrydelser,
baade dem, der begaas af Børn (under 15 A ar), unge M ennesker
(mellem 15 og 18 A a r) og V ok sn e, og baade dem, der begaas af
normale M ennesker, og dem, der begaas af Sindsyge, A andsvage
e l. D et er vigtigt, at D om stolen har M ulighed for at følge L o v 
overtræ derne fra Barne- og U ngdom stadiet og undergive dem den
egnede Behandling, h vorfor særlige Børnem yndigheder kan und
væres. H vis den, der har forsyndet sig allerede som Barn eller ungt
M enneske, ogsaa i den voksne A ld er begaar en Forbrydelse, vil den
D om stol, der har fulgt dette M enneske fra de tidligste Stadier, have
de bedste Forudsætninger for at bedøm m e ham paa hans nuværende
Trin, hvor han igen har overtraadt Loven. D ette har saa meget
mere Vægt, som m angfoldige Forbrydere begynder deres F orbry
derbane allerede i Barndommen, jfr C yril B urt: U nge L ovovertræ 
dere, 1937, 9-16, 21, 30-31, 32-33, 76-77, 97-99, 187, 190, 197.

Men ved Siden af hele denne N yordning, hvor altsaa de fleste
af den nuværende Straffeproces’ Regler (om N ævninger, D om smænd, Anklagem yndighed, Forundersøgelse, A p p e l) bortfalder, maa
man samtidig bevare det væ rdifulde i det gamle Retsystem . Fordi
man indfører en mere livsnær, um iddelbar og m enneskelig R etter
gang i Straffesager, er der ingen Grund til at slette Sondringen
mellem Straf og andre Behandlingsmaader eller til at lade haant
om de A arhundreders Erfaring, der ligger i de gæ ldende Straffe
love og disses Grupperinger og D efinitioner af Forbrydelser.
En almindelig Straffelov m ed en n øje specificeret O pregning af
de strafbare Handlinger og en Bestemmelse af disses G ernings
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indhold er aldeles nødvendig i en Kulturstat, da den opregnende
og definerende Straffelov er det bedste V æ rn fo r Borgerne m od
Samfundsmagtens Vilkaarlighed. Borgerne maa n øje vide, hvilke
Handlinger de kan blive straffet for eller idøm t anden Behandling
for. Liszt siger m ed R ette: Grundsætningen: »N ullum crim en sine
lege« er »ein Schutzwehr für die bürgerliche Freiheit«, Liszt 5. For
den enkelte Person er Straffen paa de fleste Om raader (bortset
fra B øder) en langt haardere Retshaandhævelse end Erstatning.
A t det ikke er nødvendigt og ikke muligt at opregne alle de
m angfoldige til Erstatning forpligtende H andlinger, kan altsaa ikke
begrunde noget tilsvarende ved de strafbare Handlinger. Disses
Kres er langt snevrere end hines og er et U dtryk for, at der blandt
de mange retstridige H andlinger er et mindre, bestem t afgrænset
A ntal Handlinger, som Samfundet anser for saa farlige for Retsikkerheden, at det maa ramme dem ikke b lot m ed Erstatning og
anden privatretlig Retshaandhævelse, men ogsaa med det langt
haardere Retsbeskyttelsesm iddel, Straf. M en disse H andlinger maa
da af H ensyn til Borgernes Sikkerhed n øje opregnes o g defineres
i Straffeloven.
N oget helt andet er, at der ingen Grund er til at belaste de v o r
dende D om m eres U ddannelse m ed de i alle Enkeltheder indgaaende
Klassificerings-, A fgrænsnings- og D efinitionsundersøgelser af de
forskellige Forbrydelser, som en m eget stor D el af Strafferetsvidenskaben hidtil har væ ret optaget af, ford i O pregningen og Specifi
ceringen af de forskellige Forbrydelsesarter er de tidligere og
de nugældende Straffeloves H ovedindhold. H ele denne Klassifi
cerings- og D efinitionsproces er Kommentarlitteraturens O pgave
paa dette Om raade. N aturligvis maa de vorden de D om m ere under
Retstudiet lære M etod en i denne Klassificerings- o g D efinitionsproces ved Forbrydelserne at kende, en M etode, der forøvrig kun
er en U nderart af al L ovfortolk n ing; men for at opnaa dette K en d 
skab til M etoden er enkelte typiske K ategorier af Forbrydelser
fuldt tilstrækkeligt. D en T id og Kraft, der hidtil har væ ret anvendt
71*
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i den videnskabelige U ddannelse paa at faa n øje Kendskab til Klas
sificerings- og D efinitionsprocessen v ed alle eller de fleste F orbry
delser saavelsom paa at kende den hidtidige Straffeproces’ mægtige
System af form elle Regler, b ør frem tidig anvendes paa mere frugt
bare Omraader, paa psykologiske og sociologisk e U ndersøgelser
over Grundene fo r Samfundet til at anse netop de og de K ategorier
af retstridige Handlinger for saa farlige, at de bør belægges med
Straf, og endvidere paa psykiatriske Studier af de forskellige Forbrydertyper og deres Behandling. D e hidtidige Straffelove beskæ f
tiger sig overvejen d e med Forbryd elsern e, de ydre Gerninger, og
ikke m ed F orb ryd ertyp ern e. N aturligvis skal det ikke underkendes,
Efter det ov en for udviklede maa det altsaa anses for en uheldig O rd 
ning, der undertiden er blevet foreslaaet selv fra m oderne kriminalistisk
Side, nemlig, at der skulde være én M yndighed til at fastslaa Forbrydelsen,
G erningsindholdet, og en anden til at bestem m e den nærmere Strafbehand
ling eller anden Behandling af Lovovertræ derne, jfr bl a H entigs »T atgericht« og »Behandlungsgericht«, Hans v. H entig Straffen, 1935, 242-43.

T il at være M edlem m er af de ov en for foreslaaede nye D om stole i kri
minelle Sager vil i Danmark foruden de nuværende D om m ere ogsaa Fæng
selsinspektører være vel egnede.

O m Grundsætningen: Nullum crim en sine lege eller, som den ogsaa
udtrykkes: Nulla poena sine lege og dens Begrænsninger se ogsaa det N o r
diske Juristmøde 1937’s Forhandlinger S 56-91 og II Bilag, af B ryn olf H onkasalo.
Naar A ppelsystem et afskaffes baade i borgerlige Sager og i Straffesager,
og den hidtidige omstændelige, form elle Fremgangsmaade i sidstnævnte
Sager bortfalder, som ov en for foreslaaet, vil den frem tidige Rettergangslov
ikke beh øve over 1000 Paragraffer, som den nuværende danske R etspleje
lov behøver, men kan i relativt faa Paragraffer fastslaa de naturlige enkle
Grundsætninger, der maa være vejleden de for D om m erne i borgerlige og
kriminelle Sager.
Som i Teksten fremhævet, er den danske R etsplejelovs Bestemmelser,
selv paa de Omraader, hvor man nødvendig maa have visse form elle Regler,
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at Forbrydelsesarten undertiden ogsaa kan bidrage til at karakteri
sere F orbrydertypen (f Eks visse Sæ delighedsforbrydelser). M en i
mangfoldige T ilfæ lde kan samme T y p e begaa m eget forskellige A r 
ter af Forbrydelser. D ette gælder ikke m indst unge L ovovertræ 
dere. M en alt dette hører under de psykologiske, psykiatriske og
sociologiske U ndersøgelser, der baade maa behandle Handlingsarter, M ennesketyper, deres respektive Farlighed, den statistiske
Konstatering af de forskellige Forbrydelsesgruppers H yppighed,
T ypernes M ulighed for T ilbagefald eller Forbedring, Straffens og
andre M idlers Indflydelse paa de forskellige T y p e r o s v. Selvom
der i nyere Straffelove er gjort visse T illøb til en individualiserende
ofte altfor vidtløftige og omstændelige. R etsbøgem es Indretning og Førelse
kan man udmærket overlade til D om stolen selv; hertil behøves hverken kgl
A nordning eller ministerielle Bestemmelser, som i Rpl §§ 33, 39 og 41 a
fastsat. V il man endelig i selve Rettergangsloven fastslaa visse form elle
Regler om disse Bøgers Førelse, kan det gøres i færre og mindre om stæ nde
lige Paragraffer end i Rpl § 33-41 sket.
D om stolsorganisationen bliver efter den ov en for foreslaaede O rdning
betydelig simplere end nu i Rpl §§ 1-21, jfr §§ 42-59, fastsat. Ogsaa R eg
lerne om R etsm øder bliver væsenlig enklere end i Rpl §§ 22-32 anordnet,
navnlig fordi O ffenligh ed i de fleste Sager, baade borgerlige og kriminelle,
ophæves.
H ele A fsn ittet om N æ vninger og D om sm ænd, R pl §§ 68-98 bortfalder.
D et samme gælder A fsnittet om Anklagem yndigheden, Rpl §§ 99-107.
I Reglerne om Politim yndigheden, §§ 108-118, b ør alt Politi i Landet, og 
saa de lokale Politim estre ubetinget underordnes en øverste R igspoliti-D irek
tør eller Politim inister, for at give Retsforfølgningen m od Forbryderne al
fornøden Kraft, Beslutsom hed og Enhed; og navnlig maa den svage Be
stemmelse i Rpl § 114, »efter Forhandling med vedkom m ende Politim estre«,
forsvinde. I Kampen m od Forbryderne er det ikke »Forhandling« mellem
M yndigheder, der er paakrævet. M en den Ø verstes O rdre, der ubetinget
maa lystres, ned gennem alle Grader, er det ene fornødne. M ed Forhand
ling spildes T iden , og Selvhævdelsen og K om petence-Forfæ ngeligheden faar
en frodig Jordbund.
Ogsaa A fsn ittet om Sagførere, Rpl §§ 119-147, kan efter den oven for
foreslaaede O rdning forenkles, idet der herefter kun bliver to Grupper.
A dvok ater og Sagførere, og de begge udnævnes efter de frem hæ vede enkle
Grundsætninger.
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Behandling af T y p er (se f Eks dansk Straffelov 15 A pril 1930 §§ 16,
17, 30, 37, 41), er det dog stadig de forskellige Klasser af F orbry
delser og disses Gerningsindhold, fortolkningsm æssig fastslaaet,
der er Straffelovenes H ovedin dhold. D ette er, som o v e n fo r frem 
hævet, utvivlsom t en vigtig O pgave, der ikke maa forsøm m es af
nogen Straffelov, men den nærmere U dredning heraf er en O pgave
for H aandbogslitteraturen, der altid kan konsuleres af D om m erne
i de tvivlsom m e Tilfæ lde. Fremtidens Straffelove maa foruden
fuldtud at bestem m e og afgrænse dette G erningsindhold tillige
give ledende Grundsætninger for de forskellige Lovovertræ deres
Behandling paa Grundlag af psykiatriske, sociologisk e

og

kri

minalistiske Erfaringer; og den største D el af den videnskabelige
Reglerne om Indstævning, Rpl §§ 153-167, forkortes, idet Stævningsmænd
afskaffes og Indkaldelse gennem Postvæsenet ved anbefalet Brev gøres ube
tinget, og ikke som nu kun »efter Partens V a lg«, § 163 a. Rpl § 171 afskaffes,
idet det som H ovedregel maa fastslaas, at enhver uden H ensyn til, hvor
fjern t han bor, er pligtig at m øde som V idn e for den D om stol, der behand
ler Sagen, naar Staten betaler Rejseom kostninger o l . Aflæ ggelse af V id n es
byrd for anden Ret maa være Undtagelsen.
Iøvrigt kan Reglerne i R pl §§ 168-213 om V id n er og Syn og Skøn i det
hele og store opretholdes. D er b ør im idlertid affattes en særlig, højtidelig
Edsform aningstale, som altid skal oplæses for Vidnerne. M an kunde for
øvrig udmærket godt til denne T ale fra Edsform aningen af 25 Juni 1842
tage de indledende velvalgte O rd (de første tre Punktumer) samt Forma
ningens sidste Sætning, og anvende disse alvorlige Ord uforandret (altsaa
m ed U deladelse af de mellem liggende 5 Punktumer).
Reglerne i Rpl §§ 148-152, 214-267 (de almindelige Bestemmelser om
Procesm aaden, Rettens Raadslagninger og A fgørelser, Retternes Virkekres,
Værneting, Forening af Krav, Sagens Parter og Rettergangsfuldm ægtige)
kan i det væsenlige bibeholdes, m ed de af den oven for foreslaaede O rd 
ning følgende Æ ndringer (jfr navnlig ov en for om M undtlighedsprincippet).
Rpl §§ 268-276 om Forligsmægling ophæves, da denne for de usagkyndige
Forligsmænd i det væsenlige er unyttig, og Forligshvervet i de fleste T il
fælde kun er et lønnet Bierhverv for K om m unalpolitikere.
Reglerne i Rpl §§ 277-336 (om Procesm aaden i borgerlige Sager i A l
m indelighed, om Forpligtelse til at fremlægge synbare Bevismidler, A f 
høring af Parter og Parts Ed, Sagsomkostninger og R ettergangsbøder og
fri Proces) kan i det væsenlige bibeholdes, m ed visse af den ov en for fore-
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Strafferet maa beskæftige sig hermed. A t straffe alene eller væ sen
lig efter F orbrydelsen,s A r t (T yveri, Bedrageri, V o ld o s v) og ikke
give en individualiserende Behandling af Forbryderen efter dennes
hele Karakter og sociale Forhold, er som at behandle Sygdom m ens
Sym ptom er og ikke dens Aarsager.

Naar H ovedvæ gten i Fremtidens Strafferetsvidenskab lægges
paa U ndersøgelsen og Behandlingen af selve F orbryd ertyp en og
ikke af Forbrydelsen, dennes A rt, altsaa af Forbryderens Karakter,
Evner, A nlæ g, aandelige Niveau, de Fam ilieforhold og sociale Forslaaede Ordning følgende Æ ndringer, se navnlig oven for om Forhandlingsog Dispositionsmaksim en, jfr Rpl § 293.
Da Forberedelse af D om sforhandling og D om sforhandling baade for de
foreslaaede Enkeltm andsretter og de kollegialt sammensatte Retter i det
væsenlige kan foregaa paa samme M aade, kan Reglerne i Rpl §§ 337-393
og §§ 425-441 sam m enarbejdes og forkortes betydeligt. Reglerne i Rpl §§
442-477 om Sø- og Handelsretsager, V eksel- og Gældsbrevsager, Æ gteskab
sager, Faderskabsager, Um yndiggørelsesager o l, M ortifikation - og E jendom Sager kan i det væsenlige bibeholdes. D et samme gælder Rpl. §§ 478-592
§§ 596-682 om Eksekution, Tvangsauktion, Ind- og U dsæ ttelsesforret
ninger, A rrest og Forbud, Konkurs, D ødsb osk ifte m. m. M H t Konkurs er
der af en K om m ission u darbejdet et Forslag til R eform af K onkursloven
af 25 Marts 1872, se Udkast til L ov om G ældsordning, med udførlige M o 
tiver; men om visse H ovedpunkter i dette Forslag er der opstaaet Diskus
sion, se bl a Stephan H urw itz: Konkurslovkom m issionens Betænkning, 1941,
N iels H arbou: Bemærkninger til U dkast til L ov om G ældsordning, 1942
(Sæ rtryk af T idskriftet »Fuldm æ gtigen«), T horkil M yrdahl i U f R 1941. B.
313-328, Erwin M unch-Petersen i »Juristen«, 1941.553-592 og i Svensk Juristtidning 1943.62-70, H. H. H olm i U f R 1942 B 261-79.
Den rette O rdning af Konkursinstituttet vilde efter min O pfattelse
være, at man indrettede én K onkurs- eller G æ ldsafviklingsform for Land
bruget og én Form for Byerhvervene. H vad Landbrugets G æ ldsordning an
gaar, henvises til det Forslag hertil, jeg har givet oven for S 845-48 N oten.
M H t Konkurs- eller G æ ldsafviklings-O rdningen for Byerhvervene burde en
R eform form entlig dels gaa ud paa en væsenlig Indskrænkning af de privile
gerede og paa anden M aade sæ rbegunstigede K reditorers T al og dels paa
en Fremme af Konkursbehandlingens Hurtighed, navnlig ved Forkortelse
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hold, hvorunder han er vok set op, vil forøvrig en M æ ngde Begrebsundersøgelser, der hidtil har indtaget en H ovedplads i Strafferet
ten, tabe sin Interesse. Man erindre b lot her, hvor mange intellek
tuelle Kræfter der i de sidste 100 A ar er ofret paa Spørgsmaalet
om at bestem m e det strafbare F orsø g, paa Striden mellem de sub
jektive og objek tive Teorier, Spørgsmaalene om Forsøg m ed utjen 
lige M idler og m ed utjenligt O b jek t, o s v. Kravet i visse Landes
Straffelove om, at der fo r at straffe fo r Forsøg maa foreligge en
Iværksættelseshandling, tjenlig eller utjenlig, eller en H andling, der
er Begyndelsen til Iværksættelsen, er retsteknisk uholdbart. Saa
ledes maa det erkendes, at f Eks fransk L ov s: »com m encem ent
af Fristerne, A fskaffelse af K reditorforsam lingerne, U delukkelse af p rofes
sionelle Kreditorrepræsentanter, Forhindring af, at Boets Slutning udskydes
paa G rund af A ktiver, der først senere kan realiseres, idet saadanne A k 
tiver maa anslaas skønsmæssig og deres saaledes fastsatte V æ rd i udbetales
K reditorerne af et K reditorfond, der virker efter Forsikringsprincipper, og
endelig men ikke mindst ved et n ø je praktisk Sam arbejde mellem Skifte
retten og Kreditorforeningerne.

N aar A ppelsystem et ophæves, bortfalder Reglerne i Rpl §§ 394-424 og
§§ 435-441.
I Reglerne om Strafferetsplejen i Rpl. §§ 683 ff sker der efter den ov en 
for foreslaaede Ordning indgribende Forandringer. En selvstændig offen lig
Anklagem yndighed udenfor Politiet bortfa ld er; derfor kan adskillige af
Reglerne i Rpl §§ 710-717, 801-814 udgaa.
Da

de forskellige Stadier:

Forundersøgelse, Tiltale, Forberedelse af

D om sforhandling og D om sforhandling for Landsret, samt Behandling ved
N æ vninger bortfalder, og Undersøgelsen og Behandlingen for den sag
kyndige D om stol udgør en Enhed, kan Reglerne i Rpl §§ 815-939 sam arbej
des, forkortes og forenkles betydelig. D en n ye D om stol maa ogsaa ved U n 
dersøgelsen og Dom sbehandlingen have en vis Frihed til at bestem m e den
M aade, den vil gaa frem paa; og de fleste af de form elle Regler i nævnte
§§ 815-939 kan derfor bortfalde. D a endelig A ppelsystem et afskaffes, b o r t
falder Reglerne i Rpl §§ 940-987.
Sluttelig skal m H t den frie Bevisførelse i saavel borgerlige Sager som
Straffesager, der indførtes v ed R etsplejeloven (jfr R pl §§ 281, 2 Stk, og 292,
1 Stk) bemærkes, at denne B evisbedøm m else vel i flere H enseender maa
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d’ exécution«, eller norsk L ov s: »H andlinger, h vorved en F orbryd el
ses U dførelse tilsigtes paabegyndt«, i V irkeligheden kun giver gan
ske vage A fgræ nsninger, jfr K noph 158-59. A l B egrebsbehandling
paa dette Om raade er trods al anvendt Skarpsindighed ret ufrugt
bar, hvad ogsaa K nophs U dviklinger, S 150-69, synes mig at vise.
Idetheletaget maa det op gives at sondre mellem de fjernere, b lot
forberedende Handlinger, som skulde være straffri, og de nærmere
Handlinger, der iværksætter eller paabegynder at iværksætte For
brydelsen. Bedre er derfor de Love, der som Forsøg straffer »alle
de H andlinger, der tilsigter at frem m e eller bevirke U dførelsen af
en Forbrydelse«, og saaledes m edtager selv de fjerneste Forberedelseshandlinger, idet det afgørende er, at de er baaret af et forbetragtes som et Fremskridt, men at den forudsæ tter en stor Livserfaring
og M enneskekundskab hos D om m eren; og det vilde være ønskeligt, om
Lovgiveren ud fra Erfaringen vilde fastslaa visse G rundsætninger for Be
visbedøm m elsen, som vel ikke skulde være ubetinget bindende, men v e j
ledende for D om m erne. D er er saaledes al god G rund til i saadanne G rund
sætninger at indskærpe M istænksom hed ov erfor visse V idner, navnlig m od
dem, som økonom isk og psykisk er afhængige af og lever under et vist
T ry k fra deres Chefers Side, hvad i h øj G rad er T ilfæ ld et i det praktiske
Erhvervsliv m ed alle de smaa Funktionærer. Chr V ’s L ov 1-13-16 hviler
paa Aarhundreders Livserfaring, naar den fastslaar, at alle T jen en d e er
vildige V id n er og »skulle ej anses, m ed m indre ingen anden V id n e kand
havis, fornem m elig i Drabs, V old s, eller deslige, Sager; T i d a skulle de
vidne, som afveed«. I borgerlige Sager om Penge og Penges V æ rd er Funk
tionærers V idsn esby rd i deres Chefers Retsager som H ovedregel intet værd.
Erhvervslivets Ledere er D iktatorer, der u døver et langt større psykisk
T ryk paa deres Funktionærer, end nogen enevæ ldig politisk D iktator ud
øver ov erfor sine Undersaatter. D et b etyder o fte Eksistensen for en Funk
tionæ r at vidne m od sin Chef. M ulig kan man naa et Stykke i Retning af
Chr V ’s L ov 1-13-16 gennem Rpl § 170, h vorefter V idn esbyrd kan nægtes,
baade i borgerlige Sager og Straffesager, naar Besvarelsen af et Spørgsmaal
vilde udsætte V id n et for »T a b af V elfæ rd « for det selv eller i borgerlige
Sager tillige for »et væsenligt Form uetab«. For en Funktionær er det her
ofte et Velfæ rdspørgsm aal. M en desværre er dette Forhold efter Rpl § 170
kun en Fritagelsesregel; og hvilken Funktionær tør nægte at vidne, naar det
gælder en stor økonom isk Sag for hans C h ef? H er var Chr V ’s L ov mere
i K ontakt m ed Livet, naar den simpelthen afskar slige V idnesbyrd.
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bryderisk Forsæt, se f Eks dansk Straffelov § 21, jfr K ra bbe 150 ff.
M en bedre vilde det være helt at stryge ogsaa denne Beskrivelse
og b lot fastslaa, at Forsøg paa Forbrydelser kan straffes eller paadrage den handlende en anden, i Loven hjem let Behandling, ligesaavel som fuldbyrdede Forbrydelser, og iøvrig overlade den k yn 
dige D om stol nærmere at bestem m e Straffen eller en anden Be
handling efter F orbryd ertyp en s Beskaffenhed.
De, der begaar Forsøg paa Forbrydelser, er nemlig h øjst forskel
lige M ennesketyper og Menneskeskæbner, lige saa vel som de, der
fuldbyrder Forbrydelser. A , der skyder B uvidende om, at denne
allerede er død, altsaa for at dræbe B, er en helt anden T y p e end
den, der anvender Signen, M aalen og Manen for at dræbe B, eller
giver B et vist Kvantum Sukker i den T ro, at det kan dræbe B. 1
førstnæ vnte Tilfæ lde er samme Straf som for fuldbyrdet F orbry
delse paa sin Plads. I de sidstnævnte T ilfæ lde er A nbringelse paa
en Aandsvageanstalt eller et Sindsygehospital den rette Behandling.
Ogsaa de mest taabelige Personer kan jo være overordenlig farlige
for Samfundet; i det ene Ø jeb lik anvender de utjenlige M idler,
men de samme kan m eget vel i et andet Ø jeb lik anvende de mest
tjenlige M idler. Mange af dem er farlige for Retsikkerheden og bør
derfor tages i Forvaring af Samfundet under en eller anden Form.
D erfor skal det ikke være nogen Betingelse for Straf eller anden
Behandling af Forsøg, at der er begaaet en retstridig Handling. D et
er den retstridige V ilje, Samfundet her reagerer overfor. Selv en
imaginær Forbrydelse kan være V id n esbyrd om et saa farligt Sinde
lag, at en Internering maa anses for berettiget. H vad enten en Per
son tror v ed Signen og Manen at kunne dræbe en A n den eller tror
ved at give denne et vist Kvantum Sukker at kunne hidføre samme
Resultat, kan der foreligge et lige farligt psykisk Anlæg. Overalt
hvor Taabelighed manifesterer sig i Forbindelse med et forbryd eO m Forsøg paa Forbrydelser se idethele Krabbe 147 ff, Skeie I 467 ff, og
førstnævnte Forf.s: Betragtninger over Forbrydelser og Straf, 2 U dg, 1939.
108-28.
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risk Forsæt, er der al Grund for Samfundet til A gtpaagivenhed og
Indgriben.
Endelig maa i denne Forbindelse ogsaa nævnes Spørgsmaalet om
Straf for Undladelser. H eller ikke dette Spørgsmaal kan alene be
handles ud fra abstrakte logiske Begrebsundersøgelser, men maa
efter praktiske, klargørende Begrebsbestem m elser, bl a ogsaa v e d 
rørende A arsagsforholdet, overvejende løses ud fra en indgaaende
realistisk, individualiserende Behandling af de forskellige, i Livet
forekom m ende Grupper af U ndladelsestilfæ lde. Et nyt Lys over
dette Problem i denne Retning er vundet ved den dybtgaaende
U ndersøgelse af Joh. A n d en æ s i hans A fh an dlin g: Straffbar undlatelse. 1942. M an kan ikke opstille noget abstrakt Princip, h vor
efter U ndladelser aldrig skal straffes eller kun straffes med en
væsenlig ringere Straf. I visse Tilfæ lde, under særlige O m stæ ndig
heder kan en Passivitet m eget vel ligestilles m ed A k tivitet og maa
følgelig straffes lige saa haardt som denne. I andre G rupper af T il
fælde vil en væsenlig mindre Straf for U ndladelsen end for H and
lingen være hensigtsmæssig; i atter andre G rupper vil fuldstændig
Fritagelse for Straf være det rette. A ndenæ s sondrer paa Grundlag
af en indgaaende U ndersøgelse af Tilfæ lde f ra det virkelige Liv
mellem forskellige Grupper, h voraf her navnlig skal frem hæves de
Grupper, h vor en A k tivitet i sig selv er lovlig, men kræver visse
supplerende Sikkerheds- eller K ontrolforanstaltninger for ikke at
volde Skade, saasom Kørsel, M askindrift, Læ gevirksom hed, Lærer
virksom hed i Idræt, der rummer Faremomenter, eller h vor en A k 
tivitet har frem kaldt Fare, der kræ ver A fvæ rgeforh oldsregler (f Eks
uforsætlig Fremkaldelse af Ild i brændbart Stof uden derefter at
foretage sig noget til dens Slukning o l), endvidere en Gruppe, hvor
en særlig Tilknytning til den skadelidende, f Eks Foræ ldreforhold,
begrunder en særlig positiv A fvæ rgepligt, endvidere G ruppen: o f
fenlige T jen esteforh old (i Politi, Brandvæsen o l ). Selv indenfor
disse og andre H ovedgrupper af Tilfæ lde lader der sig ikke opstille
nogen generel Regel.
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M en ogsaa i Strafferettens særlige D ele, ved de forskellige A r 
ter af Forbrydelser staar den T id og de Kræfter, der ofres paa Begrebsundersøgelser o g Begrebsafgrænsninger af de enkelte F orbry
delser ikke altid i rimeligt Forhold til N ytten. D et vilde føre for
vidt her at gaa ind paa de mange forskellige F orbrydelseskategorier
og de om fattende og m angfoldige Begrebsundersøgelser i Litteratu
ren herom. Et Eksempel kan staa som instar omnium. Enhver Jurist
ved, at den derved givne Karakteristik kan forøges m ed flere
lignende.
Som et saadant illustrerende Eksempel blandt mange paa, h vor
store intellektuelle K ræ fter der i T id ens Løb er o fre t paa T eorier
om og Begrebsafgrænsninger af de forskellige F orbrydelses-K atego
rier, skal her nævnes D ok u m en tforb ryd elsen . H v o r mange endeløse
Diskussioner er der ikke ofret paa at bestem m e det R etsgod e, D o 
kum entforbrydelsen krænker — publica fides, Dokum entinstituttet
som saadant o s v — paa at afgrænse D okum entforbrydelsesbegrebet — om man skal se hen til M idlet, saa at man, naar D okum entet
karakteriseres som et Bevism iddel, kan bestem m e Forbrydelsen
som en B evisforbrydelse, eller om man skal lægge H ovedvæ gten
paa Form aalet m ed D okum entm isbrugene

(hvilken sidste Strid

navnlig har belem ret og opsvulm et tysk Litteratur), endvidere paa
selve B eg reb et D ok u m en t — om hertil skal henregnes M æ rker,
f Eks Varem ærker, Identitetsm ærker o l — o s v.
U den at gaa denne A r t af Jurisprudens for nær, maa man sige,
at de mange Kræfter, der er ofret paa disse Begrebsundersøgelser
og Begrebsafgrænsninger ikke staar i rimeligt Forhold til den viden 
skabelige V æ rdi, at en stor D el af disse U ndersøgelser og D iskus
sioner har væ ret ret golde, og at Kræfterne fo r en D el hellere
burde være anvendt paa en Virkelighedsundersøgelse af, hvilke
Paa et Punkt er jeg ikke enig m ed Joh. A n d en æ s, nemlig i hans Bestræ
belse for at afskaffe Retstridighedsbegrebet, jfr oven for I S 300 ff, 311 ff,
341 ff, 355-56 N oten, se de træ ffende Bemærkninger af K rabbe i U f R 1943
B 63-66.
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M ennesketyper det er, der begaar D okum entfalsk. U d fra en saa
dan realistisk U ndersøgelse maa Begrebsafgrænsningerne ofte synes
vilkaarlige. Saaledes anses f Eks ukvitterede K ontrabøger og U d 
skrifter af K ontokuranter ikke for D okum enter efter dansk Rets
D okum entbegreb, og Forvanskning af disse Bøgers og U dskrifters
Indhold er altsaa ikke D okum entfalsk. V ejta vler m ed Færdselsforskrifter, udstedte af Politiet, og de af Politiet autoriserede N u m 
m erplader paa A u tom obiler er derim od Dokum enter, o g Forvansk
ning af dem er altsaa Dokum entfalsk. Ser man im idlertid paa den
T y p e F orbryd ere, der forvansker Kontokurantudskrifter, er den
utvivlsom t langt mere beslægtet m ed den T y p e, der begaar et o p 
lagt D okum entfalsk, f Eks V ekselfalsk, end Forvanskeren af V e j
tavler er.

D er er, som tidligere frem hævet, ingen Grund til at slette Son
dringen mellem Straf og anden Behandling af Lovovertræ dere. Straf
er en Lidelse, der af Samfundsm agten direkte tilføjes det M enne
ske, der er Skyld i en N æ sten skadende Handling, som Samfundet
af H ensyn til den almindelige R etsikkerhed anser for særlig farlig
og derfor finder det nødven digt at ramme særlig haardt.
Skyld forudsæ tter, at Gerningsm anden er normal og forsætlig el
ler uagtsomt har begaaet den skadegørende Handling, se dette V æ rks
I Bd 277 ff. A f H ensyn til Begrebet Skyld er der ingen Grund til at
H vor en Straffelovsparagraf særlig fastslaar ved en bestem t Forbrydelse,
at Forsøg m ed utjenlige M idler ikke er strafbart, som ofte i Straffelovene
ved Fosterfordrivelse (jfr f Eks dansk L ov N r 163, 18 M aj 1937 § 6, 1 Stk),
foreligger der efter min M ening en Uklarhed hos Lovgiveren, i Virkeligheden
en ubevidst Erkendelse af, at selv den fu ldbyrdede Forbrydelse ved denne
K ategori af H andlinger mulig ikke burde straffes eller ialtfald i vid t O m 
fang burde fritages for Straf.
A f Litteraturen om D okum entfalsk maa i dansk Ret særlig nævnes G oos
II Speciel D el 2. 11-85, N iels Lassen i U f R 1879. 81-120, K rabbe 384-401,
I. H artvig Jacobsen: D okum entforbrydelserne, 1927, jfr Carl T orp i U f R
1927. B 358-64, og i norsk R et Skeie II 770-800.
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kom m e ind paa den gamle Strid mellem Determ inism e og Indeter
minisme. Som jeg andetsteds erkendelsesteoretisk har paavist, er
Problem et herom et Skinproblem , der maa afskaffes. D et, v i hidtil
har kaldt »Aarsagsam m enhæng«, er, naar vi fjerner alle a n trop o
m orfe Forestillinger, som ligger bag Begrebet »A arsag«, intet andet
end visse ydre lovm æssige Forbindelser mellem Forandringerne i
V erden. D et er kun denne yd re Lovm æssighed, vi iagttager m ellem
Begivenhederne, d v s, at v i har iagttaget mange Gange, at naar
Forandring a og b indtræder, indtræder derefter i T id Forandring
c. M en vi iagttager hverken Id en titet mellem a + b og c, som i den
matematiske Sætning: a + b = c, eller n ogen »B evirken« c af a og b.
V e d den fundamentaleste og simpleste af alle Forandringer, B evæ 
gelsen af Legem er i Rummet, er alt, hvad vi iagttager kun, at et
Legemes Bevægelse a ved b : Legem ets N æ rhed af et andet afløses
af Bevægelse c, og at der er en vis lovm æ ssig Forbindelse mellem
disse Bevægelser, men da vi hverken iagttager nogen Identitet m el
lem a + b og c eller nogen Bevirken fra a’s og b ’s Side af c, vil det
altsaa sige, at vi overh oved et ikke forstaar, hvad Bevægelse eller
Forandring er, eller hvad lovm æssig Sammenhæng eller »A arsag
sam m enhæng« er for noget (se nærmere 1 B og S 299 ff og 2 Bog S
112 ff). M en naar vi end ikke forstaar, hvad Aarsagsammenhæng
eller lovm æssig Sammenhæng betyder paa de ydre Fænomeners O m 
raade, forstaar vi det endnu mindre paa det langt mere samm en
satte psykiske Om raade. A l D iskussion om V iljesfrih ed -V iljesbu n dethed er da kun tom m e O rd om noget, som vi M ennesker siet
ikke forstaar, som ligger ud over menneskelig Fatteevne. Begrebet
Skyld og Følelsen af Skyld er da ganske upaavirket af og uden
Forbindelse m ed denne tom m e Diskussion. Et M enneskes Skyld er
alene dette M enneskes D om over sig selv som slet i et bestem t Ø je 
blik eller andre M enneskers D om ov er ham som en slet Person i
dette Ø jeblik, som en Person, der har begaaet en H andling, der
skader enten hans eget eller andres Liv; og denne D om , der giver
sig U dslag i A ngeren, Skyldfølelsen, er ganske uafhængig af ørkes1138

løse Spekulationer over, hvad »Aarsagsam m enhæ ng« mellem T il
standen før, Personens m ed fød te Jeg m ed hele dets tidligere Liv og
den Livet skadende Handling egenlig betyder. S kyldfølelsen giver
sig dernæst ofte U dslag i en bedre Handling eller Handlem aade i
Fremtiden; og dette er Skyldfølelsens største V æ rdi for M enneske
livet. Endelig, men ikke mindst, kan vi rent praktisk udnytte de
lovmæssige Sammenhæng til at forudberegne, hvilken Behandlingsmaade (Fængsel, Bøder, Internering, Kastration o s v) der vil være
mest effektiv ved de forskellige F orbrydertyper.
Skyld b etyd er dernæst nærmere bestem t, som tidligere vist (dette
V æ rks I Bd 285 ff, 300 ff), at dette Jeg enten har forudset eller
efter sit aandelige U dviklingstrin og almindelig menneskelig Maalestok har kunnet forudse den Skade for M enneskelivet, der vilde
blive en Følge af Gerningen. N aar vi fritager de Sindsyge, A andsvage og andre abnorm e Personer, er det, dels fordi den normale
intellektuelle Proces, vi kalder at forudse, efter sædvanlig lovm æ s
sig Sammenhæng mellem Begivenheder, her enten helt mangler eller
er forstyrret af abnorm e psykiske Tilstande, og dels fordi disse Per
soner ikke ud fra en norm al Skyldfølelse vil kunne ændre deres
H andlemaade.
Et andet Problem , der er spildt mange K ræ fter paa, er P roble
met om Straffens Formaal. H erom kan der i V irkeligheden kun si
ges, at Straffen tilsigter dels at virke m otiverende ind paa L o v o v e r
træderens H andlinger i Fremtiden i gunstig Retning, hvad enten
han saa ved Straffen maatte blive forbedret eller ej

(Special

præ vention), dels at virke b efordren de paa den almindelige R et
sikkerhed i Landet ved, at U dsigten til den Lidelse, Straffen er,
kan afholde M ennesker fra forbryderske H andlinger (G eneralpræ 
vention), og dels endelig at tilfredsstille R etsfølelsen hos de lo v 
lydige Borgere, der finder, at der sker en retfæ rdig U dligning,
en ideel Oprettelse, naar den tilregnelige F orbryder lider

sin

Straf. O m man vil kalde denne ideelle O prettelse eller O prejsning
for den krænkede R etsfølelse for Gengæ ldelse eller ej, er, som
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K ra bbe m ed Rette har frem hævet, nærmest en Strid om

Ord,

K rabbe 36. R etsfølelsen kræver, at der ogsaa paa Straffens O m 
raade maa være en vis O verensstem m else mellem en Persons
Skæbne og hans V æ rd, en Retfærdighedsakt, som Livet selv paa
de fleste Om raader fuldbyrder. D et er den væ rdifulde Kerne, der
ligger bag de gamle Gengæ ldelsesbetragtninger. M en baade denne
ideelle U dligning i Skæbne saavelsom Straffens andre nævnte F or
maal, Special- og Generalprævention, forudsæ tter naturlig, at G er
ningsmanden, L ovovertræ deren er norm al og har forudset eller
kunnet forudse Skaden som Følge af Gerningen, altsaa enten som
forsætlig eller uagtsom.
Det, som Fremtidens V iden skab paa dette Om raade i første
Række skal undersøge og behandle, er, som frem hævet, de forsk el
lige M ennesketyper, som bliver Lovovertræ dere. Forsøm m elsen af
en indgaaende psykologisk og sociologisk U ndersøgelse af F orbry
dertyperne har bevirket, at Straffelovene i adskillige Tilfæ lde har
grebet fejl ved Fastsættelsen af Straffen for de forskellige F orbry
delser. D et hyppigst anvendte Straffem iddel i m oderne Straffelove er
Fængsel. D et anvendes ved de forskelligste Forbrydelser og o verfor
de forskelligste T yper. M ed Fængsel straffes saaleds bl a falsk For
klaring for Retten og falsk A nklage (dansk Strfl §§ 158, 164), D o k u 
mentfalsk (Strfl § 172), Brandstiftelse (§ 189), Betleri (§ 197), B lod 
skam (§ 210), V old tæ g t (§ 216), Sæ delighedsforbrydelser m od Børn
(§§ 222-225), R ufferi (§ 228), M anddrab (§ 237), andre grove V o ld s 
forbrydelser (§ 244, 4 Stk), T yveri, U nderslæ b og Bedrageri (§§ 276,
278, 279, 285).
Erfaringerne fra N utidens Fængsler viser klart, at denne ud
strakte A n ven delse af Fængselstraf har væ ret et stort Fejlgreb,
idet denne Straf overfor m angfoldige Forbrydere hverken virker
forbedrende eller afskrækkende. D e samme Forbrydere vender
O m Straffens Formaal se K rabbe 27 ff og den historiske O versigt af
Skeie I 26 ff.
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Gang paa Gang tilbage til Fængslerne efter en kort T id at have
væ ret paa fri F od

mellem Forbrydelserne. H erom

kan Fæng-

selsem bedsm ænd m ed en lang Praksis vidne. En erfaren Fængsels
inspektør, J. H. Wandall, udtaler saaledes: »D ette haabløse Kresløb fra Fængsel til Frihed og fra Frihed til Fængsel giver deres O rd
V æ gt, som har talt om Frihedstraffens Bankerot. Sandheden er
uden Tvivl, at Frihedstraffen i sin nuværende Skikkelse hverken
er tilstrækkelig afskrækkende eller tilstrækkelig opdragende, men
en Sammenblanding af forskellige, hinanden m odstridende For
maal«. F orholdet er faktisk det, at en m eget stor D el af Fangerne
i Fængslerne er faste Pensionærer, idet de bestandig kom m er til
bage, hvad de udtrykker ved »at kom m e hjem «. D ette er det bed 
ste Bevis paa, at de ikke betragter Fæ ngselsopholdet som afskræk
kende.
I Reglen er disse Fængslernes faste G æ ster ikke bevidst onde
M ennesker, men svage Karakterer, ofte m eget godm odige, men de
har vanskeligt ved at falde til i Samfundet, naar de kom m er ud.
D ette overvejen d e Indtryk fra Fæ ngselsm yndighedernes Praksis
stem m er m ed Erfaringerne fra Retslægeraadet, af hvis Beretninger
det Gang paa Gang fremgaar, at Forbryderne som oftest ikke er
bevidst onde, men ynkelige, svage Karakterer, ofte ringe begavede
o g sjælelig afstumpede.
Foruden dette store A ntal af Fængslernes faste Pensionærer er
der dernæst et mindre A ntal af, hvad man kunde kalde én Gangs
Forbrydere. M edens Fængselstraffen ov e rfo r de første er virknings
løs, er den overfor de sidste i mange T ilfæ lde overflødig. Denne
Fængselstraffens ringe N ytte i Forhold til dens udstrakte A n v e n 
delse er dernæst samfundsmæssig saa m eget mere beklagelig, som
Statens U dgifter til Fængslerne er overordenlig store o g stærkt sti
gende. Statens N ettou dgift pr Fange var i Finansaaret 1935-36: 5,71
A f samfundsmæssige O vervejelser angaaende V alg af Straf og Straffens
Virkninger ved forskellige F orbrydertyper se i dansk Retslitteratur K rabbe:
Betragtninger over Forbrydelser og Straf, 2 Udg. 1939.
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Kr pr Dag, i 1937-38: 8,25 K r pr Dag og i 1938-39: 9,32 Kr pr Dag.
A lt i alt koster Fængslerne Staten henved 8 M illioner K r om A aret.
Dette B eløb vilde der intet være at sige til, hvis Samfundet fik
V aluta for disse Penge i en Forbedring eller A fskræ kkelse af F or
bryderne. M en dette er altsaa ikke Tilfæ ldet. Selv det nye U ng
domsfængsel, der indførtes ved Straffeloven 15 A pril 1930 (§§ 4143), og som man fra kriminalistisk Side stillede saa store F orvent
ninger til, har vist sig at være en Skuffelse. Selv ved denne T y p e
af Lovovertræ dere, hvor man skulde vente sig de bedste Resul
tater af Fængselstraf — under denne særlige Form — har P rocen t
tallet af Recidivister vist sig at være det samme som under den
gamle Straffelovs Fængselstraf, jfr C. A . Lauritsen, i »Juristen« 1942.
293-387; og da den nye Fængsels-Behandling er dobbelt saa dyr
som den gamle, synes det urimeligt for Samfundet at bringe disse
Ofre.
A f flere vægtige Grunde vil det store Problem i den kom m ende
T id derfor blive: hvorledes skal vi finde andre, mere effektive
Straffem idier eller andre Behandlingsmaader til A fløsnin g af Fængselstraffen?
D ette Problem vil man ikke kunne finde nogen Løsning paa,
m edmindre man 1) gaar ind paa en nærmere U ndersøgelse af de
forskellige Forbrydertyper og indretter Behandlingen n øje herefter
og 2) opgiver et D ogm e, der hidtil er blevet anset for »m oderne«,
men som i Virkeligheden hindrer den eksperimentelle U ndersøgelse
af visse direkte, fysiske Straffem idlers Effektivitet.
Undertiden forekom m er der i Straffelovene Straffe, der synes ganske
overflødige. Den Straf, der saaledes er hjem let for visse Em bedsforseelser
i den danske Straffelov §§ 144 og 145, burde ophæves. E m bedsfortabelse er
i sig selv en tilstrækkelig haard Straf for disse Forbrydelser, baade som A f 
straffelse af den enkelte og som generel Afskræ kkelse; og hvis Forseelsen
kun skal straffes m ed H æ fte eller Bøder, turde en Advarsel fra overordnet
M yndighed m ed deraf flyden de Konsekvenser, ringere Forfrem melsesmuligheder o l , være tilstrækkelig. A t fylde Fængsler ogsaa med disse T y p er er
urimeligt.
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Naar det gamle Samfund, ikke blot i M iddelalderen, men endnu
i det 17 og 18 Aarhundrede i vidt O m fang kunde undvære Fæng
sel og idethele kun anvendte dette i et relativt ringe A ntal T il
fælde, skyldes det, at Retsordenen den Gang havde en hel Række
direkte fysiske Straffem idier til Raadighed, der under de daværende
usikre Tilstande maa have været ret effektive, siden Samfundet
gennem mange Aarhundreder anvendte dem i Kam pen m od F or
brydere, nem lig: D ødstraf, offenlig Piskning og Brændemærkning,
A fhugning af Lemmer, G abestok o l . Ingen kyndig paa dette O m 
raade tænker paa at vende tilbage til disse gamle Form er af direkte
fysiske Straffem idier. Selv D ød stra ffen kan N utidens Samfund for
mentlig under normale Forhold undvære. D et er i hvert Fald ikke
bevist, at der begaas flere M ord i de Lande, hvor D ød straffen er
afskaffet, end i de Lande, h vor den endnu anvendes. Ethvert stati
stisk Bevis paa dette Om raade er det overordenlig vanskeligt, for
ikke at sige umuligt at føre, baade for og im od denne Strafs E ffek
tivitet; men det er, naar Talen er om denne Straf, den alvorligste
og alle andre M uligheder udelukkende Straf, naturligt, at Bevis
byrden maa paahvile dem, der vil opretholde Straffen. Kun i de
abnorm e Tider, h vor Samfundets V elfæ rd staar paa Spil, maa R ets
ordenen forbeholde sig at anvende ethvert M iddel, ogsaa denne
Straf til Retsikkerhedens, Fredens G enoprettelse. H eller ikke de
andre nævnte A rter af fysiske Straffem idier er der nogen Grund
til at opretholde eller genindføre. M en derfra kan der ikke sluttes
til, at direkte fysiske Straffem idier under andre Form er ubetinget
skulde være banlyst i N utidens Samfund. H vis man o verfor visse
T y p e r af M ennesker virkelig kan opnaa effektivt at afskrække
dem fra Forbrydelser ved visse fysiske Straffem idier, medens Fæng
selstraffen er ganske uvirksom , b ør intet D ogm e, der »principielt«
er im od enhver A rt af direkte fysisk Straf, være en H indring for
en saadan Strafbehandling. »Principielt« betyder nemlig ikke andet
end, at man uden videre, paa Forhaand ud fra subjektive Følelser
vægrer sig ved at b ø je sig for det, al V idenskab ellers b ø je r sig
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for og bygger paa, nem lig: Erfaringen. Efter grønlandsk R et anven
des A fklipning af en K vindes Haar som Straf, ja som den haardeste Straf, idet denne Berøvelse af en K vindes Pryd af de grønland
ske K vinder føles som den største Skam, en Skam, som nogle af
dem end ikke vil overleve. D ette simple fysiske Straffem iddel vir
ker mange Gange stærkere end selv de længste Fæ ngselstraffe; og
det vilde da være ganske urimeligt for Samfundet at give A fk a ld
paa det, b lot ford i det maatte stride m od et D ogm e hos nogle M en 
nesker om »Legem ets U kræ nkelighed« e l. A fhugning af en Haand,
der endnu var hjem let som Straf ved visse Forbrydelser i Chr den
V ’s Lov, dels som Tillæ gstraf og dels som selvstæ ndig Straf (o v e n 
fo r S 1098 N oten ), er forlængst afskaffet; men i nyeste T id viser
Erfaringen, at Lemlæstelse ikke kan undværes som Behandling af
visse Forbrydere; Lemlæstelsen angaar nu b lot et andet legem ligt
O rgan; og denne Lemlæstelse har mærkelig nok trængt sig igennem
som Behandling af Forbrydere i de mest m oderne Retsforfatninger
i det Stille, efter en rent saglig, lidenskabsløs Diskussion, uden at
de, der ellers h ø jly d t har hæ vdet det saakaldte H um anitetsdogm e
om Legem straffes Forkastelighed, har kunnet gøre sig særlig gæl
dende. D ette m oderne fysiske Indgreb er Kastrationen. D enne er
et overordenlig stærkt Indgreb i den m enneskelige Organisme, idet
den bestaar i en operativ Fjernelse af Kønskirtlerne (Testikler eller
Æ ggestok ), der m edfører ikke b lot O phæ velse af Forplantningsmuligheden, men tillige i A lm indelighed en fuldstændig Ophævelse
af Seksualdriften. Kastrationen kan efter den danske L ov 11 M aj
1935 være frivillig, d v s foregaa efter Forbryderens A n m odn in g (§
2), men der er tillige indført Tvangskastration ifølge D om af V o ld 
tæ gtsforbrydere og visse andre Sæ delighedsforbrydere (§ 4).
M en naar man i m oderne R et har tilladt dette alvorlige Indgreb
i visse Forbryderes legemlige Organisme, kan man ikke længer
»principielt« indvende noget im od, at der ov erfo r visse andre F or
brydere anvendes et andet fysisk M iddel, der organisk er ganske
uskadelig, idet det ikke som Kastrationen m edfører nogen A rt af
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Lemlæstelse, men b lot tilføjer Forbryderen en m idlertidig legemlig
Smerte, uden i m indste M aade at skade H elbredet, altsaa den le
gemlige Tugtelse. Efter mange sam stem m ende politim æssige Er
faringer er der en særlig ondartet, raa Forbrydertype, for hvem den
legemlige Tugtelse er den mest afskrækkende Straf, og det er de
vanemæssige V old sforb ry d ere m od sagesløse Personer. D et, disse
Forbrydere har mest R espekt for, er netop at blive udsat fo r de
samme legem lige Lidelser, som de sam vittighedsløst tilføjer deres
Medm ennesker. D en legemlige Tugtelse af disse Forbrydere vilde
derfor i og for sig være hensigtsmæssig. D et maatte dog naturligvis
være en Forudsætning, at den udøvedes paa en lægemæssig fuldt
forsvarlig M aade, saa at H elbredet ikke lider nogensom helst Skade.
Dernæst maatte denne Tugtelse aldrig udøves m od Børn o g unge
Mennesker (under 18 A a r), paa hvem denne Straf ofte kan virke
m od sin Hensigt, virke forhæ rdende. D et var en af Fejlene ved
denne Strafs A n vendelse i ældre T id, at den anvendtes ogsaa og
endog fortrinsvis m od Børn og unge M ennesker. Dertil kom i endnu
ældre T id, at Straffen udstodes offenlig, hvad der i N utiden vilde
være ganske forkastelig. Spørgsmaalet er im idlertid, o m der over
for denne Straf, selvom disse Betingelser op fyld tes, gør sig af
gørende M odh en syn gældende.
Naturligvis maa man ikke gøre sig nogen Illusion om, at disse
V old sforb ry d ere m od sagesløse Personer skulde blive forbedret
gennem den legemlige Tugtelse; m en dette vilde nu ogsaa i For
h old til denne raa Forbrydertype være mere underordnet. H o v e d 
sagen er, at de bliver afskrækket fra at begaa deres V oldshan dlin 
ger. M en h erfor maatte der føres et virkeligt Bevis. D er kunde da
være Spørgsmaal om eksperim entelt gennem en vis Periode at
prøve, om en system atisk A nven delse af legemlig Tugtelse vilde
virke afskrækkende paa de vanemæssige V old sforb ryd ere. D er er
im idlertid en stor psykologisk V anskelighed ved denne Strafanven
delse. H vis den legemlige Tugtelse her skal kunne virke rigtigt,
maa den kom m e om gaaende efter Voldsgerningen. Selv en V o ld s 
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mand vil føle en retfærdig Gengæ ldelse i den øjeblikkelige R etor
sion. H vis der derim od skal gaa b lot 8 eller 14 Dage mellem G er
ningen og Straffen, med om stændelig Forundersøgelse, P olitirappor
ter, H øring og anden Skriftlighed, gaar den um iddelbare p sy k o lo 
giske Kontakt mellem Gerningen og Straffen tabt; og det er netop,
naar denne Forbindelse gaar tabt, at denne Legem straf virker forraaende paa U døverne og dem, der udstaar Straffen. H vis man
derfor ikke straks efter V oldsm andens Paagribelse kan føre ham
for en hurtig arbejdende D om stol og paa Grundlag af Politiets,
den Over,faldnes og nærværende V idn ers Forklaring samme Dag
kan tildele ham denne Tugtelse som om gaaende R etorsion, maa man
hellere helt opgive denne Straf. En saa hurtig A fg ørelse vilde im id
lertid, bortset fra nogle ganske oplagte Tilfæ lde, være betænkelig.
Istedenfor at indføre denne Legem straf bør man derfor prøve,
om man ikke ved andre M idler kan naa noget effek tivt m od de
vanemæssige V old sforbryd ere. H er frem byder sig for det første
som andet Straffem iddel haardt legem ligt A rb e jd e i A rbejdsh u s
i længere T id. M en dernæst maa bemærkes, at en stor D el af disse
V old sforbryd ere er psykisk defekte, afstumpede Individer, der o g 
saa i det rent ydre ofte frem byder abnorm e, dyriske Træk. Da det
i hvert Fald er ønskeligt, at denne T y p e ikke faar L ov til at fo r
plante sig, b ør et andet fysisk M iddel anvendes im od dem, nemlig
Efter den danske Straffelov 10 Febr 1866 (§§ 9 og 29) anvendtes legem 
lig Revselse som Straf overfor D renge mellem 10 og 15 Aar, ov erfor Piger
mellem 10 og 12 A ar og for unge M ænd mellem 15 og 18 A ar. V e d Lov
1 A pril 1905 § 5 indførtes legemlig R evselse som Straf for M ænd mellem
18 og 55, der begaar V o ld m od sagesløse Personer (foru den m od visse
Sæ delighcdsforbrydere). M en denne Legemstraf blev ophæ vet ved L ov 1
A pril 1911. Man kan ikke slutte noget af Erfaringerne om denne Legemstrafs A n vendelse i A arene 1905-11, dels ford i dette Tidsrum i sig selv var
for kort til at danne Grundlag for Slutninger i saa Henseende, og dels fordi
Legem straffen i dette korte Tidsrum ikke blev systematisk, men kun sp o 
radisk og ret tilfældig anvendt. A t Fængselstraffen ov erfor V o ld s fo r b r y 
dere kun har ringe Virkning, fremgaar af den h øje R ecidiv-P rocen t, disse
Forbrydere har, se Danmarks Statistik, 5 Række, Litra B N r 9, 1939, 56,
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Tvangs-Sterilisation. Sterilisation er et noget mindre Indgreb i O r
ganismen end Kastration, idet den bestaar af en U frugtbargørelse
uden Svækkelse af Seksualdriften og iværksættes ved en O peration
i Kønsorganerne, der lægevidenskabelig betegnes som V asectom i
for Mænds V edk om m en d e og som Salpingectom i for Kvinders V e d 
kom m ende (jfr dansk L ov N r 171, 16 M aj 1934 § 7). N aar man
ser de raa O verfald paa ganske sagesløse Personer, ofte m ed varig
Lemlæstelse for Livet til Følge, som de vanemæssige V o ld s fo r b r y 
dere præsterer, maa man ialtfald f ra Samfundets Side effektivt
sørge for, at denne dyriske Forbrydertype efterhaanden udryddes
ved nævnte operative Indgreb.
Tyveriforbrydelsern e er i nyere T id taget overorden lig stærkt
til. Fængselstraf, selv i længere T id , virker i mange T ilfæ lde slet
ikke. D en store Tilbagefalds-P rocent for disse Forbrydere viser ty
delig dette. Svagheden v ed de betingede Straffedom m e har fo r
mentlig ogsaa en vis A n del i Tyveriforbrydelsern es Stigning.
D er ligger en rigtig Tanke bag de betingede Straffedom m e, nemhvoraf fremgaar, at af de 338 Personer, der i A arene 1926-32 blev døm t for
V oldsforbrydelser, var ikke mindre end 216 Personer tidligere straffet for
V oldsforbrydelse. Statistikken viser ikke, hvor stor en Procent de vane
mæssige V old sforb ry d ere m od sagesløse Personer udgør af samtlige V o ld s 
forbrydere; men efter politim æssige Erfaringer udgør de c 60-70 pr c.
A rbejdsh u s efter den danske Straffelov §§ 62 og 65 anvendes særlig m od
gentagen Berigelsesforbrydelse, Betleri, Sæ delighedsforbrydelse (K ap 24) og
Forbrydelse i Drukkenskab. I disse §§ om A rbejdsh u s burde de vanemæs
sige V old sforb ryd ere have været særlig nævnt.
T ilbagefalds-P rocenten er for alle E jendom sforbrydelser under ét c 33;
dette er i sig selv en meget h øj Procent, sammenlignet m ed Forholdet ved
andre Forbrydelser; men der er G rund til at antage, at P rocenten for U n
dergruppen T y veris V edkom m en de ligger endda væsenlig højere.

A t give betingede D om m e ved B ødestraffe, som den danske Straffelovs
§ 56 gør, synes der i de fleste T ilfæ lde ikke at være synderlig G rund til.
Der er form entlig i Reglen al G rund til at lade Lovovertræ dere, navnlig
ogsaa de Unge, gennem deres A rb e jd e indtjene til Bødens Betaling.
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lig, at navnlig for unge L ovovertræ dere, der første Gang kom m er
i K onflikt med Loven, er der ofte i deres økonom iske, sociale, familiemæssige og andre personlige F orhold saa undskyldende O m 
stændigheder (jfr Strfl § 56, 2 Stk), at det er ønskeligt ikke at
brændemærke denne T y p e m ed Fuldbyrdelsen af en vanærende
Fængselstraf. M en den betingede Straffedom har den Fejl, at den
overh oved et ikke er nogen Lidelse for de fleste unge og saaledes
ikke kan afholde dem fra nye Forbrydelser, hvis de ikke i deres
egen Karakter og senere Forhold har en vis M odstandskraft. D et
undrer derfor ikke, at Tilbagefalds-P rocenten fo r de betinget d om 
fældte er 26,4 for M æ nd og 14,22 for K vinders V edk om m en d e.
H vad nu særlig T yveriforb ryd elsen angaar, h vor

de betingede

D om fæ ldelser anvendes i særlig stort Om fang, burde selv yngre
Mennesker, mellem 18 og 30, alvorlig føle, at T y veri i R eglen til
fø je r den bestjaalne en Lidelse, at hver stjaalen G enstand af V æ rdi
i de fleste T ilfæ lde repræsenterer et A rb ejd e, at det er en gemen
H andling at tilegne sig en A nden s A rbejdsresultat uden V ederlag
og uden den A n den s Samtykke, og at man derfor ved T y v e ri gør
sig skyldig i at snylte paa Samfundet, paa de arbejdende M enne
skers Bekostning. D en bedste M aade at bibringe de unge Forstaaelsen og Følelsen heraf er at tvinge dem til gennem eget A rb e jd e at
skaffe en V æ rdi frem, der svarer til den stjaalne Genstands V æ rdi,
saaledes at de ved T yven s A rb e jd e tjente Penge enten betales til
den bestjaalne, nemlig, hvis den stjaalne G enstand er forbrugt af
T y v e n eller paa anden, ham tilregnelig M aade er tilintetgjort, eller,
hvis Genstanden er i Behold, til Staten som en B od for Gerningen.
D er er ingen Grund til at sætte den unge 1ste Gangs F orbryder i
Fængsel for at frem tvinge denne Bod, men derim od al Grund for
M yndighederne til effektivt at sørge for, at han gennem sin A r 
b ejdsfortjen este virkelig betaler Boden, ved at føre K ontrol m ed
hans frem tidige A rb ejd e, indtil B oden er betalt. D om m e, der fastslaar denne Bod, maa altsaa træde i de betingede D om m es Sted.
Ogsaa blandt dem, der begaar U nderslæb og Bedrageri, findes
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der ofte M ennesketyper, for hvilke der i mange Tilfæ lde kunde
træ ffes en Ordning ude i Livet, som paa én Gang alvorlig indskæ r
per vedkom m ende L ovovertræ der hans Gerningers Siethed og lader
ham lide derfor gennem længere T id s A rb e jd e og Savn, men sam
tidig skaaner ham og hans Familie for den fuldstændige Ruin og
Katastrofe, som en længere Fængselstraf betyder. N avnlig blandt
dem, der begaar Underslæb, findes der mange, der hører til én
Gangs Forbrydere, som, naar de én Gang har væ ret gennem den
Lidelse, som O pdagelsen af Gerningen og Strafforfølgningen er, al
drig vil gentage Forbrydelsen. Eksempler fra Livet vil bedst belyse
den T y p e, der her er Tale om . Et Postbud, der havde væ ret tro
og paalidelig i sin Gerning i mange A ar, blev i en senere Periode
ramt af stor Sygdom baade h os sine B ørn og sin Hustru; og ude
lukkende for at kunne hjæ lpe disse tilegnede han sig c 4500 Kr, til
hørende Postvæsenet. Han idøm tes 1½ A ars Fængsel og mistede
naturligvis — efter de gæ ldende R egler — baade Stilling og Pen
sion. En i Statens T jen este ansat, frem ragende Musiker, der ogsaa
arbejdede for Kom m unen som saadan, og som gennem mange A ar
havde op arbejd et en anset Position i M usikverdenen, var efter
haanden gennem O verarbejde og øk onom iske Sorger blevet en
nervenedbrudt M and. I o v e r 20 A a r havde han ikke væ ret i Stand
til at holde Ferie som Følge af sine øk onom iske Forhold. I en A l
der af 65 A ar tilegnede han sig i en Tilstand af D epression, for at
klare de mest presserende G æ ldsposter og Behov, c 3800 K r af
Penge, som var betroet ham af Kom m unen til Adm inistreringen af
visse Folkekoncerter. Han idøm tes Fængsel i 8 M aaneder og mistede
naturligvis ogsaa baade sin Stilling og Pension. D ertil kom i dette
som i det andet ovennæ vnte Tilfæ lde Skammen for ham og hans
Familie ved Straffesagens O ffenliggørelse vidt og bredt i Pressen.
D et vil sikkert erkendes, at fo r denne M ennesketype, som disse
to Tilfæ lde af U nderslæ b viser os, staar Fængselstraffen, T a bet af
offen lig Stilling, Brændemærkningen i Presse og hele Familiens ø k o 
nom iske Ruin ikke i et helt rimeligt Forhold til Brøden. Straffelove
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nes skem atiske Paragraffer og Straffetakster m edfører, at denne
M ennesketype straffes m ed samme Straf, Fængsel, som den gemene
professionelle T y vsforbryd er, der stjæ ler selv de nødvendigste
Genstande fra den ubem idlede Befolkning. M edens Fængsel med
haardt legemligt A rb e jd e for denne er en passende Straf, er enhver
A rt af Fængsel for nævnte Postbud og M usiker for streng en Straf.
V i staar her overfor den typiske én Gangs Forbryder. D e Samvit
tighedsnag, de økonom iske Bekym ringer og andre Lidelser, der her
er gaaet forud for Underslæbet, O pdagelsens og Strafforfølgningens
Skærsild, bevirker, at disse M ennesker, hvis deres Skæbne reddes,
ikke kan befrygtes at begaa den samme Forbrydelse en G ang til.
D om stolen burde (naar den er af den o v en for foreslaaede Sammen
sætning) ved en saadan M ennesketype, der i Forvejen sjælelig har
lidt meget for sin Brøde, kunne træ ffe en Ordning, h vorved det
muliggøres vedkom m ende at beholde sin Stilling, men saaledes, at
han gennem sit frem tidige A rb e jd e maa præstere det besvegne Be
løb og saaledes gennem en længere A arræ kke maa b øde for sin
Skyld.
A t en saadan Ordning kan være rimelig og retfærdig, ses bedst
deraf, at det er den Ordning, det praktiske Erhvervsliv i mange
T ilfæ lde selv træffer. En B ogholder, der i mange A ar har gjort et
støt og paalideligt A rb e jd e i et Firmas Tjeneste, kom m er i en
frem rykket A ld er i store økonom iske Vanskeligheder, som Følge
af Sygdom i H jem m et, store Bekostninger paa en Søn e l, og giver
da efter for Fristelsen og tilegner sig nogle af Firmaets Penge, der
er betroet ham. I adskillige Tilfæ lde i Livet vil der her af en forstaaende C hef for Firmaet blive truffet en Ordning, h vorved Politi
m yndigheden og Pressen ikke indblandes, og h vorved nævnte Funk
tionær, ikke mindst af H ensyn til Familien, faar en M ulighed for
at fortsætte sit A rb e jd e og gennem dette blive i Stand til at til
bagebetale det besvegne Beløb.
D er er ingen Grund til at antage, at G eneralpræ ventionen i
Straffen skal m odvirkes gennem saadanne Ordninger, ti der skal
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kun være en A dgang for D om stolen til at træ ffe disse, naar den
staar overfor en M ennesketype af denne A rt; men D om stolen maa
samtidig have R et til at træ ffe andre Ordninger, navnlig Fængsel
straf, hvor den staar overfor Bedragertyper af lavere A rt.
D et maa bemærkes, at den Om stæ ndighed, at der foruden U n
derslæb er begaaet D okum entfalsk, ingenlunde i Livet altid b e
h øver at være ensbetydende m ed en lavere M ennesketype. Straffe
lovenes Skemaer af Forbryderarter er ikke P syk ologi; og det er
derfor langtfra givet, at en Lovovertræ der, der har begaaet baade
U nderslæb — eller Bedrageri — og Falsk, skal behandles strengere
end den, der alene har begaaet U nderslæ b — eller Bedrageri. Jævne
M ennesker mener sig ofte berettiget til at skrive en A n den s N avn
under, f Eks paa en Kautionserklæring, h vor de enten mener at
have faaet den A ndens stiltiende Samtykke eller at staa i et saa
nært Forhold til denne A nden, f Eks som Bror eller Søn, at de
kunde tillade sig at underskrive dennes N avn. U nder Sagen er
klærer denne Slægtning i nogle T ilfæ lde endog, at hvis G ernings
m anden havde bedt ham om Kautionsunderskriften, vilde han have
givet den. M en efter Lovens Stentavler er og bliver det D o k u 
mentfalsk.

Efter det oven for paaviste findes der altsaa en Række Midler,
der paa store Om raader kan afløse Fængselstraffen, ford i de er
mere effektive og rationelle end denne, altsaa: de fysiske M idler,
Kastration, Sterilisering, og de oven for beskrevne Ordninger, som
man kunde kalde straffen d e Livsordninger, der navnlig ved visse
T y p e r af Lovovertræ dere, der begaar Underslæb og T yveri, vil
være den rette Løsning. M en endelig findes der i N utidens Sam
fund ogsaa et Straffem iddel, der svarer til det gamle Samfunds
G abestok og Brændemærkning, nemlig O ffen liggørelse i Pressenr
Brændemærkningen er her af psykisk A rt, medens den m iddelalder
lige Brændemærkning var af fysisk A rt; men Lidelsen, ved den m o
derne Form for Brændemærkning og G abestok, U dhængningen af
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et M enneske i Dagbladene, kan være lige saa intensiv som v e d den
m iddelalderlige. Som jeg i det foregaaende har frem hævet, bør
Strafforfølgningen i Reglen netop ikke være offenlig. D et bedste
Resultat vil den nye D om stol naa, naar dens Behandlinger af L o v 
overtræ derne er ligesaa fortrolige som Lægens af de Syge. M en der
for skal man ikke generalisere til et Princip om , at O ffen liggørelse
altid er uheldig. Som Straf vil O ffenliggørelsen i Dagspressen kunne
være praktisk ved visse særlige F orbryd ertyp er. Professionelle Plat
tenslagere og Bedragere kan der være G rund til at hænge ud for
O ffenligheden i Pressen, m ed N avn og Billede, ogsaa for at B efolk 
ningen kan blive advaret im od disse, og for at de kan blive opskrevet paa de mange U nderstøttelsesforeningers Kartoteker. M en
naturligvis maa denne Forbrydertype

tillige idøm m es Straf af

haardt A rb e jd e i A rbejdshus.
D et er iøvrig ikke M eningen m ed det oven for om Fængselstraf
fen udviklede at generalisere til en abstrakt D om om denne Strafs
U anvendelighed i alle Tilfæ lde. D er er her kun taget til O rde for
en Indskrænkning i denne Strafs A n ven delse o v e rfo r store G rup
per af Forbrydere. M en ford i Fæ ngselstraffen er virkningsløs o v e r
for visse Grupper af Forbrydere, kan den ov erfor andre være endog
særdeles effektiv, som K ra b be m ed R ette har frem hævet. Selv korte
Frihedstraffe, der er ganske unyttige o v e rfo r Indbrudstyve og fo r
fejlet overfor en begyndende V an eforbryder, kan være overord en lig effektive overfor den uforsvarlig kørende A utom obilist, K rabbe
II 42. D et kan i denne Forbindelse ogsaa fremhæves, at medens
Fængselstraf, der, som oven for vist, er en altfor uforholdsm æ ssig
haard Straf ov erfor de smaa Funktionærer, offen lige og private, der
begaar U nderslæb, saa er derim od en lang Fængselstraf ubetinget
paa sin Plads overfor det m oderne Erhvervslivs Storbedragere, ikke
mindst i Bank- og B ørsforhold.
D et kan idethele fastslaas, at der i Fremtidens Behandling af
L ovovertræ dere i saa vidt O m fang som gørligt maa gennem føres
en n øje individualiserende Behandling af de yderst forskellige M en 
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nesketyper, der forb ryd er sig m od Loven, idet vi o v e rfo r hver en
kelt T y p e praktisk vælger det Straffem iddel, der er mest effektivt
overfor denne T y p e
D erfor b ehøver Fremtidens Strafbehandling ingenlunde at blive
vilkaarlig. For det første maa ogsaa Fremtidens Straffelove, som
oven for fremhævet, n øje opregne de H andlinger, som Samfundet
vil belægge m ed Straf, og bestem t definere disse H andlingers G er
ningsindhold. M en dernæst maa Fremtidens Straffelov foruden at
give denne Fremstilling i et 1 A fsn it af Forbryd elsesartern e ogsaa
søge at give en Fremstilling i et 2 A fsn it af de forskellige M en n e
sk ety p er, der begaar Forbrydelserne. D ette 2 A fsn it maa blive
mindst lige saa vigtigt som 1 A fsn it. D e nyeste Straffelove har, om 
end i stærkt begrænset Om fang, begyndt en vis individualiserende
Behandling efter T yper, idet de ikke b lot fritager Sindsyge o g de
i h øjere G rad A andsvage for Straf, men ogsaa undergiver sjælelig
D efekte i noget mindre G rad en særlig Behandling (A nbringelse i
Psykopatfæ ngsel eller i Forvaringsanstalt for Psykopater) o g an
vender en særlig Behandling af de U nge og en særlig Behandling
(A rbejdsh u s og Sikkerhedsforvaring) o v e rfo r visse vanemæssige
Forbrydere (jfr dansk Straffelovs §§ 16, 17, 30, 41-42, 62-69). M en
Fremtidens Straffelove maa gaa ind paa en langt nøjere, p sy k o lo 
gisk bestem t Fremstilling af de vigtigste T y p er af L ovovertræ dere
og en A ngivelse af Grundsætningerne for en individualiserende Be
handling af disse, støttet paa udstrakte psykiatriske, krim inalbiologiske og sociologiske Erfaringer.
I det følgende skal paa Grundlag af det oven for udviklede i
korte Træ k angives visse H oved lin jer i denne Fremstilling og Be
handling.
1. D e Sind syg e og A andsvage. D isse er allerede efter de gæl
dende Straffelove i alle Kulturstater i vidt O m fang fritaget for
Straf. D en store Strid mellem Læger og Jurister, om den anordnede
Lægeautoritet alene skal afgøre de Sindsyges Behandling, eller om
D om stolene skal kunne tage Bestemmelse om Straf ov e rfo r en Per
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son, som af Lægerne anses for sindsyg, bortfalder, naar D om stolen
i Straffesager sammensættes paa den oven for foreslaaede Maade,
altsaa bl a med en Jurist og en psykiatrisk uddannet Læge. Split
telsen af M yndighed er ogsaa her uheldig; det fører til indbyrdes
Gnidninger og tidspildende Selvhævdelse m ed dertil hørende Skri
veri og Formaliteter. Læger og Jurister bør udgøre én M yndighed,
der til Gengæld har hele Ansvaret. M en iøvrig er det klarest i
Straffelovene at have en Bestemmelse som den norske Straffelovs
§ 44, der udtaler: »En handling er ikke straffbar når gjerningsmannen ved dens foretagelse var sinnsyk eller bevisstløs«. Denne klare
Linje mellem Juristens og Lægens Sagkundskab og B eføjelse har i
N orge virket til alles, baade Juristers og Lægers T ilfredshed. D er
im od har den danske Straffelovs § 16 idelig givet A nledning til
Rivninger mellem Lægeautoriteten og de juridiske M yndigheder,
navnlig Anklagem yndigheden. D enne § 16 udtaler: »Straffri er
Handlinger foretagne af Personer, der er utilregnelige paa Grund
af Sindsygdom eller Tilstande, der maa ligestilles derm ed, eller
A andsvaghed i højere G rad«. D ette giver en uheldig D elingslinje
mellem Lægevidenskab og Jura. N aar den psykiatriske Sagkund
skab har erklæret en Person for Sindsyg, bør Juraen b ø je sig her
for. M en hele dette Spørgsmaal taber som sagt sin Betydning, naar
D om stolen sammensættes som her foreslaaet. D er er ingen Fare
for, at det lægevidenskabelige M edlem af D om stolen skal drage
Kresen af de Sindsyge for vidt, naar de selv som D om m ere har
Ansvaret. D et er en anden Fordel ved denne Ordning.
Finder D om stolen, at den anklagede er Sindsyg eller A andsvag
i h øjere Grad, maa den naturligvis bestem me, at han anbringes
paa en Sindsyge- eller A andsvageanstalt; og finder D om stolen, at
han, selvom han ikke er Sindsyg eller A andsvag, dog er sjælelig
defekt, maa den tage Bestemmelse, om han skal anbringes i et Psy
kopatfæ ngsel eller Forvaringsanstalt for Psykopater eller anden
Anstalt. I Forbindelse herm ed maa D om stolen tage Bestemmelse
om Sterilisering og Kastration.
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2. D e unge L ov overtræ d ere.

D er er ingen Grund til at sætte

skarpe Talgræ nser mellem Børn og andre unge L ovovertræ dere og
mellem disse og voksne (15, 18 A a r el ) . D et aandelige U dviklings
trin er h øjst forskelligt for de forskellige Børn og unge M ennesker.
I de fleste Tilfæ lde er M ennesker ikke fysisk og aandelig helt ud
viklede før det 20 A ar. D en af Juristen, Lægen og Læreren samm en
satte D om stol maa for det første have B eføjelse til at undersøge og
bedøm m e alle disse unge Lovovertræ dere, under H ensyntagen til
deres A ld er og M odenhedstrin, og maa dernæst have en vis Frihed
til at bestem m e Behandlingsmaadens nærmere A rt ved dem alle.
Inden Behandlingen vælges, maa der foretages en indgaaende p sy
kologisk U ndersøgelse af den unge selv, af hans Karakter o g Vaner,
og dernæst en U ndersøgelse af Fam ilieforhold, sociale Forhold,
hans eventuelle arvelige Belastning, de Om stæ ndigheder, hvorunder
han begik Forbrydelsen, o s v. H vor forskellige T ilfæ lde og hvor
forskellige M ennesketyper, man her staar overfor, giver det for
trinlige V æ rk af C yril Burt: »U nge L ovovertræ dere« et klart og
m angfoldigt Indblik i. H vert enkelt Barn eller ungt M enneske er
her behandlet som en M enneskeskæbne for sig, m ed fuld F or
staaelse af, hvorledes Forholdene i H jem m et — baade de h ygiejn i
ske, moralske og økonom iske — de sociale Om givelser, den arvelige
Belastning og mange andre Forhold har bidraget til at form e denne
Skæbne og ført til Forbrydelsen. Enhver D om stol vil have N ytte
af det store Menneskemateriale og den psykologiske og sociolog i
ske U ndersøgelse heraf, som dette V æ rk bringer.
O v erfor dette meget uensartede Menneskemateriale maa der
anvendes h øjst forskellige Behandlingsm etoder; lige fra de mere
læm pelige: Lægebehandling i en særlig Retning, O verflytning til en
anden Skole, m idlertidig O p h old hos en Slægtning, A nbringelse paa
et god t V æ rksted under Tilsyn, o l , til de haardere M etoder: Fjer
nelse fra H jem m et, tvungen A nbringelse paa en Opdragelsesanstalt
eller Kostskole, paa en A nstalt m ed haardt legemligt A rb e jd e i
Naturen o l.
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A f de voksne Forbrydere, der ikke er egenlig sindsyge, findes
der indenfor de største Forbryder-G rupper, V old sforb ryd ere, Sædelighedsforbrydere og E jen d om sforbrydere en ret stor Procent aandsvage i større eller mindre Grad, Individer m ed ringe Forstandsudvikling og et abnorm t D rifts- og Følelsesliv, ganske uligevægtigt
eller afstumpet. M an kan stort set regne med, at 20-30 pr c af alle
Forbrydelser begaas af mer eller mindre

aandsvage

Personer.

Mange af de mest dyriske V old s- og Sæ delighedsforbrydelser, som
væ kker mest O psigt og Harme i Befolkningen, begaas af disse
aandelig defekte Personer. D et gælder overfor disse T y p e r først
og frem m est gennem Sterilisering at hindre Fortsættelsen af T y p en
ved Forplantning og gennem Kastration o v e rfo r visse af disse T y 
per at hindre dem i nye Forbrydelser af samme A rt.

D et vil iøvrig være hensigtsmæssigt i det følgende særlig at be
handle hver af de tre vigtigste Forbrydergrupper, V old sforbryd ere,
Sæ delighedsforbrydere og E jen dom sforbrydere. Langt det o v e r
vejen d e A ntal Forbrydelser, c 97 pr c, begaas af disse tre Grupper
Lovovertræ dere. E jendom sforbrydelserne udgør alene c 79 pr c.
3. V old sforb ryd ere. Indenfor denne Gruppe b ør man form en t
lig sondre mellem tre forskellige A rter: a. de, der handler under
Indtryk af stæ rk F orurettelse, b. de, der handler i Skinsyge, og
c. de vanem æ ssige V old sforb ryd ere m od sagesløse Personer. Disse

E jendom sforbrydelserne u dgjord e i en Periode af 7 A ar, 1926-32, baade
for M ænds og Kvinders V edkom m en de 79,3 pr c af samtlige dom fæ ldte
Forbrydelser. Sæ delighedsforbrydelserne u dgjorde

for

M ænds

V ed k om 

m ende 9,4 pr c, for K vindernes V edkom m en de 11,2 pr c. V o ld sfo rb ry d e l
serne u dgjord e for M ændene 8,9 pr c og for K vinderne 5,7 pr c. Krim inali
teten er størst i de yngre A ar, i A lderen 18-30 A ar. — A aren e 1926-32 viser
en stærk Stigning i Ejendom s- og V oldsforbrydelsern es A n tal i Samm en
ligning m ed Perioden 1921-25, se anførte statistiske T abelvæ rk S 38 ff.
For de unge L ovovertræ dere er baade de arvelige Anlæ g og de

fam ilie-

mæssige Forhold stærkt bestem m ende. M ange af de Børn og unge M enne-
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3 T y p er maa, skønt den ydre H andling, V o ld e n er ganske den
samme, behandles paa vidt forskellig Maade.
a. D en Sindsbevægelse, V red e, Harme, som Handlingen her er
et Udslag af, er her begrundet i gemene H andlinger, begaaet af den,
hvem V old en er udøvet m od, og vil derfor være helt eller delvis
berettiget. Disse T y p er er fortrinlig psykologisk skildret af Jakob
K nudsen i hans B øger: D en gamle Præst og Sind. H arm en hos den
i førstnæ vnte Bog om handlede G rev T rolle er fuldt berettiget over
for det M enneskedyr, han dræber. M en naturligvis kan R etsorde
nen ikke tillade noget M enneske at døm m e et andet o g straffe det
med D øden, selvom H arm en maatte være n ok saa berettiget. A llig e
vel er Fængselstraf her, saavelsom

ov erfor Peter H jarm sted i

»Sind«, ikke helt paa sin Plads, ialtfald ikke i første Række. V i
staar i begge T ilfæ lde ov erfor den typiske Én-Gangs-Forbryder.
H os begge disse M ennesker vil den senere Grublen i Livet over
D rabet og Lidelsen herved i sig selv være en følelig Gengældelse.
M en ved Siden heraf maa der naturligvis være en alvorlig sam
fundsmæssig M isbilligelse, der griber stærkt ind i Gerningsmandens
Liv. Her synes i første Række den Straf paa »Form uen«, som Chr
den V ’s L ov kendte, at være anvendelig. D er maa idøm m es en saa
stor Bod, at Gerningsm anden — alt efter sine forskellige øk on om i
ske Kaar — vil kom m e til at mærke den Resten af Livet eller ialt
fald en stor D el af dette. H alvdelen af hele vedkom m endes For
mue maa erlægges som B od til Samfundet, foruden naturligvis sæd

sker, der forbryd er sig m od Loven, har lastefulde, fordrukne Forældre og
et fattigt H jem . D e fleste af dem, c 80 pr c har en Intelligens, der ligger
under M iddel. M angel paa A rb e jd e eller uegnet A r b e jd e og M angel paa
selv en beskeden Livsglæde fører ofte de U nge ind paa Forbryderbanen, se
Burt anf V 38 ff, 62 ff, 69, 86-87, 93 ff, 164 ff. Laster i H jem m et blev noteret
i 26 pr c af Tilfæ ldene, Fattigdom og dens Følger i 53 pr c, defek te Familie
forh old i 58 pr c og defekt D isciplin i 61 pr c, S 63. En n øje U ndersøgelse
af H jem m et og Forældrene er derfor den første O pgave for D om stolen
overfor de unge Lovovertræ dere ved Siden af den psykologiske U n der
søgelse af disse selv.
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vanlig Erstatning for T ab af Forsørger. H vis Gerningen ikke er
D rab som i nævnte Tilfæ lde, men V o ld , der ikke har D ød en til
følge, maa der ske en passende Graduering af Form uestraffen,
hvorunder ogsaa særlig tages i Betragtning, om V oldsgerningen har
haft Lemlæstelse tilfølge eller ej. H vis Gerningsm anden ikke er
formuende, maa han idøm m es en passende streng Bod, som han
skal betale gennem en længere A arræ kke af sine ugenlige eller
maanedlige Indtægter, saa at han herigennem bestandig bliver min
det om sin Skyld paa en følelig Maade. M en ved Siden af Straffen
paa Formuen bør der form entlig tillige i de fleste T ilfæ lde anven
des en mindre Fængselstraf, men m eget væsenlig mindre end efter
de nugældende Straffelove (se f Eks dansk Straffelovs § 237, jfr
§§ 80, 84, 4), og 85), og under en Form, hvortil der i det alm inde
lige O m døm m e ikke knytter sig noget vanærende.
b. D rab i Skinsyge, f Eks en M ands Drab af hans Hustru eller
hendes Elsker, b ør derim od straffes strengt, baade m ed Fortabelse
af en væsenlig D el af Formuen og en længere Fængselstraf m ed
haardt A rb ejd e. De franske N æ vningers konstante Frifindelse for
Drab af Hustruen og hendes Elsker er uberettiget og beror paa
nogle forvirrede og foræ ldede R etsbegreber (om M andens »E jen 
dom sret« til og Hals- og H aandsret over Hustruen). Disse Skinsygedrab retfæ rdiggøres for det første ikke, som i de under a nævnte
Tilfæ lde, ved ob jek tiv t forkastelige Handlinger fra den D ræ btes
Side, da det ofte er umuligt at trænge virkelig til Bunds i disse
erotiske Konflikter, og dernæst udspringer disse Skinsygedrab i
Virkeligheden ofte af en lav dyrisk D rift, der kræ ver Hævn.
A lle Skinsyge-M ordere kan dog ikke skæres over én Kam. D er
kan undertiden ogsaa blandt disse forekom m e T yper, der kun dræ
ber, fordi de er blevet hidset til det yderste af den anden Part i

D e franske N æ vninger frikender i nyere T id ogsaa i de relativt sjæ ld 
nere Tilfæ lde, hvor Hustruen dræber sin utro Mand.
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Forholdet. Disse T y p er maa straffes væsenlig mildere end de n ys
nævnte.
c. D e vanemæssige V old sforb ry d ere m od sagesløse Personer.
O verfor denne T y p e er en vidt forskellig Behandling nødvendig af
H ensyn til Retsikkerheden. Som oven for fremhævet, maa i de T il
fælde, h vor Forbryderen hører til den sjælelig defekte, dyriske
T y p e — og det er de fleste i denne Gruppe — Sterilisering anven
des; men dertil maa for samtliges V edk om m en d e fø je s haardt le
gemligt A rb e jd e i A rb ejd sh u s i længere T id eller Internering paa
ubestem t Tid.
4. Sæ delighedsforbrydere.

For et meget stort A ntal af disse

Forbrydere er almindelig Fængselstraf virkningsløs. For V old tæ g ts
forbrydere vil Kastration i Reglen være den rette Behandling. M en
ogsaa ved andre Sæ delighedsforbrydere, som er belastet med en
abnorm K ønsdrift, der gør dem hæmningsløse, vil Kastration være
anvendelig. Gang paa Gang viser det sig, at selvom en V oldtæ gtsSom Eksempel paa ovennæ vnte Skinsygedrab, hvor den m yrdede har
væsenlig Skyld ved at hidse den anden Part i F orholdet til det yderste, kan
nævnes et T ilfæ lde fra Livet, hvor en 22aarig A rb ejd er A var forlovet m ed
en 31aarig smuk K vinde, der im idlertid samtidig m ed F orholdet til A holdt
en vis Forbindelse gaaende m ed A ’s H alvbroder, B, saa at hun ialtfald sta
dig kunde spille B som en M ulighed ud m od A . Samtidig m od tog hun Breve
fra en ældre Forbindelse, C ; og naar hun m odtog disse Breve, drillede hun
A ogsaa m ed M uligheden C. Tilsidst blev A , der nærede en dyb Følelse
for denne K vinde, ude af sig selv af Skinsyge, saa at han dræbte Kvinden
og sig selv. H vis denne M and havde overlevet Selvm ordet, vilde han efter
min O pfattelse være at døm m e væsenlig m ildere end de ovennæ vnte sæd
vanlige T y p er af Skinsygemordere.

D e i U f R 1918.924 og U f R 1942.992 om handlede T y p er af V old tæ g ts
forbrydere maa det synes ganske form aalsløst af Samfundet at indespærre
i længere T id (henholdsvis i 4 og 8 A a r), som D om m ene i O verensstem 
melse m ed Loven døm te til. O verfor disse hæmningsløse, aandsvage eller
svagt begavede T y p e r vilde Kastration være den rette Behandling. Samfun
det kunde da her spare et kostbart, ganske virkningsløst Fængselsophold.
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forb ryd er eller en Sæ delighedsforbryder m od Børn idøm m es en
lang Fængselstraf, begaar han kort efter Løsladelsen igen den sam
me Forbrydelse. H vis man derim od kastrerer ham, kan Fængsel
straffen 1ste Gang undværes; og 2den Gang kom m er overh oved et
ikke. Om man vil kalde Kastration Straf eller ej, er ligegyldigt.
5.

E jen d om sforb ryd ere.

D en rette Behandling af de største

Grupper af disse fremgaar form entlig af, hvad jeg oven for har ud
viklet.
a. Begaas T yveri, Betleri e l af mer eller mindre Aandsvage, er
en særlig Anstaltbehandling paa sin Plads, i Forbindelse m ed Steri
lisering.
b. Begaas T y veri 1 Gang af en fuldt normal Person, være sig i
en yngre eller ældre A lder, vil de oven for foreslaaede straffende
Livsordninger, altsaa uden Fængselstraf, være hensigtsmæssige,
istedenfor de betingede Straffedom m e.
c.

D et samme gælder U nderslæ b (væ re sig m ed eller uden

Falsk), naar U nderslæ bet begaas af den oven for om handlede Funk
tionærtype.
d.

D erim od maa T y p en Storbedrageren, navnlig i Bank- og

B ørsforhold o l , straffes haardt, m ed adskillige A ars Fængsel. D et
samme gælder den Sagfører, V ekselerer o l , der begaar Underslæb
o v e rfo r de M idler, der betroes dem af Klienter.
e. T y p en professionelle Plattenslagere og Bedragere maa o ffe n 
liggøres i Pressen, m ed N avn og Billede, og iøvrig straffes med
haardt legemligt A rb e jd e i A rbejdsh u s i længere T id.
f. Endelig maa fremhæves, at der blandt T y vsforbryd ern e fin
des en særlig ondartet og i nyere T id hyppig optræ dende T y p e ;
og det er den, der stjæler fra den mindre bem idlede Befolkning
Genstande, der for denne er af den største Betydning for dens Er
hverv og Eksistens, saasom C ycler, Beklædningsgenstande o l . D et
særlig gemene i denne T y p e er, at den ved sit T yveri ikke viser
nogensom helst Forstaaelse af eller Følelse for, at netop m od den
jæ vne, fattige Befolkning er T y veri ved denne A rt Genstande en
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K atastrofe, som overh oved et ikke kan sammenlignes m ed de vel
havendes T ab v e d T y v eri af Smykker, Sølv- og Guldgenstande idet
hele, Penge o l, ganske bortset fra, at de velhavende tilm ed i Reglen
har forsikret disse Genstande m od T yveri. A lm indelige Fængselstraffe har ingen Virkning her. D en bedste Straf synes her at være
strengt A rb e jd e i m eget lang T id, være sig i A rbejd sh u s eller an
det Sted, hvorfra man ikke kan undvige, saaledes, at Forbryderen
gennem sit A rb e jd e maa indtjene den dobbelte V æ rdi af den G en
stand, han har stjaalet, saaledes at han herved bibringes Forstaaelsen af, hvilket A rb e jd e og Savn der ligger bag de mindre bem idledes A nskaffelse af disse for deres Erhverv og Liv nødvendige
Genstande, og hvilken Lidelse o g Savn han derfor ved sit T yveri
har paaført dem.

D et er klart, at en D om stol, sammensat paa den her foreslaaede
Maade, og arbejdende alene m ed den O pgave at døm m e og be
handle L ovovertræ dere i alle A ld re efterhaanden vil faa en M en
neskekundskab, en Indsigt i Livets Forhold og et sikkert Skøn i
Behandlingen af de forskellige M ennesketyper, som man ikke kan
forlange af de nuværende D om stole og ganske særlig ikke af U n 
derretterne, der ofte har mange andre A rb e jd e r og O pgaver end
den strafferetlige. U nderdom m erne har simpelthen ikke Tid til den
indgaaende psykologiske og sociologiske U ndersøgelse og Indivi
dualisering af de enkelte Lovovertræ dere, som maa blive Frem
tidens Løsen i Behandlingen af disse. A t man saaledes lægger en
O pgave paa D om stolene, som de ifølge deres store og forskellig
artede A rbejd som raad er ikke kan magte, er efter min Opfattelse
den væsenligste Aarsag til, at de nye Anstalter, man indførte ved
den danske Straffelov 15 A pril 1930, U ngdom sfæ ngsel og A rb e jd s 
hus, ikke har faaet den Betydning og de Resultater, man havde fo r
ventet. D et M enneskemateriale, der sendes dem fra de forskellige
lokale D om stole, er for uensartet til, at man kan opnaa den rette
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individualiserende Behandling. I det danske U ngdom sfæ ngsel, der
er indrettet paa en tidligere Herregaard, er der c 200 unge L o v 
overtræ dere (m ellem 15 og 21 A ar). D e fleste beskæ ftiges med
Landbrug; men de, der har Lyst til et særligt Haandværk, uddan
nes ved H jæ lp af Om egnens Snedkere, Skomagere o l . M enneske
materialet er imidlertid altfor uensartet. Blandt de unge findes saa
ledes en hel D el Sinker. Sinkeprocenten nedsætter hele Standarden,
til Skade for Flertallet. D er kan ingen T v iv l være om, at denne
Uensartethed hænger sammen med, at de unge Forbrydere d øm 
mes af mange forskellige D om stole, navnlig U nderretterne, medens
det rette vilde være, at alle unge Forbrydere blev døm t af en fælles
central, sagkyndig D om stol, som oven for foreslaaet.
I A rbejdsh u set beskæftiges c 300 Fanger, der væsenlig beskæ f
tiges m ed O pdyrkning af H ede o l , i og for sig en udm ærket Be
handling, der passer god t til professionelle Betlere, Plattenslagere,
V old sforbryd ere og lignende asociale Individer. M en ogsaa her er
Menneskematerialet for uensartet, og ogsaa her viser det sig, at
de nuværende forskellige D om stole ikke er egnede til at gennem
føre den rette Individualisering. M an kan sim pelthen ikke forlange
dette af de med mange andre O pgaver b ebyrdede Retter. Dertil
kom m er, at Retterne i den senere T id paa Grund af A rbejdshustjenestens ubestemte T id er kom m et noget ind paa at give selv
disse T y p er mindre Fængselstraffe paa bestem t T id, hvad der i
sig selv ikke er heldigt ved disse F orbrydertyper. Ogsaa her vil
kun de o v en for foreslaaede D om stole, der er sammensat af en Ju
rist, en psykiatrisk uddannet Læge og en Pædagog, og som har til
Specialopgave at døm m e L ovovertræ dere og senere n øje følge Be
handlingen af disse og eventuelt ændre den først anordnede Be
handling, have Betingelserne for at kunne magte Opgaven.

En Opgave, der stiller de største Krav i H t Intelligens og M enne
skekundskab, og som ganske særlig maa hvile paa den juridiske
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Form and for D om stolen, er Bedøm m elsen af B eviset. I mange T il
fælde i Livet er det den allervanskeligste O pgave at afgøre, h vor
vidt en Person virkelig har begaaet Forbrydelsen, h vorfor han er
anklaget. I denne H enseende er der meget at lære af de engelske
Dom m ere, der gennem frem ragende Intelligens og en lang Livs
erfaring, baade som Sagførere og D om m ere, efterhaanden har faaet
en overlegen Evne til at bedøm m e Bevisets Styrke eller Svaghed
i hver enkelt Sag. H vad der her ganske særlig udmærker den en
gelske D om m er, er hans paa Forhaand fuldstændig o b je k tiv e Ind
stilling ov erfor A nklagede og Beviset.
D et ejendom m elige ved denne Indstilling, der er Resultatet af
Aarhundreders aandelige O pøvelse og fint udviklede Retskultur,
er, at den engelske D om m er paa Forhaand nærer lige saa stor S kep
sis og Mistillid til P olitiets og Statsadvokatens B evisførelse som til
D efen sors. En engelsk D om m er føler sig ikke som en Em bedsm and
i Lighed m ed Statsadvokaten og som saadan nærmere knyttet til
denne end til Forsvareren. Ligesom Dom m ersæ det i England alle
rede fysisk er h ø jt hævet over baade Statsadvokat og Forsvarer,
saaledes føler den engelske D om m er sig h ø jt hævet og i lige høj
G rad hævet over baade Statsadvokatens og Forsvarerens Ensidig
heder. Han betragter dem begge som Parter og som ensidige Parter
i Sagen. Gang paa Gang har jeg under min hyppige Færden gennem
lang T id i de engelske D om stole oplevet, at D om m eren afbrød
Statsadvokaten og tilsidst standsede denne i hans Bevisførelse, naar
D om m eren mente, at han var kom m et for langt ud. Disse A fb r y 
delser var mindst lige saa hyppige overfor Statsadvokaterne som
overfor Forsvarerne.
Denne H oldning fra D om m erens Side er den helt rigtige. D en
fuldstændig ligelige M istillid og Skepsis ov e rfo r baade A n klage
m yndighedens og Forsvarerens Bevisførelse er en uomgængelig Be
tingelse for at naa til alle D om stoles M aal: R etfæ rdighed for den
Anklagede.
Menneskekundskab er den praktisk vigtigste V idenskab for
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Samfundet og for det enkelte Menneske. M en desuagtet er det en
V idenskab, der slet ikke er dyrket, og som man forgæ ves vil søge
ved Skoler og U niversiteter. N aturligvis er Livet selv den bedste
Læremester i denne V iden sk ab; men der kunde ikke desm indre
gøres meget for ogsaa videnskabelig at opdyrk e dette vigtige O m 
raade. I Dom sam lingerne findes der et stort Materiale til Belysning
af M ennesketyper og M enneskeskæbner; men dette Materiale er
næsten slet ikke bearbejdet til dette Brug. I den foregaaende Frem 
stilling har jeg i vidt O m fang draget N ytte af D om m ene i krimi
nelle Sager og af Fængselsem bedsm ænds Erfaringer, skriftlig og
mundtlig m eddelt. T il U ddannelse af de vordende D om m ere bør
baade M aterialet fra Dom sam lingerne og fra Fængselserfaringerne
bearbejdes i samm enhængende Fremstillinger, der kan give Frem 
tidens D om m ere en d yb individuel og social Forstaaelse af M enne
skelivets Kaar, som de faktisk form er sig, af M enneskeskæbner og
M ennesketyper. M en dernæst er der for de vordende D om m ere
stor Belæring om Livet at hente i de psykiatriske Fremstillinger.
Fra dansk Littratur maa navnlig frem hæves de betydelige Bidrag
af Knud Pontoppidan og Hjalm ar H elw eg.
Endelig er der for D om m erne en rig Kilde til dyb Indsigt i
Livet, der ikke hidtil er blevet paaagtet i denne Forbindelse, men
hvorfra der ogsaa kan hentes et væ rdifuldt Materiale til Fremtidens
Lære i M enneskekundskab, og det er H istorien o g de sto re F orfa t
teres V æ rker. Jeg kan her henvise til den Fremstilling af en eksperi
mental Etik og M enneskekundskabslære, jeg har gjort et Forsøg paa
at give paa Grundlag af en Række M ennesketyper fra H istorien
og betydelige Forfatteres V æ rker, se 2 B og 527-44. H er skal i denne
Forbindelse endnu føjes nogle Eksempler fra de store Digteres
Væ rker, paa M ennesketyper, der kom m er i K onflikt med Loven,
men som trods dette paakalder en menneskelig Forstaaelse og
M edfølelse.
Em ily B ron té i »Storm fulde H ø jd e r« (1845-46), Bulwer i »N a t
og M orgen « (1840erne) og V ictor H ugo i »de Elendige« (1862) skil
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drer i H eathcliff, G aw trey og Jean V aljan t M ennesketyper, der som
de to sidstnævnte bliver Forbrydere, og som den førstnæ vnte k om 
mer paa Kant m ed M enneskeheden, idet han frastøder alle M enne
sker. M en idet Digterne levende skildrer disse to Forbryderes og
dette asociale M enneskes Forhistorie, de Forhaanelser og Foruret
telser, de har væ ret udsat for, forstaar man, hvorledes de er blevet,
som de er. Saadanne Bøger er en god Indøvelse i den dybe m enne
skelige Forstaaelse, som enhver D om m er maa besidde.
M an maa endvidere forstaa, at i U ngdom m en kan undertiden
selv Mennesker af h øj sjælelig Kvalitet føres ud i Forbrydelsen,
af Lidenskab, af Letsindighed, af højsindet, men m isforstaaet Æ res
begreb eller Taknem m elighed. Spielhagen skildrer i sin B og: H am 
mer og A m b olt en ædel ung, uerfaren M and, der indblandes i en
Smuglerbandes Forbrydelser. U betæ nktsom t og uden n ogetsom 
helst A nlæ g for eller Lyst til at blive F orbryder sætter han sig for,
ledet af Taknem m elighedsfølelse og V enskab, at advare og redde
den M and, der har gjort ham m eget godt, m en so m viser sig at
være Smuglerbandens Fører. Bogen belyser iøvrig en interessant
M odsæ tning mellem D om m eren og Fængselsdirektøren. D om m eren
er ganske uforstaaende overfor den unge M ands Karakter og
Skæbne, m edens Fængselsdirektøren er fuldt forstaaende o v e rfo r
denne T ype. Bogen er derfor paa sin V is et V id n esb yrd om det
rigtige i den af mig foreslaaede Ordning, at Straffedom m erens og
Fængselsdirektørens Em bede bør bestrides af samme Person.
D o s to je w sk i giver i sin B og: Brødrene Karam assow en dybtgaaende Skildring af en M ennesketype, der fra A andens og H je r
tets Side hører til de bedste, men hvem Karaktersvaghed fører i
U lykke. D enne T y p e er letsindig, udsvæ vende, en B old for sine
Lidenskaber; den giver haabløst efter for disse; men samtidig er
den højsindet, ædelttænkende, en ridderlig Natur. I sin U besindig
hed har han begaaet alle de Dum heder, der fører til, at Skinnet er
helt im od ham, og han døm m es uskyldig, i Faderm ord, paa Indicier.
M angel paa M enneskekundskab, idethele M angel paa psykologisk
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Forstaaelse hos Statsadvokaten, D om m eren og navnlig hos N æ v 
ningerne fører til dette Resultat.

A f den D om m ertype, der i Fremtiden faar Behandlingen af L o v 
overtræ dere til eneste O pgave, maa der altsaa foruden om fattende
psykiatriske, sociologiske og juridiske Kundskaber, kræves en ind
trængende Menneskekundskab, en dyb Forstaaelse af og varm In
teresse for M enneskeskæbner, forn øden H aardhed ov e rfo r mange
L ovovertræ dere, men ogsaa m ild O verbæ renhed o v e rfo r visse T y 
per af disse. I talrige T ilfæ lde er Forholdet ret ligetil, idet mange
M ennesker ikke er andet end H alvm ennesker eller D yr, og o fte
ogsaa hensynsløse U ndertrykkere og U dbyttere af de svagere, eller
smaa Selvhævdere. O v erfor denne store Masse kræves n ødven dig
vis en haard Haand. D et ligger i den ægte Jurists Natur, at Justitia
ikke b lot bærer Vægtskaalen, men ogsaa Sværdet. R etfæ rdigheden
er ikke b lot den dybe O vervejelse, men ogsaa den forn ød n e H aard
hed. En slap T id s overhumane og blødagtige Tendens ov e rfo r Retsbrydere har en T id været ved at udviske Begreberne og i betæ nke
lig G rad svække Retsordenens A utoritet. M en Livets egen N ø d 
vendighed vil føre den haarde Erkendelse og den faste Haand til
bage.
M en H aandelaget er en Kunst, og H aardheden maa ikke blive
Rutine. Juristen saavelsom Lægen vil af og til i Livet m øde M enne
skeskæbner, der kalder paa hans M edfølelse og som ikke maa kalde
forgæ ves. Han vil undertiden i sit Kald, som en Oase i M enneskeørkenen, m øde det i den menneskelige Natur, der paa én Gang er
det fineste og bedste, men samtidig det svageste; han føler et Ø je 
bliks Stilhed m idt i sin travle Færden, han staar overfor det ham
uvante: hine enkelte stilfærdige og blide, som trænges til Side og
undertrykkes i en V erden af Paagaaenhed og R ov. D e lever skjult,
og mest, naar de er i N ø d ; og de viger hellere Pladsen, end de rives
om den. M øder man dem paa sin V e j i M æ ngden og Kampen,
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føler man sig som den, der graver i Bjærget og pludselig ser N a
turens G uld blandt Slakkernes Masser. Her er M enneskehjærtets
ægte Guld. M en ofte er det netop de bedste, der fejler dybest;
de er ikke altid regelrette nok for Lovens Stentavler. H er kræves
af D om m eren den varsom ste og nænsomste Haand. Han maa tage
sig af disse forskudte og forpinte, naar ingen andre vil. H an maa
hverken kende social H øjh ed eller Lavhed; han maa tage ind til
sig disse mindste smaa og beskytte dem ; han vil huske den gamle
Erfaring, at netop blandt de laveste, set m ed V erdens Ø jne, er ofte
det højeste M enneskevæ rd at finde.
A f den righoldige processuelle, strafferetlige og psykiatriske Litteratur
skal her blot anføres de vigtigste, der har særlig Interesse for nordisk R et:
A . S. Ø rsted : Processuelle Skrifter, 1 og 2 A fd , 1931, og strafferetlige Skrif
ter, 1932, i T roels G. Jørgensens Udgave, J. N ellem ann: D en ordinæ re ci
vile Procesmaade, 4 U dg 1892, H. M un ch -P etersen: D en danske Retspleje,
2 U dg 1926, Skifteret og Tvangsfuldbyrdelse, 1935 og 1937, ved Erwin
M unch-Petersen, Stephan H urw itz: Tvistem aal, 1941, og samme Forfatter:
Den danske Strafferetspleje, 1937-40, F. Hagerup: Den norske Civilproces,
2 U dg 1903-7, Jon S keie: D en norske Civilproces, I-III, 2 U dg 1939-40, sam
me Forfatters: D en norske Straffeprocess, I-II, 1939, E. K allenberg: Svensk
Civilprocessrätt, 1917-39; om Bevisbyrde-Problem et se særlig E. T y b je r g :
O m Bevisbyrden, 1904, K. O livecron a: Bevisbördan och den materiella rat
ten, 1930, og Herman S cheel: Grunntrekk av læren om Bevisbyrden, Bilag
til T idskrift for Retsvidenskab, 1938. 1-105, H. H. H olm : Bevisbedøm m elseBevisbyrde i T f R 1941.135-76, E R II 651-705; om sagkyndige Dom m eres
M edvirken i Sø- og Handelsager se L. N . H vidt i Svensk Juristtidning 1940
S 166-72, og T roels G. Jørgensen (m od en for stærk Specialisering i U d 
nævnelse af teknisk kyndige M eddom m ere) i »Juristen« 1943. 1-16. C. G oos:
Strafferetten, Indledning 1875, A lm D el 1878, Speciel D el, I-III, 1895-96,
C. T orp : Strafferetten A lm Del, 1905, O luf H. K rabb e: Borgerlig Straffelov
af 15 A pril 1930, 3 U dg. 1941, samme Forfatters: Forbrydelse og Straf, 2 Udg
1939, E R II 633-39, jfr U f R 1930 B 1-14, 17-23, 50-52, E R II 718-45; Jon
S keie: Den norske Strafferet, I og II, 1937-38, Johan C. W . T h yren : Prin
cipperne for en Strafflagsreform , I og II, 1910. O m Strafudmaaling og V iljefrihed se O laf K lingenberg i T f R 1940. 378-84, 1942. 82-93, og Johs. A nd en æ s
s S t 1941.68-86. O m M eddelagtighed se ogsaa sidstnævnte Forf i T f R 1940.
237-80. O m Straf, Erstatning, K onventionalbod o l se Per O lo f E k elöf: Straf
fet, Skadeståndet og V itet, 1942; Knud Pontoppidan: Fire psykiatriske Fore
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drag og samme Forfatters: Psykiatriske Forelæsninger og Studier, 1892-95,
Hjalm ar H elw eg: D en retslige Psykiatri, 1939, H. O. W ild en sk ov : Investi
gations into the causes o f M ental D efiniency. 1934. Knud Sand: D en le
gale Kastration, 1939 (N ordisk T id sk rift fo r Strafferet, 1939, S 283-385,
ogsaa udgivet selvstændigt), jfr »Juristen« 1939. 565-68, Hans von H en tig:
Straffen, udgivet paa Dansk 1935, af Stephan H u rw itz; Hans Chr. K jæ rsgaard: K vinden som Forbryder, i »Juristen« 1939, S. 173-208, H en rik H øirup: Fangen — v ort M edm enneske, 1939, C yril Burt: Unge L ovovertræ dere,
1937 (oversat fra Engelsk og bearbejdet af Sofie R ifbjerg og H elga M o l
lerup), J. H. W andall: Fangers A n vendelse til Friluftsarbejde, 1925, K. Borgsm idt-H ansen: Fængselsforhold i England, 1924. Foruden det ov en for an
førte statistiske Tabelvæ rk fra 1939 maa nævnes den ligeledes af Statistisk
D epartem ent udgivne: Kriminalstatistik 1933-37, 1941. — A t selv Fængsel
straffen ved visse T y p er af L ovovertræ dere kan have en udviklende, fo r 
ædlende Indflydelse i Retning af at skabe A rbejdsglæ de, Tilfredsstillelse
ved Livets smaa G læder, er Henrik H øirups nævnte smukt og varm t skrevne
Bog et vægtigt V idn esbyrd om.
Problem et om de prostituerede K vinder er indgaaende behandlet i T age
K em ps: Prostitution, an investigation o f its causes, especially with regard
to hereditary factors, 1936. Erhvervsmæssig U tugt er efter de fleste Landes
Ret i Reglen ikke strafbar. Men Samfundet maa paa anden M aade søge at
m odvirke dette O nde. A f de af Tage Kem p i Aarene 1931-35 undersøgte 530
prostituerede K vinder i K øbenhavn var kun 30 pr c psykisk norm ale; 8 pr c
var aandsvage, 20 pr c Sinker og et meget stort A n tal Psykopater samt en
kelte egenlig Sindsyge. Intelligenskvotienten laa hos 50 pr c af disse K vinder
under det norm ale. I 65,5 pr c af de undersøgte T ilfæ ld e blev der konsta
teret Sindslidelser eller A b n orm itet hos de Prostitueredes Fam ilie; i 18,8
pr c T ilfæ lde var Faren fordrukken. D e fleste prostituerede K vinder udgaar
fra fattige og daarlige H jem . Tage K em p peger m ed R ette paa, at en For
bedring af de sociale Kaar, en tidlig psykiatrisk U ndersøgelse og H jæ lp
efter Henstilling fra Skole, H jem og Væ rger, en mere virksom K ontrol med
Aandsvage, et intim t Sam arbejde mellem Politi og Forsorgsm yndigheder og
filantropiske Foreninger, særlige Former for Anvisning af egnet A rb e jd e
o l, vil være de rette M idler til M odarbejdelse af dette Samfundsonde.
Sterilisering er i Tyskland i de senere A ar gennem ført i langt videre
O m fang end i Danmark. Efter den 1ste Aarsberetning om den tyske Sterilisationslovs Virkninger døm tes i 1934 ved de 295 H ygiejnedom stole 56,244
Personer til Sterilisation. Totalantallet af Begæringer om Sterilisation, ind
bragt for D om stolene enten af Patienterne selv, af Lægerne eller af A u tori
teterne, var 84,525, hvoraf 41,522 angik K vinder. D et vil statistisk sige 1
Begæring pr 776 Borgere i Riget.
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NOTER

Til S 525.
I engelsk Ret gælder H abeas Corpus A cte n ogsaa til Fordel for
Personer, der tvangsindlægges som Sindsyge. D er er det rigtige
heri, at det er overordenlig vigtigt, at der findes faste gen erelle
R etsregler, der værner den Enkelte m od administrativ V ilkaarlig
hed ogsaa paa dette Omraade. I dansk R et blev den første Regel,
saa vidt vides, givet ved Justitsministeriets Cirkulære 11 Juni 1895,
der var foranlediget ved enkelte i Pressen den Gang m eget om talte
Tvangsindlæ ggelser

(navnlig

af Forfatterinden

A m alie

Skram).

D ette Cirkulære bestem te, at Politiets Bistand til Tvangsindlæ g
gelse ikke b ør ydes, m edm indre Begæringen herom er udgaaet fra
den, hvem Forsorgen for den Sindsyge retlig paahviler, og der fore
ligger A ttest fra en autoriseret Læge, der bevidner, at den paagæl
dende er sindsyg, og, at hans Indlæggelse er forn øden for at af
værge »Fare for den paagældende selv eller hans O m givelser«. U dførligere Regler blev senere givet ved Fællesregulativ for Statens
Sindsygehospitaler 1 O k t 1915 §§ 32-34, hvis nærmere Ordning blev
kritiseret af O verlæ ge Chr. G eill i U f R 1917.297-309. En L o v o rd 
ning af hele dette F orhold blev endelig givet ved L ov N r 118, 13
A pril 1938, der gør det til en Pligt for de nærmeste og Politiet
at iværksætte en Tvangsindlæggelse, naar den Sindsyge »enten er
farlig for sig selv eller for andre« eller »U dsigterne for den syges
H elbredelse væsenlig forringes, hvis Indlæggelse ikke finder Sted«,
§ 2. Spørgsmaalet om Indlæggelsens Berettigelse afgøres endelig af
Overlæ gen og kan hverken indbringes for D om stolen e eller for de
administrative M yndigheder, jfr Lovens § 4.
D en bedste juridiske U ndersøgelse af Spørgsmaalet om Betin1171

gelserne for Tvangsindlæggelse af Sindsyge efter Sagens N atur er
givet af F. Rüdinger i hans A fhandling i N ordisk T id sk rift for
Fængselsvæsen, 1898. D et engelske Synspunkt: hvorledes vil du be
døm m e din Tvangsindlæggelse, hvis du en Gang bliver rask, ram
mer centralt. O m positiv dansk Rets Stilling til Spørgsmaalet se
den indgaaende Fremstilling af Borum, I 161-175.

Til S 527.
D et taagede U d tryk »frit at tænke, tro og tale« er N . F. S.
Grundtvigs.
T il S 529.
Der maa i visse Forhold gøres en Sondring mellem dem, der
nyder R etten (er de egenlige R etsubjekter), og dem, der admini
strerer den. Eksempelvis kan nævnes R etsforh oldet mellem U m yn 
dige og deres V æ rge. D en U m yndige har Retten, er R etsubjektet;
V æ rgen administrerer Retten. Som andet Eksempel kan nævnes,
at en Kapital er testeret til O prettelsen af et H ospital, et B ibliotek
e l. Bestyrelsen for et saadant Legat eller Fond administrerer R et
ten, men de til N ydelse af Støtte af Legatet eller Fondet er Retsubjekterne, er Indehavere af Retten, jfr. D em oq u e om titulaires de
jouissance et titulaires d’ excercise des droits S 320 ff.
H vilke Retsm idler har de n yd en de?
Den, der efter Statuterne for et H ospital, en Stiftelse, et Legat
e l, mener at have R et til N ydelse af de M idler, disse uddeler, maa
kunne anlægge Sag m od disse Institutioners Bestyrelse, jfr E R II
514 f o.
T il S 539-42.
Se om Retten til N avn H enrik Lundh: N avnepligt og N avneret,
1928, og E berstein 99-125.
Til S 555.
D et i T eksten om talte Tilfæ lde indtraf i Juni 1920, og den sam
tidige Beretning herom lyder saaledes: »Paa Islands Brygge ligger
M otorskonnerten H. I Gaar M orges kom Styrmanden paa Dæ kket
allerede ved H alvtretiden, og m edens han stod ved Rælingen, saa
han to druknede M ennesker ligge i V andet tæt ved Skibet. Han
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kaldte M andskabet paa Dæ kket og ledede Bjergningsarbejdet.
Ligene blev bragt op paa K ajen og overgivet til Politiet. D e D ruk
nede var unge M ennesker i Tyveaarsalderen, en Mand og en
K vinde; de var bundet til hinanden m ed en Rem. Paa A lm indeligt
H ospitals Ligstue blev i Gaar foretaget legalt Ligsyn, o g det blev
her oplyst, at de Druknede er Frantz C og Poula H, D atter af en
fornylig a fd ød V ognm and H, der m ed sin Familie b oede paa
N ørrebro.
D et er kun en M aaned siden, at H. tog sig af D age ved H æ ng
ning. A arsagen til, at han, der levede et lykkeligt Familieliv og
havde gode Kaar, b erøvede sig Livet, var, at hans D atter havde
betroet ham, at hun havde lært den unge Frantz C. at kende, og
at der bestod et K æ rlighedsforhold mellem dem.
I Frantz C. genkendte H. sin Søn, som var fø d t udenfor Æ gte
skab, kort fø r hans æ gtefødte D atter Poula kom til V erden. De
unge Mennesker havde lært hinanden at kende uden at ane, at de
havde fælles Fader.
H.s D ød foranledigede en U ndersøgelse ved Byretten, og her
maatte de unge M ennesker o v e rfo r Politiassessoren gøre Rede for,
under hvilke Forhold deres Bekendtskab var blevet indledet, og
hvorledes det havde udviklet sig, indtil deres Fader var blevet un
derrettet derom .«
D et hedder sluttelig i Beretningen: »F orfæ rdet og raadvild over
de U nges U lykke b erøvede Faderen sig Livet. Tragedien, der gen
frem kalder Sofokles’ gamle gribende Skæbne-Dram a, fik nu sin
yderligere Afslutning, idet de to Børn fulgte Faderen i D øden .«

Til S 729, 734, 823-24.
I. O rganisationernes R et i Danmark.
E rhvervsorganisationernes historiske Udvikling.
Erhvervsorganisationerne gennemgaar i Danmark og de andre
nordiske Lande væsenlig de samme Udviklingstrin, som jeg har
paavist for de store Industrilandes V edkom m en de. Stadierne ind
træder b lot i Reglen noget senere i de nordiske Lande end i de
store Industrilande.
D er kan altsaa ogsaa for Danmarks V edk om m en de sondres m el
74
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lem de i Teksten paaviste 3 H ovedstadier: 1. D e gamle E rhvervs
organisationers, Lavenes Opløsning, 2. de nye E rhvervsorganisatio
ners, Fagforeningers, A rbejdsgiverforen in gers, Kartellers og T ru 
sters Opstaaen og Kamp for retslig Anerkendelse og 3. de nye Er
hvervsorganisationers Kamp for Magten.

1. L avenes Opløsning.
Lavene opstaar i Danmark i L øbet af det 14 og 15 Aarhundrede,
frem tvunget af Livets Behov for O rden og Regulering af E rhver
vene i de i disse A arhundreder opvoksen de Byer. Lavene virkede
i denne T id i det hele og store til G avn for Bysam fundet. D e sør
gede for en god faglig U ddannelse af de U nge i Haandværksfagene, gennem faste Regler for Læretid, Svendestykke o l ; de
skabte en rimelig Fordeling af Erhvervet mellem de selvstændige
H aandværkere, saa at der ikke blev for mange i hvert Fag, h v o r
ved der sikredes enhver et rimeligt U dkom m e. Samtidig virkede
de i samme Ø jem ed som N utidens Socialforsikring. Lavene støttede
deres M edlem m er, naar de kom i N ød , støttede Enker og faderløse
Børn, virkede som Sygekasser, gav H jæ lp i Ildebrandstilfælde o l .
Endvidere oprettede Lavet en V old giftsret til Paadømmelse af
Tvistem aal mellem M edlemmerne.
D e Regler for Erhvervets U døvelse, som Lavene saaledes ind
førte i Praksis, blev efterhaanden samlede i V edtæ gter, de saa
kaldte Lavskraaer. Disse var oprindelig autonom t vedtagne af
Lavsmedlemm erne som Rettesnor for disse indbyrdes; men da disse
Sammenslutninger i Slutningen af M iddelalderen, navnlig siden det
15 Aarhundrede, i K øbstæ derne stilledes under K ontrol af B org
mestre og Raad, blev det Reglen, at Lavskraaerne blev stadfæstede
af disse M yndigheder. Først herved blev de egenlige Retsregler.
Da Lavet jo ikke kunde gennem føre sin rationelle Fordeling af Er
hvervet mellem M edlem m erne og gennemtvinge de andre faglige
Ordninger uden at have M on op ol paa Erhvervet, blev Reglen her
om den vigtigste af alle. A llerede i det 14 A arhundrede har B y
m yndighederne sikkert anerkendt denne Lavenes Eneret eller Lavs
tvangen, altsaa, at ingen kunde udøve Faget uden at være M edlem
af Lavet. I de ældste bevarede Lavskraaer, der stammer fra Begyndelsen af det 15 Aarhundrede, er Lavstvangen fuldt anerkendt.
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H er som andetsteds fristede denne Lavenes M agtstilling im id
lertid til Misbrug. Lavene van skeliggjorde saaledes efterhaanden
mere og mere A dgan gen for Svendene til at blive M estre, ved at
kræve h øje A fg ifte r for Indtrædelse i Lavet, vanskelige M ester
stykker o a; og i Forholdet til Kunderne udnyttede Lavene M o n o 
p olet til at kræve for h øje Priser. B ym yndighederne var ret svage
o verfor Lavene og hindrede ikke effek tivt deres M isbrug, skønt
det i mange Lavskraaer bl a var foreskrevet, at Bym yndighederne
skulde fastsætte eller kontrollere Priserne. M en i det 16 og 17 A a r
hundrede greb Kongem agten kraftig ind overfor Lavsmisbrugene
gennem Lovgivningen, enkelte Gange endog saa kraftigt, at den
helt afskaffede Lavene og indførte almindelig N æringsfrihed, nem
lig i 1526 og 1613. Lavene ved blev im idlertid at bestaa; Samfundet
kunde i hin T id ikke undvære Lavene som Regulator af Erhvervs
livet. Efter Forordningen 1613 kom en Forordning 1621, der faktisk
igen tillod Lavene og deres V edtæ gter, men m odvirkede deres
Misbrug. D en afskaffede saaledes M esterstykket og andre besvæ r
lige Betingelser for Optagelse i Lavet og paabød, at V arepriser skal
fastsættes af Borgmestre og Raad. O g da en Forordning 1619 havde
gennem ført, at Borgm estre og Raad skal udnævnes af Kongen,
mærkes der fra nu af en langt skarpere K ontrol m ed Lavene end
tilforn. U nder Enevælden kom Lavene i en endnu større A fh æ n 
gighed af Centralregeringen. V e d Forordninger 1681 o g 1682 ind
ordnede Regeringen Lavene helt under sin K ontrol. D er fastsattes
Fællesskraaer for de 10 vigtigste H aandvæ rksfag; og det blev idet
hele nu Staten, der gennem Lavene regulerede Erhvervslivet i B y
erne. I Slutningen af det 18 A arhundrede rejstes der en stærk K ri
tik af hele Lavsvæsenet. G eneralprokurøren H enrik Stam pe vendte
sig saaledes skarpt im od dette. U nder Indflydelse af A dam Smiths
A f Litteraturen om de danske Lav maa navnlig fremhæves C. N y r o p :
Danmarks G ild e -o g Lavskraaer fra M iddelalderen I og II 1895-1904, samme:
om Forholdet mellem M estre og Svende i Lavstiden 1885, samme: Haandværkskik i Danmark, 1903, Frants P io: D en frie Konkurrences Gennem brud
i England. 1902. T illæ get: Laugsvælden i Danmark. 269-318, Poul Johs. Jør
gensen 124, 450-56, R. Berg: D et danske Haandværks Historie, 1919. O m den
danske Retstilstand før Lavenes O phæ velse i 1857 se O tto M üller: Om
Laugsvæsen og Bevillinger til Næringsbrug efter den danske Lovgivning.
En juridisk H aandbog. 1840.
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liberale Ø konom i og Bevægelsen i det hele m od Lavene i de andre
Lande, navnlig England og Frankrig, blev Kravet om Lavenes A f 
skaffelse tilsidst saa stærkt, at den almindelige Erhvervsfrihed p ro
klameredes i G rundloven 1849, og Lavene ophæ vedes ved N æ rings
loven 1857.

2. D e n ye E rhvervsorganisationers Opstaaen
og Kam p for retslig A n erken d else.
D e nye Bevægelser i Retsudviklingen, jeg i den foregaaende U n 
dersøgelse i Teksten har frem hævet som de ledende paa dette O m 
raade, m øder vi, som fremhævet, ogsaa i Danmark. M en da vi er
kom m et meget sent med i den almindelige U dvikling og Forholdene
dertil i det hele er meget mindre, har disse Strøm ninger hos o s en
langt svagere, mindre udpræget Karakter. D e er ligesom E fterdøn 
ninger af de store Bevægelser i Industriens H ovedlande. Brydnin
gen og Kam pen mellem de ældre Retstilstande og de nye Retskrav
fik hos os ingen skarp Karakter alene af den Grund, at vi over
h oved et først kom m ed i de nye Bevægelser, da Kam pen om dem
i de større Lande i det hele og store allerede var endt. V i kom
saaledes m eget let til vore Resultater; andre havde kæ m pet K am 
pen fo r os; Overgangen fra det ene Retstadium til det andet blev
nem. En saadan Retsudvikling, uden store Fødselsveer o g A n stren 
gelser — der forøvrig præger ogsaa andre Om raader af vor Ret,
saaledes Forfatningsretten — har naturligvis sine Fordele. M en den
har væsenlige indre Svagheder. I denne særlige Sammenhæng skal
det b lot fremhæves, at netop ford i vi k om saa let fra det ene rets
lige Udviklingstrin til det andet, har vi aldrig paa dette Om raade
følt de retslige Problem ers hele skarpe Brod, eller anet de dybere
Vanskeligheder. Og dette er en dobbelt Svaghed paa et Om raade
som det her omhandlede, hvor de retslige Problem er, der opstod
paa et tidligere U dviklingstrin, ingenlunde er endelig løst med
dette, men kan dukke op igen under den senere U dvikling, om end
under andre Former. V o r Retspraksis bærer paa hele dette O m 
raade et ret ubevidst Præg. A fgørelsen træffes indtil den seneste
T id, uden at man synes at være klar over, hvilke dybtgaaende P ro
blem er det enkelte T ilfæ lde i V irkeligheden indeholder og hvilke
vidtræ kkende K onsekvenser A fgørelsen derfor vil kunne faa. Da
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den m oderne A rbejd erbevæ gelse først opstaar hos os i 70erne og
80erne af det 19 Aarhundrede, altsaa paa en T id, da Strejkeretten
o g Fagforeningsretten allerede var blevet fuldt anerkendt i Flertallet af Industriens H ovedlande, gled denne Anerkendelse let og hur
tig ind i vort Retsliv. V o re D om stole gav Fagforeningerne R ets
evne ligesaavel som de gav alle andre Foreninger den, uden at de i
mindste M aade var sig bevidst, at der dog mulig kunde opstaa sær
lige Retspørgsm aal for de førstnæ vnte Foreningers V edkom m en de,
som ikke kunde opstaa ved selskabelige, filantropiske o g lignende
uskyldige Foreninger, at, for b lot at tage et Eksempel, en K onflikt
mellem en Fagforening og et af dens M edlem m er — eller mellem
en Kartelsammenslutning og dens M edlem m er — mulig maatte
afgøres efter andre retslige Synspunkter end en K on flikt mel
lem et M edlem af geografisk Selskab eller filologisk Samfund og
disses Bestyrelse. A lt dette drøm te man i det 19 A arhundrede ikke
om. Foreningspørgsmaal var Foreningspørgsmaal. O g disse maatte
afgøres efter Foreningens V edtæ gter, efter Foreningsaftaler, som
alle M edlem m er havde tiltraadt og som man derfor uden videre
tillagde retslig G yldighed som enhver anden Kontrakt, ligegyldig
hvilke Foreninger det drejede sig om . Denne retslige U sk yldigheds
tilstand havde i den første P eriode af Fagorganisationernes Liv,
den, jeg karakteriserede som deres Kam p for retslig Anerkendelse,
visse Fordele. Frem for alt blev der ikke lagt Fagforeningsbevæ gelsen unødige, rigoristiske H indringer i V ejen . M en Standpunktet
— vi kan kalde det Forenings- og K ontraktstandpunktet — var for
let vundet; det tilslørede de dybere Vanskeligheder. O g i den fø l
gende Periode af Organisationernes Liv, under deres Kamp for
M agten maatte disse V anskeligheder nødvendig træde frem i al
deres Skarphed. D om stolene ved blev im idlertid stadig at anvende
Forenings- og Kontraktsynspunktet. O g skønt de rent ubevidst og
ved H jæ lp af Fiktioner søgte at unddrage sig visse uheldige K on se
kvenser af dette Synspunkt, syntes de dog stadig alt andet end
klare over, at de tilsyneladende uskyldige Foreningspørgsmaal i
V irkeligheden i adskillige Tilfæ lde rummer Kartel- eller Fagforeningspørgsmaal af vidtræ kkende Betydning for Samfundet. Først
i den allerseneste T id , i det 20 A arhundrede, da V iden skaben gør
opm æ rksom derpaa, begynder Retspraksis at træde mere bevidst
og kraftig op m od disse Foreningsaftaler, om end de stadig har V a n 
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skelighed ved at forlade Kontraktstandpunktet og gaa o v e r i et
p ræ cep tivt Stadium.
Ogsaa i B oycotspørgsm aalene har vi positivretlig oprindelig væ 
ret heldig stillede ved, at vi kom sent m ed i den almindelige U d 
vikling. D a vor A rb ejderbevæ gelse er ganske ung, har vi ikke saa
ledes som Industriens H ovedlande længe kendt enkelte særlige Si
der af B oycotsystem et, som den ældre T id betragtede m ed særlig
Strenghed. D en egenlige B oycotperiod e begynder hos o s først i
90erne og det 20 A arhundrede og begynder da samtidig over hele
Linjen, baade fra Fagforeningernes, A rbejdsgivern es og Karteller
nes Side. O g allerede i 90erne var der en meget stærk arbejdervenlig Strømning. V i blev saaledes ogsaa paa dette Om raade forskaanet for en særlig arbejderfjen dtlig Lovgivning og Retspraksis.
Som de fleste andre Steder fik Lavene hos os efter deres O p 
hævelse ved N æ ringsloven 1857 Ret til at bestaa som frivillige, pri
vate Foreninger, om de ønskede det; og der tilstedtes dem A dgang
til at faa deres V edtæ gter stadfæ stede af Indenrigsm inisteriet med
visse Begunstigelser (særlige Inddrivelsesm idler for M edlem s
bidrag), en Adgang, der iøvrig ogsaa tilstodes nye Foreninger af
Haandværkere, H andlende eller andre Næringsbrugere, samt For
eninger mellem Svende og Fabriksarbejdere om Sygekasser, Begravelseskasser og lignende Indretninger, N L §§ 25, 67, 69. Lavene gik
im idlertid i den følgende T id meget stærkt tilbage. I 1860 talte en
Række af de vigtigste københavnske Lav 2620 M edlem m er; men i

Foruden de ovenfor nævnte Regler, der søgte at mildne O vergangen for
Lavene fra tvungne til frivillige Sammenslutninger, var der ogsaa i N æ rings
loven 1857 flere andre Regler, der søgte at bevare en vis K ontinuitet med
den nedarvede Næringsordning, nemlig de Regler, der forb ød at forene
Haandværk og Handel, at h olde mer end 1 Butik i samme Kom m une, N L
§§ 24, 34, 21 og 23 o l.
D et var m eget blandede Hensyn, der førte til B ibeholdelsen af disse
Regler i N æ ringsloven 1857, først og frem m est H ensyn til Traditionen, Be
stræbelsen for at gøre O vergangen læmpelig, at væ kke saa lidt A n stød m od
de tilvante Forestillinger som mulig, dernæst forskellige fiskale, administra
tive og lignende Hensyn, endelig U vilje m od Stordrift; jfr herved Lovens
M otiver; Udkast til L ov om borgerlig Næring i K øbenhavn og K øbstæ derne
m ed tilhørende M otiver af Overretsassessor O tto Müller, K bh 1857, S 271
72, 187-88, 166 ff, 83-84. D ette Lovarbejde, ikke mindst dets M otiver, er fo r 
øvrig et fortjen stfuldt Værk, der vidner baade om dets Forfatters i alle
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1870 var Tallet i de samme Organisationer sunket til 1597; og i
Provinsbyerne op løstes de fleste Lav helt.
M en netop paa samme T id , som de gamle E rhvervsorganisatio
ner var ved at dø ud, begyndte de nye Organisationer at blive til.
Først i 70erne indlededes Fagforeningsbevæ gelsen hos os. D e om 
talte Svende- og A rbejderforen inger om Sygekasser, Begravelseskasser o l , som allerede o p stod i Lavstiden, fortsatte naturligvis,
som af N æ ringsloven forudsat, ogsaa deres Tilvæ relse efter Lavsindretningens O phør. M en de var ved hele deres stærkt begræ n
sede Formaal overh ovedet ikke Fagforeninger i vor T id s Forstand.
Fra 1869 har vi et ganske enkelt Eksempel paa en A rbejdersam m en 
slutning m ed mere om fattende Formaal, nemlig Typografernes, der
stiftedes nævnte A ar. M en bortset fra Formaalet var den iøvrig
ganske i den gamle T ids A and. Først i Begyndelsen af 70erne fo r
planter den m oderne Fagforeningsbevæ gelse sig til os. U heldigvis
fik vi Stødet dertil fra T yskland og ikke direkte fra England. D er
ved fik vi en lille marxistisk, revolutionær Bevægelse m ed O p ret
telsen af en A fd elin g af l’Internationale o s v. O g selvfølgelig und
gik vi heller ikke en dertil svarende drabelig, tildels um otiveret O p 
træden af M yndigheder og D om stole, h vorved Bevægelsens O phavsmænd straffedes og den nævnte A fd elin g af Internationale opløstes.
Paa Ruinerne af denne Forening rejste im idlertid de første danske
Fagforeninger sig; og fra det Ø jeblik, Bevægelsen antog den rent

Enkeltheder indgaaende K endskab til den da gældende danske Lavsret, se
ogsaa samme Forf.s tidligere nævnte V æ rk: O m Laugsvæsen og Bevillinger,
1840, og om et sikkert praktisk Blik for, hvad der overh ovedet m ed de da
værende Anskuelser og Forhold lod sig gennem føre. Men hverken han eller
de nationalliberale Regeringer saa de dybere sociale Problem er, der maatte
opstaa efter Lavenes Ophævelse, og som burde have ført Staten ind paa en
ny konstruktiv Bestræbelse paa at lovordne nye Erhvervsorganisationer og
at faa dem til at sam arbejde. H avde de set dette, vilde vi være blevet forskaanet for Kam pen mellem A rb ejd ere og A rbejdsgivere. Men de national
liberale Politikere var ganske hildet i den A da m Smith’ske Skoles Ideer,
h vorefter Erhvervslivet frem tidig skulde udvikle sig i fuld Frihed, og L ov 
givningen skulde afholde sig fra enhver Indgriben heri.
Om D om m ene im od den ovennævnte første, revolutionæ re A r b e jd e r 
bevægelse hos os se U f R 1873.879 og 1874.479. D e tre T iltalte fik henholds
vis 6 Aar, 5 A ar og 4 A ars Fængsel.
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faglige Karakter, blev der ikke lagt den retslige H indringer i V ejen .
I L øbet af A arene 1871-1879 oprettedes der 32 Fagforeninger m ed
et samlet M edlem stal — paa Oprettelsestiden — af 3255. D enne
Bevægelse maatte naturligvis efterhaanden ogsaa bringe M estrene
til Enighed og Sammenslutning. I 70erne sporedes der dog kun den
første svage Begyndelse dertil. I Provinsen begyndte der at dukke
ikke b lot en D el lokale, men ogsaa enkelte, mere om fattende A r 
bejdsgiverforeninger op — altsaa saadanne, der ikke var begræ n
set til en enkelt By — f Eks N ørrejy sk Bagerforening, stiftet i 1874,
Centralforeningen af Skomagere i Jylland i 1876. Og i København,
hvor mange af de gamle Lavsm esterforeninger som om talt endnu
bestod, sporedes der en lidt stærkere Interesse for disse.
Baggrunden for Lavenes O pløsning og de nye Erhvervsorganisa
tioners Dannelse var naturligvis her som andetsteds Stordriftens
gradvise, men stærkere og stærkere Fremtrængen og Sejr. D ens
endelige G ennem brud sker hos os først i den sidste H alvdel af det
19 Aarhundrede. V el blev der allerede under Enevælden her som
andetsteds gjort Forsøg paa at skabe Industri under større Form er
end der kendtes indenfor Lavsvæsenets Rammer. O fte grundlagdes
Fabrikker paa Kronens Initiativ og for Kronens Penge (D en kgl
Porcelænsfabrik, 1774, U sserød Klædefabrik, 1791; Statens Sejldugsfabrik, 1799, foruden V aabenfabrikker i H ellebæ k o g Frede
riksvæ rk); og iøvrig opm untredes og begunstigedes den private In
dustri paa alle Maader. H erved naaede navnlig Klædeindustrien et
ikke ringe Omfang. I 1786 beskæ ftigede denne Industri over 12.000
A rb e jd ere (i 141 Bedrifter). H ele dette Fabriksliv under Enevælden
var im idlertid i stort O m fang kunstigt frem bragt; det var skabt
gennem Statstilskud og andre Begunstigelser. D ette Drivhuspræg
bevarede dansk Industri langt ind i det 19 A arhundrede. O g da
Statens Støtte endelig unddroges den, sank den helt sammen. G en 
nem hele den første H alvdel af det 19 Aarhundrede er dansk In
dustri et Billede paa Stilstand og Tilbagegang. I 1850 beskæ ftigede
samtlige Fabrikker i Danmark kun godt 11.000 A rb ejd ere, m edens
som anført alene Tekstilindustrien i Slutningen af det 18 A arhun
drede beskæ ftigede over 12.000.
O rdet A rb ejd er kom m er i Brug omkring 1850. Før hed det Svende, K arle
eller D aglejere. N u begyndte man at bruge »A r b e jd e r« om dem alle tre.
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M en allerede i T iden m ellem 1850 og 1870 begyndte Fabriksindustrien at tage et stærkt O psving; og Lavenes O pløsning gav Be
vægelsen frie Baner. A rb ejd erb efolk n in gen i K øbenhavn tog stærkt
til. I Aarene 1850 til 1870 vok sede Folkem æ ngden (navnlig ved
stærk Indvandring fra Landdistrikterne) m ed ca 50.000. O g selve
A rbejderklassen vok sede i K øbenhavn fra 1840 til 1860 m ed over
100 pr c. Elendigheden i de nye Forstæder, der voksede op (navn
lig efter V old en es Sløjfning), nærmede sig de almindelige Tilstande
i den europæiske Fabriksindustris Storcentre.
Paa Baggrund af denne U dvikling er det da m eget forklarligt,
at den m oderne A rbejd erbevæ gelse hos os tager sin Begyndelse
i 1870erne. D e første Fagforeninger viste sig, som ov e n fo r omtalt,
først i 70erne; og samtidig begyndte store Strejker at hjem søge
Fagene. Paa denne T id havde A rbejd erbevæ gelsen im idlertid alle
rede de fleste andre Steder vundet Sejr for Strejkeretten og Fagforeningsretten. O g disse Rettigheders A nerkendelse gled derfor
let og hurtig igennem hos os. U nder Lavsordningen havde vi —
ligesom andre Lande — Straffebestem m elser m od Svendenes Samm enrottelser og Strejke, nemlig i Fr 21 M arts 1800 § 11, Pkt 9-11,
der fo r H ovedm æ ndenes V edk om m en d e satte haarde Fængselstraffe. O g fra 1794 til 1848 hører vi intetsom helst om Strejker i
Danmark. Først i 1848 og 1851 fandt der igen enkelte Strejker Sted,
Typografern es i 1848, M urernes i 1851. Paa den første kunde man
ikke god t anvende Fr 1800, da B ogtrykkerfaget ikke dannede noget
Lav; men paa M urerstrejken blev der g jort et Forsøg paa at bringe
det gamle S trejkeforbud i A nvendelse. M estrene klagede til Poli
tiet, og der blev ogsaa arresteret nogle Svende. D en offen lige M e
ning vendte sig im idlertid saa kraftig im od dette Forsøg, at det hur
tig opgaves; og fra den T id var Fr 1800’s S trejkeforbud faktisk et
dødt Bogstav, om end det form elt længe ved blev at bestaa. Fr 1800’s
fortsatte Bestaaen efter Lavenes O ph ør er klart forudsat i Strfl
10 Febr 1866 § 309, der udtrykkelig kun ophæ ver denne Fr’s § 11
Nr. 6. Ikke desm indre blev der ikke engang gjort Forsøg paa at

Forordningen 21 M arts 1800 udarbejdedes af en K om m ission, der foranledigedes af en T øm rerstrejke i K øbenhavn i 1794. Fr 1800 § 2 erklærer
visse B oyeotaftaler baade mellem Svende og M estre for lovstridige; se iø v 
rig M üller: Laugsvæsen 99-101.
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anvende den m od Strejkerne, da disse med Fagforeningsbevæ gelsen
i 70erne begyndte at blive et hyppigt og dagligdags Fænomen. Der
findes naturligvis adskillige D om m e fra 70erne, h vor A rb ejd ere
er blevet straffet for ved Trusler om personlig V o ld at have be
væ get Kammerater til at deltage i en Strejke eller for at have an
vendt lignende Trusler ov erfor en M ester for at bevæ ge denne til
en L ønforhøjelse, se f Eks D om m e i U f R 1873.204 og 1034 H. M en
der findes ingensomhelst D om , h vor selve Retten til Strejke er
bleven betvivlet, endsige nægtet. O g de mange senere D om m e i
90erne, der erklærer Strejkevagter og B lokadem eddelelser for ret
stridige, gaar ogsaa stiltiende ud fra, at selve Strejken som saadan
er retmæssig, jfr f Eks D om m e i U f R 1892.98 H, jfr U f R 1891.187,
og U f R 1894.696 H, jfr U f R 1892.935.
Langt vigtigere er det imidlertid, at Fagforeningsretten paa en
lignende stille og ubem ærket M aade er gledet ind i vort Retsliv.
D en almindelige Foreningsfrihed, som Grundlovens § 85 hjem ler,
har hos os ikke alene haft den offenligretlige Virkning, at Forenin
ger som saadanne i A lm indelighed er lovlige og følgelig ikke kan
forb yd es af Ø vrigheden, at en Forening idethele kun kan opløses
og M edlem m erne kun kan straffes ved D om . M en denne offen lig
retlige Anerkendelse har hos os uden videre, som noget selv følge
ligt ført den privatretlige A nerkendelse med sig. De Foreninger, der
offenligretlig er lovlige, har altsaa efter vor Ret ogsaa Retsevne,
juridisk Personlighed. D ette var allerede anerkendt ved talrige
D om m e før 70erne for Foreninger i al A lm indelighed. O g i en D om
af 1877 fastslaas Resultatet af denne Retspraksis i følgende almin
delige Grundsætning: da den paagældende Forening »som saadan
mangler Handleevne, men dog som R etsubjekt ikke kan være ude
lukket fra at træde i R etsforhold til T redjem an d eller fra at søge
Statens Retsbeskyttelse m od form entlige Krænkelser af dens R et
tigheder, maa der nødvendigvis være A n dre, som paa Foreningens
V egn e kunne tage de i fornæ vnte H enseender forn ødne Beslutnin
ger, o g denne M yndighed, derunder altsaa ogsaa indbefattet M y n 
digheden til at tage Beslutning om en Retsags Anlæggelse, maa da
saa vel efter Forholdets Natur som efter en fast Retspraksis m H t
lignende Selskaber og Institutioner, antages, uden noget særligt
M andat i denne Henseende, at tilkom m e den, hvem Bestyrelsen af
Foreningens A nliggender iøvrigt er betroet, m edm indre Forenin1182

gens Love i denne H enseende maatte have g jort udtrykkelig Ind
skrænkning«, se D om i U f R 1877.1132. Denne Foreningernes al
mindelige Retsevne tilstodes naturligvis ogsaa Fagforeningerne. De
tidligere omtalte, ældre Svendeforeninger om fælles U nderstøttelse,
som N æ ringsloven selv forudsatte og anerkendte, ser vi allerede i
60erne og Begyndelsen af 70erne optræ de i Retsager, ligesaa selv
følgelig som andre borgerlige Foreninger, se U f R 1867.120, J U
1867.231 (»D en broderlige A rbejderclasses H jæ lpeforen in g«), og
U f R 1871.821 (Forening af Skom agersvende i en Sag om , h vorvidt
Begravelseshjælp m ed Rette var nægtet eller ej), U f R 1872.1023
(en A rbejd ersygeforen in g). D a lidt senere i 70erne de egenlige Fag
foreninger opstod, viste Praksis ingen Betænkeligheder v e d at aner
kende deres Retsevne. O g den haarde R etsforfølgning, der overgik
»Internationale«, forblev en ganske isoleret Episode. D et første T il
fælde i Retspraksis, hvor en Fagforening optræ der som og tages
som rette Sagsøger, er — saa vidt mig bekendt — en Sag mellem
Bygningssnedkernes Fagforening og dens Kasserer fra 1877, U f R
1881.536 (O R D om m en er af 1879, H R D om m en af 1881). Den
samme Retsevne tilstodes selvfølgelig A rbejdsgiverforen in gern e og
ligesaa Kartellerne, da disse senere begyndte at kom m e frem, U f R
1891.138, 1903 A.509, 1904B.375, jfr A 38, 1911 A.848, 1912 A.94, 445,
454, 998, 1916 A.192, 1921 A.888, 892, 1923 A.208.
O m D om m e, der anerkender Foreningers Retsevne, se i H R T 1860-61.
783, 1864-65.725; J U 1868.672, U f R 1868.155. Forøvrig tilstod man allerede
under Enevælden Selskaber, Stiftelser, Aktieselskaber o l juridisk Person
lighed; de antoges i Praksis uden videre at kunne stævnes ved deres Be
styrelse, m edm indre denne kunde god tgøre, at den e j var rette Sagvolder,
se D om af 1843 i J U IV.860, af 1847 i J U VIII.736, D om i J U 1848.951.
M H t de nærmere Retsregler om Foreninger bemærkes følgende: I R e t
sager kan Foreninger optræ de ved deres Formand, U f R 1892.243 (1891.154),
eller ved deres B estyrelse som Sagsøger og Sagsøgt, nedlægge Forbud o l ;
og denne Regel gælder selvfølgelig ogsaa Fagforeninger, Karteller, A r b e jd s
giverforeninger o l , se f Eks U f R 1893.612, se ogsaa de ov en for anførte
D om m e. Form anden kan iøvrig under en Retsag lade m øde ved e t andet
Bestyrelsesm ed lem , U f R 1872.1023. Hvis et Bestyrelsesm edlem er bortrejst
og Foreningen ingen Formand har, maa den kunne indstævne og indstævnes
v ed B estyrelsens Flertal, U f R 1868.155, J U 1868.672. Naar der ikke er
Spørgsmaal om privatretlig Ansvar, f Eks Erstatning, men om Straf, er det
ikke nok at stævne Form anden; hele Bestyrelsen maa her indstævnes, og
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3. Erhvervsorganisationernes Kam p for M agten.
B oycottin g en s Periode.
A llerede i 80erne, men langt stærkere i 90erne, begyn der man
ogsaa hos os at mærke den Organisationernes stigende M agtudvik
ling, som jeg tidligere har paavist i Industriens H ovedlande. I
A arene 1871 til 1879 oprettedes der som før om talt 32 Fagforenin
ger med et samlet Medlemsantal af 3255. M en allerede i de følgende
5 Aar, fra 1880-1885 oprettedes der 110 nye Fagforeninger m ed et
samlet Medlemsantal — paa Oprettelsestiden — af 6688. O g saa
stærkt stigende har Bevægelsen siden da væ ret — trods Stansnin
ger og H indringer af forskellig A rt — at den i 1893 kunde opvise
ca 400 Fagforeninger m ed ialt ca 35.000 M edlem m er og allerede
1900 ikke mindre end 1195 Foreninger m ed 96.295 M edlem m er.
H er som andetsteds er Fagforeningsbevæ gelsen naturligvis efter
haanden blevet centraliseret i landsom fattende Forbund. I 1886 slut
tede Fagforeningerne i K øbenhavn sig samm en i »D e sam virkende
Fagforeninger«. M en først i 1898 dannedes »D e sam virkende Fag
forbund«. Til denne Centralorganisation har det langt overvejen d e
Flertal af alle danske Fagforeninger sluttet sig. 1940 var de sam 
virkende Fagforbund naaet til et samlet M edlem stal paa 516.000,
medens kun 27.000 A rb ejd ere stod udenfor.
Organisationsbevæ gelsen blandt A rbejd sgivern e har naturligvis
holdt T rit med denne U dvikling. Som oven for om talt stiftedes der
allerede i 70erne flere A rbejdsgiverforenin ger i Provinsen, om fat
tende større Landsdele; og de gamle Lavsm esterforeninger, der
efter Lavstvangens Ophævelse som nævnt gik stærkt tilbage (2620
i 1860, 1597 i 1870), begyndte i 80erne, efterhaanden som Kam pen
m ed de nye A rbejderorganisationer tvang M estrene til enig O pStrafansvaret kan ikke paahvile Bestyrelsen som saadan, men kun de en
kelte Personer, hvem det paagældende Forhold kan tilregnes, U f R 1893.
866 (Æ refornæ rm elser), 1904 A 435. — I K on trak tforh old er G æld, stiftet af
Formanden, der er bem yndiget hertil, naar det er fornødent, gyldig, uden
at T redjem an d behøver at undersøge, om G æ ldstiftelsen er fornøden, U f R
1878.668. — M H t Formandens og Bestyrelsens A nsvar maa det antages, at
Bestyrelsens M edlem m er er solidarisk ansvarlige for en Kassemangel, der
som de forsøm m elig har undladt at undersøge Kassens Tilstand (eller b e 
troet Kassen til en M and uden H jem m el i Foreningens L ove), U f R 1872.
785 H.
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træden, atter at faa Tilslutning. I 1885 var M edlem stallet i den om 
talte Række Lavsforeninger steget til 1873; i 1900 naaede de atter
i H ø jd e m ed A aret 1860, nemlig 2678; og i 1908 talte de 2914. E nde
lig er der naturligvis ogsaa indenfor A rbejd sgivern e som Slutstenen
paa den organisatoriske U dvikling opstaaet en landsom fattende
Centralorganisation. A llerede i 1896 dannedes der en saadan inden
for en Række beslægtede V irksom heder, væsenlig tilhørende Bygningsindustrien (»A rb ejd sgiverforen in gen af 1896«). O g i 1899 orga
niseredes »D ansk A rb ejd sg iv er- og M esterforening«. D enne bestaar
væsenlig af de forskellige faglige Centralforeninger og de k øben 
havnske Lavsforeninger, der paa Grund af deres Størrelse er lige
stillede m ed Centralforeningerne. I 1912 talte Dansk A rb ejd sgiverog M esterforening 118 Foreninger m ed 8066 M edlem m er, deraf 344
A ktieselskaber. 1940 om fattede den ca 16.000 M edlem m er. D et er
dog kun de større A rb ejd sg iv ere ( d v s Folk med ca 4 eller 5 A r 
bejdere og derover), man m øder i denne Organisation. D erfor b e
skæ ftigede de nævnte 16.000 V irksom h eder kun 193.000 af de 543.000
organiserede A rb ejd ere. D ette hænger sammen med, at Organisa
tionsprocenten blandt A rbejd sgivern e er ringe i Landbruget, H an
dels- og K ontorfaget, i Haandvæ rksfaget, særlig paa Landet; og i
det huslige Fag er der slet ingen Organisation paa A rb e jd sg iv e r
siden.
Foruden de almene, overalt og stadig virkende Aarsager, findes
der en enkelt Begivenhed i det danske Erhvervslivs H istorie, der i
højeste G rad har bidraget til den ovenskitserede, stærke organisa
toriske U dvikling; og det er den store A rbejd sk am p i 1899 (»D en
store L ock -ou t«), som førtes m ed stor K raft og U dholdenhed fra
begge Sider (fra den 2 M aj til 8 Sept), som om fattede ca 40.000 A r 
bejdere, og som m ere end andet kaldte til Samling og overbeviste
baade A rb ejd ern e og A rbejd sgivern e om de store H ovedorganisa
tioners N ødvendigh ed. D en endte som bekendt m ed Septemberforliget.
Kartel- og Trustbevæ gelsen tager i det hele og store først sin
Begyndelse hos os i 90erne. Rundt om i Byerne er der i L øbet af de
sidste 50 A ar dannet lokale Haandværkerkarteller, der indenfor
Tanken om et landsom fattende Forbund, som de sam virkende Fagfor
eninger blev, var forinden blevet drøftet paa fælles skandinaviske A rb ejd erkongresser de foregaaende Aar.
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Byens Om raade er enige om at overholde visse »Priskuranter« og
som ogsaa saavidt mulig søger gennem en passende Fordeling af
Erhvervet at begrænse Kapvirket. Indenfor den egenlige Industri
er Kartellerne derim od ikke lokalt begrænsede, men landsom fat
tende. I de seneste A ar har Kartel- og Trustbevæ gelsen h os os
faaet en m eget betydelig V æ kst. I Sukkerindustrien, Spritindustrien, Papirindustrien, Bom uldspinderiet, Svovlsyrefabrikationen
og G røntglasproduktionen beherskes M arkedet saaledes af et en
kelt, om fattende Selskab. O g mellem Cem entfabrikker, T eglvæ r
ker, Kalkbrud og Kalkværker, Tæ ndstikfabrikker og Oliem øller,
K affesurrogatfabrikker og de københavnske R ugbrødsfabrikker er
der en vidt frem skreden Kartelorganisation. M en ogsaa K onservesindustrien, M argarinefabrikationen og Tobaksindustrien er kom m et
godt med.
Som i Industriens H ovedlande har denne Erhvervsorganisatio
nernes stærke U dvikling kun væ ret mulig gennem udstrakt Brug af
den m oderne Erhvervskam ps vigtigste V aaben, B o y co tten , der o g 
saa hos os har væ ret lige stærkt anvendt af Fagforeninger, A r b e jd s 
giverforeninger, Karteller og Truster. G ennem en system atisk A n 
vendelse af B oycotten har alle disse Organisationer efterhaanden
tvunget de udenforstaaende, genstridige, de uorganiserede A r b e j
dere og M estre og de udenfor Kartellet staaende N æringsdrivende,
mere og mere ind i Organisationen og saaledes stadig øget deres
Magt over Erhvervslivet.
D e danske D om stole har i det hele og store fulgt de samme
Linjer i Bedøm m else af B oycottens Retstridighed eller Retm æ ssig
hed som D om stolene i Industriens H ovedlande, se E R III. 763-66
sam m enholdt med Teksten overfor S 718-26, 750-57.
Kartel- og Trustaftaler blev i dansk Retspraksis anset for gyl
dige. D et samme gælder efter L oven om Prisaftaler 18 M aj 1937,
men de skal efter denne Lov for at være gyldige anmeldes til det
O m Organisationsbevægelsen i nyere T id indenfor Industri og H aand
værk se J. Jensen og C. M. O lsen: Oversigt over Fagforeningsbevægelsen
fra 1871 til 1900, navnlig S 22, 31-32, 34, 35-36, 79-82; E. M ackeprang: A fsn it
af H aandværkets H istorie, Laugstiden, 1911; samme Forfatter i »T idsk rift
for Industri«, 1910 (»D anske H aandvæ rkerlaug«); Industriberetningen for
1908 (S 114) og for 1926; W arm ings H aandbog i Danmarks Statistik S 269
og 484 ff.
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ved denne oprettede Kontrolraad, der iøvrig kan gribe ind o v e rfo r
dem, naar deres Prisfastsættelser og andre Erhvervsindskrænkninger er urimelige.
Liberalismens Forsyndelser kan klart belyses ud fra dansk Rets
U dvikling siden 1849, da de nationalliberale Politikere tog Styret.
D e gennem førte doktrinært Liberalismens D ogm er. Saaledes o p 
hæ vede de Lavene i 1862, i H enhold til N æ ringsloven 29 D e c 1857,
uden at sætte noget andet i Stedet. D et var en ren destruktiv L o v 
givning. D e liberale Politikere havde ikke en eneste konstruktiv
Tanke ov erfor Erhvervslivet. I Stedet for at skabe nye Fællesorga
nisationer af A rb ejd sgivere og A rb ejd ere til Regulering af A rb e jd s 
løn og A rb ejd stid og sætte Staten som M æ gler gav man Erhvervs
livet fuldstændig frie T øjler. Da Staten ingensom helst K ontrol ud
øvede med Priser eller Lønninger, blev A rb ejd ern es Kaar meget
slette. D en nominelle A rb ejd sløn h oldt sig væsenlig uændret fra
1856-1872. M en samtidig steg Priserne stærkt, hvorved A rbejd ern es
Realløn faldt i samme Om fang. D e liberalistiske Regeringer gav
ganske blankt op overfor denne N ødstilstand. D et var først Livet
selv, d v s Fagforeningerne, der i 70erne tog O pgaven op, at skabe
bedre Lønninger og A rbejd sk aar i det hele. M en dernæst opstod
der i 60erne stor A rb ejd sløsh ed og B olignød. H uslejen steg selv
for de usleste Sm aalejligheder i den indre By stærkt. M en R ege
ringerne forsøm te alle Chancer for et planmæssigt Byggeri for den
jæ vne Befolkning. Private forsøgte at tage Opgaverne op, at bygge
billige A rb ejd erb oliger o l , men det havde kun en begrænset V irk 
ning. D en lave A rb ejd sløn , A rbejd sløsh ed en og B olignøden spredte
Elendighed og Fattigdom i A rbejderbefolk nin gen . D er savnedes
Fællesorganisationer, som svarede til Lavene, og Strejkerne be
gyndte.
Ogsaa paa andre Om raader lod de liberalistiske Regeringer Er
hvervslivet skøtte sig selv. Saaledes ophæ vede man M aksim alren
ten ved Loven 6 A pril 1855, men forsøm te at give præ ceptive R eg
ler m od A ager og at regulere Pantelaanervæsenet. O g at bygge
Huse til den jæ vne Befolkning overlod de liberale Regeringer helt
til den private Byggespekulation. O g Følgen blev de usunde og hæs
lige Kvarterer, der voksede op i Forstæderne, udenfor V olden e.
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II. E rh vervsretten uden fo r O rganisationerne i Danmark.
Jfr 734, 823-25.
V e d Siden af Retten i Organisationerne har der udviklet sig, o g 
saa væsenlig gennem Retspraksis, en Ret for de E rhvervsdrivende
udenfor Organisationerne. D et snevre Om raade, der sædvanlig forstaas ved N æringsret, og som væsenlig handler om de selvstæ n d ige
N æ rin gsdrivend e og deres N æringsadkom st, frem byder gennem 
gaaende ingen særlig vanskelige R etsproblem er. D et gør derim od
de erhvervsdrivende, der udøver Erhvervsret i H enhold til, hvad
jeg har kaldt: de afledte E rhvervsrettigheder, jfr oven for i Teksten
823-24.
A fled te E rhvervsrettigheder.
Efter gæ ldende dansk Ret.
D er maa, som i Teksten S 824-25 fremhævet, skelnes mellem
I. Erhverv ved Stilling hos en A nden, og II. Erhverv ved Forret
ningsforbindelse med en Anden.

I. E rhverv ved Stilling hos en A nden.
1. Stiftelse.
Disse Erhvervsrettigheder stiftes ved A ftale. Brud paa Løfte
om et saadant Erhverv giver R et til Erstatning, U f R 1892.406.
A llerede inden Funktionæ rloven 13 A pril 1938 udkom , var det
mere og mere trængt igennem i Retspraksis, at Funktionærer har
Krav paa et vist Opsigelsesvarsel. Tendensen gik mere og mere i
Retning af at kræve 3 M aaneders Varsel, ikke b lot ved de højere,
men selv ved mere underordnede Stillinger, jfr U f R 1902 A 33,
1903 A 245, 314, 1901.348, 1903.997, 1901.1000, 1906.930 og 881, 1907.
551. 3 Maaneders V arslet blev alment fastslaaet ved Funktionær
lovens § 2.
Opsigelsesvarslet vil ikke altid kunne yde

tilstrækkelig er

hvervsretlig Beskyttelse. N aar en Person i en længere Aarræ kke
m ed Flid o g Duelighed har tjent en anden, føles det i h øj Grad
uretfærdigt, at denne anden blot, ford i det nu ikke længer passer
ham eller maaske blot for et Lunes Skyld, skal kunne rive den tje 
nende helt ud af hans Erhverv ved at afskedige ham m ed et al
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m indeligt 3 Maaneders — eller 6 M aaneders V arsel — . H er træn
ges, som i Teksten fremhævet, til en helt ny Form fo r erhvervsretlig Beskyttelse.
Foruden Opsigelsesvarslet viser den erhvervsretlige B esk y ttelse
for A rb ejd ern e og andre A n sa tte sig endvidere deri, at A rb e jd s 
giveren ikke maa foretage H a n d l i n , g e r , d e r v æ s e n l i g v i l
forringe

det Erhverv,

han har g i v e t

Arbejderen.

H er har dansk Retspraksis forstaaet at give en betydelig R ets
beskyttelse. Fremhæves maa saaledes en D om i U f R 1903 A . 100,
der statuerede, at den, der overdrager en anden Eneforhandlingsret
(Generalagentur) for sine V arer for et bestem t Land, handler ret
stridigt ved m od Generalagentens V ilje selv at sælge direkte til
andre i dette Land. Et Handelsfirm a i A m erika, som, skønt det
havde overdraget en herværende Grosserer Eneforhandling af dets
V arer for Danmark, im od hans Protest havde solgt for over 4000
Dollars direkte til en Forretning i Jylland, ansaas pligtig at betale
ham Erstatning herfor, hvilken ansattes til 400 Dollars. Endvidere
maa fremhæves en D om i U f R 1902 A.260, hvori det udtaltes, at
det fulgte af en herværende M ands Stilling som Generalagent her
i Landet for et udenlandsk Forsikringselskab m ed Ret til at tegne
Forsikringer paa Selskabets V egn e og endog til at antage Underagenter, at der, naar ikke andet udtrykkelig var aftalt, tilkom ham
Provision af alle for Selskabet heri Landet tegnede Forsikringer,
ogsaa naar Tegningen var sket ved A n d re; se ogsaa U f R 1891.954.
N avnlig maa A rb ejd sgiveren ikke give A n dre et Erhverv, der
kan skabe et væsenligt Kapvirke til det først overdragne Erhverv.
H vorvidt der skabes et væsenligt Kapvirke, er naturligvis ofte en
vanskelig Skønsag, jfr U f R 1901.300.
Ogsaa A rbejdsgiveren, nyder erhvervsretlig Beskyttelse. Denne
ytrer sig allerede deri, at han ogsaa har K rav paa et vist O p sigelses
varsel fra Funktionærens Side, om end V arslet er kortere end fra
Et H verv som Huslæge falder udenfor Funktionæ rloven; og da en H us
læge norm alt antages paa et Aar, kan V arslet ikke være de korte, i Funk
tionæ rloven fastsatte Tidsrum . D et er i Retspraksis statueret, at naar en
Læge er antaget som Huslæge for Kalenderaaret, idet H onoraret betales
1 Januar, maa der tilkom m e Lægen Llonorar for hele det forløbn e Aar, uan
set, at han opsiges under Aarets Løb til at fratræde straks eller med et
mindre Varsel, se U f R 1897.978 H.
75
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disses Side, se saaledes den danske Funktionærlov 13 A pril 1938
§ 2 (1 M aaned).
Hæver A rbejd sgiveren Forholdet i U tide, har Funktionæ ren
Krav paa Erstatning, svarende til Lønnen indtil det Tidspunkt,
hvortil Funktionæren kunde være lovlig opsagt, m edm indre den
almindelige Erstatningsregel maatte m edføre større A nsvar, jfr
nævnte Lov § 3. Ogsaa A rb ejd sgiveren har Krav paa Erstatning for
Funktionærens A fb rydelse af Forholdet i U tide, nævnte L ov § 4.
Særlige Forhold kan imidlertid m edføre, at der ikke opstaar noget
Erstatningsansvar. D et er saaledes blevet statueret, at en H andels
rejsende, som, da den ham tilsagte Provision viste sig utilstrække
lig til at dække hans R ejseudgifter, og Handelshuset nægtede at
garantere disse, hævede Forholdet, ikke h erfor kunde idøm m es Er
statningsansvar, U f R 1877.929. Endvidere er det statueret, at der
ikke kunde tillægges en Fabrikant Erstatning for Brud paa en K o n 
trakt om at overtage Eneforhandlingen af hans Fabrikat, som et
Firma havde lovet, da han ov e rfo r Firmaets Benægtelse af hans
A nbringende om den derved tabte A fsæ tning og om den F ortje
neste, der vilde have væ ret derpaa, intet havde op lyst til B estyr
kelse deraf, og der følgelig manglede ethvert Grundlag for Be
dømmelse af, om Tab var lidt og da hvor stort ved Kontraktsbrudet, U f R 1883.1201.
D er er intet til H inder for, at Funktionæren udøver en anden
V irksom hed ved Siden af, naar denne V irk som h ed ikke er K on 
kurrent til A rbejdsgiverens, f Eks hører til en hel anden Branche
end denne, og A rb ejd eren ikke derved forringer den A rbejd sk raft,
han har lovet at stille til Raadighed for A rbejdsgiveren , se U f R
1900.847.
Funktionæren maa idetheletaget ikke foretage Handlinger, som
væsenlig forringer eller ødelæ gger den E rh vervsn ytte, som Funk
tionæren maa anses at have lo v et A rb ejd sgiveren som Resultat af
sit A rb ejd e. N avnlig vil A rb ejd eren ofte ved at træde i Tjen este
hos A rbejd sgiveren være udelukket fra at arbejde for Konkurren
ter og fra selv at etablere en konkurrerende V irksom hed. U nder
tiden er dette udtrykkelig aftalt, U f R 1901.86. M en selvom en saa
dan udtrykkelig A ftale ikke har fundet Sted, maa denne U deluk
kelse ofte anses for en selvfølgelig Forudsætning, se U f R 1898.945.
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Endvidere vil der o fte være Sædvane for det samme, se U f R 1904
S. 677. O m V ed tagelser af disse K apvirke-A fkald se iøvrig Lov
om A ftaler af 8 M aj 1917 §§ 36 og 38 og ovennæ vnte Funktionær
lov § 11. M en vanskelige Spørgsmaal opstaar om, hvad der skal
gælde, naar ingen V edtagelse er sket.
Fra at deltage i konkurrerende V irk som h ed vil A rb ejd eren m e
get ofte, men dog ikke ubetinget altid, være afskaaret. D et maa
bero paa Forholdets nærmere Beskaffenhed. H ar Funktionæren stil
let sin A rb ejd sk ra ft som H elhed til Raadighed for A rb ejd sgiveren
og til Gengæ ld faar en Løn, der maa anses for passende stor til,
at han helt vil kunne leve af den, vil han som Regel være udeluk
ket fra at deltage i nogen konkurrerende V irksom hed. N aar han
derim od ikke saaledes har stillet hele sin A rb ejd sk ra ft til Raadig
hed og endvidere lønnes saaledes, at han er nødsaget til at skaffe
sig andre Erhverv ved Siden af, vil han ikke være udelukket fra
at deltage i konkurrerende V irksom h ed, f Eks som A gen t arbejde
for en anden Forretning i samme Branche, m odtage Prøver fra
denne, U f R 1901.302. D og maa han naturligvis under den Interesse
kollision, der herved let kan opstaa, ikke favorisere den ene A r 
bejdsgiver paa den andens Bekostning, saaledes at den N ytte, A r 
bejdsgiveren ifølge A ftalen skulde have af hans V irksom hed, der
ved forspildes.
Et G ross. Soc. Resp. i U f R 1906.180 har udtalt, at en H andels
rejsende paa fast Løn selvfølgelig er uberettiget til i samme Land
at agentere for et andet Firma, der i samme Branche konkurrerer
m ed hans eget Firma; lønnes han derim od m ed Provision, beror
Spørgsmaalets A fgørelse paa Om stæ ndighederne, jfr Kom m issionsloven 8 M aj 1917 § 86.
H vor der er ved ta get et K apvirke-A fkald , opstaar der o fte
vanskelige Fortolkningspørgsm aal. H er vil den Retspraksis, der o p 
stod før A ftaleloven af 8 M aj 1917, ofte vise sig at indeholde v e j
ledende Synspunkter. A f denne Praksis skal her anføres:
En H andelsrejsende hos et Selskab, af hvis Bestyrelse han til
lige var M edlem , havde forpligtet sig til at betale en K onventionalbøde, hvis han i et Tidsrum af 5 A ar efter at være fratraadt sin
Stilling i Selskabet aktivt eller passivt deltog i nogen m ed Selska
bet konkurrerende Forretning. Statueret, at denne Bestemmelse
maatte forstaas saaledes, at det var ham form ent ikke alene at
75*
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være Interessent i en konkurrerende Forretning, men ogsaa at tage
Plads som R ejsende i en saadan, U f R 1907 H.
En Deltagelse i konkurrerende V irksom hed, der aldeles ikke vil
kunne skade A rbejdsgiverens Erhvervsinteresse, er tilladt. En Be
stemmelse i en Kontrakt imellem en Teaterdirektør og en Skuespil
ler, hvorefter den sidste ikke maatte spille paa noget andet o ffe n 
ligt eller privat Teater, saalænge Engagementet varede, blev ikke
anset overtraadt ved, at Skuespilleren i den sidste M aaned af Engagementstiden, da det af D irektøren forestaaede Teater alt havde
endt sine Forestillinger for Sæsonen, var optraadt paa et i en o f
fenlig H ave for en enkelt Fest oprettet Teater, da han herved ikke
havde handlet im od D irektørens Interesser, til hvis Beskyttelse den
paagældende Bestemmelse fornuftigvis alene kunde antages at sigte,
J U 1868.571.
I et Tilfæ lde, hvor en Skuespildirektør var antaget til at lede
et Teaters D rift i en Sommersæson og som ifølge en Bestemmelse
i Kontrakten ikke maatte yde sin M edvirken udenfor dette Teater,
saalænge Sæsonen varede, blev det antaget, at en saadan Kontrakt,
naar den ikke indeholdt en aldeles bestem t Tidangivelse, maatte
fortolkes saaledes, at der toges et billigt H ensyn til Paagældendes
Livstilling, der gjord e det nødvendigt for ham at kunne træde i
V irksom hed ved forskellige Teatres V inter- og Sommersæsoner,
om endog disse ikke paa en bestem t Dag skiltes fra hinanden, og
at han derfor ikke havde paadraget sig A n svar ved i sidste H alv
del af September at begynde en V irksom h ed ved et andet Teater,
skønt Sommersæsonen paa det første T eater dengang endnu ikke
var forbi, J U 1866.837.

2. R etten s O v erførelse til andre,
a. O verdragelse.
Erhvervsretten er i Reglen saaledes knyttet til Funktionærens
Person, at denne ikke kan overdrage den videre, og saaledes ikke
kan lade sit A rb e jd e udføre af andre.
Særlig om A g en tu ret bemærkes, at A gen ten selv personlig skal
rejse og maa ikke lade andre rejse for sig. H vis han gør det, er det
et Brud paa en saa væsenlig Forudsætning, at Principalen maa være
berettiget til uden V arsel at hæve Forholdet. D et udtales i U f R
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1904 B. 153: en A gen t er uberettiget til at overdrage selve sit A g e n 
tur uden Firmaets Samtykke, jfr U f R 1904 A 609.
Heller ikke A rb ejd sgiveren vil normalt kunne overdrage sin Ret
til andre. M en Om stæ ndighederne kan dog undertiden udvise, at
der ikke af Funktionæren er lagt nogen V æ gt paa A rbejdsgiveren s
Person.
b. A rv.
Forholdet ophører ved Funktionærens D ød. M en hans Efterladte
har Krav paa en vis G odtgørelse (3 Maaneders Løn, naar Forhol
det har varet i mindst 3 A ar), se Funktionæ rloven § 7.
D erim od m edfører A rbejd sgiveren s D ød ikke altid Forholdets
O phør. O fte kan Forholdet være det, at Retten vel ikke kan over
drages, men dog efter M edkontrahentens D ø d tilkom m er hans A r 
vinger, nemlig ved Forhold af en saadan A rt, at A fb ry d else ved
den berettigedes D ødsfald vilde m edføre særlige U læm per for Fort
sættelsen af hans V irksom hed, og A rb ejd eren paa den anden Side
ikke kan antages at have lagt afgørende V æ gt paa denne Personforandring, jfr Firm aloven § 30.
c. R etsforfølgning.
Funktionærens K reditorer kan ikke indtræde i Erhvervsretten,
ja end ikke i R etten til det økonom iske V ederlag, A rb ejd eren
maatte opnaa i Forholdet, naar A rb e jd e t endnu ikke er op fy ld t af
A rbejderen , K L § 161.
A rb ejd sgiveren s K reditorer kan i Tilfæ lde af Konkurs ofte ind
træde i Retten under lignende Forhold som Arvingerne, se oven for
under b, men de kan ligesaa lidt som A rvingerne overdrage Retten
til andre.
H vis der er vedtaget U opsigelighed for en vis Aarræ kke, er
K onkursboet dog ikke pligtig at indtræde i denne U opsigelighed
og betale Løn for hele den vedtagne Aarræ kke, men behøver kun
at betale Løn indtil et saadant Tidspunkt, til hvilket Forholdet
efter dets egen B eskaffenhed og bortset fra den vedtagne U opsige
lighed kunde være opsagt til O phør, jfr U f R 1898.736, 1907.831.
H vis A genten eller den H andelsrejsende ikke staar i T jen este
forh old til Handelshuset, gælder særlige Regler, se Kom m issionsloven §§ 86 og 87, om R etsforfølgning o a.
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d. H æ vd.
M an kan ikke vinde H æ v d paa en Ret til Erhverv ifølge Stil
ling, se saaledes en D om i U f R 1907.843, der indirekte k om ind
paa dette Spørgsmaal, idet det blev antaget, at den O m stæ ndighed,
at en K irkeejer i A aret 1787 havde ladet opsæ tte et O rgel i en
Landsbykirke, og at vekslende Kirkeejere lige indtil A a ret 1905
havde lønnet en Bælgetræder, ikke kunde hjem le Sognet eller det
tes B eboere R et til at fordre, at Kirkens E jere ogsaa frem tidig
skulde betale Løn til en Bælgetræder.

II. E rhverv ifølge A fta le om Forretningsforbindelse.
Som H oved-E ksem pel herpaa kan nævnes Løfte om at købe
V arer eller en A rt V arer hos en Person.

a. A ftalen s Virkning for A fta len s Parter.
O fte er der til saadanne Kontrakter, ligesom

til Kapvirke-

A fk ald, for at gøre disse mere effektive knyttet K onventionalbøder
i T ilfæ lde af M isligholdelse, se Eks U f R 1903 A.243. Saadan Konventionalbøde er m eget praktisk, da det i mange T ilfæ lde vil være
overordenlig vanskeligt at dokum entere det Tab, der er lidt ved
Brud paa saadanne Kontrakter, se U f R 1901.746.
I A lm indelighed vil L øftet om Forretningsforbindelse være nøje
knyttet til den Person, til hvem det er rettet. Retten efter L øftet
gaar da ikke over paa hans A rvinger, ligesom han heller ikke vil
kunne overdrage Retten videre, m edm indre Kontraktens O rd af
giver H jem m el for en anden Forstaaelse, se saaledes U f R 1900.171.
D erim od maa det vistnok antages, at Forpligtelsen efter Forretningsløftet gaar over paa den, til hvem Løftegiveren senere over
drager sit Erhverv, ialtfald hvis denne Erhverver kendte eller burde
kende Forpligtelsen, se 1894.1322, der statuerede, at en af en Per
son til et Firma udstedt Deklaration, hvori han f orpligtede sig til
kun hos dette at lade udføre nogle V andhaneled, paa hvis Forfærdigelse han derefter erhvervede Eneret, maatte være bindende for

K onventionalbøden vil ikke kunne forlanges erlagt mere end een Gang,
hvis ikke andet er udtrykkelig vedtaget, se U f R 1895.354 H.
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hans Hustru, til hvem Eneretten senere gik over som hendes Sær
eje, allerede ford i hun ikke kunde antages at have væ ret ukendt
m ed hendes M ands Forpligtelser overfor Firmaet.
Endvidere gaar Forpligtelsen over paa Æ gtefæ llen og A rv in 
gerne. D erim od maa vistnok K reditorerne kunne frigøre sig ved
at opsige Forpligtelsen m ed et passende V arsel i A n alogi med, hvad
der antages ved uopsigelige Stillinger.
Forretningsløftet m edfører Forpligtelse for Løftegiveren til at
afholde sig fra saadanne Forretningsforbindelser m ed andre, som
væsenlig vil forringe eller ødelæ gge det Erhverv, som Løftegiveren
har givet Erhververen. Saaledes antages det m ed Rette, at den
udenlandske Fabrikant, der har givet en H andlende E neforhand
ling her i Landet af en Maskine, er pligtig til ved senere Salg til
Forhandling i U dlandet at betinge sig, at M askinerne ikke maatte
falbydes eller sælges her i Landet, U f R 1891.954.

b. E rh vervskontrakten s Virkning fo r Tredjem and.
Erhvervskontrakten (K apvirk e-A fk ald eller L øfte om Forret
ningsforbindelse) vil jo ikke i A lm indelighed være kendt af
Tredjem and. D ersom denne i god T r o indgaar A ftaler i Strid med
Erhvervskontrakten m ed

den,

der har givet K apvirke-A fkaldet

eller Forretningsløftet, vil A ftalen være gyldig. Er T redjem an d
derim od i ond T ro, maa den sikkert erklæres for ugyldig, jfr 1901.
358. For at statuere dette er det im idlertid ikke n ødvendigt positivt
at bevise, at T redjem an d har væ ret i ond T ro. D et er tilstrække
ligt, at man oplyser, at der har foreligget Om stæ ndigheder, der var
saaledes kendelige for T redjem and, at denne som fornuftig o g hæ
derlig M and maatte kunne sige sig selv, at hans Indgaaelse af A f 
talen var i Strid m ed en anden M ands bedre Ret. N aar der saa
ledes her i Landet forhandles Varer, hvad enten de er af uden
landsk eller indenlandsk Oprindelse, og der paa disse eller deres
Indpakning er anbragt et her i Riget indregistreret Varem ærke,
maa ingen falbyde disse V arer uden at have k øbt dem direkte af
det Firma, der er Indehaver af V arem æ rket og derigennem faaet
Tilladelse til at forhandle V aren videre paa den Maade, som Fir
maet finder stem m ende m ed sine Interesser. Har Firmaet f Eks
solgt til en Butikshandler, er det Meningen, at denne kun maa sælge
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V aren direkte til Forbrugerne, men han maa ikke uden Firmaets
Tilladelse sælge til andre Butikshandlere eller til Grossister. Disse
maa kunne sige sig selv, at Handler om den paagældende V are
med den nævnte Butikshandler er i Strid med det om talte Firmas
Ret, og dette Firma vil derfor kunne faa saadanne A ftaler erklæ
rede for retstridige, faa Forbud nedlagt m od disse M enneskers F or
handling af Varerne, og eventuelt Erstatning. Har Firmaet solgt
til en Grossist, maa denne i A lm indelighed kun sælge videre di
rekte til Butikshandlende eller Forbrugerne, men derim od ikke til
andre Grossister. Er Firmaet udenlandsk, tilkom m er dets her om 
talte Ret Firmaets herværende Generalagent. Og denne har des
uden som Regel den Ret, at ingen her i Landet maa handle direkte
m ed hans udenlandske Firma, m en at al Handel m ed den paagæl
dende V are skal gaa igennem ham. Som en D om i U f R 1905.330
m ed Rette statuerer: det tilkom m er Generalagenter »i det H ele at
lede og ordne Forhandlingerne her i Landet«.
De her hæ vdede Resultater maa saavel ved den her refererede
almindelige Udtalelse som ved, hvad D om m en iøvrigt bestem mer,
idethele siges at være fastslaaet ved denne D om , der angik et T il
fælde, hvor en indstævnt Grosserer, som her i Landet havde fo r 
handlet nogle af et engelsk Firma fabrikerede Cisterner med ind
støbt Varem ærke »L evern« (der var registreret), og som havde faaet
dem dels fra Eneforhandleren (Generalagenten) og gennem en T re 
djem and (en H andlende) og dels fra en Mand i H am borg, der
havde væ ret den engelske Fabrikants A gent for Tyskland

og

Østrig, kendtes uberettiget til her i Landet at falholde de nævnte
Cisterner, da det i det H ele tilkom den førstnæ vnte Eneforhandler
(Generalagenten for Danm ark) paa Grund af den ham overdragne
Ret at lede og ordne Forhandlingen af Cisternerne her i Landet. —
Som man ser, fastslaar D om m en i Virkeligheden, at den nævnte
Tredjem and, hvad enten han nu har været Butikshandlende eller
Grossist, har væ ret uberettiget til at sælge til den sidstnævnte
Grosserer. Han har da, som oven for fremhævet, kun haft R et til
at sælge direkte enten til Forbrugerne eller til Butikshandlerne, jfr
U f R 1907.3.
Erhvervskontrakten har saaledes ogsaa Virkning for T r e d je 
mand, naar han kendte den eller efter Forholdene burde kende den.
H erm ed maa imidlertid ikke forveksles Spørgsmaalet, om selve Er1196

hvervskontrakten, selve K apvirke-A fkaldet eller Forretningsløftet,
forplantes videre til T redjem an d ved K ø b e t af den Genstand, til
hvilken E rhvervskontrakten er kn yttet. D en en fast E jendom paa
hvilende Erhvervservitut, h vorefter der i E jendom m en ikke maa
drives en vis A rt Forretning, gaar over paa senere K øbere af E jen
dommen, se U f R 1903.125. M en ved Løsøregenstande er Spørgs
maalet meget om tvistet, navnlig ved prismærkede V arer, se E R
N oter til S 1387.
Ejendom sretten maa m edføre, at Ejeren har Eneret til enhver
Erhvervsvirksom hed, der har sin Kilde i Ejendom m en. Dette gæl
der ikke blot Jagt- og Fiskeriret og enhver Frugtoppebørselsret,
men overh oved et enhver Ret til E rhvervsvirksom hed stam mende
fra Ejendom m en, f Eks R etten til at tage Fotografier, jfr 1889.719.
I denne D om s Tilfæ lde havde en U dstillingskom ité givet en F o to 
graf Eneret til at fotografere Genstande paa Udstillingens Grund.
Denne Eneret havde en anden Fotograf krænket; derfor blev F or
bud anset b eføjet; derim od blev der ikke givet Erstatning med den
Begrundelse, at sidstnævnte Fotograf hverken havde eller burde
have været bekendt med Eneretten.
O m almindelige Agentur-, Kom m issions- o l Forhold se K om m issionsloven 8 M aj 1917, jfr H en ry U ssing: Enkelte Kontrakter,
1940, 357 ff.
Til S 751.
Ragnar Bergendal har hævdet, at medens en B oycot — derunder
Strejke, Lockout — der direkte udspringer af og m otiveres ved en
ganske bestem t A rb ejd sk on flik t eller anden økonom isk K onflikt,
maa være retmæssig, er derim od en B oycot, der er en U dvidelse
af Forfølgningen, udover den konkrete K onflikt, enten til Personer
af helt andre Erhverv eller efter K onfliktens O phør til Personer
af samme Erhverv, eller uden nogen K onflikt b lot p G r af ved k om 
mendes O pførsel, retstridig; se Bergendal i hans fortrinlige Indlæg
i nordiske Juristmøders Forhandlinger, 1931, Bilag IV , og i den af
ham udarbejdede Betænkning med L ovforslag (U tredning angående
tredje manns rätt till neutralitet i arbetskonflikter, 1933).
Man kan imidlertid, saa vidt jeg kan se, ikke i N utidens Er
hvervsliv saaledes skille ud til forskellig retslig Behandling Boycottinger, eftersom de foretages under en konkret K onflikt, efter
1197

dennes O phør, og om de foretages overfor sam m e Kategori af Per
soner, som K onflikten angaar, eller andre. I de faglige Interesse
m odsætninger i N utidens Erhvervsliv er Striden stadig, uafbrudt,
daglig standende. U ndertiden tilspidses disse M odsæ tninger i en
aaben, stor K onflikt, undertiden leveres der blot Forpostfægtninger,
undertiden spredte Fægtninger efter Slaget, men frem for alt føres
der en stille, daglig Skyttegravskrig. O g om de foregaar paa den
ene eller den anden Maade, er de samfundsmæssig, økon om isk lige
berettigede eller uberettigede. D et er i og for sig meget naturligt,
at Fagforeninger efter Strejkens O phør forfølger Strejkebryderne,
eller endog uden nogen K onflikt m ed M odparten, A rbejdsgiveren ,
forfølger de uorganiserede A rb ejd ere, da det er dem, der svækker
dem i Kampen. O g det er ligeledes naturligt, at f Eks et Kartel af
Fabrikanter gennem deres Forretningsforbindelser, være sig af
samme A rt Erhverv eller andet Erhverv, b oy co tte r en Fabrikant,
der ikke vil følge de af Kartellet hæ vdede faglige M etoder. Jeg kan
ikke se, at disse daglige, — ofte mere stilfærdige — Form er for
B oycot, de saakaldte sekundære — skal være mere retstridige end
de Boycottinger, der finder Sted under en stor K onflikt m ed M o d 
parten.
D erim od maa en Fortsættelse af en B oycot, f Eks o v e rfo r en
hidtil uorganiseret A rb ejd er, efter at denne har tilbudt at indm elde
sig i Fagforeningen, eller et Kartels eller en Trusts fortsatte B oy
cotforfølgn ing af en Forretningsmand, efterat han har tilbudt at
slutte sig til Kartellet eller Trusten, altsaa alene m ed det Formaal
at ruinere ham, til Straf, være retstridig. M en dette maa være ret
stridigt, uanset om Forfølgningen sker under en større K onflikt,
efter dennes O phør eller uden nogen K onflikt idethele undtagen
med denne ene, der nu boycottes.
I norsk R et findes der i Trustloven af 12 M arts 1926 §§ 21 og 22
nogle Bestemmelser, der dels giver en meget almindelig holdt Regel
om erhvervsmæssig B oy cot — nemlig et Forbud m od en saadan,
naar den maa antages at skade »almene Interesser«, eller at virke
»urim elig«, eller »utilbørlig« overfor den b oycotted e — og dels
rammer visse særlige A rter af B oy cot (bl a price-discrim inations
og tying contracts), se endvidere L ov om A rb ejd stvister af 5 M aj
1927 § 6, der ogsaa rammer visse A rter af B oycottin g (T van g m od
de udenfor en K onflikt staaende, Tvang m od uorganiserede). Disse
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Bestemmelser viser, saa vidt jeg kan se, at man ikke er trængt til
bunds i B oycotproblem et eller Trustproblem et. Saalænge vi befin 
der os i den nuvæ rende Retstilstand, hvor der i intet Land — h ver
ken i N orge, Danmark, England, T yskland e a — er oprettet en
fælles central M yndighed, der tager alle Erhvervslivets Lønnings-,
Pris- og P roduktionsforhold op til samlet, planmæssig Bedøm m else,
maa man n øjes med at gennem føre de A nstæ ndighedsregler for
B oycotten, der efter det i Teksten udviklede maa følge i et
hvert Kulturland. H vis man under denne Retstilstand ud fra et
begræ nset Om raade af Erhvervslivet, som Trust- og Kartelom raad et vil lovgive om B oycotten, kom m er man til saadanne vage Be
stemmelser m ed ret tilfældig til R etsforfølgning udvalgte B oycotarter, som nævnte Regler i den norske T rustlov indeholder. Gaar
man derim od ov er til en helt n y R etstilstand m ed det O verblik og
den planmæssige retslige Behandling af alle Erhvervslivets A n 
liggender, som efter min O pfattelse er Fremtidens, og hvor T ru 
sterne lige saa lidt som Fagforeningerne skal udskilles til særlig
Behandling, maa man ogsaa tænke B oycotproblem et igennem til
bunds, i Forbindelse m ed samtlige Erhvervsorganisationers B o y 
cotting, og i saa Fald radikalt forb yd e enhver A rt af B oycotting,
erstatte den m ed noget andet og altsaa ikke behøve at operere m ed
vage Kriterier som »urim elig«, »utilbørlig«, stridende m od »almene
Interesser« o l , se nærmere i det følgende i Teksten.

Til S 761.
D en tyske Rigskom m issær fo r Prisdannelsen har en ret om fa t
tende M yndighed. Han kan gribe regulerende ind o v e rfo r alle Pri
ser, derunder ogsaa H uslejer, Priser paa Transport o l . M en en
Svaghed er det, at han lige saa lidt som den danske o g anden
Priskontrolm yndighed kan gribe ind

i A rb ejd sløn forh old . D en

tyske Prislov af 29 O k t 1939 maa derfor bruge lignende vage
U dtryk som andre Landes Prisreguleringslove; nævnte L ovs § 2
giver saaledes Priskommissæren R et til at træ ffe enhver F orholds
regel til at sikre »sam fundsøkonom isk berettigede Priser o g V e d e r
lag« (»volksw irtschaftlich gerechtfertigte Preise und Entgelte«).
V e d Truster er Prisfastsættelserne i Reglen landsom fattende; men
o fte fastsættes Priser, nemlig ov erfor H aandvæ rker- og Købm ands1199

karteller, for mindre lokale Om raader (Byer, A m ter). Da det er
umuligt for Rigskom m issæren at folge m ed i alle disse lokale Om raaders forskellige Prisforhold, har han her delegeret sin M yn dig
hed

til særlige, stedlig

begrænsede

Prisreguleringsm yndigheder

(Preisbildungsstellen), nemlig de h øjere Forvaltningsm yndigheder
(Rigstatholdere, O verpræ sidenter), der altsaa med bindende V ir k 
ning kan fa stsæ tte Priser indenfor hver sit lokale Distrikt. T il at
overvaage, at de saaledes fastsatte Priser virkelig overholdes af
de næringsdrivende, anvendes navnlig de lokale Politim yndigheder,
der naturligvis (som Preisüberwachungsstellen) er underordnet de
nys nævnte prisfastsættende M yndigheder (Preisbildungsstellen),
men som kan rejse Straffesag m od de næringsdrivende for IkkeO verholdelse af de fastsatte Priser. D enne Politikontrol er m eget
effektiv, idet ikke blot det stedlig vagthavende Politi, men ogsaa
et m otoriseret Politikorps, der ikke er lokalt begrænset, fører
skarpt T ilsyn med Priserne i Praksis.
Strafforfølgningen er dertil meget haard. U nder den af Politiet
rejste Straffesag kan der idøm m es Bøder, Fængsel, Butikslukning
og frem tidig Udelukkelse fra det paagældende Erhverv. H vor ef
fektiv og fast den tyske Priskontrol er, kan ses af et Eksempel.
En G rossist i Frugt- og Grønsager, som havde Stade i M arkedshallen i Potsdam , havde af enkelte Butikshandlende taget im od
Ekstrabetaling for øget Tildeling af Frugt- og Grønsager. H erved
havde han overskredet de foreskrevne Maksimalpriser. Som Straf
fik han selv en Bøde paa 4000 M ark og hans Hustru en B øde paa
1000 M ark; hans Forretning og hans Stade i M arkedshallen blev
lukket i 6 M aaneder; og enhver fortsat Beskæftigelse i Frugt- og
Grønsagshandelen blev ham forbudt.

Til S 785.
P risfordyrelse og slet D riftsøkon om i.
D er findes iøvrig andre prisfordyrende Faktorer end Kartellers
og Trusters Misbrug af M onopolstilling. Disse Faktorer er navn
lig de indre driftsm æ ssige Brist og Svagheder, som den m oderne
D riftsøkon om i har belyst. Poul Sveistrup har i sin fortrinlige B og:
Konsumenternes Interesse i Konkurrencereguleringer, 1925, paavist
den betydelige Forskel, der er mellem den Pris, en V are faktisk
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fremstilles for, og den Pris, som den vilde kunne fremstilles til,
hvis N utidens tekniske, organisatoriske og økonom iske V id en ud
nyttedes fuldtud.
H vad først selve Produktionen angaar, har en Række U nder
søgelser vist, at en upraktisk Ordning af A rb e jd e t fører til et m e
get stort Spild af T id og A rbejd sk raft. Opgørelserne varierer fra
20 til 70 pr c T ab af A rb ejd stid og Kraftanvendelse, saaledes at
kun 30 til 80 pr c af det A rb ejd e, som A rb ejd ern e og Maskinerne
præsterer, har været virkelig effektivt. D er kan følgelig vindes b e 
tydelige Summer ved en bedre Organisation af A rb ejd et. Her vil
et nø je Sam arbejde mellem Bedrifternes Ledere og deres Funktio
nærer og A rb ejd ere kunne faa stor Betydning. Naar der frem tidig
skabes nye Form er for A ktieselskabers

Organisation,

hvorved

Funktionærer og A rb ejd ere dels tages m ed paa Raad i Spørgsmaal
om A rb ejd ets Ordning og dels faar en stærk Interesse i Selskabets
U dbytte derved, at dette ogsaa i rimeligt O m fang kom m er dem til
G ode, vil de blive stærkt ansporede til D riftsforenkling og D rifts
besparelse, se nærmere det følgende om mulige Form er for en saa
dan praktisk Delagtighed fra Funktionærers og A rb ejd eres Side.
M en dernæst er Bedrifternes R egn skabsform er ofte foræ ldede.
En Omlægning af Regnskaberne efter enkle og overskuelige Prin
cipper vil ofte kunne virke revolutionerende paa Bedrifterne, vise
disses Brist, de D ele af V irksom heden, der giver stadige Tab, og de
Dele, der betaler sig. O fte afsløres herved ganske usunde Sider af
en Forretning. D e rette overskuelige R egnskabsform er er derfor en
stor H jæ lp for D irektionen af V irksom hederne.
Endelig maa fremhæves de store R eform er i Retning af Forenk
ling og Besparelse, der kan naas gennem en rationel Standardisering
eller Typisering af Fabrikata. Sveistrup nævner særlig oplysende
Eksempler herpaa. En Fabrik gik over fra 10 forskellige Gevindsystem er til 2. H erved gik A ntallet af G evind ned fra 274 til 72,
og A ntallet af M askiner og V æ rk tøj, der skulde benyttes, ned fra
1918 til 514. Foruden den direkte Besparelse, der herved opnaas,
faar Forbrugeren den Fordel, at de kan k øbe samme Standardvare
i næsten enhver Forretning, der handler med disse V arer. For R e
servedele til M askiner er dette af mægtig Betydning. Eksempelvis
kan dette belyses ved A u tom obiler og Landbrugsmaskiner. H vad
sidstnævnte angaar, kan nævnes, at A ntallet af Saa- og T æ rske
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maskiner i de Forenede Stater ved et gennem ført Typiseringsarbejde
indskrænkedes fra 784 til 29. Landm anden kan derved k ø b e sine
Reservedele hos næsten enhver Smed i U. S. A .

Til S 789.
Den store danske Fagforening, Dansk A rbejdsm an dsforbu n d, er
form entlig et Eksempel paa irrationel Organisation. D e fleste af
denne Fagforenings M edlem m er hører hjem m e i m eget forskellige,
vertikalt organiserede Fagforeninger. En D el af dem hører hjem m e
i Bygningsindustriens Fagforbund, en anden D el i Skibsværftsindustriens Fagforbund o s fr, altsaa overalt samm en m ed deres
faglærte K olleger i samme Industri.

Til S 792-93.
Efter en italiensk L ov af 3 A pril 1926, der betragter Strejker
og Lockouter som uberettiget Selvtægt, straffes A rb ejd sg ivere, der
gør sig skyldige i L ockou t, m ed B øder fra 10,000 til 100,000 Lire,
og A rb ejd ere, der gør sig skyldige i S trejke, m ed B øder fra 100 til
1000 Lire; derhos kan L ed erne idøm m es Fængselstraf fra 1 til 2
A ar. For Stansning af statslige, kom m unale eller sam fundsnødvendige V irksom heder, være sig ved Strejke eller Lockout, er der fast
sat endnu haardere Straffe, baade for A rb ejd sgivere og A rb ejd ere.
H er er Straffen altid Fængselstraf (eventuelt i Forbindelse m ed
Bøder).
Ogsaa under det autoritære Styre i Rusland har Staten forbudt
Strejker og Lockouter og har afskaffet Fagforeningernes M ed 
bestem m elsesret v ed Fastsættelse af Løn- og A rbejdsvilkaarene.
Disse fastsættes af Statens M yndigheder; og selv Fagforeningernes
Ledere vælges ikke af disse Foreningers M edlem m er, men udnæ v
nes af Statspartiets øverste Ledelse.

Til S 803.
I Danmark har der i de senere A ar væ ret et aarligt Fødsels
overskud paa gennemsnitlig 30.000, idet Fødselstallet for hele Lan
det aarlig er c 70.000, m edens de aarlige D ød sfa ld kun udgør c
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40.000. Dette giver i 30 A ar en Tilvæ kst paa 900.000 Mennesker.
Danmarks Befolkning u dgjorde i 1911 2.757.000 og i 1940 3.844.000.
Trækkes c 170.000, som Forøgelsen m ed Sønderjyllands Befolkning
i 1920 udgjorde, samt dennes Tilvæ kst siden, viser Forøgelsen i
disse 30 A ar altsaa at være c 900.000. M en dernæst maa bemærkes,
at Fødslernes A ntal i Tiaaret 1901-10 var gennemsnitlig 74.000, m e
dens det i Tiaaret 1931-40 gennemsnitlig har væ ret c 66.000. Fødselsoverskudet er altsaa i L øbet af det lange Tidsrum 40 A ar kun fal
det med c 8000. Fortsættes paa samme Maade, vil Befolkningen
form entlig først blive stationær om c 60 A ar; og vi vil i L øbet af
disse 60 A a r naa op paa 5 M illioner. A llerede til Danmarks nu
væ rende Befolkning vil der ikke kunne skabes tilstrækkelige Er
hvervsm uligheder i den haarde T id , der sikkert kom m er efter den
nuværende V erdenskrig.
Til S 828.
D er bør form entlig ved L ov træffes Forholdsregler m od ganske
um otiverede M ellem handler-Gevinster. I ældre R et var man ganske
klar over de unyttige Snyltere, der sniger sig ind som ganske unød
vendige M ellem led i H andlen og derved skader den legitim e H an
del. Dette M isbrug kaldtes Forprang. Chr den V ’s L ov bestem m er
saaledes i 3-13-24: »Ingen . . . maa bruge noget K øbm andskab paa
Landet og i Landsbyen til Forprang«. Straffen var V arernes F orbry
delse. O g samme L ov 3-13-26 befaler: »B ønderne skulle føre deris
V are til Kiøbstæderne, og dem paa offentlig A xeltorv e og M arke
der fal holde, og ej dem til H økkere og Forprangere, som Landet
om løbe, sælge. G iøre de herim od have forbrut V arenis V æ rd til
Kongen, og V årene, om de af K ongens Foged antreffis kunde, iligemaade være K ongen hiem faldne«. D enne Forbrydelse Forprang
blev dernæst nærmere defineret i Fr 25 A u g 1741: »Forprang eller
utilladeligt Forkiøb paa Landet er, naar nogen, enten Borger eller
Landboe eller hvem det være maatte, som ei dertil Kgl. Privilegium
og Tilladelse haver, paa Landet hos Landm anden
op k iøb er
Korn, Q væ g eller andre V arer, som til A xeltorven e i K iøbstæ derne
burde indføres, mere end han til sin egen H uusholdnings Fornøden
hed eller H aandverks Fortsættelse behøver, for derm ed at drive
Handel og søge Profit«. Endnu saa sent som i 1848 blev en Person
straffet for Forprang, jfr J U 1848. 945. D e nævnte Bestemmelser
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i Chr den V ’s L ov og Fr 1741 blev først endelig ophæ vet ved N æ 
ringsloven 29 D ec 1857, se § 100.
Disse Lovbestem m elser beskyttede, som man vil se, den legitime
Handel i Købstæ derne og var i høj Grad i Forbrugernes Interesse,
idet Forbudet m od Forprang netop ramte alle fordyrende, u nød
vendige M ellem led i Handelen.
Ogsaa i N utiden bør Retsordenen ved passende Bestemmelser
og A nordninger sørge for, at Landmændene og Forbrugerne i B y
erne ikke faar flere fordyrende Led mellem sig end strengt n ød 
vendig. Dertil skal bl a en Centralisering af H andlen m ed Mælk,
Fløde, Smør o l sigte.
M en selv udenfor disse Tilfæ lde, ved Salg af Løsøre, ja selv
ved fast E jendom bør de unødvendige, fordyren de M ellem led, der
skader den legitime Handel, m odvirkes. Et Eksempel fra Praksis
vil belyse dette. A faar af B at vide, at B gerne vil k øbe en N a b o 
grund til sin E jendom og siger, at han snart vil tale m ed N a b o 
grundens Ejer C derom ; A køber straks derefter N abogrunden af
C for 7000 Kr og tilbyder den derefter til B for 9000 Kr. Dette er
et oplagt Tilfæ lde af den gamle Forbrydelse Forprang, blot ivæ rk
sat paa fast E jendom s Omraade. A sniger sig som et ganske um o
tiveret og unødvendigt M ellem led, som ingen har haft Bud efter,
ind mellem B og C. M an kunde form entlig baade for løs og fast
E jendom form e en m oderne Forprangsregel saaledes:
»H vis en Person faar at vide, at en bestem t K øber vil k øbe en
E jendom af en bestem t Sælger, og han derefter, uden at m eddele
denne K øberens Hensigt til Sælgeren og uden K øberens Samtykke,
selv k øber E jendom m en af denne og derefter tilbyder den til
nævnte K øber for en h øjere Pris end han selv har givet, skal han
som skyldig i Forprang have denne Gevinst forbrudt og være plig
tig at tilbyde K øberen Ejendom m en til samme Pris, han selv har
givet, og desuden straffes m ed en B ode paa det 10 dobbelte af
nævnte G evinst«.
Som det vil ses, vil al autoriseret M æ gler-Virksom hed og al le
gitim Varehandel være undtaget fra disse Bestemmelser.
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Til S 859-60.
O m Begreberne Stat og Suverænitet se ogsaa Rasting 44 ff, 65,
A lf R oss 12-25, 37-52, 117. Ligesom G o o s frem hæver ogsaa A lf Ross,
at Staten er det selvstyrende Retsam fund i den Betydning, at dets
B eføjelse til at raade paa sit Territorium ikke er afledet af et det
overorden et Retsam fund, anf V 14-17, 117. Folkeretten bliver der
for den Ret, der gælder for de selvstyrende Samfund, anf V 18.
Han frem hæver iøvrig m ed Rette, at Begrebet Suverænitet har givet
A nledning til stor U klarhed og Forvirring, megen M ystik og ube
rettigede følelsesbetonede Forestillinger, anf V S 37-52.
Suverænitetsbegrebet var ukendt i Oldtiden. D et op stod i M id 
delalderen under Brydningen mellem Staten, d v s Kongem agten,
navnlig i Frankrig og England, og de tre andre mægtige Faktorer
den Gang, Kirken, Lensherrerne og det rom erske K ejserdøm m e.
Brydningen endte m ed en Sejr for Kongem agten, for de nationale
Stater, Frankrig, England o s v. I L øbet af det 13, 14 og 15 A a r
hundrede hæ vdede de franske Konger, støttet af de borgerlige Ju
rister, stærkere og stærkere til den ene Side deres O verh øjh ed
over Lensherrerne og til den anden Side deres U afhængighed af
Paven. O g den rom erske K ejser fik aldrig nogen virkelig M agt
betydning i Stater som Frankrig og England, jfr G. Jellinek: A ll
gemeine Staatslehre, 1900, 399 ff.
Denne de nye Staters U afhængighed af h øjere M agter fik sit
bevidste U dtryk i Bodins Lære om Suveræniteten. Bodin (1530-96)
frem hæ ver: La souverainété est la puissance absolue et perpétuelle
d ’une république. Han udhæver iøvrig en Række Enkeltrettigheder,
der er indbefattet i Statens Suverænitet, saasom Lovgivningsret,
Retten til U dnævnelse af Em bedsm ænd, Beskatningsret, Retten til
at erklære Krig og slutte Fred o s v (netop de Rettigheder, den fran
ske K onge hæ vdede som sine). D ette har mindre V æ rdi. D et vigtig
ste er, at Bodin netop frem hæver det centrale i Suverænitetsbegre
bet, Selvstyret i nævnte Betydning af Statens U afhæ ngighed af
h øjere M yndigheder. D ette er ogsaa senere fastholdt i Statslæren
og Folkeretten. Blandt nyere Statsretslærere kan i denne Forbin
delse ogsaa nævnes Jellinek, der fremhæver, at Suveræniteten er
den Egenskab ved Statsmagten, at denne alene har den udeluk
kende Evne til retslig Selvbestemm else og til at binde sig selv, kort
76

R etslæ ren

1205

udtrykt: Evnen til udelukkende retslig Selvbestem m else, Jellinek
anf V 438.
Da den suveræne Stat jo har A lm agt indenfor sit Omraade, o p 
stod der senere Betænkelighed herved, og Statsretslærerne k om ind
paa Spørgsmaalet, om der ikke kunde sættes visse Grænser i B or
gernes Interesse for Statens A lm agt. A llerede A lthusius (1557-1638)
hævedede, at Suveræniteten tilkom m er Folket, o g at Folkets Su
verænitet stammer fra Samfundskontrakten. Efter L o ck e beroede
Statens Forfatning paa en O verenskom st mellem Fyrste og Folk.
D er op stod nu ud fra disse Tankegange en uklar Lære om »Folkesuveræniteten« som Kilde til al M agt. Rousseau hæ vdede, at Fol
ket alene har Suverænitet; Folket har hele M agten og kan ikke
overdrage, delegere den til eller dele den m ed nogen, en Lære, der
maaske til en vis Grad lod sig realisere i smaa Bysam fund, som
O ldtidens græske Bysamfund, de smaa schweiziske Kantoner o l .
M ed den franske R evolution forsøgte man at om sæ tte Læren i
Praksis. Suveræniteten, Statens A lm agt gik fra K ongen over til
Folket. M en nogen Begrænsning i Magten, navnlig til Beskyttelse
af Individet, m ærkede man som bekendt ikke synderlig til under
Konventet.
Senere Statslærere har søgt en Begrænsning i Statens Suveræni
tet eller A lm agt i uklare, m ystiske Forestillinger om, at »R etten«
skulde »eksistere« forud for Staten, og at der altsaa skulde være
Retsnorm er, som var uafhængig af denne, og som den skulde re
spektere.
Dette har intet m ed V irkeligheden at gøre. Uklarheden stam
mer fra en Sammenblanding af Jura og Etik. Etisk maa man ønske,
at Staten selv vil sætte Begrænsninger for sin A lm agt til Indivi
dernes Beskyttelse. M en juridisk set er Staten indenfor sit T erri
torium almægtig; og det er i saa H enseende uden Forskel, om Stats
magten direkte er hos Folket, hos dettes Delegerede, hos en Fyrste
og disse D elegerede i Forening, o s v. Statens Suverænitet eller
Selvstyre betyder jo netop, at den ingen overord n et M yndighed
har til at sætte Grænser for sin Raaden. M en uden en overord n et
R etsm yndighed eksisterer der overh oved et ingen Grænser for M en 
neskers M agtudfoldelse, heller ikke for den selvstændige Stats
A lm agt.
Jellineks T eori om Statens Selvforpligtelse som Grundlaget fo r
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Forfatningen beror ogsaa paa en Sammenblanding af Etik og Jura.
Jellinek mener, at Forfatningen er Regler, h vorved Staten forpligter
sig selv til at respektere en bestem t Ordning. Denne Selvforplig
telse for Staten forklarer intet, begrunder ingen Ret, da der ingen
M yndighed er over Staten til at haandhæve Retten, o g Selvforplig
telsen er derfor kun af m oralsk Natur.
D er findes, ganske særlig i tysk R etsfilosofi og Statslære, en
omfangsrig Litteratur m ed vidtløftige Spekulationer over Begre
berne Stat, Suverænitet o l, som ikke staar i noget rimeligt Forhold
til Realiteterne. A f den mere væ rdifulde Litteratur maa foruden de
ovennæ vnte ældre Forfattere og nævnte V æ rk af Jellinek særlig
frem hæves Duguit II (begge sidstnævnte Forfattere er forøvrig,
om end under forskellige Former, hildet i de om talte uklare Fore
stillinger om en forud for Staten eksisterende Ret, der skulde be
grænse dens M agt), G ierk e: G rundbegriffe des Staats und die neuren Staatrechtstheorien, 1872, H. K elsen : A llgem eine Staatslehre,
1925, P. Schou: D en m oderne Stat, 1931, og O. Solnørdal: Individ,
Stat og Rett, 1942, trykt som Bilag til T id sk rift for Retsvidenskabs
2 Hæfte, 1942.
M ontesquieu er den, der klarest har set Realiteten i denne Sag,
som er, at det er en retslig Begrænsning af Statens Magt, det gæl
der om at skabe, at denne saavelsom enhver anden juridisk O rd 
ning kun kan naas ved at sætte M agt m od Magt, og at en prak
tisk V e j hertil er en Deling af Statsmagten mellem forskellige
Statsorganer.
Til S 862.
A llerede i 80erne af det 19 A arhundrede gav den belgiske Retslærde A d olp h e Prins (1845-1919) en skarp Kritik af det parlamen
tariske D em okrati og anbefalede Indførelsen af et k orporativt Styre,
hvorunder de faglige Sammenslutninger navnlig skulde have Ind
flydelse paa Lovgivningsm agten, nemlig i hans B og: La dém ocratie
et le régime parlementaire, 1884, Dansk U dgave 1886 ved N . Schack,
jfr O. Liebe i U f R 1887.481-95. Se iøvrig om det korporative Sy
stem A rthur C hristensen: Folkestyrets Fremtid, 1927, og samme
Forfatters: Politik og M assem oral, 1911, der anfører væ gtige Be
tragtninger til Fordel for det korporative System. D ette System
betyder, at der som Led i Lovgivningsvirksom heden maa være en
76*
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Forsamling af kyndige Repræsentanter for Erhvervslivets Organi
sationer — for Landbrug, H aandværk, Industri, Handel, Skibsfart
o s v. D enne Forsamling kan tænkes enten som raadgivende eller
besluttende. Arthur Christensen frem hæver som Fordele ved det
korporative System

frem for det dem okratiske System

navnlig:

1. Repræsentationen bliver mere retfærdig. 2. D er vil blive kæm pet
om Realiteter, og ikke om Partidogm er. 3. D e indholdsløse Frasers
suggestive M agt vil mindskes. 4. L evebrødspolitikeren vil forsvinde
til Fordel for sagkyndige, se det sidst anførte V æ rk 164-66. Heri
maa man give Arthur Christensen Ret. Han vil im idlertid beholde,
ved Siden af den k orporativt valgte Forsamling (et Erhvervsting),
en Forsamling, hvoraf det overvejen d e Flertal vælges ved den lige,
almindelige, direkte V algret (et Folketing), se førstanførte V æ rk :
Folkestyrets Fremtid 109 ff. Problem et er im idlertid, om en F or
samling som den sidst nævnte er nødvendig.
D et korporative System angaar idetheletaget kun et en k elt E le
m ent i en Forfatning. O g en Forfatning beror paa et fint afstemt
Sammenspil mellem en Række forskellige Elementer. For det første
er det, som ovenanført, et Problem , om den korporative Forsam 
ling skal have en anden, folkevalgt Forsamling ved Siden af sig
eller ej, endvidere, om et k orporativt Kam m er skal være raad
givende paa Lovgivningens Omraade, eller om det tillige skal have
besluttende M yndighed paa dette Omraade, og hvorledes Forholdet
idethele nærmere skal være mellem dette Kammer og den udøvende
M agt, navnlig den øverste Statstyrer. D ernæst er det et Spørgs
maal, om den sagkyndige Forsamling overh oved et kun skal være
korporativt sammensat, d v s af Repræsentanter for Erhvervsorga
nisationerne, eller om den ogsaa skal have Repræsentanter for an
dre Samfundsinstitutioner.
M en endelig løser det korporative System ikke de andre store
Forfatningsproblem er, der intet har med de statslige Forsamlinger
at gøre, navnlig det afgørende Problem om Forholdet mellem Stats
magterne, mellem den udøvende, døm m ende og lovgivende Magt.
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Til S 868-69.
E nevæ ldens U denrigspolitik og Krige.
Krige førtes ofte under de enevældige eller næsten enevældige
Konger, af rent personlig Forfængelighed. H enrik den 8 af Eng
land og Frants den 1 af Frankrig, et Par unge M ennesker i 20erne
tillod sig saaledes at styrte deres Land i Krig (den første m od
Frankrig, Ludvig den 12, hvor H enrik faldt ind i N ordfrankrig, og
den sidste i en Krig i Italien, som ikke gavnede Frankrigs Interes
ser), udelukkende for at vinde R y som Krigere. H enrik viste sig
forøvrig tilm ed uden personligt M od, hvilket Frants dog ihvertfald
havde, se Francis H a ck etts V æ rk om førstnæ vnte S 104 ff, 146-47.
Frederik den Store tilstaar ærligt, at naar han styrtede sit Land,
Preussen, og Østrig ind i Krigen om Schlesien, var det vigtigste M o 
tiv for ham personlig Æ rgerrighed, en ungdom m elig, forfæ ngelig
Lyst til at se sit N avn om talt i A viserne. M en han tilføjer, at da
han i denne Krig havde oplevet Krigens Rædsler, set de brændende
Landsbyer, de fortvivlede Beboere, besluttede han aldrig mere at
kaste sit Land ind i Krige, men kun føre rent defensive Krige.
Syvaarskrigen (1756-1763) var jo faktisk fra hans Side ogsaa kun
en Forsvarskrig. M en naturligvis maa det erkendes, at denne Krig
ikke var kom m et, hvis han ikke i den tidligere Krig havde erobret
Schlesien fra Østrig, ti siden da tænkte Maria Theresia kun paa
H ævn for dette T a b ; og det var hende, der var primus m otor i
Koalitionen m od Preussen i 1756-1763.

Til S 877.
D en rom ersk e E nevæ lde.
D en Enevælde, der herskede i det rom erske V erdensrige under
K ejserdøm m et i dettes sidste T id har sikkert v ed sin særlige Form
været en af A arsagerne til dette V erdensriges O pløsning og Fald.
D er har selvfølgelig væ ret flere forskellige A arsager hertil. Saa
vidt jeg kan se, kan der paavises 3 forskellige G rupper af A arsager
til dette V erdensriges O pløsning og Fald: 1. M angel af en fast s o 
cial R etsorden paa Ejendom srettens og Erhvervsrettens Omraade.
2. Naturm æssige Aarsager. 3. Statsretlige Aarsager.
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Tilsyn med alle kommunale A nliggender. O fte ansatte K ejseren
endog særlige »C uratorer« til at holde Ø je m ed hele Bystyrelsen.
1 R om errigets sidste T id, i det 4 A arhundrede var der da opstaaet
et mægtigt Em bedsm andsvæsen og overordenlig indviklede A dm inistrationsforhold; og samtidig var Skatterne vok set i forfæ rdende
Grad. D et var altsaa ikke Enevælden i sig selv, der m edvirkede til
Svækkelsen af det rom erske Samfund, men de særlige Former, Ene
vælden antog i K ejserdøm m ets sidste T id : det ligefrem østerland
ske D espoti, der yd m ygede Borgerne, svækkede deres Frihed og
Selvstændighed og afskar sig fra enhver frugtbar M edvirken af de
dygtige Borgere i Landenes lokale Styre.
Rom errigets H istorie giver saaledes sit Bidrag til Belysning af
Enevælden i en bestem t Form. M en man kan ikke derfra generali
sere til andre Form er for Enevælde.
M en dernæst maa man ikke for Passivsiderne overse A k tiv siderne ved den rom erske Enevælde. D enne betød for det første
ved sin store militære Kraft og Enhed en hidtil ukendt F red i hele
det store V erdens rige, pax romana, der ialtfald var ganske u for
styrret fra Slaget ved A etium til M arcus Aurelius’ D ød. For det
andet betød det rom erske K ejserdøm m e i dets første og bedste
T id et stæ rkt m aterielt O psving, ikke mindst ved netop denne store
Fred. D et materielle Opsving, navnlig i H andel og H aandværk, b e 
fordredes stærkt af de storslaaede V ejan læ g gennem hele det store
Rige, Anlæg, der netop kun m uliggjordes ved det stærke, enevæl
dige Centralstyre, og ved det ordn ede M øn tvæ sen , som ogsaa betingedes af dette Styre. V e d en relativt lille, men fortrinlig organi
seret M ilitæ rstyrke skabte Rom erne overalt en stor og hidtil ukendt
R etsik kerh ed ; og da den rom erske Privatret, derunder H an d elsret
ten, under K ejserdøm m et bredte sig og anerkendtes i hele V erd en s
riget, gav denne E nsartethed i R et ogsaa T rygh ed i H andel og an
d et E rhverv og lettede i h øj Grad det økonom iske Samkvem m el
lem Rigets forskellige Lande. Endelig maa paa A k tivsiden i D o m 
men over den rom erske Enevælde fremhæves, at i den ovenom talte
h ø je tekn iske Bykultur og H yg iejn e har dette Styre ogsaa en væ 
senlig A n del. D e milelange A quæ dukter, h vorved det reneste V an d
førtes til R om udefra Bjergene i ubegrænset M æ ngde for Forbru
gerne, og som vi den Dag i Dag beundrer, havde ikke væ ret mu
lige uden den rom erske Enevældes koncentrerede og stærke Styre.
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D enne V andbygningstekniks Storhed m uliggjorde ogsaa de m æg
tige offen lige Badeindretninger i R om og andre store Byer, der be
virkede, at i Renlighed overgik denne Tidsalder alle senere Tider,
lige til det 20 Aarhundrede.

Til S 888 N oten .
D en franske Sociolog D urkheim fremhæver, at Sociologiens G en
stand, de sociale Fænomener, les faits sociales, er Sædvaner, hvad
enten de har faaet en faststaaende Form, som Retsregler, eller gør
sig gæ ldende som almindelig fulgt Skik og Brug, M oral, Organisa
tionsform er e l , naar de er i Stand til at øve en ydre T vang over
Individet. D isse Sædvaner har en o b je k tiv Eksistens u den for og
uafhængig af det enkelte Individ; de danner en ydre Ramm e o n
og sætter en Grænse for de Former, hvori det enkelte Individ hand
ler, tænker og føler. D e sociale Fænom ener er naturlige Dannelser;
men de er ikke altid lette at iagttage objek tivt, videnskabeligt. D e t
sociale Liv er en flydende og foranderlig Strøm, der ikke lader sig
underkaste en sikker Iagttagelse, men det udkrystalliserer sig i
Retsregler, almindelig fulgte Sædvaner, M oral, der langt bedre lader
sig ob jek tiv t erkende. M an har villet give en psykologisk Forkla
ring ud fra individuelle Ønsker og M oral af sociale Fænomener
som Familie, det økonom iske Liv, M oral, R eligion o l . M en man
overser efter Durkheim derved det, der efter hans D efin ition er
det vigtigste Kendetegn paa det sociale Fæ nom en: den ydre Tvang
over Enkeltindividet. Samfundets Liv lader sig ikke forklare som
en Sum af Enkeltindivider; Samfundet er en ganske særlig R ealitet
(une réalité spécifique). Et socialt Fænomens bestem m ende Aarsag
maa søges blandt de forud liggende sociale Fænomener og ikke i
det individuelle Bevidsthedsliv, se Durkheim Kap I, II, 1, 3, V 2.
D er er utvivlsom t i disse D urkheims U dviklinger frem hævet en vig
tig Sandhed. M en han overser form entlig, at de største o g dybestgaaende Forandringer i den gældende Ret, M oral, Skik o g Religion
udgaar fra Enkeltindivider, nemlig M enneskehedens store førende
Skikkelser. Han frem hæver selv et Sted, at Sokrates efter sin T id s
Ret o g M oral blev anset for en F orbryder og blev døm t som saa
dan; men Sokrates blev B anebryderen for en helt ny M oralop fa t
telse. D et kan her tilføjes, at det samme gælder Kristus. D et indi
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viduelt psykologiske kom m er man saaledes ikke udenom ; fra den
store Enkelte, »hin Enkelte«, som Kierkegaard taler om, udgaar
undertiden de største sociale R evolutioner, der skaber en helt ny
Retsorden, en helt ny M oral. N aar Durkheim om taler Forandrin
ger i den herskende M oral, om taler han dem som foranlediget ved
faktiske Forskydninger i de sociale Forhold, saasom stigende Befolkningstæthed, lettere og hurtigere Samkvem mellem M ennesker
ved de ny tekniske Transportm idler o l . H an frem hæver saaledes,
at jo større Byerne bliver, des mindre kan M enneskene kende hin
anden og kontrollere hinandens Færd. D erfor faar Individerne i
en Storstad langt lettere ved at sætte sig udover de traditionelle
moralske Regler, end de har i Smaabyer eller paa Landet, og R e
sultatet er blevet, at der i Storbyerne er opstaaet en i primitive
Samfund ukendt Liberalitet i m oralske Spørgsmaal, et voksende
Krav om, at M oralforskrifterne ikke kan anses for selvstændige,
men skal kunne anerkendes af de enkelte Individers Fornuft og
»Sam vittighed« at være forpligtende. M en Durkheim selv saa ingen
lunde m ed ublandet Glæde paa den U dvikling, hvis N ødven d igh ed
han mente at have paavist, og han lagde derfor stor V æ gt paa, at
man gennem Opdragelsen skulde søge at frem kalde og fæstne den
menneskelige Solidaritets H erredøm m e over den opvoksen de Slægt.
M an skal efter hans M ening søge at genoplive det kollektive A n 
svar og Lystfølelsen ved Fælleslivet og Fælles-Oplevelserne, o v e r
for hvilke det isolerede Livs G læ der vil vise sig kolde og blege.
»I Virkeligheden er intet saa tillokkende som Fælleslivet i et Sam
fund«, siger han, »hvis b lot man i en tidlig A ld e r er blevet fortrolig
dermed. D et har til Resultat at forøge hvert enkelt Individs V ita 
litet«. D ette er sikkert rigtigt, men Durkheim optræ der netop her
som hin Enkelte, der vurderer og døm m er den faktiske sociale U d 
viklings moralske Følger og ønsker at m odvirke disse gennem de
væ rdifulde Enkeltviljers Paavirkning gennem O pdragelse af Folket.
M en dernæst har D urkheims stærke kollektivistiske Sympatier
faaet ham til i nogen G rad at overse Farerne ved det under D e m o 
kratiet skabte M asseherredøm m e, derunder ogsaa Farerne ved den
M assesuggestion, der i nyeste T id er iværksat af visse Bevægelser,
og som ofte har ført til Resultater, der er i Strid med den h øjere
M oralopfattelse hos de Enkelte, der ser klarere o g videre end
Mængden, og til et Massediktatur, der kvæler al aandelig Frihed.
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Til S 906-11.
H øjesteretsdom m er O tto Müller, N æ ringsloven 1857’s Forfatter,
gav i et fortrinligt lille Skrift i 1864 (»D e t H all-M onradske M ini
sterium efter den 15 N o v 1863«) en træ ffende Karakteristik af Halls
og M onrads uforsvarlige U denrigspolitik i den for Danm ark skæ b
nesvangre Periode, Slutningen af 50erne og Begyndelsen af 60erne.
M üller siger saaledes træ ffende om Halls Politik, der førte til N o 
vem berforfatningen, at den »var mere en Følelsespolitik end en
K logskabspolitik«. O g Pressen, den offenlige M ening var »forb lin 
det og vildledet af M inisteriet«, af de nationalliberale Førere idet
hele, til at tro paa nævnte Forfatning. Skønt baade Englands, Frank
rigs og Ruslands Gesandter advarede Hall m od N o vem b erforfa t
ningen, h oldt denne M inister fast ved denne. O g Hall var endog
saa uklog at udfordre Tyskland v ed i en Valgtale at sige, at »det,
hvad Tyskland vilde, var at tilintetgøre den danske N ation «, en
T ale som det engelske ledende Blad »T im es« skarpt kritiserede.
D en engelske Regering raadede indstændig det danske M iniste
rium til at give efter og opgive N ovem berforfatningen og, naar det
gjord e denne andre Indrøm m elser, »gøre dem i T id e«. M en Hall
var uim odtagelig for disse kloge Raad. O tto M üller siger træffende
om den danske offenlige Mening, der billigede Halls Politik: »P u
blicum, det letsindige københavnske Publicum, der lever i bestan
dige Illusioner og Selvbedrag, bifaldt M inisteriets Handlem aade«,
og tilføjer: »M inisteriet Hall var kun altfor tilbøjeligt til at rette
sig efter den frem herskende offen tlige M ening, den maatte være
nok saa falsk, samt efter Y ttringer i forskellige Blade, der søgte
at beherske den offentlige Mening i Partiform aals Interesse«, anf
Skrift 12-13. Müller mener, at Regeringen ved en klog og væ rdig
Politik kunde have undgaaet Krigen, og anbefaler nu, da denne er
udbrudt, en Deling af Slesvig som »den eneste mulige A fgørelse
af Striden«, idet »den Illusion, der i Folket knyttede sig til Dannevirkestillingen, nu forhaabentlig er forb i«, S 15. M en selv ikke dette
Raad i den 11te T im e af en klog M and fulgte M on rad og Krieger
som bekendt. M onrad paadrog sig efter Müllers M ening en B lod
skyld, da han kræ vede det yderste Forsvar af D y b b ø l, skønt han
kendte D ybbølskansernes sande svage Tilstand og de danske G e
værers og Kanoners tekniske U nderlegenhed, S 20. N aar M onrad
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forlangte, at D ybbølstillingen ubetinget skulde holdes, begik han
den Fejl, som N ap oléon advarede im od, da han sagde: det er en
Forbrydelse at levere et Slag, naar man har V ish ed for at tabe det;
og M üller samler sin haarde D om om M onrads A d fæ rd i denne
Sag saaledes: »D et er allerede meget haardt for en Hær at kæm pe
m od en uhyre Overm agt, der ikke lader øjn e noget gunstigt U d 
fald af Kam pen; men naar dertil kom m er, at Kam pen ikke maa
føres efter Krigskunstens Regler, men efter et Parties fanatiske
Indskydelser og efter en befrygtet Folkestemning, frem ledet af et
terroriserende Partie, da er det mere end haardt, det er utaaleligt«.
S 22. H vad M üller her rører ved, er den Svaghed ved D em okratiet,
at Partipolitik endog blander sig ind i K rigsførelsen efter usaglige
H ensyn. Han advarer sluttelig m od at fortsæ tte Krigen, da den
kun vil berede os nye T ab og bringe os endnu ugunstigere Betin
gelser, S 28. M en M inisteriet M onrad fulgte jo som sagt ikke hans
Raad. M üller spaaede derfor rigtigt, da han i Slutningen af sit Skrift
udtalte: »Først naar D ’Hrr. M on rad & C o have spillet Stykket til
Ende, men heller ikke før, vil man faa Ø jnene op for, h vor ilde
man har handlet m ed os«, S 29.

Til S 936-38.
D en rationelle Fordeling af Sagerne
m ellem Fagministerierne.
D en Fordeling af Sagerne, der finder Sted i Danmark i N utiden
mellem de forskellige Fagministerier, er paa mange H o ld h ø jst ir
rationel. N ø je sammenhængende Sager er ofte splittet mellem fo r
skellige M inisterier; og Sager, der intet har m ed hinanden at gøre,
er o fte henlagt til samme Ministerium.
D e Ministerier, der for T id en har en nogenlunde rationel Fag
deling, er: U denrigsm inisteriet, Forsvarsm inisteriet, Finansm iniste
riet, Justitsm inisteriet og Undervisningsm inisteriet. D o g maa en
kelte Sager udskilles fra nogle af disse M inisterier, som nedenfor
skal paavises.
D a alle Erhvervslivets Sager, baade i Haandværk, H andel, In
dustri, Landbrug og Fiskeri, som i Teksten paavist, hører n øje sam 
men, bør der dannes et nyt M inisterium : E rhvervsm inisteriet, der
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maa om fatte alle de Sager, der hidtil har h ørt til de nuværende to
Ministerier, H andelsm inisteriet (M inisteriet for Handel, Industri og
Søfart) og Landbrugsm inisteriet (M inisteriet for Landbrug og Fi
skeri), der saaledes begge ophæves. Im idlertid maa der samtidig
foretages enkelte U dskillelser. Saaledes maa L andbohøjskolen, der
hidtil har hørt under Landbrugsministeriet, og H andelshøjskolen
(saavelsom T ilsynet m ed H andelskolerne) ligesom alle andre h øjere
Læreanstalter (Universiteterne, Polyteknisk Læreanstalt, Farmaceu
tisk Læreanstalt, Tandlæ gehøjskolen ), høre under U ndervisnings
ministeriet. D er er ikke mere saglig G rund til, at f Eks L a n d b oh øj
skolen skal høre under Landbrugsministeriet, end til, at Polyteknisk
Læreanstalt, ford i den særlig tjener Industrierhvervet, skal høre
under M inisteriet for H andel og Industri.
U nder Erhvervsm inisteriet maa naturligvis bl a Erhvervsretten
og dens Personale høre og hele Lovgivningen om Erhvervsretten.
For T id en er de forskellige Forligsnævn og Særdom stole, der i
spredt Fægtning behandler A rbejdsløn n inger, Priser og Produktion,
splittet mellem forskellige Ministerier, da man, som i Teksten paa
vist, ikke har set, endsige organiseret den n øjere Sammenhæng m el
lem alle disse forskellige Organer. Saaledes hører Prisdirektoratet
under Handelsministeriet, A rb ejd s- og Forligsnævnet under det saa
kaldte A rbejdsm inisterium . D ertil kom m er den faste V oldgiftsret.
Endelig bemærkes, at Forsikringsraadet, der nu er henlagt un
der H andelsministeriet, rettelig b ør høre under et Ministerium for
Forsikring og Forsorg.
Dernæst b ør der oprettes et helt n yt M inisterium for B y- og
Landordning, hvorunder alle Sager vedrøren de Bygningslovgivning,
Statens Bygningsvæsen, Bygningsfredningslovgivning, N aturfredningslovgivning, Statens H aver og Parker, V ejvæ senet, V andløbs-,
H avne- og andet V andbygningsvæ sen, Statskovvæsenet og Skov
lovgivningen maa høre. A lle disse, n øje samm enhængende Sager
er nu splittet mellem en Række forskellige Ministerier. Saaledes
hører Bygningslovgivningen og Statens Bygninger og H aver samt
B yplanloven under Indenrigsm inisteriet, Bygningsfredningsloven
(m ed det særlige Bygningsyn) under U ndervisningsm inisteriet, N aturfredningslovgivningen under Statsm inisteriet, V e j- og V a n d b y g 
ningsvæsenet under M inisteriet for offen lige A rb ejd er. U nder M i
nisteriet for By- og Landordning b ør ogsaa Jernbane-, A u tom obil1217

og Luft-Trafikken henlægges, idet navnlig Jernbanelinjer og V e j
anlæg maa planlægges i Sammenhæng; endelig maa ogsaa Post- og
Telegrafvæ senet henlægges under dette Ministerium. T rafikm ini
steriet kan derfor ophæves. D et samme gælder det lille Ministerium
for offenlige A rb ejd er, som nu væsenlig kun har Luftfarten og V e jog Vandbygningsager under sig. — Statsbanerne maa im idlertid ud
skilles som et selvstændigt E rhvervsforetagende, der frem tidig maa
ledes efter rent forretningsmæssige Principper, ligesom Rutebilselskaberne og Luftfartselskabet. Kun den almene Lovgivning om
disse Færdselsarter og deres indbyrdes Forhold maa høre under
M inisteriet for By- og Landordning.
Endelig kan et tredje Ministerium helt forsvinde, nemlig Inden
rigsministeriet. D ettes Bygnings- og Byplansager maa henlægges
under det nye ovennævnte Ministerium for By- og Landordning;
dets Udskrivningsager bør henlægges under Forsvarsministeriet, og
Sundhedstyrelsen og alle Sundhedsager b ør henlægges under et nyt
Sundhedsministerium, hvortil ogsaa maa henlægges en Række an
dre Sager, der nu er splittet mellem forskellige Ministerier. T ilsynet
m ed Kom m unerne skifter helt Karakter m ed den i Teksten fore
slaaede Ordning. D e nye store A m ter eller Provinser hører m ed de
fleste Sager ind under det nye Ministerium for By- og Landordning,
medens enkelte andre, som Skolesager, hører under U ndervisnings
ministeriet, og H ospitals- o l Sager under Sundhedsministeriet. T il
synet med A m ts- eller Provinskom m unernes Ø konom i, Kasse- og
Regnskabsvæsen, bør føres af Finansministeriet.
M inisteriet for Forsikring og Forsorg bør om fatte alle Sager og
al Lovgivning vedrørende Forsikringsvæsenet (derunder T ilsyn m ed
Forsikringselskaber, Forsikringsraadet, der for T id en ligger under
Handelsministeriet), A lders-, U lykkes-, Syge- og A rb ejd sløsh ed s
forsikring, B ørneforsorg og Fabrikstilsyn. D ette M inisterium maa
altsaa om fatte de under det nuværende Socialministerium hørende
Sager — undtagen Sundhedsager — samt enkelte Sager fra andre
Ministerier.
Dernæst maa der være et M inisterium fo r B eskæ ftigelse, der
alene skal have til O pgave at m odvirke A rbejdsløsheden , der i den
kom m ende T id sikkert vil blive et af de alvorligste Sam fundspro
blemer. U nder dette Ministerium skal følgelig alle Sager vedrørende
A rb ej dsanvisning (A rbejdsd irektoratet), Beskæ ftigelsesforanstalt
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ninger, U dvandring o l , høre; altsaa maa dette Ministerium have
væsenlig samme Om raade som det nuværende A rbejdsm inisterium ,
fra hvilket dog A rb ejd s- og Forligsnævnet tages og ophæves, for
sam m en m ed andre Organer at afløses af den nye Erhvervsret,
se ovenfor.
U nder det nye Sundhedsministerium b ør Sundhedstyrelsen og
derm ed alle Sager vedrørende Lægevæsen (som nu ligger under
Indenrigsministeriet), alt H ospitalsvæsen (ogsaa Rigshospitalet, der
nu ligger under U ndervisningsm inisteriet), Sindsyge- og A andsvageAnstalter, Blinde- D øvstum m e- og V anføre-A nstalter, der nu hører
under Socialministeriet, henlægges. D et samme gælder Seruminsti
tuttet, V itam inlaboratorier, H usholdningsraad (der for T id en alle
hører under Indenrigsministeriet).
Endelig maa der oprettes et nyt M inisterium fo r Folkekultur.
Hertil henlægges fra andre M inisterier følgende i saa H enseende
samm enhørende Sager: Kirke, Presse, Statsradiofoni, Films- og
Teatervæsen, Folkebiblioteker (Kulturgaarde), Kunstmuseer. N atur
ligvis maa ogsaa Statens Pressekontor og Statstidende høre herhen.
Følgende 7 M inisterier ophæ ves: Indenrigsministeriet, Kirkem ini
steriet, det særlige Handelsministerium eller Landbrugsministerium
(der slaas sammen til ét M inisterium), M inisteriet for offenlige A r 
bejder, Trafikm inisteriet, det særlige Marineministerium og Stats
ministeriet. D ettes Naturfredningsager henlægges som anført til
M inisteriet for By- og Landordning. Iøvrigt er et særligt Statsmini
sterium overflødig under den i T eksten foreslaaede Forfatning.
R igsforstanderen skal ikke have noget særligt Fagministerium under
sig, men have Overledelsen af samtlige M inisterier m ed Fagmini
strene som sine faglige M edarbejdere. Han har Førelsen, er L o v 
giveren, angiver R etningslinjerne for Fagministrenes A rb e jd e og
udarbejder paa de vigtigste Om raader Lovene m ed Bistand af Fagministrene og deres Embedsmænd.
Følgende 3 nye M inisterier oprettes: et Ministerium for By- og
Landordning, et Sundhedsministerium, et Ministerium for Folke
kultur. M inisteriet for Beskæftigelse træder i Stedet for A r b e jd s 
ministeriet. M inisteriet for Forsikring og Forsorg træder i Stedet
for Socialministeriet. »Socialm inisteriet« er forøvrig et daarligt
N avn, idet alle Ministeriers Sager selvfølgelig er sociale, d v s sam
fundsmæssige.
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D er bliver herefter idethele 11 M inisterier — medens der nu er
15 — nem lig: U denrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsmini
steriet, Finansministeriet, Erhvervsministeriet, M inisteriet fo r Be
skæftigelse, Undervisningsministeriet, M inisteriet for Folkekultur,
Sundhedsministeriet, M inisteriet for Forsikring og Forsorg og M i
nisteriet for By- og Landordning.

Til S 944-45.
E fter den Korruption, der aabenbaredes i A lbertisagen, foreslog
Carl Ussing (i 1913, i en A rtikel i »Tilskueren«, der senere er o p 
taget i Bogen: Carl U ssing: Skrift og Tale, 1935, 443-58) navnlig to
R etningslinjer for Adm inistrationen, nemlig 1) at D ispensationer
og Bevillinger frem tidig skulde gives ikke af den politiske Minister,
men af en administrativ Ret, et Kollegium paa 3 M edlem m er for
hver Ministerium, og 2) at Forretningsgangen for Sagernes Behand
ling i et M inisterium altid — bortset fra N ødstilfæ lde — skulde
være opadgaaende, d v s fra K ontorets Sekretær til dets Fuldm æg
tig, fra denne til K ontorchef, fra denne til D epartem entschef og fra
denne til Minister, og ikke om vendt. O g Ussing mente, at denne
Forretningsgang burde fæstnes ved Lovbestem m else. D isse R e fo r
m er kan maaske være naturlige under parlamentariske Forfatnin
ger, hvor M inistrene fremgaar af Partierne og er afhængige af disse
og Vælgerne. Ussings A rtikel har da ogsaa til O verskrift: »Parla
mentarismens hygiejniske Bestem m else«. U nder en rent saglig,
stærk, af Partier uafhængig Regering, turde de nævnte R eform er
være unødvendige. Dispensationer b ør idethele i Lovgivningen ind
skrænkes til det mindst mulige; og Forretningsgangen i M iniste
rierne maa ikke bindes af Form er; og ligesom i det praktiske F or
retningsliv bør ogsaa i M inisteriet netop Initiativet i mange vigtige
Sager udgaa fra Chefen, her Ministeren.

Til S 973-74.
Ogsaa i Sverrig er de ukvalificerede Studenter efterhaanden ble
vet et Problem . I Svensk Juristtidning, 1942, 467-70 tager G. D aniel
son saaledes til O rde for, at der træffes Foranstaltninger til at be
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grænse den uhæmmede Tilstrøm ning af ukvalificerede Studenter til
de juridiske Fakulteter og derigennem raade B od paa den nuvæ
rende O verprodu ktion af Jurister; og han slutter sig til N ym ans
Forslag om en kraftig Eksamenspærring, der skarpt kan udelukke
alle Sekunda-H jernerne fra de højeste videnskabelige Læreanstalter
og tilføre disse et U dvalg af h ø jt intelligente Studenter, anf St 469.

Til 8 Kap. (S 986-1009).
I al A dm inistration, statslig, kom m unal og privat, fra de største
til de m indste A nliggender gælder efter min O pfattelse den Lov,
at de s tilfæ rdigste og enkleste Form er for Behandling og A fgørelse
af Sagerne giver de mindste øk onom iske og sjælelige O m kostnin
ger, giver det mindste Spild af T id og Kraft. Denne L ov gælder
som sagt lige fra de største til de m indste Anliggender, lige fra
Styret i Staten til et K ontors Tilrettelæggelse af A rb ejd et, lige fra
Forhandlinger i parlamentariske Forsamlinger til D ok tordispu tat
ser. D et hidtidige politiske Partistyre er det øk on om isk kostbare
ste og sjælelig m est belastende af alle Styreform er. D ette Styre er
det m odsatte af stilfæ rdig; det er larmende og h øjrøstet og dets
Kam pe, m ed V æ lgerm øder, A gitation, Presseophidselse o l , m ed
fører det største og mest unyttige Spild af T id og Kraft. En raadgivende Forsamling af Sagkyndige vilde, efter O phæ velsen af alle
Partier, være befriet for alle disse O m kostninger og Belastninger
o g give en stilfærdig og enkel Behandling af alle Statens Sager.
Forat tage et Eksempel fra m indre A nliggender kan nævnes, at
D oktordisputatser stadig, ligesom paa H olbergs T id, er h øjrøsted e
Diskussioner m ed G enlyd i Pressen for et Publikum, der intet forstaar af det hele, og til Spild af T id og K raft for de V idenskabsmænd, der deltager deri. En A fløsning af disse O rdfæ gtninger af
en saglig Kritik af A fhandlingen i et videnskabeligt Fagtidskrift
vil give den stilfærdige Behandling af disse Spørgsmaal, som frem 
tidig vil spare en betydelig T id og K raft for de A fhandlingen be
døm m ende V idenskabsm æ nd.
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Adm inistrationens V idtløftighed.
Skatteopkrævningen er o fte upraktisk og koster undertiden
mere end de opkræ vede B eløbs V æ rdi. I en dansk Skattesag om en
Statskat paa 19 Øre androg Om kostningerne ved Inddrivelsen 25
Kr. (Sagførerhjæ lp i A nledning af A uktionens Forberedelse), jfr
Finansministeriets Skrivelse af 10 O kt 1925 til Justitsministeriet.
Endelig kom Finansministeriets Cirkulære til Am tstuerne af 17 Maj
1926, der for A pril og O k tob er Term in d A fastsatte, at Skatte
beløb paa under 2 Kr ikke skulde optages paa Restancelisten, men
overføres til næste Termin, se derefter L ov N r 124, 20 A pril 1926
§ 1. 2 K r’s Grænsen iøvrig for lav. Se i den rigtige Retning ogsaa
T L § 22, 2 Stk 2 Pkt.
For at m odvirke Adm inistrationens Langsom hed kan det under
tiden være praktisk ved L ov at fastsætte visse korte Frister, inden
hvilke Sagerne skal ekspederes, se f Eks T L § 16.

R evision af Statsregnskabet.
I England har Staten fra gammel T id haft en overordenlig be
tryggende Form for K ontrol m ed Finanserne, med de forskellige
Fagministeriers Om gang m ed disse. D en ledende Grundsætning er:
» N o t a penny o f revenue can be legally expended except under the
authority o f som e A c t o f Parliament«. Sikkerheden for denne R e
gels ubetingede O verholdelse er et h ø jt udviklet K ontrolsystem og
Regnskabsvæsen. Centrum i dette System er the C om ptroller and
A u d itor General. Han er a high official, absolut uafhængig af R e
geringen. Han maa ikke tage nogensom helst D el i Politik; han kan
ikke opnaa Sæde i Parlamentet; o g han kan kun fjernes ved Be
slutning af begge Parlamentets A fdelinger. Han er C hef for Finanshovedkassen og Revisionsdepartem entet; herved faar han to Funk
tioner: 1) Han kontrollerer, at ingen Penge udbetales uden H je m 
mel i en L ov og 2) han reviderer alle offenlige Regnskaber. Han
og hans Personale skal derfor paase, at hele the national Revenue
er anbragt i Bank o f England; og Penge kan kun udbetales gennem
O rdre fra ham.
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Til S 1018-25.
Engelsk R et om Æ reforn æ rm elser.
Den grundlæggende Sondring i engelsk Ret paa dette Om raade
er Sondringen mellem Libel og Slander. Libel er almindeligvis den
trykte og offen ligg jorte

Æ refornæ rm else.

Slander er kun

den

mundtlig udtalte Fornærmelse.
Begrundelsen af denne Sondring er, at Libel er den overlagte
— deliberate — Injurie, medens Slander i Reglen udslynges i Ø je 
blikkets H ede, og at Libel dels af denne Grund og dels paa Grund
af sin almindeligvis større U dbredelse er en langt farligere Kræn
kelse end Slander.
Som Følge heraf knyttes der vigtige Forskelle i R etsvirkninger
til denne Sondring. D er maa im idlertid jæ vnsides herm ed gøres en
Forskel mellem Sigtelser og Skældsord.
1. Sigtelser er, hvad enten de fremsættes som Libel eller Slan
der, altid »actionable per se, which o n the face o f them (prima
facie) must injure«. D er gives derfor ved Sigtelser altid Erstatning,
altsaa uden Bevis for special damage. V e d Skældsord, der alene
fremsættes som Slander, kræves derim od altid Bevis for special
damage.
2. Libel er en Forbrydelse. For Slander ifalder man derim od
kun Erstatningsansvar.
Se om engelsk R et paa dette Om raade nærmere W . Blake O dgers: A Digest o f the law o f Libel and Slander. 5 U dg. 1911.

A f Censur findes der i England væsenlig kun the L ord C ham ber
lain’s Censur af Teaterstykker.

Til S 1030.
Presseordningen.
Et Eksempel paa den O verfladiskhed og Letsindighed, hvorm ed
en D el af Pressen undertiden optager og gentager en usand Be
skyldning, og paa den Haardnakkethed, hvorm ed den holder sig,
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selv gennem Menneskealdre, er P. A . H eibergs Beskyldning m od
C olb jørn sen for at have forurettet og frataget Krom anden i Nærum
hans Privilegium, se Ø rsted : A f mit Livs og min T ids H istorie, 1 Bd
S 67-74. Efterat denne Beskyldning allerede A ar 1800 var blevet
fuldstændig og offenlig gendrevet som aldeles grundløs, frem kom
den ikke desmindre igen i Pressen endog 40 A ar senere, nemlig i
D agbladet »Fæ drelandet« (Aargang 1841 N r 535). Ø rsted , der var
en af de faa ældre, der endnu fra sin U ngdom kunde erindre den
sande Sammenhæng, paatog sig da offenlig at værne C olb jørn sen s
M inde og udførlig paavise G rundløsheden af P. A . H eibergs B e
skyldning, se »Berlingske T id en d e« Aargang 1841 N r 26 og 27 og
141 og 142. H erefter skulde man jo tro, at denne Løgn var definitivt
aflivet. Ikke desmindre har vi maattet opleve, at en Person i en
Bladartikel i 1940, altsaa 100 A ar efter Løgnens 2 G endrivelse ved
Ørsted, igen har bragt den til T orvs uden m ed et O rd at antyde, at
den forlængst og flere Gange var blevet aflivet. Jeg selv tænkte et
Ø jeblik paa offenlig at tage til Genm æle m od denne A rtikel, men
da jeg betænkte, at selv Ø rsteds grundige G endrivelse for 100 A ar
siden ikke havde taget Livet af Løgnen, opgav jeg det; og jeg
tvivler ikke om , at om H undrede A ar vil denne gemene, fuldkom 
men grundløse Beskyldning m od vor store, h øjtfortjen te Statsmand,
C olbjørnsen, atter dukke op i Pressen som urokkelig Sandhed og
atter tilsmudse C olbjørnsens Minde.

M o d Slutningen af den danske Enevælde, i 1840erne, ventede
man sig meget af en fuldstændig fri Presse. M en efter at Presse
friheden var indført, varede det ikke længe, fø r de dybere tæn
kende Forfattere blev klar over de store U lykker, denne Presse
frihed m edførte, og de tarvelige M ennesketyper, den kaldte frem
til Indflydelse og Magt. I Teksten er allerede anført Søren, K ierk e
gaards O rd : »D agspressen er Staternes U lykke«. H ostrups Stykke
»M ester og Lærling« (der er fra 1850erne) og B jørn stjern e B jørnsons Stykke »R edaktøren« (der er fra 1870erne) viser begge dyb
Skuffelse over, at Pressen og det m oderne politiske Liv kun har
gjort M enneskene slettere og skabt saadanne T y p e r af under
minerende Ondskab, som R edaktøren i de nævnte to Stykker re
præsenterer.
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D et er først i nyeste T id, at man er begyndt at blive klar over,
hvilken suggestiv M agt

Pressen har baade

til god t

og ondt.

H vis en Presse ledes ideelt og sagligt, kan dens gavnlige V irk 
ninger paa Folket være overordenlig store; men hvis en Presse
ledes udelukkende m ed P rofit for Ø je, vil den basere hele sin
V irksom h ed paa de M etoder, der giver flest Penge, og dens skade
lige V irkninger paa Folket er da uberegnelige. D en vigtigste M e 
tode er her at skabe det, man kalder Sensation blandt Læserne,
d v s Sindsbevægelser blandt disse; og Sensationen kender ingen
Forskel paa godt og on dt og har intet m ed Saglighed, U partiskhed
at gøre. D en rent forretningsmæssige, paa Sensation baserede Presse
er aldeles uberegnelig, kan den ene Dag gaa i en Retning, den næste
Dag i en helt m odsat Retning; og Paavirkningen af det brede Folk
er overordenlig skadelig. En amerikansk V idenskabsm and har en
gang kaldt den amerikanske Bladkonge H earst: »en K øbm and, der
laver Forretning med Sindsbevægelser«. H earst ejer saa mange
Dagblade, Tidskrifter, B iografer og Radio-Sendere, at hvert 4 M en
neske i U S A hver Dag staar under hans Paavirkning og faar sin
M ening bestem t af ham. M en Hearst har aldrig haft andet Maal
end at vinde frem m ed sine Foretagender ved alle tjenlige M idler,
først og frem m est ved Sensationen. D en M and, som han igaar lø f
tede til Skyerne, fordøm m er han idag; han kan samtidig være be
gejstret i N ew Y ork og ganske k old i den samme Sag i Atlanta.
I A ar m ed ulige Tal har han staaet paa K rigsfod m ed M exico, i
A ar m ed lige Tal har han væ ret V enner m ed denne Stat. O verfor
en saadan Presse, der behersker M æ ngden gennem Sensationer,
maa man give Søren Kierkegaard R et i hans D om : »D agblad-Litteraturen er det usleste af alle Tyrannier«.
Diktaturstaterne har hurtigt opdaget, hvilket mægtigt M iddel
en Regering har i Pressen til at paavirke Folkestemningen. M en
ganske det samme gælder, som i Teksten fremhævet, de store par
lamentariske politiske Partier, der gennem Sammenslutning ind
byrdes har opnaaet M on op ol paa den offenlige M ening i de saa
kaldte frie dem okratiske Lande til U ndertrykkelse af alle nye
Rørelser.
Et andet Fænomen foruden Sensationen, der ligesom denne o g 
saa giver den rent forretningsmæssig drevne Presse en stor G e
vinst, er de seksuelt anløbne Skildringer. D en pornografiske Litte
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ratur og Presse er i de senere A ar taget overordenlig stærkt til.
D er anbringes betydelige Kapitaler i Presseforetagender, der har
til Formaal at udnytte Spekulationen i disse Folkets slette T ilb ø je 
ligheder. H os os har U ngdom sorganisationerne indledet en Kamp
m od denne Litteratur. I et af de aandelig vaagne U ngdom sblade
siges det bl a: »D et gælder om at sætte Grænser i T ide for Presse
frihedens øjensynlige Misbrug. Industrialiseringen af Presse og Lit
teratur har jo fuldstændig taget denne Pressefrihed fra D em ok ra
tiet. Kampen maa tages o p m od de stærke Interesser, der har bun
det Kapital og Evne i A rb e jd e t paa Folkets Fordummelse. Om
der herved skulde ryge en eller anden Splint af det form elle Be
greb om Pressefrihed har mindre at sige. H ovedsagen er, at Folket
ikke undermineres af aandelige M uldvarpe.«

Til S 1061.
Efter dansk Ret har der selv efter 1849 væ ret ret vide Ramm er
for Regeringens A nordningsm yndighed. Om den udøvende M agts
A nordningsm yndighed i Forhold til Lovgivningsm agten efter dansk
Ret se Berlin, II 1 194 ff, Rasting i T f R 1934. 86 ff og Ernst A n d er
sen S 17 ff. Dansk R et har ikke fulgt tysk T eori o g kun indrøm m et
Regeringen A nordningsm yndighed, hvor L oven giver H jem m el her
for. D ansk Statsrets Praksis har uden saadan forudfattet Teori, i
Lighed m ed engelsk Ret, selv efter G rundloven af 1849 af praktiske
Grunde, — navnlig ford i Lovgivningen ikke paa én Gang kunde
give Regler om alle Om raader — bevaret K ongens Prærogativm yndighed til at udstede A nordninger (endog om Borgernes E jen 
dom sforhold) paa en Række særlige Omraader, hvor det var hen
sigtsmæssigt, indtil Lovene lidt efter lidt drog disse O m raader ind
under sig og derved afskaffede Prærogativet, saaledes f Eks i
Spørgsmaalet om kom m unale A fg ifter, om Kom m uners Indlem 
m else og Afgrænsnin,g, h vor Prærogativet nu er afskaffet ved K om 
munallovene af 1867, 1868 og 1933. Prærogativet gælder stadig ved
U ndervisningsvæ senet i et vist Om fang, ved den kirkelige Sogne
inddeling, ved S ygehusvedtæ gter o fl a, se Ernst A n d ersen 33 ff,
41 ff, 48 ff, 50-53 smlgn i engelsk Ret samme V æ rk 22-33.
D en tyske Jurist Labands Opfattelse, at A n ordningen i Spørgs-
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maal om Borgernes Rettigheder — Frihed — i videste Forstand —
kun kan udstedes i K raft af en D elegation fra Lovgivningsm agten,
har dansk R et ikke kendt. End ikke K ravet om en fast statsretlig
Praksis har dansk Ret kendt, ti i T id en lige efter 1849 kan man
ikke tale om fast Praksis, som Ernst A n d ersen har paavist, S 55, 20.
Man kan næppe sondre mellem Forvaltningsanordninger og
Retsanordninger, se s V S 20, jfr S 56-58.

En særlig Forvaltningsdom stol.
I Frankrig er der en særlig Forvaltnings-D om stol, C on seil d’Etat,
som afgør alle Spørgsmaal om Ø vrighedens Grænser. Tilsvarende
D om stole findes ogsaa i flere andre Lande. Conseil d’Etat, der n y
der stor A nseelse for sin U partiskhed og store V iden, har betydet
meget i Frankrig for Forvaltningsrettens U dvikling. D enne D o m 
stol har efterhaanden inddraget under sig alle K onflikter mellem
Borgerne og Staten, hvad enten denne handler gennem sine højeste
eller laveste Embedsmænd. Selv Spørgsmaal vedrøren de K ontrak
ter m ed Staten, der hos os hører under de almindelige D om stole,
hører i Frankrig under Conseil d ’Etat. Duguit II S 160-201. I fransk
Ret har Conseil d ’Etat erklæret ugyldig som détournem ent de pouvoir en Ordning af Præfekter af Postkørslen, iværksat ikke fo r den
nes bedre Besørgelse, men i en Transportentreprenørs Interesse,
endvidere en M yndigheds Erklæren Tæ ndstikfabrikker for usunde
og deres Lukning, for at undgaa at betale Erstatning til dem ved
Tæ ndstikm onopolets Indførelse, Duguit II, S 209, eller en K rigs
ministers U delukkelse af en K ornkøbm and for Leveringer til Sta
ten paa Grund af hans politiske og religiøse Anskuelser, S 210. M en
Conseil d’ Etat burde have andre M agtm idler for at faa respekteret
sine A fgørelser end A nnullation: Personligt A nsvar for E m beds
mænd, s St 219-20.
I dansk R et er en særlig Forvaltningsdom stol næppe nødvendig.
Fra gammel T id, allerede under Enevælden i det 18 og 1 H alvdel
af det 19 A arhundrede og senere gennem hele det 19 o g 20 A a r
hundrede, har vore almindelige D om stole efterhaanden faaet en
stor, traditionsrig Erfaring og Ø velse i m ed Fasthed at værne B or
gerne m od O vergreb fra Forvaltningsm yndighedernes Side o g til
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idethele m ed Sikkerhed at fastslaa Ø vrighedsm yndighedens G ræ n
ser indenfor Lovene og G rundloven. En særlig Forvaltningsdom 
stol vilde form entlig ikke kunne udføre dette A rb e jd e bedre end
vore D om stole har gjort.

Til S 1063-65.
M ange af de Spørgsmaal, der under D em okratiet har sat Sin
dene stærkt i Bevægelse, vil miste enhver Interesse under den i
Teksten foreslaaede Forfatning. M en de føles iøvrig allerede nu
som stærkt foræ ldede. D erfor har Spørgsmaalene om K vindevalg
ret, Kresvalgsystem , Forholdstalsvalg, To-K am m ersystem eller EtKam m ersystem o l , der behandles i længere U dviklinger hos G o o s
I 2, 428 ff, nu mistet Interessen.
Efter den i T eksten foreslaaede Forfatning har Kvinderne sam 
me A dgang til at blive M edlem m er af Rigsraadet som M æ nd, un
der ganske samme Betingelser som disse, altsaa hvis de f Eks er
N æ ringsdrivende, Læger, Sagførere o l og staar i Ledelsen af deres
Organisation eller de er Lærere ved de h øjere Læreanstalter.

Til S 1082.
Et vanskeligt M indretals-Problem er Jødespørgsm aalet. I ad
skillige Lande bestaar der en stærk Spænding mellem et lille jød isk
M indretal (varierende fra 1 Promille til 10 Procent) og den øvrige
Befolkning, idet dette M indretal ofte føler sig i stærk M odsæ tning
til Befolkningen og denne til Mindretallet. N aar der er et saadant
M odsæ tningsforhold til Stede, kræ ver en Løsning, der yd er R et
fæ rdighed m od Jøderne, dels, at disse, saalænge de er i Landet,
nyder samme Retstilling som andre Borgere, og at der frem tidig
skabes Jøderne et nyt Fædreland, hvortil alle de jød isk e M indre
tal fra de Lande, h vor et saadant M odsæ tningsforhold bestaar, kan
udvandre. En Begyndelse er jo allerede gjort i Palæstina; og Ind
vandringen dertil bør frem tidig frit tillades. M en da der er c 15
M illioner Jøder paa hele K loden, er Palæstina ikke tilstrækkelig
stort til at rumme hele det jød isk e Folk. D et jødisk e Fædreland
burde derfor udvides til at om fatte foruden Palæstina Syrien og
M esopotanien. Disse Lande, der er svagt befolkede, er i T idens Løb
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blevet stærkt vanrøgtet under A raberne, saaledes, at disse Egne,
der i O ldtiden var blom strende Kulturlande, nu for store D ele lig
ger øde og udyrkede hen. N aar man til G engæ ld ser, hvorledes de
til Palæstina i nyeste T id indvandrede Jøder har forstaaet at for
vandle hidtil øde Landstrækninger i dette Land til blom strende
Egne med et h ø jt udviklet Landbrug — h vorved den gamle Paa
stand om, at Jøderne ikke egner sig til Landbrug, er blevet gen
drevet — og en dertil svarende Industri og Handel, kan der ingen
T vivl være om, at dette intelligente og energiske Folk ogsaa af
Syrien og M esopotanien vil kunne skabe frugtbare, baade landbrugsmæssig og industrielt fuldt udnyttede Lande, navnlig da disse
er rige paa væ rdifulde R aastoffer og andre naturlige H jæ lpekilder.
D et er kun Stormagternes Egoisme, der hindrer denne retfærdige
Løsning af Jødespørgsm aalet, en Løsning, der til syvende og sidst
ogsaa vil blive til G avn for den arabiske Befolkning, give denne
større V elstand og h øjere Kultur. H er som i alle andre Spørgsmaal
er det Selviskheden, der hindrer den saglig helt rigtige, retfæ rdige
Løsning. I de Lande, hvor der ikke bestaar nogen Spænding m el
lem Befolkningen og det jød isk e Element, er der ingen G rund til
at frem tvinge en U dvandring af det sidste Element.
Et grundigt og ob jek tiv t V æ rk om Jødespørgsm aalet er A rthur
Ruppin: D ie Juden der Gegenwart, 2 U dg 1911, der indeholder u d fø r
lige O plysninger om Jødernes H istorie, Kultur, Antal, U dbredelse,
Fordeling mellem Landene. D et er sikkert den stærke konservative
V edhæ ngen v ed den fra Forfæ drene nedarvede religiøse Kultus,
der mest har bidraget til at bevare Jøderne som Folk. D e Jøder,
der i nyere T id b ryder m ed den jød isk e R eligion o g Kultus, gaar
tabt for Folket. Ruppin frem hæver iøvrig i denne Forbindelse, at
de fleste betydelige jød isk e A an der (som Spinoza, R icardo, Heine,
Marx, Disraeli, Lassalle) i deres U ngdom har brudt m ed den jø d i
ske Religion o g Kultus.
D et Bælte, h vor den tætteste jød isk e Befolkning findes, er en
Firkant, hvis H jørnepunkter er om trent W ien, Reval, Charkow og
Donaum undingen. Rusland, Polen og Galizien er tættest befolket
med Jøder. I nyere T id er der im idlertid (siden 1881) netop fra
disse Lande foregaaet en særlig stærk jød isk U dvandring, navnlig
paa Grund af Forfølgelser. D e fleste er udvandret til U S A . I
A arene fra 1881 til 1902 udvandrede 960,000 Jøder fra Europa; deraf
1229

var de 800,000 fra Rusland og Polen, 110,000 fra Galizien, 50,000 fra
Rumænien. A f disse 960,000 har 750,000 valgt U S A , 110,000 Eng
land, 40,000 Kanada, Sydamerika og A frik a og 30,000 Palæstina.
M edens A ntallet af Jøder i U S A i 1880 var c 230,000 (i 1818 3000,
i 1848 50,000), var de i 1902 vok set til over 1,100,000. A f disse lever
ikke mindre end 600,000 i N ew Y ork , der derved er blevet den
stærkest jød isk befolkede Stad i V erden. Efter N ew Y o rk er W ar
schau (m ed 250,000 Jøder) den tættest jø d isk b efolked e B y; der
efter kom m er Budapest (m ed 170,000), O dessa og W ien (hver med
150,000), og London, C hicago, Philadelphia, Berlin og Paris (hver
med c 100,000). D et har væ ret en almindelig Antagelse, at Jøderne
er et Folk, der form erer sig særlig stærkt. D ette trænger imidlertid
til et væsenligt Korrektiv. I de Lande, hvor Jøderne lever i daarlige
Kaar, form erer de sig stærkt. M en i de Lande, h vor Jøderne har
naaet til gode Kaar og V elstand, form erer de sig kun i ringe Grad.
Jøderne følger i saa H enseende i Reglen den almindelige L ov For
alle Folk. D et er en almindelig Erfaring, at jo større V elstand og
Rigdom , jo fæ rre Æ gteskaber, jo sen ere Æ gteskaber og jo fæ rre
Børn. Iøvrig bemærkes, at jo bedre Jøderne behandles i et Land,
jo mere vil de blande sig m ed den øvrige Befolkning ved Æ gteskab
og tilsidst helt forsvinde.
M H t S ygdom sforhold bemærkes, at Jøderne gennemgaaende
har større T ilbøjeligh ed til Kræft, H jertefejl, Sindsygdom m e og
N ervesygdom m e end andre Folk, men mindre T ilb øjelig h ed til
B rystsyge end andre. Ruppin mener, at den stærke T ilbøjeligh ed
til de førstnæ vnte Sygdom m e hænger sammen m ed den større
A andslivlighed og de stærkere aandelige A nstrengelser i Kam pen
for Tilværelsen, som jo er særlig intens i Byerne, hvortil Jøderne
hidtil overvejen d e har været henvist.
M H t Jøderne i Danmark bemærkes, at der A ar 1900 fandtes
c 4000 Jøder i dette Land. De fleste af disse tilhører Familier, der
havde b oet i Danmark i 100-200 A a r — ofte i Provinsen — og som
derfor havde assimileret sig stærkt med det øvrige Folk, i Vaner,
i N aturel og i Kærlighed til det fælles Fædreland, hvortil ikke
mindst deres Ligestilling i retslig H enseende m ed de andre Borgere
i h øj Grad havde bidraget. T o af vore betydeligste Forfattere,
G oldschm idt og H ertz, var Jøder; og deres V æ rker er præget af
Danmarks Natur og dansk Følelse- og Stemningsliv. Eksem pelvis
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kan nævnes, at den smukkeste, stærkest følte Skildring af det na
tionalt mest bevæ gede Ø jeb lik i Danmarks nyere H istorie, T r o p 
pernes Indtog i K øbenhavn efter Krigen 1848-50, er givet af G o ld 
schm idt i hans skønne, rom antiske N ovelle »Ravnen«.
D a de fleste danske Jøder før 1900 hørte til de velstillede Lag,
form erede de sig, efter den sædvanlige ovenom talte Lov, ikke syn
derligt; og gennem talrige Æ gteskaber m ed den øvrige Befolkning
var de i Færd m ed at gaa op i denne og forsvinde. I A arene 18731891 blev der indgaaet ikke mindre end 121 blandede Æ gteskaber
m od 308 rent jødisk e, altsaa 40 pr c. D et jød isk e Element i Landet
vilde derfor sikkert i L øbet af faa Slægtled være forsvundet, hvis
det ikke havde faaet nyt Tillæ g udefra. M en i A arene lige efter
1900 skete der en ny Indvandring af Jøder, væsenlig fra Rusland,
nemlig paa G rund af Jødeforfølgelserne i dette Land. M edens Jø
derne som nævnt A ar 1900 u dgjorde c 4000, hvoraf de 3000 i K ø 
benhavn, u dgjorde de, som Følge af nævnte Indvandring, i 1931
over 6000; og man kan sikkert regne med, at der nu i alt findes
c 7000 Jøder i Danmark. D e fra Rusland indvandrede er gennem
gaaende mindre bem idlede og form erer sig derfor stærkt. M en selv
med denne Tilgang udgør det jød isk e Element altsaa i dette Land
knap 2 Promille af Befolkningen.
3/4 af samtlige Jøder i Landet har dansk Statsborgerret. A f de
efter en Statistik fra 1931 konstaterede siden A ar 1900 indvandrede
2000 Jøder havde god t 900 opnaaet dansk Indfødsret. D e fleste
danske Jøder er beskæ ftiget ved Industri, H aandværk, H andel og
Pengeomsætning. H vad Indtæ gtsforhold angaar, er Jødernes G en 
nem snitsindtægt (efter Statistikken fra 1931) taget under ét d o b 
belt saa stor som den øvrige B efolknings gennemsnitlige Indtægt.
D e er relativt stærkt repræsenteret i Indtægtsgrupperne over 5000
Kr. M en de gængse Forestillinger om Jødernes store Indtægter og
dom inerende finansielle Stilling er stærkt overdrevne og m odsiges
bestem t af de statistiske U ndersøgelser, jfr Colding Jørgensen i
N ationaløkonom isk T id sk rift: Jøderne i Danmark omkring 1931.
H vis man nemlig sammenligner Jødernes Indtægter m ed Indtægter
hos den øvrige Befolkning i de sam m e Erhvervsgrupper, hvortil Jø
derne hører, ligger deres Indtægter ikke h øjere end de ikke-jødiske
Industri- og H andelsfolks Indtægter; og hvis man sammenligner
Jøderne i saa H enseende m ed den D el af det danske Folk, der har
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vist mest Talent for Handel og Pengevæsen, V estjyd ern e, der ind
vandrer til Byerne, har disse gennemsnitlig større Indtægter og F or
muer end Jøderne. D en overvejen d e D el af de meget store Ind
tægter og Formuer i dette Land er paa disse V estjyd ers Hænder,
hvilket navnlig gælder i H ovedstaden, København, der som bekendt
er den største jysk e By i Landet.

Til S 1125 N oten .
Efter det anførte kan V idneform aningstalen forkortes saaledes,
at den i sin H elhed kom m er til at lyde som følger:
»H vert M enneske, hvem det af den lovlige R et paalægges at ed
fæste sit Udsagn, skal betænke, at, ligesom vi A lle skulle vandre
i Sandhed og tale Sandhed, og vort Ja og N ei skal være oprigtigen
meent, som O rdene lyde, saaledes har Ø vrigheden R et til at kræve
O rdet stadfæstet m ed Ed, paa det at Sagen kan blive vis o g afgjort.
Han skal betænke, at det ikke er et ligegyldigt Ord, der gaar over
hans Læber, men et høist alvorligt og vigtigt, og at han ingen U n d 
skyldning kan have i at være bleven overilet; thi han er strængt
o p ford ret til at overveie hvad han siger, saa at hvad han heri syn 
der, det synder han m ed V id en de og Forsæt. D en Sværgende forsikkrer, at han har udsagt Sandhed, den rene og fulde Sandhed, saa
at han Intet har forklaret, som han ikke vidste, og Intet fordulgt
af hvad han vidste til Oplysning angaaende det, h vorom hans For
klaring blev æsket, ei heller har brugt nogen Forbeholdenhed, men
oprigtigen taget O rdene i den Mening, h vori han vidste, at de blev
forstaaede.
H vo der bliver ved Sandhed, aflægge m ed Frim odighed sin Eed;
men Enhver vogte sig for at sværge falskeligen ved den H øiestes
N avn.«
D et er af overordenlig V igtighed, at den her givne Formanings
tale til V idnerne frem føres af D om m eren m ed den største A lv o r
og M yndighed.

I en Skrivelse til Justitsministeriet havde en D irektør S anbragt,
at en unavngiven Tredjem and, som sammen m ed D irektøren havde
afgivet V idneforklaring angaaende en Handel, havde afgivet en
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efter D irektørens Formening p ositivt urigtig Forklaring, hvad der
efter Trediem ands Udtalelser til D irektøren form entlig maatte til
skrives, at D om m eren ikke tilstrækkelig alvorligt havde foreh oldt
Trediem and hans Vidneansvar, men kun udtalt til denne og D irek 
tøren, at de jo »var kendt m ed V idnepligten og maatte holde sig
strængt til Sandheden« og navnlig intet som helst udtalt o m M u
ligheden for, at der kunde blive afkræ vet V idnerne Ed og om Edens
Betydning. Justitsministeriet indhentede U dtalelser fra D om m erforeningen, fra K øbenhavns Byret og fra de to Landsretter og til
stillede derefter R etsplejeudvalget Sagen, der blev taget til E fter
retning efter en D røftelse. M an var enig om, at Bestem melsen i
Rpl § 180 1 S tykke, som jo er ret udførlig, selvfølgelig b ø r over
holdes. M an drøftede Betim eligheden af at tilvejebringe en k ort
fattet Formaningstale, hvis U darbejdelse man mente passende
kunde ske ved D om m erforeningens Foranstaltning. Brugen af en
Formaningstale skulde ikke være obligatorisk, idet man erkender,
at det maa være afhængig af de nærmere Om stæ ndigheder, der
under Forklaringens Betydning og V id n ets personlige Forhold, h vor
indtrængende man vil form e sin Formaning. En klog D om m er i
en jy d sk P rovinsby, som stod for at skulle tage en Barnefader i Ed
under Forhold af den A rt, at D om m eren nærede alvorlig T v iv l om,
h vorvid t paagældende, uden at begaa M ened, kunde aflægge Eden,
fandt paa at oplæse den gamle, kærnefulde Formaningstale af 1842
m ed den Virkning, at Barnefaderen gik til Bekendelse og undlod
Edsaflæggelsen.
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Aarsagsbegreb, D et erkendelsesteoretiske, I, 291 N oten.
Aarsagsbegreb, D et naturviden
skabelige, I, 292 N oten.
Aarsagsforbindelsens Erkendelighed,
Bedøm m else af -, I, 291 ff.
A bstrakt T æ nkem aade og retsvidenskabelig M etode, I, 95 f.
A dm inistrationens strukturelle Fejl,
II, 986 ff.
Adm inistration, Svaghederne ved
den offenlige -, II, 986 ff.
A flytn in g af Telefonsam taler, II, 536.
A ftaler, I, 190.
A fvæ rgen de Retshaandhævelse, I,
42-43.
Agentur, derunder Generalagentur,
Retsvirkninger, II, 1193-1197.
Aktieselskabers Erstatningsansvar,
I, 415 ff.
Aktieselskabsm isbrug, II, 811 ff.
Aldersrenten, II, 961 ff.

A lderstid, Forhold til Retsædvanen,
I, 149.
A llem andsrettigheder, I, 47, N oten.
— F orholdet mellem - og Særrettig
heder, I, 48, N oten.
Alm indingsret, I, 47, N oten.
A nalogi, delvis -, I, 162, N oten.
— partiel -, I, 162, N oten.
A n alogier, falske - i R etsvidenska
ben, I, 93 ff.
A n alogi- og M odsætningslutninger i
Forhold til Sagens Natur, I, 16667, N oten.
Analogislutning, I, 113.
— Forholdet mellem - og M odsæ t
ningslutning, I, 162.
— hvad er -, I, 160.
A nalogislutninger, deres praktiske
Betydning i dansk Ret, I, 166-67,
N oten.
— Exem pler paa -, I, 167, N oten.
A n alogi som Retskilde, I, 154 ff.
A nordninger, stedlige - som R ets
kilde, I, 146.
A nsvarsforsikring ved farlig Bedrift,
I, 410.
A ppelsystem et i borgerlig R etter
gang, II, 1103 ff.
— i Straffesager, II, 1122 ff.
A rbejderbevæ gelsen , Engelsk Rets
Stilling til -, II, 589 ff.
A rbejderlovgivnin g, Engelsk - under
D ronning Elisabeth og senere II,
593 ff. I andre Lande II, 669 ff.
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A rb ejd ets Organisationer i engelskamerikansk Ret, II, 589 ff. I an
dre Landes R et II, 669 ff, 713 ff.
A rbejdsgiverforeninger, deres Plads
i Retsordenen, I, 42-43.
A rbejdsløsh eden, Aarsagerne til og
M idlerne herim od, II, 793 ff.
A rbejdsret, kollektiv, I, 41.
A rbejdsydelser, Krav paa -, I, 35.
A rvegaardslov, D en tyske -, II,
850 ff, N oten.
A rvegaardsretten, II, 564 ff.
A rveprioriteter, deres Berettigelse i
et vist Omfang, II, 564 ff.
A rveret, I, 32, 39. - II, 548 ff, 563 ff.
A rveretten, dens Plads i R etsorde
nen, I, 42-43.
A rverettens Begrundelse, II, 563 ff.
Austin, I, 122.
A utentisk L ovfortolkning, H vad er -,
I, 148 N oten.

Forudseelighedsm om entet,
I, 366 ff.
B oy cot, I, 41.
— dens Plads i R etsom raadet, I,
42-44.
B oycotbegreb et, II, 672 ff, 752 ff.
— i frem m ed Ret, II, 713 ff.
B oycottin g, A rter af -, II, 680 ff.
— af A rbejd ere, II, 683 ff.
— af A rbejdsgiver, II, 681 ff.
— af H andlende og Fabrikanter, II,
680 ff.
B oycottin gs Oprindelse, II, 676 ff.
B oycottin gens Periode i Danmark,
II, 1184 ff.
Brevhemm eligheden, II, 535 ff,
537 N oten.
Byerhvervet, II, 580 ff.
Byplanlovgivning, D e ledende Syns
punkter fo r -, II, 924 ff.
Byplan og Landsplan, II, 924 ff.

Bankers Erstatningsansvar, I, 418 ff.
Bebyggelse, Samfundsmæssig R egu
lering af -, II, 924 ff.
Befalingsteoriens Ensidighed, I, 498.
Begrebernes Stamtavle, I, 98.
Begrebernes Væ rdi efter retsvidenskabelig M etode, I, 98 f.
Begrebsbestem m elser i R etsviden
skaben, I, 93 ff.
Bekendtgørelse, Loves og A n ord n in 
gers -, I, 200-3.
Bekendtgørelser, stedlige - som
Retskilde, I, 146.
Bentham, I, 491.
Besiddelsesbegrebet, II, 573.
Beviset, D om m erens Stilling til - i
Straffesager, II, 1162 ff.
B. G. B., I, 90 ff.
B iblioteker, D e offenlige -, II, 977 ff.
Billede, Retten til eget -, II, 542 ff.
B lackstone, I, 120.
B od som Retshaandhævelsesm iddel
ved skadegørende Handlinger, I,
384 ff, 385 N oten.
Bod, Forsættets Betydning v ed Fast
sættelse af -, I, 388.
Bolig, D en private -s Fred, II, 535.
boni mores, I, 463.
bonus pater fam ilias-Begrebet og

Cellesam fund, I, 6.
Centralstyre og kom m unalt Selv
styre, II, 936 ff.
Chr. V ’s Lov, I, 28.
C od e civil, I, 90 ff.
— og Retskildebegrebet, I, 116.
Conspiracylæ ren, II, 662 ff.
corps de métier, Les -, II, 585.
craft gilds, T h e -, II, 585.
Crom w ell, II, 1013-1014 ff N oten.
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Dagbladenes aandelige Ensretning,
II, 1030 ff.
D agblades Erstatningsansvar, I,
419 ff.
D agbogsoptegnelser, Retten til a fd ø
des -, II, 537 ff, N oten.
Danske Lov, I, 90 ff, 147.
Danske L ov ’s Straffem idier, II, 1098,
N oten.
D eclaration o f rights, I, 52. - II, 527.
D eduktion i Retsvidenskaben, I,
93 ff.
D efinitioner, legale, I, 97 ff.
— og retsvidenskabelig M etode, I,
97 ff.
D efinitioners V æ rdi, I, 498.
D em okratiet, A dm inistrationen un
der -, II, 900 ff.

D em okratiet, A ldersrenten under
II, 961 ff.
— Biblioteks- og Skolevæ sen under
II, 970 ff.
— Lovgivningen under -, II, 889 ff.
— Statens og K om m unernes Finan
ser under -, II, 952 ff.
— Statstilskud og Laan under -, II,
978 ff.
— og den personlige Frihed, II,
1009 ff.
— og Stræbertyperne, II, 883 ff.
— Udenrigstyret under -, II, 906 ff.
D em okratiets Fordele og Svagheder,
II, 871 ff.
— Forfatningslovgivning, I, 487.
— K om prom islovgivning, II, 896 ff.
D esvetudo, Lovreglers Bortfald ved
-, I, 152 f.
Determ inism e-Indeterm inism e, II,
1137-38.
D étournem ent de pouvoir, I, 217,
N oten.
D okum entforbrydelsen, II, 1136.
dom estic system , T h e, II, 607 ff.
D om m ergerning og M enneskekund
skab, II, 1163 ff.
D om sam linger, D anske -, I, 157-58,
N oten.
— Centralisering af -, I, 506 ff.
Doinsm andsinstitutionen, II, 1115 ff.
D om stolenes Uafhængighed, II,
1061 ff.
D om stolskom petencen i borgerlig
Rettergang, II, 1107 ff.
D riftskom m unism e, I, 27.
D riftsøkon om ien s Betydning for
Prisdannelsen, II, 1200 ff.
D yr, A nsvaret for -, I, 399 ff.
D yresam fund, I, 6 ff.
D yresam fundets sociale Regulering,
I, 461.
D yreverden, I, 5.

Ejendom , H vad er -, I, 34.
E jendom sforbrydere, Den strafferet
lige Behandling af -, II, 1160 ff.
E jendom sret, I, 32-33. - II, 571 ff.
— Aandelig, II, 572.
— artsbestemt, I, 32, 35.
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R etslæ ren

Ejendom sret, artsbestemt, dens Plads
i Retsordenen, I, 42-43.
— individuel, I, 32, 35.
dens Plads i Retsordenen, I,
42-43.
— sjælelig, II, 572.
E jendom sretten, dens Plads i R ets
ordenen, I, 42-43.
— til Aandsværker, dens Plads i
Retsordenen, I, 42-43.
— til Erhvervsforbindclser, dens
Plads i Retsordenen, I, 42-43.
— til N aturkræfter, dens Plads i
Retsordenen, I, 42-43.
— til Ting, dens Plads i R etsorde
nen, I, 42-43.
E jendom srettens B eføjelser, I, 32.
— A fsp ejlin g i O m verdenen, II, 572.
— Begreb, II, 571.
— Begrundelse, II, 571.
— Grænser, II, 571.
— O verdragelse, II, 571.
— O verførelse, II, 571.
— G enstand, I, 33.
— Indhold, I, 32.
— usynlige Fænomener, II, 573.
Ejendom srettigheder, I, 32-33, 35,
42-43.
Enerettigheden, dens Plads i R ets
ordenen, I, 42-43.
Enevælde, Den oplyste -, I, 52.
— D en rom erske -, II, 1204 ff.
— eller F olk estyre? II, 860 ff.
Enevældens Fortrin og Svagheder, II,
863 ff.
— U denrigspolitik og Krige, II,
869 ff med N ote, 1208.
Erhverv ifølge A fta le om Forret
ningsforbindelse, II, 1194 ff.
— ved Stilling hos en A nden, II,
1188 ff.
Erhvervsfrihedens Grundsætning, II,
529, 583 ff, 644, 647 ff.
Erhvervslivets Retsorden, II, 739 ff,
831 ff.
Erhvervsorganisationernes historiske
U dvikling i Industriens H o v e d 
lande, II, 583 ff, i Danmark, II,
1173 ff.
D e nye Erhvervsorganisationers
U dbredelse, II, 690-95.
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Erhvervsretten, I, 40, II, 579 ff.
— dens Plads i Retsordenen, I.
42-43.
— som central Retsm yndighed, II,
825 ff.
— uden for O rganisationerne i D an
mark, II, 1188 ff.
Erhvervsrettigheder, A fle d te -, II,
1188 ff.
Erhvervsrettighed, D en frie -, dens
Plads i Retsordenen, I, 42-43.
Erhvervsrettighederne, O versigt
over -, I, 42-43.
Erhvervsrettigheder, Simple -, I, 40.
— U delukkende, I, 40.
Erhvervsammenslutninger, Retten i
-, dens Plads i Retsordenen, I,
42-43.
Erkendelsesillusioner, V æ rdinihilis
mens -, I, 494 ff.
Erklæring, Simpel -, D ef., I, 184.
Erstatningsansvar, D et aim. - i en
gelsk Ret, I, 509 ff.
— D et aim. - i tysk Ret, I, 511.
— for egne T jen ere, I, 415 ff, 512.
— i N a b oforh old , I, 410 ff.
— for farlig Bedrift, I, 398 ff.
— for Skade v oldt af Befordrings
midler, I, 401 ff.
— for retstridige Handlinger i A l 
mindelighed, I, 395 ff.
— ved Skadeforvoldelse i personlige
Livsforhold, I, 392.
— for Skade v old t af D yr, I, 399 ff.
— for Skade v old t af praktiske En
heders Organer, I, 415 ff.
— for Skade v old t af Ting, I, 400 ff.
— i Erhvervskampen, I, 390 ff.
— ved Brug af Maskiner, I, 401 ff.
— ved Drab, I, 391, 394.
— ved Kamphandlinger i sociale
Konflikter, I, 426 ff.
— ved M inedrift, I, 401 ff.
— ved offenlig Kritik, I, 447 ff.
— ved Skadeforvoldelse i T jen este
forhold, I, 393 ff.
— ved U døvelse af Rettigheder, I,
425 ff.
Erstatningsret, I, 32.
Erstatningsretten og Forsikringsvæsenets Udvikling, I, 451 ff.
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Etikkens Begrundelse, I, 480 ff.
— Grundsætninger, 25 ff.
Etikken og Retslæren, I, 496.
Europa, dets B efolkningsforhold, dets
Stilling til de andre Verdensdele,
dets Eksport til disse, II, 1075 ff,
1084 ff.

Fagforeninger, I, 41.
— deres Plads i Retsordenen, I, 4243.
Fagforeningsbevægelsen i England,
II, 657 ff.
— i Frankrig, II, 670 ff.
— i T yskland, II, 671.
— i U S A , II, 669 ff.
Fagministeriernes Omraade, II,
1216 ff.
faits juridiques, I, 177, N oten,
faits matériels, I, 177, N oten.
Familieret, I, 32, 39. - II, 548 ff.
Familieretten, dens Plads i R ets
ordenen, I, 42-43.
Familiesamfund, I, 6.
Farlig Bedrift, A n svaret for -, I,
398 ff.
Fast Ejendom , Ejendom sret til -, I,
35.
— Ejendom s N avn, Retten til -, II,
539 ff.
Fiktioner og retsvidenskabelig M e
tode, I, 99.
Firma, I, 33.
Firmanavn, Retten til -, II, 539 ff.
Fiskerstadiet, I, 462.
Flodlande, deres Kultur, I, 10.
Flokinstinktets Betydning for D an
nelse af Samfund, I, 462.
Folkeforbundets Fallit, Aarsagerne
til -, II, 1074 ff, 1092 N oten.
Folkerepræ sentation i Statstyret, II,
1064 ff.
Folkeretten, dens Plads i R etsorde
nen, I, 42-43.
Folkestyre eller Enevæ lde? II, 860 ff.
— og aandelig Frihed, II, 1050 ff.
Folkestyret og de menneskelige
Kvaliteter, II, 877 ff.
Forbrydertypen, II, 1128 ff.
Fordringsret, I, 32, 35.

Fordringsretten, dens Plads i R ets
ordenen, I, 42-43.
— til A rb ejd e, dens Plads i R ets
ordenen, I, 42-43.
— til artsbestem te T ing, dens Plads
i R etsordenen, I, 42-43.
— til Penge, dens Plads i R etsorde
nen, I, 42-43.
Foreningers Erstatningsansvar, I,
415 ff.
Foreningsfrihed, II, 531 ff.
Foreningsnavnet, R etten til -, II,
539 ff.
Forfatterret, I, 32, 33, 35, 102 og 164.
Forfatterretten, dens Plads i R ets
ordenen, I, 42-43.
Forfatningers lovlige Tilblivelse, I,
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Forfatningslovgivning, D em okratiets,
I, 487.
Forfatningsproblem et, II, 1045 ff.
Forfatningsret, I, 32.
Forfrem melseslitteratur, D en viden
skabelige -, II, 1037 ff.
Forføjning, I, 190 N oten.
Form uefællesskabet mellem Æ g te
fæller, 558 ff.
Formueret, Begrebet, I, 36.
Forordninger, deres Betydning som
Retskilde, I, 147,
Forretningskendetegn, Ejendom sret
til -, I, 35.
— Retten til
II, 539 ff.
Forsam lingsfrihed. II, 531 ff.
Forsikringsvæsenets Betydning for
Erstatningsretten, I, 451 ff.
Forsæt, Begrebet -, I, 290 ff.
Forsøgsbegreb, D e t strafferetlige -,
II, 1132 ff.
Forsørgelseslitteratur, D en viden 
skabelige -, II, 1037 ff.
Fortolkning, H vad forstaas ved -, I,
143.
— Indskrænkende -, I, 143 ff.
— U dviden de -, I, 143 ff.
Fortolkningsbidrag, H vilke - kan
anerkendes, I, 145 ff.
Fortolkningskolen (l’école de l’ exégese), I, 117.
Forudseelighed, Grænser for -, I,
373 ff.
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Forudseelighed, H vornaar indtræder
A nsvar v ed -, I, 377.
— som M om ent i Skyldbegrebet, I,
292 ff.
— Forflygtigelse af A n svaret for
skadegørende H andlinger, I,
368 ff.
— Begrebet - i Erstatningslæren, I,
360 ff.
Forudseelighedsbegrebet i D L , I,
362 ff.
— i Rom erretten, I, 364 ff, 365 N o 
ten.
Forudseelighedsfeltet, I, 360 ff.
Forudseelighedsm om entet og bonuspater-Begrebet, I, 366 ff.
Forudsætninger ved private V iljeserklæringer, I, 263 N oten.
Forudsætningslutning, H vad er en -,
I, 163 N oten.
Forvaltningsdom stole, II, 1226 ff.
Forvaltningsret, I, 32.
Forvaltningsretten, dens Plads i
Retsordenen, I, 42-43.
Fotografering af egen Person, R ets
beskyttelsen m od -, II, 542 ff, af
en Ejendom s Omraade, II, 1197.
Franske R evolution, D en -, I, 52.
Fred, Retten til -, dens Plads i R ets
ordenen, I, 42-43.
Frembringelse, II, 571.
Frihed, Retten til -, dens Plads i
Retsordenen, I, 42-43.
Frihedsbevægelsen og Frihedsbegre
bet, I, 120.
Fundatser, deres Betydning som
Retskilde, I, 147.
Fælleseje, II, 571.
Fængselstraffens V æ rdi, II, 1139 ff.
Fødselsoverskud, D et danske -, II,
1202 ff.
Følgebestem m elser, I, 190.
Galilei, I, 74.
Gandhi, II, 803 N oten, 807.
G eneraliseringsfejl i R etsviden 
skaben, I, 93 ff.
G ilder, II, 585 N oten.
G ode, I, 31, 45.
G odssystem et, II, 579.
G ood-w ill, I, 33.
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G rundloven 5. Juni 1849, I, 212.
G rundtvig, N . F. S., II, 1172.
G ræ nseproblem , D et m ellem folke
lige -, II, 1080 ff.
Habeas Corpus A ct, The, II, 525,
1013 ff, 1171.
H am m urabi’s L ovbog, I, 28.
H andelsædvaner, deres Betydning
som Retskilde, I, 153 N oten.
Handleevne, H vad forstaas ved -, II,
529.
Hensigtens Betydning for H andlin
gens Retstridighed, I, 421 ff.
H istoriske Skole, Den, I, 52.
H istoriske Skole, Den - - i tysk
Retskildelære, I, 118.
Hume, I, 60.
Hägerström, A x el, I, 493 ff.
Identificeringstegnenes R etsbeskyt
telse, II, 542.
lhering, I, 62, 98, 491, II, 1068 N oten.
Illojalt Kapvirke, Retsbeskyttelsen
m od -, I, 41, II, 730 ff.
dets Plads i Retsordenen, I,
42-43.
Incestægteskaber, II, 552 N oten.
Indavlens Betydning for Æ gteskabsinstitutionen, II, 551 ff, 552 N o 
ten.
Individualismen, I, 17-18.
Induktion i Retsvidenskaben, I,
93 ff.
Instrukser, deres Betydning som
Retskilde, I, 147.
Interesseafvejning, I, 311 ff.
— ved Dagliglivets sædvanlige
Handlinger, I, 332 ff.
— ved Kollision frem kaldt af en af
K ollisionens Parter, I, 322 ff.
— ved K ollision ikke frem kaldt af
en af K ollisionens Parter, I,
326 ff.
Interessekollision, I, 18 ff.
Jordfællesskabet, II, 579.
Juridisk M etode, I, 80 ff.
Jægerstadiet, I, 462.
Jødespørgsmaalet, et M indretals
problem , II, 1228 ff.
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Kampinstinktets Betydning for D an
nelsen af Samfund, I, 462.
Kapvirke (K onkurrence), en sproglig
N ydannelse, I, 346 N oten.
Karteldannelsen, II, 773 N oten.
Karteller, deres Plads i Retsordenen,
I, 42-43.
Kastration, tvungen, II, 549 N oten.
Kepler, I, 74.
K ierkegaard, Søren, II, 527, 1017.
Kildeangivelser og aandelig E jen 
dom sret, II, 1039 ff.
Kirchmann, J. H., I, 54 N oten.
K ollektive Aftaler, deres Plads i
Retsordenen, I, 42-43.
— Enheders pønale Ansvar, I, 416 ff.
K olonier, II, 1084-87.
K om m unale Selvstyre, D e t - i Eng
land, II, 602 ff.
Kommunalinddeling, II, 936 ff.
Kommunism en og de menneskelige
K valitetsforskelle, I, 487 ff.
K ongeloven, I, 147, 212.
K onkurrenceafkald, deres Plads i
Retsordenen, I, 42-43.
K onkurrenceret, I, 41.
K ontraktfrihedens V æ rdi, I, 71 f.
K onventionelle Regler, I, 16.
Krigen som Kulturfaktor, II, 1073 ff.
Kundekredse, Ejendom sret til -, I,
35.
K undgørelser, deres Betydning som
Retskilde, I, 147.
Kunstnerret, I, 32, 33, 35, 102, 164.
Kunstnerretten, dens Plads i R ets
ordenen, I, 42-43.

Landbrugets A k k ord - og Henstandslovgivning, II, 843 N oten.
— A rbejdsk raft, II, 856 ff.
— Erhvervsret, II, 838 ff.
— G æ ldsforhold, II, 839 ff, 842 ff
N oten.
— K riselovgivning, II, 842 N oten.
— Omlægningsproblemer, II, 853 ff.
— Rentabilitet, II, 846 ff.
Landbrugsejendom m e, Arveretten
til -, II, 564 ff.
Landbrugserhvervet, II, 579 ff.
Landbrugsretten, II, 733 ff.

Lavenes O pløsning i Danmark, II,
1174 ff.
Lavsartikler, deres Betydning som
Retskilde, I, 147.
Lavsvedtægternes Retsgyldighed, II,
586.
Lavsvæsenet, II, 580 ff.
— i England og det komm unale
Selvstyre, II, 602 ff.
— i Frankrig, II, 628 ff.
— i Rom erretten, II, 583, 584 N oten.
— i Tyskland, II, 636 ff.
— O pløsning, II, 583 ff.
Legeme, Retten til -, dens Plads i
Retsordenen, I, 42-43.
Legemstraf, II, 1143 ff.
Liberalismen og Retsordenen, I, 67.
Lighed for Loven, N aturrettens -, I,
57.
Liv, I, 5.
Liv, Retten til -, dens Plads i Rets
ordenen, I, 42-43.
Livcgenskab, II, 525 N oten.
Liv og Legeme, Retten til -, II, 529 ff.
Livstyper, nye, I, 9.
Locke, John, I, 62, II, 526.
Logisk R efleksion og retsvidenskabelig M etode, I, 95 f.
L ov-C odification , I, 86 ff.
— og Sagens Natur, I, 115.
Lov-C odification en s Opgaver, I,
90 ff.
— Væ rdi, I, 90 ff.
Loven, Er - en Befaling til Borgerne,
I, 201 N oten.
Loven som Retskilde, I, 133 ff.
Lovens Kundgørelse, Retsvirkningen
af -, I, 200 ff.
— O rd, Betydningen af -, I, 134 ff.
L oves tilbagevirkende Kraft, I, 205 ff.
Lovfortolkning, I, 134 ff.
— Ø rsteds Stilling til -, I, 147 N o 
ten.
Lovgiverens Tanke, Betydningen af
-, I, 136 N oten.
Lovgivning og de samfundsmæssige
Hensyn, I, 100 ff.
— og H ensynet til A rb ejd som 
hedens Fremme, I, 102.
— og H ensynet til Borgernes Sik
kerhed, I, 100 ff.

Lovgivning og H ensynet til Initia
tivets Fremme, I, 102 ff.
— og H ensynet til Ø konom isering
m ed T id og A rbejdskraft, I, 103.
— og retstekniske Hensyn, I, 103.
Lovgiverm etode, I, 486 ff.
Lovteknik, Exempler paa uheldig, I,
135 N oten.
Lovgivningsteknik, Sproglig, I, 135 ff.
Lovtidende, I, 201.
L øfter og Paabud, I, 231 N oten.
Løsøre, Ejendom sret til -, I, 35.
M agna charta, II, 599, 1011.
M agtfordrejning, I, 217 N oten.
M agtstillinger, faktiske - i M odsæ t
ning til sjælelige Kvaliteter, I, 2829.
M althus, I, 60.
M arx, Karl, I, 60.
M aterialistiske, den - H istorieopfat
telse, I, 61.
M aterie, I, 5.
M enneskerettigheder, II, 521 ff.
M enneskekundskab og D om m erger
ning, II, 1163 ff.
M enneske- og Borgerrettighedernes
Erklæring, II, 527, 1046 ff, 1057,
1058 N oten.
M enneskerettighedernes K odification, II, 527 ff.
M enneskesam fund, I, 8 ff.
Mestergris, Retsordenens Stilling til
en -, I, 508.
M etodefejl, Retsvidenskabens -, I,
93 ff.
M indretalsproblem , D et m ellem fol
kelige -, II, 1079 ff, 1092 N oten.
M odsætningslutning, I, 113.
M odsæ tningslutningcn som R ets
kilde, I, 154 ff.
M odsætningslutninger, Eksempler
paa -, I, 167 N oten.
M olekyl, I, 6.
M onopolet, dets Plads i R etsorde
nen, I, 42-43.
M ontesquieu, I, 62, 116, - II, 526, 634,
780 ff.
M oral, I, 12 ff.
— K onflikt med Retten, I, 23-24,
25-30.
— O rdet -s Betydning, I, 463.

1241

M oral, dens O m raade i Forhold til
Rettens, I, 13-15.
— K onflikter mellem - og Ret, I,
23-24.
M otivets Betydning for Handlingens
Retstridighed, I, 421 ff.
M undtlighed i borgerlig Rettergang,
II, 1111 ff.
M yndighed, H vad forstaaes ved -,
II, 529.
M ønster, I, 33.
M ønsterretten, dens Plads i R ets
ordenen, I, 42-43.
M ønsterrettigheder, I, 35, 102.
N ationaløkonom i, den klassiske -, I,
58 ff.
N ationaløkonom iens Betydning for
Retsvidenskaben, I, 484 ff.
Navn, Retten til -, dens Plads i
Retsordenen, I, 42-43.
Naturfredning, de ledende Syns
punkter for -, II, 924 ff.
Naturkræfter, Ejendom sret til -, I,
35.
Naturret (naturlig R et), H vad er -,
I, 50.
Naturretten og det engelske R ets
kildebegreb, I, 120.
Navn, I, 33.
— Retten til eget -, II, 539 ff.
N ew ton , I, 74, 78.
Nom adesam fund, I, 461.
Norm alvildfarelse, I, 305 ff, 306 N o 
ten.
N orm ativ R et i Forhold til konkret
Retsafgørelse, I, 24.
Retsvidenskabens Stilling til -,
I, 82 ff.
N orsk e Lov, I, 90 ff.
Nullum crimen sine lege, II, 1127.
Næringsret, I, 41.
Næringsretten, dens Plads i Rets
ordenen, I, 42-43.
N æ vningeinstitutionens Betydning,
II, 1115 ff
O bjek tiv e Fortolkningsteori, Den -,
I, 134.
O bligatoriske Rettigheder, I, 32.
O ffenlighed i Straffesager, II, 1119 ff.
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O ffenlig Ret, I, 31 ff.
dens Plads i Retsordenen, I,
42-43.
O ktroier, deres Betydning som R ets
kilde, I, 147.
O m sæ tningsbeskyttelse, I, 32.
O m verdensproblem et, II, 571.
O pfindelse, 1, 32, 33, 102.
O pfinderrettighed, I, 32.
O prettende Retshaandhævelse, I, 4243.
O rdfortolkningens Grænse, O rd
grænsen, I, 141.
Organisationernes Kamp for M ag
ten, II, 672 ff.
— Ret i Danmark, II, 1173 ff.
— V æ kst i England, II, 688 ff
— — i Frankrig, II, 693 ff.
i Tyskland, II, 694 ff.
i U S A , II, 690 ff.
Paabud og L øfte, I, 231 N oten.
Panterettens Grundsætninger, II,
571.
Parlament, D et engelske -s O prin
delse, II, 600 ff.
Partipolitiske Ledertyper, II, 882 ff,
883 N oten.
Partipolitikkens Svagheder, II, 879 ff.
Patentretten, dens Plads i R etsord e
nen, I, 42-43.
Patentrettigheder, I, 35, 102.
Personlige Frihed, D en -, II, 529 ff,
1009 ff.
Personlige Ret, Den -, II, 521 ff.
Personlig Rettighed, H vad er en -,
II, 521.
Personlige Rettigheder, I, 32, 35.
Personlig Ret, dens Plads i R ets
ordenen, I, 42-43.
Personnavne, I, 34
Personret, I, 32.
Plagiat, Lovgivningens Stilling til -,
II, 1039.
Plakater, deres Betydning som R ets
kilde, I, 147.
Planteverdenen, I, 5.
Platon, I, 93.
Pligt, H vad er en -, I, 45.
Pligt, Forholdet mellem R et og -,
I, 45-46.

Polyandri, I, 9.
Portræt, Retten til eget -, II, 542 ff.
Positive Ret, den - og Sagens N atur
hos Ø rsted, I, 111.
Positiv Ret, H vad er -, I, 50.
Praktisk Enhed, Begrebet, I, 499 ff.
Pressen, II, 1009 ff.
Pressefriheden, II, 1016 ff.
Pressens Ansvar, II, 1016 ff.
Presseforseelser, Retsm idler m od -,
II, 1025 ff
Presselovgivning, R eform af den
nordiske -, II, 1028 N oten.
Private M eddelelsers Fred, II, 535 ff.
Privatret, I, 31 ff.
Privatretten, dens Plads i R etsorde
nen, I, 42-43.
Privilegier, deres Betydning som
Retskilde, I, 147.
Procesretten, dens Plads i R ets
ordenen, I, 42-43.
Psykisk Forfølgelse, R etsbeskyttel
sen m od -, II, 545.
Psykisk Forulempelse, R etsbeskyt
telse m od -, II, 544 ff.
Præjudikatsystem et, I, 503 ff, 506.
Præmisser, Betydningen af -, I, 506.
Realisme og Retsorden, I, 73 ff.
Realkreditten, II, 571.
Regelanvendelse, I, 16.
Reskripter, deres Betydning som
Retskilde, I, 147.
Ret, H vad er -, I, 5 ff, 7-8 (D ef.) 12,
30 ff, 44.
Retsbrudslæren og Interesseafvej
ningen, I, 336
Retsevne, H vad forstaas ved -, II,
529.
Retsfilosofi, abstrakt - og den n or
diske Retskildelære, I, 113.
Retsgode, I, 31, 33.
Retsgoder, H vilke G od er er -, I,
353 ff.
R etsgodet ved skadegørende H an d
linger, I, 346 ff.
Retsgoder, Er -ne besk yttet m od
alle skadegørende Handlinger, I,
355 ff.
Retsgrundsætninger, A lm ene - som
Retskilde, I, 164.

Retsgrundsætninger, Eksempler paa
almindelige -, I, 170 N oten.
Retshaandhævelse, I, 31.
Retshaandhævelsen, O versigt over -,
I, 42-43.
Retshaandhævelsens A rter, O ver
sigt over -, I, 42-43, I, 277-78.
Retshaandhævelse i Forhold til R ets
beskyttelse, I, 46 N oten.
Retshaandhævelsesmidler, V alget af
-, I, 283 ff.
Retshandel, I, 189 N oten.
Retshandlinger, I, 177 ff.
Retsikkerhedens Betydning, I, 500.
Retsikkerhedshensyn, I, 21 ff.
Retsbrudet, I, 308.
Retshaandhævelse, II, 1097 ff.
Retshaandhævelsens M idler, II,
1097 ff.
Retskildebegreb, D et engelske -, I,
120 ff.
— D et form elle -, I, 108.
— D et franske -, I, 116 f f .
— D et reelle -, I, 108.
— D et tyske -, I, 118 ff.
Retskilde, H vad er en -, I, 107 ff.
Retskildelære, Formel, I, 501 ff.
— Reel, I, 501 ff.
— D en anglosaxiske, I, 505.
— D en nordiske - hos Ø rsted, I,
109 ff.
— D en nordiske -s Forkæmpere, I,

112.
— D en nordiske - og Positivism en,
I, 112 N oten.
Retskildelæren og Positivism en, I,
119.
— og Rom antikken, I, 119.
Retskilder, extralegalc -s Betydning,
I, 117.
Retskildernes indbyrdes Rang
forhold, I, 132, 169.
Retslige Kendsgerninger, De, I,
175 ff.
D ef.
I, 175.
Retslivets centrale Problem er, I,
73 ff.
— Grundsætninger, I, 73 ff.
— ledende Grundsætninger, K odification af -, II, 573 ff.
Retsorden, I, 31.
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Retsordenen, Oversigt over
I,
42-43.
R etsordenens A fhæ ngighed af fakti
ske N aturforhold, I, 72 ff.
— Betydning for K reditten, I, 65 ff.
— Betydning for m enneskelige
Livsforhold, I, 70 f.
— Betydning for Omsætningen,
I, 65 ff.
— Betydning for Produktionen,
I, 65 ff.
R etsordenen og det økonom iske Liv,
I, 58 ff.
— og M enneskelivet, I, 58 ff.
Retsordning, I, 31.
Retsordningen, O versigt over -, I,
42-43.
Retspleje, I, 32.
Retspraksis, Forvaltningsm yndig
hedernes - som Retskilde, I, 157.
— H vad forstaaes ved -, I, 154.
— Kan D om stolene ændre deres -,
I, 155.
— Retsikkerheden og Svingninger
i -, I, 156.
— som Retskilde, I, 154 ff.
Retsteknisk Forskydning, I, 22-23.
R etstekniske H ensyn i Lovgivning,
I, 103.
Retstridig V ilje, I, 424 N oten.
— Handling, 424 N oten.
Retstridighed, Lovgiversynspunkter
ved -, I, 341 ff.
— og Interesseafvejning, I, 341 ff.
Retstridige Handlinger, I, 277 ff.
Retsubjekt, H vad er et -, II, 529.
Retsvidenskaben som Retskilde, I,
501.
Retsystem ets Inddelingsgrund, I, 44.
Retsætninger, Kan D om stolene
danne nye -, I, 165.
Rettens Formaal, I, 25 ff.
— Refleksvirkning, H vad forstaaes
ved -, I, 46 N oten.
Rettighed, I, 31.
Retshaandhævelsens Fremgangsmaader, O versigt over -, I, 42-43.
— M yndigheder, O versigt over, I,
42-43.
Retsregel, H vad er en -, I, 11 ff.
Retsreglens Aarsager, I, 18 ff.
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Retsystem et, O versigt over -, I,
42-43.
Retspraksis, praktiske Eksempler
paa retskabende -, I, 170 N oten.
Retsteknik, I, 13 ff.
Retsteknisk Forskydning, I, 23.
Retsvidenskab, Den konstruktiv
dogm atiske -, I, 498.
— D en positive - og Retslæren, I,
86 ff.
Retsvidenskabelig M etafysik, I,
493 ff.
R etsvidenskabelige M etode, D en -,
I, 93 ff.
Retsvidenskaben og de andre an
vendte Videnskaber, I, 86 ff.
— N aturvidenskaberne, I, 75, 83 ff.
Retsvidenskabens A rbejd sm etod e, I,
75 ff.
— M etode, I, 50 ff.
Retsvidenskab, Realismen i nordisk
-, I, 490.
R etsystem , T roen paa et evigt, sta
bilt -, I, 497.
Retsædvane, Forholdet mellem - og
Skik og Brug, I, 153 N oten.
Retsædvanen, H vad forstaaes ved -,
I, 148.
— i Forhold til Loven, I, 152.
— som Retskilde, I, 148 ff.
Rettergang, D en borgerlige -, II,
1101.
— i Straffesager, II, 1114 ff.
Returkom m ission, R etsordenens Stil
ling til -, I, 508.
Rom errettens culpa-Ansvar, I, 288 ff.
— Forudseelighedsbegreb ved skade
gørende Handlinger, I, 364, 365
N oten.
— Retsbrudsansvar, I, 309 N oten.
Rom erret, øverste Retsgrundsætnin
ger i -, I, 26 N oten.
Rousseau, I, 62.
Rustningsindustrien som Krigsaarsag, II, 1083-84 N oten.
Sagens Natur, Begrebet - hos Ø r
sted, I, 109 ff.
Sagens Natur, dens H jem m el som
Retskilde, I, 113 ff.
— og L ovkodification, I, 115.

Sagens Natur som Retskilde, I, 154 ff,
158 ff.
— som Retskilde i fransk Ret, I,
117 f.
Samfund, H vad er et -, I, 5 ff.
— uden Familieliv, I, 461.
Samfundskontrakten, dens historiske
Oprindelse, I, 51.
Sam fundsvidenskabens Laboratorier,
I, 76.
Samlerstadiet, I, 461.
Samværsretten, II, 531.
Savigny, I, 52, 118.
Selverhvervende K vinder, Formue
fællesskabets Betydning for -,
558 ff, 561 N oten.
Selvstyre, D et kommunale, II, 912 ff.
— D et komm unale - og N aturfred
ningen, II, 924 ff.
— D et komm unale - og V andløbsreguleringen, II, 920 ff.
— D et kom m unale - o s Veranlasse
ne II, 915 ff.
Separation og Skilsmisse, II, 555 ff.
Sindssyge og Aandsvage, D en straf
feretlige Behandling af -, II,
1153 ff.
Sitte, O rdet -s Oprindelse, I, 462 ff.
Sjælelig Fred, Retten til -, II 544 ff.
Sjælelige Kvaliteter, I, 29, 57.
Skade, Begrebet, I, 279 ff.
— sjælelig, I, 373 ff.
— og Aarsag, I, 277 ff.
— foraarsaget ad sjælelig V e j, I,
381 ff.
— paa sjælelige G oder, I, 381 ff.
Skadehensigten ved ikke helt ufar
lige Handlinger, I, 433 ff.
— ved N ødretshandlinger, I, 432 ff.
— ved ufarlige Handlinger, I, 431 ff.
Skadehensigtens Betydning for Retstridigheden, I, 425 ff.
Skadens Forudseelighed, I, 360 ff.
Skik (og Brug), I, 12 ff, 16.
Skolevæsen, D et offenlige -, II,
970 ff.
Skrivelser, M inisterielle - som R ets
kilde, I, 146.
Skruebrækker, Begrebet, II, 682 N o 
ten.
Skyld, Begrebet -, I, 289.

Skyldbegrebet, D e første M om enter
i -, I, 277 ff.
Skyldbegreb, D et strafferetlige -, II,
1137 ff.
Skyld og Forudseelighed, I, 300 ff.
Skyldgradens Graduering, I, 458.
Slavernes Retstilling, II, 522 ff, 523
N oten.
Smith, A dam , I, 60, 67.
Sociale Ydelser uden G enydelser, II,
961 ff.
Socialismen og de menneskelige
K valitetsforskelle, I, 487 ff.
Solidaritetens Betydning for D annel
sen af Samfund, I, 492 ff.
Specialiseringsfaren i R etsvidenska
ben, I, 486 ff.
Specialisme og R etsorden, I, 73 f.
Specialisme er farlig for R etsviden
skaben, I, 77.
Spillegæld, Er - en moralsk Forplig
telse, I, 48 N oten.
— R etsordenens Stilling til -, I, 48
N oten.
Sprogets Betydning for Dannelsen
af Samfund, I, 462.
Stampe, Henrik, I, 164.
Stat, H vad er en -, II, 859.
Statens A nsvar for sine Organers
Fejl, I, 419 ff.
Staterne, F orholdet mellem -, II,
1073 ff.
Statsdriftens Svagheder, II, 980 ff.
Statsegoism en som Krigsaarsag, II,
1073 ff.
Statskup, Fr. III.s, I, 212 N oten.
Statsmagtens Todeling, II, 1056 ff.
Statsret, I, 859 ff.
Statsretten, dens Plads i R etsorde
nen, I, 42-43.
statute o f m on opolies, T h e -, II, 595.
Sterilisation, tvungen -, II, 549 N o 
ten.
Stof, I, 5.
Straffeloven, II, 1126 ff.
Straffelovens Forbrydelsesbegreber,
II, 1136 ff.
— Stilling til Forbrydertyperne, II,
1128 ff.
— Systematik, II, 1153 ff.
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Straffem idlernes Hensigtsmæssig
hed, II, 1139 ff.
Straffende Retshaandhævelse, I,
42-43.
Straffens Formaal, II, 1139 ff.
Strafferet, I, 32.
Strafferetten, dens Plads i R ets
ordenen, I, 42-43.
subjektive Rettigheder, H vad fo r 
staaes ved -, I, 47 N oten.
Suverænitetsbegrebet, II, 1204 ff.
Sverige Rikes Lag, I, 90 ff.
Systematik og retsvidenskabelig
M etode, I, 97 ff.
Sæd, O rdet -s Oprindelse, I, 462 ff.
Sædelig, O rdet -s Betydning, I,
462 ff.
Sæ delighedsforbrydere, D en straffe
retlige Behandling af -, II, 1159 ff.
Sædvaneret, I, 113.
Særlovgivning, Forholdet mellem og almen Lovgivning, I, 142.
Særrettigheder, I, 35, 47 N oten.
Særtilværelse, Retten til uforstyrret
-, II, 534 ff.
Søgning, En Forretnings -, I, 33, 35.
T agore, II, 1041 N oten.
Telefonsam taler, A flytn in g af -, II,
536.
Testam ent som Viljeserklæ ring, I,
190.
Tilegnelse af Aandsvæ rker (Plagiat),
Grundsætningen om retstridig -,
II, 1039.
Tilegnelseshandlinger, I, 186.
T ilh ørsforh oldet, II, 571.
Tinglig Beskyttelse, I, 32.
T inglige Rettigheder, I, 32.
Truster, I, 41.
Truster, deres Plads i Retsordenen,
I, 42-43.
Trust, O rdet -s Oprindelse, II, 699
N oten.
Trustbevæ gelsen i England, II, 689
N oten.
Trustdannelsen, II, 773 N oten.
Trusternes U dvikling, II 654 ff.
Trustproblem et i amerikansk Ret,
II, 697 ff.
— i engelsk Ret, II, 696 ff.
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Trustproblem et i fransk Ret, II,
710 ff.
— i tysk Ret, II, 711 ff.
Tvangsarverettens Begrundelse og
Berettigelse, II, 563 ff, 566 N oten.
Tvistem aal (C ivilproces), dets Plads
i Retsordenen, I, 42-43.
U agtsom hed, Begrebet -, I, 290 ff.
U døvelse af Rettigheder, Erstat
ningsansvaret ved -, I, 425 ff.
Undladelse, Ansvar for -, I, 389 ff.
U ndladelsesbegreb, D et strafferet
lige -, II, 1135 ff.
Undladelseshandlinger, I, 187.
U nge Lovovertræ dere, D en straffe
retlige Behandling af -, II, 1155 ff.
Univers, I, 5.
V andløbsregulering og Kloakering,
Synspunkterne for -, II, 920 ff.
Varem ærker, I, 33, 102.
Varem ærkeretten, dens Plads i R ets
ordenen, I, 42-43.
Varem ærker, E jendom sret til -, I, 35.
V edtæ gter, komm unale - som R ets
kilde, I, 146.
Vejanlæ g, Synspunkter for -, II,
915 ff.
Verdensrum , I, 5.
V erification i Erfaring, den retsvidenskabelige M etodes -, I, 96.
Vidneform aningstalen, II, 1231 ff.
V ilje, retslig - og retstridig H and
ling, I, 424 N oten.
Viljeserklæ ringer, I, 183 ff.
Viljeserklæ ring, D ef. -, I, 183.
Viljeserklæ ringer, Ensidede, I, 248.
— Ensom me -, I, 243 ff.
— Ensidige -, I, 248.
— G ensidige -, I, 248.
— M enneskelige, I, 179 ff.
— O ffenlige -, I, 197 ff.
Viljeserklæ ring, O ffenlig, D ef. -, I,
184.
Viljeserklæ ringer, O ffenlige, Egen
skaber hos den Erklærende, I,
197 ff.
— O ffenlige -s Form, I, 200 ff.
— O ffenlige, Forudsætninger, Svig og
T van g ved -s Tilblivelse, I, 211 ff.

V iljeserklæ ringer, O ffenlige - i A f 
hængighed af hinanden, I, 214 ff.
— offenlige, Strid mellem O rd og
V ilje ved -, I, 210.
— offenlige, Tidspunktet for Ind
trædelsen af -s Retsvirkninger,
I, 204.
— private, Personlige Egenskaber
ved -, I, 221 ff.
— Private, I, 220 ff.
Viljeserklæ ring, Privat, D ef. -, I, 184.
Viljeserklæ ringer, Private -s Form,
I, 225 ff.
— private, Forudsætningsteorierne
ved
I, 263 N oten.
— private, Retsvirkningernes Ind
træden ved -, I, 228 ff.
— private, -s tilbagevirkende Kraft,
I, 247 ff.
— T osidede, I, 248.
— private, Svig, urigtige eller bri
stende Forudsætninger ved -, I,
259.
— private, U overensstem m else m el
lem V ilje og Erklæring ved
I,
250 ff.
V iljeserklæ ring, sekundær, D ef., I,
190.

V indikation, som Retshaandhævelse,
I, 413 ff.
V old sforbryd ere, D en strafferetlige
Behandling af -, II, 1156 ff.
V oltaire, I, 62.
V oteringsform en s Betydning, I, 506.
Væ rdinihilism en, I, 494 ff.
Væ rdinihilism ens Erkendelsesillusioner, I, 494 ff.
Værdinihilism en i Folkeretten, I,
494 ff.
Ytringsfriheden, II, 529 ff, 1009 ff.
Z ün fte, Die, II, 585.
Æ gtefæ llernes Form ueforhold, II,
558 ff.
Æ gteskab, T vang til -, I, 15.
Æ gteskabets H istorie, II, 548 ff.
548 N oten.
Æ gteskabets O pløsning, II, 555 ff.
Æ gteskabsbetingelserne, II, 549 ff.
Æ re, R etten til -, dens Plads i R ets
ordenen, I, 42-43.
Æ resgæld, R etsordenens Stilling til
I, 48 N oten.
Ø rsted, I, 109, 147, 148, 149.
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TILFØJELSER
Til I Bd S 86, efter Linje 5 f o føjes i ny Linje:
Enhver konkret A fgørelse i Juraen, f Eks en D om m ers A fgørelse
af en Retsag, en Sagførers Raad til en Klient, er altsaa U dtryk for
en Eksperimentalviden af samme A rt som en Læges A fgørelse om
en O perations N ødvendighed, en Ingeniørs Bestemmelse om en
Bygningskonstruktions A nvendelighed o l . A lle disse A fgørelser
beror paa en eksperimentel U dnyttelse af de lovm æssige Sammen
hæng i Naturen, den ydre eller indre, altsaa paa en V iden, bygget
paa fortidige Erfaringer om, at hvis man gør saadan eller saadan,
vil der indtræde de eller de bestem te Virkninger. Og en videregaaende U ndersøgelse i en retsvidenskabelig A fhandling eller i en
Lovbetæ nkning er, ligesom en lægevidenskabelig og en teknisk
naturvidenskabelig U ndersøgelse, en eksperimental Forskning, der,
byggende paa talrige Erfaringer om lovm æssige Sammenhæng i fo r
tidige Tilfæ lde, søger at fastslaa, hvilken samfundsmæssig Behand
ling, ogsaa kaldet en Lovordning, der vil være den mest hensigts
mæssige, d v s vil m edføre de gavnligste Virkninger for Samfundet,
naar de og de bestem te Forandringer, ogsaa kaldet Aarsager, sæt
tes ind.
T il I Bd S 292, Linje 1 f o, efter »241-98« føjes: »og Phillips H ult:
T il frågan om konkurrerande skadeorsaker, A fhandling i Festskrif
tet, tilegnet Th ore Engströmer. 1943. S 65-92.
I I Bd S 412, Linje 11 f n tilføjes: Se endvidere N ordiske Ju
ristm øder 1934, Emil Sundstrøm i Bilag II S 1-67, jfr S 202-249.
I I Bd S 477, Linje 5 f o staar »472« — skal væ re: »499-500«.
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II Bd S 521, efter Linje 2 f o tilføjes:
D et er blevet den herskende A andsretning i Spørgsm aalet: Indi
v i d — Samfund at hævde, at Individets Interesser helt maa underordnes Staten, at Individet kun er til for Statens Skyld. Individets
R et menes kun at kunne begrundes »sam fundsm æssigt« eller »s o 
cialt«. Denne Retning er ikke b lot herskende i de m oderne D ikta
turstater, men ogsaa i Dem okratierne. D e herskende Partier er
enige om kun at anerkende Individets Ret som begrundet i Sam
fundets Ret og derfor at indskrænke Individets Raadighedsfære.
D et gælder baade de fascistiske, kom m unistiske og socialistiske
Retninger. D et er da ikke saa sært, at det enkelte M enneskes Liv
og Frihed ikke er meget værd i vore Dage. D et er blevet M od e at
m yrde dem, der ikke har samme M ening som en selv; og man lader
ikke Samfundet, Retsordenen dømme. N ej, man tager sig selv til
Rette, anser sig selv for højeste D om m er og skaffer den af V ejen ,
der er af en anden social Grundanskuelse end en selv.
M en ikke b lot det enkelte M enneskes Liv og Frihed, ogsaa dets
E jendom anerkendes kun som begrundet i Samfundets Interesser.
Ogsaa i Dem okratierne gentages jo evig og altid Frasen, at E jen 
dom sretten er en baade »socialt begrundet og socialt begrænset Ret«.
O v erfor hele denne herskende Tendens til Forringelse og T il
intetgørelse af Individets Ret og en O verbetoning af Samfundets
Ret turde man for det første stilfærdig minde om det gamle kloge
O rd af den store A andens Fører: M enneskene er ikke til for Sabbathens Skyld, men Sabbathen er til for M enneskenes Skyld. O v er
sat i N utidens O rd vil det sige: Samfundet er til for Menneskenes
Skyld, og Menneskene er ikke til for Samfundets Skyld. A lt Sam
fund og al Samfundets Ret, Retsregler er kun til for Menneskers
Skyld og ikke om vendt.
D er var noget rigtigt i, hvad de gamle N aturretsfilosoffer i det
17 og 18 Aarhundrede hæ vdede og kæ m pede for, nemlig at M enne
sket har visse Grundrettigheder, uafhængig af Staten, som Liv, Fri
hed, aandelig og legemlig, E jendom , Rettigheder, som de har blot
som M ennesker, inden de gaar ind i et Samfund og underordner
sig dets Love.
Saa kort er M enneskers Hukom m else, at de nu ganske synes at
have glemt, hvad denne Naturrettens Kamp for M enneskerettig
hederne betød. Denne Kamp var rettet m od hele den personlige
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og aandelige U frihed, den Retsusikkerhed og Vilkaarlighed, der
herskede i det gamle Samfund i det 17 og 18 Aarhundrede, og som
det for en stor D el havde arvet fra det m iddelalderlige Samfund.
H vad var Livegenskab eller Stavnsbaand! D et var de groveste
Krænkelser af en af M enneskerettighederne, den personlige Frihed.
H vad var Kirkens og den enevældige Fyrstemagts Censur, vilkaar
lige Fængslinger af anderledes tænkende andet end netop Kræn
kelser af en anden M enneskeret, den aandelige Frihed.
N u kender vi jo alle den sædvanlige Indvending m od N atur
retsfilosofferne og deres M enneskerettigheder: intet G od e er en
Ret, før den beskyttes af Samfundet; der eksisterer derfor ingen
Ret udenfor Samfundet. Rettigheder, der skulde eksistere, inden
man træder ind i Samfundet, er derfor en Begrebsforvirring.
Denne Betragtning er i og for sig historisk og juridisk korrekt.
M en den har vist sig farlig, ford i man af den har trukket en urig
tig Slutning. Fordi ethvert menneskeligt G od e først bliver en Ret,
naar det bliver retsbeskyttet, hvilket vil sige: beskyttet af Sam
fundet, kan man ikke deraf slutte: altsaa er alle M enneskets R et
tigheder kun begrundet i Samfundet og maa derfor frit kunne b e 
grænses af dette Samfund. Et m enneskeligt G od e er i sit Indhold
af samme A r t og har samme V æ rdi for mig, uafhængig af, om Sam
fundet beskytter det eller ej. D er er jo mange aandelige, sjælelige
og økonom iske G oder, som selv N utidens Samfund i sin R etsud
vikling endnu ikke har naaet at beskytte; og de kan dog væ re de
højeste G od er for mig. G odets Indhold forandres m ed andre O rd
ikke af Beskyttelsen, ligesaalidt som de Væ rdier, jeg har i mit
H jem , mit B ibliotek og mit Bohave, forandres i deres Indhold, i
deres V æ rdi, fordi jeg har Laas for min Dør.
Samfundsvidenskaben er en overordentlig vanskelig V idenskab,
og de forskellige sociale og politiske Retninger, være sig liberalisti
ske, socialistiske, kom m unistiske eller fascistiske, har, som jeg har
paavist (E R I 5-135), kun faaet fat paa en lille D el af Sandheden
om Samfundet og dets Forbedring. A lligevel tror de alle i intellek
tuelt H ovm od , at de hver for sig har fundet de V ises Sten, den
eneste saliggørende V e j til Samfundets Forbedring, og det er lyk 
kedes Førerne at faa den store Masse af disse Retningers naive,
ubegavede Tilhængere til at tro paa denne Enfoldighed. I denne
Enfoldighed m yrder i vore Dage de stakkels vildledte Fanatikere
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af de forskellige Retninger hinanden, lidet anende, at disse Retnin
gers m odsatte Anskuelser, i hvis N avn der m yrdes, kun er U vid en 
hed og Kvaksalveri, og at forøvrig selv de bedste Sam fundsreformer intet er værd, naar ikke M enneskene selv forandres, og at en
hver enkelt af de fanatiske sociale Retningers Tilhæ ngere derfor
istedenfor at m yrde andre passende kunde begynde m ed at refor
mere sig selv, deres egen Sjæl og dens Lidenskaber, og dernæst i
sokratisk Beskedenhed erkende, at Samfundets Reform ering er en
saare vanskelig Sag, hvis Løsning man kun gennem aarelange, m ø j
som m elige A rb e jd e r i Sam fundsforskning kan gøre sig Haab om
at yd e Bidrag til.
N aturrettens Lære om visse fundamentale M enneskerettigheder,
som først og frem m est maa respekteres af Samfundet og af alle
M ennesker ov e rfo r hinanden, har derfor stadig Bud til os og gan
ske særlig i den T id, vi nu oplever. Denne T id o g dens fanatiske
Retninger maa lære, at alt andet i Samfundets Reform ering er lige
gyldigt, hvis ikke alle M ennesker først af alt respekterer M enne
skerettighederne: N æstens R et til Liv og Frihed og hans R et til at
have andre M eninger end én selv.
I II Bd S 574, Linje 9 f o, efter O rdet »d en « tilføjes »navnlig«.
II Bd S 635 N oten , Linje 1 f n tilføjes:
D et nyeste større historiske V æ rk om de franske Lav er Fr.
O livier-M artin: L’organisation corporative de la France d’ancien
régime. Paris. 1938.
II Bd S 868 i N oten, efter Linje 1 f n, i ny Linje tilføjes:
N yere historisk Forskning har vel paavist, at Ludvig den 15 var
væsenlig bedre end det R ygte, han fik i E fterverdenen gennem de
franske Filosoffers stærkt nedsættende Kritik og Revolutionsm ændenes Bagtalelse. Han var navnlig mere arbejdsom

og politisk

klogere, end dette Eftermæle vilde indrøm m e, ligesom ogsaa hans
varme Interesse for al Kunst og hans sikre Smag har betydet meget
for den Skønhedsverden af bildende Kunst og Bygningskunst, som
skabtes under l’ancien régime, jfr navnlig Claude Saint-A ndré:
Louis X V . 1920. M en H ovedin dtrykket af Ludvig den 15 som R i
gets Leder baade i H t Statens Finanser og dens U denrigspolitik er
d og: Svaghed og utilstrækkelige Evner.
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II Bd S 959, efter Linje 7 f n tilføjes:
»D e finansielle Forhold i den største af alle danske Komm uner,
Staden København, er særlig oplysende. Denne Kom m une er gen
nem de senere A ars stadige Erhvervelser, U dvidelser, A nskaffelser
og Forøgelse af Personalet kom m et i en betænkelig svag finansiel
Stilling.
1. I Perioden fra 1 A pril 1931 til 31 Marts 1942 repræsenterer
denne Komm unes E rhvervelser, U dvidelser og A n sk a ffelser ikke
mindre end c 370 M illioner eller gennemsnitlig c 33,6 M illioner
aarlig; og dette viser sig paa Driftsregnskabet derved, at U d g if
terne til »Forrentning og A fskrivn inger« er steget fra 30,0 Mill Kr
i 1930-31 til 48,6 Mill Kr. i 1941-42, altsaa steget med 18,6 Mill Kr.
2. Lønningsudgifterne var i 1930-31 72,2 M illioner K r; men i
1942-43 var de steget til 116,8 Mill Kr, altsaa m ed 44,6 M ill Kr.
A len e disse to Poster har altsaa forøget Driftsregnskabet med
ca 63,2 Mill Kr. H vis nu H ovedparten af denne M erudgift faldt
paa saadanne V irksom heder, der ved deres Y delser til B efolknin
gen indtjente Udgiftstigningerne, saa var der jo intet betænkeligt
i disse, men saaledes er det ikke; kun ca 23 Mill Kr falder paa
disse V irksom heder, m edens Resten, ca 40 Mill Kr skal dækkes
ind gennem Skatterne, gennem Belysningsvæsenets O verskud samt
gennem Tilskud o l fra Staten og andre.
En særlig Interesse har det at undersøge, hvor stærkt Personaleantallet er steget. Kom m unen havde i 1931-32 20.193 Personer, der
lønnedes paa Driften, i 1942-43 27.229. Personaleforøgelsen har saa
ledes væ ret paa 7036 — 34,8 pr c. Sammenligner vi de 27.229 Per
soner m ed Byens Befolkningsantal, saa er Forholdet det, at for
hver 26. M enneske i H ovedstaden er der gennemsnitlig een, der
henter sin Løn hos Kommunen.
A lene disse U dgiftstigninger paa Renter, A fskrivninger og Løn 
kontoen tegner et økonom isk Perspektiv, som maa væ kke alvorlig
Bekymring. Iøvrig indskrænker Stigningerne sig ikke til disse 3
Poster. N ej, hver eneste U dgiftspost paa Driftsregnskabet har væ 
ret ude for en stærk Stigning siden 1931, og kun den O m stæ ndig
hed, at Komm unen har haft nogle Reserver at tære paa, og at Gas
og Elektricitet paa Grund af de h øje Takster har givet et mægtigt
O verskud, har klaret Ø konom ien for Kom m unen indtil Dato.
Belysningsvæsenets Takster maa paa et eller andet Tidspunkt
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i en nær Fremtid nedsættes; og naar derved O verskudet paa denne
K onto nedsættes m ed ca 10 å 15 Mill Kr, og de sidste R eserver er
opbrugt, er Kom m unens finansielle Stilling stærkt undergravet. A lt
maner derfor til den største Forsigtighed i Fremtiden, baade med
N ybygninger, U dvidelser og A nskaffelser. Ikke desto m indre pres
ser en Række Institutioner paa m ed Krav om stadig nye Bygnin
ger, U dvidelser o l , lige fra Kravet om nye Skoler og H ospitaler til
Kravet om en ny H ovedbrandstation og flere lokale Stationer, et
nyt H oved bibliotek og flere lokale Biblioteker, et nyt By-Museum,
flere Badeanstalter, O pdragelseshjem , Sportspladser, Parker, A d 
ministrationsbygninger o l .
H vis alle disse Ønsker skulde realiseres, samtidig med, at ord i
nære A rb ejd er blev frem m et, vilde man kom m e op paa en 5 Aarsplan paa ½ Milliard, altsaa gennemsnitlig 100 M illioner om A aret.
D ette vil atter betyde en ny stor M illionvæ kst i de aarlige U d g if
ter til Renter og Afskrivninger, en ny 100-tallet Personaleforøgelse,
der vil forøge Lønudgifterne med mange M illioner Kr, ligesom alle
øvrige U dgifter paa Driftsregnskabet lige fra K ontorartikler til Lys,
V arm e, V edligeholdelse og Forplejning vil stige m ed mægtige Sum
mer. En m eget stor Del af disse M illionudgifter skal der skaffes
Dækning for, en Dækning, som der ikke ses at være M ulighed for
at skaffe tilveje, selvom man vil gaa til nye Skatteudskrivninger.
D et er derfor ikke underligt, at en Borgm ester i K øbenhavns
Kom m une ved sin Fratræden i 1943 under Henvisning til oven 
nævnte Forhold gav U dtryk for stor Bekym ring for Komm unens
finansielle Fremtid og bl a udtalte: »M an maa, hvis man ikke vil
bringe Kom m unen ud i et økon om isk U føre, søge at begrænse sin
R eform iver til et Minimum af det, man nu regner med, ellers gaar
det galt, det er min O pfattelse«.
M an maa im idlertid ikke efter det anførte tro, at Staden K øb en 
havns Kom m unes Finanser skulde være noget enestaaende blandt
danske Komm uner. H vad der gælder denne Komm une, gælder en
M æ ngde større og mindre Kom m uner rundt i Landet. K øbenhavns
Kom m une har tilm ed en dygtigere finansiel Overledelse end de
fleste andre Komm uner. M en Presset udefra, fra Vælgerm assen,
Partiinteresser, fra en M æ ngde Institutioner, K ontorer o l , der b e
standig er interesseret i U dvidelser, er for stærkt, og kræver
ustandselig N ybygninger, Lokaleudvidelser og Personaleforøgelser.
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I de enkelte dygtig ledede Kom m uner er det ikke Personerne,
det er galt fat med, men S ystem et, hele det nuværende kommunale
Forvaltningsystem og den bestaaende indviklede Lovgivning, som
selv under den dygtigste Ledelse maa ende m ed en finansiel O v e r
belastning, der i de kom m ende vanskelige T id er efter denne V e r
denskrig vil føre til Sammenbrud i de fleste Kom m uner saavelsom
i Staten. D er findes efter min O pfattelse ingen anden Redning end
den dybtgaaende kommunale Forvaltningsreform og Lovgivningsreform , som jeg i Enkeltheder har paavist i den foregaaende Frem 
stilling, og i den Forfatningsreform i Statens Styrelse, som er an
givet i mit Forslag ovenfor.
II Bd S 1029 N oten, Linje 1 f o staar »2 Stk«, skal være »2 Pkt«.
II Bd S 1167, Linje 20 f o tilføjes efter »39«: Karl O livecrona.
D om en i Tvistem ål. 1943.
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