
Rezensionen

Thomas Riis (Hrsg.): Studien zur Geschichte des Ostseeraumes I. Odense:
Universitetsforlag, 1995,148 S. (= Byhistoriske Skrifter VII.).Julia-K. Büthe u.
Thomas Riis (Hrsg.): Studien zur Geschichte des Ostseeraumes II. Die Städte des
Ostseeraumes als Vermittler von Kultur 1240–1720, Odense: Universitetsforlag,
1997, 115 S. (=Byhistoriske Skrifter IX.).

De to værker der skal præsenteres og anmeldes i det nedenstående er blevet til på baggrund af
to konferencer afholdt henholdsvis 1991 og 1992, begge på Odense Universitet. Den tematiske
ramme for konferencerne var Østersøregionens historie i perioden 1240 til 1720. Det var således
initiativtagernes ønske at tilgangen til denne regions historie skulle være inspireret af hvad der i
første binds forord kaldes den ”Braudelske vinkel”. Altså en vægtlægning netop på regionernes
historie – i dette tilfælde Østersøregionen. De to foreliggende bind skal sammen med et tredje
bind tilsammen belyse væsentlige aspekter af denne regions historie. Det tredje bind er således
planlagt til at skulle udkomme her i 1998/99.

Det første bind, der udkom 1995 og har Thomas Riis som eneste redaktør, bærer ingen undertitel.
Ved en gennemlæsning bliver det imidlertid klart at værkets fokus først og fremmest ligger på
personen Erik af Pommern der som unionskonge fulgte Margrethe på tronen. Eneste undtagelse
er Flemming Sørensen der på baggrund af et hovedfagsspeciale beskriver familien Thotts (i.e.
Axelsønnernes) økonomiske og erhvervsmæssige engagement i østersøområdet mod slutningen
af 1400-tallet.

De øvrige seks bidragydere belyser alle væsentlige aspekter af Erik af Pommerns virke.
Hovedvægten ligger dog klart på kongens forhold til byerne i denne periode. Således søger
Ralf-Gunnar Werlich at revurdere Eriks engagement i de byer der hørte til det danske rige
gennem et opgør med den ældre forskning. Erik Lönnroth giver i sin artikel kort oversigt over
de svenske byers udvikling frem til og med Eriks regeringsperiode med fremhævelsen af disse
byers karakteristika.

Særlig interessant finder jeg artiklerne af Erich Hoffmann, Tore Nyberg og Thomas Riis. De tre
forfattere behandler henholdsvis Kong Eriks forhold til de slesvigske byer under sit forsøg på
konsolidere sin magt i hertugdømmet (Erich Hoffmann), kongens intentioner bag overdragelsen
af den stadslige overhøjhed til et kloster i de to byer Vadstena og Maribo (Tore Nyberg) og
spørgsmålet om magtfordelingen i østersøregionen på baggrund af den polsk-danske aftale fra
1419 (Thomas Riis). På forbilledlig vis lykkedes de tre forfattere at give et nuanceret billede af
en meget kompleks periode i den nordiske unions historie, hvor stadspolitik, fiskale interesser
og storpolitik løber sammen i én person og i dennes bestræbelser på at styrke unionen og
konsolidere sin magt. Billedet svarer i øvrigt godt til den kompleksitet Werlich forsøger at få
frem i sin fremstilling af Eriks relationer til byerne.
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Dermed får også Jens E. Olesens bidrag om det forfatningsmæssige grundlag for unionen i
perioden 1389–1439 en væsentlig plads i værket som en nødvendig forudsætning for Erik af
Pommerns dispositioner i sin regeringsperiode.

Det andet bind i serien, der er redigeret af Julia-K. Birthe og Thomas Riis i fællesskab, har
i modsætning til bind I en undertitel der lyder som følger: ”Die Städte des Ostseeraumes als
Vermittler von Kultur 1240–1720”. I modsætning til det første bind er der her lagt op til en
væsentlig bredere kronologisk tilgang til regionens historie. Det har klart været intentionen at
skabe et mere overordnet perspektiv på Østersøregionens historie end tilfældet var i seriens
første bind. Rent tematisk er bindet også bredt anlagt. Der findes således i alt 12 bidrag, samt en
afsluttende bemærkning af Thomas Riis. Artiklerne spænder ganske vidt – fra spørgsmålet om
stadsrettens betydning i borgernes liv, over skole- og uddannelsesvæsen til stadsmusikanter og
organister; alt sammen under den fælles overskrift. ”Die Städte des Ostseraumes als Vermittler
von Kultur 1240–1720”.

Mere konkret behandler Klaus Friedland og Herbert Langer i hver deres artikel det juridiske
fundament for den urbane kultur. Særlig vægt lægges der i begge artikler på begrebet ”frihed”
der defineres ud den juridisk bindende borgered enhver borger måtte aflægge. Mika Kallioinen,
Thomas Riis, Sigitas Zakrauskas og Maria Bogucka går i deres respektive artikler bredere
til værks, idet den kulturelle udveksling imellem enkelte byer eller regioner belyses ud fra
forskellige geografiske og kronologiske vinkler.

Væsentlig mere specialiseret er bidragene fra A.A. Svanidze og Hannu Laaksonen, der ser
nærmere på dannelses- og uddannelsesniveauet i henholdsvis Rusland og Finland i perioden
13.–17. århundrede. Særlig interessant er A.A. Svanidzes analyse af hvor bredt et udsnit af
de russiske byers indbyggere der rent faktisk var istand til at læse og skrive. Arkæologiske
undersøgelser har således kunnet sandsynliggøre at en relativ stor procentdel af indbyggerne
mestrede denne kunst.

Lige specialiseret er bogens sidste fire artikler (eks. redaktørens slutbemærkninger) der
alle behandler Østersø-området som musiklandskab. Greger Andersson beskriver således
baggrunden for forskningsprojektet ”Östersjöområdet som musiklandskap” der startede i 1991.
Arne Stakkeland, Fabian Dahlström og Heinrich W. Schwab der alle er medarbejdere ved
forskningsprojektet, præsenterer hver især aspekter af dette overordnede tema ved at undersøge
stadsmusikanter i Norge (Arne Stakkeland), organister (og stadsmusikanter) i Finland (Fabian
Dahlstrom) samt musikken som en integreret og væsentlig del af den generelle bykultur fra
senmiddelalderen og frem til udgangen af 1700-tallet (Heinrich W. Schwab).
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Sammenfattende må det siges at man i ovennævnte to værker præsenteres for en lang række
væsentlige aspekter af Østersøregionens historie og kultur. Hvor enkelte indlæg har en meget
foreløbig (og ufærdig) karakter er det generelle indtryk dog at megen ny forskning gennem disse
to bøger finder vej ud til en bredere kreds af interesserede fagkolleger. Man kan derfor kun se
frem til det annoncerede tredje bind i serien.

Carsten Selch Jensen
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