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Leder 

Af de ansvarshavende redaktører  

Emma Albertine Henningsen & Selina Dzafic 

 

Det her er ikke et normalt Rubiconblad.  

    Som så mange andre har vi også været udfordret pga. COVID-19. Forårets nedlukning har gjort 

arbejdet svært for vores bidragsydere, og i redaktion har vi også måtte se i øjnene, at det planlagte 

blad Dynastier desværre ikke kunne blive til noget. Så i stedet for fuldkommen at droppe at udgive 

et Rubiconblad til vinter, har vi valgt at lave en lille jule-corona-vinter-special. Bladet indeholder lidt 

forskelligt læsestof, som kan give inspiration til, hvad man kan lave i juleferien.  

    Lektor ved Syddansk Universitet Michael Bregnsbo har bidraget med en anbefaling til Nicholas 

Henshalls bog The Myth of Absolutism: Change & Continuity in Early Modern European Monarchy, 

som blev udgivet i 1992. Bogen, som Michael ofte har brugt i sin undervisning, handler om enevælden 
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og absolutisme i tidligmoderne tid. Michael anbefaler bogen i håb om, at den næste generation af 

historikere kan få glæde af den.  

    Mangler man noget historierelateret at lave hen over julen, så har journalistredaktør Erik Sund 

samlet en lille gruppe af historierelevante YouTubekanaler. Her kan man læse og høre mere om bl.a. 

brugen af historiske våben, LGBTQ-historie, antikhistorie og om de større historiske begivenheder - 

alt sammen hjemme foran skærmen, hvor der er coronasikkert.  

    Så har ansvarshavende redaktør Emma Albertine Henningsen været ude og besøge HEX!-museet 

i Ribe. Hun bidrager her i bladet med en anmeldelse af museet, hvor hun klargør hvorfor HEX! er et 

museum, man helt klart skal ud og besøge. Lige nu med de forskellige coronarestriktioner vil vi dog 

anbefale, at man venter med at smutte en tur til Ribe indtil situationen er blevet bedre. Derfor er det 

en oplevelse, som man må have til gode.  

    Til sidst har vi en klassisk Rubiconartikel med. Artiklen Dynastier i Kina, skrevet af lektor emeritus 

ved Saxo instituttet ved Københavns Universitet Leif Littrup, var oprindeligt en artikel, som skulle 

være med i bladet Dynastier. Men da det tema desværre ikke blev til noget, har vi besluttet at tage 

artiklen med her, fordi Kinas historie er et enormt underrepræsenteret emne ved Syddansk 

Universitet.  

    Til sidst vil vi sige farvel til Stig Kongerslev Pedersen og Zarah Anna Hooper Rasmussen. Tak for 

et godt samarbejde og god vind fremover. Og så skal vi byde velkommen til Cirkeline Hovgaard, 

Mathias Dahl Wraae, Jonas Alexander Christensen Petersen og Rasmus Vestergaard Schousboe. Vi 

glæder os til at arbejde sammen med jer.  

      Bladet rummer en masse forskellige temaer, som vi håber kan give jer noget inspiration samt 

historisk underholdning. Vi regner med at vende stærkt tilbage med et klassisk Rubiconblad til foråret 

2021.  

Vi ønsker jer en rigtig glædelig jul og godt nytår! 
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Var enevælden en myte? 

Forfatter: Michael Bregnsbo, lector, ph.d. 

 

I 1992 udkom Nicholas Henshalls bog The Myth of Absolutism: Change & Continuity in Early 

Modern European Monarchy. Henshall var gymnasielærer i Stockport ved Manchester i England og 

altså ikke en del af de etablerede, universitære forskningsmiljøer. Bogen var ifølge forordet 

udsprunget af undren: hans elever havde ikke kunnet forstå, hvad absolutisme var, og da han skulle 

forklare dem det, havde han måttet erkende, at han heller ikke selv forstod det. På den måde var bogen 

blevet til. 

 Absolutisme eller enevælde, som vi plejer at kalde det på dansk, skulle ellers være et 

forholdsvist klart begreb, skulle man mene, nemlig at kongerne havde eller i hvert fald bestræbte sig 

på at erhverve enevældig magt på adelens, domstolenes og de forskellige korporative organers (som 

f.eks. stænderforsamlinger) bekostning. 1600- og 1700-tallet udgjorde absolutismens tidsalder i 

Europa. Ludvig XIV’s (konge 1643-1715) Frankrig var højdepunktet af absolutisme, siden gik det 

tilbage, og i 1789 blev absolutismen afskaffet ved Den franske Revolution. Ludvig XIV og hans styre 

blev efterlignet af store og små fyrster overalt i Europa. Danmark havde således et enevældigt styre 

fra 1660 til 1848. Kun England undgik enevælde. Det var ikke, fordi kongerne her ikke ønskede at 

være enevældige. Faktisk forsøgte de ved flere lejligheder, men parlamentet satte sig resolut imod. 

Det førte til borgerkrigen 1642-49, som parlamentet vandt, og ved The Glorious Revolution 1688 

besluttede englænderne sig endegyldigt imod absolutisme. 

 Men ifølge Nicholas Henshall fandtes der slet ikke absolutisme i 16- og 1700-tallet, 

hverken som nogen fuldtudviklet og konsistent ideologi eller som samfundssystem endsige som noget 

eftertragtet ideal eller mål for fyrsterne. Begrebet absolutisme fandtes ikke i samtiden, det gjorde 

derimod begrebet absolut magt. Absolut betyder ubundet eller ubegrænset på latin. Men når man i 

samtiden talte om fyrsternes absolutte magt, så betød det ifølge Henshall ikke total og ubegrænset 

magt over hele samfundslivet, men derimod på udvalgte områder. Fyrsterne havde særlige 

forrettigheder, kaldet prærogativer. Det kunne være sådan noget som at slå mønt, føre udenrigspolitik, 

kommandere de væbnede styrker, udnævne embedsmænd, sikre lov og ret, tildele adelsprivilegier 

etc. Men de havde ikke – og bestræbte sig heller ikke på at erhverve – total magt. Der var derimod 

tale om, at fyrsterne på nogle områder havde prærogativer, d.v.s. ret til selv at bestemme, mens de på 

andre områder måtte rådføre sig med, forhandle eller bøje sig for beslutninger, taget af diverse eliter 
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som korporative organer, f.eks. stænderforsamlinger, et adeligt råd eller repræsentanter for byerne. 

På samme måde som statsministeren nu om dage har visse prærogativer, hvor hun bestemmer 

suverænt, så som udskrivelse af folketingsvalg, udnævnelse af ministre og fordeling af de forskellige 

ministeriers ressorter. Men derudover må statsministeren på alle andre områder sikre sig flertal i 

Folketinget. Hvis man ud fra statsministerens prærogativer slutter, at hun er enevældig, så laver man 

altså samme fejlslutning, som historikerne ifølge Henshall har gjort med hensyn til absolutismen. 

1600- og 1700-tallet europæiske monarker havde ifølge Henshall bestemte områder, hvor de selv 

kunne bestemme, men derudover måtte de samarbejde og forhandle med adelige råd og lokale eliter 

i form af f.eks. stænderforsamlinger. De franske generalstænder blev sammenkaldt sidste gang i 1614 

og først igen i 1789, hvad der blev indledningen til revolutionen. Og ofte er den manglende 

sammenkaldelse af de franske generalstænder efter 1614 set som, at fra da af sænkede absolutismens 

mørke sig over Frankrig. Men Henshall gør gældende, at vel blev de landsomfattende generalstænder 

ikke sammenkaldt de næste 175 år, men til gengæld konsulterede de franske konger 

stænderforsamlinger på provins- eller byniveau. Og at stænderforsamlinger ikke blev opfattet som 

nogen modsætning til den absolutte kongemagt ses ved, at nyindlemmede provinser, så som Lorraine 

og Corsica, hvis befolkning kongen ikke skyldte noget, fik oprettet stænderforsamlinger, da de var 

kommet under Frankrig. Dette blev set som et vigtigt for at integrere de erhvervede områder i den 

franske stat. Stænderforsamlingernes vigtigste funktion var bevilling af skatter. Og perioden så en 

stærk opsvulmning af det militære apparat og følgelig et voksende skattetryk både i krigs- og fredstid 

til at kunne finansiere dette. Derfor fik stænderforsamlingerne bestandig større betydning i det, der i 

historieskrivningen ellers kendes som absolutismens tidsalder. 

 Selvfølgelig kunne det hænde, at nogle fyrster forsøgte at udvide deres prærogativer 

eller anvende dem mere aktivt og intenst end deres forgængere, men om bestræbelser på at opnå 

altomfattende, absolut suverænitet var der ifølge Henshall aldrig tale. Det er en misforståelse, skabt i 

tiden efter Napoleonskrigene, der er blevet projiceret tilbage på 16- og 1700-tallet. 

 Man kan måske godt finde filosoffer og statsretseksperter fra perioden, der synes at 

have talt for ubegrænset magt til kongen. Men disse var ifølge Henshall enten nogen, der boede i 

elfenbenstårne, og hvis ideer ingen som helst praktisk politisk betydning havde, eller også har senere 

tiders historikere misforstået og fejltolket dem. Når den franske statsretsteoretiker Jean Bodin (1530-

96) således er blevet læst som at han fandt, at en fyrste havde ubegrænset og egenmægtig ret til at 

opkræve skatter, så er det en misforståelse af, at Bodin tillagde fyrsterne lovgivningsmæssig 

suverænitet. Vi er vant til, at love i velfærdsstaten er noget, der koster penge. Derfor sætter vi 
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lighedstegn mellem lovgivningsmagt og skatteudskrivningsret. Men anderledes forholdt det sig i 

tidlig moderne tid. Her var love noget, der regulerede, men ikke nødvendigvis og automatisk indebar 

nye udgifter. Så det er simpelthen en misforståelse at tro, at lovgivningsmagt for Bodin indbefattede 

ret til skatteudskrivning. 

 Henshalls værk er i høj grad en sammenligning mellem Frankrig og det angiveligt aldrig 

absolutistiske England. Selv om han ikke går så vidt som at sige, at England var absolutistisk, påpeger 

han, at England i mange henseender var mere centralistisk og autoritært styret end Frankrig.  

 Men selv om England og Frankrig spiller hovedrollerne, bliver regimerne i andre 

europæiske lande også inddraget og diskuteret i lyset af bogens grundsynspunkt. Hvad med 

Danmark? Hvordan passer den danske enevælde 1660-1848, hvor der indtil 1830’erne ikke var 

skyggen af stænderforsamlinger eller lignende organer, der havde nogen form for medbestemmelse, 

hvor det adelige rigsråd i 1660 slet og ret var blevet afskaffet, og hvor kongen kunne udskrive skatter 

uden at skulle konsultere nogen på forhånd? Her forekommer Henshall bemærkelsesværdigt 

spagfærdig, nærmest som et skræmt vidne i en rockersag. Det hedder kort, at Frederik III i 1660 lod 

indføre arveligt monarki og i den forbindelse fik ”granted absolute prerogatives” (men altså ikke 

enevældig magt), efter at det adelige rigsråd tidligere havde tiltaget sig flere af kongens prærogativer 

(s. 169). Andetsteds erkender han, at de danske stændermøders ophør var ”sudden and final”, men 

føjer så til: ”But a local study of Schleswig and Holstein suggests that political participation did not 

end in 1665.”. Han erkender, at disse ”provinces stood in a special relation to the Danish crown, but 

arrangements are unlikely to have been totally different elsewhere” (s.184f.). Slesvig og Holsten var 

hertugdømmer under det danske monarki med den danske konge som hertug. Og det er rigtigt, at 

adelen her vedblev at have en vis politisk medbestemmelse. Men det var netop, fordi hertugdømmerne 

hver især havde statsretlig særstatus i forhold til kongeriget Danmark. Og når han skriver, at politisk 

deltagelse for hertugdømmernes vedkommende ikke sluttede i 1665, så må læsere – der ikke er 

fortrolige med Danmarks historie – spørge: jamen, hvad skete der i 1665? Det røber han ikke. Men 

det var det år, hvor Kongeloven, noget så enestående i europæisk sammenligning som en enevældig 

forfatning, blev udstedt. Den fastslog, at kongen var i besiddelse af al lovgivende, dømmende og 

udøvende magt. Så svaret må være: jo, tingene var ”totally different” i kongeriget Danmark! Når 

Henshall er usædvanlig kortfattet m.h.t. hvad der skete i 1665, så kan man få den mistanke, at det kan 

skyldes, at Kongeloven i almindelighed og det danske enevoldsregime i særdeleshed ikke passer så 

godt med hans grundsynspunkter. Men fremfor at søge at fortie det, kunne han måske netop have 
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fremhævet det som undtagelsen, der bekræfter reglen, og dermed i stedet have brugt det til at 

understrege sin egen tese. 

 

 Henshall har nemlig givetvis ret i, at mange fyrster vedblev at samarbejde med 

korporative organer som stænderforsamlinger og adelige råd. Måske fordi de ikke havde andre 

muligheder, måske fordi fyrsterne selv fandt det nyttigt, at sådanne organer fik medansvar for 

skatteudskrivning. Men måske var det noget nyt i forhold til middelalderen, at selv om fyrsterne 

fortsat samarbejdede, så hævdede de nu absolut ret, d.v.s. de gjorde gældende, at de strengt taget ikke 

var forpligtet til at samarbejde, men i princippet kunne gennemtrumfe deres vilje egenmægtigt. 

 Uanset hvad så har Henshalls bog givet anledning op til flere tyske værker, hvor hans 

teser bliver taget op til efterprøvelse (Asch & Duchhardt, Schilling & Eichhorn). Det sker sjældent 

for en bog skrevet af en engelsk gymnasielærer. 

 Overhovedet er bogen bygget op som et revisionistisk opgør med gamle og udbredte 

opfattelser, der alle pilles ned og erstattes af nye forklaringer. Den giver desuden en rigtig god indsigt 

i europæisk politisk historie i tidlig moderne tid. Af disse grunde er den overordentlig velegnet til 

undervisningsbrug. I løbet af mine 25 år ved Odense/Syddansk Universitet har jeg brugt den 

adskillige gange i områdeundervisningen, jeg har lært meget af den, og jeg håber, at skiftende 

generationer af studerende har haft det på samme måde. 

Litteratur 

Asch, Ronald G. & Duchhardt, Heinz (Hg.). Der Absolutismus – ein Mythos? Strukturwandel monarchischer 
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Historierelavante YouTubekanaler 

Forfatter: Erik Sund, BA-studerende, Historie på SDU 

Et ofte glemt aspekt i den gennemsnitlige historikers dagligdag er populærhistorie. Vi lærer hurtigt 

på vores studie, at populærhistorie er sjovt, men ikke særlig meget mere. Det tjener ikke det store 

formål for folk af vores profession. Men det er kun halvdelen af sandheden.  

Personligt har jeg altid syntes, at populærhistorie var et godt sted at starte. Ofte er det let at absorbere, 

noget mere farverigt end vores traditionelle fagværker og typisk er de også lettere at finde. Alting fra 

bøger og udstillinger til historiske film kan alle sammen tjene som et springbræt ud i et nyt stykke 

research eller blot en kortvarig fascination. 

Men, jeg ved lige så godt som jer, at ofte kan det være svært at dedikere et længere stykke tid til hvad 

der i bund og grund er en hobby ved siden af studiet. Vi har andre ting, der måske tager prioritet, og 

på universitetet er din fritid guld værd. Ofte kan dette løses med podcasts, de er nemme at absorbere, 

og der er et utal, der dækker historie specifikt. Men hvis du er som jeg, utrolig let at distrahere og 

ikke nødvendigvis den klogeste person, så har jeg et alternativ. 

Youtube som platform har noget for enhver, og historie er ingen undtagelse. Personligt har jeg været 

utroligt glad for Youtube som platform i dette henseende, eftersom videoer derpå ofte er under tyve 

minutter. Det betyder, at jeg, som en person med koncentrationsproblemer, aldrig føler, at jeg skal 

fokusere for længe af gangen. Det kan også være fantastisk, hvis ens tid er begrænset, men man 

alligevel har brug for at spilde små ti minutter. Jeg har udvalgt nogle kanaler, som jeg anser som 

værende gode eksempler, som potentielt kan sparke en interesse op hos en anden historiestuderende! 
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Skallagrim 

Skallagrim, kendt ved intet andet 

navn, er en canadisk/norsk, 

engelsktalende youtuber hvis 

primære fokus er på historiske 

våben, deres brug og kampstilene 

associeret med brug af samme.1 

Skallagrim er æresmedlem af 

gruppen Blood and Iron, en 

nordamerikansk fægteorganisation 

dedikeret til HEMA. HEMA er en 

forkortelse og står for Historical 

European Martial Arts, hvilket bredt 

dækker over både fægtning og hånd-til-hånd kamp gennem Europas historie.2 

Skallagrim, som medlem af Blood and Iron, er ikke alene meget dedikeret til fægtning og våbenbrug, 

men nærmer sig det fra en mere historisk vinkel end mange af hans fæller. Flere af hans videoer 

omhandler den historiske udvikling og brug af våben, specifikt indenfor Europa, eftersom det er hans 

primære fascination.  

Skallagrim er ikke uddannet historiker, et faktum han ofte bringer op i sine videoer, han er blot en 

intens fanatiker omkring historiske våben. Men, hans præsentationer er ofte ordentlig bakket op med 

kildemateriale, faghistorisk materiale og fra tid til anden visuelle demonstrationer. Skallagrim er også 

dybt involveret i historiske analyser af populærkultur og medier. Blandt andet har han lavet 

dybdegående analyser af kampscener fra Game of Thrones3 og filmen The King.4 

 
1 Skallagrim. “The Spear – King of Weapons? Or just a pointy stick?” Youtube.com/Skallagrim. Web. 03/12/2020. < 

https://www.youtube.com/watch?v=aVQbSl9vXwA&ab_channel=Skallagrim > 
2 https://www.bloodandiron.ca/  
3 Skallagrim. ” GoT talk: How good of a swordsman was Ser Arthur Dayne really (realistically)?”. 

Youtube.com/Skallagrim. Web. 03/12/2020. < 

https://www.youtube.com/watch?v=nCjYrTEioNI&ab_channel=Skallagrim > 

4 Skallagrim. ”Realism in ’The King’ (2019) Armored Knight Duel.” Youtube.com/Skallagrim. Web. 03/12/2020 < 

https://www.youtube.com/watch?v=U4Iho1Z625w&t=171s&ab_channel=Skallagrim > 

Skallagrim. ”Why Bronze is so Fascinating.” Youtube.com/Skallagrim. 
Web. 03/12/2020. < 
https://www.youtube.com/watch?v=WQNxUo0pJM4&ab_channel=Skall
agrim > 

https://www.youtube.com/watch?v=aVQbSl9vXwA&ab_channel=Skallagrim
https://www.bloodandiron.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=nCjYrTEioNI&ab_channel=Skallagrim
https://www.youtube.com/watch?v=U4Iho1Z625w&t=171s&ab_channel=Skallagrim
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For dem, der er interesseret i europæisk middelalderhistorie, våben fra denne tidsperiode, og analyser 

baseret på en solid mængde ekspertise, så er Skallagrim stærkt anbefalet! 

Mia Mulder 

Mia Mulder er en svensk engelsktalende 

youtuber, hvis primære fokus er LGBT-

historie. 

Mulder er uddannet Historiker fra 

Stockholm med et speciale inden for 

LGBT-rettigheder under Nazi-tyskland. 

Hendes videoer reflekterer dette speciale 

meget vel, eftersom dette ofte er hendes 

fokus. 

Størstedelen af Mulders videoer er ikke 

direkte centrerede omkring historiske analyser eller historiske forløb, men rettere hvilken rolle 

historie ender med at spille i en moderne kontekst, specifikt inden for politik og kultur. Hendes mest 

populære video er ”Transsexuals and Suffering”, som der udforsker den historiske udvikling af 

kønsidentiteter igennem historien.5 

Herudover dækker hun også nogle mere tekniske aspekter af historiebrug i vores moderne verden. 

Alting fra ekstremistiske terroristers brug, til den almene politiske og kulturelle betydning af historie 

som koncept. Alt dette og mere bliver dækket i hendes video ”History”.6 

Det er værd at pointere, at Mia Mulder har en specifik politisk hældning, som hun ikke lægger skjul 

på, så hvis stærkt venstreorienterede historiske analyser ikke er ens kop te, så vil jeg anbefale at kigge 

andetsteds. 

 

 

 
5 Mia Mulder. ”Transsexuals and Suffering”. Youtube.com/MiaMulder. Web. 05/12/2020. < 

https://www.youtube.com/watch?v=5CW9GCN0X_w&ab_channel=MiaMulder > 
6 Mia Mulder. ”History”. Youtube.com/MiaMulder. Web. 05/12/2020. < 

https://www.youtube.com/watch?v=ijCk_e7MAzI&ab_channel=MiaMulder > 

Nebula. ”Mia Mulder.” WatchNebula.com. Web. 05/12/2020. < 
https://watchnebula.com/miamulder > 

Nebula. ”Mia Mulder.” WatchNebula.com. Web. 05/12/2020. < 
https://watchnebula.com/miamulder > 

https://www.youtube.com/watch?v=5CW9GCN0X_w&ab_channel=MiaMulder
https://www.youtube.com/watch?v=ijCk_e7MAzI&ab_channel=MiaMulder
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History Explained 

History Explained, kendt ved intet andet navn, er en engelsktalende youtubekanal dedikeret til 

antikhistorie. Hvor de to sidste, som jeg talte om, var 

fokuseret på videoessays, er History Explained en mere 

dokumentarfokuseret kanal. 

Der er meget lidt information tilgængelig om deres 

produktion, og der er ikke et bredt udvalg af videoer, 

men dem, der er derinde er af fantastisk kvalitet. Som 

nævnt dækker de antikhistorie, specifikt antikke regenter 

såsom Sargon af Akkad7 og Narmer, den første egyptiske 

farao.8 

 

Et stærkt positivt element af deres videoer er det visuelle 

materiale. Hver eneste af dem viser skiftende landkort 

og visuelt kildemateriale fra samtiden for at 

demonstrere historiske ændringer indenfor perioden. Et negativt element er dog længden af 

videoerne. Størstedelen af dem er ikke længere end ti minutter. Gennemsnitligt er det cirka otte 

minutter hver, men kvaliteten og produktionen mener jeg personligt kompenserer for dette. 

Derudover er de ultimativt den mindst kendte kanal jeg har anbefalet her, med kun 25000 

abonnementer.  

Extra History 

Til slut er det ikke en kanal, men i stedet en serie produceret af en youtubekanal. 

 
7 History Explained. “Sargon Of Akkad.” Youtube.com/HistoryExplained. Web. 05/12/2020. < 

https://www.youtube.com/watch?v=kkSwK59CwF8&ab_channel=HistoryExplained > 
8 History Explained. ”Narmer. First Pharaoh of Egypt.” Youtube.com/HistoryExplained. Web. 05/12/2020. < 

https://www.youtube.com/watch?v=e_ByLv949-8&ab_channel=HistoryExplained > 

History Explained. ”History Explained, channel 
description.” Youtube.com/HistoryExplained. Web. 
05/12/2020. < 
https://www.youtube.com/channel/UCNbBTFiK4xDu
P2p2Gn3rPYw > 

https://www.youtube.com/watch?v=kkSwK59CwF8&ab_channel=HistoryExplained
https://www.youtube.com/watch?v=e_ByLv949-8&ab_channel=HistoryExplained
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Denne serie, kaldet Extra History9, er lavet af folkene bag Extra Credits. Extra Credits var oprindeligt 

kun dedikeret til at analysere og tale om spildesign og spilindustrien.  

Men på opfordring af deres redaktør, James Portnow10, begyndte de denne serie. Den har det samme 

format som deres andre videoer, hvilket er videoessays med tilhørende tegninger i baggrunden, som 

ofte fungerer som en slags stop-motion animation. 

Extra history som serie har en total mængde af 403 

episoder, med flere af disse værende episoder dedikeret til 

enkelte større historiske fænomener. Eksempler herpå er 

den første puniske krig, som er den første serie af episoder 

de udgav, samt den japanske Sengoku Jidai. 

Extra History dækker ikke kun reelle historiske 

begivenheder, men også de mere mytiske aspekter. En af 

deres mest populære episoder er dem, der omhandler Den 

Trojanske Krig og Homers Illiaden.11 

En af de større fordele ved denne serie er dets 

afsluttende segmenter. Flere af episoderne har en konkluderende episode, som der fortæller om alle 

de ting, som enten ikke passede ind i manuskriptet, eller som de måtte udelade for, at videoens længde 

ikke blev for stort et problem. Disse afsluttende episoder giver en god mængde indsigt i de tidligere 

episoder og kan være en stor hjælp til at finde materiale til videre research. 

 

 

 

 

 

 
9 Extra Credits. “Extra History (All Episodes) Playlist”. Youtube.com/ExtraCredits. Web. 05/12/2020. < 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhyKYa0YJ_5Aq7g4bil7bnGi0A8gTsawu > 
10 LinkedIn. ”James Portnow.” Linkedin.com/in/jamesportnow. Web. 05/12/2020. < 

https://www.linkedin.com/in/james-portnow-1506365 > 
11 Extra Credits. ”The Trojan War – History vs Myth.” Youtube.com/ExtraCredits. Web. 05/12/2020. < 

https://www.youtube.com/watch?v=zT2egl5iTvg&ab_channel=ExtraCredits > 

Extra Credits. ”Extra History.” Podtail.com. Web. 05/12/2020. < 
https://podtail.com/da/podcast/extra-history-an-extra-credits-
podcast/ > 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhyKYa0YJ_5Aq7g4bil7bnGi0A8gTsawu
https://www.linkedin.com/in/james-portnow-1506365
https://www.youtube.com/watch?v=zT2egl5iTvg&ab_channel=ExtraCredits
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Anmeldelse af HEX 

 

Forfatter: Emma Albertine Henningsen, Ansvarshavende redaktør, Rubicon 

Da jeg for nu over et år siden startede på områdefaget om trolddomsforfølgelserne i det tidligmoderne 

tids Europa var min viden om hekse begrænset 

til at være ligesom alle andres. Måske havde jeg 

en fordel ved at have en historiker som far, der 

selv var specialiseret indenfor bondekulturen i 

1700tallet, men udover det tænkte jeg det 

samme om hekse, som mange andre nu til dags 

gør. Hvis ikke man tænker på Harry Potter, så 

tænker man på eventyrheksen eller på de mere opfindsomme fantasyfortolkninger som findes i tv-

serier og ungdomsbøger. Sådan er vores billede på magi nu. Nogle gange tror jeg, at vi glemmer, hvor 

meget ondskab, det har været forbundet med tidligere. 

 Som studerende tilmeldt det fag blev min horisont både udvidet og begrænset. Jeg lærte, præcis 

hvor bredt og kompliceret trolddomsforfølgelserne var, samtidig med, at jeg blev klar over, hvor 

indskrænket forståelsen af en heks egentlig var – og hvordan det slet ikke kan sammenlignes med, 

hvordan det forstås nu. På grund af mit områdefag, og fordi jeg har skrevet bacheloropgave om emnet, 

er jeg ofte havnet i samtaler med familiemedlemmer, venner og bekendte om det, og der bliver jeg 
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mindet om, hvor lidt man faktisk ved om, hvad der foregik under trolddomsforfølgelserne. Engang 

snakkede jeg med en ung kvinde til et politisk møde, og hun var overbevist om, at 

trolddomsforfølgelserne var et forsøg for mænd at undertrykke stærke kvinder på. Da jeg prøvede at 

forklare hende, at sandheden var mere kompliceret end det, bad hun mig om noget litteratur på det. 

Jeg henviste hende til samtlige nutidige trolddomsforskere. En anden gang snakkede jeg med min 

fasters veninde, der var sikker på, at de stakkels kvinder da måtte have været forbundet med naturen 

på en eller anden måde og faktisk måtte 

have haft nogle af de kræfter, de blev brændt 

for at have. Generelt er min forståelse, at 

rigtigt mange hverken ved, hvad en heks 

var, eller hvorfor hun blev anklaget for at 

udføre magi. 

 Derfor var det for mig en rigtig god 

oplevelse at besøge museet HEX! i Ribe. 

Det er et nyt museum, kun lige åbnet her i 

sommers, og på trods af 2020-plagen kaldet 

Coronavirussen har det vist allerede opnået et enormt besøgertal. Og det kan jeg sagtens forstå. Det 

var en vild og uhyggeligt fantastisk oplevelse at besøge, især når man som jeg allerede vidste noget 

om trolddomsforfølgelserne og havde behov for at dykke ned i fascinationen af dette mørke emne af 

menneskehistorien. 

 Museet havde taget en meget revolutionær drejning i forhold til den praktiske fortolkning. Normalt 

er der en solid blanding mellem det auditive, det visuelle og det fysiske på museer. HEX! havde valgt 

at gøre det primært auditivt. Der var ganske vist figurer, skulpturer, billeder og film, men det vigtigste 

var stemningen, man fik af at befinde sig i rummet, mens man lyttede til små lydstationer, som fortalte 

historien om trolddomsforfølgelserne. En hage ved denne løsning er selvfølgelig, at det ikke er det 

oplagte museum for folk med hørebesvær at besøge, men generelt oplevede jeg, at det gjorde museet 

mere venligt for mennesker, som ikke nødvendigvis var interesserede i at stå og læse plancher i flere 

timer af gangen. Desuden gjorde børn det til en leg at finde og trykke på de mange lydstationer, der 

var skjult rundt om i rummet. På den måde gjorde denne formidlingsløsning faktisk museet meget 

mere inkluderende end ekskluderende. 

 Det var ikke et hyggeligt museum at besøge. Det var tydeligt, at det heller ikke var meningen. 

Idéen har uden tvivl været, at når man forlod museet, havde man myrekryb fremfor lyst til at gå i den 
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nærmeste Faraos Cigarer og købe en ny 

tryllestav. Da jeg var der, så vi en lille pige løbe 

grædende ud af et rum, fordi der afspillede lyde af 

skrigende kvinder i loftet og blev vist film af 

hekse, der blev brændt på bålet. Uhyggen har 

været et mål i sig selv, man har som besøgende 

fået det banket godt ind i knolden, at magi ikke var 

noget, man dyrkede eller beundrede, det var noget, 

man frygtede og hadede.  

 Men et af mine yndlingsting ved museet var, hvordan de havde besluttet at dedikere et helt rum 

til, hvordan magi og trolddom bliver set i dag. Selvom det ikke var hverken bedrevidende eller 

nedgørende overfor de besøgere, som måske for første gang fik afkræftet myten om, at hekse blot var 

ligesom Hermione Granger, var det alligevel et vigtigt rum, som tegnede en tydelig adskillelse 

mellem det, man i dag forbinder med magi, og hvad trolddom rent faktisk var. Man går simpelthen 

derfra som et klogere menneske med et nyt, noget mere uhyggeligt og skræmmende syn på, hvordan 

mennesker tænkte i tidligmoderne tid. Og det er utroligt vigtigt, synes jeg, for at forstå magi i dag.  
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Dynastier i Kina 

Forfatter: Leif Littrup, Lektor emeritus, Saxo Instituttet, Københavns Universitet 

 

Dynastier var den største enhed i kinesisk tidsregning indtil 1911. Nytår var normalt ved anden 

nymåne efter vintersolhverv, og årene blev nummereret inden for en herskers regeringstid. Omkring 

150 f.v.t. indførtes årsperioder nianhao, som der kunne være flere af under den enkelte kejser. Årene 

kendes derefter på dynasti – kejser – årsperiode - nummer. Fra Ming Dynastiet (1368-1644) var der 

kun en årsperiode for hver kejser, som ofte kendes ved dens navn. Den første var Hongwu Kejseren 

(1368-1398), og i Qing Dynastiet (1644-1912) kendes ikke mindst Kangxi Kejseren (1661-1722) og 

Qianlong Kejseren (1735-1796). 

Årene tælles også med kombination af 10 grene og 12 stammer ganzhi, de sidste tilføjet dyrenavne. 

Den starter forfra efter 60 år. Når flere tællemåder bruges, kan man finde frem til det rigtige år uden 

at kende dynastiet, men det kan være usikkert og i hvert fald besværligt.12 Så dynastier var grundpillen 

i tidsregningen, og de har fortsat en stor plads i mange kineseres kronologiske bevidsthed – og hos 

andre, der er fortrolige med kinesisk historie. Min tidlige forskning13 var således i 1500-tallet, som 

kineserne godt forstår, men det er mere trygt, når Ming Dynastiet også nævnes. 

Dynastiernes navne var ofte stednavne, men fra Yuan Dynastiet (1279-1368) under mongolske 

herskere bruges navne knyttet til et begreb. Yuan er begyndelse, Ming er klarhed og Qing er renhed. 

Disse navne knyttes ofte til kinesisk kosmologi med henvisning til klassiske tekster, men her er der 

betydelig usikkerhed. 

Dynastier og landområde 

Dynastiets navn var normalt også rigets navn og ofte med da (stor) foran. Det rige, som europæerne 

kom i kontakt med omkring 1500 var Da Ming, som blev efterfulgt af Da Qing. Den dansk-kinesiske 

venskabs- og handelstraktat i 1863 var på engelsk mellem Denmark og China, men det fremgår også, 

at de kinesiske forhandlere var embedsmænd i Da Qing. I den kinesiske version var traktaten mellem 

 
12 Flere oplysninger om kalender, dynastier og dynastiske historier m.v. kan ses på min blog Studiematerialer om Kinas 

historie https://littrup.sites.ku.dk/ 
13 Se Littrup 1981 

https://littrup.sites.ku.dk/
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Da Dan Guo (Store Dan Land) og Da Qing Guo (Store Qing Land).14 Så sent som i 1908 blev den 

svensk-kinesiske venskabs- og handelstraktat i den engelske version indgået mellem Sweden og 

China og i den kinesiske mellem Da Qing Guo og Da Ruidian Guo (Store Sweden Land).15 

Det almindelig kinesiske navn for Kina, som det kendes i dag, er Zhongguo. Korrekt oversat 

betyder det ’midterriget’ eller ’midtens rige’, som ses i ældre danske publikationer.16 I de senere år 

ses det ofte oversat som ’riget i midten’, som snarere burde være ’riget i midten af de omgivende 

lande’, så man ikke fejlagtigt tror, at når kineserne bruger Zhongguo, tænker de på sig selv som 

verdens centrum.17 Det gør de næppe mere end vi andre, i hvert fald dem fra større lande. Kina er den 

korrekte oversættelse af Zhongguo, der findes langt tilbage ved siden af dynastinavnene. I Ming 

Dynastiet blev det brugt på linje med Da Ming, men også mere specifikt om de dele af landet, der var 

domineret af den hankinesiske befolkningsgruppe i modsætning til de andre folkeslag inden for 

riget.18 

Et eksempel på det modsatte ses under Qing Dynastiet. Den russisk-kinesiske traktat i 1689 var i 

den officielle version med segl udfærdiget på latin. For delegationen fra Qing Riget, som inkluderede 

europæiske jesuitterpræster, var arbejdssproget manchu, og i manchu-versionen af traktaten er deres 

land dulimbai gurun (midterriget). Kinesiske oversættelser med Zhongguo kom først senere.19 

Herskerslægter og kvinder 

Herskerne i et dynasti var efterkommere efter dynastiets grundlægger, ofte fra far til søn eller i det 

mindste i successive generationer, men der kunne være undtagelser. Herskerne var normalt mænd, 

den eneste kvindelige kejser var Wu Zetian. Hun var enkekejserinde i Tang Dynastiet (618-906), men 

allerede fra hun blev kejserinde i 655, overtog hun gradvist herskerens beføjelser. Da hendes mand 

døde 684, kom først en af sønnerne på tronen, og derefter en anden. Han blev afsat i 690, og hun 

besteg tronen med kejsernavn, og hvad dertil hørte, og grundlagde Wu Zhou Dynastiet (690-705). 

Efter hendes død fortsatte begge de afsatte sønner som kejsere i Tang Dynastiet, nu i omvendt 

rækkefølge. Hendes dynasti regnes ikke med i den normale dynastiske rækkefølge, men indgår i 

kalenderen for perioden. 

 
14 Danske Tractater efter 1800 p. 310; WANG 1963: 1: 48 
15 Treaty of Amity, 1908, p. 337; WANG 1963: 2: 992 
16 Jessen 1909: 219; Karlgren 1923: 17. 
17 Et eksempel er Holm 2014: 49: »Kina var Riget i Midten (Zhong Guo – det kaldes det stadig), Kina var verdens 

navle.« 
18 Jiang 2011: 103, 111 
19 Fuchs 1940: 548, 571-572, 575, 585 
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En anden kendt enkekejserinde er Cixi fra Qing Dynastiet (1644-1912). Hun herskede i praksis – 

med variationer – fra 1861 til sin død i 1908, men hun blev aldrig formeldt kejser. Hun var en af 

hoffets damer, som fødte kejseren en søn Zaichun (1857-1875). Da han blev kejser 1861, blev hun 

enkekejserinde sammen med den rigtige kejserinde, der ikke havde født en tronarving, og de blev 

begge formyndere sammen med en prins. Da Zaichun døde, fik hun indsat sin søsters søn Zaitian 

(1871-1908), som også var af kejserslægten, men af samme generation som forgængeren. Det var 

ikke efter gældende regler, men hun slap afsted med det. Han døde nogle få dage før hende. Andre 

kejserinder og enkekejserinder har haft indflydelse, men sjældent så åbenlyst. 

Dynastihistorier 

De fleste dynastier har deres egen historie skrevet under det efterfølgende dynasti. De tidlige var ofte 

private tiltag, der fik officiel anerkendelse, men omkring 630 oprettedes et Kontor for 

Historieskrivning Shiguan, der dels skrev nogle foregående dynastiers historie, og dels sørgede for at 

indsamle og systematisere materiale til dynastiets egen historie, startende med hofdagbøger. Det blev 

forbilledet for de senere dynastiske historier. 

Nogle af dem dækker perioder med flere dynastier samtidig, og der er i alt 24 anerkendte 

dynastiske historier. Den første er Shiji (Historiske optegnelser),20 der dækkede perioden frem mod 

midten af det Vestlige Han Dynasti (206 f.v.t–23 e.v.t). Den rækker tilbage til mytisk tid under De 

Fem Kejsere efterfulgt af Xia Dynastiet fra ca. 2100 til ca. 1600 f.v.t. Der er rigeligt med arkæologisk 

materiale fra den tid, men uden skriftlige kilder er det vanskeligt at dokumentere dynastiet. Shang 

Dynastiet, der fulgte efter og varede hen mod 1000 f.v.t. er til gengæld dokumenteret gennem de 

sidste godt et hundrede år med indskrifter i en tidlig form for kinesiske skrift på de såkaldte orakelben. 

For det efterfølgende Zhou Dynasti frem til ca. 200 f.v.t har der ikke været tilsvarende problemer. 

En dynastisk historie for Qing Dynastiet findes ikke. Arbejdet blev sat i gang hurtigt efter 

dynastiets ophør og i 1928 blev der udgivet et udkast Qingshigao, som ikke har fået officiel 

anerkendelse. Efter 1949 blev arbejdet genoptaget, og i 1961 kom på Taiwan en udgave med mindre 

rettelser efterfulgt i 1990 af en ny med mange flere ændringer. I Folkerepublikken kom de også hurtigt 

i gang, men først i 2002 kom der med en stor bevilling rigtig fart på. Planen var et større værk inden 

for 10 år. Det er forsinket, men der er udført et meget stort forarbejde bl.a. med udgivelse af en række 

forskellige værker, herunder oversættelser.21 

 
20 Værket er oversat til en række sprog. Den første fuldstændige til et vesteuropæisk sprog er fransk fra 2015. 

Oversættelse til dansk af kapitlerne 61-130, de såkaldte biografier i Sima 2007 
21 Dai 2009 passim 
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Cyklisk og statisk historieopfattelse 

Dynastier og deres historie er knyttet til den cykliske opfattelse af det historiske forløb i Kina, som 

kendes fra tidlig tid bl.a. ved de førnævnte grene og stammer ganzhi. Dertil kom de fem faser eller 

elementer wuxing, der afløser eller overvinder hinanden som træ → ild → jord → metal → vand, og 

derefter starter forfra. Man har i perioder tildelt et element til de enkelte dynastier i denne rækkefølge. 

Det giver naturligt et dynastisk forløb med en dygtig hersker i starten og en mindre dygtig mod 

slutningen, så en typisk dynastihistorie begynder med et styre, der retter op på tidligere tiders forfald 

til landets og folkets bedste. Derefter går det nedad, måske fulgt af en eller flere opgangsperioder 

inden det sidste forfald sætter ind. Dermed mistede dynastiet sin legitimitet, og det nye dynasti havde 

alle betingelser for at vise sin legitimitet hjulpet ved, at de skrev forgængerens historie. 

Det er her, man ofte nævner Himlens Mandat tianming, der kan fortabes, hvis styret ikke fungerer 

ordentligt. Det giver folket ret til at starte et retmæssigt oprør qiyi. Det endelige bevis på det 

retmæssige var, om det lykkedes, altså om oprørets ledelse havde de fornødne færdigheder og 

ressourcer til at vinde. Ming Dynastiets sejr i 1368 er et klassisk eksempel herpå, mens nogle dynastier 

begyndte med kejsere, der havde haft høje poster under det foregående dynasti med stigende 

indflydelse indtil legitimiteten blev overført til det nye dynasti. Dette var almindeligt i de ca. 800 år 

mellem Han Dynastiet og Song Dynastiet (960-1279).22 

Nogle gange kan man få fornemmelsen, at Himlens Mandat bruges til at gøre kinesisk historie 

meget forskellig fra andre landes. Herskernes guddommelige forbindelser kendes også fra andre 

lande. Tættest på finder vi ”af Guds Nåde” hos den danske monark. I indledningen til kejserlige 

dekreter i Kina kan man på samme måde finde fengtian chengyun som oversættes »i kraft af mandatet, 

som Vi [kejseren] har modtaget fra Himlen.«23 

I moderne historieforskning er man opmærksom på den dynastiske cyklus og de problemer den 

kan give for forståelsen af den kinesiske historie, når fokus bliver på den cykliske gentagelse og 

dermed det statiske frem for på de ændringer, der faktisk forekom hele tiden. Den svensk-

amerikanske historiker Hans Bielenstein undersøgte for godt 40 år siden problemet. Han var specialist 

i Han Dynastiet og fandt, at de ældre dynastiske historikere i deres tilgang og valg af kilder var 

påvirket af den dynastiske cyklus, men for moderne historikere, der brugte deres materiale, burde det 

ikke være et problem. Han fandt imidlertid, at den dynastiske cyklus levede videre i indflydelsesrige 

 
22 Yang 1954: 333 
23 Grand Ricci 2001: 2: 633, min oversættelse 
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historiske værker i Vesten selv om forfatterne var kritiske over for den. Han satte sig for at undersøge 

den nærmere og kom til den klare konklusion »Der er intet spor af en dynastisk cyklus. Kort sagt, 

cyklussen er et fantasifoster som har gjort skade på fortolkningen af kinesisk historie.«24 

Den statiske opfattelse af det kinesiske historiske forløb burde dermed være begravet. Og god 

historieskrivning prøver bevidst at undgå den, men det er ikke mange år siden man i en dansk lærebog 

om Kinas historie kunne læse »Man må forestille sig et Kina, som havde stået stille i over 2.300 år, 

siden Qin Shi Huangdi som den første kejser samlede Kina til ét rige (Qin-dynastiet 221-206 f.v.t).«25 

Dynastiers start og slut 

Dynastiers varighed regnes normalt fra dets grundlæggelse, som fremgår af kalenderen, og indtil et 

nyt dynasti overtager. En gråzone kan opstå, når det nye dynastis kejser var reel magthaver inden sin 

tiltræden, eller når dynastiet eksisterede uden for det foregående dynastis grænser eller fortsatte på 

samme måde efter et nyt tog over.26 Dette vil i det følgende blive særligt belyst gennem Ming og 

Qing Dynastierne sammen med andre aspekter af betydning for forståelsen af et dynasti. 

Ming Dynastiet 

Ming Dynastiet afløste i 1368 Yuan Dynastiet, der var ledet af mongoler. Yuan ophørte ikke som 

dynasti, de blev blot fordrevet fra deres hovedstad, det nuværende Beijing, og flyttede tilbage til 

Mongoliet med Karakorum som hovedstad. De var ikke længere et kinesisk dynasti, men kaldte sig 

fortsat Yuan eller Nordlige Yuan, indtil kineserne erobrede Karakorum i 1388. Yuan Kejserne var 

også khaner over mongoler og andre steppefolk, og i den følgende tid hører vi jævnligt om mongolske 

khaner, der fik betydning for Kinas historie, og med adkomst til titlen ved afstamning fra khaner, der 

havde dannet det kinesiske Yuan Dynasti.27 

Ming Dynastiet blev dannet efter oprør mod Yuan Dynastiet, altså ved en militær indsats fra den 

nye kejser og hans folk. Hans militære hjælpere og nogle civile fik arvelige adelstitler, hvoraf nogle 

blev kortvarige og andre varede hele dynastiet, men uden den store indflydelse. Det var det 

traditionelle civile embedsværk, der skulle sikre rigets videreførelse og stabilitet. Dog afskaffede 

kejseren hurtigt posten som ledende minister, så hvert af de 6 ministerier og øvrige regeringsorganer 

refererede direkte til kejseren, og regeringsudøvelsen blev meget afhængig af kejserens evne og vilje 

til at udfylde sin post. Denne begivenhed er traditionelt fremstillet som kulminationen på autokratiet 

 
24 Bielenstein 1978: 1-13. Citat p. 13, min oversættelse 
25 Holm 2014: 49 (Kap. 3) 
26 Yang 1954: 330 
27 Mote 1999: 687 
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i Kina med fortsættelse i resten af kejserperioden, men nyere fremstillinger er mere tøvende 

heroverfor. I løbet af første halvdel af 1400-tallet udvikledes et oversekretariat neige,28 hvis 

medlemmer formeldt havde en høj post i et af ministerierne. Oversekretariatet skulle assistere 

kejseren og blev placeret inde i paladset, hvor der ikke var andre regeringskontorer, og var således på 

grænsen til at være en del af hoffet, hvor der ellers ikke var normale embedsmænd. Her var det 

eunukkerne, der sørgede for administrationen, og deres magtbase udviklede sig fra samme tidspunkt. 

De havde den fordel, at nogle af dem ofte var legekammerater under senere kejseres opvækst. 

Efterfølgende var der perioder under Ming Dynastiet, hvor den ledende oversekretær var mere 

eller mindre enevældig, og perioder, hvor en ledende eunuk havde en tilsvarende stilling. Man regner 

ofte Ming Dynastiet for den periode, hvor eunukker havde størst indflydelse, måske kun overgået af 

Det Østlige Han Dynasti (23-220). 

Gennem den kinesiske historie og dens historiografi møder man en modsætning mellem ’det 

civile’ (wen) og ’det militære’ (wu), ånd over for vold, og der en tilbøjelighed til at lægge vægten på 

det civile med et veluddannet embedsværk. Ming Dynastiet blev et eksempel herpå, men i 

udforskningen af dets historie er der en stigende erkendelse af det militæres betydning og 

beherskelsen af volden, også for personerne på den tid. Det vil indgå i det følgende. 

Ming Dynastiet forsøgte at beholde dele af Yuan Dynastiets territorium, der ikke tidligere havde 

været kinesisk. Nordpå ved togter ud på stepperne som i 1388, og sydpå med store anstrengelser for 

at beholde Yunnan Provinsen, der først med Yuan Dynastiet var kommet under et kinesisk dynasti. 

Det lykkedes og Ming Dynastiets territorium blev dermed, hvad vi er tilbøjelige til at opfatte som det 

egentlige Kina. Den hankinesiske befolkningsgruppes ekspansion fortsatte dog under Ming, ikke 

mindst i de sydlige provinser med store områder under andre folkeslag, samt mod Liaodong Halvøen 

i nordøst. 

Hongwu Kejseren brugte sine sønner til at forestå det militære forsvar på nordgrænsen. De var 

væk fra hovedstaden, der dengang var i Nanjing, og kunne ikke blande sig i hoffets og 

centraladministrationens arbejde. Hurtigt begyndte dog forsøg på at begrænse deres betydning, og 

kejsersønner og deres efterkommere blev herefter normalt anbragt et eller andet sted i landet med 

medhjælpere, der var godkendt af kejseren. 

Inden da nåede dynastiet at se et oprør ved en af prinserne. Da Hongwu Kejseren døde i 1398 blev 

han efterfulgt af sit barnebarn, Jianwen Kejseren (1399-1402), der var søn af den ældste, afdøde søn. 

Hans farbror, Prinsen af Yan, der holdt til i Yuan Dynastiets gamle hovedstad og havde betydelig 

 
28 Bogstaveligt ’indre pavillon’, oversættes også som ’storsekretariat’ eller ’kabinet’ 
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militær erfaring, var utilfreds og indledte et oprør, der førte til hans sejr og tronbestigelse som Yongle 

Kejseren (1403-1424). Hvad der skete med nevøen er uvist, men i første omgang forsøgte man at 

dække over oprøret ved i kalenderen at forlænge Hongwu Kejserens levetid med fire år. Først et par 

hundrede år senere blev Jianwen Kejserens regering anerkendt og indgik i den officielle kalender, 

men meget materiale fra hans periode var destrueret gennem tiden.29 

Yongle Kejseren udfoldede store bestræbelser på at manifestere sin og Kinas betydning i verden. 

Udsendinge blev med succes sendt til kontinentale naboer i Centralasien helt over til Samarkand og 

Herat i det nuværende Afghanistan. Mod syd blev det nordlige Vietnam erobret og gjort til en kinesisk 

provins, men den blev hurtigt opgivet. Mere kendt er de 7 store flådeekspeditioner i perioden 1404 

til 1433 ned i Det Indiske Ocean. Det var store flåder og store skibe medbringende omkring 25.000 

mand og nogle af dem nåede Afrikas østkyst omkring Ækvator. Siden slutningen af Qing Dynastiet 

er disse rejser nævnt som eksempel på, at kineserne kunne sejle, som europæerne havde gjort, og 

næsten hundrede år tidligere. Det var dog ikke opdagelsesrejser. De sejlede ad kendte søveje og deres 

opgave var først og fremmest at vise den kinesiske magt og skaffe kontakt til mange forskellige lande, 

og de ophørte, da det viste sig, at udbyttet ikke stod mål med de store omkostninger. De var den sidste 

store søværts magtdemonstration fra det officielle Kina frem mod vor tid, men sejlet blev der fortsat, 

både af private og militære på floder og kystnære farvande, men også til fjernere destinationer. 

For at spare på militære udgifter gennemførte Yongle Kejseren kort efter han kom på tronen en 

tilbagetrækning af garnisoner i nord, og grænsen flyttede længere mod syd, nogenlunde hvor Den 

Kinesiske Mur blev bygget, og tæt på Beijing, der nu blev hovedstad. Forsøg på med diplomatiske 

midler at skabe sikkerhed uden for grænsen lykkedes ikke, og i 1410 førte kejseren et felttog mod 

mongolerne, som blev erklæret for en sejr. Det blev efterfulgt af 4 felttog, og i 1424 døde Yongle 

Kejseren på det sidste togt i Duolun ca. 250 km. nord for Beijing.30 

Yongle Kejserens efterfølgere fulgte i hans fodspor med militær interesse, men i 1449 gik det galt. 

Mongolerne under Esen nærmede sig Beijing, og Zhengtong Kejseren (1435-1449) fulgte 

opfordringer til at drage mod dem sammen med en stor hær. Den blev slået godt og grundigt, og 

kejseren blev taget til fange. Ming Dynastiet ordnede det med at udpege en bror, som blev Jingtai 

Kejseren (1449-1457) og fik organiseret forsvaret mod mongolerne. Zhengtong Kejseren vendte 

 
29 Chan 1988: 202 
30 Chan 1988: 222, 226-228. 232-236 



Side 23 

 

tilbage efter et år, men blev holdt i arrest til et kup igen satte ham på tronen, nu som Tianshun Kejseren 

(1457-1464). 

Efter 1450 drog kejsere ikke i felten med undtagelse af Zhengde Kejseren (1505-1521) som der 

var mere spræl i. Han opholdt sig helst uden for paladset og fik et særligt område i nærheden, hvor 

han kunne omgive sig med soldater og andet godtfolk, herunder kvinder. Hans hang til druk og andre 

fornøjelser er der næppe tvivl om, men han var ikke uden evner og hans handlinger er set som forsøg 

på at bryde ud af hoffets snærende bånd og samtidig genoplive den militære tradition fra dynastiets 

tidlige kejsere.31 Han stod i spidsen for et vellykket togt mod mongolerne og i 1520 drog han fra 

hovedstaden mod syd for at deltage i nedkæmpelsen af en oprørsk prins. Han nåede ikke frem inden 

prinsen var taget til fange, og da han kom tilbage til Beijing var han syg og døde kort efter uden at 

efterlade en arving. 

Efterfølgeren blev hans fætter Jiajing Kejseren (1521-1567). Han skulle i princippet adopteres af 

forgængerens forældre, så dynastiets linje var ubrudt, men det modsatte han sig, og fik i stedet sin 

afdøde far æret, som havde han været kejser. Det skabte en del uro i embedskorpset, og der gik det 

meste af 25 år inden det var faldet nogenlunde på plads.32 

I 1550 blev Beijing kortvarigt belejret af mongolske styrker, og samtidig opstod der langs kysten 

store problemer med pirater, som er blevet identificeret med japanere, men de var formentlig en skøn 

blanding af mange folkeslag, herunder europæere. Det tog omkring 20 år at løse disse problemer, dels 

ved en større tolerance for trafik og handel over grænserne til både lands og vands, og dels ved en 

målretning af de militære kræfter. De sidste kom i 1590-erne på en særlig prøve, da Ming Dynastiet 

opfyldte sine forpligtelser over for en allieret. Det var Korea, som normalt har haft en særlig plads i 

Kinas forhold til omverdenen. Korea blev udsat for japanske angreb, som man kan se omtalt som det 

første japanske forsøg på at vinde fodfæste på det eurasiske kontinent. Det andet forsøg var fra 

slutningen af 1800-tallet til 1945. De koreanske og kinesiske styrker slog japanerne til lands og til 

vands, og invasionen blev opgivet. Den gentog sig et par år efter med samme resultat. Myten har 

været, at japanerne opgav grundet en leders død, men nyere undersøgelser af de militære operationer 

viser direkte nederlag. Det skal nævnes, at begge parter brugte ildvåben, samt at Wanli Kejseren 

(1573-1620) viste større interesse for forløbet af felttogene end hidtil antaget. 

Den militære indsats i Korea var med til at svække Ming Dynastiet og i kombination med dårlig 

ledelse af staten og klimaforhold var dynastiet efterfølgende ude af stand til at modstå indre oprør og 

 
31 Geiss 1988: 439 
32 Geiss 1988: 461 
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anslag fra manchuerne på nordgrænsen. I 1644 blev Beijing indtaget af en oprørshær under Li 

Zicheng og kejseren begik selvmord. Kort efter blev oprørerne slået af styrker fra Ming Dynastiet, 

som fik støtte fra en stor styrke af manchuer, og det endte med, at sidstnævnte blev i Beijing og gjorde 

den til hovedstad i Qing Dynastiet. 

Nogle måneder inden indtoget i Beijing havde Li Zicheng oprettet Shun Dynastiet i Xi’an, Tang 

Dynastiets gamle hovedstad. Det varede kun godt et år inden manchuerne fik bugt med det, og Li 

Zicheng blev dræbt. Det tog længere tid med Ming Dynastiet, som forsøgte at genbruge et mønster 

fra Song Dynastiet, som i 1127 forlagde hovedstaden syd for Yangzi Floden, efter at de var besejret 

i Nordkina. Ming Dynastiet havde bevaret en alternativ hovedstad i Nanjing, hvor de oprindelige 

regeringsorganer fortsatte i reduceret form og mest fungerede som provinsadministration. Her blev 

en prins indsat som kejser i det Sydlige Ming Dynasti, men Nanjing blev erobret af Qing styrker året 

efter. Længere mod syd var der endnu et par forsøg med sydlige Mingkejsere, men der var indre 

uenighed, og i 1662 var det slut. Det varede dog godt tyve år, inden de sidste kræfter, der støttede 

Ming Dynastiet, var nedkæmpet, og ved samme lejlighed blev Taiwan en del af Kina. 

Ming Dynastiet levede videre i nogle folks bevidsthed, og som et dynasti under hankinesiske 

kejsere kunne det påkaldes ved utilfredshed med at blive styret af en fremmedartet minoritet. 

Qing Dynastiet 

Qing Dynastiet havde en længere forhistorie. Den egentlige grundlægger var Nurhaci (1559-1626). 

Hans slægt var arvelige høvdinger for en af de jurchen-stammer, hvis forgængere havde grundlagt 

Jin Dynastiet (1115-1234) i Nordkina samtidig med det sydlige Song Dynasti. De boede nu omkring 

grænserne i det nordøstlige Kina, øst for Shenyang og omtales ofte på linje med de centralasiatiske 

steppefolk. Deres politiske organisation med stammer og krigsførelse med rytteri mindede om 

steppefolkenes, men de var mere bofaste med agerbrug i forskellige former suppleret med jagt og 

indsamling. Handel med lokale produkter som skind og ginseng spillede en betydelig rolle her 

omkring 1600, da Nurhaci var i gang med at omorganisere de stammer, han havde fået kontrol over.33 

Det skete i bannere med underafdelinger, som blev brugt militært, men alle familier tilhørte et banner 

og skulle stille soldater. Der blev efterhånden otte manchu bannere, som blev suppleret med otte 

mongolske bannere og otte hankinesiske bannere med mindre afdelinger af koreanere og andre 

folkeslag. 

 
33 Elliott 2004: 67; Di Cosmo 2009: 59 
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I 1616 blev Nurhaci khan over De Sene Jin Dynasti (1616-1636) med hovedstad i Hetu Ala 

omkring 120 km. øst for Shenyang, hvortil den flyttede 1625.34 De kontrollerede nu Ming Dynastiets 

territorium i Liaodong, men på vej sydpå langs kysten led de et større nederlag i 1626, hvor Nurhaci 

formentlig blev såret og døde få måneder senere. Hans efterfølgere fortsatte ekspansionen, i første 

omgang mest mod mongolerne, hvor de omkring 1635 fik fat i den mongolske storkhans segl fra 

Yuan Dynastiet. Det var måske ikke det oprindelige segl, men i traditionen derfra, og det bidrog til at 

styrke manchuernes opfattelse, at de var arvinger til Yuan Dynastiet. I 1636 blev Qing Dynastiet 

grundlagt med en regeringsorganisation bygget op som den kinesiske med 6 ministerier. 

Ambitionerne om at blive et kinesisk dynasti var klare, og det lykkedes nogle år senere. 

Qing Dynastiet medbragte et element af kollektivt styre med prinser og andre, ligesom tronfølgen 

blev besluttet efter rådslagning. Vigtigst var et Rådgivende Regeringsråd yizhengchu, som blev 

oprettet omkring 1630. Fra Ming Dynastiet arvede de en administration, med Oversekretariatet 

direkte under kejseren, og en centraladministration, hvor de vigtige poster nu blev besat med både en 

hankineser og en manchu eller bannermand, med sidstnævnte som førstemand. 

Fra omkring 1730 blev Statsrådet junjichu det mest magtfulde organ til at bistå kejseren. Som 

Oversekretariatet fik det kontor i paladset, men tættere på kejserens egen bolig. Antallet af statsråder 

kunne variere, men typisk fem medlemmer, hvoraf to var bannermænd, to var hankinesere og 

formanden en manchu prins. Statsrådets navn på kinesisk – og manchu – oversættes bedst til 

’Kontoret for Militære Anliggender’, og det udviklede sig netop ud fra kejserens varetagelse af 

hastende militære sager. 

Omkring samme tidspunkt sørgede kejseren for, at hans efterfølger var klart nomineret, så der ikke 

opstod unødige problemer. Bannerne havde været en del i striden om magten, men var herefter 

reduceret til et militært organ under kejserens kontrol.35 Efter 1700 deltog kejseren ikke længere 

direkte i felttog, men den militære tradition fortsatte med hans deltagelse i store efterårsjagter, 

oprindeligt ved Mulan ca. 300 km. nord for Beijing med deltagelse af manchuer og mongoler.36 

Qing: territoriel udvidelse 

Manchuerne medbragte i 1644 et stort territorium i form af de nuværende tre nordøstlige provinser 

og en del af Indremongolske Autonome Region. Som tidligere nævnt blev der i 1689 indgået en traktat 

med Rusland om grænsen, og den blev suppleret med en ny i 1727 længere mod vest. 

 
34 Shenyang kendes også som Mukden (manchu) 
35 Mote 1999: 892 
36 Elliott 2004: 73-74 
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Med mongolerne var der en særlig forbindelse bl.a. ved giftermål med betydningsfulde slægter. 

De østlige mongoler var tidligt med under Qing, men de vestlige mongoler forsøgte at få kontrol over 

alle mongoler. Der var felttog med kejserens deltagelse, og Qing fik inden 1700 kontrol over Ydre 

Mongoli (nu Mongoliet). 

Mongolerne havde kort før 1600 antaget den tibetanske lamareligion, som de også dyrkede under 

Yuan Dynastiet. Dermed blev kontrollen over Tibet interessant for mongolske herskere, og det kom 

til at præge Qing Dynastiet gennem det meste af 1700-tallet. Problemet var de vestmongoler, der 

boede i den nordlige del af det nuværende Xinjiang, og som forsøgte at få kontrol eller indflydelse i 

Lhasa, den tibetanske hovedstad. Det førte til Qing intervention, og omkring 1750 var Tibet reelt 

under Qing Riget. 

Vestmongolerne dannede en stat, Zungaria, og man kan se en begyndende opdeling af Centralasien 

mellem Rusland, Zungaria og Qing Riget, men omkring 1750 blev Zungaria svækket af indre 

stridigheder, og Qing Dynastiet benyttede lejligheden til ved imponerende felttog at erobre området. 

Vestmongolerne forsvandt, der tales om folkemord, men det er usikkert hvor mange det drejede sig 

om. Samtidig udnyttede Qing Dynastiet anledningen til at erobre den sydlige del, hvor beboerne mest 

var tyrkisktalende muslimer. Det samlede område svarer nogenlunde til nutidens Xinjiang. 

I de følgende år blev kontrollen over Tibet konsolideret, så inden 1800 var hele det nuværende 

kinesiske territorium under Qing Dynastiets kontrol. 

Qing: nedgang 

Hen mod 1800 regner man med, at det begyndte at gå nedad for Qing Dynastiet, både internt og 

eksternt. Internt var der begyndende oprør, som kulminerede i fem oprør fra ca. 1850 til ca. 1875. 

Mest kendt er Taiping Oprøret (1850-1864), der bl.a. var vendt mod manchuerne, men de øvrige 

skabte også store problemer, dog ikke nok til at bringe dynastiet til fald. 

Eksternt gav udenrigshandel problemer. Ved landegrænsen mod vest var Kokand utilfreds med 

handelsforholdene. Det blev nogenlunde ordnet i 1835 med politiske agenter fra Kokand i nogle byer 

i Xinjiang med jurisdiktion over udlændinge, en form for eksterritorialitet, samt ret til at opkræve 

importtold.37 På kysten var der også problemer med handel og smugling. Den euro-amerikanske 

handel i te og andre varer fra Kina blev tidligere mest betalt med sølv. Fra slutningen af 1700-tallet 

blev det erstattet af eksport/smugling af opium fortrinsvis fra Indien, og da Qing regeringen besluttede 

at gøre noget ved det, førte det i 1840 til krig med Storbritannien. Qing Riget tabte Opiumskrigen og 

 
37 Fletcher 1978: 377 
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fredstraktaten i 1842 var begyndelsen på en række traktater med Storbritannien og andre lande, der 

gav udlændingene mulighed for at opholde sig og handle i Kina med eksterritorialitet. Danske 

statsborgere var således under dansk domsmyndighed, først ved konsuler, men i sidste ende ved 

domstole i Danmark. 

Endvidere blev toldsatser fastsat i traktaterne, og der var territoriale afståelser. Først Hongkong 

Øen til Storbritannien og 1858-1881 store områder til Rusland. På kinesiske historiske kort er de ca. 

1,5 mio. km² hvoraf ca. ⅔ i nordøst, som var aftalt i traktater, og resten i Centralasien mod vest.38 

Endvidere blev Taiwan i 1895 afstået til Japan, der samtidig overtog den kinesiske indflydelse i 

Korea. 

Reformer og ændringer kom i gang i Qing Dynastiet, men ikke nok til at rette op på de ulige 

forhold til omverdenen. Med Bokseroprøret i 1900 gik det interne og eksterne op i en højere enhed. 

Bokserbevægelsen startede i Shandong Provinsen og var rettet mod Qing Dynastiet, men havde fra 

starten et stærkt element af modvilje eller had mod de fremmede og mod kristne kinesere. I foråret 

1900 gik regeringen sammen med oprørerne mod de fremmede og endte med at erklære krig mod de 

udenlandske magter. 

Kampene foregik alene i Nordkina, idet provinslederne i andre dele af riget indgik aftaler med de 

udenlandske magter, der hen over sommeren nedkæmpede den kinesiske modstand fra såvel oprørere 

som regeringsstyrker. Mest kendt er belejringen af legationskvarteret i Beijing, men det gik også hårdt 

for sig andre steder. Fredsaftalen i 1901 indeholdt store ydmygelser for Qing Dynastiet, og kan 

betragtes som lavpunktet for dets internationale position. Der var herefter en begyndende 

international forståelse for, at det var på tide at Qing Riget fik en mere ligeværdig plads, men der var 

en række forhold, der skulle falde på plads først. 

Med Enkekejserinde Cixi i spidsen blev der sat gang i omfattende og hurtige reformer. Den 

tidligere modvilje mod reformer ser man ofte begrundet i den kinesiske (kongfuzianske) tradition, 

men reformediktet i januar 1901 startede med henvisning til tekster i samme tradition som 

begrundelse for behovet for store og vigtige reformer.39 Vil man forklare modviljen, forekommer det 

mere frugtbart at se på magthavernes usikkerhed over for forandringerne – om de kan beholde deres 

magt og privilegier. En sådan bekymring skulle vise sig velbegrundet. Der kom hurtigt gang i en 

række reformer, men der manglede penge, og de var for langsomme til at dølge ønsker om større 

ændringer, herunder afskaffelse af Qing Dynastiet og dermed manchuernes privilegerede stilling. 

 
38 Zhang 2002: 97 
39 Oversat af Donald Reynolds i De Bary 2000: 284-287 
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Oprøret brød ud 10 oktober 1911 og Den Kinesiske Republik Zhonghua minguo blev udråbt 1 januar 

1912, eller efter den nye kinesiske kalender Minguo 01-01-01 (republikkens første år, første måned, 

første dag). Xuantong Kejseren, også kendt som Puyi (1906-1967), abdicerede den 12 februar 1912. 

Dynastiernes tid i Kina var dermed slut – dog med efterdønninger: Yuan Shikai (1859-1916) var 

republikkens præsident, da han i december 1915 grundlagde Det Kinesiske Kejserrige Zhonghua 

diguo med sig selv som Hongxian Kejseren. Han abdicerede efter ca. 4 måneder og døde kort efter. 

Puyi blev kejser endnu 2 gange. I sommeren 1917 over et genudråbt Qing Dynasti som varede 12 

dage, og i 1934 over Kejserriget Manchukuo Da Manzhou diguo i det nordøstlige Kina. Det var 

internationalt anerkendt af en række lande, bl.a. Danmark fra 1941,40 men som japansk lydstat ophørte 

det med Japans kapitulation i 1945, og er indtil videre det sidste i rækken af dynastier i Kina. 
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