
ERLING BJØL FYLDER 100 ÅR 11. DECEMBER 2018 

November 2018 

11. december fylder professor, dr. scient. pol. Erling Bjøl 100 år. Jeg har valgt at hædre 

ham ved at give mit beskedne bidrag til at sikre hans uforlignelige blå kompendier for efter-

tiden. Bjøl skrev dem som grundbøger i international politik ved Institut for Statskundskab, 

Aarhus Universitet. Her begyndte jeg så småt efteråret 1967.  

De blev afløst som grundbøger af James E. Doughterty & Robert L. Pfaltzgraff, Jr.: Con-

tending Theories of International Relations. Lippincot, Philadelphia, 1971, 416 s. 

Det var egentlig en værdig afløser, men personligt har jeg lært meget mere af Bjøls kom-

pendier, som jeg igen og igen er vendt tilbage til for at tanke op, fordi Bjøl skaber en inspi-

rerende og nødvendig forbindelse mellem ’international politik’ som fagdisciplin og den for 

Bjøl altid nødvendige historiske viden for at forstå den virkelige verdens internationale poli-

tik, men han inddrager også nødvendig viden om geografi, økonomi, teknologi, socialpsy-

kologi og ide- og kulturhistorie på en unik måde.  

Bjøls kompendier vidner om en enorm viden og utrolig arbejdsevne. Indholdsmæssigt vid-

ner de om en intens interesse for verden, som den er, og ikke som den burde være. ”Mit 

fag foregår her”, sagde Bjøl til en introduktionsforelæsning for nye studenter i september 

1968 og lod pegepinden køre hen over det ophængte verdenskort.  

Bjøls kompendier vidner ligeledes om hans unikt store sprogkundskaber. Fransk, engelsk, 

tysk, svensk, norsk og naturligvis dansk var en selvfølge. ”Som minimum bør I ikke læse 

litteratur på disse sprog i oversættelse”, som han sagde til ovennævnte introduktionsfore-

læsning, og selv læste han mange flere sprog, som man kan se i kompendierne, Det er 

endnu en grund til at kompendierne stadig er så inspirerende. Her er ingen engelsksproget 

provinsialisme, men europæisk kosmopolitisme. 

Erling Bjøl hentede sin faglige inspiration bredt, men hans hovedinspirationskilde var 

fransk statskundskab, og Raymond Aron og makkerparret Pierre Renouvin og Jean-

Baptiste Duroselle var ledestjerner. 

Kompendierne har været en stadig inspiration i min undervisning igennem 27 år af kadet-

ter og elever på Forsvarets skoler, først og fremmest Hærens Officersskole på Frederiks-

berg Slot, i hvis smukke bygninger jeg var så heldig at have min gang 1991 – 2015.  



Disse kompendier burde have været udgivet på et almindeligt forlag dengang og derved 

været tilgængelige for en bredere kreds, sådan som Erik Rasmussens kompendier i ’kom-

parativ politik’ heldigvis blev det.  

Kompendierne er vigtige milepæle i statskundskabsdisciplinen international politiks danske 

historie og ligeledes i dansk statskundskabs historie, da Erling Bjøl blev disciplinens første 

professor i et helt nyt studium ved et dansk universitet. Det kunne i øvrigt dengang kun 

studeres ved Aarhus Universitet, hvor det slog dørene op i 1958. Bjøl blev også den første 

dr. scient. pol. i 1966 med disputatsen La France Devant L'Europe. La politique euro-

péenne de la IVe République. Copenhague, Munksgaard, 1966. 456 ss., hvor Jean-

Baptiste Duroselle var officiel opponent. 

 

Jeg ved ikke, om jeg har alle Bjøls blå kompendier, men jeg har 9 bind, som hermed er 

scannet over i pdf-filer. Jeg anfører titlerne på de 9 bind i kronologisk rækkefølge med de 

ældste først og de yngste sidst. Hvor et bind er uden år – og det er 3 – angives det med 

u.å. efterfuldt af det af mig skønnede udgivelsesår i parentes. Skønnet baserer jeg på ud-

givelsesårene for den nyeste litteratur, der anføres i noterne i det pågældende kompendi-

um. Alle kompendier er trykt og udgivet på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. 

Erling Bjøl har skrevet mange bøger, men ingen kommer efter min mening på højde med 

kompendierne. Bjøl har også skrevet utallige kommentarer særligt i Politiken til mere eller 

mindre dagsaktuelle forhold, og her er han manden, der efter min mening tog fejl færre 

gange end de fleste. 

INTERNATIONAL POLITIK III. U.Å. (1966), 174 ss. 

INTERNATIONAL POLITIK I. U.Å. (1966), 155 ss. 

INTERNATIONAL POLITIK II, 1. 1967, 100 ss. 

INTERNATIONAL POLITIK II, 2. 1967, 89 ss. 

INTERNATIONAL POLITIK IV – Småstatsproblematik. 1968, 49 ss. 

INTERNATIONALE POLITISKE SYSTEMER. 1969, 107 ss. 



INTERNATIONAL POLITIK – STATSADFÆRD. U.Å. (1969), 63 ss. 

INTERNATIONAL POLITIK – ØKOLOGI. 1970, 122 ss. 

INTERNATIONAL POLITIK IV – HANDLINGSANALYSE. 1971, 111 ss. 
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Erling Bjøl . 
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INDLEDNING. 

1. Disciplinen. 

International politik er den mest kaotiske af statskundskabs
disciplinerne. Det gælder både dens indre struktur og dens ydre 
afgrænsning. En amerikansk statskundskabsskribent har i spøg de
fineret en specialist i "international relations" som 

a person who regrets that he does not better understand psycho
logy, economics, diplornatic history, law, jurisprudence, 
sociology, geography, perhaps languages, comparative consti
tutional organization, and so on down a long list". l) 

Disciplinens polyhistoriske præg understreges også i et af de 
mest udførlige forsøg på at definere den, Chicago-professoren 
QUincy Wrights 6oo sider tykke The Study of International Relations 
(New York 1955). Wright strider sig igennem ikke mindre end 16 dis
cipliner, som, han mener, allesammen har berøring med faget "inter
national relations": 

International Politics 
The Art of War 
The Art of Diplomacy 
The Conduet of Foreign Relations 
Colonial Government 
International Organization 
International Law 
International Economics 
International Communication 
International Education 
Political Geography 
Political Demography 
Technology and International Relations 
Sociology of International Relations 
Psychology of International Relations 
International Ethics 

Under enkelte af disse discipliner skjuler sig tilmed så om
fattende fag som den internationale politiks historie eller diplo
matisk historie og erhvervsgeografi. En af de mænd, der har grund-

l) Fred A. Sondermann, The Linkage between Foreign Policy and Inter
national Politics i James N. Rosenau, International Politics and 
Fore~gn Pol~cy, Free Press of Glencoe, New York 1961, s. 9. 
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lagt den pol i ti ske videnskab i Tyskland efter krigen , ~-llo.lsl ~B-~.g

straesser fra Freiburg universitet, anfører yderligere "religions
~~å'ndshistorie "1). 

Der er da t ale om et syntetisk , tværdiscipl inært fag , hvis 
.form og indhold varierer fra universitet til universitet, i det 
hovedvægten snart ligger i den ene snar t i den anden disciplin. 

I de engelsksprogede lande og Frankrig taler man gerne om .faget 
"international relations", "relations international es " , der dels 
anvendes som ensbetydende med " international pol itik", dels som 
den sammenfattende betegnelse for et studie.felt, hvori "internationaJ 
politik" kun er en underdisciplin ligesom international organisation, 
folkeret, international økonomi . I de nordiske lande er det blevet 
skik at benytte "international politik" som en oversættelse af "in
ternational relations " , ].__Danmark dog såled~~ at_ j._l.r~ert_[~ld in
ternational orga~isation_ og fo~~eret hol des udenfor som primært ju
ridiske di?cip~in~r_,_Jl!ens _internatio!l~1_p_QJi ~ik dæk]<er d~~ de~ af 
statskund3_kabe~ der besk~ftige~sig meg det international e politi
~ke systems struk~ur og funktion. 

Ved hvilke kriterier ka n man skabe en ydre afgrænsning og in
dre enhed i denne discipl in? 

For det første ved emnet, for det ande t ved metoden . Discipl i 
nens emne er pol i tisk adfærd , der krydser grænser~e mellem stater ne 
og ske_11e~1e mellem na tionale grupper. Dette emne beskæftiger dog 
også andre disci pliner , .først og fremmest en del af historien , og 
det, der giver statskundskabsdisciplinen dens originalitet, bliver 
da først og fremmest dens metode , d . v.s. de spørgsmål, den stil l er 
til emnet, den måde, det anskues på. Man taler i fransk statskund
skab om modsætningen mellem "det strukturelle" og "l'evenementiel" , 
således at forstå , at statskundskaben interesserer sig for det 
strukturelle i det historiske hændelsesforløb , hi storien for be
givenheden . Mens historien søger efter sammenhængen i den enkelte 
begivenhed , søger statskundskaben de træk i den , der er !YP.iske, 
.der gentager sig fra den ene begivenhed til den anden . Iagttagel
sen af gentagelsen er grundlaget for hele disciplinen . Ikke fordi 
den arbejder ud fra en hypotese om, at historien gentager sig, men 
nok om, at visse træk , visse strukturer går igen . Ligesom de øvri
ge statskundskabsdiscip l iner interesserer faget international po
l i tik sig ikke QriJ]Æ.I:'.t~,f.pr , hvad der er sket, og hvordan det er 

l ) Arnold Bergs t raesser, Weltpolitik als Wissenscha.ft , Koln 1965, 
s . 35. 
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sket, men for, hvordan det politiske system, her det internationale 

fungerer . Interessen for det typiske og det strukturelle medfører 

en interesse for processer i historien, sociale udviklingsproces

ser1 beslutningsprocesser . Denne søgen efter mønstre hænger sammen 

med, at disciplinen i sin målsætning adskiller sig fra historien . 

Dens mål er ikke primært at forstå, hvad der er sket , men at ud

forme redskaber til forståelse af , hvad der sker i den interna~io

nale politik . Statskundskabsdisciplinen international politik er 

først og fremmest en analytisk metode. Wright skriver om forholdet 

mellem statskundskabsdisciplinen international politik og historie: 

Science is related to history because it provides methods for 
discovering and weighing historical evidence and because it 
utilizes same of the facts and relations which history dis
covers in verifying its generalizations . It differs from hi
story in its concern for the repetitive rather t han the unique, 
the common rather than the interesting, the probable rather 
than the certain, the universal rather than the particular. l) 

Det, disciplinen tilstræber, er optræning i en analytisk meto-

de og bibringelse af kundskaber, som skulle give forudsætninger for 

anvendelse af denne metode på et bestemt videnskabeligt felt: 

The essEnce of r esearch is the perception of hitherto unob
served likenesses and differences ; classes and entities; 
sequences, processes , associations, and relationships; eauses 
and consequences; means and ends . Education can train in the 
use of techniques of observation and experiment for verifying 
hypotheses and in the use of systems of logical and mathema
tical inference for developing consequences to be verified . 
It can also stock the mind with information and ideas which 
may prove useful in formulating hypotheses, skriver Wright . 2) 

Som anden politik udvikler også den internationale sig inden 

for et koordinatsystem, hvis akser betegner henholdsvis mål og 
midler: 

MÅL : status quo 

l) Op .cit ., s . 114 . 

2) Samme, s. 79. 

MIDLER: 
styrke 

svaghed 
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Dens udformning sker i en vekselvirkning mellem disse to akser. 

Både i mål og i midler adskiller international politik sig fra in
tern politik . (For skelle og ligheder drøftes i kap . 3). Men dobbelt

heden genfindes i de forskellige aspekter af studiet, selvom mid--
lerne er det domine.!.~P.~de __ t makroaspektet ~Jl . .!!l~.!:€.9.!'.!!l~;L-~r-i.!l-S:~n. i ... _._,; - _ .. ~_ ... .. - .... --~" ---- ... ,. __ 
mikr oaspektet . Wright skriver om disse to aspekter: 

I.n the larg~, international relations is concerned wi th the 
world as a changing camplex of physical, technologic~l , ard 
de!mographic conditions which set limits to the policies, 
q~cisions, and aetions of governments- (Analyserer de givne 
midler) . In the smal l i t is concerned wi th th_e ac.t;iQn of_.~ 
foreign poticy decision-make~, with the interactions of two 
or more representatives of different groups dealing with a 
controversy or co-operating to achieve a common goal, or with 
the behavior of a mediator , a commission , or a tribunal simi
larly engaged . Both the macrocosmand the microcosm must b~ 
~ept in mind . l) 

I over enss t emmelse med denne approach når Quincy Wright til det 
resul tat, at · psykologi og g§ografi må være det centrafe i studiet 

af int ernational politik , idet han giver en meget vid fortolkning af 
begreberne . Geografi om.fatter demografi og teknologi , overhovedet 
økologiske fænomener. Psykologi, sociologi og etik , men også "pro
cesfaktorer '' af socialpsykologisk karakter som uddannelsesniveau , 
kohæsionsgrad og 11 til.fredshedsgrad" i en befol kning . 

Ved procesfaktore~ forstås her kræfter , som virker i historien 
også uden påviselig sammenhæng med de politiske aktørers beslut
ninger: den teknologiske, demografiske , Økonomiske og sociale ud
vikling. I fransk statskundskab taler man i denne forbindelse un
dertiden om "les forces profondes ", de dybe kræft~r 2 ) . I Introdue

tion ~ l' h i stoire des relations internationales , hvor Renouvin har 
skrevet afsnittet "Les forces profondes ", anbringes i denne kate
gori: l es facteurs geographiques (ressources , position , espace), 
les conditions demografiques \l ' essor demographiques , les mouve

ment s migratoir es), les .forces economiques , l e sentiment national, 
les nationalismes, le sentiment pacifiste . 

Disse dybe kræfter eller sociale kræfter i sociologisk sprog

brug virker ad både middel- og mål - aksen . V_~d at rette opmærksom
heden mod dem rinder man en vej til at løse et probl~~ ' som disci
plinen international politik star over for: hvordan kan man typo-

l) Samme , ss. 5o7 f . 
2) Pierre Renouvin , Introduetion generale til Histcire des rela

tions internationales , Paris 1953 og Renouv1n & ]ean- Bapt1ste 
Duroselle , Introduetion a l ' histoire des relations internatio
nales , Paris 1964 . 
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logisere indenfor et system, hvis hovedenheder er på en gang få
tallige - 12o- 13o suveræne territorialstater , antallet varierer 
efter de anvendte kriter ier - og højst forskellige i størrelse, 
styrke , struktur , udviklingstrin, værdisystem . Fælles for disse 
enheder er formelt kun suveræniteten, d .v . s . retten til at lovgive , 
sanktionere og fordele værdier inden for et bestemt geografisk om
råde og optræde på den der indenfor boende befolknings vegne udad
til . Wright skriver om den problematik, dette stiller disciplinen 
overfor , og hvordan den kan takles: 

International relations is a field extraordinarily difficult 
for science to enter . If sovereign states are considered the 
units of study, it deals with the relations of a smal l number 
of large entities , each of which seems to be independent 
and unique . Neither the statistical sta bility o~ . l~~ge 
numbers or the organi za ti.onal stabi li ty of camplex equil i bria 
are therefore to be expected . If the world as a whole is taken 

, as the uni t , there i s no o t he r world wi th which i t can be 
easily compared . 
Predictabi l ity is a consequence leither of the random action 
of innumerable simi lar en ti t ies or~>of the regulat~d· action of 
complementary entities ~n such equilibrium that the behav~or 
Qf the whole can be controlledc1from a single point an<;l t!.b.Y 
a_single purpose. ~eterminism, permitting completely r eliable 
predictions , therefore is possible only in situations control
l ed by an i nf i nite number of atoms or by one supreme power . 
Nevertheless, science has often been able to selve such dif
ficulties by making observations at a wholly different level 
of magnitude ... 
The internationalist may therefore develop a mea sure of sta
tistical reliabili ty by l ower i ng hi s gaz.e t o the JJl!.tl t.it~de_of 
lll.~n_ and attitudes in the world , or by rais.iNLh!~ g_9~~ .. .! .. <2._:th.e 
~ngle relativ~ly indep~nd ent au9 potentially s table and 
S2!1Jrollable world cornmuni t:t . The behav iO_r_ o f s t a tes , nations , 
and governments may prove arnenable to scientific treatment 
when they are conceived as compositions of men or attitudes, 
or as parts of a world order . l) 

~ Den metode, han anviser , er med andre ord, at rette opmærksom-
heden dels mod sammenlignelige komponenter , dels mod systemet som 
hel hed . Han præciserer: 

- attention may be focussed on the entities related, on the 
processes of change, on the forces at work , or on the relations 
of t he variables involved . 2) 

l) Samme , ss . 115 f . 
2) ~amme , s . 127 . 
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Mens enhedernes antal, om2ang , struktur, styrke og indflydelse 
er bestandigt skiftende, kan man bag denne vexslen id ent i3ic~re 

visse sociale kræfter 1 der går igen i karakteristiske p:' oce sser 
og relationer inden for det internationale system. Også di s se 
kræfter er s kiftende og dynamiske , .3 ... ~!:12~ .. . ~!'1 kategorier . Det 
skiftende i det varige bliver da et af disciplinens interessef el
ter. 

' Mens k .. apaci tetsanalysen beskæftiger sig med IJl.idq~l~.~~s~_n 1 er 
beslutningsaaalysen den vigtigste metode til belysning af ~ålzQI
m~:t:.gringwt . Det er derfo~ Wright har kunnet give ps ykologien så 
central en placering inden for disciplinen . Det drejer sig om 
po l itisk psykologi: beslutningspsykologi , forhandlingspsykologi , 
udenrigspolitisk holdningsdannelse. Skil lelinien mellem de to akser 
er dog ikke klar . Midlerne påvirker målsætningen som målsætningen 
påvirker midlerne . Sociale kræfter indvirker på målsætningen ; men 
beslutningstagerne indvirker også på de sociale kræfter . 

Når man står over for beslutningstagerne , er der i egentlig
ste forstand tale om uE~~~~ fænomener . Men det , der interesserer 
sta.tskundskaben, er påny il<;ke . P!imært, hvorfor den ene eller den 
~~~n beslutning bliver tage~, men at identificer e typiske t ræk i 
den proces , hvorved beslutninger bliver til . De t vari ge e ller "to
pologiske" i det skiftende . Statskundskaben tilsigter med Berg
straessers .formulering "eine ... typoligische Verarbeitung der 
histarisehen Ereignisse , die mit den Mitteln s oziologischer Ord
nungsbegriffe vorgeht "1 ) . 

I overensstemmelse med ovenstående be tragtninger vil disci
plinen international politik blive gennemgået efter følgende dis
position : 

r . En gennemgang af de s ociale kræft er i den internationale 
politik . 

II . En analyse af strukturen i en række enkeltlandes målsæt
ning , dels lande , der globalt spiller en dominerende rol
le i den internationale politik , dels lande , der har en 
særlig relevans til dansk udenrigspolitik . 

III . En analyse af den internationale poQitiks tilblivels~pr9-_ --.--... - ..... 
ces . - . 

l) Op .cit . , s . 2o8. 
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En statskundskabsdisciplin bygger på generaliseringer, hvis 
formål er at strukturere et kaotisk studiefelt, men hvis gyldig
hed er provisorisk. Quincy Wright har opstillet følgende krite
rier for udformningen af en videnskabelig disciplin : 

Its generalizations (a) should not be contraoicted by any 
observations, (b) should be logically consistent with one 
another, (c) should be as parsimonious in assumptions as 
is compatible with comprehensive treatment of the subject, 

1 (d) should be so Erese~ted as not to discourage belief in , 
ar.d observance o~ , the best values , and (e) should be so 
arranged as to stimulate its own self-correction and con
tinuous improvement . l) 

Bortset fra punkt d . , som forfatteren selv har noget besvær 
med at definere nærmere, må disse kriterier anses for nyttige . Men 
inden en systematisk gennemgang af de generaliseringer, hvorpå 
disciplinen bygger, forsøges, kan det være nyttigt at stille spørgs
målet om, hvorfra de data, som disse generaliseringer dels bygger 
på, dels må afprøves mod, overhovedet stammer . 

2 . Bibliografisk introduktion . 

De data, disciplinen international politik arbejder med, er 
del s historiske, dels samtidige . Grænsen mellem de to områder er 
naturligvis flydende og stadig fremadskridende. Hvad de historiske 
angår, er der relevant materiale både i diplomatisk , økonomisk og 
militær historie , som findes i bearbejdet form . 

For den diplomatiske histories vedkommende kan først og 
fremmest henvises til det franske samleværk, dels forfattet, dels 
redigeret af Sorbonne- professoren Pierre Renouvin , Histcire des 
relations internationales (Paris 1953-1958) , der også indeholder 
en del bibl iografiske henvisninger . Af særlig interesse er bindene 
VI- VII , der dækker perioden 1871-1945 . En mere skematisk frem
stilling findes i Jacques Droz, Histcire diplomatique de 1648 ~ 1919 
og Jean- Baptiste Duroselle, Histcire diplomati gue de 1919 a nos 
jours omfattende· også tiden efter 1945 . En systematisk bibliogra
fisk orientering gives i Duroselle , L'Europe de 1815 a nos jours, 
(Paris 1964). A.J.P. Taylor , The Struggle forMasteryin Europe 
med kritisk bibliografi. 

l) Op . cit. , s . 498. 
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Tiden siden den anden verdenskrig findes også behandlet i 
Rene Albrecht Carrie, A Diplornatic History of Europe Since the 
Congress of Vienna (billigudgave 1965) og i den schweiziske histo
riker Jacques Freymond, western Europe Since the War, (billigud
gave 1964). 

Af oversigtsværker på nordiske sprog kan anføres professor 
Sven Henningsen, Det 2o. århundrede, der navnlig er værdifuld for 
den internationale politiks vedkommende, den norske Aschehougs 
Verdenshistorie, specielt bindene V (forfattet af direktøren for 
det norske udenrigspolitiske institut John Sanness) og VI-VII 
(Arne Ording), den svenske Vår egen tids historia, hvori bindene 
Illusionernas årtionde og Det odesdigra 193o-talet navnlig er hel
liget den internationale politik i perioden 1917-1939. 

Af særlig interesse er, når det gælder den diplomatiske hi
storie, kriseperioder, der fører til krigsudbrud, og fredsslutnin
ger med vidtgående følger for den internationale orden. Om den 
omfattende litteratur behandlende optakten til den første verdens
krig kan henvises til Emmanuel Geiss' introduktion til Julikrise 
und Kriegsausbruch 1914, Hannaver 1963. Vedrørende Versailies
freden må henvises til de allerede anførte oversigtsværker, lige
som når det gælder optakten til den 2. verdenskrig, der dog også 
-kontroversielt, men stimulerende- belyses i A.J.P. Taylor, 
The Origins of the Second World war. Den diplomatiske udvikling 
under den anden verdenskrig er udførligt og dygtigt skildret i 
den amerikanske historiker Herbert Feis, Churchill, Roosevelt, 
Stalin. 

Værker om enkelte landes udenrigspolitik vil i øvrigt blive 
anvist under gennemgangen af enkeltlande i kompendium II. 

Af bibliografier dækkende den internationale politiks histo-
rie kan henvises til: 

Julien Cain, International Bibliography of Historical Sciences. 
George F. _Howe, The American Historical Association's Guide 
to Historical Literature, New York. 
L.N. Malcles, Les sources du travail bibliographigue, Sciences 
humaines, Geneve. 
J.C. Lancaster, A Bibliography of Historical Works Printed 
in the United Kingdom, London. Foreign Affairs Bibliography. 
En løbende orientering om nyudkomne værker kan man få gennem 

Revue franyaise de science politique, International Affairs, London, 
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Foreign Affairs, Vierteljahreshefte zur Zeitgeschichte. Regelmæs
sige oversigter over nyanskaffelser til danske biblioteker findes 
i tillæg til tidsskriftet Økonomi og Politik. 

Som ledetråd i den umådelige tidsskriftlitteratur kan anven
des Erik Boehm, Historical Abstracts, Santa Barbara (Gal.), der 
indeholder korte resumeer af artikler i omkring 2.ooo tidsskrifter . 

En indføring i sider af den økonomiske historie med særlig 
relevans til international politik findes i Pierre Renouvin og 

' :3an- Baptiste Duroselle, Introduetion a l'histoire des relations 
internationales . I øvrigt kan henvises til oversigtsværker over 
økonomisk historie som først og fremmest The Cambridge Eecnornic 
History, især bind VI med omfattende bibliografi . 

De vigtigste kilder til den internationale statistik, herunder 
sammenligninger mellem de enkelte lande, findes i de internationale 
organisationers statistiske publikationer. 

De mest omfattende udgives af FN. I Statistical Yearbook gives 
oplysninger indenfor forskellige sagområder om alle, eller så godt . 
som alle lande . For visse af disse områder udgives mere detaillerede 
publikationer som f.eks. Demographic Yearbook, Yearbook of National 
Accounts Statistics og Yearbook of International Trade Statistics . 

Løbende oplysninger for mange af serierne givesiFN's Monthly 
Bulletin of Statistics . 

Udenrigshandelsstatistik udgives månedligt af FN i Statistical 
Papers, Series T, Direction of International Trade, og kvartalsvis 
i Series D, Commodity Trade Statistics. 

Også OECD har en omfattende publikationsvirksomhed med henblik 
på en overskuelig oversigt over den økonomiske udvikling i medlems
landene. Løbende oversigt over produktion og udenrigshandel gives 
månedligt i Main Eecnornic Indicators og i General Statistics, som 
udkommer hveranden måned . CEE udgiver periodisk statistik over den 
økonomiske udvikling i fællesmarkedslandene i Bulletin General de 
Statistigues samt særskildte serier for udenrigshandel, landbrug, 
industri m.v. 

Af øvrige internationale organisationers statistik kan nævnes 
IMF's månedspublikation International Finance Statistics, der for 
hvert enkelt land giver serier vedr. valutabeholdninger, eksport
og importpristalsindeks m.v . 
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Den internationale politik er blevet behandlet fra en syste
matisk statskundskabssynsvinkel navnlig af en række amerikanske 
forfattere , der har udarbejdet lærebøger i disciplinen . En af de 
mest anvendte har været tysk-amerikaneren Hans J. Morgenthau , 
Pol itics Among Nations . Fra en mindre magtorienteret synsvinkel 
behandles emnet af Ernst B. Haas & Allen s . Whiting i Dynamics of 
International Rel ations . Komponenterne i grundlaget for den inter
nationale politik analyseres af Harold & Margaret Sprout i Faunda
tions of I nternational Politics . Af andre meget anvendte amerikan
ske lærebøger i i nternational politik kan anføres Norman Padelford 
& George Lincoln , The Dynamics of International Politics , A.F . K. 

' Organski , World Politics , John G. Stoessinger , The Might of Nations 
og Fredrick Schuman , International Politics . 

I fransk statskundskab er hovedværket inden for den teore
tiske litteratur om international politik Raymond Aron, Paix et 
guerre entre les nations . Mere elementære systematiske indførelser 
i di sciplinen findes i den allerede anførte Introduetion af 
Renouvin & Dureselle og i Marcel Merle, La 1~e internationale . 

I Engl and har Joseph Frankel på et meget elementært niveau 
skrevet en nyttig indførelse i disciplinen i ]Eternational Rel a
tions . På et mere teoretisk plan ligger C.A.W . Manning, The Nature 
of International Society . 

Af bibliografiske håndbøger kan henvises til Foreign Affair~ 

Bi bliography og Universal Reference System, International Affairs . 
Løbende orientering findes i International Bibliography of the 
Social Sciences og International Political Science Abstracts . 

3 . Det politiske verdensbillede . 

Historien tegner et billede af fortidens begivenheder. Stats
kundskaben søger at anal ysere dem for at finde visse mønstre. Men 
inden begivenhederne når at blive sorteret og organiseret af hi
storiker ne , danner enhver sig visse forestillinger om , hvad der 
sker , og hvad der er sket i den internationale politik i den peri
ode , vedkommende selv kan huske. Hvor tidligt begynder dette poli
tiske verdensbillede at tage form? Hvordan tager det form? Det er 
spørgsmål , der må interessere den psykologisk orienterede grund
forskning inden for disciplinen international politik, men som 
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foreløbig kun kan besvares med nogle antydninger af, hvilke fæno
mener en forskning kunne koncentrere sig om . Gestaltpsykologerne har 
understreget helhedssynets betydning for opfattelsen af enkelt 
heder . Holdningerne .filtrerer med andre ord informationerne . Men 
bortset fra denne subjektive forvrængning af informationerne , der 
er med til at præge den enkeltes forestillinger om omverdenen, 
sker der en løbende objektiv filtreringsproces af de data , som 
bliver tilgængelige for den enkelte . Det gælder om international 
politik i ganske særlig grad, at vor viden om den er andenhånds . 
Det , vi beskæftiger os med , er næsten udelukkende noget, vi har 
hør t om eller læst os til . Quincy Wright berører begge disse 
filtreringspr ocesser , når han skriver: 

One can pieture each individual as acting on t he basis of a 
world seen through spectacles which grossly distort it . 
Beliefs , value systems , opinions , and personal wishes . .. all 
conspire to distort the lenses through which the individual 
sees the world and i nterprets the situations with which he 
is faced . His behav ior eannot be understood unless these 
distortions are taken into considerati on . 
This concept is particularly applicable to international 
relations because most people get their ideas about other 
nat i ons from information which comes through the bottleneck 
of a few journalists or interested propagandists, and which 
they interpret with the aid of slight recollections of school 
geography and history. The rol e of other nations in the 
life- space is , therefore, likely to be extraordinarlily 
d i s t orted . l) / 

l) Op.cit . , s . 428 . quincy Wrights "life- space" er et gestaltpsyko
logisk begreb , der betegner den forestillingsverden , hvori den 
enkelte lever, idet hvert individ opfattes som levende i en 
slags "boble", igennem hvilken omverdenen opfattes . Det er 
navnlig blevet anvendt inden for den socialpsykologiske disci
plin "gruppedynamik" , som "distinguishes the individual ' s 
life space or subjective pieture of the situation from the 
external hull or t h e ob jective reality of the situation . Al l 
indivi duai and social behavior is determined directly by the 
configuration of th~ l ife- seace . The hull exerts influence only 
irid'irectly as it effects th1.s configurat1.on through the indi
vidua~s experience, which , however , is always selective and 
distor ted by sensory inadequacies , perceptual expectations , 
habi~ual conceptions , symbolic meanings, cultural assumptions, 
and individual and group prejudices . It is , however , the life 
space in a given situat i on as a whol e t hat determines behav1or, 
not any particular aspect of it . Behavior is determined by 
the gestalt , not by particul ar s ens ory, perceptual , or concep
tual exper i ence". (Wright , op .cit ., s . 58) . Se også samme 
s . 428 . 
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Walter Lippmann talte i sin bog Public Opinion f!a 1922 
om "the pietures in our head " , der udgør vore forestillinger om 
den ydre verden. Nu om stunder er det mere almindeligt at tale 
om "the image 11 1 ) . Men allerede , inden den enkeltes indre .filtre
ringsapparat træder i .funktion, f . eks . ved valg af de aviser, man 
vil læse, de radioudsEndelser, man vil høre , de tv-programmer , 
man vil lukke op for eller det modsatte, er der sket en stor ud
vælgelsesproces i "billedfabrikationen" . Selv New York Times, 
hvis valgsprog er "All the news that•s fit to print", bruger kun 
15% af det stof , der indgår til redaktionen2 >. 

De meddelelser om den internationale politik , som den enkelte 
stykker sit politiske verdensbillede sammen af, er .filtreret gen
n em , hvad Wright kalder "en .flaskehals af nogle få journalister" , 
der betjener massekommunikationsmidlerne - trykt presse , radio, 
tv , film , som leverer den overvejende del af vore informationer . 
Hvis man vi l prøve på at klargøre sig, hvor stor afstanden er 
mel l em vor "Mercator- projektion" af verden og den virkelige ver-

--" 

den , er det af betydning at se på, efter hvilke kriterier billed-
fabrikationens udvælgelsesproces foregår . Den begynder ved kilden . 
Her sker dels en teknisk, dels en politisk bestemt informationsbe
gr ænsning. I store dele af verden eksisterer den internationale 
nyhedsmaskine simpelthen ikke. I alle de nye afrikanske stater 
t i lsammen er der ·ikke flere journalister end i København3 ). Selv 
der , hvor maskinen teknisk eksisterer, er den ofte af politiske 
grunde afskåret fra at fungere . Mens vi er blevet holdt løbende 
orienteret om, hvad der ez sket i Saigon, har vi kun .fået sene, 
usik~e og spredte frasagn om kinesernes nedkæmpelse af oprør i 
Tibet . Vi informeres omgående om raceuroligheder i den mindste 
amerikanske sydstatsflække, men hører sjældent noget om , hvad der 
sker i Magdeburg eller Halle . 

Dette hænger også sammen med , at de internationale nyheds
kanaler er hel t overvejende dominerede af angelsaksiske agenturer 
med et lille bidrag fra det .franske Agence France Presse. I mel-

l) F . eks. Kenneth Boulding , The Image , Ann Arbor , Mich . 1956 . 

2) Bernard c . Cohen , The Pressand Foreign Policy , Princeton 1963, 
s . 113 . 

3) Jv.f . Einar østgaard, Internasjonal nyhetsformidling , Osl.o 1962 . ., 
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lemkrigsperioden, hvor dynamikken i den internationale politik i 
højere grad var koncentreret i Europat kunne begivenhederne i 
større omfang dækkes af de store blades egne korrespondenter, og 
der opnåedes derved dels, at udvælgelsesprocessen var på fler e 
hænder, dels at opmærksomheden i højere grad kunne rettes med be
givenheder med særlig dansk relevans . Med den spredning af dy
namikken, som er sket siden den anden verdenskrig, er det blevet 
vanskeligere at supplere bureaukanalerne. 

Dertil kommer, at der navnlig siden midten af 5o'erne er 
opstået et nyt massekommunikationsmiddel i tv, som af flere grun
de tenderer til at forøge det angelsaksiske monopol på nyheds-
formidling . ~ 

Vort billede af den internationale politik ses da for en 
stor del gennem engelsk- amerikanske briller. Dette er ikke ens
betydende med , at vi ser den i et for USA og England gunstigt 
lys. Nyhedsbureauerne Reuters, UPI og AP og tv- selskaber som 
CBS , ABC , NBC er alle kommercielle, og deres vigtigste udvælgel
seskriterium må derfor være, at deres stof skal kunne sælges . 
Det er derfor ikke bare sælgeren, men også kunden, der er med til 
a t bestemme , hvad der er nyheder . Der går en mere eller mindre 
bevidst feed-back fra redaktionssekretæren til nyhedssamleren , 
og redaktionssekretæren arbejder igen ud fra visse forestillinger 
om, hvad der vil sælge hans avis eller interessere hans tv-pub
likum. 

Gode salgsvarer er f.eks. i en stor del af verden raceop
tøjer i USA, så gode, at d~ lejlighedsvis fabrikeres, når de ikke 
forefindes . De er relativt lette at provokere, og alene det for
hold, at et tv- optagerhold indfinder sig i en sydstatsby synes i 
sig selv at kunne virke inciterende1 >. TV er et dyrt og tungt 
~pparat, der er langt mere afhængigt af det , Boerstin kalder 
"pseudobegivenheder" , d.v.s. arrangerede begivenheder end den 
trykte presse. Hvor der er journalister, er der begivenheder , 

- hvor der ingen er, sker der ikke noget, i hvert fald ikke noget: 
man hører om. 

En interessant illustration af, hvordan den internationale 
nyhedsmaskines udvælgelsesproces påvirker vort politiske verdens-

l) Se Daniel J . Boorstin, The Image, udg. Harmondsworth 1963, 
s . 39 . 
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billede har man i den rolle, som Vietnam- krigen spillede i pres
sens omtale , mens det var en konflikt mellem Frankrig og Vietminh , 
sammenlignet med behandlingen , efter at den var blevet en konflikt ' 
mellem USA og Vietcong. I og med, at USA var blevet direkte ind-

_,blandet , var konflikten blevet af direkte interesse for det ame
·rikanske publikum, der er den primære kundekreds for en hel ræk
ke nyhedsagenturer og tv- selskaber . Følgelig udstationeres jour
nalister og tv- hold på åstedet. Når de en gang er der , skal de 
også sende noget hjem, og da hele verdens informationsapparat 
er koblet til det amerikanske , bliver konflikten automatisk et 
anliggende , der optager hele verden , afføder debatter i det 
danske folketing og teach- in i Århus. 

Faren for , at lokalkrigen skulle eskalere til en stormagts
krig var i visse perioder næppe mindre , mens krigen var fransk. 
Men dels spiller AFP - om fjernsynvar der dengang endnu ikke 
tale , det hører også med til forståelsen af konfliktens placering 
i bevidstheden - en underordnet rolle i den internationale ny

hedsformidling , dels har E.!'.~,s.sen . L!l§A. ... ~.V.-.l.t~.l~t.~.qr.tdgn,.bey__seg.e.J.s.e.s

frihed end i Frankrig ·og har derfor også haft bedre arb~jd?ffi~lig-
.. -- - • .,_o ~.. • l 

heder i den "amerikanske " end i den "franske" tid i Vietnam . (Det ... - .. _,,..._. __ .._ _ ._ _...,. , ---~ ...... "._..,,.....,... _ _._ .. _-y.?~ - .. ·.-~,_.. .. _, __ ~ .......... --.. .... .. 

har en lang historisk baggrund, som ikke skal uddybes her) . 
Konflikten er overhovedet et vigtigt udvælgelseskriterium. 

Man sammenligner f . eks . den "display" som en "konflikt " inden for 
Fællesmarkedet får i pressen med den opsætning, der bliver en 
kompromisløsning til del 1 ) . Massekommunikationernes politiske 
verdensbillede er præget af konflikter og episoder , mens ~e~~~ 
struktur~~ __ g_g~W,.g!__~irrl-~g~ __ J:.i). __ at._,9,f~b;i,)..l·ed~ .EE?Se~~~r . For de 
har svært ved at rumme mere end to "historier" om dagen . Sker 
der noget nyt , glider noget tidligere behandlet ud . Ikke det nor
male, men det usædvanlige, ikke det, der sker, men det, der ikke 
burde være sket, fanger lettest massekommunikationernes opmærk
somhed . Det usædvanlige kan være væsentligt, men behøver ikke 

.være det2 >. Det kan være morde t på præsident Kennedy eller noget 

l) Om de respektive tendenser i de diplomatiske og journalistiske 
nyhedskanaler se kompendium III, kap. 18 . 

2) Ved væsentligt forstås her i overensstemmelse med Dureselles 
definition det, der har dybtgående og langvarige konsekvenser. 
(Europe de 1815 a nos jours, s.V) . 
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histor:i.sk ret ligegyldigt som et jordskælv eller en flyveulykke . 

. 
·-!.~0e:Jc.~~~ .... ~~-·dr:·_~~ videre i massekommunikationsmidlerne en tendens til at 
( r ...... _ _ _ ~ begivenhederne om personer . Det lJtt..t~ ... .,forklc;:r;._~g,w., 

~ af den internationale politik, men ikke forståelsen . For personi
lficeringstendensen overskygger let d;~~~~~~essespørgsmål, 
fder ofte ligger bag internationale konflikter. Personificeringsten-

-

densen imødekommer formentlig et meget primitivt behov for at 
bei .Jl2(e universet med syndebukke og dæmoner 1 ). Men desuden er per
soner velegnede til illustrationsformål . Man kan fotografere og 
karikere de Gaulle . Det er vanskeligere med den franske hvede-
Iler sukkerroeproduktion . Med fjernsynet, der har gjort nyheds

' ormidlingen tilgængelig selv for analfabeter, er billedet blevet 
elt dominerende, hvilket tidligere kun var tilfældet i illustre-

· ede ugeblade . 
Den rette forståelse af massemediernes "funktionspsykologi " 

kan være et betydningsfuldt politisk redskab . Et af de mesterlig
ste eksempler herpå har man i nazisternes propagandateknik, navn
lig efter at dr. Goebbels i 1928 overtog ledelsen af den . Nazister-.,...,., ... '·_ .... --......~ ... . -- ~--- -- ... -- ~-- .... '"•- .._.._-;._,...~ ...... ------..~-·'H--

nes stemmetal voksede fra 1928- 193o fra 8oo . ooo ti l 6 , 4 millioner . 
Partiets eget organ Velkischer Beobachter havde i 193o kun et op
lag, på 84 . 5oo . Men nazisterne forstod at komme på forsiden i hele 
den ikke-nazistiske presse ved at udnytte pressens svaghed for 
konflikten . Gadeslagsmål og blodsudgydelser var sikkert forside-

~·~ ~~~~~tf t .! 

l ctAcl• il ;f~ stof~ De var også mestre i den arrangerede begivenhed , som tiltræk-
1.11 ~ .•, '~'~ ''ker pressen og navnlig presse- og filmsfotograferne, !!l~-~~~er ' 

';tt:',.t ~ ( ~!J.,r-~Xt; ~E!~.~~~~~~~}-~Æ.8.!"<?E.=..~~~)..!~~l~:S-.SJ~~~B~tn ..... m.u.1.t..s~), defi-
~ .. tA..-~. ·~1 l eringer , partidage . De forstod at gøre sig bemærkede, et af de 

.-c..:..;~ t~ ... tttil<reste første skridt til berømmelsen . 

Pressen er naturligvis ikke et ensartet fænomen. Svagheden 
for konflikten, personen, episoden , det sensationelle er ikke lige 
udtalt i alle dagspressens organer . Navnlig i de store lande eller 
.store sprogområder er der økonomisk mulighed for at skabe dagblade , 
~som også l<an beskæftige sig med processer , interesser, al t det , 

'der er historisk vigtigt . Times i London , New York Times i USA , 
e Monde i Frankrig , Neue zurcher Zei tung i Schweiz. 

l) Jvf . f . eks . Quincy Wright, op .cit ., s . 428 og Ernst Nolte , 
Dc~-~~~chismus in seiner Epoche , MUnchen 1963, s . 414 . 
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Ellers er det navnlig tidsskriftpressen, der supplerer og 
bringer sammenhæng i det flimrende billede, dagspressen - den 
trykte, talte og filmiske - giver af den internationale politik. 
I Danmark Økonomi og Politik og Fremtiden. I Norge Internasjonal 
Politikk. I England først og fremmest The Eecnornist og Internatio
nal Affairs, I Amerika Foreign Affairs, World Politics, The Repor
ter. I Frankrig Politique etrangere, Observateur,L'Express. I Tysk
land Aussenpolitik, Europa-Archiv. I Schweiz Die Weltwoche. 

Den vigtigste løbende dokumentation vedrørende international 
politik findes i det engelske Keesin~s ContemEorary Archives. Mere 
sammenfattende oversigter findes med nogle års efterslæb i Survey 
of International Affairs og de tilhørende Documents, der udgives 
af det engelske udenrigspolitiske institut, Royal Institute of 
International Affairs, også betegnet som "Chatham House", og den 
tyske Die Internationale Politik. Regionalt Asian og African Re
corder. 

Inden for Norden findes et svensk Utrikespolitisk Kalendarium 
og emnernæssigt begrænset til indrenordiske anliggender Nyt fra 
nordisk råd. 

4. International politik. 

Hvis man vil anvende David Eastons definition af politik 
som "the autoritative allocation of values (for a society) as it 
is influenced by the distribution and use of power"l) på interna
tional politik, f orekommer en v i s modifikati on i det mindste nød
v_endi~. For eksisterer der et international t "samfund"? Og er der 
mening i at tale om "autoritativ .fordeling af værdier", når der 
ikke eksisterer nogen fælles accepteret politisk myndighed~ 

Easton definerer selv et samfund som "a special kind of human 
grouping the -members of which continually interact with one another -
and in the process develop a sense of belonging together", men 
tilføjer ydermere, at d e n autor i t a ti ve fo rdel ing af værdi el'~ er 
"a minimum perequi site f or any society". 2 ) Den første halvdel af 
definitionen passer også på den internationale politik: de grup
per, der .er tale om, står i bestandig vekselvirkning. Der er der
for mening i at tale om et internationalt ~tem3 ). Men "the sense 

l) David Easton, The Political System, udg. New York 1965, ss. 129 
og 146. 

2) Samme, ss. 135 f, 
3) Det internationale system drøftes nærmere 1 kompendium III, 

kap. 2. 
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of belonging together" er i den internationale politik kun karak
teristisk for visse grupper , "subsystemer", der kan være regionale 
som Ve9teuropa, "affinitetsgrupper" som det britiske Commonwealth , 

eller begge dele som de nordiske lande eller de arabiske . Her kan 
der være nogen mening i at tale om et statssamfund, skønt den 
autoritative fordeling selv her er svær at finde , med mindre et 
subsystem er fuldstændig behersket af en enkelt stormagt som de t 
østeuropæiske. 

Easton er klar over, at svagheden i hans definition med hen
blik på den internationale politik ligger netop her . Han forsøger 
at komme uden om den ved at gøre gældende, at han aldrig har tænkt 

~_i g, at autoritativ fordeling skul le "require the existence of a 
well - defined organization cal_led government''. I den international e 
poli~ik er den ~tter h~ns opfatte~se sket gennem s t ormagterne , 
og han nævner e n lang __ _r~~_Ke historiske eksempler herpå: den wes.t 

falske ~red, W~~~erkongressen, Haagerkonferencerne, Versail~es
freden , Teheran og Potsd~m. Og det kan jo være rigtigt nok . Men 

i de fleste tilfælde drejer det sig om fredsordninger, hvor 
en gruppe stormagter har gennemtvunget en bestemt international 

ordning efter konflikter , som netop var udslag af, at der ikke 
fandtes no gen international mekanisme for en "autoritativ forde-

.c 
. ling". I Wien optrådte det besejrede Frankrig ganske vist som en 

af stormagterne ; men dets r egime havde en fælles interes se med 
de andre magter i at omstøde den ordning, som Napoleon havde 
s kabt . 

Det diskutable i Eastons synsmåde kommer endnu tydel igere 
. , , .f r em, da han går videre og gør gældende, at man med De Forenede 

Nationer har søgt at skabe en '' institutional mechanism for making 
authoritative allecations of values " og hermed kun har fortsat 
s tormagtsbestræbelser, der gik ud på at skabe et maskineri til 
"fordeling af værdier •~ .. for så at konkludere , at "the study of 
i nternational politics is integral wi th the study of politics in 
general; it concerns the same genus of subject matter" . "It differs 

f rom political r e s earch in dornestic matters only with regard to 
, "t he soå.ety to which i t refers" . 1 ) 

l) Samme, ss. 137-139 · 
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Han tilslører herved den elementære kendsgerning, at interna
tional politik i de længste perioder har været karakteriseret ikke ....... . .._~ 
af stormagtskonserter , der samdrægtigt har påtvunget det inter-
national e system en række ordninger , men tværtimod af konflikter 
og spændinger mellem stormagterne , der langt fra at påtvinge mindr e 
stater en bestemt "fordeling" har givet dem en betydelig politisk 
manøvrefrihed. Karakteristisk for De Forenede Nationer er jo netop, 
at man gennem pagten klart erkender, at organisationen er afmægtig 
over for konflikter mellem stormagterne . 

Der eksisterer utvivlsomt visse analogier mellem intern og 
international politik, men først og fremmest på de felter , hvor 
en fordel ing af værdier også internt sker uden deltagelse af nogen 

-. "authori ta ti ve agency acting in the name of society" ~-) som i ~typ
kepr_øyer mellem interesseorganisationer • . Men at behandle intern og 
international politik som et continuum mellem mere og mindre ud
viklede samfund kan let tilsløre de fundamentale forskelle , som 
just udspringer af , at international politik er en ikke- autoritativ 
fordeling af værdier ~ 

Arnitai C:tzioni har defineret et "political community" (i 
modsætning til andre former for fællesskab som religiøse eller 
etniske) som 

a community that posesses three kinds of integrat.:h.Qp: (a) it 
has effective control over the use of the means of violence 
(though it may "delegate" some kind of this control to 
member- uni t s); (b) i t has a c;_~tt!r o.f a dicision-making 
that is able to affect significantly the allocation of re
sources and rewards throughout the community; and (c) it 
is the dominant focus of political identification for the 
large majority of politically aware citizens . 2) 

Det er netop karakteristisk for det 91obale internationale 
system , at det ikke besidder disse tre _f o:rmer for integrat ion. 
Noget andet er , at man regionalt har søgt at udvikle forskellige 
former for integration og derved er nået til noget i retning af 
statssamfund. Men baggrunden for disse integrationsbestræbelser 
er, i hvert fald i Vesteuropa, just bl . a ., at det globale poli
tiske system har været præget af den late1nte spænding mellem de 
førende stormagter . 

l) Samme, s. 138. 
2) Arnitai Etzioni, Political Unification, New York 1965 , s. 4 . 
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Både politikken inden for subsystemerne og inden for det 
globale system er international politik , skønt den har en meget 
forskellig karakter. For den har det fællestræk, der adskiller 
den f~a intern politik, at der ikke eksisterer nogen loyalitets
pol for "the large majority of politically aware citizens", der 
har 2orrang for staten eller den aktionsgruppe - nationale eller 
ideologiske gruppe - der optræder som gruppeaktør . 

Kontrollen over tvangsmidl er ligger i~e i den internationa
le politik hos systemet, men hos dets enheder. GFuppeselvtægt, 
der i det interne politiske system er ensbetydende med, at den 
normate orden er brudt sammen, hører i den internationale poli
tik med til den normale orden . Krig eller trusel om krig er her 
en normal metode til omfordeling af værdier, til at ge~nemtvinge 
fo~~ndringer . Ul tima ratio regum skrev Richelieu på de franske 
kanoner. Så forskelligt placerede teoretikere som Edward Hallett 
Carr o~ John wear Burton fremhæver, at kun vold og trusel om 
vold har fremkaldt forandringer i det internationale system . Carr 
skrev i 1939: 

- to bri ng about revision in the international society by 
means other than war is the most vital problem of contem
porary politics. 

Men han citerer straks efter bifaldende John Stracheys be
mærkning: "Governments always tell us that they will never yield 
to force. All history tells us, however, that they never yield to 
anything else". Og anfører : 

The deetrine of the Covenant (Folkeforbundspagten) confirmed 
the lesson of experience that peaceful change could not be 
effected on any important scale in international politics in 
the absence of a threat, or potential threat, of war. l) 

Burton, der i modsætning til Carr er skeptisk over for magt-
modellens relevans til det moderne internationale system, skriver 
ikke desto mindre: 

- the patbogenesis of war seems to be based on an assumption 
that there is s_ome direct relationship between individual 
abnormal behavfciirr and wax·fare . The faet is that warfare is 
aw.-legitimate, reasonable and time-honoured instrument of 
national policy in conditions in which there are no peace
ful means of change . 2) 

l) Edward Hallett Carr, The Twenty Years Crisis 1919- 1939, udg . 
New York 1964, s . 2o7, 2lo & 218. 

2) John Hear Burton, International Relations, Cambridge 1965, 
s . 92. 



- 2o -

I kompendium III søges dette rigoristiske syn på international 
politik analyseret og nuanceret. Men selvom den tekniske udvikling 
har ført til, at den totale krig er blevet mindre og måske helt 
uanvendelig som politisk middel, Gr på den ene side erhvervelse 
~f midler til at føre en sådan krig stadig et vigtig.t. led i sta
ternes politik, på den anden side har krig på et lavere teknisk 

~iveau så · at sige uafb~~dt været anvendt i den internatio.nale po
~itik, også siden atomalderens begyndelse. Med en pause på nogle 
få måneder i 1954 har der siden 1939 været en eller anden form 
for krig med internationale implikationer et eller andet sted på 
kloden. 

Det er dog værd at understrege, at de krigeriske konflikters 
dimensioner har været meget forskellige til forskellige tider. 
~uincy Wright fremhæver, at internationale krige i perioden 1815-
1914 ko.stede fær·re menneskeliv end den amerikanske borgerkrig1 ). 
Om man deraf med Wr~ght kan slutte, at krig ikke kan defineres ved 
forskellen mellem national og international politik, er måske mere 
tvivlsomt. Havde sydstaterne vundet, var der jo netop opstået en 
ny politisk enhed i det internationale system. Krig er en tilstand, 
hvor intern politik antager træk, der er karakteristiske for in~ , . 

. ternational politik. 
Studiet af krig hviler i det mindste på de samme forudsætnin-

ger som studiet af international politik, siger Wright: 

(a) that there are groups in contact with one another, 
(b) that their purposes and policies sametimes conflict, 
(c) that each uses the means most effective and least 

objectionable to achieve its ends - with the addition 
('d) that the armed force to destroy the opposition is 

available and permiss i ble means, and. 
(e) that -such use may, in certain circumstances, achieve 

the desired end, usually defined by the short, but fre
quently ambiguous, word victory. 2) 

Visse kræfter, som har en transnational karakter, med andre 
ord centreres om andre loyalitetspoler end staten eller den natio
nale gruppe, er virksomme i international politik. Men kun~ få 
tilfælde har transnationale loyalitetspoler i en kritisk situation 

l) Op.cit., s. 151. 
2) Samme, s. 15o. 
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forrang for den statslige og nationale. (Videre kap . 27) . Kontra
sten mellem intern og international politik kan måske ikke stilles 
skarpere op end ved at anføre, at den adfærd, der i det interne 
samfunds l i v kun anses for legi-tim i sel vforsvar over .for .forbry
dere, drab, principielt anses for en borgerpligt over for medlem
mer af andre enheder , og belønnes med de højeste udmærkelser. 

Den internationale politiks metoder adskiller sig da til dels 
stærkt fra den interne politiks . Magten har følgelig til dels en 
mere håndgribelig karakter. De komponenter , der indgår i dens for
mer og gru~dlag skal analyseres i det følgende . Om både intern 
og international- pol i tik gælder, a t "P_9l.i ttcs do~. not _ ~:r.l.~.e until 
the focussing of attention upon differences between groups leads 
to efforts to solve them"1

). Men ikke bare i metoder , også i mål
i ætning og grupper adskiller international politik sig fra intern. 
Som Wright skriver: 

International politics di.ffers from other kinds of politics 
in its means , in its ends, and in the groups that participate 
in it . . . Its characteristic end has been the continued exi
~ te~ce of the groups that participate in it . 2) 

Her understreges selve gruppernes eksistens som den fundamen
tale værdi i international politik . Den søges af staterne beskyt
tet ved en sikkerhedspolitik, hvis mål er at bevare statens suve
pænitet og territoriale integritet, af grupper, der ikke er kon
stitueret som stater, ved en national selvstændighedspoli t ik , ofte 
med statsaspirationer. Blandt andre værdier, som den internatio
nale politik gælder , nævnes maksimering af en gruppes internationa
le magt og indflydelse , økonomiske fordele, prestige , renomme , 
t erritorium og ideologiske princippers anerkendelse . (Nærmere 
kompendium III, kap. lo). 

GEOGRAFI OG POLITIK . 

5 . Geopolitik og geopossibilisme. 

Allerede Napoleon erklærede , at udenrigspolitik var geografi. 
Han var heri ganske i overensstemmelse med en af det 18. århundredes 
førende politiske filosoffer , Montesquieu, der var stærkt optaget 
af forholdet mellem visse geografiske faktorer og den politiske 
udvikling. 

l) Samr.:-.:, ~ · 132. 
2) Samme, ss . 133 f. 



- 22 -

Det har siden gang på gang beskæftiget historiefilosoffer, 
geografer og politiske forfattere, der undertiden har udviklet en 
helt deterministisk årsagssammenhæng mellem geografi og politik. I 
det 19. århundrede f.eks . den engelske historiker og historiefilo
sof Henry Th. Buckle. I slutningen af århundredet begynder den 
tyske geograf Friedrich Ratzel med sine skrifter Politische Geogra
phie (1897) og Das Meer als Quelle der Volkergrosse (1898) - samme 
år som admiral Tirpitzs flådebygningsprogram lanceres i Tyskland 
- at udvikle nogle af de ideer, som senere skal indgå i de teorier 
om international politik,- der er kendt under betegnelsen geopolitik . 

Selve udtrykket synes at være en svensk opfindelse, skabt af 
Rudolf Kjellen, hvis bog Staten som Livsform (1916) kan regnes 
blandt nazismens forløbere, o~ hvis Grossmachte der Erde fik bety
delig indflydelse i Tyskland1 >. Kjellen ville have Sverige med på 
tysk side i den første verdenskrig og gjorde gældende, at central
magterne ville sejre på grund af deres geografiske beliggenhed og 
den tyske nations overlegne moralske egenskaber og dynamik. Han 
foretog således den kombination af geografi og racemetafysik, der 
skulle blive karakteristisk for den nazistiske variant af geopoli
tikken. 

Nogle af dens begreber søsættes dog allerede af Ratzel: Raum, 
Raumsinn, Lebensraum, beliggenhed, EinwUrzselung , rodfæstelse, der 
i en senere tids version skulle blive til Blut- und Boden-teorierne. 
Men e llers var Ratzels kongstanke, at havet var vejen til ros og 
magt. Han var her i overensstemmelse med den amerikanske søofficer 
Alfred Thayer Mahan, hvis bøger The Influence of Sea Power upon 
History 166o-1793 (189o) og The Influence of Sea Power upon the 
~rench Revolution and Empire 1793-1813 (1892) hørte med til stan
dardinventaret i det wilhelminske Tysklands flåde. Herredømmet over 
havet var nøglen til verdensherredømmet. Den østrigske sociolog 
Gumplowitz udviklede samtidig en teori om, at kontinentalstater 
måtte stræbe mod havet og sømagter efter oversøiske erobringer 2) 

Mens der i fastlandsstaten Tyskland udvikledes en filosofi 
om havet som nøglen til magten, udvikledes i sømagten England en 

l) Se Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht, Dusseldorf 1962, 
s. 20. 

2) Om Gumplowitz som magtfilosof se kompendium III, kap. 5. Om 
Ratzels indflydelse på tysk politik før 1914 Renouvin & Duro
selle: op .cit., ss. 23 & 25 . 
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teori om fastlandsmagten som nøglen til verdensherredømmet. De 
teorier, der skulle blive kernen i den nazistiske geopolitik, lan
ceredes af den engelske geograf, Halford Mackinder, direktør for 
LanJon School of Eecnornics 19o3- 19o8 . I en forelæsning i The Royal 
Geographical. Society i 19o4, seriere trykt og berømt som The Geo
graphical Pivot of Histor:r-, udviklede han en teori om, at "histo-

' 
riens geografiske hængsel" gik igennem Mellemeuropa - ikke så 
langt fra det , der senere skulle blive "aksen" Berlin-Rom . Han ud
form<:d .:: denne tanke yderligere i en bog fra 1919, Democratic 
Ideals and Realitl· Der var to slags magter, sømagter og fastlands
magter . Hvis en fastlandsmagt kunne sikre sig herredømmet over 
historiens hængsel, Østeuropa , der - med et udtryk lanceret af 
Fairgrieve i Geography and World Power (1915) - nu var blevet 
'tthe Heartland" , kunne den sikre sig kontrollen med 11 th e world 
Island ", bestående af de tre store kontinenter Europa, Asien og 
Afrika, og dermed verdensherredømmet: 

Who rules East Europe commands the Heart l and; 
Who rules the Heartland commands the World-Island; 
Who rules the World-Island commands the World, 

'· hed det i Democratic Ideals and Reality. Det var dengang navnlig 
Tyskl and , Mackinder, der tidligere havde været mest optaget af 
Rusland, havde i tankerne, og hans ideer fandt her en frodig jord. 
I 1924 startede geografi~professor Karl Haushofer fra Munchens 
universitet , ven af en vis Rudolf Hess, Zeitschrift fUr Geopolitik , 
hvori han i de følgende år udviklede ideer, som i 1934 sammenfat
tedes i hans mest udbredt bog Weltpolitik von Heute. Han skelner 
mellem s t ormagter og verdensmagter . De traditionelle stormagter , . 
ville blive afløst af verdensmagter . For at opnå denne stilling 
måtte Tyskland samle Europa i et tiGrossraum" . Det første mål for 
den tyske rumpolitik skulle være et forenet ttMitteleuropa"1 ) . Det 
geopolitiske tankegods vulgariseredes af folk som Ewald Banse med 
Was der Deutsche vom Ausland wissen muss og Raum und Volk im Welt
kriege og af Hans Grimm i Vol k ohne Raum, en romantitel , der blev 
et slagkraftigt politisk slogan2 >. 
l) Begrebet Mitteleuropa populariseredes under den første verdens

krig af Friedrich Naumanns bog af samme navn, men går tilbage 
til den såkaldte Mitteleuropaisches Wirtschaftsverein, stiftet i 
19o4. 

2) Hauf!lo.fer kom under krigen i opposition til Hitler og blev i 
1944 sat i koncentrationslejren Dachau; hans søn Albrecht blev 
henrettet i forbindelse med 2o. juli attentatet. 
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Hængselteoriens ophavsmand, Mackinder, var imidlertid begyndt 
at komme på andre tanker. Mens han i 1919 havde set pessimistisk 
på sømagteroes muligheder for at forhindre en fastlandsmagt i at 
sikre sig herredømmet over the Heartland, udviklede han i 1924 
en mere optimistisk tanke om, at der kunne skabes en modvægt af 
sømagter i et "Atlantic Communi ty": 

In the United States the most abundant rainfall and the most 
productive coalfields are to be found in the east, but in 
Europa they are in the west . Thus the west of Europa and 
the east of North Arnerica are physical complements to one an
ether and are rapidly becoming the balanced halves of a s i ngle 
community , 

skrev han i Nations of the Modern World. I 193o var han kommet til 
det resultat , at dette Atlantic Community burde udstrækkes til Vol
ga, idet Rusland - lidt mal apropos - i stedet for Tyskland nu igen 
var kommet til at stå for ham som den magt , der tenderede mod kon
trol med verdensøen . Han vendte tilbage til denne tankegang i en 
artikel i Foreign Affairs i 1943, hvori han skrev: 

If the Soviet Union emerges from this war as conqueror of 
Germany, she must rank as the greatest land power on th~ 
globe. Moreover , she will be the power in the strategically 
strengest defensive position . The Heartland is the greatest 
natural fortress on earth . For the first time in history , 
it is manned by a garrison sufficient both in number and 
quality . 

Men kontrol med "kernelandet 11 var ikke længere nok til at 
sikre verdensherredømmet. En modvægt var mulig i the Atlantic 
Com.munity omkring, hvad han nu kaldte "the Midland Ocean" , og be
stående af 

a bridgehead in France, a moated aerodrome in Britain, and a 
reserve of trained manpower, agriculture , and industries , in 
eastern United St ates and Canada . l) 

Samtidig med, at Mackinder således opgav sine egne oprindelige 
ideer, kritiseredes de af en hollandsk-amerikansk Yale- professor, 
Nicholas Spykman , der i modsætning til the Heartland i The Geography 
of Peace (1944) lancerede et nyt begreb , "the Rimland", det euro
pæiske "randland 11 og erklærede : 

l) 'The Round World and Winning the Peace'' i Foreign Af fair s, juli 
1943. 
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~no controls the Rimland rules Eurasia; who rules Eurasia 
controls the destinies of the world. l) 

Indtil det har været genstand for nærmere forskning, er det 
svært at sige , hvor stor en indflydel se de geopolitiske teorier 
har haft på den førte politik fra tysk , russisk og amerikansk si
de . Indflydelsen på Hitlers politik synes bedst dokumenter et 2). 
Men efter Sprouts opfattelse har Mackinder også gjort "a deep 

i mprint on American thinking that lingers tothis day 11 3 ) . 

Saul B. Cohen går endnu videre og siger , med bl . a. hentydning 
til den amerikanske politik i Vietnam: 

The Free world has become the victim of a myth - the myth of 
the inherent unity of the world- Island. 4) 

Hvis forestillingen om , at kontrol med verdensøen, begyndende 
m~d kontrol over Østeuropa , begyndende med kontrol over Boh!nen, 
er vejen til verdensherredømmet efter den oprindelige Mackinder
Haufhof er- recept , har påvirket amerikansk efterkrigstidspcli t .il<, må 
man dog også medtage den senere Mackinder- tanke om et At l antic 
Communi t y og Spykroans ide om, at dette verdensherredømme kan for
hindres ved en kontrol med "the Rimlands " , fra Norge til Vietnam 
og Korea , og de udenfor verdensøen liggende øer fra England til 
Japan. 

Geopol i tikken har et halvt deterministisk præg . Dens grund
tanke er , at kontro l med visse geografiske rum automatisk medfører 
en dominerende magtstilling . Men denne kontrol skal dog endnu vin
des ved en valgt politik. Andre geografer, der har beskæftiget sig 
med politik , er nået f r em til en endnu mere rendyrket determinisme, 
som vi skal se , når vi kommer til fortolkningen af klimaets be
tydning . Men allerede den form for determinisme , der rummes i 
geopol i t i kken, er blevet angrebet, og det lige fra starten . Da 
Mackinder i 19o4 holdt sit historiske foredrag i The Royal Geo
graphical Society , var der en enkel t mand, der rE:U ste sig og pro
testerede, Leopold s . Amery. Han sagde bl . a . : 

l) Om Spykroans rolle for amerikansk politisk tænkning i efterkrigs
tiden se i øvrigt kompendium III , kap. 5. 

2) Se f . eks. Andreas Hillgruper, Hitlers Strategie, Politik und 
Kriegsfuhrung 194o-1941, Frankfurt am Main 1965. 

3) Harold & Margaret Sprout, The Faundations of International 
Politics, Princeton 1962, s . 336 . 

4) Saul B. Cohen , Geography and Politics in a world Divided , New 
York 1963 , s . 58. 
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A great deal of this Geographic distribution must los~ its 
importance with future advances in the means of transporta
tion on land, upon the sea, and in the air . The successful 
powers of the future will be those which have the greatest 
industrial basis . It will not matter whether they are in the 
center of a continent or on an island; those people who have 
the industrial power and the power of invention and science 
will be able to defeat all the others. l) 

Hvad Mr. Amery her gav udtryk for, var i virkeligheden det, 
man senere har kaldt en possibilistisk tankegang. I possibilismens 
syn på forholdet mellem geografi og politik ligger, at magternes 
adfærd i den internationale politik ikke bestemmes af de geografi
ske faktorer, men at disse faktorer - beliggenhed, morfologi, 
ressourcer, klima -skaber betingelserne og mulighederne for et 
lands politik. Hvorledes de udnyttes afhænger af bl.a. teknisk ud
vå:klingstrin og samfundsstruktur. Imod "possibilisterne" stiller 
man undertiden "the environmentalists", der mener, at omgivelser
ne bestemmer et folks udvikling. Ifølge den engelske geograf 
Gordon East har de fleste geografer nu sluttet sig til det possi
bilistiske syn2). Sprout bekender sig til en "environmental possi
bilism", der anvendt på historien kan bidrage til forståelse af 
det skete, i statskundskaben give grundlag for en "environmental 
probabilism", d.v .s. for hypoteser om den ene eller den anden ud-

, viklings større eller mindre sandsynlighed3). 

6. Sikkerhedsgeografi . 

Geopolitikernes konklUsioner og navnlig visse politikeres 
udnyttelse af den har gjort man~e reserverede over for studiekom
binationen geografi og politik4 >. Den behøver imidlertid ikke at 
føre til de geopolitiske rumsyner og endnu mindre til den deraf 

l) Geographical Journal XXIII, London 19o4. 
2) w. Gordon East, The Geography Behind History, udg . London 1965, 

s . 116. 
3) Harald & Margaret Sprout, Explanation and Prediction in Interna

tional Relations i James N. Rosenau, International Polit1cs 
and Fore1gn Policy, New York 1961. 

4) Endnu så sent som i 1964 fandt man den ungarsk- amerikanske Phi
ladelphia-professor Strausz-Hupe, der er præget af den tyske 
geopolitiske skole , i den republikanske præsidentkandidat 
Barry Goldwaters brainstrust. I Danmark havde den geopolitiske 
skole en slags aflægger under besættelsen i kredsen omkring 
tidsskriftet Globus. 
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afledede politiske målsætning. Navnlig i Frankrig og Belgien er der 

en af geopolitikken uafhængig tradition for en nær sammenknytning 
af de to fag geografi og historie. Historikere og statskundskabs
folk studerer geografi. Geografer beskæftiger sig med historie 

og politik1 ). Man har i den franske videnskabelige litteratur 

været mindre optaget af deh globale rummystik, som har været dyrket 
i Tyskland, England og USA, end af at studere vekselvirkningen 
mellem den politiske og økonomiske udvikling og geografiske fak
torer som beliggenhed og morfologi. Grænsegeografi og handelsveje 
har været genstand for stor interesse. Globale perspektiver er dog 
også nu og da dukket op og synes lejlighedsvis at have øvet en vis 

indflydelse på den politiske målsætning. F.eks. anfører den radi
kale høvding Edouard Herriot, der står som en af de første tals
~nd for en europæisk enhedspolitik baseret på en fransk-tysk ud
.soning, i 193o, at geografen Albert Demangeons bog Le Deelin de 

l'Europe (l92o) var det værk, som "determina les convietions au 
nom _desquelles nous luttons"2 ). Demangeons demonstration af Vest
europas nedgang i de globale magtforhold bygger dog ikke på rum

begreber som Heartland, verdensø og randland, men på en analyse af 
krigens globale økonomiske konsekvenser. 

Ved en systematisk analyse af vekselvirkningen mellem geografi 

og politik kan man anvende geografiske begreber som beliggenhed, 
morfologi, pedologi og klima eller politiske som sikkerhed, økono
misk vækst,samfundsstrukturel udvikling. De forskellige geografi

ske og politiske aspekter griber imidlertid bestandig over i hin
anden og lader sig derfor vanskeligt isolere. Fra en statskundskabs

synsvinkel må det i første omgang være naturligt at stille et 
politisk spørgsmål: hvilken relation er der mellem de politiske 
enheders eksistens og de geografiske .faktorer? 

Det er gang på gang blevet påpeget, at en stats eksistens og 
sikkerhed bl.a. betinges af dens beliggenhed. Man kan tale om be
skyttet, udsat, strategisk og marginal beliggenhed. Ved beskyttet 

forstås, at geografiske faktorer letter forsvaret, ved udsat, at 
de vanskeliggør det, ved strategisk, at området har en stor mili
tær eller økonomisk betydning for omkringliggende magter, ved 
marginal, at det har en ringe betydning. 

l) Se herom f.eks. Gordon East, op.cit., s. 5. 
2) Edouard Herriot, Europe, Paris l93o, s. 9. 
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En gunstig sikkerhedsgeografi kan være en insulær beliggenhed 
som Englands, USAs, Japans eller Islands. Egentlige østater, som 
slet ingen landegrænser har, er sjældne . Om landegrænser er sikker
hedsgeografisk gunstige eller ej, hænger sammen med grænseområdernes 
morfologi og klima, det sidste naturligvis intimt afhængigt af be
liggenheden. Klima, morfologi og pedologi kan i fællesskab bidrage 
til at gøre grænseområderne så uvejsomme, at et land kan få en 
semiinsulær beliggenhed som Sverige og Norge . De morfologiske 
forhold kan alene være af en sådan karakter, at de giver en be
tydelig geografisk beskyttelse, som f.eks. i Schweiz eller Ethio
pien. 

På den anden side kan sikkerhedsgeografiske .forhold være så 
ugunstige, at de giver en stat meget usikre eksistensvilkår og 
derved gør dens sikkerhed afhængig a.f en højt udviklet militærmagt. 

Et frapperende eksempel herpå har man i forholdene på den nord
europæiske slette, hvor statsdannelser som Preussen og Polen har 
haft en yderst omtumlet eksistens, snart er Polen dominerende, 
snart Preussen, tidsvis forsvinder Polen helt som selvstændig stat, 
til andre tider, som siden 1945 Preussen. 

Men selv lande med en meget ugunstig sikkerhedsgeografi kan 
undertiden støtte deres eksistens i en strategisk beliggenhed som . 
f.eks. Danmark. Når se l ve Danmarks eksistens s.om selvstændig stat 
har været truet, har det således gang på gang været sømagterne, 
der har interveneret for at opretholde den, da de havde en afgø
rende strategisk interesse i at forhindre en fastlandsstormagt i 
at få kontrol med gennemfartsfarvandene til Østersøen. I 1658 var 
det Holland, i 1813, da Bernadotte pønsede på en "polsk deling" 
af Danmark, England. I 1864 reagerede den engelske regering, da 
Wrangel marcherede ind i Nordjylland og besatte Kolding 

Den 2o. februar besluttede kabinettet, at Kanal- flåden skulle 
kaldes hj~m fra de portugisiske farvande. Meningen var, at 
den skulle fortsætte til København ... Denne gang var også 
dronning Victoria alvorligt opskræmt og udtalte sig for, at 
der blev gjort "kraftige, men ikke voldsomme forestillinger'' 
i Wien og Berlin. l) 

Regeringen foreslog den 25. juni ikke at indlade sig i en 
krig vedrørende hertugdømmerne. 

l) Erik Møller, Helstatens fald, II, København 1958, s. 55. 



- 29-

Men hvis krigen skulle antage en anden karakter og Københavns 
sikkerhed eller Danmarks tilværelse som et uafhængigt konge
rige blive truet, vil en sådan forandring af forholdene 
kræve en ny afgørelst= af regeringen, noterede udenrigsmini
ster Lord Russell. l) 

I 1945 reagerer Churchill over for den russiske fremmarch ved 
østersøkysten. Den 19 . april skriver han til Eden: 

It is thought most in~portant that Montgomery should take 
Lubeck as soon as possible ... Our arrival at Lilbeck be.fore 
our Russian f:riends from Stettin would save a lot o.f argu
ment later on. There is no reason why the Russians should 
occupy Denmark, which is a country to be liberated and to 
have its sovereignty restored . Our position at Lubeck, if 
we get it, would be decisive in this matter. 

Den s. maj telegraferer han til Eden, at Montgomery nåede 
frem- "with twelve huurs to spare. " 2) 

Den strategiske beliggenheds betydning skifter med de vek
slende magtforhold mellem de omgivende lande. I perioderne 1911-
18 og igen 1935-45 er Danrnark således afskrevet af sømagterne som 
tysk interessesfære. 

Det gælder her som overhovedet, at et lands sikkerhedsgeografi 
ikke er noget statisk, men. noget der bestandig ændres under den 
politiske og teknologiske udviklings dynamik, ~om siden skal behand
les. 

Den er også under indflydelse af en anden dynamisk faktor, men 
her en naturfaktor: klima og vejrlig. Da Storebælt frøs til i 
vinteren 1658, var Sjælland ikke en ø længere, og Karl Gustav 
kunne i større skala gentage den bedrift, som Otte Krumpen havde 
gennemført, da han i 152o .førte sin hær over de tilfrosne svenske 
søer, der normalt i .forening med skovene gav Sverige en gunstig 
sikkerhedsgeografi over for danskerne, og udførte, hvad Arup, der 
ellers ikke var nogen beundrer af den militære gloire, har kaldt 
"den mest lysende bedrift i dansk krigshistorie3 ) . 

Klimaet kan også give beskyttelse. Mere end en erobrer har 
taget galt bestik af de russiske generaler Vinter og Mudder. 

l) Samme, s . 152. 
2) Jørgen Hæstrup , Hemmeli~g Alliance, II, København 1959, s. 3oo . 
3) Erik Arup, Danmarks Historie_, II, København 1932, s. 351. 
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Strædepositionen har spillet en betydelig rolle for ikke bare 
Danmarks stilling i den internationale politik, men også for lande 
som Tyrkiet, Ægypten og de sydøstasiatiske stater1 ). Da portugi
serne fik kontrol med Malakkastrædet, brød den gamle samhande·l 
mellem Kina og Indien sammen2). Den japanske kontrol med Sydviet
nam og Cambodia i sommeren 1941 blev første skridt på vejen til 
strædeforbindelsen mellem Stillehavet og det indiske Ocean. In
teressen i denne strædeforbindelse turde også spille en væsentlig 
rolle i 196o•ernes amerikanske politik i Sydøstasien. 

En strædeposition behøver i øvrigt ikke at være beliggende 
omkring en vandvej. For handel og militær trafik vigtige bjergpas 
har givet Schweiz en tilsvarende beliggenhed. Men strategisk be
liggenhed behøver ikke være ensbetydende med en strædeposition. 
Nederlandene rummer, som Strausz-Hupe rremhæver, 

with the exception of the French Channel ports ... themost 
likely base for an invasion in England. England's aim has been 
to _insure the neutrality of these countries or their Control 
by a remote or peaceful nation. As soon as they fall into 
the hands of a dynamic power, Britain must aet. 3) 

Ved marginal beliggenhed forstås endelig som nævnt en belig
genhed, der er af ringe strategisk interesse for de dominerende 
stormagter. I denne kategori kan man regne en række latinamerikanske 
og afrikanske lande. 

Den geografiske determinisme, som kommer til udtryk i geo
politikeren Strausz-Hupes konklusion om, at Englandnmust act 11 , 

hvis N~derlandene er ved at komme under en "dynamisk magts" kon
trol, møder man ofte i fortolkningen af også andre aspekter af 
engelsk udenrigspolitik. Den franske historiker Miehelet erk~ære
de kort og godt: "L'Angleterre est une ile: vous savez autant que 
moi sur son histoire." Også flere af engelsk udenrigspolitiks lede
re har, som man vil se, givet udtryk for, at engelsk udenrigspo
litik var bestemt af landets beliggenhed. 

l) Om strædeproblematik se f.eks. Norman Pounds, Political Geogra
~, New York 1963, ss. 257 ff. 

2) Jacques Pirenne, op.cit., II, s. 343. 
3) Robert Strausz-Hupe & Stefan Possony, International Relations 

in the A e of the Conflict between Democrac and Dictatorshi 
London 1954, s. 5 • 
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Den franske statskundskabsforfatter Raymond Aron har over for 
denne geopolitiske tankegang med en sidestilling af England og 
Japan givet udtryk for et "geopossibilistisk" synspunkt: 

Abstraitement, une collectivite, maltresse de l'ensemble 
d ' une ~le, peut ~tre tentee soit par le repli (la rupture 
des relations avec le monde) soit par une diplornatie active . 
Celle- ci ~ son tour peut s•orienter dans trois directions: 
conqu'@tes sur le continent, expedi t·ions au-dela des mers, 
neutralite volontaire. Chacune de ces quatre politiques a 
ete adoptee, a un moment donne , par l'un ou l'autre des deux 
Etats insulaires, Grande- Bretagne et Japan. l) 

Også efter Arons opfattelse sætter et lands sikkerhedsgeogra
fi dog et dybt præg på dets politik. Han finder navnlig en dybt
gående forskel mellem maritime og kontinentale nationer: 

L 
Les raisons ne manquent pas de tenir pour fondamentale, 
a travers l'histoire, l ' opposition du continent et de la mer , 
de la puissance centinentale et de la puissance maritime . 
Les deux elements, la terre et l'eau, semblent symboliser 
deux mani~res d ' ~tre des hommes, les,incitent a deux atti
tudes typiques. La terre appartient a quelqu ' un, au propri
etaire , individuel ou collectif; la mer appartient å tous 
parce qu ' elle n 1 appartient a personne. L' empire des puissances 
centinentales s'inspire de l'esprit de possession; l'empire 
des puissances maritimes s ' inspire de l'esprit de commerce .. . 
Le desir de reduife au minimum les hasards de la bataille, 
l'effort du stratege pour ressembier ses forces sur un champ 
de bataille et pour opposer å l ' ennemi un front continu n•ont 
pas d'equivalent sur l'immensite des oceans. Avant les de
couvertes techniques qui ont renouvele les moyens de communi
cation, se lancer dans la carriere maritime, c'etait accepter 
l'incertitude du sort, faire confiance a l'improvisation, a 
la maitrise de l'imprevisible gr~ce a l'initiative de chacun . 2) 

Om en stat bliver en sømagt er naturligvis afhængigt af be
liggenheden, der kan favorisere en sådan udvikling eller det mod
satte . Men igen: England bliver en sømagt, Japan ikke, eller i lan
ge perioder ikke. 

l) Raymond Aron, Paix e t guerre entre les nations , Paris 1962 , 
s. 195· . "··"l 

. l 
2) Samme, s. 198. I det historiesyn, som den belgiske historiker 

Jacques Pirenne udfolder i sit store værk Les Grands Courants 
de l ' histoire universelle, fremhæves bestandig kontrasten mei
lem maritime og kontinentale stater, således at søhandelen 
næsten bliver en uomgængelig forudsætning for kulturel op
blomstring. 



- 32 -

7· Grænsegeografi. 

En stat forudsætter tre komponenter: et territorium , en be
folkning og en regering. Afgrænsningen af de forskellige staters 

t erritorium har spillet en vigtig rolle i den inter nationale poli
tik, og som konfliktkilder er grænsestridigheder ikke udtømte . I 
Europa er den tyske østgrænse ikke anerkendt af den vesttyske rege
ring. Grænserne mellem Indien og Kina, mellem Kina og Sovjetunio

nen, mellem Indien og Pakistan , mellem Marokko og Algeriet, mellem 
Cambodia , Thailand og Vietnam etc. er omstridte. 

Den første traktatmæssigt klare grænsedragning i Europa fandt 
Sled , da Karl den Stores tre sønner delte riget imel lem sig ved 

den famøse Verdun-traktat af 843 ; men den blev ikke markeret i 
t~rænet. Det gjorde derimod den danske sydgrænse , da kong Godfred 
i begyndelsen af 8oo-tallet til værn mod frankerne og andre fjendt 
l igts i ndede sydl ige naboer påbegyndte Kovirke , den sydligste vo l d 
i det fæstningssystem , som tilsammen kendes under betegnelsen 
Danevirke1 ) . 

Der var stærke geografiske indikationer af både morfologisk 
og pedologisk art for at lægge volden neto~ her. Umiddelbart nord 
for gik den betydningsfulde handelsvej mellem østen og Vesteuropa 
fra Slien til Trene, den smalleste landstrækning mellem to sejl

bare vandveje i hele området mellem Elben og Skagen og derved også 
den lettest forsvarlige . Godfred ville formentlig nødig miste ind
tægterne fra den rige handelsby Hedeby . 

Som dens navn antyder , var landet omkring den tyndt beboet , 

og det er netop karakteristisk for de gamle grænser mellem de eu
r opæiske folk , at de i vidt omfang var naturgivne: folketomme og 

uvejsomme områder , sumpe, bjerge, skove , moser, heder. Grænserne 
var ikke markeret i landskabet, men ~enmandsland . Den skarpe maT
kering af den danske sydgrænse var noget usædvanligt , indiceret af 
Hedeby . Men grænsen var ikke bare denne vold . Den var også det nok 
så øde område mellem Slien, volden og Ejderen , som af tyske krøni
ker i begyndelsen af 9oo-tallet kaldes "Danernes mark 11 2 ) . Beteg
nel sen "mark" for grænseområdet mellem forskellige folkeslag 

l ) Gordon East, op . c i t . , s . 98 & Thorkild Ramskou , Normannertiden 
i Pol itikens Danmarks Historie, København 1963 , s . 91. Hel muth 
Schledermann, nanevirke- undersøgelser ved Bustrup , Neumunster 1965. 

2) Ramskou, op.cit. , s. 237 . På dansk grund mødes betegnelsen Dan
mark som bekendt første gang på Gorms Jellingsten fra o. 94o . Da
ner ne indvandrede formentlig fra Sverige mellem år 5oo og 6oo , 
(Peter Skautrup, Det danske sprogs historie , I , København 1944 , 
s . 19) . 
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finder vi på tysk f.eks. også i Steiermark i Østrig, på fransk i 
11marches", der netop betyd·er (uvejsom t) grænseland. På engelsk 
skelner man mellem boundary, der er selve grænselinien, og frontier, 
grænselandet1 ), der undertiden endda benyttes om et grænseområde, 
der ikke grænser til nogen anden stat, som den amerikanske ~rentier'~ 

Den .første kartografisk klare grænselinie blev draget i 1718 
mellem Belgien og Frankrig. Den skar en erhvervsgeografisk enhed 
og stedvis endda byer midt over , men er stadig den gyldige poli
tiske grænse. Ell:ers var endnu ved slutningen af det 18. århundrede 

de fleste europæiske grænser kartografisk set usikre. 
For nations- og statsdannelserne er grænselinierne i det 

mindste i Europa noget sekundært , mens det primære har været na
turgrænserne. Den danske sydgrænse var en ødemarksgrænse. Danmark 

begyndte ved Kovirke. Men begyndte Karl den Stores rige ved Ejde
ren? Hans vigtigste grænsefæstning mod danskerne var Itzehoe. Også 
østgrænsen var en ødemarks9rænse: 

Nord for bygderne i Halland og Skåne og senere bygder i 
Blekinge lå et bælte af vejløse, skovrige og end og bjergfulde 
strækninger, næsten folketomt, kun op om Gotaelven blev Vester
gotland sparsomt beby9get og .først langt senere Småland , 
skriver Arup. 2) 

Havet, der for en senere tid er kommet til at stå som den 

klareste naturgrænse, var i den tidsalder, hvor de europæiske na
tioner begynder at tage form, ikke nødvendigvis skel , da transpor
ten over vand ofte var lettere end over land. De nordiske folk var 

oprindelig en etnisk enhed , Danmark et "thalassokrati ". Først i 
17o7 bliver Storbritanien en politisk enhed , og den dag i dag 
har waliserne bevaret deres sproglige egenart . De oprindelige 
angelsaksiske kongeriger i England afgrænsedes indbyrdes af det, 
Gor don East kalder "negativt land", d .v . s . områder , hvori kommu
nikation var vanskelig og bebyggelsen spredt: skove , moser, heder, 

bjerge. Det største af dem, Mercia - igen den sproglige rod "mark" 
grænsede til Wales. Lidt tidligere, end Godfred byggede Kovirke, 
opførte Mercias konge Offa her en vold, O.ffa 1 s dike, der sammen 
med et tæt skovbælte markerede grænsen mellem Wales og Mercia, 

l) Se f.eks. J.R.V. Prescott , The Geography of Frontiers and 
Boundaries, London 1965 . 

2) Erik Arup, Danmarks Historie, I, København 1925 , s . 51. 
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mellem walisere ("de fremmede") og angelsaksere1 ). Den franske 
geograf Jacques Ancel taler om "les Etats-clairi~res" og om "skov
fængslerne", som det lykkes de europæiske folkeslag at bryde ud 
af ved hjælp af økse og plov, mens tropeskovene er for stærke2 ) . 

Polen er en sådan typisk "lysningsstat", vokset op bag et "næsten 
uigennemtrængeligt skovbælte'' , bestående i vest af nåleskovene om
kring Oderen, i syd af Karpaternes gran- og bøgeskove, i øst af 
de maus~iske .sumpes fyrre- og elleskove. I Belgien følger sprog
grænsen mellem flamsk og fransk stadig i hovedtrækkene den grænse, 
som for 15oo år siden dannedes af la For~t Charbonniere - et me
ningsfyldt navn -, som strakte sig fra Sambre til Rupel 3 ). 

Jordbundsforholdene- ler, grus, sump- og morfologien
bjerge og bakker - bestemte, hvor skovene lå og fik lov til at 

J... 
stå . 

I Rusland opstod den første større statsdannelse på slette
landet i syd omkring Kief. Men sletten var en sårbar grænse over 
for de asiatiske rytterfolk . Det blev denskovbeskyttede stat omkring 
Moskva, der kom til at danne kernen i det fremtidige Rusland . Men 
dets sårbare slettegrænse krævede en stærk militær organisation: 

- the steppe frontier, open for centuries, contributed hugely 
to the militarization of Russian society, skriver Riasanovky . 4) 

Begrebet "naturlige grænser" som politisk målsætning plejer man 
at datere til den franske revolution. Naturen kom som bekendt på 
moden i oplysningstiden, i retslære, i børneopdragelse, i klæde
dragt , i havekunst og også som princip for organisationen af det 
internationale system . Rousseau skriver i 176o: 

La situation des montagnes de l ' Europe, des mers et des 
fleuves qui servent de bornes aux nations qui l'habitent, 
semble avoir deeide du nombre et de la grandeur de ces 
nations et l'on peut dire que l'ordre politique de cette 
partie dumonde est, a certains egards, l ' ouvrage de la 
nature. Ce n'est pas dire que les Alpes , le Rhin, ,la mer , 
les Pyrenees scient des obstacles insurmontables a l ' ambition, 
mais ces obstacles sent soutenus par d ' autres qui les fortifi
ent ou ramenent les Etats aux memes limites quand des efforts 
passagers les en ont ecartes. 

l) Bast , op.cit . , ss. lol-114. 

2) Jacques Ancel, Geographie des frontieres , Paris 1938, s. 53. 
3) Samme, s. 57 & 54 f. 
4) Nicholas v. Riasanovky, A History oE Russia, New York 1963, s.lo. 

l 
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Danton tog bolden op og gik i konventet i januar 1793 ind 
ror en annektion af Belgien med følgende argumenter: 

Je dis que c'est en vain qu'on veut craindre de donner trop 
d'et~ndue ~ la Republique. Ses limites sont marquees par 
la nature . Nous les atteindrens ~outes, des quatre coins de 
l 1 horizon: du cote du Rhin, du cote de l'Ocean, du Cbte des 
Alpes . La doivent finir les bornes de notre Republique et 
nulle puissance ne pourra nous emp~cher de les atteindre.l) 

I 1919 rejser marskal Foch påny kravet om den naturlige 
Rhin- grænse . Men det afvises med henvisning til et andet "natur
princip", nationalitetsprincippet af Clemenceau, der den 15. sept . 
1919 i kammeret siger: 

..., 
-la poussee vers le Rhin etait la traditi~n de nos ancetres . 
c•etait la tradition pour creer une frontiere, une vraie 
frontiere limitant le territcire fran~ais ... Mais ... aujourd' 
hui, quand je veux aller au Rhin, je rencontre des pays a lle
mands entreleRhin et moi et • .. je suis oblige d'en tenir 
compte. 2) 

For vel var Rhinen blevet en "naturli~ grænse" , d . v . s . en 
grænse, der var militært let at forsvare i 1792. Men længe inden 
havde en ødemarksgrænse skilt gallere og germanere, længe nok til, 
at to adskilte nationer havde udviklet sig . 

Ingen har måske tydeligere end general de Gaulle fremhævet 
grænsegeografiens betydning for forholdet mellem Frankrig og 
Tyskland, da han i 1934 skrev: 

Notre defense nationale est, par essence, celle de Paris. 
Eneare une large part de ce qui nous est necessaire se 
trouve-t-elle entassee tout pr~s de la pire fronti~re ••. 
En notre temps, le mande est fait a la machine. Du charbon, 
que prod~it la France, les deux tiers sortent de la terre a 
Lens ou a Valenciennes . Nos riches minerais de fer se tirent 
de Longwy , Briey, Nancy . Le peu de petrole que nous pauvons 
extraire jaillit du sol de l'Alsace. Sur cent cinquente hauts 
fournaux, cent vingt sont en Lorraine ou bien en Champagne. 
Il est tisse , au nord de la vallee de la Seine, les neuf di
xi~mes du drap francais, la plus grande part des produits 
chimiques, toutes n6s autos, tous nos avions . En Brie, en , 
Beauce, en Flandre, en Artois, sont nos meilieures terres a 
ble , nosbetteraves en Picardie et dans l'Ile-de-France. Le 
Bassin Parisien fait vivre quinze millions de Fran~ais, en 
moyenne les plus prolifiques et qui poss~dent les deux tiers 
de la fertune du pays. Or , a peine sort-onde Belgique, on 
est au milieu des metiers de Roubaix, des mines de Denain-

l) J.-B. ' Dureselle o .a., La politique etrangere et ses fondements, 
Paris 1954, ss. 57 f. 

2) Samme ss. 159 f . 
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Asnin ou des forges de la Meuse. Une seule etape m~ne de 
Sierch aux hauts fournaux de Thionville. D'Allemagne, on 
peut tirer au canon sur Pechelbronn et au fusil sur Stras
bourg. Point demarches devant nos tresors. 

I modsætning til dette i teknikkens tidsalder sårbare grænse-
land Tyskland: 

Combien sont lointains et repartis les centres actifs de 
l'Empire allemands Ruhr, Harz, Saxe, Silesie. Pour pouvoir 
les atteindre, il nous faut traverser, d'abord, les obstacles 
du Massif schisteux; vallees etroites, pentes escarpees, 
for~ts profondes . .. A-t-on pu franchir leRhin et penetrer en 
terre germanique? Le sol, par tous ses accidents, lutte contre 
l'envahisseur. Que celui-ci prenne la route du Sud, vingt 
massifs, badois, hessois, westphaliens, souabes, franconiens, 
thur ingiens , saxons, arientes en tous sens, coneaurent a le 
disloquer. Mais qu'il veuille marcher par le Nord, tant de 
fleuves eaupant sa route, tant de campines, fagnes, tourbieres, 
landes de sable, region d'etangs, indefiniment etales, usent 
tristement ses forces et son courage. Vielle histcire de 
Varus, de Soubise, de Moreau; supr@me hesitation de Foch. l) 

Renouvin ser på den anden side i "le trace parall~le des 
grands fleuves" i Nordtyskland en sandsynlig årsag til, at landets 
samling er blevet forsinket modsat Frankrig, hvor 

l'existence d'une zone de con.fluents dans le Bassin Parisien 
a ete une condition favorable ~ la croissance d'une capitale 
politique. 2) 

For til en statsdannelse hører ikke bare en grænse, men også 
en kerne . Hvor disse agglomerationskerner er opstået, har ikke 
bare været afhængigt af de geografisk betingede forsvarsmuligheder, 
men også af produktionsbetingelser og transportmuligheder: 

Moscow had the rare fertune of being located near the headwaters 
o.f four major rivers: the Oka, the Volga, the Don , and the 
Dnieper, skriver Riasanovsky. 3) 

Vi skal, når vi ser på kultur- og erhvervsgeografi, finde 
lignende forudsætninger for en statskerne andre steder. Ancel har 
ligefrem skabt et særligt begreb til at betegne "ve jstater", 
dromokratier4 >. Men hvor naturhindringerne er for store til den 
givne teknik, kan beslægtede folkeslag blive stående på stamme-

l) Charles de Gaulle, Vers l'armee de metier, udg. London 1~46, 
SS • 9 f • 

2) Renouvin & Durose1le , op.cit., s . 12 . 

3) Op.cit., s. 12o. Om "core areas" se Pounds, op .cit., ss. 171-86 . 
4) op.c~t . , ss. 58 .f . 
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samfundets stade og efterhånden 
lige forskelle . I de afrikanske 
forskellige etniske grupper med 

udvikle store kul turelle O~;J sprog
skovfængsler har udviklet sig 15oo 
6oo forskellige sprog1 )~ I Amerika 

udvikledes på samme måde flere hundrede indianske sprog, SE~lvom 

man havde en slags fælles tegnsprog2) . 

8 . Handelsveje . 

Den fransk-bel giske skole af politiske geografer og ge~ogra
fisk orienterede historikere, som man kunne kalde "antigeopoliti
kere ", fordi de arbejder ud fra en possibilistisk teori, hztr under
streget betydningen for statsdannelserne af geografiske hindringer 
på handelsvejene3 ) . Vidal de la Blache siger således: Ved tLdgangen 
fra bjerge, ov ergangen over floder, kanten af ørkener (hvOI' kara
vaneveje begynder) , kyster, overalt, hvor man må standse fCtr at 
omlade til et nyt transportmiddel , er der mulighed for , at en by 
vil opstå4 ). 

Hedeby er netop eksempel på en sådan omladeplads fra søtrans
port til landtransport (Hedeby-Hollingsted) . Ydermere befin.der den 
sig i skæringspunktet mellem to handelsveje - en øst- vestgående 
og nord-sydgående (Hær- eller oksevejen). London opstår på samme 
måde i et skæringspunkt mellem en nord- sydgående landakse og en 
øst- vestgående vandvej. Den opstår , siger Gordon East , på det før-

'ste sted regnet fra Themsens munding , hvor det var muligt at bygge 
broer~ 

l) Lacoste , op .cit ., s . 117 . 
2) John Collier, Indians of the Americas, New York 1947 , s. lol . 
3) Blandt geograferne kan nævnes Vidal de la Blache, Demangeon , 

Jean Brunhes, Camille Vallaux , blandt historikerne franskmæn
dene Luci en Febvre og Fernand Braudel og belgierne Henri og 
Jacques Pirenne (fader og søn) . Den possibilistiske tankegang 
formuleres af Febvre således: " les cadres naturels donne1nt aux 
societes humaines des "possibilites "; mais c ' est l'homme qui 
reste "ma"'ltre de ces possibilite" . Braudel understreger ligele
des , at "le milieu geographiques n ' est qu'un "facteur pa:rtiel 
d ' interpretation", car "il ne contraint pas les hommes sans 
remission". (Renouvin & Duroselle, op.cit., s . 26f.) . 

4) Jean Gottmann, La politique des Etats et leur geographie, Paris 
1952, s . 216 . 
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Below London one may search in vain for a camparable site, 
which afforded at the same time security against flood and 
attack and permitted the building of a bridge . Down- stream from 
London the estuary is flanked almost everywhere by alluvial 
flats which were subject to inundation at high water of 
spring tides . Where hard rock actually occurs on the banks 
of the river, as at Greenwich and Purfleet, there is no 
similar 'dry point• on the other bank; moreover, the breadth 
oP the river made bridging there an almost impossible task, 
in ancient times . The tices served to carry ships upstream 
to London, as the ebb waters helped to carry them seawards.l) 

Den jyske hærvej lagdes på vandskellet, således at man undgik 
brobygningsproblemer. 

Den kombination af kongemagt og handelsplads, man kan iagt
tage i Sønderjylland med kong Godfreds grænsedragning, genfindes 
andre steder i den tidligere middelalder, hvor de første europæiske 
statskerner bliver til: Frankerrigets grundlæggelse omkring Paris, 
der er knudepunkt i et system, der gik ad Rhonen over Lyon og 
Troyes ad Seinen til Flandern . Med albigED92rkorstogene lykkes 
det yderligere den nordfranske kongemagt at få kontrol med linien 
Provence- Garonne2), de første russiske statsdannelser omkring 
Kief og Novgorod. Grundlaget for dem var et evident interessefæl
lesskab: kongens opgave var at beskytte en handelsvej , der til 
gengæld gav ham gode indtægter, som muliggjorde denne beskyttel
sesopgave . Vi finder denne opfattelse klart og bevidst formuleret 
på et senere tidspunkt med henblik på handelsvejen gennem de dan-
ske farvande af Peder Okse i en note fra august 1571 til hollæn-
derne, hvori han forsvarer øresundstolden mod hollandske klager 
over, at den er blevet sat op: 

Nederlænderne burde sidst af alle klage; thi de var i taknem
melighedsgæld til Danmark . Mest for deres skyld holdt kongen 
flåder både i Vesterhavet og Østersøen For at rydde farvan
dene for sørøvere . Senest havde Danmark ofret meget på at ud
rydde de moskovitiske og polske fribyttere . Sligt burde de 
skønne på og mindes , hvorledes danske krigsskibe mangengang 
uden mindste erstatning havde skaffet dem deres skibe igen, 
som sørøvere alt havde bemægtiget sig. Det var de fremmedes 
pligt at betale den ubetydelige told, det var Danmarks pligt 
at holde søen ryddelig og værne om den frie skibsfart. 3) 

l) East, op .cit . , ss. So f. 

2) Andre Varaguac, Pourguoi Simon de Mentfort s•en alla defaire 
les Albigeois, Arnales Paris 1946, no. 3, ss. 2o9- 21B. \ 

3) Troels-Lund, Peder Oxe, udg . København l9o6, s. 231. 
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Men hvorfor blev Hedeby-ruten, der altså kom til at spille 
så betydningsfuld en rolle ved grundlæggelsen og afgrænsningen 
af den første danske statsdannelse, så lukrativ i denne epoke? 
Johannes Brøndsted henviser til Henri Pirennes banebrydende ar
bejde som islams udbredelse og konsekvenserne heraf for handels
vejene. Pirenne skriver heri. 

Ainsi on peut affirmer que la navigation avec 1 1 0rient cesse 
des les environs de 65o avec les regions situees a l'Est de 
la Sicile et que dans la ?econde moitie du VIIe siecle, elle 
s•eteint sur toutes les cotes de 1 1 0ccident ... L'ancienne 
unite economique de la Mediterranee est brisee et elle le 
restera jusqu'a l'epoque des Croisades , l) 

Frankerriget orienteredes herved nordpå og øst-vest-handelen 
søgte nordligere veje . Den ene gik over Venezia og nordpå ad Rhinen, 
dog foreløbig hæmmet af Alpebarrieren. Den anden ad de russiske 
floder gennem Østersøen over Hedeby. For med den muh1ammedanske 
erobring af Syrien var de byzantinske handelsveje til Asien blevet 
tvunget nordpå til Sortehavet 2 ). . 

Vestover var handelen i den første fase på frisernes hænder. 
Godfred pønsede på at sikre sig også deres udgangsbaser ved an
greb mod de nederlandske kyster. Han blev imidlertid myrdet ~ 

8lo. Men i 834 overfaldt danskerne den førende nederlandske og 
frankiske handelsby Dorestad, der var endestation for begge de 
førende øst-vestlige handelsveje, Østersøvejen og Rhin- vejen. 
~lcre angreb fulgte efter . Men det, der gjorde ende på byens ek
sistens, var dog den store stormflod i 864 , der ændrede Rhinens 
løb og dermed gjorde ende på Dorestads handelsmuligheder3). 

Andre nederlandske byer overtager dens funktioner , og i løbet 
af det 11. århundrede begynder Brugge at blive det vesteuropæiske 
nav i den store handelsakse, der går over Venezia til Konstantino
pel . Den vokser i betydning, da det lykkes middelalderlige inge
niører at overvinde naturvanskelighederne på vejen til Skt . Gothard
passet. Omkring denne flaskehals i handelsvejen opstår den første 
schweiziske statsdannelse. "La route du Gothard cree la Suisse", 
skriver Jacques Pirenne4 ) . Omkring denne hovedakse vokser Vest-

' l) Johannes Brøndsted, Vikingerne , København 196o, s . 13 ~ 23 f. & 
Henri Pirenne Mahomet et Charlemagne, udg . Paris 1961, ss. lo2 f . 

2) Jacques Pirenne, op . cit ., II, ss . 41 ff . 

3) Brøndsted, op.cit ., ss . 4o-42. 
4) Johan Schreiner , Middelalderen, Oslo 1953, 

Ja~ques Pirenne, Les Grands Courants de l'histoire universelle, 
II, Paris 1959, ss . 22o f. 
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europa på, siger Pirenne; dets grænse går igennem Tyskland. Til 
Vesteuropa hører Rhin- og Donau-Tyskland, præget af handelbyernes 
borgerklasse, betalt arbejde, kapitalismens opkomst. øst for Elben 
opstår et autoritært feudalsamfund, hvis økonomi hviler på en korn

eksport, baseret på et nordløbende flodsystem og tvangsarbejde. 
Den anden nord-sydgående akse, som havde været grundlaget for 
Hedeby-ruten, det russiske flodsystem var blevet klippet over ved 

tyrkernes fremtrængen fra Asien1 J. øst-vest-aksen Sortehavet-Donau 
svækkes i betydning med korsfarernes ødelæggelse af Konstantinopel 
i 12o4. Korstogene sikrede nye veje mod Østen gennem Middelhavet. 

Men også de kom efterhånden under tyrkisk kontrol. Vesteuropæerne 
søgte at omgå den, sydpå langs Afrikas kyst, vestpå mod Indien for 
at støde på Amerika. Åbningen af de nye handelsveje til Asien var 

de europæiske atlantstaters værk. Handelen begyndte at hensygne 
i Middelhavet2 ). Men Nederlandene var stadig et knudep~nkt. Den 

kapitaldannelse, der blev forudsætningen for den store eur:>pæi.ske 
ekspansion, lå stadig i dette handelsknudepunkt. I senmiddelalde

ren er grundlaget for kapitaldannelsen for en stor del de mellem
europæiske sølvminer. Men også denne kapital vandrede vestpå til 
Rhin-Tyskland og Nederlandene, fordi der her både var en produk
tion af eftertraktede varer og et borgerskab med kommerciel er
faring. Geografien havde givet muligheder. Udnyttelsen af dem var 

betinget af en udvikling i produktions- og transportteknik, som 
\ 

vi skal vende tilbage til, men også af en samfundsstruktur, der 
gav spillerum for et entreprenant borgerskab med økonomisk ind
sigt. 

I det lange løb blev det ikke Mellemeuropa, der drog fordel 

af sølvminerne i Tyrol, Steiermark, Bøhmen og Ungarn, men Neder
landene. Det blev ikke Portugal og Spanien, der drog fordel af 
krydderiimporten og guldstrømmen fra den nye verden, men Flandern, 

i første omgang Brugge, derpå, da dens havn sandede til, Antwerpen, 
hvis handelsborgerskab, da Flandern i det 16. århundrede blev kuet 
af spanierne, flyttede nordpå til Holland, hvor det økonomiske 

tyngdepunkt kommer til at ligge i det 17. århundrede3 ). Mens 

l) Samme, s. 241 ff & 653. 
2) Erling Bjøl, Sol og Sult, underudviklingens problem i Syditalien, 

København 196o, kap. IV. 

3) Pieter Geyl, The Revalt of the Netherlands, London udg. 1958, 
s. 2ol. 
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Tyskland og England hærges af borgerkrige, får Holland sin "gyldne 
tid". Senere flyttes tyngdepunktet videre vestover til England, 
der bliver Vesteuropas store handels- og industrination, til dels 
i kraft af nederlandsk kapital. 

Hvorfor kommer hele dette store gennembrud, der til sidst 
fører til Europas dominerende stilling i den internationale poli
tik, netop i Vesteuropa? Mange forskellige forhold spiller ind, 
som kort skal berøres i det følgende: en frugtbar vekselvirkning 
mellem geografiske betingelser og teknologisk udvikling, mellem 
økonomisk udvikling og samfundsstruktur. I denne forbindelse, 
hvor opmærksomheden navnlig er rettet mod hande1svejenes betydning, 
er det dog naturligt at stille spørgsmålet, hvad det var for en 
handel, der skulle vise sig i den grad lukrativ . Dels er der tale 
om en eksport af varer, som produceres i dette område, og her 
spiller tekstileksporten tidligt en betydelig rolle, senere bl.a. 
våbeneksporten og slavehandelen. Allerede venetianerne havde tjent 
på denne trafik, der for en stor del var baseret på slavejagter 
blandt de slaviske folkefærd (heraf navnet) og med marked i de 
muhammedanske lande . Det atlantiske Europa og navnlig England skaf
fede sig varen i Afrika1 ) . 

Men også importhandelen var lukrativ, krydderi navnlig pebber, 
en vare, der ikke fyldte meget i et skib, men var stærkt efters~urgt 
i et Europa, hvis konserveringsteknik ikke var særlig udviklet2 >. 
Her var en vare, som Europa ikke selv kunne producere. Samtidig 
var der i perioder et hastigt voksende marked for denne og andre 
oversøiske varer, betinget af gennembrud i produktionsteknologien, 
der skabte nye muligheder for at udnytte de givne naturbetingelser. 
Disse gennembrud i forening med visse transportteknologiske gen
nembrud gjorde det muligt for europæerne at basere deres oversøiske 
import af råvarer på eksport af visse færdigvarer, en situation, 
der stadig eksisterer , også efter at den politiske dominans er 
ophørt, og ikke mindst at blive verdens 11 carrier" ,,. på hvis køle 
også en stor del af handelen mellem de oversøiske lande indbyrdes 
foregik. Dette transportmonopol bød på enorme berigelsesmuligheder. 

l) Jacques Pirenne, op . cit ., II, s. 392. 

2) Da Christian IVs broder hertug Ulrik i 1592 14 år gammel sendtes 
til universitetet i Rostock, hvor han omgående blev rektor 
magnificus, havde han i sin proviant ikke mindre end 15 pund 
pebber! (Troels Lund, Dagligt liv i Norden, v, udg. København 
1914, s . 65 .) 
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Fra Amerika kom guld og sølv til Vesteuropa. Med dette kunne de 
europæiske handelsnationer igen indkøbe de eftertragtede krydderi
og luksusvarer i Asien, der atter solgtes i Europa med store for
tjenester. Selv handelen mellem asiatiske lande indbyrdes gik for 
en stor del over på europæiske hænder1 ) . 

For at forstå denne udvikling , er der nødvendigt at se på 
først endnu nogle geografiske faktorer, der har haft indflydelse 
på produktionsudviklingen, og derpå på den teknologiske udvikling, 
der skabte betingelserne for at udnytte mulighederne . 

9 . Klima. 

Der er ingen nødvendig korrelation mellem militær magt og 
økonomisk styrke . Men økonomisk styrke er et potentielt grundlag 
for magt . Der er heller ingen nødvendig korrelation mellem geo
grafi og økonomisk styrke . Men visse geografiske faktorer har 
beg~stiget økonomisk vækst, andre hæmmet den. 

"Climate, skriver East, is the chief among those physical 
agents which define within what limits and in what ways man can 
seek his livelihood 112 ). Så betydningsfuld en faktor er klimaet , 
at visse forfattere med klimaet som udgangspunkt har udviklet 
et helt deterministisk historiesyn . Den mest ihærdige talsmand 
for 
de':r 
n es 

denne "klimaskole" har været amerikaneren Ellsworth Huntington, 
i talrige skrifter har beskæftiget sig med klimaforandringer
indvirkning på historien3 ) . Huntingtons kongstanke går ud 

på , at civilisationen på grund af fremadskridende tørke stadig har 
bevæget sig vestover . Han mente at have fundet en slags empirisk 
bevis på sin teori ved at sammenligne årringene i de californiske 
kæmpetræer, sequoia-træerne , med udviklingen i oldtidens Middel
havsciviliation. Men ellers var hans store paradenummer mongoler
nes indfald i Europa, der efter hans opfattelse var forårsaget af 
en tørkecyklus i Asien. Vi har tidligere berørt , hvordan de asi
atiske rytterfolk gjorde ende på de bycentrerede sydrussiske stats
dannelser og overskar handelsvejene f r a Orienten til Østersøen . 
Til gengæld åbnede de mongolske erobringer en direkte forbindelse 

l) Carlo M. Cipolla , Guns and Sails in the Early Phase of European 
Expansion 14oo- 17oo , London 1965, s . 136 . 

2) Op.cit ., s . 44 . 
3) Huntington er forfatter eller medforfatter af 57 bøger . Hoved

tankerne i dette omfattende forfatterskab sammenfattes i 
Mainsprings of Civilization . 
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mellem Europa og Kina, der fik en vis betydning for den tekniske 
revolution i Europa. Men om det var tørke, der drev dem på erobring, 
er omdiskuteret. And:re mener, at det tværtimod var rigeligere regn, 
som forbedrede de centralasiatiske græsgange og derved muliggjorde 
en kraftig befolkningstilvækst1 ). Under alle omstændigheder var 
grundlaget for deres militære triumfer en ny kombination af våben
og transportteknik, et fænomen, som man gang på gang møder ved 
store omvæltninger i den internationale magtbalance. Jean; Gotmann 
gør opmærksom på en svaghed i klimateoretikernes metode ved at an
føre et konkret eksempel: En ungarsk geograf opholdt sig i 1917 i 
russisk Turkestan og var vidne til, hvordan den organiserede myn
dighed, der administrerede vandfordelingen, brød sammen. Det førte 
til, at bønderne i inderzonen af overrislingsområdet brugte for 
meget vand, så der ikke blev nok til yderzonerne, hvorved ager-
jord blev til ørken. En Huntington kunne komme til den opfattelse. 
at klimaforandring havde forårsaget den politiske omvæltning og 
ikke omvendt! 

Mongolernes indbrud er den pol i tiske omvæltning, der ødelæg
ger vandfordelingssystemet i Eufra~Tigrisdalen, som først et mo
derne Irak nu prøver at reetablere. Netop i områder, hvor land
brugsproduktionen er afhængig af kunstvanding, har samfundsorga
nisation ofte været knyttet til vandkontrol, og omvendt har poli
tiske omvæltninger ved at forstyrre vandkontrollen ødelagt grund
laget ror et organiseret samfund. Hannibal-krigene baner vejen 
for malariaen i Syditalien. Goternes ødelæggelser gør den romer
ske Campagna til en malariasump. 

Nogle af de ældst bevarede lovtekster fra Mellemøsten gælder 
vandfordeling. De første større samfundsdannelser og måske selve 
landbrugsøkonomiens oprindelse kan spores til store floddale om
kring Nilen, Eufrat-Tigris, Indus og Hoang-Ho. Da isen trak sig 
tilbage fra Europa, forvandledes det regnfulde bælte fra Sahara 
ind over Asien, som havde kunnet ernære en jægerøkonomi, til ørken 
og steppe, og de store floddale, der havde været utilgængelig 
jungle, blev til gengæld beboelige, mens kun nomade~ kunne opret
holde livet i de nye steppeområder2). 

l) Se Jean Gottmann, op.cit. 
2) East, op.cit., ss. 46-49. 
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Man behøver dogikke at gå helt t1lbage til hverken forhisto
risk tid eller oldtid for at konstater e k l imaets betydning for 
samfundsstruktur og økonomisk vækst . Den er navnlig tydelig i de 
marginale områder nord og syd for den temperer ede zone og i land
brugsproduktionen. I syd er kunstvanding en forudsætning for en 
udbytterig landbrugsproduktion . Den må være kollektivt organiseret. 
I Nordeuropa kunne den enkelte , bare han havde en økse, rydde 
skov og dyrke jord. 

Ganske små ændringer i regnfald i væksttiden kan ødelægge 
høsten i middelhavsområderne. For selv den rigelige regn , man får 
i vintertiden , kommer ikke jorden til gode, da karstområderne ikke 
kan holde på den , og lerjorden ved regnfald bliver vandtæt , så 
vandet løber af den, ofte i store oversvømmelser . Da det ikke fry
ser , får jordbunden ikke den porøse struktur, man kender fra det 
tempererede Europa , og man får det f ænomen, der er kendt som 
"pedologisk t ørke"1 ). 

I det nordlige marginalbælte kan ganske små temperaturudsving 
få dybtgående virkni nger for landbrugsproduktionen. I Finland var 
gennemsnitstemperaturen i de første 12 eft erkrigsår 2° under ni
veauet i 3o ' erne med det resultat , at nordgrænsen for sommerhvede 
flyttede sydpå fra Oulu til vaasa, over 2oo krn2 ). Temperatursving
ninger har i dette bælte også stor betydning for kommunikation 
og fiskeri . Kl imaforandringer fra vikingetiden til senmiddelalde
ren sætter dybe spor i nordisk historie. Det oprindelige eksistens
grundlag for den nordiske civilisation i Gr ønland tilintetgøres og 
vejen til Amerika glemmes , da klimaet bliver koldere . Eskimoerne , 
der følger sælen , rykker atter sydpå og udrydder de sidste nord
boer . En modsat bevægelse har kunnet iagttages i vort eget år
hundrede, hvor temperaturstigning har ført sælen nordpå, hvorved 
grundlaget for den østgrønlandske fangerøkonomi er blevet tilin
tetgjort. Grønlænderne er i stedet blevet henvist til fiskeri. 
Men også dette er usikkert, da en svingning på blot 1/2 grad i 
havtemperaturen kan fordriv·e torsken . 

Klimaforandringen i senmiddelalderen tilskreves af den sven
ske oceanograf Otto Petterson ændringer i strømforholdene, som 

l) Nærmere behandlet i min bog Sol og Sult , kap . III . 
2) Ekonomiska Samfundets Tidsskrift, Hel singfors 1957 , nr . 2 . 
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førte isbjergene længer e sydpå. Petterson så også disse ændringer 
i havstrømmene , som han satte i forbindelse med månens og jordens 
relative stilling i forhold til solen, som baggrunden for den for
andring, der sker i fiskeri et i de danske farvande i middelalde
ren og renæssancetiden. I senmiddelalderen var en af Danmarks sto
re indt~gtskilder sildefiskeriet og sildesaltningen ved Øresund. 
Omkring 14oo nedsaltedes hvert år 2oo . ooo tønder sild på Skåne
kysten . Ved år 15oo kun so.ooo . I midten af det 16. århundrede 
er sildefiskeriet flyttet til det nordlige Kattegat, og senere 
flytter det endnu længere nordpå. I takt hermed overtages det af 
hollænderne, mens Hansa • e~s magt nedbrydes: 

Det var , siger Arup, ikke ved den danske regerings kloge 
handelspolitik , men fordi skånesilden svigtede, at hanse
aterne blev konkurreret ud i Danmark . l) 

Udviklingen i den modsatt e ende af den tempererede zone , 
i Middelhavsområdet gav samtidig nye muligheder for de driftige 
hollændere , der i slutningen af det 16. århundrede begynder at 
eksportere østersø-korn til Middelhavsområdet2) . 

Af mere aktuel interesse for den internationale politik er 
de problemer, som klimaet skaber i andre marginalområder og i 
områder uden for den tempererede zone . 

I Sovjetunionen er landbrugsproduktionen bestandig udsat for 
klimatisk bestemte svingninger, der undertiden som f . eks. i 1963 
tvinger landet til stor kornimport . Kun 1/8 af det sovjetiske 
t erritorium er anvendelig landbrugsjord , og små udsving i nedbør 
i vækstperioden og temperatur kan have store følger . Selv i Ukraine 
er sommeren tør , og i Centralasien medfører tørke ikke bare mis
vækst , men ofte også jordflugt . Den strenge vinter gør floderne 
uanvendelige som transportveje en stor del af året, således at 
klimaet spiller en rolle ikke bare for landbrugs- , men også for 
industriproduktionen . 

l) Erik Arup , Danmarks Historie , II , København 1932 , s . 287 , 
O~to Petterson, Xlimatforandringar i historisk och forhistorisk 
t~d , Uppsala 1913 . 
Gustaf Utterstrom, Climatic Fluctuations and Population Problems 
in Early Modern History , The Scandinavi an Eecnornic Ristory ' 
Review , Vol . III , nr . l, Upsala 1955 · 

2) Utterstrøm, op . cit . , Fernand Braudel , La Mediterrannee et le 
Monde mediterraneen a l ' epoque de Phil~ppe II, Par~s 1949, 
s. 469 og min Sol og Sult , ss . 56 f. 
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I udvikl i ngslandene, hvis økonomi stadig fortrinsvis er ba
seret på landbrug, gi v er kl·:imaet betydelige handicaps . Effekt i v t 
landbrug forudsætter ofte kunstvanding, der igen ofte forudsætter 
et velorganiseret samfund . Indiens økonomi er prisgivet monsunens 
luner , den samme monsun, der gav de mellemøstlige folk en lukrativ 
mellemhandlerstilling mellern Asien og Europa, indtil atlanteuropæ
erne orngik dem og fandt direkte veje til østen1 ) . Marston Bates 
har gjort opmærksom på, at større samfundsdannelser i troperne kun 
er opstået, hvor man har dyl:-ket majs og ris, der egner sig til op
bevaring og transport, mens mange tropefolks hovedernæring er rod
frugter, der hverken kan opbevares eller transporteres, men til 
gengæld heller ikke er sæsOt'l.bundne2 ) . Hvede er i troperne meget 
udsat for sygdomme3 >. 

Sygdomme, der hæmmer m~:mneskenes produktionsevne , er stærkt 
klimabetingede4 ). Malariaen har indtil de allersidste årtier gjort 
ellers frugtbare områder i ~1iddelhavsområdet og mange andre steder 
i subtropiske og tropiske områder nærmest ubeboelige. Gul feber, 
snyltere, cholera, kopper ha~ger mange steder i troperne og svæk
ker befolkningens energi . l~)o millioner afrikanere skønnes ramt· 
af bilharziose . 78% af børnE~ne i Nordafrika menes a t lide af 
trachoma 5 ) . 

l) Se f.eks. Aly Mazaheri 1 So lebten die Muselmannen, Stuttgart 
1957, kap. lo. -

2) Marston Bates, Where Winter Never Comes, New York 1952, s . 162. 
3) Johannes Humlum, Kulturge~ografisk Atlas, II, København 1955,s .37. 
4) Biologer har påvist, at den optimale arbejdsindsats ligger i den 

tempererede zone og allerede daler væsentligt i Syditalien og 
Ægypten, ( Renouvin & Duroselle, op. c i t. , s. 7) • 

5) Yves Lacoste, Geograrhie du sous-developpement, Paris 1965, 
s. 111. Bilharzioseremkaldes af snylteren bilharzia, der le
ver i blodet og volder ha~aturi. Trachoma er en øjensygdom , der 
udbredes gennem fluer og fremkalder hel eller delvis blindhed. 
En anden almindelig øjensygdom, der volder blindhed i troperne, 
er onchocercose. En meget udbredt snyltersygdorn er også filari
ose. Forskellige former Eor arnøbiasis giver dysenteri og andre 
indvoldssygdomme. Endnu en lang række sygdomme må sættes direk
te i forbindelse med manuelfuld ernæring: pellagra (af protein
mangel), beri-beri, hemeralopi, der volder natteblindhed, horn
hindesår, knoglesygdommerl osteomalaci, kwashiorkor, der er 
meget udbredt. 
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Imidlertid kan kl·imaet vanskeligt betragtes som en udtømmen
de forklaring på, at det er folkene i den tempererede zone, der 
kommer til at dominere den internationale politik. Amerikas klima 
er det samme før og efter europæernes ankomst, men dets udvikling 
helt forskellig. I de nuværende u-lande findes der et enormt uud
nyttet landbrugspotentiel. I Latinamerika kan l/4 af det samlede 
areal opdyrkes uden anvendelse a.f særlig udviklet teknik, skønner 

. . l) 
den franske geograE Yves Lacoste, mens fakt1sk kun 5% udnyttes . 
I Asien og Afrika er der ligeleses store muligheder. 

Udnyttelsen af landbrugsmulighederne i Nordeuropa sker efter 
visse teknologiske gennembrud, som skal behandles i det følgende, 
ligesom spørgsmålet om, hvorfor den samme teknik, der ofte er 
kendt tidligere andre steder, ikke her får den samme virkning. 
Den middelalderlige "landbrugsrevolution'' i Europa hører igen til 
forudsætningerne for den opblomstring af .fjernhandelen, der bi
drager til den kapitaldannelse, som hører med til .forudsætninger
ne for den industrielle revolution. Denne begunstiges dog også 
af visse geografiske faktorer, som til dels er identiske med dem, 
der begunstiger landbruget, men til dels også har en anden karak
ter. Mens de faktorer, der betinger en overskudsproduktion i land
bruget, er knyttet til klima og jordbundsforhold, er industriali
seringen afhængig af tilgængelige ressourcer i undergrunden og 
ligesom handelen af "transporttopogra.fien". 

Når det gælder landbrugsproduktion, er det ernæringsunderlag, 
der muliggør de forske llige europæiske ''befolkningseksplosioner", 
i hovedsagen vækster af ikke-vesteuropæisk oprindelse: Kornsorter
ne synes at stamme fra Mellemøsten og måske Afrika. Kartoflen er 
indført .fra Amerika2). 

En række af de ressourcer, der er betingelse for industripro
duktionen, findes i de oversøiske lande, og er undertiden - som 
i Amerika - rigeligere og ·gunstigere disponeret fra naturens hånd 
end i Europa. 

lo. Ressourcer. 

Indtil atomalderen ansås det materielle grundlag for en stats 

l) Op.cit., ss. 33 & 96. 
2) Edgar Anderson, Plants, Man and Life, London 1954· 
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militære potentiel for at være dens sværindustrielle kapacitet, 
som igen hvilede på dens produktion af kul og stål. Den oprindeli
ge europæiske ekspansion havde imidlertid et andet grundlag. Det 
var skovene, der var ressourcersunderlaget for Nordvesteuropas 
styrke. Indtil begyndelsen af det 18. århundrede hviler jernpro
duktionen på trækul1 ). Først opfindelsen af koks, for første gang 
anvendt i højovne i England i 1735, gør kul til industrigrundlag, 
og endnu langt senere hviler grundlaget for Englands magt på træ
skibe. Under Napoleonskrigene er de vigtigste strategiske råvarer 
mastetræ og hamp, som England importerer fra østersølandene. De 
franske skibe har ordre til at skyde mod rigningen på de engelske, 
og ved krigens afslutning er den engelske flåde stærkt forfalden 
på grund af vanskelighederne ved at få "naval stores 11 fra Øster
søen2). 

., . 
Allerede omrking 17oo er England stærkt afhængi~af træimport 

til sin jernindustri. I Spanien afslutter våbensmedierne i Taleda 
i senmiddelalderen den ødelæggelse af middelhavsskovene, som i 
Italien og Grækenland indledes allerede i oldtiden. Nogle har 
villet se rovdriften på skovene som en vigtig determinant i 
oldtidscivilisationernes nedgang. Under alle omstændigheder med
fører den en forandring i grundvandsforholdene og en udbredt ero
sion, som forringer landbrugspotentiellet i løbet af Middelalderen. 
Også den muhammedanske middelhavscivilisation er handicappet i 
forhold til Nordvesteuropa, når det gælder træressourcer. 

Med industrialiseringen bliver kul i løbet af det 19. århun
drede et vigtigt grundlag for staternes produktion. England og 
Tyskland og siden Amerika får herved betydelige fordele i sammen
ligning med den tidligere dominerende magt Frankrig, hvis kullejer 
er sparsomme og ufordelagtigt placerede. Overhovedet er det ikke 
bare kullenes kvalitet og kvantitet, men også deres tilgængelig
hed og transportmæssige placering, navnlig i forhold til jern
malmen, der betinger de sværindustrielle udviklingsmuligheder. 
Landtransport af kul og jernmalm skønnes at være syv gange så 

l) Den engelske jern- og våbenindustri grundlagdes i Sussex, hvor 
der fandtes jernmalm i nærheden af store skove. Cipolla, 
op.cit., s. 37. 

2) Einar Maseng, Utsikt over de nordeuro eiske staters utenriks-
politikk i de s2ste undrer, Oslo 19 
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kostbar som skibstransport1 ) . USA er i så henseende stærkt begun
stiget i sammenligning med Sovjetunionen . Den amerikanske sværin
dustri har kunnet baseres på transport af malmen fra de rige 
Mesabi Range lejer i Minneseta over de store søer til kulstaterne 
Ohio og Pennsylvania, mens den russiske sværindustri først har 
været baseret på malmlejerne i Kriv6j Rog og kullene i Donets
bassinet, derpå er blev~t udbygget i Sibirien på malmen i Magni
togorsk og kull ene i Kuznetsk . I begge tilfælde foregår transport 
over land vest- øst , mens floderne løber syd- nord . I Sibirien er 
afstanden mellem kul og malm 2 . ooo km , og 1/3 af kullene går til 
transporten2 ) . De ulaainske malmlejer ligger til gengæld i et 
strategisk meget udsat område . 

I forhold til Europa er Amerika .favoriseret ved , at kulfløt
serne i Appalacherne er ubrudte , ligger i vandrette lag i over
.fladen, så de er direkte tilgængelige , og har en tykkelse på op 
til 3 meter, mens de rigeste lag i Europa , Ruhr- kullene kun er 
l m tykke og ligger i 7oo- 8oo meters dybde . Fremskaffelsen af 
kokskul kræver således større investeringer i Europa . 

I Europa har de vigtigste kul- og malmlejer endv i dere gennem 
det meste af industrialiseringsfasen været adskilt af politiske 
grænser , til dels mellem de fjendtlige stater Frankrig og Tyskland . 
De største malmlejer ligger i Lorraine og Nordsverige , de største 
kullejer i Ruhr . Udnyttelsen a.f Lorraine- malmen blev mulig efter 
opfi ndelsen af Thomas- Gilchrist- metoden i 1879 , der muliggjorde 
stålfremstilling af fosforholdigt råjern3 ). Størstedelen ar denne 
malm lå i Frankrig og Luxembourg, men den tyske sværindustri kun
ne dog opbygges på grundlag af malmen i 1othringen og kullene i 
Ruhr , transportmæssigt baseret på en skytteltrafik med jernbane , 
idet vandvejen mellem Lorraine og Ruhr .først gjordes sejlbar med 
kanaliseringen a.f Moselfloden i 1964 . 

I 1914 var et a.f den tyske hærs første træk at besætte det 
.franske Longwy- Briey- bassin, hvorved den tyske krigsindustris 
malmforsyninger sikredes . Efter tabet ar 1othringen i 1918 omstil
ledes den nye tyske stålindustri i løbet af 2o'erne i højere grad 
til svensk malm, der gav Norden en ny strategisk betydning i 
1939- 4o . 

l) Humlum , op . cit., II , s . 232 . 
2) Haas & Whiting, op . cit ., s . 93 . 
3) Humlum, op . cit . II, s. 2ol . 
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Den franske stålindustris afhængighed af Ruhr- kullene , der 
havde begrænset dens produktionsudvidelse i mellemkrigsårene , 
søgtes overvundet med oprettelsen af kul- og stålunionen i 1952, 
som skulle forhindre diskrimination fra tysk side i koksleveran
cerne. 

Den tekniske udvikling har i nogen grad forandret grundlaget 
for kul- og stålunionen . Bygningen af meget store transportskibe 
og indførelsen af meget store produktionsenheder har gjort det 
muligt at basere en moderne rentabel stålindustri på oversøisk 
malm , således at både Italien og Holland har kunnet opbygge leve
dygtige stålindustrier baseret på indført malm og kul. Omvendt 
er disse ressourcers tilstedeværelse ikke i sig selv tilstrække
lige til at udløse industrialiseringsprocessen. Indien har bety
delige malmforekomster og kul, omend for størstedelen uegnet til 
koksfremstilling , i de nordøstlige provinser . Kina råder over 
verdens tykkeste kulfløtser og en del malm. Men selvom verdens 
ældste jernindustri fandtes i Shansi i Nordkina, er det først i 
de senere år, opbygningen af en moderne sværindustri i de to lan
de er kommet i gang . 

Den tekniske udvikling forandrer bestandig det for en stats 
potentiel relevante ressourceunderlag . Kullene suppleres og for
trænges til dels som energikilde af olie og elektricitet . Mellem
østen får dermed for oliens vedkommende en central betydning . Ud
nyttelsen af disse ressourcer kræver imidlertid en betydelig ka
pital, og de kommer derfor først og fremmest de allerede eksiste
rende industrilande til gode . Igen er sømagterne favoriseret af 
transportmæssige grunde. Uden en betydelig tankerflåde ville en 
sovjetisk besættelse af Mellemøsten være af ringe direkte værdi1 ) . 

El-kraftens indførelse giver vandkraften en ny betydning som 
energiressource . Påny er Amerika stærkt favoriseret af store flo
der , der udnyttes i nogle af verdens største hydroelektriske el 
kraft- værker som Grand Coulee ved Columbiafloden, Hoover Dam ved 
Colerado og Tennessee Valley. Også Sovjetunionen har meget betyde
lige ressourcer, men udnyttelsen af dem vanskeliggøres af, at 

l) Strausz & Possony , op .cit ., s. 143. Om ressourcefordelingen se 
generelt Humlums Kultur~eografisk Atlas og Oxford Eecnornic Atlas 
of the World, London 19 5. 

l' 

',l , 

l' 
l ,, 
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mange floder er tilfrosne en stor del af året. I Vesteuropa har 
Frankrig siden den anden verdenskrig foretaget store investerin

ger i udnyttelse af vandkraftressourcer, der er større end Eng
lands og Tysklands. 

Et vandløbs potentielle eller nyttebare kraft på en bestemt 
strækning måles ved produktet af faldhøjden på den givne 
strækning og vægten af det vand, der i et givet tidsrum falder 
over strækningen . Den teoretiske kraftydelse er ca . lo kW pr . 
sekundkubikmeter vand pr. faldmeter, den teknisk og økonomisk · 
opnåelige dog i reglen kun omkring 8 kW . l) 

Terrænets morfologi er derfor af stor betydning for udnyttel 
sesmulighederne ligesom variationerne i vandstanden . Men igen er 

potentiellet i sig selv ikke nok. Afrika har verdens største po
tentielle vandkraft, men det har været vanskeligt at skaffe kapi

tal til udnyttelse af den, da der savnes andre forudsætninger for 
rentabel industrialisering2 ) . 

Andre energikilder , der i de senere år, har fået stigende 

betydning , er naturgas (USA 78% af verdensproduktione~, Sovjet-
1 

unionen 8, Canada 3, i Europa Frankrig, Tyskland og Holland, fra :
1

1 
Nordsøen , betydelige reserver i Algeriet), og atomenergiens grund- 8 

mineraler uran og thorium . De vigtigste uranproducenter er USA, 

Canada, Sydafrika, Congo og i Europa Frankrig, Czekoslovakiet, 
Ungarn og Sovjetunionen . Thorium produceres først og fremmest 
af Sydafrika, USA, Madagascar, Australien, Malaysia og Sydkorea. 

l' 

l 

Rigelige mængder af elektrisk energi har vist sig af betyd
ning for fremstilling af kernevåben, navnlig brintvåben, og for 
produktionen af et af de vigtigste moderne strategiske metaller, 

aluminium, der fremstilles af bauxit (efter byen Les Beaux i 
Provence). Frankrig og Ungarn er førende europæiske bauxit- og 
aluminiumsproducenter, mens sovjets bauxit skal være af ringe 
kvalitet3 ). 

l l 

Den moderne våbenindustri har overhovedet givet en række me
taller en ny stratetisk betydning: titanium på grund af dets høje 
corrosionsmodstand. Indien er den største producent . Men de rele-

l) Humlum, II, s. 285. 

2) Oplysninger om vandkraftpotentiel er meget usikre og svingende. 
Humlum angiver f . eks. (II, s. 287) Congo floden til at rumme 
2o- 25% af verdens samlede vandkraft , hvorimod Oxford Eecnornic 
Atlas anslår det samlede Afrikas ressourcer til 23% af hele 
verdens. 

3) Humlum, II , s. 283 . 

l 
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vante mineraler findes også i Canada , USA , Norge (Sogndal) , Austra
lien og Finland . 

Cadmium , e t ret sjældent metal, der bruges i atomindustrien . 
(USA , Belgien , Canada , Sydvestafrika , Mexico, Japan, Congo). 

Platin. Raketter , jetmotorer , rumskibe . (Canada , Sydafrika, 
Sovjetunionen) . 

Columbium . Hærdning af stål udsat for høj temperatur . (Hoved
producenter Nigeria og Sovjetunionen . Nogen produktion i Norge) . 

Magnesium . Flyve- og atomindustrien . (USA, Sovjetunionen , 1
1 

Norge) . 
Beryl lium. Atom- og f l yveindustrien, raketbrændstof . (Br asi-

1 i en, M o zam bi que, Arge n tin a) • v en tes a t f å s ti g ende betydning1 ) . l i 
Lithium . Det letteste eksisterende metal, 1/3 af aluminiums 

vægt. Raketter og rumskibe . Brintbomber . Raketbrændstof. (Hoved
producent South- Rhodesia . Nogen produktion i Sydvestafrika , Cana
da og USA) . 

Andre strategisk vigtige metaller er nikkel (hovedproducent 
Canada, Sovjetunionen , bl . a . Petsamo- minerne), mangan (Sovjetunio
nen , I ndi en), cobalt (Kathanga i Congo , Zambia , USA, Finland), 

t ungsten , jetmotorer og raketter , (halvdel en af verdensproduktionen !' 
- '' •. 

fra Kina , dernæst Sovjetunionen og USA), molybdæn , fordelagt i gere 
erstatning for tungsten (USA , Sovjetunionen , af særlig int er esse 
for Danmark , da molybdæn kan udvindes i Grønland, hvorfra i for
vejen hentes kryolit til brug ved aluminiumfremstilling). Af 
"gaml e " metaller , der stadig har strategisk betydning , bør nævnes 
kobber (USA , Chile , Zambia , Sovjetunionen, Canada , Congo) . 

Hvis den teknologiske udvikling stadig ændrer metallernes 
betydning , bør det dog også til føjes , at visse naturressourcers 
tilstedeværelse i et land navnlig i ældre tid har betinget teknolo
gisk-politiske gennembrud. Sussex-malmens fosforheldighed synes at 
have givet de engel ske kanoner , der besejrede den store ar mada , 
en særlig kvalitet . Sveriges kobber var grundlaget for Gustav Adolfs 
feltartilleri, der havde så stor betydning for hans militære 
triumfer2 ) 

l ) Beryll ium- fund er gjor t i Grønland , Politiken 15/5- 1966 . 
2) Carlo M. Cipolla , op .cit ., s. 4o , Michael Rober ts, Gustavus 

Adolphus , II, London 1958 , ss . 224- 35 · 

'l 
:!,, 
l 

l' 
l 
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TEKNIK OG POLITIK. 

11. Kraft . 

Det er allerede flere gange blevet fremhævet, at de geogra
fiske determinanter i den internationale politik bestandig ændrer 
betydning under den teknologiske udviklings dynamiske indflydelse . 

Denne faktor er undertiden blevet anset for helt central for for

ståelsen af den historiske udvikling. Paul Valery skriver: 

L ' electricite, du temps de Napoleon, avait ~ peu pres 
l'importance que 1 ' on pouvait danner au christianisme du 
du temps de Tibere. Il devient peu 1 peu evident que cette 
innovation generale dumonde est plus grosse de consequences, 
plus capable de modifier la vie prochaine que tous les evene
ments "politiques" survenus depuis Ampere jusqu•a nous . l) 

Hos sociologerne antager de teknologiske determinanter under-

tiden en næsten deterministisk karakter . Den belgiske sociolog 
Stephane Bernard skriver således: 

' Une fois la premiere machine implantee en Occident, tout le 
developpement sociologique ulterieur devenait necessaire. Ce 
"tout 11 imp1ique evidemment du politique. D~s que l'on admet 
un certain determinisme sociologique , il n •y a aucune raison 
pour que les phenomenes d'autorite lui echappent. Dans un 
systerne social qui se transforme necessairement et irrever
siblement s ous 1 1 action de la technique et au sein duqu~l des 
mouvc..:ments pol i tique s concurrents li<0nt l cur sort aux forces 
de mouvemepts et l'inertie qui travaillent la collectivite , 
l'evolution des situations doit constituer un avantage irre- J 

versible pour le mouvement pol1tique qui agit dans le sens 1 

des readaptations institutionnelles appelees par l'evolution . 2) 

For en statskundskabsbetragtning, der foruden med de sociale 
kræfter må beskæftige sig med den polit i ske beslutningsproces, vil 
det være naturligt også her at anlægge en mere possibilistisk be
tragtning . Gang på gang kan man iagttage, at et teknologisk gennem

bruds sociale og dermed politiske konsekvenser er afhængig af den 
sociale situation , hvori det sker . Mange af de opfindelser, der 

betinger Europas politiske ekspansion i de oversøiske områder , 
inklusive koloniseringen af Nordamerika, var gjort tidligere i 

l) Paul Val ery, Regards sur l e mond.e actuel , udg . Paris 1964, s . 17 . 1 

2) Stephane Bernard, Maroc 1943- 1956 , tome II, Bruxelles 1963, 
s . 196 n . 2 . Nærmere d1skuteret 1 min "Konfliktforskning af af
kolonis eringen", Økonomi og Politik, nr. 2, København 1964. 



- 54 -

Kina og til dels Indien, men udnyttedes ikke på samme måde i disse 
samfund. Hvorfor? Vi skal vende tilbage til spørgsmålet, der har 
mere end en historisk interesse, da de også berører de ofte over
sete politiske aspekter af udviklingslandenes problematik . William 
Fielding Ogburn skriver herom: 

Inventions are made relatively suddenly and are dropped, so 
to speak, into a social situation ... These social situations 
may vary, though, rrom one country to another ... The rirst 
stage or inventional inrluence is in its use . It should be 
observed, however, that not every invention is used. Probably 
morethan 9o per centor themarenot used ... An invention is, 
then , like a seed which may fall on different kinds of soil. 
The soils that are too sandy, toowet, too dry, or too rocky 
may be said to offer resistances to the growth from the seed .l ) 

Et aktuelt eksempel med meget vidtgående implikationer for 
international politik er udviklingen af et effektivt forsvar mod 
interkontinentale raketter. Teknisk anses problemet for løst. Om 
og i hvilket arnrang et ABM- system vil blive opbygget, er et spørgs
mål om allokering af ressourcer, altså et spørgsmål om politisk 
valg. 

Inden de sociale situationer og politiske strukturer, der har 
fremmet eller hæmmet den teknologiske udvikling drørtes, skal nogle 
af de teknologiske faktorer, der har betinget udviklingen i de 
globale magtforhold behandles. 

Man kan opdele de teknologiske komponenter , der indgår i en 
politisk enheds styrke , i produktionsteknik , samkvemsteknik og 
våbenteknik. De står i intim vekselvirkning, og et fælles grundlag 
for deres udviklingsgrad rindes i et samfunds energi-teknik . Man 
vil ofte kunne konstatere en korrelation mellem et samfunds kraft 
og dets fysiske styrke . 

På det mest primitive niveau er energigrundlaget den menne
skelige muskelkraft . Man har som kriterium for et samfunds teknis
ke udviklingsniveau ligefrem brugt den mekaniske kraft , det har 
til rådighed. 

Man har E . eks . sagt om England, at 

l) William Fielding Ogburn, Technologx and international relations, 
Chicago 1949, ss. 18-24 . Se også Quincy Wright, op.cit ., ss . 
371-75 . 
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the coal used in our factories alone, all other uses whatso
ever beeing excluded , gives the equivalent of the energy 
of 175.ooo . ooo hard-working men, and in such a useful form as 
men could never supply. 

En skibsladning, der på Philippinerne lastes af 2oo- 3oo kulier, 
losses af 16 mand i San Francisco på 1/4 af tiden . Omregnet i tons 
kul udviklede energiforbruget pr . indbygger i en række lande sig 
skønsmæssigt mellem 1929 og 1959 således1 ): 

1929 1959 
USA 6,57 7 , 83 
Sovjetunionen 1 , 14 ( 193 7) 2,94 
Storbritanien 4,11 4 , 59 
Frankrig 2,42 2 , 36 
Vesttyskland 3,27 
Ægypten o,l5 o,23 
Indien o , o7 o,l4 
Kina o,o6 o t 51 

De første ikke- menneskelige energikilder , der tages i brug, 
er den animalske, vandkraften og vindkraften. Alle tre har spillet 
en rolle i det "europæiske gennembrud ". Hesten får betydning for 
både produktion, transport og "destruktion" og dermed for den poli
t i ske struktur . Selv i moderne teknologi regner man i hestekræfter . 
Nogle ret elementære opfindelser muliggør en mere effektiv udnyttel 
se af denne energikilde , end man havde kendt i oldtiden . Bringe
stykket , der kan være kommet i brug i Europa i det 6. år hundr.ede , 
men findes afbilledet i Kina allerede under Han-dynastiet (+2o6- 22o), 
forøser dyrets trækkraft 3- 4 gange i forhold til oldtidens sele-

· 2) å tøJ • I det 11 . rhundrede har hesten flere steder fortrængt oksen 
som trækdyr i marken, en energiforøgelse , der er blevet anslået til 
op til loo pct . 3 ) . Den bliver således en af komponenterne i den 
førs t e europæiske landbrugsrevolution, der betinger højmiddelalde
rens nordeuropæiske befolkningsekspansion . Dens anvendelighed i 
det fugtige nordeuropæiske klima er samtidig blevet forøget ved en 
anden opfindelse, hesteskoen . 

l) Sprout , op . cit . , s . 221 & Hans J . Morgenthau ,op.cit.,ss . 382 f . 
2) Joseph Needham , Science and China ' s Influence on the World i 

The Legacy of China , Oxford 1964, ss. 271 ff . 
3) Lynn White , Medieval Technology and Social Change, Oxford udg . 

1964 , ss . 62 f . 
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Ligeledes i det 11 . århundrede udnyttes vandkraften i Vest
europa til klædeval kning , smedier og kornmøller . I det 12 . århun
dr ede kommer vindmøllen til1 ) . Det var, skriver Lynn Whi te , "the 
dominant feature of the modern world : power technology" , som her 
spirede2 ) 

Vindkraften fandt dog den for den internationale politiske 
udvikling mest betydningsfulde udnyttelse i sejlskibene , som skal 
behandles næ~mere under transportteknik . 

Energikilder kan omsættes i varme og bevægelse . I første om
gang udnyt tedes ikke- animalske energikilder først og fremmest til 
varmeudvikl i ngen . Det sker i metalteknologien helt tilbage i bron
zealderen . Det sker endnu længere t i lbage i opvarmning af boliger 
og madlavning . I begge henseender sker der også en teknisk udvik
ling i middelalderen. Skorstenen og kaminen gør de nordeuropæiske 
huse mere beboelige og anvendelige til civiliserede sysler end de 
røgfyldte l oka l er , der havde aftræk gennem en lyre . 

Også anvendelsen af varmeudviklingen i metalproduktionen, som 
vi skal vende tilbage til , da den får en fundamental bet ydning for 
den europæiske ekspansion , forbedres. 

I 1769 lykkes det watt at omsætte varme til mekanisk energi 
med sin dampmaskine . Elektriciteten omdannes på samme måde til 
mekanisk energi med opfindelse af elektromotoren i 1834 , første 
gang anvendt i praksis i 1866 , og med dynamoen bliver det muligt 
at omsætte vandkraften til elektricitet. Det sker første gang i 
Engl and i 1879 . 

En ny energikilde ol ien kan tappes for mekanisk energi , da 
Jean Lenoir i 186o i Paris udtager det første patent på en for
brændingsmotor3) . Med prøvesprængningen i Alamogordo i juli 1945 
indledes en praktisk anvendelse af atomenergien , foreløbig først 
og fremmest til våbentekniske formål. 

Den acceleration i den teknologiske udvikling , som antydes 
allerede i disse sparsomme data for udviklingen i udnyttelsen af 

l) Samme , ss . 83 ff . 
2) Samme , s . 78 . 
3) Nogle hovedlinier i teknologiens historie findes i T .X. Derry 

og Williams , A Short History of Technolo~y , Oxford 196o. Ud
førligere håndbog Maurice Daumas o.a . , H1stoire generaledes 
technigues , Paris 1965 og Ch . Singer , E. J . Holmyard o . a ., 
A Hjstory of Technology, I - V, Oxford 1954- 58 . 
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energikilderne, bliver endnu tydeligere, når et større antal op
findelser tages i betragtning. Man har talt om en videnskabelig 
eksplosion, der f.eks. kan illustreres ved vedstående kurve over 
udviklingen af teknisk-videnskabelige tidsskrifter . 

Af alle de videnskabsmænd, der har levet i hele menneskehe
dens historie, lever 9o pct. i dag, har man også sagt1 ) . Til vurde
ring af et samfunds kapacitet hører derfor mere end nogensinde en 
undersøgelse af dets uddannelsesstrukturer, som vi skal vende til
bage til . 

12. Landbrugsproduktion . 

I en analyse af staternes kapacitet er det almindeligt at til
lægge den sværindustrielle produktion en fundamental rolle, da den 
er underlaget for våbenproduktion og jernbanebyggeri. Dette gælder 
navnlig i perioden o . 186o til 1945. Siden 1945 er det nødvendigt 
at tage dels den kernefysiske kapacitet i betragtning, dels det 
teknologiske udviklingstrin i metalbehandling og elektronteknik , 
da flaskehalsen i de nyeste våben ikke så meget ligger i den kvan
titative produktionskapacitet som i mulighederne for at løse de 
komplicerede kvalitative problemer, der skabes af raketter , jet
motorer og rumskibe. 

Det er det teknologiske udviklingstrin, der bestemmer, hvilken 
del af produktionen der er "styrkerelevant". Går man tilbage til 
den europæiske ekspansions oprindelse, er det således nødvendigt 
at tage landbrugsproduktionen i betragtning, da den skaber betin
gelser for befolkningstilvækst og kapitaldannelse. Befolknings
væksten i middelalderen er nok bedst belyst for Frankrigs vedkom
mende, hvor man mener at have konstateret en fremgang fxalo mil
lioner på Karl den Stores tid til godt 22 millioner o . 13oo, efter
fulgt af en stagnation indtil midten af det 18. århundrede . Navn
lig har man ment at kunne konstatere en befolkningstilvækst i 11 .-
13. århundrede2 ). Denne udvikling i Nordvesteuropa ledsages af 
indførelse af en ny landbrugsteknik, som fører til en produktions
forøgelse. På Karl den Stores tid begynder man at indføre trevangs-

l) Bruce M. Russett, Trends in World Politics, New York 1965, 
s . 12. 

2) Gaston Bouthoul, La surpopulation dans le monde, Paris 1958, 
s . 38 . 

l l 

l l 
l l 
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brug i Nordvesteuropa, idet man til den traditionelle forårssåning 
føjer den i middelhavsområdet anvendte efterårssåning. Det skulle 
i sig selv indebære en produktionsforøgelse på 5o pct. Man opnåede 
herved navnlig et overskud i byg, som gjorde hesten til et mere 
rentabelt trækdyr end i det af klimaet til tovangsbruget bundne 
middelhavslandbrug1 ). 

Til landbrugsrevolutionens tekniske forudsætninger hørte først 
og fremmest ploven og muligvis udviklingen af en ny øksetype i 
det lo. århundrede, som lettede skovrydningen2 ). Ploven kendes fra 
Norditalien allerede på Plinius' tid. I løbet af den tidlige mid
delalder breder den sig over Nordeuropa, hvor den arløser arden. 
Arup skriver om dette produktionsteknologiske gennembrud: 

Det teknisk afgørende var i og for sig ikke hjulene, det var 
langjærnet, saalen og navnlig muldfjælen, thi den skabte furen. 
Uden muldfjælen ingen fure, men uden furen heller ingen ager.3) 

Hvor ploven trængte frem, blev ny kolonisation mulig. Hvor man 
hidtil havde måttet nøjes med at dyrke de høje og magre jorde, blev 
det nu muligt at udnytte de lave, tunge, men frugtbare alluvial
områder4). Dette forhold afspejles måske i Danmark i navnene på 
de landsbyer, der er blevet til ved hjulplovsekspansionen: endel
serne "-løse'' og "-else" synes således at have betydet lavtliggen
de område5 ) . 

Foruden at skabe muligheder for en forøget ekspansion, betinge
de ploven en ny samfundsstruktur. Der måtte otte oksespand til at 
trække ploven. Herudaf voksede ifølge Arup og den franske histo
riker Marc Bloch det nordeuropæiske landsbyfællesskab: 

Thi arbejdet med en saa svær plov gjorde et arbejdsfællesskab 
nødvendigt, der maatte som langt senere i tiden mere end een 
mand til at styre og lede den, og den krævede betydelig træk
kraft, almindeligt vistnok 8 okser~ hvis trækkraft senere 
jævnstilledes med fire hestes. 6) 

l) White, ss. 7o-73. 
2) Samme, s. 41. 

3) Arup, I, s. 66. 
4) White, s. 43. 

5) Arup, op.cit., I, s. 67 og Aage Houken, Håndbog i danske sted
navne, København 1956, ss. 56 f. 

6) Arup, op.cit., I, s. 66. 

l. 
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Bloch drog meget vidtgående konsekvenser heraf . White sammen

fatter dem således: 

The result was the growth of a powerful village council of 
peasants to settle disputes and to deeide in detail how the 
total lands of the eommunity should be managed. These ar
rangements were the essenee of the manorial eeonomy in 
northern Europe . They are intelligible only in terms of the 
heavy plough . South of the Loire and the Alps, where a drier 
elimate eneauraged the alder method of seratehploughing, the 
social strueture was very different, and much more indivi
dualistic . In 1931 Bloeh still perceived the landscape of 
his native France devided into two regions in terms of these 
two traditions of agronomy. l) 

So oder so er Loire- floden som bekendt stadig et skel i fransk 
valggeografi. 

Denne første landbrugsrevolution spredes over Europa fra 
o. 6oo, efterfulgt af trevangsbruget o. 8oo og af hesten som træk
dyr o . lloo . Om denne produktionstekniske revolutions betydning 
konkluderer White: 

The agricultural revolution of the ear l y Middle Ages was 
limited to the northern plains where the heavy plough was 
appropriate to the rich soils, where the summer rains per
mitted a large spring planting , and where the oats of the 
summer crop supported the horses to pull the heavy plough . 
It was on those plains that the distinctive features both of 
the late medieval and of the modern worlds developed . The 
increased returns from the labour of the northern peasant 
raised his standard of living and consequently his ability 
to buy manufactured goods . It provided surplus food which, 
from the tenth century on, permitted rapid urbanization . 
In the new cities there arose a class of skilled artisans 
and merchants, the burghers who speedily got control of 
their communities and ereated a novel and characteristie 
way of life , democratic capitalism . 2) 

En ny landbrugsrevolution begynder i det 16 . århundrede , da 
nye driftsformer begynder at afløse trevangsbruget. Kenneth Boul
ding ser heri en direkte forudsætning for den industrielle revolu
tion : 

l) White, s. 44. 
2) op .cit ., s . 78. 

li 
! 
r 
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Another chain of latent mechanisms leads from the agricultu
ral changes of the seventeenth century directly to the 
Industrial Revolution and the expansion of Europe in the 
past two hundred years. The basic change was the development 
of root crops and of artificial grasses and clovers. This 
led to a replacement of the old three-course rotation, or 
three field system of the Middle Ages, by the four course 
rotation in which the previously fallow field was cleaned of 
weeds by root crops, and restored in fertility by clover. The 
result was a substantial change in the output of foodstuffs 
per acre, particularly of animal feeds. This led to a marked 
improvement in animal husbandry and livestock breeding. This 
led to a substantial increase in the output of proteins, 
botb of milk and of meat, and this in turn is unquestionably 
related to tbat deeline in infant mortality which began about 
the middle of the eighteenth century in Western Europe, and 
to which may be attributed almost the whole of the population 
explosion of the Western world. l) 

t 

Når 
at dvæle 
fordi de 
men også 

'l· der i en gennemgang af international politik er grund til ~~ , 
ved disse landbrugstekniske spørgsmål, er det ikke bare, :J 
hører med til forståelsen af den europæiske ekspansion, ll!j 

fordi de har betydning .for forståelse af den u .... landsproble- 111 
matik, der mere og mere domineJ:~er \ar' egen tids internationale po
litik. Man kan illustrere denne sammenhæng ved som her at side-
stille den jyske Døstrup-plov .fra jernalderen med den ard, der 
bruges af bønderne i talrige u-lande. Det er ikke i og for sig 
udtryk for, at u-landenes bønder befinder sig på et jern- eller 
bronzealderstade, for arden findes allerede anvendt i Danmark i 
bronzealderen2). Når bønderne i Middelhavsområdet og andre om
råder med sommertørke "ærjer" jorden i stedet for at pløje den, 
hænger det sammen med, at denne behandling under de givne klima
tiske og pedologiske forhold er mere hensigtsmæssig end pløjning, 
da den giver bedre muligheder for bevarelse af jordens fugtighed 
i væksttiden. Først med moderne i Amerika opfundne metoder som 
konturpløjning og dry-farming er man nået til at løse det dobbel
te problem, som sommertørken byder på: vandkonservering og for
hindring af vind- og vanderosion3 ) 

For så vidt som langt den overvejende del af u-landenes be
folkning er en landbrugsbefolkning, og som størstedelen af deres 

l) Kenneth E. Boulding, The Image, Ann Arbor, Michigan 1956, s. 12o. 
2) Arup, op.cit., I, s. 29. 
3) Humlum, op.cit., I, ss. 18 f. og min Sol og Sult, kap. III. 

~il 
ill 
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produktion er landbrugsvarer, er u-landsproblemet først og fremmest 
et landbrugsproblem. Naturbetingelserne har vanskeliggjort en an
vendelse af den nordeuropæiske produktionsteknik i disse områder; 
men andre former for produktionsteknik har været anvendt, først 
og fremmest kunstvandingssystemet, der dog "såsnart det gælder 

l 

større samEund, forudsætter en stærk og velorganiseret stats- og 
samfundsledelse og den enkelte borgers ubetingede underkastelse 
af og tilpasning til vandingsretten og fællesdriften af kanalsy
stemerne1'1) . Moderne teknik kan her gøre underværker. Også mere 

overkommelige produktionstekniske fremskridt som anvendelse af 
kunstgødning og mere hensigtsmæssige afgrøder kan forøge udbyt
tet . Men for dem alle gælder , at de kræver kapital, og karakteri 
stisk for u-landene er , at den kapital, der dannes i landbruget 
kun i ringe omfang går til driftsforbedringer, fordi jordnes dyr
kere sjældent er identiske med dens ejere . Mens de nordeuropæiske 
driftsformer har lettet dannelsen og bevarelsen af selvejerbrug, 
er driften i størstedelen af u-landene baseret på fæstestruktur, 
der ikke levner jordens dyrkere nogen arbejdskapital, og hvis 
oprindelse har været lettet af det stærkt svingende udbytte og den 
sæsonbegrænsede drift . Yves Lacoste skriver herom: 

Dans la plus grande partie du Tiers Mande, une autre cause 
de la mis~re des mass~s et de la richesse d 'une minarite est 
l'importance des prel~vements que les propri~taires du sol d 
sont en mesure d'effectuer sur les fruits du travail des 
metayers .. . Sans aucunement participer au capital d'exploita
tion , le proprietaire s ' adjuge 55% de la r~colte en Thailande , 
6o% dans certaines r~gions de l'Inde et au Pakistan . En pays 
musulman, le Khammes (Khamsa=5) ne conserve que le cinquieme 
de la re~olte , alors que le vroprietaire neglige de s'acquitter 
des fonctions qui lui ont valu ! ' attribution, de par la tra
dition , des quatre autres parties . 2) 

Resultatet af de produktionstekniske niveauforskelle er, at 
udbyttet af landbrugsproduktionen er langt ringere i u- landene 
end i i - landene. Den lave produktivitet afspejler sig f.eks. i, 
at majsdyrkningen, der i USA giver 25 dobbeltcentner pr . ha, i 

Latinamerika kun 12 og i Afrika 8 . De tilsvarende tal for ris er : 
16 i de fjernøstlige rislande, 26 i USA og 45 i Europa, for hvede: 
7 i Indien mod 3o i Vesteuropa . Den årlige mælkeproduktion anslås 

l) Humlum, op.cit ., s. 18. 
2) Op .cit . , s . 77 . 
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i Det fjerne østen til 16o l pr. ko, i Afrika til 4lo, i USA 
til 132o og i Nordeuropa til 165o1 ). 

Af de teknologiske gennembrud, som kan muliggøre en landbrugs
teknisk revolution i u-landene og navnlig større regelmæssighed, 
har man nævnt de muligheder for vejr- og klimakontrol, som den 
moderne rumteknik kan bane vejen for. Man regner dog med, at de 
først bliver praktisk anvendelige i slutningen af århundredet. 

13. Industriproduktion . 

Under den første verdenskrig opstod begrebet "Materialschlacht". 
Det var de krigsførendes industripotentiel, der målte sig med hin
anden, og i en epoke, hvor styrken beroede på artilleri, panser
skibe, ammunitionsmængder og jernbaner, var sværindustrien en 
målestok på nationernes styrke . Forskydningen i magtforholdene i 
Europa mellem 186o og 1945 må ses mod sværindustriens produktions
kapacitet. Tydeligst gør denne faktor sig gældende i forholdet mel
lem Rusland og Tyskland, når man sammenligner situationen under 
den første og den anden verdenskrig, da der ikke inden for denne 
periode sker nogen væsentlig forskydning i forholdet mellem de 
to landes befolkningsmæssige styrke . Ser man på de to landes 
sværindustrielle potentiel målt i stålproduktionen, sker der der
imod en drastisk forskydning 

s tålproduktion i millioner tons: 
1913 194o 

Rusland 4' 8 18,3 
Tyskland 18,9 21,5 

Gang på gang brød russiske offensiver under den første 
verdenskrig sammen af mangel på ammunition, der dels skyldtes en 
svigtende produktion, dels en utilstrækkelig jernbanetransportka
pacitet; begge dele kan føres tilbage til en svag sværindustri. 
Efter den officielle sovjetiske opfattelse, var det den svigtende 
tilførsel af artilleriammunition, der førte til den såkaldte 
Brusilav-offensivs sammenbrud i 1916 2). Allerede i 1915 blev op 

l) Lacoste, s . 42 . 

2) Marskal Sokolovskij o.a., Vejennaja strategija, am. udg. 
Soviet Military Strategy, Englewood Cliffs, N.J., s. 362. 
Brusi'lov gik i tjeneste hos bolsjevilekerne og menes at have 
været manden bag den røde hærs indsats mod Polen i 192o. 

l 

l 

11 
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t i l 1/4 af de russ i ske soldater sendt til fronten uden våben med 
instruks om at samle dem op fra de fal dne1 ) . Den krigstr æthed , 
som Lenin forstod at udnytte i 1917 , bliver mere forståelig på 
baggrund af de russiske hæres katastrofale forsyningssituation . 

Det må erindres , at Rusland yderligere under den første ver
denskrig var praktisk talt afskåret f r a forsyninger vestfr a . 
Bælterne var spærret. Dardanellerne var efter den mislykkede 
Gallipoli- ekspedition i 1915 spærr et . Murmansk- banen kom først i 
drift vinteren 1917-182 ) , så de engelske forsyninger måt te gå 
over Arkangel sk , der var tilfrosset syv måneder . Jernbaneforbin
del sen fra den per siske havbugt blev først opr ettet i mel lemkrigs
tiden . 

Når det gælder de konventionelle styrker , er sværindustrien 
s t adig en vigtig målestok på et lands vægtklasse . Den anden verdens- 1 

kr i g betød her et stort f r emskridt for USA , mens den sov j etiske 
produktion gik ned . Mens den amerikanske produktion steg fra 6o, 7 
mi llioner tons i 194o til 81 , 3 mi l lioner i 1944 , faldt den sov
jetiske fra 18 , 3 millioner i l94o til 12 , 3 mi l l ioner i 1945 . Men 
til gengæld har den sov j etiske produktion i årene siden taget 
et opsving uden sidestykke , som har ført til, at Sovjetunionen 
på dette felt dels har opnået jævnbyrdighed med USA , dels helt 
har distanceret de enkelte vesteuropæiske stormagter : 

Stålprodukti onen i millioner tons3 ): 

1913 1940 1945 1965 1970 
USA 31 , 8 6o , 8 72 , 3 99 , 1(1963) 
Sov j etunirnen 4,8 18 , 3 12 , 3 91 , 0 o . 125 
England 7, 8 13 , 4 12,0 22 , 8(1963) 
Tyskland 18 , 9 21 , 5 19 , 4(1943) 31 , 6(1963) 
Frankrig 4 , 7 4 , 4 5 , 1 " 19 , 6 22 - 24 
Kina 12 , 0(1963) 
Indien 1 , 3 1 , 4 5 , 9(1963) 
J apan o , 2 6 , 8 2 , o 31 , 5(1963 ) 

l) Riasanovsky , op .cit . , s . 464. 

2) George F . Kennan , Russia and the West , Boston 1961 , s. 67 . 
3) ECOfl9mist , London 12/2 , 26/2- 66 , Statistisk Årbog , København 

I"'9"bb , s . 483. W. s . Woyt·insky , Worl d Popul at i on and Produetion , 
New York 1953, United Nations Statistical Yearbook . 
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Tallene for Kina er kun skøn, da der i en årrække ikke har 
foreligget officielle tal . 

I sig selv er den sværindustrielle kapacitet dog ikke udtryk 
for et lands mili t ære beredskab , men kun for det produkt ionsappa
rat , der er til rådighed i tilfælde af mobilisering , altså under 
en langvarig krig . Men dels har det spring , der skete i den vå
benteknologiske udvikling med opfindelsen af atombomben betydet , 
at der ved en storkrig er mulighed for krigsafgørelse i de første 
timer , dels betyder udviklingen i de moderne fremføringsmidler, at 
dan sværindustriel le kapacitet ikke i og for sig er afgørende , men 
derimod udviklingstrinnet i elektronteknik og metalbehandling , 
dels er det for det konventionelle militære beredskab afgørende 
ikke bare sværindustriens produktionsniveau, men også hvor stor 
en andel af dens produktion, der anvendes til militært relevante 
formål , og hvilke våbentyper der lægges vægt på . 

Når man sammenligner Sovjetunionen og de vestlige i - lande, 
er der en stor forskel p4 hvad de sværindustrielle produkter bru
ges til . I de vestlige lande er bilproduktionen måskeden vigtigste 
sektor i hele det industrielle produktionsapparat , mens man i 
Sovjetunionen har holdt den inden for beskedne rammer . Endnu i 

1965 var den årlige bilproduktion i Sovjetunionen kun 2oo . ooo 
sammenlignet med 9 , 3 millioner i USA . Femårsplanen for perioden 
1965- 7o betyder for første gang en væsentlig forøgelse af alloke
ringen til bilindustrien , idet den sigter mod en produktion på 
mellem 7oo . ooo og Boo . ooo . Men der opretholdes stadig en så væsent
lig forbrugsbegrænsning på dette felt i sammenligning med de 
vestlige økonomier , at forholdsvis meget større ressourcer bliver 
til rådighed for militære formål . Hvor stor en del af nationalpro
duktet , der anvendes til militære formå l i Sovjetunionen , er van
skeligt at fastslå. Vestlige eksperter anslår den til at ligge 
højere end USAs, der er 9% sammenlignet med 5% i Frankrig, Tysk
land og Sverige, 3,5% i Canada, Italien og Norge og 3% i Danmark . 1 ) . 

Som det fremgår allerede af udviklingen i stålproduktionen 
har den sovjetiske industriproduktion været i hurtig vækst, siden 
den 1 . femårsp l an lanceredes i 1929, med en afbrydelse under den 
2 . verdenskrig . Vækstraten har dog været stadig faldende , selvom 

l) Economist, 19/3- 66 , Strategisk Bulletin, Stockholm april 1966, 
s . 27 . 
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det anses for sandsynligt, at de tal, der officielt er blevet 
opgivet for Stalin-tiden er stærkt overdrevne. For den 1 . femårs
plan skulle den årlige vækstrate i industriproduktionen således 
·have været 19,2%, under den anden 17,1%, mens man i 1964 var kom
met ned på 7,1%. Den Samlede produktionsvækst var i 1963, der var 
et usædvanligt dårligt år for landbruget, måske under 5%, i 1965 
6%1 ) . I remårsplanen 1966-7o regnes med en industriel vækstrate 
på ca. 8%. Det er en væsentlig reduktion i forhold til de 12%, 
Hru~~ov forudsagde i 1961, da et af de vigtigste sovjetiske pro
pagandatemaer var at indhente og overgå USA i produktion pr. ind-

""' bygger i 197o. Endnu så sent som i 1963 erklærede Hruscov: 

Vi giver kapitalismen syv år endnu, så vil vi være nr. 1. 
Det er ligeså sikkert som, at solen står op . 2) 

Hans optimisme må ses på baggrund af den stagnation, der præ
gede amerikansk økonomi i Eisenhower-tiden . Ved Kosygins første 
større redegørelse for Sovjetunionens økonomiske situation i 
december 1964 forekom der ikke længere nogen sammenligning med 
USA, der siden Kennedy overtog præsidentposten påny var kommet 
ind i en økonomisk vækstperiode. Kennedy erklærede om "kapløbet" 
i jan. 1962, at Sovjetunionen endnu ikke i år 2.ooo ville have 
indhentet USA , hvis man regnede med en sovjetisk vækstrate på 
6% om året og en amerikansk på 4,5%. 

En sammenligning mellem de to landes nationalprodukt er i 
øvrigt vanskelig, da beregningsgrundlaget ikke er det samme. Man 
kan ved at anvende henholdsvis det ene og det andet grundlag på 
begge parter komme til resultater, der er så stærkt afvigende, at 
det sovjetiske nationalprodukt i det ene tilfælde kun er 1/3 af 
det amerikanske, i det andet 2/3. Nogle af de metodiske vanske
ligheder opsummeres på følgende måde: 

The Soviet concept of NI (national income) differs from the 
concept generally accepted in western countries by excluding 
ineorne generated in most service industries. The inelusion 
of ineorne stemming from service industries, in accordance 
with the western practice, would tend to depress the rate 
of growth or the official index, because of the lag in the 

l) Economist, 12/2-66. 
2) Politiken, 8/11~63. 
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development oE these industries compared with that of other 
sectors of the Soviet economy. Secondly , the Soviet index 
until 195o was weighted (although not concistently) by 
prices of 1926- 27 vintage . (s ince 195o, prices of 1951 have 
been used as weights) . An index weighted by prices of an 
earlier year is likely to show a higher rate of increase 
during a period of industrialization than an index weighted 
by prices of a later year . As output of newproduets in
creases , their prices fall relative to those of other pro
duets , the new output of which is increasing more slowly . 
Thus an index weighted by prices of an earlier year gives 
more emphasis to rapid increases in output of new produets 
and less emphasis to slower increases in output of other 
products . 
Thirdly, although the prices used as weights until 195o are 
supposed to be of 1926- 27 vintage, they are, in faet by no 
means entirely of these years . New produets have often been 
included at their current prices, rather than at their esti
mated 1926- 27 priccs . Since the Soviet economy has , at times , 
been characteri zed by severe inflation, this practice has 
given an upward bias to the index of the NI ... 
According to authoritative western estimates , Soviet gross 
NP rose from little less than half of u . s . gross NP in 195o 
to about two- thirds in 1958 if both Soviet and u . s . gross 
national produets are valued at u . s . prices. If both are 
valucd at Sovie t prices, Soviet gross NP increased from 
one- fifth of u . s . gross NP i 195o to about one- third in 
1958 ... In 1959 Soviøt gross NP was about one-half of u . s . 
gross NP (in terms of the geometric average comparison) . 
The higher relationship of Soviet to u . s . gross NP found 
when both produets are valued at u . s . prices and the lower 
relationship of Soviet to u. s . gross NP 2ound when both 
produets are valued at Soviet prices reflect the generally 
negative cerrelation of relative prices and quantities in 
the two countries . Goods and services with lower relative 
prices in the United States (than in the USSR) are generally 
~roduced in larger relative quantities in the United States 
(than in the USSR) and goods and services with lower relative 
prices in the USSR (than in the United States) are ~enerally 
produced in larger relative quantities in t he USSR (than in 
the Unitcd States) . Hence , if the two national produets are 
valued at u . s . prices a greater relative price weight is 
given to goods and services which are more heavily produced 
in the USSR than if Soviet prices are used . Similarly , if 
two produets are valued at Soviet prices a greater relative 
price weight is given to produets which are more heavily 
produced in the United States than if u . s . prices are used . l) 

Vestlige sovjeteloger har været tilbøjelige til at anslå de 
reelle sovjetiske vækstrater både under de første femårsplaner og 
siden krigen til 6-7% , sammenlignet med 3-4% gennemsnitligt i USA 

l) McGraw- Hill , Encyclopedia of Russia and the Soviet Union , New 
York 1961, ss. 377 f . 
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siden 1929 . I tsartiden var den årlige vækstrate i industripro
duktionen i visse perioder 6 og 8%, og landbrugsproduktionen 
opviste i visse perioder en betydelig stigning1 ) . Siden begyndel
sen af 6o •erne er Sovjets industriproduktion trådt ind i en ny 
fase, da den på den ene side ikke længere i samme omfang som før 
kan nyde godt af teknologiske forspring i Vesten , på den anden 
side må begynde at tage hensyn til forbrugervalget og dermed til 
kvaliteten. 

14. Transportteknik . 

For en sociologisk orienteret skole, inden for den moderne 
statskundskab, hvis nøglefigur er den czekisk- amerikanske pro
fessor Karl w. Deutsch, er kommunikationsintensiteten mellem in
divider og grupper det centrale begreb til forståelse af den 
internationale politik2 ) . 

Under alle omstændigheder er samkvemsteknikkens udvikling 
en vigtig faktor. For oversigtens skyld vil i det følgende blive 
skelnet mellem transportteknik og kontaktteknik , skønt grænsen 
er flydende . Ved transportteknik forstås midlerne til at flytt e 
varer og personer fra et sted til et andet . Ved kontaktteknik 
midler til at overføre ideer fra den ene person til den anden . 
Som eksempel på det første kan nævnes skibet, på det andet alfabe
tet. 

Udviklingen i transportteknikken har både økonomisk og mili
tært spillet en rolle for den internationale politik . Mere end 
nogen anden gren af teknologien er det transportmidlerne , der 
ændrer de geografiske faktorers betydning. De oceangående europæ
iske skibe bryder den geografiske isolation, der har skilt de 
oversøiske lande fra Europa . Den interkontinentale raket gør ende 
på Amerikas geografisk betingede usårlighed . Gang på gang er det en 
kombination af transportteknologiske og våbenteknologiske gennem
brud, der betinger dybtgående ændringer i de internationale magt
forhold . Men også den økonomiske udvikling påvirkes af transport
teknologien . Med Hansa- koggen bliver det muligt at transportere 

l) Riasanovsky, op .cit ., ss . 472 & 478 . 
2) Karl w. Deutsch, Nationalism and Social Communication, Cambridge , 

Mass . ud~ . 1962, Politica1 Community in the North At1antic 
Area, Pr1nceton 1957. 
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stabelvarer fra Østersøen nord om Skagen. Den muliggør en for
skydning af tyngdepunktet i den nordeuropæiske økonomi . 

Forskellige opfindelser gør i løbet af middelalderen overho
vedet de europæiske skibe på en gang mere sødygtige og mere man
øvredygtige: stævnroret , bovsprydet, den tremastede rigning , 
kompasset1 ). Af disse opfindelser er i hvert fald stævnroret og 
kompasset kendt langt tidligere i Kina2 ) . Forskellige politiske 
og sociale forhold stimulerer imidlertid i senmiddelalderen et 
europæisk forspring i sødygtighed og manøvredygtighed . Under 
hundredårskrigen bygges der i Venezia så store søgående karakker , 
at de kan sejle direkte til Flandern . Pesten i det 14. århundrede 
medfører en knaphed på arbejdskraft , som stimulerer en udvikling 
bort fra de galajer , der har spillet så stor en rolle i Middel
havssej l adsen. De europæiske skibes muligheder for bidevindsejlads , 
stagvending og dermed krydsning forøges ved en kompliceret rig
ning og sejlføring , der gør dem overlegne i forhold til de mest 
fremskredne fjernøstlige søfartsnationer . Mens europæerne endnu 
i det 13 . og 14 . århundrede faldt på maven for de store kinesiske 
oceanjunke , er det fra omkring 15oo de vestlige sejlskibe, der 
imponerer orientalerne . I en kinesisk tekst fra det 17 . århundrede , 
der går tilbage til tidligere kilder , læser man således: 

De folk , som vi kalder rødhårede barbarer , er hollændere . 
De kaldes også Po- ssu-hu .•. Sejlene på deres skibe er som 
edderkoppespind, så de kan drejes efter vinden i alle ret
ninger og sejle , hvorhen de vil . 3) 

Kombinationen af manøvredygtige skibe og kanoner gjorde det 
muligt for forholdsvis fåtallige vesteuropæere at sikre sig fod
fæste i de oversøiske lande . 

Dette forspring i skibsteknik bevares i de følgende århundre
de, og udviklingen på dette felt påvirker den dag i dag økonomi og 
militær styrke . De nye kæmpetankskibe reducerer industrilandenes 
afhængighed af Suez- kanalen . Kæmpemalmbådene kombineret med ud
viklingen af nye dimensioner i produktionsenhederne skaber mulig
heder for en rentabel stålindustri i lande , der hver-
ken har malm eller kul . Atomubådene der kan sejle jorden rundt 

l) Cipolla , op .cit . , Bjorn Landstrom , Skibet , København 1961 , 
Sam Svensson, Fra Sejlsnekke til fuldrigger , København 1962 , 
Maurice Daumas o .a ., Histcire generaledes techniques , II 
Paris 1965 , ss . 367- 4o9 . 

2) Needham , op.cit . 
3) Cipolla , op . cit ., s . 123 . 
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i neddykket tilstand giver nye muligheder i søkrigen. 

Mens højsøskibene bryder søtransportens bånd til kyst- og 
flodtrafik, indleder bringestykket og hesteskoen en revolution 
i landtransporten . Man har regnet ud, at landtransport af stabel
varer i romertiden betød en prisfordobling for hver loo miles . 
I det 13 . århundrede, hvor firehjulene transportvogne var kommet 
i brug, betød den kun en forøgelse på 3o%. Dette muliggjorde den 
koncentration i større landsbyer og byer, som kendes fra højmid
delalderen1) . Herved skabes atter muligheder for en mere avance
ret arbejdsdeling . 

På det militærtekniske område er det stigbøjlen, der betYder 
et transportteknologisk gennembrud, som revolutionerer krigsfø
relsen. Den muliggør nærkamp med lanser og svære rustninger, gør 
krigerens effektivitet afhængig af et kostbart udstyr . Den bliver 
herved en af betingelserne for den samfundsomvæltning, der fører 
til feudalstrukturen i Europa . Opfindelsen synes igen at stamme 
fra Kina . Den er først kendt fra det 8. århundrede i Byzants , men 
går derpå sin gang vestover, hvor den får helt andre sociale kon
sekvenser: 

Few inventions have been so simple as the stirrup, but few 
have had so catalytic an influence on history, skriver 
Lynn White. 2) 

Stigbøjlen er forudsætningen for det svære panserklædte ryt
teri. Det når Nordeuropa i løbet af højmiddelalderen . Sammen med 
koggen er det ifølge den svenske historiker Curt Weibull forud
sætningen for, at hanseaterne og de nordtyske fyrster en tid får 
politisk herredømme over de nordiske lande3 ). 

I landtransporten bliver det næste store teknologiske gen
nembrud jernbanerne i det 19. århundrede. Igen har det både øko
nomiske og militære implikationer. For første gang bliver masse
transport over land mulig over lange strækninger . Jernbanerne 
giver fastlandsstater som Rusland og Amerika nye udviklingsmu
ligheder. I Amerika åbnes Union Pacific- linien i 1869 , i Rusland 

l) White, ss . 66 f . 
2) Samme, s. 3 8. 
3) Curt Weibul l, Historiska problem och utvecklingslinje~.' 

Stockholm 1962, s . 12 . 
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den transsibiriske jernbane 1 19o4. økonomisk er den første føle
lige virkning internationalt, at Rusland og de oversøiske lande be
gynder at optræde som korneksportører . Fra 1878 medfører dette 
en landbrugskrise i Europa. Med undtagelse af England , Danmark og 
Holland forsøgte de europæiske lande at værge sig mod denne ud
vikling ved beskyttelsestold1 ) . I første omgang fik dette betyd
ning for den internationale politik ved Bismarcks mod Rusland 
vendte told- og kreditpolitik2). Men problematikken i den euro
pæiske landbrugspolitik inden for CEE og i forhandlingerne mel
lem England og Danmark og CEE viser , at sporene af denne trans
portrevolution findes i den internationale økonomiske politik den 
dag i dag . 

I Europa er Tysklands opkomst som dominerende politisk en
hed uopløscligt knyttet til jernbanen . Den skaber mulighed for 
det sværindustrielle Rul1r-Lothringen kombinat . Den gør småstats
væsenet økonomisk uholdbart. Den muliggør en mere effektiv ud
nyttelse af de militære ressourcer . Allerede i 183o 1 erne var 
preussiske ingeniører og økonomer opmærksomme på jernbanens stra
tegiske betydning og de fordele, den ville give Preussen på grund 
af dets nindre linier"3 ) . 

Den toges i brug sporadisk i Italien i 1859 , mere systema
tisk i den amerikanske borgerkrig og i den preussisk- østrigske 
krig og gav tyskerne en afgørende fordel imod Frankrig i 187o . 
Den "store Moltke 11 var frem .for alt en jernbanestrateg, og krigs
planlægningen op til 1914 bestod hovedsagelig af togtider . I 
Frankrig blev to millioner soldater i august 1914 bragt til fron
ten med 4 . 278 tog, hvoraf kun 19 var forsinket! 4 ). Den tyske 
offensivplan Schlief.fen- planen havde været .forberedt i årevis og 
var hel t baseret på det russiske jerbanenets underudvikling i 
forhold til det vesteuropæiske . Frankrig skulle slås ned , inden 
Rusland havde fået mobiliseret færdig . Men jernbanerne var usmi
dige. Operationsplanerne kunne forberedes på minuttet år i for
vejen . Men det var derefter umuligt at ændre dem , og det fik 

l) Abbott Payson Usher , The Steam and Steel Camplex and Interna
tional Relations i Ogburn, op .cit. , s . 6o . 

2) A.J.P . Tayl or , Bismarck , the Man and the Statesman , London 
1955, s . 156 . Renouvin & Duroselle , op . cit . , s . 144 . 

3) J .F . C. Fuller , Armament and History , London 1945, cit . eft . 
fr. udg ., Paris 1948 , ss. 132 f . 

4) Alistair Horne , The Price of Glory, London 1962 , s . 16 . 
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fat~le følger i 1914 . Da kejseren den 1 . august et øjeblik ser 
et håb om fransk neutralitet og derfor vil afblæse opmarchen mod 
Frankrig , bliver (den lille) Moltke helt bestyrtet . Han skriver 
i sine erindringer herom: 

Ich erwiderte Sr . Majestat, dass das unmoglich sei . Der 
Aufmarch eines Millionenheeres lasse sich nicht improvi
sieren , es sei das Ergebnis einer vallen, muhsamen Jahres
arbeit und konne, einmal festgelegt , nicht geandert werden. 
wenn se . Majestat darauf bestehen , das gesamte Reer nach 
dem Osten zu fUhren , so wUrden dieselben kein schlagfertiges 
Heer , sondern einen wUsten Haufen ungeordneter bewaffneter 
Menschen ohne VerpElegung haben . . . Es is unmoglich , die 
Stimmung zu schildern , in der ich zu Hause ankam . Ich war 
wie gebrochen und vcrgoss Tranen der Verzweiflung. l) 

Rusland var ligeså bundet af sine mobiliseringsplaner og 
kunne derfor ikke begrænse sin mobilisering til at være rettet mod 
Østrig- Ungarn . Aron skriver om 1914: 

- la diplornatie risque d ' ~tre prisonni~re, au moment crucial , 
de mccanismes militaires qu'il faut monter a l'avance , que 
les gouvernants demeurent libres de mettre ou non en mouve
ment, mais qu'ils ne peuvent plus modifier . Durant la semaine 
fatale de juillet 1914 qui preceda l ' explosion , par deux 
fois 1 les chefs d ' etats-majors, en Russie et en Allemagne, 
expliquerent aux souverains et ~ leurs conseillers qu'une 
certaine mesure etait techniquement impos~ble. Le tsar 
souhaitait une mobilisation partielle contre l'Autriche, 
mais une telle mobilisation n'avait pas ete prevue, elle 
aurait bouleverse tous les plans et precipite le chaos . 
De m~me, la seule strategie envisagee par le grand etat
major imperial etait c~l le d'une guerre sur deux fronts avec 
uneoffensive intiale a l ' ouest .. . A un moment ou le destin 
hesitait encore, 1 1 automatisme des machines militaires , 
montees en fonction de plans de guerre, s'est dec l enche 
et les hammes ont ete entrarnes presque malgre eux . 2) 

Et mere smidigt transportmiddel kom allerede i brug nogle 
få uger senere , da Gallieni sendte de parisiske taxa ' er og busser 
med forstærkninger til Marne3 ) . Eksplosionsmotorkøretøjer kommer 
dog først til at spille den afgørende rolle med den anden ver
denskrig . Da Tysklands oprindelige angrebsplan mod Frankrig 

l) Moltke, Erinnerungen , Briefe , Dokumente, Stuttgart 1922 , ss . 
19-22. Ifølge en anden kilde synes det dog snarere , at være 
ærgrelse end fortvivlelse, der greb Moltke. Da han hørte om 
Frankrigs mulige neutralitet bemærkede han : "Jetzt fehlt nur 
noch , dass auch Russland abschnappt " , (F . Fischer , op .cit ., 
s . 95). 

2) Paix et guerre, ss. 54 f . 
3) De parisiske busser er den dag i dag kun en- etages for at 

kunne bruges til troppetransporter . 
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afsløres ved, at et stabsfly må nødlande i Belgien i januar 194o , 
kan man gå over til en helt ny . Ved denne Manstein-plan, der helt 
bygger på panserkøretøjer og bevægelseskrig, bliver det muligt 
fuldstændigt at overrumple Frankrig, hvor den ledende militære 
tænkning helt var domineret af en Maginot- mentalitet bundet til 
erfaringerne fra 1914-181 ) . 

Det andet transportmiddel, der kommer til at præge den anden 
verdenskrig, flyvemaskinen, er trods sin store bevægelighed bun
det til udbyggede flyv·epladser , og dens aktionsradius på et gi ve t 
udviklingstrin får derfor indflydelse på staternes politik. Det 
forhold , at det tyske luftvåbens effektive aktionsradius i 194o 
var begrænset til Soo km, gjorde besiddelsen af Ålborg flyveplads 
så vital, at den blev den vigtigste enkeltårsag til besættelsen 
af Danmark2 ). De amerikanske B- 27 bombemaskiners rækkevidde gjorde 
i de første efterkrigsår baser "så nær som Iwo Jima til Japan , til 
sandsynlig forudsætning" for "effective use of atomic bombs"3 ). 

Med de tyske V- 2 raketter dukkede et nyt transportmiddel op 
i slutningen af den anden verdenskrig . Navnlig siden opsendelsen 
af den første sovjetiske rumsatellit i efteråret 1957 er atomra
ketterne kommet til at spille en stor rolle i rustningskapløbet 
og i de militære dispositioner. Der skelnes mellem strategiske 
raketter og taktiske raketter . Mens de sidste er beregnet til an
vendelse mod mål indenfor kampzonen som Pershing (radius 74o km) og 
Honest John (radius 32 km) eller luftværnsraketten Hawk(op tilJ5l<rn), 
er de stTategiske beregnet til anvendelse mod mål i baglandet4 ) . 
De strategiske raketter inddeles atter i interkontinentale (ICBM = 
i n tercontinental ballistic missiles med en aktionsradius på lo . ooo 
km) , mellemdistanceraketter (IRBM - intermediate range ballistic 
missiles med en aktionsradius på ca . 3 . ooo km og MRBM - medium 
range ballistic missiles med en radius på looo- l7oo km) . 

Mens Sovjetunionen navnlig har koncentreret sig om udviklin
gen af landbaserede mellemdistanceraketter, der kan nå mål i Vest-

l) Se A. Goutard , The Battle of France, London 1958, ss. 92 f , 
2) Carl- Axel Gemzell, Raeder, Hitler und Skandinavien, Lund 1965, 

s . 182 , og Bjørn Svensson, Derfor gik det sådan 9 . apri~, 
København 1965, s. 188 . 

3) Bernard Brodie, New Technigues of war and National Policies 
i Ogburn, op .cit . , s . 157. 

4) USA rådede i 1965 over 24 slags taktiske raketter , Air Force/ 
Space Digest International , Washington december 1965. 
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europa, har USA i 6o ' erne lagt vægt på dels at opbygge et omfat
tende arsenal af interkontinentale raketter (looo Minuteman fart 
24 . ooo km i timen - radius lo- 12 . ooo km) , dels a~ atomubådsbase
rede mellemdistanceraketter (Polaris - radius 2 . 413- 4 . 633 km) 1 ) . 
Det forhold, at USAs antal aE interkontinentale raketter er væ
sentligt større end Sovjetunionens, er dog ikke ensbetydende med 
en tilsvarende amerikansk overlegenhed , da den største sovjetiske 
raket (Big Brather i amerikansk terminologi) muligvis medfører 
mere end en sprængladning . Mens amerikanerne har koncentreret sig 
om interkontinentale raketter med fast brændstof , der har mindre 
løfteevne , men er mere velegnede til beskyttede affyringssiloer 
og hurtigere skudklare , har russerne til deres største strategiske 
våben øjensynlig anvendt de samme raketter med f l ydende brændstof, 
som bruges til rumskibe . 

Raketterne har ligesom tidligere transportmidler visse impli 
kationer aE politisk art . Det forhold, at Sovjetunionen havde et 
forspring i mellemdistanceraketter , men kun få interkontinentale 
raketter menes at have været en medvirkende årsag til Hru~~ovs 
forsøg på at installere raketter på Cuba i 1962 . Fordelen var 
så meget større , som den amerikanske sydkust ikke var radaraf
skærmet . overgangen til raket- bestykkede atomubåde har også skabt 
nye basebehov , navnlig for Sovjetunionen, hvis oceangående raket
ubåde del s koncentreres i Petropavlovsk dels i den ca . 2oo km lan
ge isfri kyststrækning østpå fra den norske grænse med havnen 
Murmansk og Petsamo , hvilket menes at have givet Nordnorge en 
stærkt øget strategisk betydning2). 

Fjernraketterne udmærker sig ligesom jernbanerne ved mangel 
på elasticitet . For de landbaserede ballistiske raketter fast l æg
ges målene på forhånd . For de ubådsbaserede er præcision betinget 
af en meget omhyggelig positionsbestemmelse , som er vanskelig i 
neddykket tilstand og forudsætter et system af navigationssatel
litter i rummet3 ) . 

Forsvaret mod raketterne byder på meget store teknol ogiske 
problemer , som synes at skulle stå i centrum af forsvarsudviklin
gen i slutningen af 6o•erne og 7o ' erne . Det f ørste problem består 

l) Samme , august 1965, s . 19 , juni og maj 1965. 
2) Hanson Baldwin , The Soviet Submarines , The Reporter , New York 

24/9 1964 , Nils Ørv1k , Nordkalotten - konflikt eller sameksi
stens?, Oslo 1964 . 

3) Air Force/Space Diges~, okt . 1965. 
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i raketternes store hastighed i sammenligning med flyvemaskinen 
- Mach lo- 15 sammenlignet med Mach 2- 3 for de hurtigste superso
niske flyvemaskiner, som ventes taget i brug i slutningen af 
6o • erne1 >. Tiden mell em affyring og nedslag for de interkontinen
tale raketter bliver derved kun 1/2 t ime , for mellemdistanceraket
terne ca . lo minutter. Ydermere synes et antiraketforsvar inden 
for en overskuelig fremtid kun muligt på den sidste strækning af 
rakettens kurve , fra dens genindtrængen i atmosfæren til dens 
nedslag på jorden . Teknisk synes dette problem at være blevet løst 
ved fremstillingen af en anti- raket i både Sovjetunionen og USA , 
men en praktisk virkeliggørelse vil kræve allokering af så 
enorme ressourcer , at der i en overskuelig fremtid kun er udsigt 
t il beskyttelse af enkelte mål 2 ) . Amerikanerne har i første om
gang interesseret sig for et system , der kunne yde beskyttelse 
mod kinesiske raketter , idet det skønnes , at Kina o . 197o vil 
råde over raketter , der kan nå det vestlige USA og Europa . 

Et sådant fast system vil imidlert id være af ringe værdi over 
for ubådsraketter , som også kineserne ventes at ville komme ti l at 

l) Mach l =den afstand lyden bevæger sig på en time (o . 1 . 210 
km) . Det anses for muligt , at den magt , der vil allokere de 
fornødne ressourcer til formålet , vil kunne konstruere hyper
soniske fly , der vil kunne opnå hastigheder på Mach 2o . (Air 
Force/Space Diges t, juli 1965) . -

2) Om de tekniske problemer i forbindelse med et BMD- eller ABM
syst em Charles M. Herzfeld , BMD and National Security, Survival, 
London marts 1966 . (BMD = ballist i c mi ssiles defense , ABM = 
anti- ballistic missiles). (Survival udgives af det britiske 
Institutefor Strategic Studies) . Det sovjetiske synspunkt refe
r eres i Bul letin of the Atomic Scientists, optrykt i Survival , 
maj 1965 . -

Tiden mellem radarafsløringen af en angrebsraket og dens ned
slag kan være kun 3o sekunder, og det første tekniske problem 
har da bestået i at opfinde en ekstra hurtig raket . Det er 
blevet løst af amerikanerne med den styrbare raket Sprint , der 
på mindre end 3o sekunder kan nå et mål loo miles borte . Det 
næste problem er at ~cntificere ægte raketter blandt attrapper 
og andre forstyrrelseslegemer . Dette er blevet løst med opfin
del se af array- radar, der omspænder hele himmelhvælvingen på 
en gang . Forudsæt ningen for at både Sprint os array- radaren kan 
fungere er et højt udviklet computersystem . {Economis! , 12/3-66~ 

På længere sigt , d .v . s . o . 198o anses det for muligt at man 
vil nå frem til en langt billigere form for raketværn ved an
vendelse af den såkaldte laser-teknik , der muliggør en sådan 
koncentration af energi, at man kan tale om "dødsstråler ". 
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råde over. Derfor har også ubådsbekæmpelsen fået en central pla
cering i den teknologiske udvikling, men man synes her at være 
endnu længere fra en løsning a2 de tekniske problemer. Det er 
navnlig lokaliseringen af ubåde i neddykket tilstand, der byder 
på sto~e vanskeligheder, fordi sonarbølgernes hastighed, intensi
tet og retning påvirkes af vandlagenes temperatur, plankton og 
saltindhold samt af havbundens dybde og ka~akter. Omfattende oce
anografiske undersøgelser foranstaltes derfor af stormagterne med 
henblik på en løsning af disse problemer , mens man fra dansk og 
svensk side koncentrerer sig om Østersøens og Kattegats særpræ
gede problematik1 ). 

Andre transporttekniske fremstød , som har interesse i den 
nuværende fase, er udviklingen af flyvemaskiner med lodret start 
(V/STOL- maskiner), kæmpetransportmaskiner til langdistance, kæmpe
helikoptere og styltebåde (hydrofoils) 2 ) . 

Om den transportteknologiske udviklings implikationer for 
de enkelte landes strategi og politik henvises til kompendium II. 

15 . Kontaktteknik . 

Menneskets tidligste kontaktmiddel har været sproget . Dets 
store betydning i dannelsen af de grupper , der optræder som en
heder i den internationale politik, skal behandles senere . Når 
det gælder tekniske hjælpemidler til at overføre tanker i tid 
og rum, har den første vigtige opfindelse været skriften . For
skellige former for alfabeter opstår øjensynlig indbyrdes uaf
hængigt i forskellige kulturkredse , den fjernøstlige, den mel
lemøstlige , den amerikanske3 ). 

For den politiske udvikling er det af særlig interesse , at 
skriften i det fjerne østen går en helt anden vej end i Europa . 
Mens den europæiske skrift simplificeres til alfabeter , der til
passes de enkelte sprog , udvikles i Kina en ideografisk skrift, 
der på den ene side muliggør forståelse på tværs af talesprogets 

l ) De enorme tekniske problemer i ASW (anti- submarine warfare) 
behandles af G. R. Lindsay i Survival , marts 1964 , Air Force/ 
Space Digest , april 1966 & sept . 1965 og Forsvarets For sknings
anstalt, Hydroakustik, serien FOA orienterar, nr . 3 , Stockholm 
1965 . 

2) V/STOL problematikken i Air Force/Space Digest , april 1965 , 
kæmpetransportmaskiner samme, februar & marts 1966 , styltebåde . 
samme , april 1966 . (V/STOL = Vertical/Take off and landing)~ 

3) I . J . Gelb, A Study of Writing ,_ Chicago 1952 . 
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grænser inden for den kulturelle enhed og derved bidrager til at 
bevare Kinas kulturelle og politiske enhed, på den anden side 
kræver, at der i uddannelsen ofres megen tid på tilegnelse af 
selve denne kontaktteknik. 

En lignende situation udvikles ved hjælp af et fælles skrift
sprog for det arabiske område, mens man i Europa kun har et tvær
sprogligt ideografisk kontaktmiddel i tallene . Til gengæld eksi
sterer der længe et diplomatisk fællessprog i latinen , der endnu 
anvendtes under de westfalske fredsforhandlinger . 

Men latinens stilling som europæisk fællessprog undermineredes 
fra senmiddelalderen af en gruppe opfindelser, som tilsammen mu
liggjorde trykketeknikken . Først kom papiret, opfundet i Kina må
ske så tidligt som i det 2 . årh·. , derfra kendt i Mellemøsten, 
hvor tilfangetagne korsfarere lærte fabrikationsteknikken i det 
13. århundrede, sat i rentabel masseproduktion i det 14 . århundre
de, da folk begyndte at gå med undertøj. Samtidig udvikledes af 
træsnittet, kendt i Kina fra det 7. århundrede, træpladetryknin
gen, anvendt i Europa i det 14. århundrede. Af temmelig mislykke-
de forsøg på xylotopi med løse typer udvikles omkring midten af 
det 15 . århundrede, navnlig takket været Gutenbergs indsats, typo
grafien med løse metaltyper, muliggjort ved den samtidige for
bedring i metalbehandling og fremstilling af støbeforme . Erfaringer
ne fra segl-, mønt- og klokkefabrikationen i løbet af det 13 . og 
14. århundrede kommer typografien til gode. Kineserne havde alle
rede i det 11. århundrede anvendt løse typer, men de langt færre 
komponenter i de europæiske alfabeter giver bedre muligheder for 
en massefremstilling, der hurtigt v iser sig i bøgernes oplag . Al 
lerede i den sidste halvdel af det 15. århundrede anslås det sam
lede bogoplag i Europa til 15- 2o millioner, og for det 16. århun
drede kommer man op på 15o-2oo millioner, bortset fra mindre tryk
sager som flyveskrifter, der ikke mindst politisk kommer til at 
spille stor rolle1 ). Overhovedet må trykketeknikleen siges at være 
en væsentlig forudsætning for den europæiske national stats udvik
ling under reformation og renæssance. 

Transmissionsteknikken er foreløbig bundet til transporttek
nikken . Endnu under d€ westfalske fredsforhandlinger udvnksledes 

l) Maurice Daumas, op .cit., II, ss. 64o- 9o . 
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synspunkterne skriftligt gennem en mægler. Instrukser .fra :rege
ringerne transporteredes pr. kurer. Den langsommelige procedure 
førte til, at forhandlingerne varede i fire år. En hurtigere 
forhandlingsgang opnåedsf.eks. på Wienerkongressen ved meget 
vidtgående fuldmagter til forhandlerne . Transmissionsteknikken 
var dog stadig bundet til transportmidlerne. Her sker et tekno
logisk gennembrud med telegrafen, der frigør transmissionen fra 
den fysiske transport . Den spiller første gang en rolle under op
takten til Krim-krigen. Den bringer en ny rytme ind i diplomatiet. 

Duroselie skriver herom: 

' La consequence de ce phenomene est claire: l'on aura de 
moins en moins tendance å fixer une politique generale et 
durable, de plus en plus la tentation de se laisser guider 
par les evenments . La politique etrangere perd, du fait du 
t8legraphe, une partie de son serieux, surtout dans les 
gouvcrnements ou le pouvoir executif est faible. l) 

En anden fransk historiker, Albert Sorel, så en anden 
fornyelse: 

La telegraphie a bouleverse tautes les conditions de l'an
cienne diplomatie. Elle a multiplie tout d'un coup, sans 
preparation et sans transition aucune, dans les rapports 
des Etats, un element que jusque-la tout l'art des 
chancelieries s•etait effo:rce d ' en bannir: la passion. 2) 

Andre har dog ment, at et hurtigere tempo kan have en modsat 
virkning. Morgenthau fremhæver, at Krim-krigen kunne have været 
undgået, hvis ikke transmissionen af den europæiske koncerts 
mæglingsforslag var blevet .forsinket et døgn3 >. Ville det moderne 
diplomatis vigtigste kontaktmiddel telefonen, hvis den havde væ
ret brugt, ikke kunnet have afværget katastrofen i 1914? En så 
afgørende oplysning som meddelelsen om den russiske mobilisering 
behøvede da ikke at være nået ni timer før til Berlin end til 
Paris4 ). Med den voldsomme stigning i transportmidlernes hastig
hed er betydningen af øjeblikkelig kontakt blevet understreget 
ved installeringen i 1963 af den "røde fjernskriverlinie" mellem 
Moskva og Washington. 

' l) Duroselie o.a . , La politigue etrangere , ss . 336 & 34o . 
2) I La Diplornatie et~ progres, Paris 1883 cit. i samme, s. 341. 

3 ) Op . c i t . , s • 46 5 • 

4) Pierre Renouvin,Les arigines immediates de la guerre, Paris 
1927, SS. 181 r. 
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Det nye fænomen i den internationale politik , som Sorel 
fremhæver ved at henvise til "passionen", har vel heller ikke 
først og fremmest kunnet gøre sig gældende på grund af telegra
fen , men snarere i kraft af det sidste århundredes udvikling i 
massekommunikationsmidlerne, som har gjort den internationale 
politik til et anliggende , der ikke længere kun beskæftiger kan
cellierne . Man har gjort gældende at det første udenrigspolitiske 
spørgsmål, der virkelig optog masserne, var mellemværendet mellem 
Danmark og Slesvig-Holsten . I løbet af 184o 1 erne fremvokser -
efter opfindelsen af Koenings hurtigpresse (1814) og den forbed
rede distributionsteknik , som muliggøres af jernbanerne - en vir
kelig politisk presse i Tyskland , som skaber mulighed for, at 
siesvig- holstenernes sag kan give ekko over hele riget1 ) . 

Den politiske a~itations muligheder øges yderligere med 
radioen og filmen og efter den anden verdenskrig med fjernsynet 2 ) . 
Mulighederne for direkte påvirkning af andre landes befolkninger 
gennem dette medium vil yderligere kunne udvikles ved den moderne 
satellit- teknik . Denne har også åbnet nye muligheder på et felt, 
der traditionelt har spillet en betydelig rolle i den interna
tionale politik , efterretningsvæsenet . Da det amerikanske U- 2 
spionfly i l96o blev skudt ned over Sovjetunionen , udløste det 

Jti V 
en storm , som kulminerede i Hruscovs opbrud fra topmødet i Paris . 
Fem år senere havde amerikanerne med SAMOS-satellitterne , der fra 
l5o miles højde skal være i stand til at tage l ige så gode bille
der som U-2 fra 12 miles, sat et observationssystem i gang , der 
afkontrollerer sovjetisk territorium seks- syv gange i døgnet og 
har sat dem i stand til at forudsige de kinesiske kernevåbenfor
søg3) . Inspektionsproblemet, der i årevis har stået i centrum af 
nedrustningsforhandlingerne , har dermed ændret karakter . 

En yderligere revolution af efterretningstjenesten kan blive 
en følge af udviklingen i elektronhjerneteknikken, som efter nogle 
teknikeres skøn vil kunne føre til en sådan forbedring af aflyt
ningsteknilcken , at man om nogle år på ethvert tidspunkt vil kunne 
foretage en helt præcis situationsanalyse af modpartens militære 

l) Se w. Carr, Schleswig- Holstein 1815- 48, a Study in National 
Conflict , Manchester 1963 , ss . 17 & 8o . 

2) Se også kompendium III , kap . 31 . 
3) Survival , august 1965 & Air Force/Space Digest , oktober 1965. 
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dispositioner. Operationsanalysen anvendtes allerede forsøgsvis 
under den anden verdenskrig af englænderne under slaget om England 
og i ubådsbekæmpelsen1 ) . Elektronteknikken har åbnet uoverskue
lige muligheder på dette felt og desuden givet de mellemstore og 
måske endda de små industristater muligheder for at genvinde 
en jævnbyrdighed med USA og Sovjetunionen i raket- og rumteknik , 
som de har mistet i det teknologiske kapløb siden 1945, afhængigt 
af allokeringen af investeringer, ikke mindst i uddannelsen, 
hvorom senere2 ). 

16. Våbenteknik . 

Forskydninger i det internationale systems struktur hænger 
ofte sammen med våbenteknologiske gennembrud . Koht har foreslået en 
korrelation allerede mellem overgangen til jernvåben og oprettel
sen af de første norske statsdannelser under fylkes - kongerne3 ). 

Frankernes militære triumfer skyldtes for en stor del deres strids
økse, francisca ' en, vikingernes den danske langøkse kombineret 
med et sø- og manøvredygtigt transportmiddel , vikingeskibet4 ) . 

Men ellers blev middelalderen kavalleriets tid. Panserrytteriets 
rolle i den nordtyske dominans over de nordiske lande er nævnt . 
Infanteriet fik et come- back med de schweiziske hellebardister , 
der besejrede østrigerne ved Morgarten (1315) , men ellers bl ev 
det ildvåbnene , der gjorde det af med rytteriet og underminerede 
den samfundsstruktur, der havde båret dets). Feltartilleri og ge

værer overmandede kavalleriet, belejringsartilleriet middelalder
borgene . Rytteriet reduceredes i den franske hær fra 2/3 i 1494 
til 1/11 i 15286 ) . 

' l) Gonard , La recherche operationnelle et la deci sion, Geneve 1958 , 
ss . 22 - 23 . 

2) Se herom f.eks . dr . Hugh L. Drydens erklæring til Repræsentan
ternes Hus ' Science and Astronautics Committee , refereret i 
Air Force/Space Diges~, maj & juni 1965 . 

3) Halvdan Koht , Drivmakter i historia, Oslo 1959, ss . 68 f . 
4) Oman, op .cit . , ss . 17- 21 . 
S) Samme , kap . v. 
6) Puller , op.cit . , s . loS . 
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Belejringsartilleriet Pik sit gennembrud ved franskmændenes 
ødelæggelse af de engelske fæstninger i Normandiet i 1449 og 
tyrkernes erobring af Xonstantinopel i 1453 · Men el l ers blev 
kanonen det våben, der kombineret med den nye skibstype, mulig
gjorde europæernes politiske ekspansion . Krudtet anvendtes mili
tært af kineserne o . looo , kanonen o. lloo1 ). Ildvåbnene blev 
overtaget af mongolerne og araberne , men det blev snart Europa, 
der tog teten i dette teknologiske kapløb. Hvorfor? Mange fakto
rer spiller ind . I denne forbindelse , hvor opmærksomheden er 
rettet mod den våbenteknologiske udvikling, kan der være grund 
til at fremhæve metalbehandlingsteknikken . Cipolla fremhæver den 
erfaring, man havde erhvervet i klokkest0beriet: 

Bronze ..• is technically much easier to cast (end jern) and 
all over Europe there were craftsmen well aquaint ed with 
the process because of the early and widespread demand for 
church bells. It is indecd one of the ironies of history that 
a technique developed in the making of such essentially 
civilized objects eventually fastered the progress of 
deadly weapons . 2) 

Fabrikationen var i første omgang koncentreret til Flandern , 
Tyskland og Norditalien , mens Spanien selv i sin stormagtstid 
var henvist til import , navnlig øjensynlig på grund af mangel på 
kval ificeret arbejdskraft , således at det guld, det hentede fra 
Amerika , ifølge en venitiansk ambassadørs in~etning virkede på 
samme måde på Spanien som regn på et tag : "det fa lder ned på det 
og løber bor t"3 ) . På HenrikVIIIstid l ykkes det England at grund
lægge en fabrikation af jernkanoner , der på en gang bliver hold
bare og tre- fire gange billigere end bronzekanonerne4 ) . De kombi
nerer dem med de nye skibe , og denne kombination gør det i 1588 
af med den storearmada, der endnu var præget af den middelal der
lige tradition , ifølge hvilken sejr i søkrig skulle vindes ved 
nærkamp og entring5 ) . Dronning Elizabeth havde i forvejen for
søgt at bevare det engelske forspring ved at indføre embargo på 
kanoner6 ) . Men fra 163o ' erne optræder England som importør navn
lig af svenske kanoner . Sverige havde i de foregående årtier 
skabt en kanonfabrikation, der blev grundlag for dets stormagt
stilling . Cipolla skriver herom: 

l ) Needham , ss. 251 & 246 f . 
2) op . c i t . , s . 23 . 
3) Samme, s. 33- 36 . 
4) Samme , ss. 36-42 . 
5) Fuller, op.cit ., s . llo. 
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Within the three first decades of the seventeenth century, 
Swedish industry underwent a revolutionary change and Sweden 
took its place in the front rank of the European armament 
industry . l) 

Navnlig var det den svenske lette bronzekanon, det berømte 
"regementsstYcke", der muliggjorde et mobilt feltartilleri , som 
var modstanderens langt overlegent. Gustav Adolfs biograf Michael 
Roberts skriver herom: 

The regiment- piece was one of the decisive factors in Gustav 
Adolf ' s success in Germany . .. The regiment- piece gave Sweden 
an immense advantage ; for neither Denmark nor the Cathelie 
powers could at first show any weapon to compare with it . 
KristianIV ' s interesting experiments ran aground on the 
shallows of his own character ... The creation of a really 
effective field-artillery , could hardly have been carried out 
successfully if Gustav Adolf had not been able to supply his 
rcquirements from dornestic sources . The mineral resources of 
the country, and the expansion of the metallurgical industries 
throughout the reign, gave Sweden in this matter a great 
advantage over her enemies. 2) 

Magtrivaliseringen mellem Danmark-Norge og Sverige afgjordes 
nu til Sveriges fordel . 

Også i Europas forhold til den oversøiske verden betød ifølge 
Cipolla regementsstycket, at "the balance of power pointed to a 
further remarkable shift in favour of Europe••3 ) . Under den første 
ekspansionsbølge havde europæerne, undtagen i Amerika~ i hovedsagen 
måttet nøjes med nogle brohoveder, som kunne beherskes fra skibs
kanonerne . Med et effektivt feltartil leri kunne de trænge ind i 
landet . Allerede da portugiserne dukkede op i Asien , havde Euro
pæerne dog et forspring: 

l ) 
2) 

3) 

4) 

European artillery was incomparably more powerful than any 
kind of canon ever made in Asia , and it is not difficult to 
find in contemporary texts echoes of the mixture of terror 
and surprise that arose at the appearance of European ord
nance . 4) 
The gunned ship developed by Atlantic Europe in the course of 
thc fourteenth and fiftcenth centurics was thc contrivance that 
made possible the European saga . It was essentially a campaet 
device that allowed a relatively small crew to master un
paralleled masses of inanimate energy for mavement and de
struction. The secret of the sudden and rapid European 
ascendancy was all there: in the skill acquired by Atlantic 
nations in the use of sailing ships and in their having under
stood that sea fight in these days come seldom to boarding or 

Op . ci t . , s. 54 · 
Op. c i t . , ss . 233 f . 
Op . cit ., s . 74 · 
Samme s. lo7 
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to great execution of bows, arrows, small shot and the sword 
but are chiefly performed by the great artillery. l) 

Til lands lod den europæiske ekspansion vente længere på sig, 
da man stod over for en våbneteknisk i det mindste jævnbyrdig mod
stander i tyrkerne. Det blev også her feltartilleriet, udsprunget 
af det svenske regementsstycke, der kom til at gøre udslaget . Rus
serne tilegnede sig først deres europæiske modstanderes teknik og 
anvendte den derpå mod tyrkerne. I det 18 . århundrede "the Turks 
were slaughtered in every action by the canon of the Russians 112 ). 
Ruslands ekspansion i Asien blev nu mulig. 

I løbet af det 18. århundredes sidste halvdel lykkes det, da 
man havde opdaget metoder til udnyttelse af den franske jernmalm, i 
Vesteuropa Frankrig at få det våbenteknologiske forspring inden 
for feltartilleriet3 ) . Det er dette artilleri, ironisk nok skabt 
af l'ancien regime, der gør udslaget ved Valroy (1792), og for 
Napoleon var krig først og fremmest artilleri. Revolutionen bragte 
dog en anden fornyelse, som lettede hans sejre . Værnepligts
hæren, der oprettedes i 1798, muliggjorde en langt mere effektiv 
udnyttelse af håndvåbnene, da man kunne sprede soldaterne ud over 
terrænet uden frygt for at de ville desertere , som det 18. århun
dredes hvervede soldater4 ). Det 19 . århundrede blev geværets epoke . 
Navnlig fra midten af århundredet sker der en kraftig stigning i 
ildkraften! 
185o skød looo mand 5oo skud på et minut med en skudvidde på 3oo m 
1886 6ooo 35oo 
1913 loooo 4000 

Ildkraften forøgedes endnu kraftigere med maskingeværet, som 
kom til at præge den første verdenskrig. Konsekvenserne af denne 

- kraftige vækst i ildkraften stod kun klart for få militære lede
re . I Frankrig ansås oberst Petain, der havde været opmærksom på 
udviklingen i den russisk-japanske krig, for en kætter, fordi han 
ville have krigsførelsen baseret på doktrinen ''le feu tue". Den 
officielle doktrin var " l'attaque", og det førte til den første 
verdenskrigs hekatomber5 ). 

l) samme, s. 137. 
2) Samme, s . 145. 
3) Samme, s. 71 og Fuller, cit.udg., s . 117. 
4) Morgenthau, op.cit., s. 374 & Gordon A. Craig, The Politics of 

the Prussian Army 194o-1945, Oxford 1955, s. 27. 
5) Se iøvrigt kompendium III, kap. 22. 



- 83 -

Den anden verdeuslerig blev først og fremmest præget af kombi
nationen af ildkraft med nye transportmidler. Men et teknologisk 
spring i ødelæggelseskraften sker med anvendelsen af den første 
atombombe mod Hiroshima den 6. august 1945. 

Hiroshima- bomben var 2.ooo gange kraftigere end den største 
bombe, der hidtil var blevet anvendt, eller 2o kilotons = 2o . ooo 
tons TNT, det mest anvendte traditionelle sprængstof . Et nyt spring 
sker med sprængningen af den første amerikanske brintbombe i 1952. 
Den var 2oo gange kraftigere end Hiroshima- bomben eller 4 megatons 

= 4.ooo.ooo tons TNT 
Allerede i 1945 blev der anvendt to forskellige bombetyper, 

mod Hiroshima en såkaldt kanonbombe , mod Nagasaki en implosions
bombe1) . 

l) Kanonbomben består i princippet af et kanonløb, ved hvis mundings
ende der er anbragt en klump fissilt materiale, d .v . s . et mate
riale , hvis atomkerner ved neutronindfangning undergår spaltning 
eller fission samtidig med, at der sker en voldsom energiudvik
ling og neutronudsendelse . I kanonløbets ladeende er endvidere 
anbragt et projektil af fissilt materiale, efterfulgt af en kon
ventionel sprængladning . Begge de fissile klumper er så små , 
at de ikke hver for sig kan blive kritiske, d .v .s. at en kæde
reaktion ikke kan etableres . Ved detonation af bomben udløses 
først den konventionelle sprængladning , hvorved det fissile 
projektil accellereres hen gennem kanonløbet og støder sammen 
med den klump fissilt materiale , der befinder sig ved kanonlø
bets munding . Når de to klumper samles, vil mængden af fissilt 
materiale være så stor , at den er stærkt overkritisk ; en di
vergent kædereaktion etableres, og a- våbnet detonerer . 
I implosionsbomben forefindes alt fissilt materiale i klumper 
i våbnets midte, blot er disse ikke anbragt så tæt sammen , at 
våbnet bliver kritisk . Det kan f . eks . gøres ved at lade det 
fissile materiale have form af to halvkugler, anbragt i en vis 
afstand med de plane flader overfor hinanden. Hele vejen rundt 
om det fissile materiale er anbragt et antal retningsbestemte 
sprængladninger af brisant sprængstof . Ved detonation af disse 
opstår en indadrettet , kugleformet trykbølge, som sammenpresser 
det fissile materiale . Det bliver stærkt overkritisk , og bomben 
eksploderer . 
Fordelen ved kanonbombetypen er , at den er relativt enkel i 
sin konstruktion, og derfor ikke stiller strenge teknologiske 
krav til fremstilleren . Til gengæld sker samlingen af det fis
sile materiale relativt langsomt ... , hvilket ... begrænser an
tallet af anvendelige fissile materialer . 
Fordelen ved implosionsbomben er , at samlingstiden på grund af 
anvendelse af brisant sprængstof er meget kort , hvilket stiller 
fremstilleren friere i valg af fissilt materiale . (P .L . Ølgaard , 
Teknolo iske aspekter af atoms rednin sproblemet, Ingeniøren, 
København novem~er 1965, s . 5 . 
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Kanonbomben er så ubetinget den simpleste. Det første eksemplar 
af denne type, som bragtes til detonation , var Hiroshima
bomben. Fra amerikansk side var man på forhånd så sikker på, 
at den ville virke, at man ikke fandt det nødvendigt at fore
tage en forudgående prøvesprængning ligesom man anvendte en 
langt mindre forskningsindsats på udvikling af denne type 
end på implosionsbomben . Den kræver imidlertid u235 som fis 
silt materiale, og kan ikke benyttes i forbindelse med Pu239. 1 ) 

Til gengæld er udvikling af anvendeligt plutonium relativt 
simpelt, når man har atomreaktorer . u235 har ved den hidtil anvendte 
såkaldte diffusionsteknik til fremstilling af beriget uran krævet 
meget omfattende anlæg og meget betydelige forsyninger af elektrisk 
energi. De tre eksisterende amerikanske anlæg har kostet ca . 17 
milliarder kr ., og det franske diffusionsanlæg i Pierrelatte er 
blevet anslået til ca . 6 milliarder kr . Man har imidlertid ekspe
rimenteret med en såkaldt ultracentrifugeringsproces . Men da den 
ville muliggøre en lettere og billigere fremstilling af u23 5, om
gives resultaterne af disse eksperimenter med stor hemmeligheds
fuldbed . Foruden hos de eksisterende atommagter vides centrifuse
eksperimenter at være i gang i Holland, Vesttyskland og Japan2 >. 

u235- våben har hidtil været anvendt som tændsats for brint
bomber, der er såkaldte fusionsbomber . 

Efter USA var Sovjetunionen den første magt, der fremstillede 
kernevåben, første a- bombe i september 1949, første b- bombe i 1953 . 
England fulgte efter i 1955 og 1957 , Frankrig med den første a- bom
be i 196o og Kina i 1964 . Mens de franske bomber var plutoniums
bomber, var de kinesiske uranbomber . 

En række lande er teknisk i stand til at blive atommagter i 
de kommende år: 

Canada, siden 1965. 
Japan, Tyskland , Indien , Israel 1968-1972 . 
Sverige , Italien , Czekoslovakiet, Australien , Schweiz 
1973- 1977· 
På længere sigt er også blevet nævnt: Holland og Belgien3 ) . 

Kernevåbnenes konsekvenser for den internationale politik vil 
blive nærmere belyst i kompendium II & III. 

l) Samme , s . 67o . 
2) Samme, s . 667-71. 
3) Ølgaard , op .cit., s . 671 f. & Leonard B~aton , Must the Bomb 

Spread , Harmondsworth 1966 . 
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17. Økonomi og politik . 

Den våbentekniske udvikling har gjort anvendelse af den to
tale krig til opnåelse af politiske mål mindre og mindre trovær
dig, og det har medført en stigende anvendelse af økonomiske mid
ler i den internationale politik, navnlig i rivaliseringen om de 
urorpligtede lande. 

Et lands muligheder ror at anvende økonomiske midler afhænger 
af dets økonomiske udviklingstrin, dette igen af teknologiske og 

økologiske faktorer, som allerede er blevet berørt , og ar social e 
strukturer, som vil blive behandlet i det følgende . 

Men hvis økonomien på denne måde bruges som redskab ror poli
tikken, har økonomien også påvirket politikken . Økonomiske inter
esser, der enten har været statens, eller som magthaverne har va
retaget, har hart indrlydelse på staternes politiske adfærd . I 
en vis periode var det endog en udbredt teori , at forklaringen på 
denne adfærd først og Fremmest skulle søges i de økonomiske inter
esser, og denne teori, som den er udformet i Lenins Imperialismen 
som kapitalismens sidste etape (1917), har stadig en central plads 
i den kommunistiske ideologi og "dæmonologi". De synspunkter, Le
nin forfægter , findes dog allerede udformet i hovedtrækkene af 
den engelske økonom A. Hobson i Imperialism (19o2) , skrevet under 
indtryk af Boerkrigen . De strejfes hos Mackinder og forarbejdes 
fra et socialistisk synspunkt af Rudolf Hilferding i 19lo1 ). 

Teorien går i kort resume ud på, at behovet for nye markeder 
og råvarerorsyninger fører til imperialisme, når kapitalen 
ikke længere finder rentable investeringsmuligheder i hjemlandet . 
Kapitalinteresserne driver derfor staterne til politisk ekspansion . 

Teorier om, at kapitalinteresserne er den egentlige motor bag 
den internationale politik , går dog meget l ængere tilbage som en 
bestanddel af den revolutionære ideologi. Som Fuller påviser, fin
des de såmænd allerede i Byrons Don Juan2). Men i perioden mellem 
187o og 1914 møder man dem også i helt andre miljøer: det militære 
og det politiske. Den ældre Moltke hævder, at "i vore dage har 
Børsen en sådan indFlydelse , at den kan kalde hære til kamp bare 
ror at varetage dens interesser ", og Foch sagde om Fasboda- episoden 
(1898): 

l) Renouvin & Duroselle, op . cit . , ss . 153 f , 

2) Cit . udg., s . 142 . Der henvises til 12. sang, strofe v og VI i 
Don Juan . 
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' \ oue cherchions- nous tous? Des debouches a un commerce , a une 
industrie qui produisent , plus qu'ils ne peuvent ecouler ... 
qui est-ce qui a pousse a la guerre contre les Boers? Ge 
n•est certainement par la reine d'Angleterre , mais les mar
chands de la Gite . l) 

Teorien underbyggedes af de motiveringer, hvormed visse po
litikere undertiden retfærdiggjorde den oversøiske ekspansions
politik . Jules Ferry erklærede således: 

La politique coloniale est la fille de la politique industri
elle . .• Est- il permis de dire que cette politique coloniale 
est un luxe pour les nations modernes? Non, Messieurs, cette 
politique est , pour elles toutes, une necessite, comme le 
debouche lui-meme . 2) 

Og det politiske venstre bekæmpede den koloniale ekspansions
politik ved at imødegå dens økonomiske motivering . Glemeneeau er
klærede således i 1885 : 

Ah! si vous voulez des debouches , cherchez les dans cette 
voie du bon marche de la fabrication et des bas prix de 
transports. Mais quand vous depensez une centainede millions 
en expeditions guerrieres, que fai tes-vous? Vous ne faites 
que charger le budget , grever le travail et diminiuer le 
pouvoir d ' achat du salaire ; vous augmentez les prix de 
fabrication! 3) 

Det er dog først efter den anden verdenskrig , Frankrig slår 
ind på den af Glemeneeau anviste vej, mens man indtil da søgte 
at bevare de oversøiske områder som et beskyttet marked for fransk 
økonomi . 

Pierre Renouvin har indgående beskæftiget sig med spørgsmålet 
om forholdet mellem staternes adfærd i den internationale politik 
og de økonomiske interesser . Han konstaterer, at økonomiske interes
ser faktisk har spillet en væsentlig rolle i forholdet mellem de 
europæiske industrilande og de oversøiske områder, navnlig siden 
industrialismens gennembrud , idet de europæiske industrilande søger 
at sikre sig monopolstiilinger på de oversøiske markeder . Reaktio
nen herimod er en af determinanterne i de oversøiske landes fri
hedsbevægelser. Englands forsøg på at bevare handelsmonopol er i 
Nordamerika var blandt de 2aktorer, der gav stødet til den ameri-

l) Samme s . 142 . 
2) Renouvin & Duroselle, op .cit ., s . 334 . 
3) Georges wormser, La Republigue de Glemenceau, Paris 1961 , s . 247 . 
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kanske frihedskrig1 ). 
Monopolstillingen oprettes med større held i områder , der ikke 

er befolket af europæere . I Indien lykkes det England at sikre en 
afsætning på sine industrivarer, der ruinerer det indfødte hånd
værk og bremser den lokale industrialisering, en proces der er 
typisk for oversøiske områder under politisk kontrol af en indu
strimagt . Hvor det ikke lykkes at opnå politisk kontrol , sikrer 
industrimagterne sig økonomiske fordele ved andre midler: kontrol 
med toldpolitikken , toldpræferencer , handelsmonopol , jernbanekon
cessioner . Med de første "kapitulationer " i 1774 , der betyder, at 
tolden på franske varer reduceres til 5% mod økonomisk og militær 
støtte , begynder en proces, hvorved Tyrkiet gradvis kommer under 
de europæiske landes økonomiske kontrol. I 1834 opnår de fritagelse 
for de indre toldskranker , hvilket også her undergraver det i nd
fødte håndværk . Først i 1923 lykkedes det Tyrkiet at opnå fuld 
toldautonomi , i det mindste formelt . 

I Kina sker der en lignende proces . Med Nankin- traktaten 1842 
opnår England en nedsættelse af tolden fra 2o- 25 til 5% . Det be
gunstiger navnlig tekstileksporten . Disse begunstigelser udvides 
senere til at omfatte også franske og amerikanske varer, og lige
som i koloniområderne bliver rølgen , at det lokale håndværk ud 
konkurreres samtidig med , at en intern industrialisering hæmmes . 

Fra 19o7 bliver ophævelsen af Nankin- traktaten et hovedpunkt for 
Kinas nationalister , men først i 1928 begynder man at genoprette 
det kinesiske toldautonomi2) . 

Ved siden af markeder søger industrilandene råvarer . Tyskland 
søger malm og interesserer sig der for for Marokko , Frankrig har 
brug for kul , som findes i Tonkin . Derpå manifesterer interessen 
for olie sig . l9o9 begynder Anglo- Persian udnyttelsen af Abadan3 ) . 

l) The New Cambrid~e Modern History , Cambridge 1965 , ss . 448- 79 . 
Også i det 19 . rhundredes europæiske selvstændigbedsbevægelser 
kan ofte identificeres økonomiske interesser : I Belgiens løs
rivelse fra Holland , i slesvig- holstenernes oprør mod Danmark , 
uden at man dermed kan hævde , at disse interesser har været de 
væsentligste determinanter . 

2) Renouvin & Duroselle , op .cit ., ss . 75 f . 
3) Samme , 8o-83 . 
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Koncessioner på råvareområder går ofte hånd i hånd med jern
banekoncessioner, som letter både salget af europæiske industri
varer og transporten af råvarer. Jernbanekoncessionerne betyder 
gerne kontrol med fragtraterne . Navnlig Sydamerikas transportnet 
udbygges på denne måde, men fra århundredskiftet også Kinas~ Rus
siske , tyske og franske selskaber får koncessioner med ret til at 
fastsætte tarifferne og anvende udenlandsk personal e . De opnår 
gratis overdragelse af det nødvendige terr æn og koncession på rå
varer i jernbanezonen. I aftalen med Rusland indgår endda ret til 
administration af området og anvendelse af udenlandsk pol iti . 

Det eneste oversøiske land, som stort set kommer igennem denne 
periode uden afgivelse af tarifret på jernbanerne og med bevarelse 
af toldautonomi - bortset fra en vis begrænsning i perioden 1858-
1911 - er Japan1 >. 

Den militærtekniske overlegenhed , der oprindelig havde sikret 
det europæiske overherredømme, og som også muliggjorde koncessions
politikken, søgtes indtil den anden verdenskrig opretholdt ved 
hjælp af en aftale om våbenembargo , først navnlig med henblik på 
Afrika , med Saint-Germain- konventionen af 1919 udvidet til Mellem
østen, hvor kontrollen med våbeneksporten i grunden først brydes af 
Østblokkens eksport til Ægypten i 1955 . Den globale krigsførelse 
under den anden verdenskrig havde dog allerede givet mange over
søiske frihedsbevægelser muligheder for at bevæbne sig . Bag de 
europæiske kolonimagters retræte ligger dog også en erkendelse af , 
at økonomisk fremgang for hele samfundet kan opnås uden oversøiske 
kolonier og koncessioner . 

Endnu så sent som Suez- ekspeditionen i 1957 er der dog eksem
p~er på , at staternes adfærd til en vis grad kan inspireres af øko
nomiske interesser . 

I den indre europæiske politik påvirker økonomiske hensyn li
geledes staternes adfærd . Bortset fra England, der fra 1846 til 
1932 , hvor man går over til den autarkiske imperiepræference, i 
kraft af sit industrielle forspring forsøger at opretholde en fri 
handelspolitik, fører de europæiske stormagter og USA en protek
tionistisk politik , hvis moderne fase man gerne daterer fra den 
tyske toldlov af 18792 ). Ved siden af denne industriprotektionisme 

l) Samme, ss . 87 f . 
2) Sanune , s . 69 . 
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udvikles i alle europæiske lande bortset fra England, Holland og 
Danmark en landbrugsprotektionisme som svar på den oversøiske og 
russiske korneksport. I Tyskland er denne varetagelse af landbru
gets interesser med til at underminere Bismarcks "genforsiki'ings
politik" over for Rusland. I Frankrig kulminerer den i den såkaldte 
Meline-lov fra 1892, hvis hovedtræk bevares helt frem til den anden 
verdenskrig og bidrager til at udvikle og bevare urentable struk
turer og driftsformer i det franske landbrug, som nødvendiggør en 
vis landbrugsprotektionisme i CEE. 

Selv denne europæiske markedsdannelse er i høj grad præget 
af økonomiske interesser; en modernisering af den franske økono
mi krævede efter den anden verdenskrig eksport, men denne eksport 
havde med de givne produktionsstrukturer i Frankrig kun ringe mu
lighed for at hævde sig i åben konkurrencer og man har derfor fra 
fransk side tilstræbt et europæisk marked, der var på en gang be
skyttet mod mere effektive ydre producenter og gennem harmonise
ring af konkurrencebetingelserne ligestillede Frankrig inden for 
CEE. Til dette formål var en toldunion ikke tilstrækkeligt. Fran
krig behøvede en integreret økonomisk union1 ). 

Man kan således uden vanskelighed påvise, at staternes adfærd 
i en række tilfælde har været påvirket af økonomiske interesser. 
Renouvin vender sig imidlertid imod en ensidig fortolkning af den 
internationale politik ud fra dette synspunkt og fremhæver, hvor 
vanskeligt det ofte er dels at konstatere, om der er tale om et 
politisk eller et økonomisk primat i kausalsammenhængene, dels at 
fastslå, om de økonomiske interesser, der virker som determinanter, 
er private gruppers eller hele samfundets: 

' Dans toutes les eecasiens ou les questions economiques 
viennent au premier plan dans les rivalites entre les Etats 
- conflits entre les politiques economiques, concurrences 
commerciales, coercitions douanieres - il est possible de 
constater, ou au moins d'apercevoir, le jeu de deux forces. 
L'une est la pression qu'excercent sur l'action des ~tats les 
groupements d'interets prives: groupements d'industriels et 
de commer~ants, dont tout l'effort est tendu vers la recherche 
du profit; exploitants agricoles qui reclament les roesures 
douanieres destinees a les proteger contre l'afflux des 
produits etrangers; syndicats ouvriers qui veulent, pour 
maintenir les salaires, ecarter la concurrence d 1 une ma~n
d'oeuvre importee. L'autre est la conscience de l'interet 

l) Udførligt behandlet i min La France devant l'Europe. 
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collectif, qui incite la nation a assurer dans les conditions 
les plus favorables la satisfaction de ses besoins materiels. 
ces deux forces sent souvent convergentes; parfois, elles agis
sent en sens opposes . Dans l'un et l'autre cas, leur etude 
est presque t9ujours inseparable de celle du contexte poli
tique, e •est-a-dire des preoceupations de securite, du puis
sanee ou de prestige. Entre les inter~ts economiques et les 
initiatives politiques, les reactions mutuelles sont con
stantes . Qu ' il soit done indispensable, pour comprendre la 
politique exterieure des Etats , de tenir compte, dans le 
mande contemporain plus que jamais , de ces int~r~ts eeonomi
ques , qui done en peut douter? Mais c•est le role respeetif 
de l'economique et du politique que la reeherche historique doit 
s ' efforcer de discerner, lorsg.u ' elle veut essayer d'etablir 
quels ont e t e, dans les relat~ons internationales, les fac
teurs dont l ' influence a ete preponderante . l) 

I den indre europæiske politik i mellemkrigstiden er det ikke 
vanskeligt at påvise, hvor stor en rolle økonomiske interesser 
spiller , når man beskæftiger sig med Versailies- traktaten og dens 
konsekvenser . Englands frygt for, at Tyskland kun vil kunne hono
rere Frankrigs skadeserstatningskrav ved en eksportoffensiv, der 
vil ramme den engelske økonomi, må tages i betragtning , hvis man 
vil forstå de divergenser der opstår mellem fransk og engelsk 
politik allerede under fredsforhandlingerne . Men selvom John 
Maynard Keynes ' bog The Eecnornic Consequences of the Peace efter 
Renouvins opfattelse mere end noget forårsager det stemningsskred , 
der sker i England i efteråret 1919, er denne forklaring så ud
tørnmende?2) . Må man ikke også tage hensyn til det trauma, som 
skyttegravkrigens massakrer har skabt, og til magtbalancetra
ditionen, når man vil forstå, hvorfor England svigter sit løfte 
fra foråret 191 9 om en engelsk-fransk garantipagt? 

18• Politik og økonomi . 

Når statsmagten anvendes til at beskytte private kapitalin
vesteringer i udlandet , kan man tale om, at økonomien påvirker po
l itikken . Når en stat yder subsidier til en anden , kan man tale om , 
at politikken betjener sig af økonomiske midler . Men nogen klar 
grænse mellem økonomiens anvendelse af politiske midler og politik
kens af økonomiske, er der ikke. En privat kapitaleksport kan 
meget vel støtte en stats politiske interesser; men omvendt 

l) Renouvin & Duroselle , op . eit., ss. lo2 f . 
2) Renouvin , Histcire des relations internationales , VII , Paris 

1957 , s . l 
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kan disse kapitalinteresser komme til at præge statens politik. 

Privat fransk kapitaleksport til Rusland i tiden op til 1914 bi

drog til at støtte en fransk sikkerhedspolitik, hvis formål var 
at styrke Ruslands binding til Frankrig. Men efter sovjetregerin

gens nationalisering af fransk ejendom i Rusland og afvisning af 
at godkende tsartidens statsgæld, vanskeliggjordes en politisk 

forståelse mellem Frankr~g og Sovjetunionen, og dette mellemvæ
rende medvirkede til, at Genoa-konferencen i 1922 endte med en 
tysk-sovjetisk tilnærmelse, formaliseret i Rapallo-traktaten1 ). 

Anvendelsen af subsidier til fremme ar politiske formål er 
meget gammel. De brugtes i vid udstrækning af byzantinerne og 
igen af de mest velstående europæiske nationalstater. Richelieu 
understøttede Gustav Adolf. England finansierede i det 18. århun
drede Frederik den Store for at have en "fastlandskårde11 • 

Når USA med Marshallplanen i 1947 slår ind på en økonomisk 
bistandspolitik er denne da ikke så sensationel en fornyelse i 
den internationale politik, som amerikanske forfattere undertiden 
giver udtryk for 2 ). 

Ved siden af statssubsidier anvendes en række andre former 

for økonomisk bistand som støtte for politikken; statslån og 
kreditter, handelskreditter og privatlån , der garanteres eller 

på anden måde opmuntres af staten. 
I perioden op til 1914, hvor de europæiske lande var kapital

eksporterende, anvendtes disse økonomiske midler i vid udstrækning 
til fremme af politiske interesser, navnlig af Frankrig. Af ialt 

39 milliarder guldfrancs udenlandsk investeringer i Rusland i 1914 
var 17 milliarder franske, heraf 11,3 milliarder statslån, der 

fortrinsvis var blevet anvendt til udvikling af det russiske 
jernbanenet og andre formål af strategisk eller direkte militær 
betydning. Dertil kom betydelige private investeringer i industri
en. Frankrigs tegnede sig i 1914 for Bo% af den russiske statsgæld 
og for 35% af den udenlandske kapital i industrien3 ). Den franske 

l) De russiske lån havde så meget større politisk vægt i Frankrig, 
som obligationerne var fordelt hos talrige småsparere. Ikke 
mindre end 1,6 millioner franskmænd havde russiske papirer. Sov
jetregeringen mødte det vestlige krav med en modfordring på 
3o milliarder guldrubler som skadeserstatning for den allierede 
intervention under borgerkrigen. (J.-B. Duroselle, Histcire 
diplomatique de 1919 a nos jours, Paris udg. 1962, ss. 69-71). 

2) Se f.eks. Haas & Whiting, der kalder "the foreign aid program" 
"the most important recent innovation" i international politik. 
(Op.cit., s. 228~ 

3) Renouvin & Duroselle, op.cit., ss. 139 f . 
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kapitaleksport androg i 1913 6% af nationalproduktet og over en 
l ængere periode i de foregående år gennemsnitligt 4% om året , mens 
England i 1913 var helt oppe på 9%, i de foregående år 4% af året . 
I hele perioden 19lo- 1913 var de franske udlandsinvesteringer dog 
kun 1/3 af de engelske1 ) . De samlede europæiske investeringer uden 
Eor Europa før 1914 er blevet anslået til mellem 125 og 16o milli
arder guldfrancs med den største koncentration i Latinamerika2) . 

For Frankrigs vedkommende var der mest tale om udenlandske 
statslån optaget på det franske pengemarked , med den franske stats 
billigelse , mens den engelske kapitaleksport mere fulgte private 
kanaler og rene rentabilitetshensyn. Man kan tale om et politisk 
primat i den franske kapitaleksport og et økonomisk i den engel ske3 ~ 
Investeringerne gik for begge landes vedkommende for en stor del 
til jernbanebyggeri . Men mens de frauske overvejende holdt sig til 
Europa og kun viste ringe interesse for oversøiske områder, inklu
sive det franske kolonirige , var kun 6% af Englands samlede uden
l andske investeringer på 4 milliarder pund i 1914 i Europa. Resten 
fordeltes over USA , dominions , Sydamerika , Indien og Sydafrika. 
Allerede den første verdenskrig medfører en nedgang på 35% i Eng
l ands og på 5o% i Frankrigs udenlandske tilgodehavender . Disse 
reducer es yderligere drastisk under den anden , og dette medfører , 
at begge lande bliver mere afhængige af amerikansk hjæl p og 
eksport, et behov , der for Frankr i gs vedkommende søges tilgodeset 
ved CEE- politikken . 

l) Samme , s . 138 og Raymond Aron, Paix et guerre , s . 268 . 
2) Renouvin & Duroselle , op .cit ., s . 127 . 
3) Regeringens politik var dog ikke uden indflydelse på, om City 

. anså en pengeanbringelse for rentabel eller ej . I 19ol forsøgte 
Japan forgæves at optage et større lån i England . Efter af9ut
ningen af den engelsk- japanske pagt af januar 19o2 l ykkedes det 
uden vanskelighed . (Renouvin & Duroselle , op .cit ., s . 137) . 

. 
Den franske s t at sikrede sig dog ligesom den tyske meget tid
ligt mer e direkte mul igheder f or at di rigere optagelsen af løn 
end den engel s ke . Allerede fra 1825 krævede cpt agelsen af uden
landske lån i Paris finansmini sterens godkendelse , og kontrollen 
skærpedes senere med en række love mellem 1873 og 1912 , således 
at politiske hensyn hel t kunne dirigere kapitaleksporten . 
(Renouvin & Durosell e , op .cit ., ss . 135- 151) . 
I USA havde State Departement i 1924 tilrådet Morgan at udstede 
l ån ti l Tyskland "for at undgå økonomisk kaos ". Med Securities 
Acts fra 1933 og 1934 sikres indirekte regeringskontrol med 
optagelse af udenl andske lån på det amerikanske marked . 
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USA havde i perioden 187o- 1914 kun i ringe omfang været ka
pitaleksporterende , og da navnlig til Canada og Sydamerika . Men 
den første verdenskrig forårsager dybe ændringer i kapitalbevægel
sernes struktur , og en - ~il dels politisk bestemt - amerikansk 
kapitalbevægelse går ti l En gland og Frankrig. Mens den amerikanske 
gæld til udlandet i 1914 oversteg tilgodehavenderne med 3 , 7 milli
arder dollars , var dette forhold i 1919 blevet forvandlet til 12,6 
mil l iarder dollars i USAs favør . Spørgsmålet om den allierede krigs
gæld kom til at belaste forholdet mellem England- Frankrig og 
Amerika i mellemkrigsårene og bidrage til at stimulere den ameri
kanske isolationisme . Men i den samme pe.riode foregår en ny ame
rikansk kapitaleksport , som efter først at have søgt det engelske 
marked i perioden 1925- 1929 mest koncentrerer si g om Tyskland. Den 
amerikanske kri se fører i årene 1929- 1931 til en kapitalrepatr.E
r i ng , der er stærkt medvirkende til at udløse den store arbejds
løshed i Tyskland , og som atter via betydelige engelske investe
ringer i Tyskland bidrager til at underminere pundet , således at 
England i 1931 må gå fra guldetl) . 

En ny politisk inspireret amerikansk kapitaleksport gør sig 
gældende under og efter den anden verdenskrig . Lend-Lease- loven af 
11 . marts 1941 muliggør en amerikansk kreditgivning til de alliere
de på 4o milliarder dollars . Da Europa i 1946- 47 står over for 
et under skud på 14 , 5 milliarder dollars, lanceres Marshall- planen , 
som over fire år betyder en amerikansk bistand til Europa på ca . 
2o milliarder dollars 2 ) . 

I løbet af So'erne bliver navnlig de uforpligtede u-lande gen
stand for anvendelse af økonomiske midler til fremme af politiske 
mål . Deres årlige kapitalbehov for at bevare den eksisterende leve
standard blev i 1959 anslået til lo-15 milliarder3 ). De faktiske 

l) Renouvin & Duroselle , op .cit . , ss . 128- 31 ogRenouvin, Histcire 
Des rel ations internationales, VIII , Paris 1958 , ss . 11- 15 
De· amerikanske investeringer i udlandet steg 1919-1929 fra 6 , 9 
til 17 milliarder dollars , hvoraf 4,9 var i Europa , 5 , 3 i Latin
amerika . Da Europas landbrug og industri i 1925 havde nået samme 
niveau som il913 , reduceredes navnlig det amerikanske landbrugs 
eksportmul igheder . I 1928 "ramtes " det ydermere af en god høst , 
som førte til et prisfald , åer atter formindskede efterspørgslen 
efter industrivarer. Man søgte at stimulere økonomien ved en 
kreditinflation, som endte i krakket den 24. oktober 1929 . 

2) Renouvin & Duroselle, op .cit . , ss . l3o- 32 . 
3) Pierre Moussa , U-landene, København 1959, s. 122. 
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ydelser i begyndelsen af 6o 1 erne blev anslået til 8 milliarder 

dollars om året, hvoraf 4 i gaver, 2 i offentlige lån, 2 i pri

vate lån . En stigende del heraf vender dog tilbage som renter og 
afdrag, og en betydelig- del af den '' indfødte'' kapital i u- landene 
anbringes i i-landene1 ) . 

l) 14 milliarder dollars latinamerikansk kapital skal være anbragt 
i europæiske og ameriKanske baner. (Lacoste , op .cit . , s. 71) . 
Mellem 195o og 1961 skal 21 milliarder dOllars være blevet over
før t fra u- lande til i - lande i renter og fortjeneste . (samme , 
s. 72) . Men den store usikkerhed om de statistiske oplysninger 
vedrørende kapitalbevægelserne mellem u- og i - lande understreges 
af s ekretariatschef Mogens Boserup, udenrigsministeriets TA
sekretariat: 

Nogle skøn i en nylig udsendt publikation fra den europæiske 
Samarbejdsorganisation (OECD) , angiver at den samlede finan
sielle strøm fra rige til fattige lande i form af nye lån og 
tilskud , efter fradrag af tilbagebetalinger på lån, i 1962 ud
gjorde 8 , 4 milliarder dollars . Hertil kan lægges et beløb på 2,1 
milliard dollars, som repræsenterer betalingen for de statsud
gi fter (bl . a . militære), som industrilandene afholder i udvik
lingsl andene, og endelig en halv milliard dollars , som udvik
lingslandene i det pågældende år fik til rådighed ved at bruge 
af sine valutabeholdninger. Herefter skul l e udviklingslandene 
i det .omtalte år have modtaget betalinger til et samlet beløb 
(netto) på 11 milliarder dollars , hvilket beløb altså skulle 
være til udviklingslandenes rådighed til betaling af deres ind
førselsoverskud (dvs . indførsel efter fradrag af udførsel) fra 
de rige lande . Problemet er nu, om man kan genfinde dette beløb 
på 11 milliarder dollars i en opgørelse over udviklingslandenes 
in~førselsoverskud . ~ 
Først må man da .fradrage det beløb , anslået til ikke mindre end 
3 , 3 milliarder dollars , som udviklingslandene må bruge til beta
ling af renter og udbytte af den kapital , industrilandene har 
investeret hos dem . Herefter resterer 7 , 7 milliarder dollars, og 
hvis statistikken var pålidelig, skulle dette tal da angive 
den samlede værdi af nettostrømmen af varer og tjenester fra 
industrilandene til udviklingslandene . Men opgør man nu , efter 
"realmetoden", roerimporten af varer til udviklingslandene e.fter 
statistikken over udenrigshandelen, og lægger man hertil udvik
lingslandenes merimport af tjenesteydelser (søfragt , assurance, 
m.m. ) så kommer overraskelsen: man når kun op på et beløb på 
1 , 9 milliard dollars. Ifølge denne opgørelse er der altså en 
uforklaret rest på ikke mindre end 5,8 milliarder dollars . 
En sådan kæmpefejl - svarende til 4o milliarder danske kroner , 
eller halvdelen af det danske nationalprodukt - er jo højst 
beklagelig , men det må igen understreges , at beløbet intet har 
at gøre med korruption eller kassemangel; det er simpelt hen 
et udtryk for de mangler, der endnu hæfter ved statistiske op
gøreser over de fiannsielle forhuld mellem grupper af stater. 
En del af forklaringen er antagelig at søge i at der foregår en 
vis udvandring af kapital fra udviklingslandene til industri
landene - en s l ags flugtkapital - som unddrager sig statistisk 
måling; men der er også muligheder for store fejl i statistikken 

(note l forts . side 95) . 
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Mens det i begyndelsen var Amerika, der navnlig anvendte den 
økonomiske bistand som politisk middel, er Sovjetunionen siden Sta
lins død begyndt at slå ind på den samme vej; men i midten af 
6o•erne ansloges østblokkens bistand dog kun til 5% af de vest
lige u-landes1 ). En FN- resolution af 15. december l96o udtrykte 

the hope that the flow of international assistance and capi
tal should be increased substantially so as to reach as soon 
as possible approximately l % of the cernbined national ineo
rnes of the economically advanced countries. 

Mens enkelte lande som Frankrig har oversteget dette niveau 
og USA nogenlunde holdt sig på det, havde Danmark endnu i 1966 
ikke nået det . I de private kapitalbevægelser har der, samtidig 
med, at de råvareeksporterende u- landes bytteforhold er blevet 
stadig forringet, været en stigende tendens i navnlig den ameri
kanske o~ tyske private kapitaleksport til at søge til industri
landene2 . 

Virkningen af disse kapitalbevægelser i ulandene skal drøf
tes i forbindelse med befolkningsfaktorer. Men inden disse behand
les skal endnu nævnes nogle økonomiske midler, som anvendes i den 
internationale politik . 

Forts . af note fra side 94 
over udenrigshandelen. Ingen kan vide, hvor meget hver af disse og 
andre fejlkilder betyder i helheden. 
Den kedelige konklusion er, at vi kun har ufuldstændig viden om 
størrelsen af den årlige kapitalstrøm - hjælpeydelser og forret
ningsmæssige kapitaloverførsler - fra industrilandene til udvik
lingslandene.(Politiken, d. 16/6- 1966) . 
l) · Thorkil Kristensen, Har Vesten en politik over for u- landene? 

Det udenrigspolitiske selskab, København 1965. 
2) Mens 6o % af den private amerikanske kapitaleksport i 1958 gik 

til industrilande, var denne andel i l96o steget til 73 %. For 
Vesttysklands vedkommende var de tilsvarende tal 59 og 85 %. 
(United Nations, International Flow of Lon -Term Capital and 
Official Donations 1959-19 l , oc. A 5195 Rev . l - ST ECA 7 , 
New York l9b3 . 
Forringelsen i bytteforholdet er blevet illustreret ved at an
føre, at man i 1954 i Brasilien kunne betale en jeep med 19 
sække kaffe , mens den i 1962 kostede 39 . Denne forringelse i 
bytteforholdet har måske opslugt hele denfinansielle hjælp, u
landene har modtaget . (Lacoste , op . cit ., ss . 7o- 72). 
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Toldsatserne, der normalt anvendes til beskyttelse af et sam
funds eller en gruppes økonomiske interesser, kan også anvendes som 
politisk redskab . Det samme gælder importkontrol, boykot : og embargo, 
der flere gange har været brugt til fremme af politiske mål. Boy
kot er blevet anvendt dels af stater, dels af politiske bevægelser 
til opnåelse af politiske mål . Renouvin mener , at den først er ble
vet benyttet af politiske organisationer, da de sønderjyske fore
ninger opfordrede til boykot af tyske varer som svar på Keller
politikken i Sønderjylland1 ) . Det samme våben anvendtes af tyrkerne 
mod Østrig som protest mod annektionen af Bosnien og Herzegovina , 
af polakkerne mod Preussen . Det får en meget udbredt anvendelse i 
Asien, først i Kina og mere effektivt i Indien( da Gandhi i 192o 
erklærer boykot mod engelske tekstilprodukter 2J . 

Boykotten har dog sjældent været et så virkningsfuldt redskab 
i den internationale politik , at det har påvirket regeringernes 
handlinger. Det var ikke den danske boykot , ~en ændrede i nternatio
nale magtforhold, der fik Wilhelm II til at mildne den preussiske 
politik i Sønderjylland3) , 

Heller ikke embargoen som økonomisk sanktion har været et 
særlig effektivt politisk middel . Lejlighedsvis har den endda vir
ket som en boomerang , dog måske fordi våbnet ikke har været brugt 
med omtanke. Den store prøvesag var Fclkeforbundets beslutning i 
1935 om økonomiske sanktioner mod Italien , da det angreb Abessinien. 
Da det amerikanske senats udenrigsudvalg i januar 1936 besluttede 
ikke at indføre olieembargo , var den fo~for sanktioner, der havde 
mest udsigt til at virke , imidlertid faldet bort4 ) . Samtidig betød 
den amerikanske neutralitetslovgivning , der forbød våbeneksport til 
krigsførende lande, en fordel for fascisterne i både Abessinien og 
Spanien og modvirkede derved Amerikas egne sikkerhedsinteresser, 
som de opfattedes af præsident Roosevelt . I anden forstand har vis-

l) Renouvin & Duroselle , op .cit . , s . loo 
2) Englands andel i den indiske tekstilim~ort faldt fra 6o % i 

192o til 37 , 2% i 1932 . (Samme , s . lol) . 
3) Bygningen af den transsibiriske jernbane førte England og Japan 

sammen i alliancetraktaten af 19o2, som igen affødte en tysk
russisk tilnærmelse , der gjorde ke j ser Wilhelm interesseret i et 
bedre forhold også til Danmark , (Troels Fink , Ustabil balance , 
Århus 1961 , ss . 123- 141) . 

4) Renouvin & Duroselle , op .cit ., s . 99 . 
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se forsøg på at benytte embargo som våben i den kolde krig mod 
Sovjetunionen virket som en boomerang . Den amerikansk inspirere
de NATO-aftale om ikke at levere tankskibe til Sovjetunionen for
sinkede ganske vist i nogle år opbyggelsen af en sovjetisk tan
kerflåde, men fik også Sovjetunionen til at udvide sin værftska
pacitet så kraftigt, at de vestlige skibsværfter derved mistede 
et potentielt marked . 

Blokade er et økonomisk våben, der navnlig er blevet anvendt 
af sømagterne i krigstid, men som under den kolde krig er blevet 
taget i brug også i fredstid . Den var således i Berlin i 1948 
russernes svar på vestmagternes beslutning om at gennemføre en 
pengereform i Vesttyskland , der skulle skabe grundlag for en tysk 
økonomisk genrejsning. 

Importspærring er blevet benyttet som politisk våben, f.eks . 
i 11 svinekrigen" mellem Serbien og Østrig-Ungarn , hvor Wien ved at 
lukke det østrigske marked for den serbiske landbrugseksport i l9o6 
- uden held - søgte at tvinge Beograd tilbage til en mere østrigsk 

venlig politik . Hitler- Tyskland sikrede sig omvendt politisk 
indflydelse i Østeuropa ved at aftage østeuropæiske landbrugsvarer2 ) 
til favørpriser , og Sovjetunionen har benyttet samme metode, der 
bedst kan anvendes af lande med statskontrolleret handel , over for 
visse u- lande som Ægypten og Cuba . 

I sine sammenfattende betragtninger om de finansielle hen
syns betydning for den internationale politik fremsætter Renouvin 
lignende synspunkter som på forholdet mellem økonomi og politik ; 

.A 
Est- ce done aux interets materiels et financiers , ou aux 
desseins politiques que l'historien doit accorder la pree
minence lorsqu'il cherche a etablir une explication? 
Les constatations que nous avons Paites anterieurement men
trent combien cette question de preeminence est vaine . Dans 
certaines occasions , il est ineentestable que la pression 
exercee par les inter~ts financiers prives a determine l ' ac
tion politique ; dans d ' autres occasions , il est non moins 
certain que les interets financiers ont servi d 1 arme a un 
dess~in politique. Il est done impossible , dans ce jeu d ' in
fluences reciproques, d'etablir u~e explication dont lava
leur puisse 'Etre permanente r ou m'~me d l essayer de dessiner , 
entre ces explications , une sorte de hierarchie : ni la fi-

l ) Renouvin & Duroselle , op . cit ., ss. 96 f, 

2) Samme, s. 78 . 
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nance, ni la politique ne peuvent pretendre ~ une relative 
primaute ... , , 
Est- ce dire qu'il faille se borner a renvoyer dos a dos les 
"financiers" et les "politiques", et affirmer qu ' il serait 
artificiel d ' etablir une distinction entre inter~s finan
ciers et inter~ts politiques parce que ce sont "deux aspects 
de la politique des classesdirigeantes 11? Ce serait esquiver 
la difficulte . La recherche historique peut aboutir å des 
resultatsvalables lorsqu'elle renonce au vain espair de pe
gager une explications generaleet lorsqu ' elle se limite a 
l'etude de cas particuliers. Il n'est pas indifferent de sa
voir comment, dans telles eireenstances de temps et de lieu, 
les preoccupations financieres ont ariente l ' action politi
que ou inversement . Dans l ' Etude critique de l ' imperialisme, 
il reste encore beaucoup a faire a cet egard . Ces recherches 
permettront de mieux comprendre le comportement des groupes 
huma~ns . L'erreur serait1&e croire qu'elles pourront condu
ire a eta bl ir des "lois " J . 

Trods denne historikerens skepsis over for muligheden af at 
konstatere en lovmæssighed, har Renouvin selv dog i det mindste 
konstateret en vis typisk struktur : vekselvirkningen mellem po
litik og økonomi . 

l) Samme , ss . 168 f . 
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BEFOLKNI NGS FAKTORER . 

19 . Vækst og vandrina. 

Vorherre holder med de store bataljoner , sagde man før i ti
den1) . Et lands folketal er med industri samfundets udvikling og 
navnlig med den moderne våbenteknologi blevet et usikkert mål på 
dets vægt i den internationale politik . Ingen ville finde på at 
anbringe Indien i en højere magtklasse end USA og Sovjetunionen . 

Andre faktorer lige har befolkningsudviklingen dog spillet 
en væsent lig rolle i de internationale magtforskydni nger . Det er 
tydeligt i Europa mellem lande, som i øvrigt har stået på jævn
byrdige udviklingstrin . Frankrigs dominerende rolle i den europæ
iske politik indtil Napoleonskrigene bliver mere forståelig, når 
man ser på de europæiske staters relative befolkningsudvikling 
siden slutningen af det 18 . århundrede : 

Befolknings ta l i 
. . 2 ) 

m1.111cJ.1er ~ 

18oo 185o l9oo 194o 195o 196o 

Frankrig 28 , 3 36,5 4o , 7 41 , 9 41,8 48 
England 16 ,2 (u . Irland) 22,6 3o,7 46 ,4 5o ,6 52,5 
Tyskland 23 ,1 31 , 7 56 ,4 70 ,- 68 ,- 72 , 6 
USA 5 , 3 23 ,2 7 5 , 9 131 , 7 15o , l 179 ' 3 
Rusland (1796)29 ,- 67, - 125 ,- 17o , 5 18o, - 2o8 ,-

Det er blevet anslået, at den europæiske befolknings del af 
den samlede verdensbefolkni ng i 165o- 18oo var under 1/5 , i 19oo 
1/3, inklusive Nordamerika 3) , Der findes f l ere forskel l ige progno
ser for , hvordan verdens befolkning vil udvikle sig , svingende mel
lem 6,9 og 4 , 9 milliarder for den samlede verdensbefolkning år 2ooo4 ~ 

l) Sætningen findes i forskellige former helt tilbage til oldtiden . 
2) Alfred Sauvy, Europe et sa population , Paris 1953 , s . 21 . 
3) Sprout , op . cit ., ss . 398 & 4oo . 
4) Detai lleret i Alfred Sauvy , De Malthus a Mao Ts~-toung , Paris 

1958 , s . 25 . 
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Hvis man tager den mellemste hypotese- 6 ,2 milliarder - som grund
lag får man følgende billede : 

Befolkningsudviklingen 19oo-2ooo i millioner1). 

Samlede Asien uden Europa med Afrika An glo- Latin- Oceanien 
bef . Sovjet Sovjet Amerika Amerika 

19oo l. 55o 857 423 120 Bl 63 6 

1925 1 . 907 l. 020 505 147 126 99 lo 

1950 2 . 497 1 . 380 574 199 168 163 13 

197 5 3. 828 2 . 210 751 3o3 24o 3o3 21 

2ooo 6 . 267 3 . 87o 947 517 312 592 29 

Kontinenternes procentvise andel 1 verdens befolkning 19oo-2ooo 

Asien Europa Afrika Nordamerika Sydamerika 

19oo 55,5 27 , 3 7 ,7 5 ,2 4 , 1 

1925 53 , 5 26,5 7 , 7 6 , 6 5 , 2 

1950 55 ,2 23 ,0 B,o 6,7 6,5 

1975 57,2 19,6 7 , 9 6 , 3 7,9 
2ooo 61,8 15,1 8 , 2 5 , o 9 ,4 

Tilsammen skulle da Nordamerika , Europa og Sovjetuni onen ef
ter denne hypotese i år 2ooo få den samme andel af verdens befolk
ning , som de havde i år 18oo . Den store hvide befolkningseksplosi
on i det 19 . århundrede viser sig dels i de europæiske landes sti
gende folketal , dels i den omfattende udvandring navnlig til Ame
rika. Mellem l82o og l92o modtog Amerika 35 millioner indvandrere, 
langt den overvejende del fra Europa . Fra Storbritanien kom alene 
1825-192o 17 millioner. I perioden 184o- 196o forlod i alt 56 milli-

l) Beregningerne er foretaget af FNs Department of Eecnornic and 
Social affairs og citeres i Sprout , op .cit. , s . 4oo, men det må 
understreges, dels at befolkningsprognoser selv på et pålideligt 

statistisk grundlag har vist sig at være meget upålidelige , dels 
at udgangsgrundlaget for u- landenes vedkommende er yderst usik 
kert . I 3o ' erne anslog det amerikanske Bureau of Census USAs be
folkning i l95o til 144 ,7 , mens den i virkeligheden blev på 15o,l 
millioner. Mens man almi ndelig accepterede det kinesiske skøn gå
ende ud på , at den kinesiske befolkning i 1965 var på 7oo- 75o 
milli oner, hævdede befolkningseksperten Russell Warren Howe i 
september 1965 i The Statist, at det virkelige tal næppe varme
re end 4oo millioner . I 1964 havde han til gengæld bestridt det 
hidtidige skøn for Afrika og hævdet , at det var 25% for lavt , 
hvilket senere blev bekræftet af andre undersøgelser , (L'Express , 
Paris 1965 , nr . 745) 
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oner udvandr e r e Europa , de 37 for at tage til USA1) , 
Befolkn i ngseksplosionen skyldtes først og f r emmest en nedgang 

i dødelighed , takket vær e medic inen s fremskridt og en større mod
standsdygtighed i kraft af en bedre ernæring . Mens halvdelen af 
børnene i det 18 . århundredes Europa døde , inden de var 2o , er de t 
i det 2o . århundrede kun l/2o2) , Efter de nævnte landbrugsforbed
ringer i det 18 . århundrede kommer i løbet af det 19 . og 2o . en 
stærk stigning i høstudbyttet . Mens det for hvede var 7 hkg pr. ha 
på Napoleonst iden , er det i dag 2o3 ) . Eksplosionens virkninger af
bødedes dels ved udvandringen , de ls ved en nedgang i fødselstallene , 
der i Frankri g begynder at vise sig allerede i slutningen af det 18 . 
århundrede :4 ) . 

Frankrig 
Tyskland 
Engl and 
Danmark 

Fødselst al 

18oo 

33 
37 
33 
32 

pr . 

185o 

27 
36 

33 
31 

lo o o indbyggere 

19oo 1950 

22 19 ,2 

35 15 ,7 
29 15 ,7 
3o 17 , 9 

Kina undergår en tilsvarende befolkningseksplosion i en lidt 
tidligere peri ode , i det folketallet stiger fra 275 millioner ~ 

1779 til 45o millioner i 185o , hvorved balancen mellem produktion 
og befolkning forstyrres . Fra begyndelsen af det 19 . århundrede op
dyrkes marginale bjergsider. Den deraf følgende erosion skaber for
udsætninger for de store oversvømmelser og hungersnødperioder , der 
rammer landet fra o . 183o5) . 

Den europæiske befo l kni ngseksplosion medfører en fordobling 

l) Oscar Handlin , The Uprooted , Boston 1951 , s . 31Aron , op . cit . ss . 
227 & 242 , Renouvi n & Duroselle , op . cit., s . 42 . 

2) Sauvy , De Malthus , s . 48 . 
3) Sauvy , Europe , s . 22 . 
4) samme s . 29 . 
5) Robert Elegant, The Centre of the World , London 1963 , ss . 49 f . 
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af Vesteuropas befolkning i løbet af ca . loo år . Da den moderne 
medicin når u- landene, bliver befolkningseksplosionen her endnu 
voldsommere . Nedgangen i børnedødelighed ledsages ikke af en ned
gang i frugtbarheden. Heller ikke udvandringsventilen er åben , og 
i midten af det 2o . århundrede regner man i u-landene med en be
folkningsfordobling hver 25-3o år. De gennemsnitlige fødselstal 
pr . looo var i tiåret 195o- 6o i Nordafrika 45, i det sorte Afrika 
48, i Latinamerika 42, i Syd- og Sydøstasien 41 , i det fjerne ø
sten 4o sammenlignet med 18 i Vesteuropa , 25 i Sovjetunionen og 
Nordamerika1 ) . Mens befolkningsvæksten i Vesteuropa og Amerika 
takket være industrialiseringen ledsages af en kraftig produktions
vækst , der har været stimuleret af den stadige tilgang af ny ar
bejdskraft , synes den omvendt i u- landene at være ledsaget af en 
stadig nedgang i produktion pr . indbygger2 ) . Aron opstiller føl 
gende korrelation mellem befolkningstilvækst og produktionsvækst 
i i-landene 195o-196o3 ) : 

l) Lacoste , op . cit ., s . 131 . 
2) Yves Lacoste kritiserer stærkt FNs statistik, der for visse 

u-landes vedkommende viser en svag stigning i produktion pr. 
indbygger . Hvis der virkelig var tale om en forbedring af le
vestandarden , måtte investeringerne omfatte ca . 2o% af natio
nalproduktet ved en befolkningstilvækst på 3% . Men gennemsnits 
investeringerne er i u-landene sjældent over 5- 6% , som kun mu
liggør en opretholdelse af det eksisterende niveau ved en be
folkningstilvækst på 1,5% . Men tilvæksten er i Nordafrika 2,2 , 
i Centralamerika 2,7, i Sydamerika 2 , 3 , i Sydasien 1 ,7 , i Syd
østasien og Det fjerne Østen 2% . 

Blandt de fejlkilder1 han påviser i statistikken1 er , at 
landbrugsproduktionen beregnes på grundlag af et gennemsnits
udbytte, der multipliceres med antallet af opdyrkede ha. På 
samme måde beregnes forbruget ved at gange et mere eller min
dre fiktivt kalorieforbrug med antallet af ir~dbyggere . Desu
den sker der en overvurdering af nationalproduktet ved den 
vægt , der tillægges den tertiæressektor uden hensyn til en om
fattende, men dårlig kendt kapitaleksport til i ·-landene . La
coste mener, at den sovjetiske stat istiske metode , der reduce
rer servicesektorens betydning , er bedre egnet til at give et 
pålideligt billede af u- landenes nationalindtægt . Han konklu
derer: 

Les v~ritables revenus nationaux par t~te sont au mieux 
rest~s stationnaires , et dans ungrand nombre de cas ils ont 
diminues . (op . cit . , ss. 131-145) . 

3) Paix et guerre, s . 244 . 
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Årlig vækst i produkti
viteten i % 

5,6 
4,4 

Vesttyskland 5,8 
USA 2,6 
England 2,2 

Norge 1,9 

Tilgang i arbejdskraft 
for hele tiåret i % 

37 
15 
28 

8 

4,5 
4 

Knaphed på arbejdskraft og deraf følgende høje lønninger kan 
dog også have virket stimulerende på produkt i viteten, f . eks . peri
odevis i USA1 ). 

En kraftig tilgang til arbejdsmarkedet har været stimule
rende for industrisamfundene, ikke mindst når den er sket ved 
indvandring som i Amerika indtil 1914 eller i Vesttyskland si
den den anden verdenskrig2 ) . Omvendt har befolkningsstagnation 
virket hæmmende på produktiviteten i Frankrig, hvis industrielle 
produktionsapparat i 1946 repræsenterede en gennemsnitsalder på 
3o år sammenlignet med 8 i Zngland, hvorfor Frankrigs behov for 
en fornyelse var særlig skrigende 3) . I agrarsamfund, der endnu 
ikke er kommet over take-off stadiet , er befolkningstilvæksten 
tværtimod en hemsko . Den har medført en udbytning af jorden , en 
rystelse af de sociale strukturer, skabt en stor mere eller min
dre skjult arbejdsløshed i landbruget og omkring byerne et pjal
teproletariat, der forgæves søger produktiv beskæftigelse . 

Der har derfor været en stigende interesse for at få ned
bragt fødselstallene . I Indiens 3. femårsplan hedder det udtryk
keligt : 

the objective of stabilising the growth of population over 
a reasonable period must be at the very center of planned 
development . In this context , the greatest stress has to be 
placed in the Third and subs~1uent Five Year Plans on the 
programme of family planning . 

l) Cipolla, op . cit . s . 76. 
2) Renouvin & Duroselle, op . cit . ss . 33, 5o & 54 . 
3) Se min Frankrig, København 195o . 
4) Third Five Year Plan, New Delhi 196o, s. 675 . 



- lo4-

Hvorfor har nedgangen i dødelighed ikke i u-landene som i 
Europa været ledsaget af en nedgang i fødselstallene? En af de 
førende franske befolkningseksperter Alfred Sauvy anfører føl 
gende determinanter i fødselstallets nedgang i Frankrig, hvor 
den først kan konstateres : Urbaniseringen,industrialiseringen, 
folkeoplysningen, afskaffelsen af børnearbejde, svækkelse af fa
derens autoritet, kvindeemancipationen, svækkelsen af religio
nens indflydelse, forbedring i levestandarden . Men, tilføjer han, 
dybest set var det en økonomisk nødvendighed, for, hvis det 18. 
århundredes frugtbarhed var blevet opretholdt med den skete ned
gang i dødeligheden, ville Frankrig nu have haft over 45o milli
oner indbyggere! 1 ) 

Ligesom Frankrig var det første land, hvori fødselstallet 
begyndte at dale, muligvis bl . a . fordi de religiøse barrierer mod 
antikonceptionelle midler her begynder at falde allerede i det 
18 . århundrede, er det også det første, hvori en nedadgående fød
selskurve vendes til en opadgående, således at Frankrig efter den 
anden verdenskrig har haft et højere fødselstal end Tyskland . 
Også her kan der være tale om en indvirkning fra ændrede religiø
se holdninger , idet et omslag kan konstateres allerede fra midten 
af 3o'erne, mens den code de famille , der tit får æren for at have 
medført omslaget ved indførelse af statslige børnetilskud, først 
stammer fra juli 1939. Den første verdenskrig, hvor katolske gejst
lige for første gang i Frankrigs historie del tog som soldater på 
lige fod med andre, synes at have banet vejen for den ka tolske re
næssance, som i mellemkrigstiden begynder at gøre sig gældende i 
Frankrig2 ) . 

Den katolske kirke har konsekvent taget afstand fra børnebe
grænsning ved hjælp af kunstige midler . Dette har dog ikke for
hindret en kraftig nedgang i fødselstallet i det stærkt katolske 

l) Europe , s . 3o. Hos fransk-canadierne skete denne udvikling fak
tisk med det resultat , at en befolkning, der var på 6o . ooo ved 
Canadas afståelse til England i dag er blevet til 7 millioner, 
(Aron, Paix et guerre, s. 213 . 

2) Kindleberger, The Postwar Resurgence of French Economy i Stan
ley Hoffman, Duroselle, Goguel o.a. France: Change and Tradi
tion 1London 1963 p . 134. 
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Irland , hvis befolkning efter en eksplosionsagtig vækst - takket 
være kartoflen - fra 2 millioner i det 17. århundrede til 8 mil

lioner i 1845 har været stagnerende siden den store hungersnød, 
der drev 2 millioner til Amerika , mens 2 millioner døde af sult1 ) . 

Et stort trauma kan således overvinde hæmninger i værdisyste
met . I Irland bremsedes befolkningsvæksten ved en usædvanlig høj 

ægteskabsalder . Blandt de oversøiske lande er Japan det mest slå
ende eksempel på, hvordan et stort trauma ligeledes medfører en 

drastisk ændring i befolkningskurven . Det sker her ved hjælp af 

legali3erede aborter og antikonceptionelle midler . Disse metoder 
er dog helt i overensstemmelse med det traditionelle værdisystem. 

Japans befolkning synes at have holdt sig konstant på ca . 25 mil

lioner fra det 12 . århundrede til Meiji-restaurationen takket væ
re den såkaldte makibi- (risudtynding) metode, hvorunder hver pro

vi ns havde foreskrevet et befolkni ngsloft, som respekteredes ved 
hjælp af barnedrab og påbud~svangerskabsafbrydelser2 ) . Efter ind

førelsen af legaliseret abort i 1949 sank fødselstallet i løbet 

af lo år fra 33,7 o/oo til 17 , 53 ) . 

At et religiøst værdisystem ikke hæmmer familieplanlægning , 

er dog ingen garanti for , at en befolkningsbegrænsning kan lykkes . 

Mens man i Japan i 1957 nåede op på 1,1 millioner svangerskabsaf
brydelser , var der i Indien under hele den anden plan i provinser

ne Madras og Mysare kun l25 . ooo , der benyttede sig af adgangen til 
præmieret sterilisering . For befolkningsbegrænsningen møder også 
modstand i samfundsstrukturer, der tillader børnearbejde og bl . a . 
derved gør børn til en god investering for de fattige4 )(Se kap . 
21) . 

2o . Befolkningsstruktur og styrke . 

Det absolutte befolkningstal er ikke noget sikkert mål på en 

l) Kenneth Boulding , op . cit ., s . 119 . 
2) Gaston Boulthoul, La surpopulation dans le mande, Paris 1958 , 

s . 97. 
3) Sauvy, De Malthus, s . 235. 

4) Lacoste , op.cit ., s. 2o3 f . 
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stats s t yrke. Dels må "kvaliteten", uddannelsesniveauet og kohæ
sionsgraden , tages i betragtning , dels må man være opmærksom på 
strukturernes mil i tære og økonomiske reltevans . Fordelingen i al
dersklasser har en betydning både for tilgangen til de militære 
styrker og for den uproduktive vægt , som de produktive aldersklas
ser skal bære . 

I 194o var Tysklands samlede befolkJ~ing 7o mi llioner mod 42 
~ Frankrig. Men mens der var 15 millione:r i de værnepligtige al
dersklasser i Tyskland, var der kun 5 millioner i Frankrig . Deri
mod var strukturerne i Tyskland og Sovjetunionen nogenlunde ens
artede , idet Sovjetunionen med en befolkning på 17o millioner hav
de 34,4 millioner i de værnepligtige årgange , men dette forhold 
ville i de følgende år have udviklet sig til ugunst for Tyskland1 ) 

Frankrigs svaghed i 194o må blandt andet ses på baggrund af 
dets store åreladning under den første k:rig - som nævnt til dels 
forårsaget af den militære ledelses manglende forståelse for den 

våbentekni ske udvi klings betydning - der dels betød 1,3 millioner 
faldne, dels en nedgang i fødselstallet , der er blevet anslået til 
1,5 mi l lioner . Sovjetunionens befolkningsstruktur i eft erkrigsti
den har været præget af lignende fænomenE~r . Mens antallet af døde 
under den anden verdenskrig i 1946 angaves til 7 millioner , opga
ves det i 1965 til ikke mindre end 2o, hvilket var bedre i over
ensstemmelse med vestlige eksperters berE~gninger, der havde været 
på l5-2o2 ) . Tabene forenet med en nedganu i fødselstallene som 
følge af de første femårsplaners tvangskollektivisering og hurtige 
urbanisering uden tilsvarende investerin9er i boligbyggeriet samt 
et voldsomt fald i fødselstallet under krigen, har bevirket , at 
sovjetbefolkningen i perioden l94o- 6o kur1 er steget med o. 15 mil
lioner sammenlignet med 34 millioner i USA . De hule årgange - man 
har anslået dem til 2o millioner " ikke-fødte " for tiåret 194o- 5o
har kunnet konstateres i tilgangen til skolerne . Mens der i årene 

1947- 48 var 24 millioner i grundskolen ( 1- 4 k las se) , var der i å 

rene 1952-53 .kun 12 millioner . Antallet af' værnepligtige i session s
alderen sank fra 4,7 millioner i 1957 til 1,6 millioner i 1963, 

l ) Strauss & Possony , op. c i t . , s s . 87 & 92. 
2) Riassanovsky, op . cit ., s . 585 og Economist, 8/5 1965 . 
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og først i 1974 ventes det påny at nå niveauet fra 19581 ) . Denne 
nedgang i antallet af værnepligtige kan ligge bag den nedskæring 
i antallet af divisioner, som er sket i løbet af 6o ' erne2 ) . De 

hule årgange er også blevet sat i forbi ndelse med det s t adige fald 
i sovjetproduktionens vækstrate i 6o ' erne og den nedskrivning af 
målene for femårsplanen 1966- 197o, som foretoges i 1965 i forhold 
til den tidligere fastsatte målsætning . Skønt omkring halvdelen 
af Sovjetbefolkningen endnu i begyndelsen af 6o ' erne fandtes i 
landbruget , advarede partisekretær Brezjnev dog endnu så sent som 
i 1966 mod udvandring fra landbruget . Hvorledes Sovjetunionen vil 
løse s i t arbejdskraftproblem i industri en , er derfor uklart , og 
vestlige sovjeteksperter har stillet sig tvivlende over for, om 
det vil være muligt at nå selv de nedskårne mål i den nye femårs 
plan . 

Det er blevet gjort gældende , at befolkningsstrukturen har 
betydni ng ikke bare for et lands styrke , men også for dets poli
tiske adfærd . Sauvy skriver således : 

Le vieillissement a de profondes repercussions materielles 
et morales et a conduit notamment a remplacer3~eu a peu 
l'esprit de piannier par l ' esprit de securite . 

Karl Deutsch ser i et andet strukturelt befolkningsfænomen , 
fordelingen mellem land- og bybefolkning en vigtig forudsætn i ng 
for udviklingen af nationalt bevidste grupper . Han påviser således , 
hvordan udviklingen af den finske nationalbevidsthed sker i takt 
med urbaniseringen . I Finland var sammensætningen i den finske by
befolkning o . 183o nogenlunde 5o/5o svensk-~insk. I År 19oo havde 
den forskudt sig til 3 : 1 i finsk favør. En tilsvarende udvikling 
kan iagttages i Bøhmen . Mens omkring halvdelen af bybefolkningen 
o . 182o var tysk, var forholdet o . 19oo forskudt til 2/3 i cze
kisk favør . Dette havde, mener Deutsch dybtgående følger for den 
tyske befolknings adfærd : 

l) Sovjetunionens sakerhetspolitiska problematik, Stockholm 1965 , 
ss . 15-17 . 

2) Ifølge 1nstitute for Strategic Studies i London . 
3) L'Europe , s . 34 . 
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If their privileged position was to be preserved, the only 
way out for the members of the old group (tyskerne) was to 
change the entire political and economic unit within which 
the process of mobilization would continue . They had to try 
to make Bohemina a part of Greater Germany and to make the 
old Austro-Hungarian Empire a part of a Germanruled Mittel
Europa , so as to be able to draw upon whatever reserves1~1ght be available among the underlying strata in other areas . 

Af konkurrencen mellem den fra landbruget udvandrede czeki-
ske arbejdskraft og de sudetertyske arbejdere opstod i 19o4 det 
første nationalsocialistiske arbejderparti, Deutsche Arbeiter
partei, hvis doktriner i mangt og meget foregriber Hitlers2 ) . 

Man kan iagttage en lignende udvikling i Algeriet . Mens den 
indfødte befolkning her , som det også skete andre steder , i kolo
niseringsEasen sank fra ca . 4 millioner i 183o til 2 millioner i 
1872 , sker der derpå i løbet af det 2o . århundrede en befolknings
eksplosion , som ledsages af en udvandring fra landbruget og fører 
til konfrontationen mellem en ny nationalbevidst befolkning, d~r 
er i stadig vækst , og den franske bybefolkning, der reagerer gan
ske analogt til den tyske befolkning i Bohrnen og søger redning i 
et Algerie fran9aise , d . v.s . inkorporering af Algeriet i den fran
ske stat . 

Kombinationen af flere nationaliteter og en stigende urbani
sering, hvorunder en landbefolkning af en anden nationalitet end 
den dominerende søger til byerne , kendes også i nogen grad fra 
Sovjetunionen, hvor der også er tale om en betydelig forskel i 
de forskellige nationaliteters befolkningstilvækst, således at de 
ikke-europæiske befolkningselementer vokser hurtigere end de rus
siske . 

Disse ændringer i befolkningsstrukturen hænger så nøje sam
men med ændringer i samfundsstrukturen , at det måske kan være kun
stigt at skelne . Imidlertid har udviklingen i samfundsstrukturen 
ikke bare kvantitative virkninger , som kan konstateres i befolk
ningsstrukturen, i fødselstal , aldersfordeling og urbaniseringsgrad , 
men også kvalitative virkninger på befolkningens "kvalitet" og 
skal derfor behandles for sig. 

l) Karl w. Deutsch, Nationalism and Social Communication , Cam
bridge, Mass . udg. 1962 , ss . lo4-lo8 . 

2) Ernst Nolte, Der Faschimus in seiner Epoche, Munchen 1963, 
ss. 366- 369. 
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Endnu et befolkningsstrukturelt problem bør dog nævnes i 
denne mere kvantitativt orienterede analyse: den urbaniserede be
folknings fordeling mellem manuelt og åndeligt arbejde . Deutsch 
fremhæver , at den sidste gruppe , beskæftiget i den tertiære sek
tor, i sit arbejde har mere anvendelse for sproget, og mener her
i at se en forklaring på, at medlemmer af "white-collar" gruppen 
er "a well- known source of supperters .for nationalist movements 11 • 

Language similarities or differences may be unimportant in 
the lives of two peasant villages isolated from each ether ; 
they may become more important when the sons of their pea
sants go to compete with jobs in the same industrial or mi
ning area ; and very important when their grandsens begin to 
compete with each1~ther as shopkeepers or as eandidates fer 
white-collar jobs . 

Hertil bør måske føjes, at Deutschs analyse virker farvet af 
hans beskæftigelse med østeuropæiske forhold . Når vesteuropæiske 
og oversøiske tages i betragtning, bør man måske være opmærksom 
på, at retssproget i det første område har været med til at vække 
en national bevidsthed også i en landbefolkning, og at nationalis
men i de oversøiske områder ikke karakteristisk er vokset frem 
gennem den tre trins udvikling i befolkningsstrukturen , som Deutsch 
opererer med. Industrialiseringsledet har de f le s te steder spillet 
en ringe rolle, kampen om de i ulande så eftertragtede white- col
lar poster des større . I Nordafrika var konkurrencen mellem ara
bere og europæere om de små funktionærposter i lokaladministra
tion , post- og jernbanevæsen f.eks . med til at skabe spændinger 
mellem de to befolkningsgrupper . 

21 Udviklingstrin . 

Et lands militære styrke står ikke i nogen simpel korrelation 
til dets befolkningstal . Dets muligheder for at konvertere be
folkning til styrke afhænger heller ikke bare af, hvor store de 
værnepligtige årgange er , men også af deres udvi kli ngs trin . Rusland 
havde i 1914 en befolkning , der var dobbelt så stor ::i . Hl 'l'ysklands; 

l) Op.cit ., ss . 12o & 148. U-landene har en meget høj strukturel 
intellektuel arbejdsløshed. Lacoste anfører Spanien som eksem

pel med 22% af medicinerne arbejdsløse, 85% af dyrlægerne. 4o% 
af dem, der har universitetsgrader, skønnes at være arbejdsløse . 
(Op.cit., s . lol). Man kunne også nævne de arbejdsløse skolelærere 
i Syditalien . 
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men dets hær var højst blevet So% større, selv hvis det var 
lykkedes at føre hærreformen af 1913 ud i livet . Det var ikke 
bare industripotentiellet, der som tidligere nævnt lagde loft 
over ekspansionsmulighederne , men også befolkningens uddannel
sesniveau , der satte grænser for, hvor mange reserveofficerer, 
der kunne fremskaffes . Østrig-Ungarn havde en 2o % større be
folkning end Frankrig , mens dets hær var kun 45% af den fran
ske1). Med en befolkning på 225 millioner havde Sovjetunionen 
i 1963- 64 3,3 millioner mand i de væbnede styrker , mens Kina med 
en befolkning anslået til 726 millioner , hvoraf l3o millioner i 
værnepligtig alder samtidig kun havde en hær på 2,5 millioner og 
Indien med 462 millioner kun 585 . ooo i de væbnede styrker2 ) . 

Det , der afspejler sig i disse tal , er dels samfundets øko
nomiske kapacitet, dels dets præferencestrukturer. Tilsammen be
stemmer de en stats mobiliseri ngskapacitet . Man har ekstreme kon
traster i forholdet mellem Israel og dets arabiske naboer, hvor 
Israel med en befolkning på 2,2 millioner opretholder en magtba
lance mod fjendtlige lande med en samlet befolkning på 4o millio
ner gennem en usædvanlig høj mobiliseringskapacitet, der hviler 
på 2 1/2 års værnepli~t for mænd og 2 års for ugifte kvinder3) . 
Ændringer i samfunds- og præferencestrukturer, der har muliggjort 
en mere effektiv udnyttelse af mandskabsressourcerne har gang på 
gang dannet grundlag for et lands dominerende rolle i den inter
nationale politik . Spaniens militærmagt i det 16. århundrede hvi
lede på en slags værnepligt - en af tolv indkaldtes . Sveriges un
der Gustaf Adolf på en hær baseret på udskrivninger. Med sejren 
ved Pehrbellin i 1675 fortrænger en ny europæisk militærmagt sven
skerne, Preussen . Grundlaget for den preussiske magtstilling er 
en ændring i samfundsstrukturen i 1653 , hvor den store kurfyrste 
indgår en overenskomst med Brandenburg- stænderne , der sikrer ham 
et betydeligt militærbudget mod at gøre junkernes len til ejen
dom, give dem eneret til erhvervelse af godser og hånds- og hals
ret over bønderne 4 ) . Ved den preussiske hærreform af 17 33 gennem-

l) Renouvin & Duroselle , op . cit ., s . 32 . 
2) Inst itute for Strategic Studies , The Military Balance 1963- 64, 

London 1964 . 
3) Facts about Israel, Jerusalem 1964 , ss . 4o & 69 . 
4) Gordon Craig, op . cit . , s . 4. 
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føres en endnu mere effektiv udnyttelse af mandskabsressourcerne, 

som muliggør Frederik den Stores militærE~ triumfer . "La guerre 
est l'industrie nationale de la Prusse" og "La Prusse n 'est pas 
un pays qui a une armee, c ' est une annee qui a un pays" , skriver 
Mirabeau i en fortrolig indberetning i 17881 ) . Preussen havde ved 

den tid en stående hær på 195. ooo mand mod kun l Bo . ooo i det me
get folkerigere Frankrig , hvis militærbudget til gengæld var 2 1/2 
gange så højt2 ). 

De franske investeringer i artilleri, som ikke interesserede 

Frederik den Store , sikrede dog den franske sejr ved Valmy ( 1792), 
hvorfra Goethe daterede en ny epoke i ve:rdenshistorien . Det var 
ved samme lejlighed , Frankrig begyndte at udnytte sine langt stør
re mandskabsressourcer ved værnepligten . Det blev muligt ved den 
ændring i samfundsstrukturen, der skabtes med revolutionen . Artil
leriet og værnepligten muliggjorde NapolE~ons triumfer. Indtil 18o9 
var de franske hære numerisk overlegne på valgpladserne 3 ) . Endnu 
var totalmobiliseringen dog ukendt . Selv Napoleon indkaldte kun 
halvdelen af de værnepligtige årgange . I~ren var det Preussen, der 
gik i spidsen. I 187o var Preussens hær baseret på almi ndelig vær
nepligt, mens den franske var hvervet. F jeankrig efterlignede sy
stemet efter nederlaget ved at indføre ikke mindre end fem års 
værnepligt, i 1889 nedsat til tre år , i ~l9o5 til to år, derpå i 
1913 atter hævet til tre år for at kompensere kløften i de værne
pligtige årganges størrelse i forhold ti1 Tyskland4 ). 

Mobiliseringskapaciteten afhænger , som nævnt, bl. a . af ud
dannelsesniveauet. Det sanune gælder de økonomiske udviklingsmulig
heder. Japan og Rusland indtrådte omtrent samtidig i moderniserings
fasen- Rusland med ophævelsen af livegenskabet i 1861 , Japan med 
Meiji-restaurationen i 1868. Men der var en karakteristisk forskel 
i den kurs, der fulgtes i uddannelsespolitikken. I løbet ai 187o '
erne indførtes almindelig skolepligt i Japan, og i 19o3 var den 

l) JohnWheeler- Bennett, The Nemesis of F'mver, London 1953, s . VII . 
2) Bertrand de J ouvenel, Du Pouvoir, Gen~:ve 1947, s s . 182 s . 
3) Samme, s . 177. 
4) Horne, op . cit . ss . 4-lo . 
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93% effektiv. I Rusland vedtoges der fø r st i 19o8 en lov om al
mindelig skolepligt , som skulle være blevet effektiv i 1922 . Den 
højere ur.Ldervisning forbeholdtes stort set aris t okratiet1) . Se
ton Watson ser forklaringen i den forskellige kurs i det forhold , 

at Meiji-·revolutionen medførte en ændring i magtstrukturerne , som 
ikke havde noget modstykke i Rusland : 

The 'Great Reforms ' of 1861- 64 in Russia had not involved 
any violent change : they had been carried out by the same 
Impe!rial bureaucracy at the Tsar 1 s orders, wi th only a fa
irly small number of new appointments in the highest ranks . 
In Japan the Meiji Restauration of 1868 had been carried 
through by violence , and had result ed in a sweeping change 
in the persons exerc i sing power . This partly accounts for the 
differences in policies2J. 

I 1917 fik Rusland den voldelige omvæltning . Det er tvivl
somt , om den i første omgang medførte en forbedring af uddannel

sesmulighederne . Riassanovsky mener, at "educational prospec t s 
had never leoked brighter in Russia than on the eve of the revo
lution of 1917" 3 ) . Der skete med revolutionen en stor udvandring 

af lærerkræfter , og først i 193o kom der et nyt dekret om almin
delig skolegang . Men i tiden efter den 2 . verdenskrig har uddan
nelsen fået en høj prioritering i sovjetsamfundets investeringer. 

Igen skal man være var som med sammenligninger, da kriterierne 
skifter J?ra land til land. En amerikansk vurdering anslog i 1959 
den procE:!ntdel , der fik " secondary schooling" i USA til 6o mod 
3o i Sovjetunionen . Antal let af s"tuderende pr. looo indbyggere an
gaves i Sovjetunionen til lo,5 mod 17 , 5 i USA . Men af 2,2 milli
oner studerende ved universiteter og højere læreanstalter i Sov
jetunionE:!n skal 1,1 million have .fået aften- og brevuddannelse4 ). 
I Sovjetunionen har man navnlig lagt vægt på at tilgodese sam
fundets tekniske behov . I 1958 skal ingeniøruddannelsen således 
have omfattet 94 . ooo i Sovjetunionen sammenlignet med 35 . ooo i 
USA. 

De vesteuropæiske lande ligger tilsyneladende en del tilbage
for SovjE~tunionen og USA i uddannelsesniveau . Men antallet af kan-

l) Hugh Beton- Watson, Ne ither Peace nor War , London udg . 1963 , ss . 
169-17 3 . 

2) Samme, s . 172 . Det bør tilføjes , at Japan allerede under Tokuga
wa-shogunatet lagde betydelig vægt på undervi snin gen . Ca . 4o% 
af dr•~ngene fik en praktisk betonet undervisning . (R . P. Dore , 
Education in Tokugawa Japan, London 196 5 , c i t . i Eecnornist 
2o/3 1965) . 

3) op . cit ., s . 486 . 
4) Encyclopedia . 
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didater fra højere læreanstalter i Sovjetunionen i 1959 angaves 
til 4% af årgangen og det tilsvarende for USA til 3 ,9% (1963) , 
var det i England 2,7 (1962), i Frankrig 2 , 2 (1964), i Belgien 
1,3 (1963), i Holland o,7 (1962) og i Tyskland o ,68 (1963) 1

) 

Men hvor pålideligt er sammenligningsgrundlaget? Forstår man 
det samme ved en højere uddannelse? Og er uddannelsesstrukturerne 
de optimale i forhold til samfundets behov? 

En anden målestok for samfundets "vækstpotentiel" har man i 

de midler, der anvendes til forskning. Efter en OECD- undersøgelse 
dækkende begyndelsen af 6o ' erne lå USA her klart i spidsen med et 
årligt forskningsbudget på 17 milliarder dollars sammenlignet med 
4 milliarder i Sovjetunionen. Når der tages hensyn til forskellen 
i lønniveau, er diskrepansen dog mindre , og anvendes som kriterium 
antallet af personer beskæftiget med videnskabelig forskning og 

teknisk udvikling , blev resultatet godt en million for både Sov
jetunionen og USA mod kun l/2 for Vesteuropa med England på før
stepladsen med 2ll . ooo , Frankrig på andenpladsen med lll.ooo. For 
1962 angaves antallet beskæftiget i forsknings- og udviklingspro
jekter pr. looo således : 

USA 
s u 
UK 

lo,4 
7 ,3- lo,4 
6,1 

Omkring 6o % af al forskning var i USA koncentreret om rum
forskning og militære prosrammer . I Sovjetunionen mentes denne an
del at være endnu højere2>. Af særlig betydning for det teknologi 
ske kapløb og dermed for staternes milit ære kapacitet i fremtiden 
vil det øjensynlig være, hvor stor vægt der lægges på uddannelse 
af teknikere til elektronindustrien . Det er blevet anslået , at 
op til 75% af ingeniørarbejdet inden for raket-, flyve- og rumtek
nikken o. 1975 vil kunne overtages af elektronhjerner3) 

l) Economist , 14/5 1966. 
2) Economist , 18/12 1965.& 14/5 1966 . 
3) Air Force/ Space Digest, maj 1965 . 
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22. Samfundsstrukturer. 

Det er ikke bare i spørgsmålet om et lands militære potentiel 
og uddannelsesniveau, samfundsstrukturerne spiler en rolle . Det 
gælder mere generelt hele spørgsmålet om den økonomiske vækst, der 
ligger til grund for et lands styrke. Spørgsmålet om, hvorfor Vest
europa tog teten i Qen økonomiske udvikling, og om, hvordan udvik
lingsproblemet kan løses i landbrugslandene, kan ikke besvares uden 
hensyntagen til samfundsstrukturerne . Der er her grund til at være 
specielt opmærksom på det politiske system, og selvom dette sorterer 
under en anden disciplin end international politik, er det her nød
vendigt at fremhæve nogle hovedtræk for at få sammenhæng i tidlige
re behandlede fænomener . 

Hvorfor .findes der i. Europa en 11 social situation" , der mulig
gør praktisk udnyttelse af opfindelser, som allerede var gjort i 

Kina? Hvorfor bliver det blandt de europæi ske lande England, der 
tager t~ten i økonomisk udvikling? Det e r spørgsmål, som statskund
skaben må beskæftige sig med, selvom svarene undertiden tvinger den 
til at søge at slå bro mellem så indbyrdes fjerntliggende discipli
ner som sinologi , etnologi, økonomi og sociologi . Hvorfor blev det 
Vesteuropa og ikke Kina, der i hvert fald i perioden o . 5oo - 14oo 
havde haft så klart et forspring i teknisk kunnen og civilisations
niveau, der tog teten? Den engelske sinolog Joseph Needham skriver 
herom: 

The inventions and d:iscoveries of the Chinese were mostly 
put to great and widtespread use, but under the control of a 
society which had relatively very stable standards. 
There can be no doubt that there was a certain spontaneous 
homeestasis about Ch:inese society and that Europe had a built
in quali ty of instabili ty ... Cathay had been selJ?- regulating, 
like a living organism in slowly changing equilibrium, or a 
thermostat - indeed ·the concepts of cybernetics could well be 
applied to a civilization that held a steady course through 
every weather, as if equipped with an automatic pilot, a set 
of feedback mechanisrns , restoring the status quo after all 
pertubations, even those produced by fundamental discoveries 
and inventions . . . . 
There is no special mystery about the relatively 'ste~dy state' 
of Chinese society e:Lther . Social analysis will assuredly point 
to the nature of the agriculture, the early necessity of mas
sive hvdraulic enginE=ering works, the centralization of go
ve:rr:ment , the princip le of the non-heredi tary civil service 
&c . , &c. But that it was radically different from the patterns 
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of the West is quite unquestionable. 
To what then was the instability of Europe due? Some have 
referred to the aspirations of the never-satisfied Faustian 
soul. I would pref,er to think in terms of the geography of 
what was in effect an archipelago, the perennial tradition 
of independent city-states based on maritime commerce and 
jostling military aristocrats ruling small areas of land, 
the exceptional poverty of Europe in the precious metals, 
the continual desire of Western peoples for commodities which 
they themselves could not produce ( one thinks especially of 
silk, cotton, spioes, tea, procelain, and lacquer) 1 and the 
inherently divisiv'e tendencies of alphabetic script, which 
permitted the growth of ngmerous warring nations with cen
trifugal dialects or barb~rian languages. By centrast China 
was a coherent agrarian land-mass, a unified empire since the 
third century B.C. with an administrative tradition unmatched 
elsewhere tillmodtern times, endowed with vast riches both 
mineral, vegetable, and animal, and cemented into one by an 
infrangible system of ideographic script admirably adapted to 
her fundamentally monosyllabic language. Europe 1 a culture 
of revers, was always uneasy with her boundaries, nervously 
sending out probes in all directions to see what could be 
got -Alexander to Bactria, the Vikings to Vinland, Portugal 
to the Indian Ocea:n. The greater population of China was selE
sufficient, needing little or nothing from the outside until 
the nineteenth cen·tury ... 1 and generally content with only 
occasional exploration, essentially incurious about those 
far parts of)the world which had not received the teachings 
of the Sage . 

~ns historikeren N1eedham søger ned til geografien, søger ge
ografen Yves Lacoste til historien for at forstå både det euro
pæiske forspring og de vanskeligheder, som u-landene har ved at 
indhente det: 

Lemonde arabe, l'Tnde et plus encore la Chine ont ete tech
niquement plus qu'en mesure de provoquer la Revolution indu
strl.elle bien avan·t l 1 Angleterre, Or cela ne s 'est pas pro
duit, pour des eauses historiques, internes a chacun de ces 
pays ... 

Malgre leur taille et leur puissance apparante, les ~tats 
que mena.s:=ai t l 1 imp~§riali sme eu ropeen ne furen t pas capa ble s 
de se defendre en :raison d 1 a bord de la faiblesse de leur 
cohesion. Cette fr:agilite des Etats dont les Europeens ont 
entrepris la conqw~te est d'autant plus suprenante qu'en 
Asie, dans le mondte arabe, en Amerique precolombienne et 
dans quelques endroits d'Afrique Noire, les pouvoirs eta
tiques etaient demtesures en regards de ceux qui existaient 
en Europe occidentale. Souvent de nature theocratique et des
potique, 1 1etat ou son incarnation, le Roi, l'Empereur, ex
en;ait bien souvent des fonctions de haut commandement eco-

l) Op.cit., ss. 3o5-7. 
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nomique et surtout possedait l ' ensemble des terres sur les
quelles les communautes villageoises et tribales avaient un 
droit d'usage indiscutable et indiscute . La propriete privee 
de la terre, alors moyen de produetion fondamental, n 'existait 
done pratiquement pas . Reconnaissant dans le souverain, le re
presentant de Dieu ou la personnification d'une communaute 
superieure reelle ou imaginaire et souvent aussi l'organisa
teur des grands travaux, ces communautes lui remettaient sous 
forme d'impots en nature une partie ou la totalite de leur 
surplus de production .. . Autourdu souverain, se ressemblait 
une ari stocratie de princes, de pretres, d•officiers, de mar
chands qui jouissaient a la ville du revenu des i mpots, direc
tement lorsqu'ils s'etaient vu deleguer le droit de les perce
voir, ou indirectement grace aux liberalites imperiales. Entre 
ces communautes autarciques et cette aristocratie urbaine qui 
ne possedaient pas la terre et qui ne detenaient que des droits 
fiscaux, les rapports etaient infiniment moins nombreux et moin 
etroits que dans le systerne feodal d'Europe occidentale ou les 
seigneurs possedaient une grande partie des droits de propri 
ete sur la terre et ou des liens d'homme a homme ajustaient 
etroitement le vassal a son suzerain et le paysan a son seig
neur . En Europe, ces rapports de dependance perscnnelle et 
l'appropriation privee des terres donnaient aux seigneurs des 
pouvoirs tres superieurs a ceux dont disposaient differents 
types d'aristocratie dans le reste du monde ... 
L'~tat tres puissant par les pouvoirs qu'il exerGait, par l'ad
ministration dont il disposait, par les sommes considerables 
qui lui fournissait la levee des impots etait en centrepartie 
extr~mement fragile : la vie politique n'etait le fait que d'une 
tres petite minorite, et n'integrait pas la masse de la popu
lation qui vivait a l'ecart au sein d'une multitude de petites 
cellules autonomes ... 
En revanche les Europeens etaient des adversaj re s absolu
ment differents: peu nombreux, ilsetaienten 'queique sorte 
le fer de lance pousse en avf't par les forces combinees d ' une 
societe puissamment integree . 

Den europæiske kolonisation lykkedes, fremhæver Lacos te videre, 
for en stor del, fordi europæerne vandt en del af det indfødte ari
stokrati: 

Po~quels motifs unepartie des indigenes se sont-ils mis 
ainsi au service des envahisseurs? Il y avait a cela une 
raison majeure : . . . Les Europeens introduisaient dans ces 
pays des rapports sociaux fondamentaux differents bases sur 
l'appropriation prive du sol, nombre de notable s indigenes 
eurent done un inter~t ma jeur a se rallier a la colonisa
tion et a ses conceptions foncieres de fa~on a2)ransformer 
leur droit fiscal en droit de propriete t otale . 

l) Op . cit., ss . 216-19. 
2) Samme, s . 221 . 
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Herved opstod de samfundsstrukturer, der efter Lacostes me
ning den dag i dag danner den største barriere for u-landenes ud
vikling og skaber de bedste forudsætninger for en revolutionær 

agitation : 

l'instauration de la propriete privee du sol favorisa le 
demantelement des communautes villageoises. Au fur et a 
mesure que sa force et ses droits declinaient, le paysan 
tombait de plus en plus sous la coupe du grand proprietaire. 
Ainsi, des rapports de dependance perscnnelle apparu.rent et 
le paysan, que ne protegeait plus la communaute ancestrale, 
fut etroitement assujeti aux puissants. Le renversement des 
anciennes structures sociales par les colonisateurs entrai
nait un formidable ar)roissement des pouvoirs de l'aristo
cratie autochtone, ... 

Ejendomsretten til jorden har ikke mindst efter befolknings
eksplosionen ført til en voldsom udbytning af dens dyrkere . Ek
sempler på fæsteafgifternes størrelse har allerede været nævnt. 
Da d)rrkerne herved kommer til at savne driftskapital og i dårli
ge høstår tilmed ofte føde, er u-landene et lukrativt terræn .for 
åger. I Sydøstasien når renterne op til 2oo- 3oo% om året2 ) . A
grarkommunismens appel i Kina og i Vietnam må ses på denne bag
gruncl. Med landets deling i 1954 vendte jordejerne tilbage til 
områder, hvorfra de havde været fordrevet af kommunisterne 3). 

Den kapitaldannelse, der på denne måde finder sted hos det, 
Lacoste l<alder "de priviligerede mindretal", overføres som nævnt 
ofte 1, navnlig fra Latinamerika , til industrilandene, da den ikke 
som i Europas industrialiseringsfase sker i et entreprenant bor
gerskab. Dette savnes i u-landenes samfundsstruktur. 

Lacoste skriver herom: 

Pour les Europeens, la presence au sein de la societe de 
cette classe sociale dont le r8le a ete si essentiel est 
un fait a tel point evident et necessaire qu'il leur para-
ft banal. Cependant l'existence seculaire de la bourgeoi-
sie, son role decisif dans l'evolution historique ne se re
trouvent pas dans la plupart des pays qui .forment aujourd' 
hui le Tiers Monde . Les veritables bourgeoisies sont excep
tionnelles hors d'Europe occidentale et de l'Amerique du Nord. 

l) Samme s . 221. 
2) Onrt tilsvarende strukturer i Syditalien se min Sol og Sult. 
3) Se f . eks. Jean Lacouture & Philippe Devillers, La Fin d'une 

~:terre, Paris 1956, ss . 3ol f. 
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Pourtant lemonde arabe, la Chine, l'Inde ont connu pendant 
des siecles une tres grande activite commerciale et les mar
chands ont frequemment occupe une place de choix dans la hie·· 
rarchie sociale. Pourtant ces ~tats puissants et bien organi
ses s'appuyaient sur des fonctionnaires nombreux. Ces Mar
chands et ces fonctionnaires en depit de leur activite n'ont 
pas constitue de bourgeoisie, maisdes aristocraties marchandes 
et des bureaucraties aristocratigues. Ces commer9ants et ces 
fonctionnaires fa~saient partle 1ntegrante de la minarite qui 
jouissait des impots verses au souverain par les communautes 
villageoises. En Europe occidentale, la richesse de la bour
geoisie qui tirait profit des capitaux qu'elle avait investis, 
avait une arigine radicalement differente de celle des seig
neurs qui vivait du produit des terres conquises et cultivees 
par une main-d'oeuvre asservie. Le rapport de produetion " bour
geois" etait absolument dif.Perent du rapport de produetion 
"feodal" . Hors d' Europe, la richesse du chef de guerre et cel
le du marchand avaient en fait le meme .Pondement: l'impot ver
se a l'~tat, possesseur de l'ensemble des terres. Souvent le 
souverain remunerait les services des soldats comme ceux du 
commer~ant en leur attribuant le droit de lever en son nom, 
pour un temps, les impots sur un certain nombre de communau
tes villageoises . •. 
Pourquoi de veritables bourgeoisies n ' ont-elles pas pu se 
constituer au cours des siecles dans les divers pays extra
europeens? Ce probleme est evidemment extr~mement vaste et 
comple+e, et les historiens commencent seulement a se la 
poserl J. 

Lacoste fremsætter imidlert id for egen regning en hypotese: Den 
"normale" produktionsform er den, Marx kaldte "den asiatiske", som 
karakteriseres af, at det mindretal, der nyder godt af merværdien, 
ikke har ejendomsret til jorden . Den form for feudalisme, der ud
vikler sig i Vesteuropa, hvor personlige afhængighedsforhold for
enes med privat ejendomsret til jorden, er det usædvanlige. Han 
ser baggrunden herfor i pengeøkonomiens hensygnen i tiden .fra 6. 
til det lo. århundrede. Jord og arbejde bliver i denne periode de 
eneste værdier. Aristokratiet belønnes ikke med beskatningsret, men 
med ejendomsret. Den handlende forsvinder for en tid næsten ud af 
de sociale strukturer. Da handelen og pengeøkonomien blomstrede op 
igen, var der ingen plads til de handlende inden for feudalsystemet,o 
de konstituerede sig derfor som klasse uden for det og fik herved 
en interesse i at nedbryde det2 ) . 

l) Op.cit . , ss. 224 f. 
2) Samme, ss . 225- 27 og Jacques Pirenne , op.cit . , II, s. 32 . 
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Denne dualisme i samfundsstrukturen udvikles på et snævert 
begrænset område i Vesteuropa: England, Nederlandene, Frankrig , 
vest- og Sydtyskland og Italien. Men mens borgerskabet på det eu
ropæiske fastland lidt efter lidt bliver ruineret ved krige og 

statsmagtens hensynsløshed over for sine kreditorer, udvikles der 
i England, som efter tabet af Normandiet ikke direkte trues af de 
krigerske forviklinger på fastlandet, en frugtbar balance mellem 
kongemagt og borgerskab. Statsmagten ser det som en af sine opga
ver at forsvare borgerskabets økonomiske interesser. Den norske 
historiker Lisbeth Broch fremhæver , at 

England var det eneste land hvor kongen på 15oo- talet la 
grunnen til en hederlig politikk overfor kreditorerne. øy
riket unngikk nemlig de ødeleggende krigene som fortærte 
overskuddet i fastlandsstatene , og de engelske borgerne ble 
snart rike nok til å1~jøre staten uavhengig av det interna
sjanale lånemarkedet . 

Hun nævner i modsætning hertil Philip II, der i 1557 erklæ
rede den spanske stat bankerot og konverterede dens kreditorers 
tilgodehavendertil 5% uopsigelige statsobligationer , der aldrig 
blev indfriet. Mens stat smagten på fastlandet rui nerede sig selv 
og sine kreditorer i de store finanshuse med store landmilitære 
udgifter , kunne England koncentrere sin militære indsats om flåden, 
der i modsætning til hærene økonomisk set også havde en produktiv 
funktion ved at sikre den oversøiske handels interesser . Lovgiv
ningen stimulerede den økonomiske udvikling. For blot at nævne nog
le enkelte skelsættende love: Navigationsloven (1651) , der bestemte, 
at oversøiske varer kun måtte indføres, når de var transporteret 
på engelske skibe , en toldlovgivning, der begunstigede import af 
råvarer og eksport af færdigvarer - modsat f . eks. Spanien, der 
havde høj told på importerede råvarer og eksporterede færdigvarer-, 
ophævelse af de indre toldskranker - i Frankrig sker det først med 
Revolutionen, en skattelovgivning, der begunstiger indust rielle 
investeringer - modsat f.eks. Holland2) . På mange punkter gennemfø
res i andre vesteuropæiske lande love svarende til de engelske, 
undertiden endda tidligere , men det samlede billede giver engelsk 

l) Lisbeth Broch , Fra de store oppdagelser t i l 1789, Oslo 1954 , s. 
138. 

2) The New Cambridge Modem History, V & VII. 
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lovgivning en pioner ~3tilling, som det e r naturligt at sætte i 
f orbindelse med borgE~rskabets politiske indflydelse. Det samlede 
resul tat af et stort kompleks af faktorer er, at England i de 
industrielle opfinde1sers tidsalder i begyndelsen ·af det 18 . år
hundrede råder over E~n stor kap i talrigelighed, der gi ve r et lavt 
renteniveau . 

Efter Lacostes opfat telse ligger den dybeste årsag til un
derudviklingensproblematikken i ''l ' in t rusion du systerne c a pi tali
s te au sein de soci~ites ankylos~es dans des structures sociales 

moins evolues au pro J!? i t d' une min o ri te dotee d' exorbi tant s pou
voirs politi ques , economiques et sociaux" 1) . Men dette spørgsmål 
om forholdet mellem politiske strukturer og udvikling har hidtil 
kun været lidt udfor~3ket , siger han2 ). Man kunne tilføje, at der 
her utvivlsomt er et oplagt forskningsfelt for stat skundskaben . 

I Rusland har indførelsen af en socialistisk samfundsstruktur 
vist sig forenelig rnE~d en hurtig industrialiseringsproces . Det sam
me vil muligvis vise sig at være tilfældet i Kina. Sådanne samfunds
strukturer giver mulighed for både at forhi ndre kapital.flugten , 

begrænse forbruget - i det omfang, der finder en kapitaldannelse 
sted i u- landene , anvendes den for en stor del til luksus og bo
l i gbyggeri - dirigere investeringerne i produktiv retning og gen
nemføre en langfristet planlægning, der er a2 værdi ved de omfat
tende infrakstruktura.nlæg , som er påkrævet i take- off fasen3 ). På 

den anden side har dE~n kommunistiske form for socialisme hæmmet den 
udenlandske kapi talt :Llførsel, der kan være værdifuld i take- off 
fasen, og vist alvorlige svagheder ved at ignorere rentabilitets
hensyn og undertrykkE: en kri. t i k , der kunne begrænse fej l investeringer. 
Disse svagheder har navnlig vist sig, når man som i Sovjetunionen 
har nået den udvi klingsfase , hvor det har været muligt at .forøge 
produktionen af forbJrugsvarer, men også i den t idlige industriali
seringsfase, f . eks . ved Kinas mislykkede ''store spring fremad" . 

l) op . cit . , ss . 237 & 74 f . 
2 ) s amme , s s . 2 34 & 94 . 
3 ) s amme , s • 4 8 • 
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Generelt kan det måske siges, at den autoritære socialis
me giver muligheder for meget høje allokeringer til formål , der 
har direkte betydning for en stats militære styrke , og for den 
langfristede planlægning, som er forudsætningen for teknologi
ske fremskridt på dette felt, mens de polyarkiske systemer her 
har det handicap at måtte tage større hensyn til befolkningens 
ønsker om forbrugsgoder og til rentabilitetsspørgsmålet. 

23. Værdisystemer. 

Det turde være umuligt at etablere et klart kausalitets
forhold mellem samfundsstrukturer og værdisystemer. Er den ene 
eller den anden samfundsstruktur 1·esultatet af et dominerende 
værdisystem? Eller er værdi systemet omvendt overbygningen på 
en samfundsstruktur? Eller er der tale om en vekselvirkning? 

For en mere indgående diskussion af disse spørgsmål må hen
vises til andre discipliner . Men helt kan den internationale po
litik ikke ignorere spørgsmålet om værdisystemernes betydning . 
Nogle af dem som nationalismen er helt centrale for forståelse af 
den internationale politik, og den må derfor behandles udførligt . 
Men også andre værdisystemer indeholder præferencestrukturer, som 
har betydning for både adfærd og kapacitet, mål og midler . En 
gruppes eller en stats mål kan være præget af en universalistisk 
religion eller ideologi . Dens styrke kan være påvirket af dens 
kohæsionsgrad , som igen kan være bestemt af et værdisystem. Det 
tekniske udviklingstrin, der spiller så stor en~rolle for styr
ken , hænger sammen med det fremherskende værdisystem. 

Bertrand de Jouvenel mener, at forestillingen om, at for
andring er noget i og for sig ønskværdigt, er "le signe distinc
tiE de la civilisation occidentale" 1

). Cipolla fremhæver omvendt, 
hvordan forestillingen om, at forandring er noget uønskværdigt 
bestemmer den kinesiske holdning over for de tekniske fremskridt: 

To ask why the Chinese did not produce good artillery is 
equivalent to ask why they did not industrialize .. . I would 
be inclined to remark that what was at issue was not only 

l) Bertrand de jouvenel, La fonction sociale de l'autorite pub
ligue i Politigue et Tecnn1que, Par1s 1958, s . 71 . 
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technical skill, but also taste, cultural pride and institu
tions. Ming Ch'ing China was "a Confucian and phisiocratic 
State" where skilled artisans were not very numerous and did 
not have much status ... 
Cultural pride stood tenaciously in the way of change. Tra
ditional t astes and ingrained sets of value also opposed it . 

I særdeleshed var den militære metier i ringe anseelse i Ki
na sammenlignet med f.eks . Japan1

) . 

I modsætning til det kinesiske hovmod over for omverdenen 
fremhæver Cipolla japanernes holdning: 

Unlike the Chinese, the Japanese never took their country 
as the centre of the world . Traditionally they looked bey
ond the~r.bord2} for foreign customs and techniques to copy 
and ass~m~late . 

Quincy Wright sætter udviklingstroen i den vestlige civilisation 
i forbindelse med opdagelsen af Amerika: 

man, in addition to being a social and rational animal, is 
a tool- using animal. He has used tools to control his envi
ronment, and to control hinself. In the modem period, per
haps because of the opportunities presented by the discovery 
of a new world in the Arnericas and because of the innumerable 
technical inventions , he has preferred the former . In other 
ages and civilizations men have been more devoted to self
discipline than to the disciplining of nature and society . 
They have found religion and philosophy useful for that pur
pose . In the modem age , however, s'ey have looked out on the 
world rather than in on themselves . 

Kenneth Boulding udvikler en lignende tankegang: 

In a society in which the image of progress does not exist, 
even if technological improvements aremade accidentally . . . 
they will be suppressed and not imitated. 
The history of the technological revolution must be written 
largely in terms of the dynamics of the image - the image 
o~ change.a~ a good and ~esi41ble thing introduced by va
r~ous rel~g~ous reformat~ons . 

Enten de religiøse værdisystemer har haft en chiliastisk 
karakter eller sigtet mod et nirvana, har resignationen rangeret 

l) Cipolla , op . cit . , ss. 117- 21 og Renouvin & Duroselle , op . cit. 
s . 33. 

2) Samme, s. 126. 

3) Op . c i t . , s . 12 o . 
4) Op . cit . , s. 122. 
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højt i deres værdiskala. Men disse traditionelle holdninger er 

blevet kuldkastet af den moderne civilisation , der har skabt, 

hvad Renouvin har kaldt en "behovssmitte", "une contagion des 
besoins" . 1 ) 

At de traditionelle religiøse værdisystemer sætter resigna

tionen i højsædet og har æret askesen, er dog ikke ensbetydende 
med, at alle religiøse værdisystemer har virket bremsende på 
den økonomiske og sociale udvikling. ~ærtimod har askesen i 

navnlig den calvinistiske variant af protestantismen på en måde 
været sat i den økonomiske væksts tjeneste. Sammenhængen mellem 
calvinismen og Vesteuropas økonomiske opsving er blevet påvist 

af flere forfattere, men teorien er vel navnlig knyttet til Max 
Webers navn. Han skriver i sin afhandling Asketischer Protestan

tismus und kapitalistiseher Geist: 

Die Arbei t is t zunachst das al terprobte a'sketische Mi t te l , 
als welches sie in der Kirche des Abendlandes, in scharfen 
Gegensatz nicht nur gegen den Orient, sondem ge~en fast al
le Monchsregeln der ganzen Welt, von jeher geschåtzt war .. . 

For calvinisterne er arbejdet ikke som for Luther en skæbne, 

som man skal bøje sig under, men et kald, og om man er under Guds 

nåde, viser sig i de frugter , som arbejdet giver . Ser man en mu
lighed for fortjeneste, er det Guds mening , at man skal benytte 

den, og en mands velstand bliver et bevis på hans fromhed. Men det 
er ikke Guds mening, at velstand skal bruges til tant og nydelse. 
Den skal arbejde: 

Mit dem Bewusstsein, in Gottes valler Gnade zu stehen und 
von ihm sichtbar gesegnet zu werden, vermochte der burger
liche Unternehmer . . • seinen Erwerbsinteressen zu folgen und 
sollte dies tun .. • Sie (die Macht der religiosen Askese) 
gab 1hm dazu die beruhigende Versicherung, dass die unglei
che Verteilung der Guter2~ieser Welt ganz spezielles Werk 
von Gattes Vorsehung sei . 

For med jernhård logik havde Calvin af Guds almagt udledt, 
at alt var forudbestemt af Guds vilje . Weber henviser navnlig til 
Richard Baxter (1615-91), men ser også en sammenhæng mellem det 
18 . århundredes metodisme og det industrielle gennembrud i England. 
Den store kapitaldannelse i Holland sættes ligeledes i forbindelse 
med den calvinistiske puritanisme. 

l) Renouvin & Duroselle, op.cit., s. 132. 

2) Max Weber, Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik, 
udg . Stuttgart 195 , ss. 359- 76. 
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Enten calvinismen har stimuleret det vesteuropæiske borge.rskab 
til sparsommelighed og flid eller den har været en religion, som 
dette borgerskab tog til sig, fordi den passede til dets økono
miske behov , er der i hvert fald en påviselig sammenhæng mellem 
calvini sme og økonomisk blomstring . Det ses med stor tydelighed , 
da Ludvig XIV med tilbagekaldelsen af Nantes-ediktet (1685) for
driver huguenotterne fra Frankrig: 

L'emigration, interdite pourtant, s ' intensifia . Environ 
3oo . ooo protestants allerent , au perilde leur vie porter 
en Hollande, en Angleterre, au Brandenbourg- ou ils peup
lerent tout un quartier de Berli n - , en Am~rique , a Boston , 
au Maryland , en Virgine , dans les Carolines , leurs capi
taux , leur exp~rience, leurs secrets de fabrication ... C' e 
tait une ~lite, qui fut perdue . Elle donnait a travailler 
a une bonne partie du royaume . De Tours partirent looo pro
testants: il en sortit So.ooo habitants sur 8o . ooo . 3.ooo 
protestants quitterent Rouen: la ville perdit 2o . ooo ~1-
bitants ... Une crise economique et sociale en r~sulta • 

Man kan stille det spørgsmål , om den franske revolution 
var kommet, hvis huguenotterne havde fået lov til at blive i 
Frankrig . Det var ikke blot udviklingen af et moderne kredit 
væsen , der bremsed~med tilbagekaldelsen af Nantes- ediktet . Og
så de kerner til demokratiske styreformer, der fandtes inden for 
den calvinistiske kirke , og som i England og Amerika støttede ud
viklingen af demokratiske institutioner, kvaltes herved . Det før
ste alvorlige grundskud havde den franske protestantisme dog få
et allerede i 1572, hvor et land, hvis befolkning var måske 1/3 
protest antisk , ved Bartholemæus- massakren atter sikredes for ka
tolici smen 2 ) . 

Katolicismen er en anden af de åndelige bevægelser, der 
hører hjemme blandt de 11 dybe kræfter" , som med Pierre Renouvins 
udtr yk virker i den internationale politik . Da den sp i ller en 
betydelig rolle også i vor egen tids internationale politik, skal 
den behandles særskilt. 

24 . Religiøse kræfter . 

Mens det i nternationale system på Kristi tid var domineret 

l) Marcel Reinhard, Histcire de France , I, Paris 1954, s . 494. 
2) Philippe Erlanger , Le Massacre de la Saint-Barthelerny, Paris 

1960, s. 21. 
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af to storriger, i ganske vist fjern kontakt, men dog regelmæs
sig handelsforbindelse med hinanden, Kina og Romerriget, opløstes 
den vestlige verden siden i to ri ge;.~ , d.:=t byzantinske i øst 
og det frankiske i vest. Den katolske kirke havde dog fra Romerri
get bevaret forestillingen om Vesten som en enhed1 ). 

Efter at Middelhavet, der havde været Romerrigets samfærd
selsakse, var blevet delt, blev det dog vanskeligt at bevare kri
stenheden som en enhed. Efter - takket være overlegen teknologi -
at have holdt stand mod Islam i to afgørende søslag (677 og 711) 
søgte det byzantinske rige en modus vivendi, der kunne muliggøre 
en genoplivelse af levanthandelen, og det er muligvis på denne 
baggrund man skal se "ikonoklasten" Leo III s pol i tik, der gil< ud 
på at afskaffe billeddyrkelsen, som var bandlyst hos muhammeda
neme2). Det ført e i hvert fald til det første brud med Romer
kirken, som nu i stedet vendte sig mod Nordvesteuropa og søgte 
støtte i Frankerriget for at iværksætte en energisk missionsvirk
somhed, der i de følgende århundreder udbredte kristenderrunen i 
hele Nord- og Vesteuropa, inklusive Polen, Slovakiet, Ungarn og 
Kroatien. Tre store religionsområder tog form: det katolske, det 
ortodokse og det muhammedanske. 

Den politiske struktur inden for disse tre områder blev for
skellig. I både det ortodokse og det muhammedanske område udvik
ledes en teokratisk statsform, Den religiøse og den verdslige 
myndighed var mere eller mindre identiske. Mest gennemført var 
enheden i Islam, hvor de samme personer beklædte ledende poster 
i det gejstlige og i det verdslige hierarki, og hvor religionen 
foreskrev detaillerede regler for det verdslige samfund. I det 
græske havde kirken nok en selvstændig struktur, men hierarkiet 
var nøje kontrolleret af det verdslige magtcentrum, Byzants 3 ) 

I Vest opstod der en dualisme mellem det gejstlige og det 
verdslige magthierarki . Det gejstlige havde sit hovedsæde i Rom, 
mens det verdslige som sin spids havde kejseren, hvis første ho
vedstad var Aachen, men siden skiftede, Udadtil, over for Islam 
og Byzants arbejdede kejser og pave for det meste sammen. Men ind
adtil opstod der på grund af pavens territorielle interesser, der 

l) Katolsk< gr . katholik6s = almindelig~ universel . 
2) J. Pirenne, op.cit., II, s. 28. 
3) Steven Runciman, Byzantine Civilization, udg. New York 1956, 

ss. 89-91 . 
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f.eks. førte ham til at modarbejde Frederik IIs best~belser på 
at forene Italien, stadige rivninger. 1 ) Denne rivalisering betød, 
at de verdslige fyrster ofte havde interesse i at undergrave og
så pavestolens åndelige myndighed, som dens universelle indflydel
se primært hvilede på . Myndighedsdualismen skabte. derved i Vest
europa bedre kår for frie politiske institutioner og for den kri
tiske sans og den videnskabelige metode, der hører med til forud
sætningerne for det tekniske gennembrud, end i den ortodokse ver
den. M~n har sat denne vestlige dualisme over for den østlige mo
nisme i forbindelse med de forskellige politiske traditioner, der 
udvikler sig i det katolske og det ortodokse område, og foreslået, 
at man heri må søge vigtige historiske forudsætninger for de for
skellige politiske systemer, der udvikler sig i Vest og i Rusland 
til og med sovjetregimet2 ) . 

Man skal dog være varsom med heri at se en udtømmende for
klaring. Der er tale om et stort kompleks af faktorer , og det mo
nistiske Islam viser igennem hele middelalderen en stor tolerance 
over for den frie tænkning og den videnskabelige me t ode, kulmi
nerende i den kulturelle blomstring i Cordova og Bagdad. Den mu
hammedanske kulturs sammenbrud sker under en vekselvirkning mellem 
indre splid og ydre angreb fra mere primitive folkeslag som tyr
kerne , mongolerne og vesteuropæerne . Islams monisme har en anden 
karructer end den ortodokse kirkes. Mens den religiøst er univer
sel, bliver den tidligt på det verdslige plan regional. I slam om
fatter nok hele samfundslivet , men regionalt konstitueres for
skellige hierarkier. 

Den indre splid bag den ydre enhedsfacade, der den dag i 
dag er karakteristisk for den arabiske verden fra Irak til Marok
ko, ligger trods den kristne myte om Karl Martels sejr ved Paiti
ers bag den muhammedanske offensivs sammenbrud i Vest 3 ). Men i de 

l) Se f . eks . Georgina Masson, Frederik II of Hohenstaufen , London 
1957. 

2) I vo Lederer, Russian Foreign Policy, New Haven, Conn.l964. 
3) "La bataille de Paitiers semble . .. bien se situer ~ une ligne 

de partage des eaux, en de~a de laquelle les Maures avancent 
et au-del~ de laquelle ils tendent ~ reculer. Mais nous sa
vons aujourd 'hui que ce changement tient ~ la revolution kha
redji te beaucoup plus q u'~ Charles Marte l '', skriver den fran
ske historiker Emmanuel Berl, Les impostures de l'Ristorire, 
Paris 1959, s . 94 . 
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følgende århundreder fortsætter den kristne modoffensiv sydover. 
Den iberiske halvø bliver skueplads for stadi)e kampe, der sætter 
et militaristisk præg på det spanske samfund1 • Det er en reli 
gionskrig med flittig anvendelse af Inkvisitionen, en missions
krig, der finder sin naturlige forlængelse i den spanske .oversø
iske ekspansion. Isabella og Hernandez beslutter sig til at ud
styre Columbus" ekspedition, da Islams sidste bastion i Spanien, 
Granada falder . Conquistadorerne fortsætter la reconquista. 

Den intime sammenblanding af kristen missionsvirksomhed og 
økonomiske interesser, der præger den oversøiske ekspansion, ek
sisterede allerede i korstogene, ofte således at den kristne so
lidaritet med Byzants måtte vige for de økonomiske interesser2) . 

Et resultat heraf var en mistillid over for Vesten , der end
nu giver genklang i den panslavistiske litteratur, og som svarer 
til de vestlige forestillinger om "det perfide Byzants" 3 ) 

Gennem de utallige indre fejder mellem de politiske enheder 
i Vesten eksisterede forestillingen om enheden stadig , verdsligt 
i det tysk-romerske kejserrige, gejstligt i Romerkirken . Den verds
lige enhed brødes tidligt af nationalismen og nationalstaternes 
opkomst (kap . 25 & 26) . Kejserriget blev mere og mere en fiktion, 
indtil det opløstes endelig af Napoleon i 18o6. Også den kirkeli
ge enhed blev brudt med reformationen . Indtil da havde i det mind
ste kirken haft en struktur omfattende hele Vesteuropa . 

Men også efter reformationen og nationalstaternes opkomst 
levede den forestilling videre i Romerkirken , at kristenheden var 
en enhed. Den kolliderede med kirkens t erritoriale interesser, så 
længe den rådede over en territorialstat. Fra Middelalderen til 
187o bekæmpede pavestolen stædigt Italiens samling. Da den blev 
fuldbyrdet , var kirkens reaktion at boykotte den nye enhedsstat . 

l) Konfrontationen mellem de muhammedanske riger i Spanien og de 
kristne er et af adskillige eksempler på, hvordan stater i kraft 
af en mere effektiv militær organisation besejrer kulturelt høj
ere9tående samfund (Se Henri Terrasse, Islam d'Espaffihe, Paris 
1958, ss . lo7-o9) . Den nyeste forskning har dog fre ævet den 
anden side af billedet, at der imellem slagene foregik en in
tens kulturel osmose mellem de kristne og de muhammedanske sam
fund , hvorved de kristne beriges af den muhammedanske kultur. 
(Se Terrasse , op . cit . og Ram6n Menendez Pidal, EsJana , Eslab6n 
entre la cristiandad y el Islam, udg. Madrid 1956 . 

2) Steven Runciman, A History of the Crusades, Cambridge 1951 . 
3) Lederer, op . cit., ss. 26 & 116 og Berl., op . cit., ss. 1o5-16. 

l 

li 
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Denne holdning ændredes imidlertid gradvis. Først lagde Leo XIII 
ved sin encyklika Rerum Novarum (1891) det første grundlag for en 
moderne social politik. Derpå ophævede Benedikt XV boykotten mod 
deltagelse i det politiske liv og åbnede dermed muligheder for 
grundlæggelsen af et katolsk masseparti i Italien, Partito popolare, 
der stiftedes i 19191 ) . I Tyskland havde katolikkerne allerede væ
ret politisk aktive og indflydelsesrige i længere tid gennem par
tiet Zentrum . Efter den anden verdenskrig har katolicismen nået 
en politisk indflydelse uden sidestykke i moderne tid gennem den 
kristelig- demokratiske bevægelse i Italien, Tyskland, Frankrig, 
Belgien og Holland. Bevægelsens transnationale karakter understrege~ 
af, at den har oprettet et kontaktorgan i N.E.I. (Nouvelles Equi
pes Internationales). Den anses af mange som den sandsynligste arv
tager til diktaturregimerne i katolske lande som Spanien, Polen 
og Ungarn. 

I USA valgtes i 196o med John F. Kennedy for første gang en 
katolik til præsident . I Canada findes et hastigt voksende katolsk 
befolkningselement i fransk-canadierne. Også enkelte steder i La
tinamerika eksisterer kristelig- demokratiske partier. 

I flere henseender har dette katolske gennembrud i politikken 
betydning for forståelse af den internationale politik, og det er 
vigtigt at forsøge at præcisere den katolske indflydelses karakter. 
Det er således en udbredt misforståelse, at Vatikanet dikterer de 
kristelig-demokratiske partiers politik. Det er en stærk forenk
ling. Man kan uden vanskelighed dokumentere, at pave .Pius XII i 

en række encyklikaer og budskaber engagerede sig meget stærkt og 
konkret for den europæiske integrationspolitik, som søgtes virke
liggjort med kul- og stålunionen, Europahæren og Rom- traktaterne2). 
Men der turde her dels være tale om , at paven sluttede op bag en 
politik, som en række kristelig-demokratiske partier havde enga
geret sig i, dels, at han på sit principielle plan gav udtryk for 
et værdisystem, der er fælles for læge som gejstlige katolikker. 
Vi så , at den katolske kirke fra gammel tid er varetage; t" .. af romer-

l) Luigi Salvaterelli & Giorgio Mira, Storia d'Italia nel periodo 
fascista, Torino 1957, ss . 3o-35 . 

2) Se herom min La France devant l'Europe, kap . VI . 
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rigets universalitetside . Dette udformes af skolastikerne, spe
cielt Thomas Aquina i Middelalderen til en teori om det politi
ske system, der hviler på det såkaldte subsidiaritetsprincip. Heri 
er staterne underordnede, s~bs~~i~re enheder inden for et univer
selt system, og inden for staterne findes igen opgaver, som na
turligt tilfalder andre subsidiære organer. I den katolske filo
sofi har staten ikke den centrale placering , som den får med ud
viklingen af de moderne europæiske nationalstater. Dens absolutte 
suverænitetsprætention i det internationale system anfægtes, dens 
absolutte myndighed indadtil ligeledes . Det sidste bliver navnlig 
politisk relevant, da de europæiske folk når det udviklingstrin, 
hvor den almindelige skolegang bliver et centralt politisk spørgs
mål. Mere direkte betydning for den internationale politik har det 
naturligvis haft , at kirken stiller sig skeptisk over for natio
nalstatens absolutte loyalitetskrav. Karakteristisk nok er det en 
af de toneangivende nythomister, den franske filosof Jacques Mari
tain, som den franske udenrigsminister Robert Schuman var en stor 
beundrer af, der først formulerer kravene om en europæisk integra
tion med overstatslige organer. 

Men den katolske skepsis over for nationalstaten viser sig al
lerede i det tyske Zentrums afvisende holdning over for den tyske ~ 
nationalisme, først under Bismarck og igen under nazismens opkomst, 
hvor zentrum og socialdemokratiet er de eneste demokratiske parti
er, der holder stand under de store stemmeskred til fordel for Hit
ler. 

Subsidiaritetsfilosofien har imidlertid haft en anden inter
national implikation . Ligesom staterne efter katolsk opfattelse 
bør være subsidiære enheder i et integreret internationalt system, 
er de oversøiske områder blevet opfattet som naturlige subsidiære 
enheder i et statssamfund. I overensstemmelse hermed har man set 
det franske kristelig-demokratiske parti M.R.P . (Mouvement Repub
licain Populaire) på en gang arbejde for suverænitetsafgivelse i 
Europa og modsætte sig omdannelsen af enhederne i det franske ko
lonirige til nye stater1 ). Den franske politik i Indokina var i den 
fjerde republik først og fremmest M.R. P.s ansvar. 

Her er imidlertid et felt, hvor man har kunnet konstatere en 

l) Michael P . Fogarty, Christian Democracy in Western Europe 
182o- 1953, Notre Dame, Indi. 1957, ss. 83-loo. 



- 130 -

spændi ng me l lem Vatikanets kurs og de kristelig- demokratiske par
tier, der ofte trods alle universalitetstraditioner identificerer 
sig med den lokale stats interesser. Kirken har ud fra en global 
forto l kning af uni versalitetstraditionen ofte været mer e liberal 
i afkoloniseringsspørgsmålet end de katolske partier. 

I sammensætningen af kardinalkollegiet er der sket en for
skydning til fordel både for de europæiske lande uden for Italien 
og for de oversøi ske landet) 

.Kardinaler: 1936 1940 1947 196o 

I t alien 37 31 25 32 

Øvrige Europa 23 20 22 27 
Latinamerika 2 2 7 lo 

USA- Canada 5 3 6 8 

Øvri ge Verden l l -4 8 
_;_- --

'· ·t 
-~ ., ,, f .: , 

Relevans til international politik i denne forbindelse har 
den katolske kirkes tolerance i racespørgsmål , der kontrasterer 

med navnlig visse reformerte gruppers mangel på tolerance, som den 
har vist sig hos afrikanerne i Sydafrika og hos de presbyterian-
ske sydstatshvide i USA . Raceadskillelse er ukendt i katolske kir
ker, .og der er således er_ vis logik i, at Ku- K lux- Klan har rettet 
sin hets mod både negre og kato likker. 

Til gengæld har den katolske kirkes intolerance i trossager 
utvivlsomt bidraget til at skabe den antisemitisme, der er blusset 
op i det ene europæiske land efter det andet siden Middelalderen . 

Mens " afeuropæiseringen '' af kirken allerede indledtes af Pi
us XII , an så hans efter følger Johannes XXIII en genop rettelse af 
den kristne k i rkes enhed for en af sine hovedopgaver . Han sigtede 
her på både den ortodokse kirke og de protestantiske , og denne po
litik ledsagedes af bestræbelser på et bedre f orhold til de kom
muni stiske regimer , en politik, der er blevet f ortsat af hans e f
terfølger Paul VI og som har ført til så stærk en klimaforbedring, 
at den sovjetiske udenrigsminister Andrei Gromyko i foråret 1966 
blev modtaget i officiel audiens i Vatikanet. 

l) Marcel Merle , La Vie internationale , Paris 1963 , ss. 2o2 f . 
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Dette bør dog ikke tilsløre det forhold, at den katolske kir
ke inden for de enkelte lande på mange måder modvirker kommunis
men og i øvrigt har en politisk stærkt varierende karakter fra 
land til land, ligesom der inden for de enkelte kirker findes for
skellige fløje. Den spanske katolske kirke repræsenterer ikke de 
samme politiske holdninger som den franske. Den baskiske kirke 
har en anden og mere liberal karakter end den sydspanske. Mens 
den katolske kirke på Sicilien på mange områder- skolevæsen, so
ciallovgivning etc. - står for det yderste højre, har den i Bo
logna og Milano været sccialreformatorisk. Dominikaneror-
denen repræsenterer ikke samme holdninger som jesuiterne1 >. Alt 
i alt gælder det dog, at den har været stærkt afvisende over for 
den kommunistiske bevægelse. Opinionsundersøgelser i Frankrig vi
ser, at intet partis tilhængere er mere mistænksomme over for kom
munismen og Sovjetunionen end M.R.P.s2 ). I Polen er den katolske 
kirke symbolet på den nationale selvstændighed i forhold til Sov
jetunionen og har samtidig forsøgt at bane vejen for en udsoning 
med Tyskland . 

Skulle man sammenfatte de katolske værdier, der har betyd
ning for den internationale politik, kunne det måske gøres i føl
gende punkter: 

l . Udvikling af et internationalt integreret retssamfund. 

2. Modstand mod den ateistiske kommunisme. 

3. Skepsis over for nationalismen, specielt i forholdet mel
lem katolske lande3). 

4. Antiracisme og en liberal holdning i afkoloniseringsspørgs
målet. 

l) Carlo FAlconi, Jl Pentagona Vaticano , Bari 1958. 
2) 

3) 

Sondages, nr. 1-2, Paris 1958 . 
Modstanden mod nationalismen har undertiden haft en særdeles 
militant karakter, når den har været forenet med kirkelige 
interesser. Det pavelige diplomati tilskyndede i 1914 det ka
tolske Østrig-Ungarn til at angribe Serbien, og den katolske 
kirke i Kroatian stillede sig under den anden verdenskrig bag 
den fascistiske diktator Pavelie i hans kamp mod de ortodokse 
serbere. (Renouvin & Duroselle, op.cit . , s. 236). 
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5. Modstand mQd en befolkningspolitik, der bygger på kunsti
ge midlerl J. 

25. Nationalismen. 

En stats eller en gruppes muligheder for at gøre sig gælden
de i den internationale politik afhænger, som fremhævet af Aron , 
også af dens kohæsionsgrao2 ). Blandt de kræfter, der påvirker den
ne, er den letteste at identificere nationalismen. Ofte dateres 
dens indflydelse i international politik til den franske revolution. 
Men selve fænomenet, en først og fremmest sprogligt og geografisk 
bestemt gruppesolidaritetsfølelse vendt mod andre ved tilsvarende 
kriterier afgrænsede grupper, kan konstateres langt tidligere 3). 

Det begreb nation , som ordet nationalisme er afledt af , træf
fes vistnok første gang i betydningen folk i indledningen til den 
saliske lov fra det 6 . århundrede, hvori der tales om den "fran
kiske nation"4 ). Herfra 'havde den europæiske nationalisme begyndt 

l) Det er vanskeligt at etablere en helt klar korrelation mellem 
befolkningsudvikling og katolicisme . Det katolske Frankrig er 
det første land, hvori familieplanlægning vinder udbredelse . I 
det katolske Irland standses befolkningseksplosionen brat i mid
ten af det 19 . århundrede . Andre katolske befolkningsgrupper som 
fransk-canadierne har været og er stadig i rivende vækst. Udvik
lingen kan ikke forstås uden hensyntagen til økonomiske kår , ud
dannelsesniveau og sociale strukturer. Det synes mindre at være 
selve befolkningsudviklingen end de metoder , der anvendes til at 
regulere den , som påvirkes af den katolske doktrin på dette felt . 
Det samlede antal katolikker i verden anslås til 539 millioner 
sammenlignet med 142 millioner ortodokse, 43 millioner anglika
nere, 77 millioner lutheranere , 47 millioner calvinister , 22 mil
lioner metodister og 24 millioner bapti ster. Islam er den næst
største konfession med 436 millioner, Derpå kommer buddhismen 
med 392 millioner, hinduismen med 358. (Merle , op . c i t ., s . 187) . 

2) Paix et guerre, s. 71. 
3) Den amerikanske socialpsykolog Otto Klineberg har ironisk defi

neret en nation, som: "a society unit ed by a common error as to 
its arigin and a common aversion t o its neighbors", (Otto Kli 
neberg, The Human Dimension in International Relations , New 
York 1964, s . 54). 

4) Nation er afledt af det latinske natus , født og i middelalderen 
anvendes nation , navnlig ved univers1teterne og handelskoloni
erne om folk født i et bestemt område . Endnu hos Holberg bruges 
det om beboerne i en landsdel: " ]eg bærer i særdeleshed en stor 
Kiærlighed til den jydske Nation", hedder det i "Den 11. juni". 

.l 
I' 

~l 
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sin vej gennem historien" , skriver den hollandske historiker Jo-
h 

. . l) an Hu1.z1.nga . 

Mens nationalfølelsen kan siges at være en følelse af identi
fikation med en bestemt national gruppe, en " in- group" i sociolo
gisk sprogbrug , kan nationalismen siges at være en mod en "out
group" vendt følelse af forskellighe~d, der ofte får kar akter af 
f j endt lighed. Nationalismen er en "a.nti-følelse" , sagde Nehru 2 ) . 
"Patriotismen , siger en nar i os alle, er vor egen dyd , og natio
nalismen de andres last", skriver Huizinga3). 

Selve or det skal være lanceret af den tyske digterfilosof 
Gottfried Herder, der så noget posit:ivt i nationalismen: Følelsen 
af en national " individualitet" "kaldes ren fordom , vulgaritet , 
indskrænket nationalisme, men fordonmen er nyttig, den gør lykke
lig, den drive r folkene mod deres cem t rum, gør dem stærkere , mere 
blomstrende efter deres egen maner og dermed lykkeligere i deres 
tilbøjeligheder og mål"4 ) . En politisk fakto r bliver nationalismen 
i Tyskland med den franske besættelse , artikuleret af J . G. Fieh
tes Reden an die Deutsche Nation ( 1Bo8). Ordet indføres samtidig 
på dansk, men i negativ forstand som betegnelsen for et særlig 
tysk fænomen, af Grundtvig, der i Mytologien 18o8 skriver: "At 
Tydsklands Smaasiæle, fulde af Nasi cmalismens urene Bærme, stedse 
med misundeligt Øje skelede til Nordens genfødte Guder". Men sel
ve fænomenet kan konstateres meget længere tilbage i europæisk hi
storie. Der findes i middelalderen talrige vidnesbyrd om det, man 
i moderne sprogbrug kalder nationalE! autostereotyper og heteroste
reotyper, d.v . s. gængse opfattelser af den nationale in-group og 

l) Johan Huizinga , Patriotism and NcLtionalism in European History 
i Men and I deas, New York 1959 , s. l o3 . 

2) Padelford, op . cit ., s . 16 . 

3 ) Op . c i t . , s . 9 6 . 
4) Federico Chabod , L'idea di nazione, Baris 1961, s. 36. 
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af fremmede grupper1 ). Karakteristiske for disse stereotyper er, 
selvforherligelse og et negativt billede af naboerne. o. 12oo fin
der man således et fjendtligt billede af tyskerne hos de danske 

historikere Saxo og Sven Aggesen , der skriver: "Tyskerne har fra 
naturens hånd den største tilbøjelighed til at prale og til med 
vindige trusler at jage skrøbelige og forknytte folk skræk i blo
det"2). Så tidligt som i det lo . århundrede finder man i Frankrig 
lignende vidnesbyrd om antityskhed3 ) . Tilsvarende "antivælske" fø
lelser kan konstateres i de germanskesprogede lande Tyskland , Hol
land og England. "Wat wals is , fals is" , skriver den hollandske 
digter van Maerlant " i det 13. årh. 4 ) . Det er karakteristisk, at 
man tilskriver naboerne en skidt karakter , upålidelighed, løsag
tighed, brutalitet etc . Af fjernere folkeslag er billedet måske 
ikke så konsekvent negativt , men dog sjældent positivt . En Unesco
undersøgelse - en "lukket enqu~te" fra 1953 giver et ganske godt 
billede ar strukturen i de nationale stereotypers). 

l) De hollandske socialpsykologer H. C. J , Duijer & N.H . Frijda har 
i National Character and National Stereotypes, Amsterdam 196o 
givet følgende karakter~st1k af stereotyperne: 
A stereotype refers to a category of people (a national ~opu
lation, a race , a professionel group etc.) and suggests that 
they are all alike in a certain respect. It is therefore an un
differentiated judgment . Furthermore , it contains , implicitly 
or explicitly, an evaluation . . . 
Stereotypes are expressed in categorical statements . The term 
"categorical'' here is to be taken 1n two of its meanings at the 
same time, viz. referring to a category and apodictical . Also , 
they are evaluative. These attributes are the very reasons why 
stereotypes have en important function in the economy of thought. 
They provide man , confronted continually with a welter of hete
rogeneous impressions , with some relatively stable categoriza
tions , and, more often than not , with some implicit guidancefor 
conduet. I t is tn:_e , they prevent him .from judging each indi
v~dual case on its own merits, but this would be so heavy a 
task as to be practically impossible . Stereotypesare schematic, 
but schemes are among the most important tools of thought . 
If stereotypesareinstruments of thought, they arebut imper
fect instruments, if measured with standards of scientific truth 
and dispassionate logic . (Op . cit . , ss. 115 & 124) . 

2) Vilhelm La Cour, Fædrelandet , Grundtræk af Danskfølelsens Vækst, 
København 1913, s. 26 . 

3) Huizinga, op . cit . , s . lo8 . 
4) Samme, s. llo . 
5) \olilliam Buchanan & Hadley Cantril, How Nations see each other, 

Urbana, III . 1953. 



Englændere : 
arbejdsomme 
magtglade 
grusomme 
primitive 
modige 
praktiske 

Englændere : 

progressive 
indbildske 
gavmilde 
fredelige 
intelligent e 

Holl ændere : 
selvbeherskede 
fredelige 
praktiske 
indbildske 
arbejdsomme 
intelligente 

Englændere: 
intelligente 
indbildske 
arbejdsomme 
fredelige 
praktiske 
gavmilde 
modige 
progressive 
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Russerne beskrevet af 

franskmænd : hollændere: tyskere: nordmænd: amerikanere 
primitive grusomme grusomme arbejdsomme grusomme 
arbejdsomme magtglade primitive magtglade arbejdsomme 
magtglade primitive arbejdsomme primitive magtglade 
modige arbejdsomme magtglade modige primitive 
grusomme modige modige grusomme indbildske 
progressive progressive praktiske praktiske modige 

Amerikanerne beskrevet af 

franskmænd: hollændere: tyskere: nor dmænd: 
praktiske praktiske progressive arbejdsomme 
progressive progressive gavmilde praktiske 
magtglade arbejdsomme praktiske progr essive 
arbejdsomme gavmilde intelligente gavmilde 
int elligente fredelige fredelige intelligente 

Englænderen beskrevet af 

tyskere: 
intelligente 
selvbeherskede 
indbildske 
magtglade 
praktiske 
progressive 

amerikanere: 
intelligente 
arbejdsomme 
modige 
fredelige 

indbildske 
selvbeherskede 

Franskmændene beskrevet af 

tyskere : hollændere: 
intelligente modige 
indbildske gavmilde 
magtglade fredelige 
fredelige indbildske 
grusomme progressive 
primitive intelligente 

primitive 



Englændere: 
fredelige 
modige 
arbejdsomme 
intelligente 
gavmilde 
prakt iske 

nordmænd: 
fredelige 
arbejdsomme 
modige 
intelligente 
gavmilde 
pro g re s s i ve 
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Beskrivelse af egne landsmænd : 

franskmænd: 
intelligente 
fredelige 
gavmilde 
modige 
arbejdsomme 
progressive 

amerikanere: 
fredelige 
gavmilde 
intelligente 
progressive 
arbejdsomme 
modige 

tyskere: 
arbejdsomme 
intelligente 
modige 
})rak tiske 
progressive 
fredelige 

hollændere: italienere: 
fredelige intelligente 
arbejdsomme arbejdsomme 
intelligente modige 
progressive gavmilde 
modige fredelige 
praktiske praktiske 
selvbeherskede indbildske 

Man kan uden besvær eftervise lignende stereotyper i den europæ
iske middelalderlitteratur . Vilh . La Cour har samlet en helt buket fra 
den danske om tyskerne . Et citat fra Seditionem Daniæ Liber fra refor

mationstiden viser tendensen: 

Har I nogensinde hørt , at tyskerne var danskerne tro? Er det ikke 
et gammelt ord, at før skal man plukke figen)af hyldetræ, før man 
hos tyskerne finder redelighed mod Danmark?l 

Ved hjælp af hvilke kriterier afgrænses "indregruppen" fra "ydre
gruppen"? Sproget spiller tidl igt en rolle . Det indgår ligefrem i visse 
nationalitetsbetegnelser. De slaviske sprogs betegnelse for tyskere 

l) Fædrelandet , s. 53. Arthur Salter anfører i sin Memoirs of a Civil 
servant et interessant eksempel på, hvor sejglivede komponenter 
1 de nationale heterostereotyper kan være . Da han efter den første 
verdenskrig var økonomisk rådgiver i Bulgarien, klagede en bulgarisk 
embedsmand over 1' disse forbandede serbere, der blokerer al vor han
del og stikker øjnene ud af hovedet på deres fanger" . Han spurgte, 
hvornår de havde blokeret handelen . Det var i den foregående måned. 
Og hvornår de havde stukket øjnene ud på deres fanger. Engang i det 
13. århundrede! (s. 183) . 
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(nemtsi) betyder egentlig "de stumme" . Deutsch synes til gengæld 
at være samme rod som '' deutlich" , de, der taler tydeligt1). Under 
den sicilianske Vesper i 1282 kappede man hovedet af de munke, der 
ikke kunne udtale "ciciri" rigtigt, og i Briigge i 13o2 afsløredes 
" de vælske" med "schild en vriend" 2 ) 

Men det sproglige krit erium anvendes ikke konsekvent . Det nære 
sproglige slægtskab forhindrer ikke de nordiske folk i at udvikle 
indbyrdes fjendtlige følelser i middelalderen . Det er ingen smig
rende omtale af danske og svenske, Snorre Sturlasson (d.l241) lægger 
Olav Trygveson i munden i skildringen af slaget ved Svolder: 

Men 

De blautingene (danskerne) er jeg ikke redd for, det er ikke 
noe mot i danene .. . Det var bedre for svearne om de satt hjemme 
og slikket blotbellene sine, enn at de går her mot Ormen under 
våpnene •.. 

med Erik Jarls mænd er det en ganske anden sag: J 

Der kan vi vente oss en kvass strid. De er nordmenn som vi se1v3 j 
Skal man tro Saxo følte ikke engang danskerne sig som en nation . I 

hansskildring af slaget ved Dobin hedder det: 

Venderne faldt over skåningerne , som lå yderst i rækken , og 
slog dem næsten alle, mens jyderne skadefro så på deres neder
lag og ikke regnede dem for staldbrødre, der havde en anden høv-

1 ding end de selv4J . 

Det synes dog netop at være på Valdemarernes tid , de europæiske 

nationer begynder at finde deres identitet. Halvdan Koht skriver her- 1 

om: 

Det var i det 9de og lade hd. - året at Europa tok til å skipa 
seg i dei serskilde statane som vart grunn- emnet for det poli
tiske livet i denne parten af verda heilt fram til våre eigne 
dagar . Og endeleg i det 12te hd. - året brøytte det seg fram eit 
friskt og sjølvstendig kulturliv i desse nye nasjo~al-statane .. . 
Her møter vi da og utslag av nye nasjonalkjensler)J . 

l) Karl Deutsch, Nat~onallsm , s . 229 
2) Steven Runciman , The Sicilian Vespers, Cambridge 1958, s . 215 . 

Huzinga , op . cit ., s. llo. 
3) Snorre Sturlasson , Kongesagaer, udg. Oslo 1957, s. 2o2 . 
4) La Cour, op.cit ., s . 27. 
5) Halvdan Koht, Drivmakter i historia, Oslo 1959, s . 76. 
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Koht anser den wallisiske historieskriver Galfrid of Monmouth, 
der midt i det 12. århundrede skrev de britiske kongers historie 
for inspirationskilden til en hel serie af nationalistisk historie
skrivning og digtning i Europa i højmiddelalderen , Saxo i Danmark, 
Snorre i Norge, Vincentius i Polen etc . 1 ) 

Ved denne litterære indsats, ved statsdannelserne og det kirke
lige tilhørsforhold artikuleres forskellige nationalfølelser selv 
inden for ensartede sproglige områder2 ) . Omvendt kan statsdannelser
ne skabe en nationalfølelse, der går på tværs af helt forskellige 
sprogområder. Det ekstreme eksempel herpå er Schweiz. Statsdannelsen 
kan da være det primære, nationalfølelsen noget sekundært. I Schweiz 
går statsdannelsen på tværs af sproggrænserne, i Belgien ligeledes . 
For når en politisk enhed har haft en vis varighed i tid , skabes en 
kommunikations i ntensitet, der efter Karl Deutschs opfattelse er det 
bedste kriterium på en nations kohæsion. Gennem en af fælles skole 
skabt fælles historieopfattelse , gennem af pressen skabte ensartede 
billeder af omverdenen dannes efterhånden et ensartet "associations
lager", som kan bevirke, at en fransksproget og en tysksproget Schwei 
zer kan have en større "kornmunikationskapaci te t " end en tysksproget li 
schweizer og en østriger3). Dette associationslager , der formentlig 
ophober millioner af "kontaktpunkter" , opbygges fra den tidligste !, 

barndom på en helt række forskellige områder: dannebrogsfarvet jule- l 
træspynt, børnerim, H. C. Andersen, Ingemanns salmer, fædrelandssange, 
sportshelte, Christian IV, 1864 , højskolesangbogen, den 9 . april etc . J; 

etc ., tusindvis af fælles associationsmuligheder, s om ikke siger med- l 
lemmer af andre nationer noget . r 

Den moderne nationalisme, som man daterer fra slutningen af i

1 

det 18. århundrede, er imidlertid fra begyndelsen spaltet mellem to 
opfattelser af nationen, skematisk sagt en fransk og en tysk. Den 
sidste bygger på "objektive kriterier" . Sproget og "racen" afgør det 
nationale tilhørsforhold, en opfattelse, der kan ledes tilbage til 

l) Samme ss . 76- 82 . 

2) I vor egen tid har man i forholdet mellem serbere og kroater et 
eksempel på indbyrdes fjendtlige gruppeholdninger inden for sam
me sproggruppe . 

3) Deutsch citerer fra schweizeren Ernst Schuerch, Sprachpolitische 
Erinnerun2en, Bern 1943, s . 36: "Jeg konstaterede, at mi t tysk 
l i gnede m1n landsmands fransk mere end en tyskers tysk''· ( op . 
cit . , s . 71) . 
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Herder og Fichte , og som fører frem tilBlut- und Boden- teorierne. Ef
ter denne opfattelse kan man også tale om en "ubevidst nationalitet ". 
For den franske fortolkning er sindelaget det afgørende. Denne opfat
telse hænger nøje sammen med revolutionens frihedsideer . Dette 11 natio
nalitet sbegreb er ikke andet end det politiske frihedsbegreb anvendt 
territorialt", "det er anvendelsen af den franske revolutions stor prin
cipper på forho ldet mellem folkene" 1 ). 

Denne fortolkning af nationalismen fører til ideen om national
staten og den nationale selvbestemmelsesret, som skal behandles i det 
følgende kapitel . Men i denne sammenhæng , hvor det drejer sig om natio

nalismens væsen, er det værd at bemærke , at disse to versioner af natio-/'lli! 
nalismen har en vis korrelation til de politiske forhold , hvorunder de jld 

opstår. I Frankrig et land , hvori den eksisterende politiske enhed om-
fatter forskellige sproggrupper (det tysktalende Alsace). I Tyskland 
et ensartet sprogområde, der er opdelt i talrige statsdannelser. 

Det er karakteristisk i kke bare for en gruppes opfattelse af sin 
egen identitet , at den har en tendens til at harmonere med den givne 
politiske interessestruktur , men også , at opfattelsen af ydregrupperne 
varierer med de givne interesser. Klineberg nævner som eksempler herpå, 

1 hvordan kineserne i USA beskrives som sparsommelige, ædruelige, omgæn
gelige, harmløse og lovlydige,så længe man har brug for dem til jern
baneanlægene, men derefter bliver "clannish, criminal , debased, servile, 
deceitful and vicious" 2 ). Ifølge Duijker og Frijda "stereotypes may re 
flect an existing power structure and the reactions of people t o that 
structure'' 3 ) 

l) Chabod, op.ci t., s. 7o. 
2) Op . cit ., s. 4o . 
3) Op . cit ., s. 125. Hvis stereotyperne skifter med interesserne, har 

man på den anden side også eksempler på , at de kan påvirke de poli
tiske beslutninger. Det er måske ikke særligt overraskende, at race
hovmodige forestillinger om slaviske "Untermenschen" afskar både 
Hitler og den tyske generalstab fra en realistisk vurdering af Sov
jetunionens styrke, (Andreas Hillgruber , Hitlers Strategie, Frank
furt 1965 , ss . 214 ff.). Mere forbavsende er det at møde stereoty
perne hos så sophisticated en politiker som Sir Stafford Cripps, der 
i en samtale med Averell Harriman for at forklare Englands tøven ovei i 
for den europæiske integration spørger : "Hvad ville USA sige , hvis 
England foreslog det at gifte sig med Brasilien?" Da Harriman re
plicerer , at det ikke ville være fristende , svarer Cripps : "Det er 
de samme følelser, vi nærer over for Frankrig". (Nora Beloff, LeGe
neral dit non , Paris 1964, s. 68). 
Uden for det egentlige beslutningstagermiljø kan man empirisk kon
statere, hvordan stereotyperne påvirker selve perceptionen. Deutsch l 
refererer således et eksperiment, hvori forsøgspersonerne (hvide a- 1 

merikanere) fik forelagt et billede af en neger og en hvid, der var 
i skænderi. Den hvide havde en barberkniv i hånden. Da forsøgsperso
nerne bagefter skulle gøre rede for, hvad de havde set, anførte o-
ver halvdelen, at det var negeren, der holdt barberkniven i hånden. 
( Op . c i t . , s . 84 ) . 

• 
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Er det nu ensbetydende med , at heterostereotyperne ikke sva-
rer til nogen realitet i de grupper , de anvendes på? I det mindste 
har det vist sig svært at dokumenterer en konsekvent overensstem
melse. Visse eksperimente r har tværtimod vist, at karakte r istiske 
træk i en given national gruppes adfærd afviger stærkt fra udbredte 
forestillinger om den hos en anden gruppe. Stereotype amerikanske 
beskrivelser af armenierne som "dishonest, lying , deceitful, para
sites" med "inferior code of morality;: og 11 frequent cases c ': social 
and legal f r iction'' efter prøvedes på deres faktiskn adfær d, som vi
ste r kun l r 6% af den arm ~n ske gruppe h u v de haft konflikter med poli
tiet mod et gennemsnit på 6%1 ) . 

Hermed er imidlertid impl iceret, at man fakti sk kan eftervise 
træk , som er karakteristiske for bestemte nationale grupper . Ved 
tværnationale undersøgelser har psykologerne cl a også kunnet kon
statere, at karakteristiske forventninger og hol dninger skifter fra 
nation til nation2 ). I en vis forstand har man da kunnet påvise en 
"nationalkarakter" 3 ) . l hvilken forstand præciserer Duijker og Fri j 

da : 

l) Klineberg , op.cit ., s. 44 . 
2) H. C. J. Dui jker & N.H . Frijda refererer s å ledes ti l forskelle , som

1 man har konstateret mellem engelsk , fransk og tysk ungdom : mindre 
billigelse af aggression hos engelske drenge end hos tyske , stør- 11 

re pessimi sme , kynisme og mindre åbenhed angående personlige an
liggender hos franske end hos amerikanske, udtalt identifikation r 
med " stem patemal authority" hos tyske krigsfanger, en hold
ning , der også siden er blevet eftervist i en sammenlignende a- 1 
merikansk- tysk undersøgelse referet hos Klineberg. På Spørgsmålet 
"Har en dreng ret til at stikke af hjemmefra, hvis hans fader er 
grusom og brut al?" svarede 65 % af de adspurgte amerikanske dren- 1 
ge ja mod kun 45% af de tyske , (Duijker & Frijda , op.cit., ss. ~ 
19 & 99- lol, Klineberg, op.cit. , s . 141). 
Men Klineberg nævner også eksempler på, hvordan holdninger ændres 
måske navnlig hos en "autoritært indstillet" befolkning efter den 
ledelse, den får . I Vesttyskland sank tilhængerne af dødsstraf 
fra 7o til 55 , da regeringen trodsede opinionens indstilling og 
afskaffede den, (op . c i t . , s . lo8). 

3) Selve udtrykket nationalkarakter stammer måske fra Hume , der i 
1748 offentliggør et essay "Of National Characters'' , hvori han bl 
a . skriver: "An Englishman will naturally be supposed to have mo
re knowledge than a Dane", en dom , som Holberg næppe ville have 
gouteret, eftersom han omtrent samtidig (175o) i Ep . 275 erklærer 
" Danske og Norske , som tilforn bleve lastede formedelst Efterla
denhed i a t skrive Bøger , skriver nu så meget , at de behøve hel- d 
ler Tøyel, end Sporer. Thi man kand sige , at udi Landet ere nu om11 

stunder fast l i gesaa mange Autores s om Mennesker , og at en hæftig 
Begiærlighed er overkommen alle t1l at skrive Bøger, s om strækker 
sig indt il Haandværks- Folk og Norske Bønder". Til gengæld ville 
Hume måske ikke have gouteret Holdbergs karakteristik af englæn
derne , der er præget af "en hidsig Consti tution, hvoraf flyder , 
at (de) fødes heller til soldater en til Kri gs-Anførere: Thi en 
tapper Koldsindighed, som er en Generals Hoved-Character , er rar 
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Wheter we speak about national or about "cultural" character, 
in both cases we are referring to something which is acquired 
during a person's lifetime. Furthermore, it is acquired in the 
interaction with other persons, who transmit norms and values, 
the religious beliefs, the role expectations, the systems of 
rewards and punishments etc . , briefly the culture ... Gulture l) 
is an organized whole of norms, values, beliefs, practices etc. l' 

Hele det studiefelt, der berører nationalismen, har været gen-
stand for indgående behandling af flere forskningsgrene og er et re
lativt taknemmeligt forskningsfelt 2). Netop feltets tilgængelighed 
indebærer imidlertid en fare for at overdrive resultaternes betyd
ning for en forståelse af den internationale politik. QUincy Wright 
skriver derfor advarende: 

The extreme complexity and the continuous malleability of the 
individual, the influence on his behavior, not only of his ge
neral personality, but of his interpreation of the particular 
situation and of the initial reaction of others to his behavior 
in that situation, makes social psycology a subject in which 
successful generalization is difficult. The psychology of in
ternational relations is the most illusive aspect of this sub
ject. The indirect influence of individual personality patterns 
upon parallel groups and supergroups affected by the individu
al's role and status , by primary group representatives, by in
ternational institutions , and by the distortions of the media 
of education and information, is especially difficult to trace . 
No less difficult is it to trace the influence of these more re
mate groups upon the individual's personality, motives and beha
vinr. . War and peace mav be made in thP minds of men, but the 
proces s by which the state of mind of a particular individual 
influences and is influenced by international war or peace, and 
the measurement of the factors in~ol~'d in that influence pre
sent a problem of extreme complex1ty 

l) 0p.c1t. , ss. lo 1'. Hert1l må dog føjes, at mere eller mindre "et
nocentriske" holdninger ikke bare er udtryk for de i en given na
tional gruppe fremherskende stereotyper og forventninger. Selve 
personlighedsstrukturen kan være mere disponeret for etnocentris
me, ''autoritær" eller mindre, "empatisk". Klineberg referer såle
des en undersøgelse, hvori forsøgspersonerne skulle anføre, hvil
ke nationer de vil "holde på størst afs tand11 • Blandt de anførte 
nationer var rent fiktive som darenianere, wallonianere og pire
nianere. Størstedelen af forsøgspersonerne anførte dem blandt de 
nationaliteter , de ville holde på af'stand! (Op. c i t. , s. 5o). "Den 
autoritære personlighed" er indgående studeret af Adorno o . a. i 
"The Authoritarian Personality, New York 195o . 
Der1 11gger formentlig også, at en bestemt personlighedsstruktur 
kan disponere et menneske for det ene eller det andet nationale 
værdisystem , en hypotese , der kunne efterprøves på sindelagsfor
holdene i Sønderjylland. 

2) For udførlig bibliografi se f.eks. Duijker & Frijda, op.cit . og 
for en historisk behandling Hans Kohn, The Idea of Nationalism , 
udg . New York 1961. Socialpsykologiske b1drag f1ndes også i Her
bert Kelman, International Behavior , a Social- Psychological Ana
lysis, New York 1965. 

3) Op . cit., s . 417 . 
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26 . Nationalst atsideen . 

Nat ionalfølelsens artikulation i den ide , at statsdannelser
ne bør svare til de nationale grupper, kan som overhovedet den 

l 

artikulerede nationalisme konstateres i højmiddelalderen. Huizinga l: 

henviser således t il Hildegard af Bingen , der i sine visioner (12 . l 
årh . ) profeterede om , at det tysk-romerske rige ville gå under og 
blive efterfulgt af en ordning, hvor "hver region og hver nation 
ville stille sig under sin egen konge". Efter hans opfattelse op
står den bevi dste politiske nationalisme i Vesteuropa i reaktion 
mod de tyske kejseres hegemonipc li til< 1 ). Jacques Pir enne hælder 
til samme opfatt else, når han gør s l aget ved Bouvines (1214) mel
lem den franske hær og det tysk-romerske riges tropper til et ven
depunkt i europæisk historie2 ). Fra da af opgiver pavestolen på 
det politiske plan forestillingen om Europa som en "theokratisk 
enhed" og søger at støtte sig til de nye stærke kongedømmer . Det l~ 
er endnu engang nødvendigt at henvise til dualismen indenfor det 
vesteuropæiske område mellem kirkelig og verdslig myndighed. Kon-r 
flikterne mellem pave og kejser, der havde hver sin universali
tetsprætention, fører paven til at støtte politiske enheder, der 
undsiger kejserens universalitetsprætention . Det er en engelsk 
prælat, John of Salisbury, der i slutningen af det 12. århundrede 
vender sig mod de tyske hegemoniprætentioner, uden at det er mu
ligt at skelne , hvad der er kirkeinteresser, og hvad der er anti

tysk nationalisme i hans QUis Teutonicos consti tui t i udices nat i o- ~~ 
nurn '? 3 ) ~ 

l 

Med reformationen og renæssancen bryder en række fyrstesta
ter dernæst med kirkens åndelige hegemoniprætentioner . Latinens 
stilling som fællessprog, der allerede er blevet undermineret af 
middelalderlitteraturen, falder nu også på det religiøse område. 
Kongruensen mellem nation og stat begynder at trænge igennem som 
princip for organisationen af det internationale system. Italiens 
enhed, som allerede Dante havde drømt om, opsættes som et mål af 
Machiavelli . Som rettesnor ved en politisk afgørelse kan national -

1) Op • c i t . , s s • l o 5 & 11 o . 
2) Op . cit . , II, s. lo7. 
3) Huizinga, op.cit . , s. llo . 

l 
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statsprincippet - med sproget som kriterium for nationen - vist
nok første gang konstateres hos Henrik I V af Frankrig , da han ved 
Lyon-traktaten i 16ol giver afkald på Cuneo-provinsen med følgende 
motivering over for en deputation fra Bresse: 

Il ~tait raisonable que , puisque vous parlez fran~ais, vous 
fussiez sujets a un roi de France . Je veux bien que la langue 
espagnole demeure a l'Espagnol, l ' allemand a l'Allemand, mais 
toute la fran~aise doit etre a moi"l) 

Indtil den franske revolution er nationalstatsbegrebet dog 
for det meste knyttet til fyrsten, nationalismen udtrykkes som en 

loyalitet over for fyrsten, selvom udviklingen i England lægger J! 

grundlaget for den nye opfattelse, der bryder igennem i det 18. år
hundrede, at folkets vilje er det afgørende . Med Rousseau, siger 
Chabod, bliver nationen fra "konstateringen af en kendsgerning, 
først og fremmest skabt af fortiden efterhånden viljen til at skabe ~ 
en ny kendsgerning, en stat grundet på folkesuveræniteten og følge
lig - overgangen er uundgåelig - til "nationalstaten"2 ) 

Nationalstatstanken fører, når den forenes med ideen om folke
suveræniteten , til den nationale selvstemmelsesret som princip for 
organisationen af det internationale system. Det trænger igennem 
i løbet af det 19 . århundrede sideløbende med det repræsentative 
politiske systems landvindinger, men dog ikke således a t der er en 
simpel korrelation mellem de to bevægelser. Det er ikke alt id de 
lande, som har det mest udviklede repræsentative system indadtil, 
der i deres udenrigspolitik ønsker at bruge den nationale selvbe
stemmelsesret som rettesnor. Den principielle stilling tilpasses 
efter regeringernes øjeblikkelige opfattelse af den pågældende 
stats interesser. På Wienerkongressen forkastes den nationale 
selvbestemmelsesret udtrykkeligt til fordel for legitimitets
magtbalance- og kompensationsprincipperne. På Sankt Helena kommer 
Napoleon imidlertid til det resultat, at han konsekvent burde have 
organiseret Europa efter nationalitetsprincippet: 

l) Gaston Zeller, Les Temps modernes i Renouvin, Histcire des re
lations internat~onales, II, Par~s 1953, s. 14 . 

2) Op. cit ., s . 44. 

' l· 
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Une demesplus grandes pensees avait ete l'agglomeration , 
la concentration des memes peuples geographiques qu'ont 
dissous, morceles les revolutions et la politique. Ainsi, 
l'on compte en Europe, bien qu ' epars plus de 3o millions 
de Franpais, 15 millions d'Espagnols, 15 millions d'Italiens, 
3o millions d ' Allemands; j'eusse voulu faire de chacun de 
ces peuples un seul et meme corps de nation. C'est avec un 
tel cortege qu'il eut ete beau de s'avancer dans la poste
rite ... Cette agglomeration a~rivera totoutard par la 
force des choses; l ' impulsion est donnee et je ne pense pas 
qu ' apres ma chute et la disparition de mon systeme, il y 
ait en Europe d'autre grand equilibre possible que l'agglo
meration et la confederation des grands peuples . Le premier 
souverain qui , au milieu de la premiere grande melee, em
brassera de bonne foi la cause des peuples, se trouvera a l) 
la tete de toute l'Europe et pourra tenter ce qu'il voudra . 

Den første monark, der forsøgte dette, blev Napoleon III, men 
med ganske andre konsekvenser end hans farbroder havde forudset . 
Napoleon III lod sin italienske politik påvirke af nationalitets
princippet. Hans støtte til oprettelsen af et selvstændigt og for
enet Rumænien i 1859 var ligeledes i overensstemmelse med national
statsprincippet2). Det var på hans initiativ§ 5 blev indsat i 
Prag-freden . Mens også Tysklands nationale samling var i overens
stemmelse med nationalstatsprincippet, og Napoleon III synes at 
have været hæmmet af sine principper, når det drejede sig om ef
fektivt at fortsætte en traditionel fransk politik, der tilstræbte 
Tysklands splittelse. 

Den anden "liberale magt'', England, veg ikke tilbage for at 
fire på det liberale grundprincip for organisationen af det inter
nationale system, når det stred med principper , der bedre formode
des at varetage engelske interesser. Det ses på London-konferencen 
i 1864, der jo netop afholdtes i en periode, hvor den nationale 
selvbestemmelsesret begyndte at gøre sig gældende i diplomatiet, 
men endnu ikke var almindeligt anerkendt som organisationsprincip. 
Fra preussisk side havde man allerede i 1862 sonderet det interna
tionale terræn med henblik på en løsning af det slesvigske spørgs
mål ud fra nationalitetsprincippet. Da tanken påny dukkede op på 
London- konferencen erklærede den engelske delegerede Lord Claren
don: "Folkeafstemning (er) et nyt princip i europæisk folkeret, 
der ville blive grebet med glæde i Posen, Ungarn og Venezia . Den 

l) Memorial de Sainte-Helene, cit . i Duroselle, La politique e
trangere, s . 158 . 

2) Albrecht-Carrie, op.cit., s. loB . 
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engelske regering var bestemt imod den "nationalitetsdoktrin" , 
som skjulte s i g deri" l) . Ved tidligere lejligheder havde England 
været mindre betænkeligt ved at støtte folkenes selvbestemmelses
ret. Det havde støttet den gr.æske frihedskrig, den italienske sam
l i ng . Under de latinamer ikanske landes løsrivelse fra Spanien 
(1814- 24) havde det forhindret en intervention fra Den hellige al
liance. Omvendt havde selv det autokratiske Rusland støttet den 
græske frihedskrig og talt selvbestemmelsens sag , når det dre j ede 
sig om de kri stne folk , der var under tyrkisk herredømme . Men på 
London- konferencen vendte den russiske deleger ede sig mod tanken 
om at lade "bønder" afgøre Slesvigs skæbne; for med samme ret kun-
ne man spørge undersåtter, om de ville afsætte deres hersker . Krie
ge r argumenterede på samme måde mod det "revolutionære'' preussiske 
fo r slag. Man kunne ligeså godt spørge alle Chr i stian IXs undersåtter, ~ 

om de ønskede ham som konge, Preussens repræsentant , grev Bernstorff 
replicerede , at forslaget ikke var mere revolutionært end , hvad der 
var sket i Grækenland og Italien2 ) . Senere blev Preussen som be
kendt en mi ndre energi sk talsmand for folkenes selvbestemmelsesret. 

Som grundprincip for en nyordning af det internationale system 
knæsættes nationalitetsprincippet i Versaill es- freden, men igen med 
en fortolkning, der er stærkt præget af deltagernes opfattelse af 
deres staters magtinteresser. Glemeneeau afviser vel Fochs krav om 
den naturlige grænse med henvi sning til national i tetspri ncippet . 
Men de franske socialdemokrater havde i 1917 ikke kunnet få rege
r i ngen til at acce?tere tanken om en f olkeafstemning i Alsace og 
forlod den derfor3>. Freden førte , først og fremmest ved en op
løsni ng af det mult i nat i onale Habsburgmonarki til, at 3o millioner 
t ilhørende nat ionale mindretal nu fik egne "nationalstat er". Men 
der var stadig 3o millioner " fremmede" i de nye stater4 ) . 

For mens stater forudsætter en klar grænsedragning , er der in
gen k l ar geografisk græn se mel lem n a t ionerne . Navnlig i ø :teuropa 
er de etniske forhold yderst komplicerede. I et land som Jugoslavi 
en kan f . eks . identificeres 15 f orskellige nationale grupper . By-

ll Erik Møller , Helstatens fald, København 1958 , I I, s . 119. 
2 Samme , s . 14o. 
3 A.J .P. Taylor , Politics in Wartime, London 1964 , s . 115 . 
4) Renouvin & Durose11e , 177 f. 
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befolkningen har mange steder haft en anden etnisk dominans end 
landbefolkningen , overklassen på landet end underklassen. Skabel
sen af en "ren" nationalstat forudsætter derfor de fleste steder 
en "omnationalisering" eller en "folkeflytning". Den sidste ud
vej er efter at være blevet benyttet i Tyrkiet efter den første 
verdenskrig, blevet anvendt af Polen og Czekoslovakiet over for 
de tyske folkegrupper efter den anden. 

Begge metoder har været benyttet til at gøre Sverige til en 
nationalstat . I de skånske provinser forsvenskedes befolkningen 
efter at en nationalt bevidst og aktiv elite var mere eller mindre 
godvilligt fordrevet 1). 

1
, 

Hvorfor skete det samme ikke i Norge? Man berører her et spørgs~ 
mål, som har interesseret visse sociologer: på hvilket udviklings
trin når en befolkning en "national bevidsthedstærskel", der gør na
tionalismen til en dynamisk politisk kraft? I Skåne synes kun et få- , 
talligt befolkningslag at have været nationalt bevidst . Men blot et 
par generationer senere sker der en national vækkelse i Norge , som 
omfatter ikke bare en elite i borgerskabet , men også en del af den 
jævne befolkning2 ) . 

Karl Deutsch har med særligt henblik på nationale blandings
stater som Finland og Czekoslovakiet gjort opmærksom på en karre-
lation mellem urbaniseringsgraden og nationalbevidsthedens frem
vækst. Der er formentlig grund til at være opmærksom på endnu to 
faktorer, som delvis, men også kun delvis hænger sammen med ændrin-

omfang den havde brug for et læsesprog, var det i kirken . Men her 
lempede det svenske styre sig frem, hvilket lettedes af talesprogets 
mellemstilling mellem dansk og svensk. "Det var", skriver Fabricius, 
"ikke talesproget, s om Skåne ombyttede, og da skåningerne dengang 
så at sige ikke læste bøger, kunne forandringen ikke berøre dem 
dybt" 3). 

l) Knud Fabricius , Skaanes overgan~ fra Danmark til Sverige, Køben
havn 1955- 58, Alf Åberg, Nar sk ne blev svenskt, Halmstad 1965. 

2) Magnus Jensen, Norges historie under eneveldet 166o-1814, Oslo 
1963. 

3 ) Op . c i t . , I V , s . 2 94 . 

l 
r 
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Samtidig betød overgangen til Sverige næppe noget økonomisk afsavn 
for den skånske elite. 

I Norge kan man konstatere en sammenhæng mellem økonomiske 
konflikter og opkomsten af en national bevægelse. Ekstraskatten i 
1762, en følge af Frederik Vs dårlige finansstyre, udløser "stri
lekrigen" blandt fiskerne på vestkysten. Kornmonopolet og toldpo-
litikken generer handelsborgerskabet. I embedsstanden har der ud- l 
viklet sig en indfødt norsk kerne, hvorfra kravet om et norsk uni- 1 

vseterresitreotgrestj~meusleire17s6v8e•dsest1v"'eftebelvseindsathfedseenlsk0mab,etattNiolr.fgerehmmaer haaffntorsk !l en national ~dentitet på et~tidligere tidspunkt i historien eksi-

historieskrivning i 176o . Da man når frem til Eidsvold, er nord
mændene sig klart deres nationale identitet bevidst . 

Renouvin fremhæver den centrale rolle, som de intellektuelle 
overalt har spillet i den nationale vækkelse : 

Du mouvement national allemand au mouvement national tcheque, 
italien, croate, nervegien ou flamand, ce sont toujours les 
noms de philosophes, d'hommes de lettres et d'historiens de 
la langue, de la litterature et du droit, plus encore que 
de doctrinaires politiques qui jalonnent la premiere etape. 
La diffus i on de ces id~es s•est effectuee, dans les milieux 
cultives, par l ' enseignement superieur

1
't secondaires, par 

les oeuvres litteraires ou historiques . 

Selv hvor den sproglige identitet som i Norge er så usikker , 
at man endnu ikke den dag i dag er blevet enig om, hvad national
sproget er , kan bevidstheden om en særlig politisk identitet i 
fortiden stimulere nationalitetsfølelsen. Man ser det i konflikten ~ 

mellem Belgien og Holland, hvor de flamsktalende belgiere går sammen , 
med de fransktalende mod hollænderne . Ofte er det den politiske en-
hed, der inspirerer nationsfølelsen , snarere end omvendt, navnlig, 
fremhæver Renouvin , uden for Europa2 ) . 

l) Renouvin & Duroselle , op.cit ., s . 182. 

2) Samme, s . 2o7 f . Det har måske mere end kuriositetsinteresse at 
nævne, at staten Ch 'ins herskere, der i+ 221 gjorde ende på 
det tidligere system af suveræne stater og samlede Kina til en 
politisk enhed så svstemntisk lnd alle skriftliqe vidnesbyrd ud
rydde, om at det tidligere havde bestået af fle r e , at .først den 
nyeste sinologiske f orskning har prudt med den myte om Kina som 
en politisk enhed fra Arilds tid, der syst ematisk opdyrkedes 
ikke bare af Ch'in , men også af det efterfølgende Han- dynasti. 
(Se Richard Louis Walter, The Multi-State System of Ancient 
China , Yale 1953, s . 7 . Bogen er et 1.nteressant forsøg på at 
anvende den moderne statskundskabs begreber ved studiet af en 
tidsmæssigt fjern periode). 
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Imidl ertid spiller økonomiske interesser også ind og virker 
snart i den ene , snart i den anden retning . Renouvin sætter svæ}&el
sen af rransks indetheden i Elsass- Lothringen efter 189o i forbin
delse med Tysklands økonomiske opblomstring . I Belgien virker øko
nomiske interesser for en løsrivelse fra Holland. I den dansk-ty
ske helstat styrkes slesvig-holstenismen af den danske skatte- og 
rinanspolitik. 

Økonomiske og religiøse konflikter kan overvinde den sprogligt 
betingede fællesskabsfølelse, som man ser det i Belgien, i Jugosla-
vien , i den arabiske verden . Men det sprogligt - kulturelle fælles - 11 

skab er dog en af de stærkeste dynamiske kræfter i den internatio
nale politik, og sprogspørgsmålet dukker op, ikke bare med urbani
seringen, men på det trin i udviklingsprocessen, hvor et skolevæ-
~ opbygges . Det kan iagttages i Europa og siden i de oversøiske 
lande . Den kinesiske nationalisme begynder at få greb i den brede 
befolkning efter skolereformen af 1912 og navnlig efter indførelsen 
af et fælles undervisningssprog fra 19191 ). 

Deutsch mener da også, at nationalismen sandsynligvis vil ud
brede sig til alle folkeslag , efterhånden som de når et vist ud
viklingstrin: 

Duringa long period ... the distinctions arneng peoples may be 
growing ; and the emergence of same sort of self- consciousness 
becomes more likely . The transition from local and agricultural 
modes of life to comrnercial and early industrial economies, 
mobilizing and uprooting ever larger portions of the popula
ti?ns, will_then continue to produc2)a rise of national con
sc~ousness 1n country after country . 
Not befare the bettom of the barrel of the world ' s large peop
les has been reached, not befare the vast poverty af Asia and 
Africa will have been reduced substantially by industriali 
zation, and by gains in living standards and in education 
not befare then will the age of nati~'alism and national di
versity see the beginning of its end . 

For mens indførelse af folkeskolen kan føre til en national 
vækkelse , er der et vist grundlag for at antage , at højere under
visning, i det mindste i etablerede nationalstater, kan medføre 
en formindskelse af nationalismens intensitet . Undersøgelser i bå
de Amerika og Frankrig har således vist , at den etnocentriske iso
lati onisme har en tendens til at aftage med graden af uddannelse . 

l) Renouvin & Duroselle , op.cit., s . 196 . 
2
3

) Op . cit . , s. 15o. 
) Samme , s. 165. 
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I Frankrig har man således konstateret, at antallet af tilhængere 
af en fransk-tysk tilnærmelse stiger med uddannelsesniveauet fra 
46 % blandt dem, der kun har fået folkeskoleuddannelse, til 81 % 
hos folk med højere uddannelse1 ). Tilsvarende har man i USA kon
stateret en voksende isolationisme med aftagende antal gennemgåe
de skoleår2 ). En højt udviklet industrialisering skaber videre, 
som man har set i Vesteuropa, økonomiske interesser, der stræber 
ud over nationalstaten3). 

Billedet kompliceres imidlertid af, at der i befolkningsgrup
per med ringe uddannelse i visse lande har været en stærk klang
bund for transnationale ideer, der forkaster nationalstaten som 
grundprincip for både det interne og det internationale systems 
organisation. 

27. Transnationale ideologier. 

Visse værdisystemer følger ikke grænserne mellem de nationale 
grupper, men er fælles for bestemte undergrupper på tværs af dem. 
Blandt disse transnationale åndelige kræfter har vi allerede be
rørt de religiøse, som man kunne kalde prænationale, fordi de ek
sisterer i sam2und , hvori den nationale gruppe endnu ikke har få
et loyalitetsprioritet. Når ideen om et internationalt retssamfund 
ikke behandles, er det fordi den har sin egen disciplin·i folke~ 
retten. Til de transnationale kræfter hører også politiske ideolo
gier, som er opstået enten samtidig med eller sideløbende med na
tionalismen. 

Blandt de sidste må man regne liberalismen, der vinder ud
bredelse side om side med forestillingen om nationalitetsideen 
som det grundlæggende princip for ordningen af det internationale 
system. Det er i øvrigt ikke her meningen at gå nærmere ind på de 
forskellige politiske ideologier, da det hører hjemme under andre 
discipliner som navnlig politisk idehistorie og studiet af det in
dre politiske system, men kun at berøre disse ideologiers rele
vans til den i ·.:. tcr~ationale pulitik. 

l) Sondages, nr. l & 2, Paris 1958, s. 67. 
2) Gabriel Almond, The American Pe:c,ple and Foreign Policy, New 

York, udg. 1962, s. 128. 

3) Herom f.eks. Etzioni, op.cit. 
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Hvad der har særlig interesse i denne forbindelse er bryd
ningen mellem transnationale ideologier og national loyalitet. 

For nogle af det 19. århundredes førende liberale ideologer 
som Mazzini og Mancini var der ingen spænding mellem liberalisme 
og nationalisme. De ville gå op i en højere harmonisk enhed i et 
føderalistisk Europa1). I praksis trådte spændingen imidlertid 
tidligt frem. I Belgien gik liberale ind for løsrivelse, da de 
følte sig svigtet i deres kamp for de liberale principper i det 
indre statsliv selv af deres meningsfæller i Holland2 >. Udviklin
gen i den danske Helstat - slesvig-holstenismen har blandt sine 
inspirationskilder også den belgiske liberalisme3 )- viser en tilsva
rende brydning mellem nationalisme og liberalisme, hvori den første 
besejrer den sidste . Mens de liberale i begge lejre, Oldshausen 
i Slesvig- Holsten, Orla Lehmann i Danmark i 183o 1erne er inde på 
delingstanken efter nationalitetsprincippet, opgives det af Lehmann 
med Skydebanetalen i 1842 til fordel for et historisk princip, 
"Danmark til Ejderen114 ) . Slesvig- holstenerne bider sig samtidig 
fast i det historiske princip "op ewig ungedelt 11

, der efter uden 
større virkning at være blevet fremdraget af Dahlmann i 1816, for 
alvor fænger i begyndelsen af 184o'erne:). I marts 1848 søger den 
slesvig- holstenske deputation under sit besøg i København at vende 
tilbage til nationalitetsprincippet - deling nord for Flensborg , 
syd for Tønder-, men møder ingen forståelse hos de danske national
liberale 6). 

En gren af den liberale bevægelse i Europa søger dog at dæmme 
op for nationalismen. Fredsbevægelser dannes i forskellige lande, 
i USA efter 1815, siden i England7 ). I 1843 organiserer engelske 

l) Chabod, op . ci~ . , ss . 69- 8o. 
2) Jan & Annie Romein, De lage Landen bi j de Zee , Antwerpen 1961, 

III, s . 67. 
3) Uwe Jens Lomsen var påvirket af Louis de Potter, (W.Carr, op . 

c i t . l s • 8 5 .; 

4) Samme, s . 156. 
5) Samme, s. 19o. 
6) Samme, s . 287, Tormod Jørgensen, Anthon Frederik Tscherning , 

København 1938 , s . 99. 
7) Renouvin & Duroselle, op.cit., ss . 26o ff. I Amerika lanceres 

"ikke- voldsdoktrinen" i 1838 af Henry W right . 
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og amerikanske "freds se l skaber" den første "verdensfredskonference" 
i London1 ). I 1848 udsender Lamartine som den franske republiks uden
rigsminister et manifest til Europa, og året efter afholdes en "freds . 
kongres" i Paris under forsæde af Richard Cobden, for hvem freden er l 
betinget af virkeliggørelse af en anden af liberalismens hovedtanker, 1 

frihandelen. 1867 stiftedes den internationale Liga for fred og fri
hed. 

Mod århundredets slutning lykkedes det fredsbevægelserne at 
få indflydelse på også regeringernes politik, mest eklatant ved ind
kaldelsen af den .første fredskonference i Haag på russisk initiativ2) 

Fredstankerne og mulighederne for at omskabe det internationale 
system til et integreret retssamfund optog i disse år det politiske 
venstre stærkt . I 1913 lancerede den franske radikalismes førende i
deolog Leon Bourgeois1 der på Haag- konferencen 19o7 gik ind for tvun
gen voldgift~med sin bog Pour la Societe des Nations et slagord, som 
skulle genfindes i navnet på Folkeforbundet . Radikale politikere 
identificerer sig dog samtidig kraftigt med de enkel te stater·s ~- :in,-_

teresser3). Det er radikale politikere som Glemeneeau og Lloyu Gecr-

l) Renouvin & Duroselle, op. cit. , s. 265. Burton, op.cit . , s. 88. 
Fredsbevægelsen har adskillige forløbere i oplysningstidens cos
mopolitisme, f . eks. i Abbe Saint- Pierres Projet de traite pour 
rendre la paix ~erpetuelle en Europe (1713), som Holberg gør sig 
lyst1g over 1 s1t vittlge og ondskabsfulde epistel 15o til Colle
gium Politieuro udi Provincien . Abbe Saint- Pierre tager sit ud
gangspunkt i Sullys berømte "Grand Dessein" (1632) , der gik ud 
på at organisere Europa i en "Republique Chretienne" bestående 
af 15 jævnbyrdige stater, seks arvemonarkier, seks valgkongedøm
mer og tre republikker med et "generalråd" på 4o "højt kvalifice
rede og navnlig velorienterede" medlemmer i spidsen, rådende o
ver en fælles europæisk hær til indsats mod de vantro. Kant ud
vikler lignende ideer i Zum ewi~en Frieden og i Danmark agiterer 
en af de første statskundskabss r ibenter Conrad Friedrich von 
Schmidt-Phiseldeck i Euroåa und Amerika (182o) og Der europais
che Bund (1821) for et Pø eralist1ske europæisk system. Bentham 
argumenterer i A Plan for an Universal and Perpetual Peace {af
sluttet i 1789) for, at velstand og krig er uforenel1ge. 

2) Tsaren var alvorligt bekymret over rustningskapløbets virkninger 
på den russiske økonomi , (Riasanovsky, op.cit., ss . 443 f . ) 

3) I mellemkrigstiden bliver den radikale høvding Edouard Herriet 
talsmand for et forenet Europa, f . eks. i sin bog Europe (193o) . 
Efter den anden verdenskrig går en fløj af det radikale parti i 
Frankrig ivrigt i brechen for en europæisk integrationspolitik. 
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ge, der leder slutfasen af Frankrigs og Englands krigsindsats un
der den første verdenskrig og kommer til at præge Versailles- freden . 

Den første verdenskrigs udbrud blev skelsættende for en anden 
transnational bevægelse, som i sine teorier var gået så vidt som til 
at sætte den transnationale loyalitet over for en ide over loyali
teten over for nationalstaten, socialismen . Også den socialistiske 
internationalisme havde sin rod i det 19. århundredes fredsbevægel 
ser. De fræske utopiske sociali s ter var stærkt optaget af føderali 
stiske tanker og bekæmpelse af krigen1) . På det organisatoriske 
plan førte socialismens ideer til oprettelsen af den første Inter
nationale i 1863. Marx selv var skeptisk over for tankerne om en 
europæisk forbundsstat . For ham var det afgørende proletariatets 
solidaritet over landegrænserne mod den borgerlige stat . Social
demokraterne mente, de gennem fagbevægelsen havde et konkret våben 
til at forhindre en ny krig mellem staterne : generalstrejken. Da 
den store prøve kom i 1914, var der dog kun alvorligt tale om en 
mere symbolsk demonstration af den transnationale loyalitets pri
mat over den nationale: en afvisning af krigsbevillingerne. Heller 
ikke dette gennemførtes dog2). 

Det socialdemokratiske ''forræderi" i 1914 var blandt forud
sætningerne for oprettelsen af 3. Internationale i 1922 . Udvi klingen 

l) F.eks. Pierre Leroux, Victor Considerant, Constantine Pecqueur og 
Proudhon. Om den europæiske enhedstankes historie se f.eks. Lu
cien de Sainte Lorette, L ' idee d'union federale euroteenne, Paris 
1955 , ETV-D okumente: Die Idee Euro~a 13oo-1946, Munc en 1963, 
Federico Chabod, Storia dell'idea 'Europa, Bari 1962, Renouvin 
& Duroselle, op . c1t. ,ss. 259- 272 . 

2) Ifølge den socialistiske Internationales daværende sekretær, bel
gieren Karniel Huysmans ankom han sammen med det tyske socialde
mokratis udsending Herman Muller til Paris dagen efter mordet 
på Jaures for at forhandle med de franske socialdemokrater om 
en fælles holdning over for krigstruslen . Muller forsikrede, at 
de tyske socialdemokrater ikke ville stemme for militærbevil
lingerne. Den franske gruppe svarede, at den umuligt kunne ind
tage samme standpunkt, hvis Frankrig blev angrebet. Allerede 
mens Muller var i Paris havde flertallet af den tyske s ocialde
mokratiske rigsdagsgruppe dog besluttet at stemme f or militær
bevillingerne. (Jacques de Launay, Histcire contemporaine de 
la diplornatie secrete, Bruxelles 1965, S S. ll8- 2o). 
Generalstrejketanken lanceredes på Bruxelles- kongressen i 1868. 
Men på kongressen i København i 19lo afvises det engelsk-fran
ske generalstrejkeresolutionsforslag med 131 stemmer mod 51. 
Det bekæmpedes energisk af Bebel s om ut opisk. I Basel i 1912 
accepterer ikke bare Bebel , men også Jaures "forsvarskrigen" 
som legitim. (Renouvin & Duroselle, op. c it . , ss . 248- So) 
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blev her ret forskellig fra den l . og for så vidt også den 2. 
socialistiske Internationales (grundlagt i 1923), idet det kom
munistiske parti holdt sig ved magten uafbrudt i en enkelt stat 
lige til 1944-45, inden der skete kommunistiske magtovertagelser 
i andre stater. Den spænding mellem national og transnational lo
yalitet, som havde vist sig i socialdemokratierne, så snart de 
kom i regerings- eller støttepos i t ion i f ler~ lande, undgi1~ 

kommunisterne således over en meget lang periode. 
Den viste sig imidlertid meget hurtigt, efter at de første 

kommunistiske magtovertagelser i andre lande end Sovjetunionen 
havde fundet sted. Den manifesterede sig i Frankrig i 1947, hvor 
det franske kommunistparti først, da det påny havde måttet opgive 
håbet om at blive regeringsparti, sluttede sig til det sovjetiske 
standpunkt over for Marshall-planen1 ). Den viste sig i Finland 
i foråret 1948, hvor den kommunistiske indenrigsminister Leino 
; vrpurrede planer om et Prag-kup2 ). Den gjorde sig snart gælden
de i forholdet mellem Moskva og Beograd3). Selv i de lande, hvor 
kommunisterne modsat Jugoslavien var kommet til magten ved russisk 
hjælp, udvikledes der spændinger, som først kunne spores i de sto
re udrensninger i Østeuropa og efter opløsningen af Kaminform i 
foråret 1956 viste sig i de åbne revolter i Polen og Ungarn . En 
af 196o•ernes dominerende processer i den internationale politik 
har været konflikten mellem Peking og Moskva . Disse spørgsmål 
vil blive nærmere uddybet under behandling af de enkelte staters 
udenrigspolitik. For selv denne kortfattede oversigt over de trans
nationale kræfters rolle i den internationale politik kan tjene 
til at antyde, at de nationalstatslige enheder er de dominerende 
aktører i den internationale politik , og at det derfor for en for
ståelse af denne er nødvendigt ikke blot at beskæftige sig med de 
generelle kræfter, der virker inden for det internationale system, 
men også at rette opmærksomheden mod de enkelte landes udenrigs
politik, dens problematik, traditioner og tendenser, der vil bli
ve emnet for kompendium II. 

l) øeorgette Elgey, La Republique des illusions, Paris 1965, s. 33o. 
2) Arvo Tuominen, Remligt rankspel, Helsingfors 1958, ss . 24o- 44. 
3) Vladimir Dedijer, Tito, København 1953, Ernst Halperin, Der 

sieHreiche Ketzer, Koln 1957 og Milovan Djilas, ConversatiOns 
wit Stal1n, London 1962 . 
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I konfrontationen mellem national loyalitet og transnationale 
kræfter, religioner og ideologier, enten det har været katolicisme, 
liberalisme, radikalisme, den demokratiske socialisme eller kommu
nismen, har det gang på gang vist sig , at den nationale solidaritet 
har været den stærkeste . Det har vist sig vanskeligt at modbevise 
de teser, som en række statskundskabsteoretikere har fremsat gåen
de ud på, at det i den internationale politik er den nationale grup
pe, der har "loyali tetsprimatet'' . Reinhold Niebuhr fonnulerede det
te i 1932 i en bog, der har haft en væsentligt indflydelse på ud
viklingen af "den realist iske teori " i behandlingen af international 
politik i amerikansk statskundskab , Moral Man and Immoral Society: 

The modem nation is the human group of strengest social cohe
sion, of most undisputed central authority and of most clear
ly defined membership. The church may have challenged its pre
eminence in the Middle Ages, and the economic class may com
pete with it for the loyalty of men in our own day; yet it re
mains, as it has been since the sey,nteenth century, themost 
absolute of all human associations . 

Dermed være ikke sagt, at international politik lader sig for
tolke udtømmende uden hensyntagen til de transnationale kræfter . 
Der er snarere tale om en stadig krydspåvirkning fra nationale og 
transnationale værdier . Ved siden af ideologier bør i omtalen af 
transnationale kræfter også nævnes de transnationale organisationer, 
der skaber sociale s t rukturer, som går på tværs af landegrænserne. 
Her er navnlig grund t i l at fremhæve de faglige organisationer , der 
er dannet uden om de eksisterende statsapparater, som den frie fag
lige internationale med hovedsæde i Bruxelles , grundlagt i 1949, 
med et medlemstal på 56 millioner i 93 lande2 ) . 

Men også internationale organisationer, der oprindelig er ud
sprunget af de eksisterende stater, kan så at sige udvikle deres e
get liv og deres egen optik og derved skabe transnationale kræfter, 
hvis konkrete repræsentanter er disse organisationers internationale 
embedsmænd , som ofte har en betydelig indflydelse på udformningen 
også af de enkelte staters politik i integrationistisk retning . 
Hele dette felt er så omfattende, at det har sin egen disciplin i 
I nternational organisation. 

l) Udg . New York 1932 , s . 83. 
2) Merle , op . cit . , s . 185 . 
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