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Historiske massekilder
Erfaringer med edb-behandling af lensregnskaber
Hans Jørgen Marker
Fortid og Nutid december 1993, hefte 4, s. 265-283.
Ældre regnskabsmateriale er ofte omfattende og uoverskueligt at ar
bejde med. Det synes nærliggende at anvende moderne edb-teknik på at
håndtere de mange enkeltoplysninger i regnskaberne. På baggrund af
sit arbejde med edb-behandling af regnskaberne for to jyske len (Dron
ningborg og Kalø) fra 1600-tallets første halvdel gør Hans Jørgen Mar
ker rede for nogle af de overvejelser, man bør gøre sig forud for sådanne
undersøgelser, og giver i et tillæg praktiske eksempler for den, der selv
vil give sig i kast med et tilsvarende arbejde. Hans beretning om de
mange mere eller mindre fejlslagne forsøg undervejs illustrerer samti
dig edb-teknikkens kolossale udvikling i løbet af den sidste halve snes
år.
Hans Jørgen Marker, f. 1950, cand.mag. i historie og matematik, Aar
hus Universitet. Universitetslektor (fra 1993 arkivar) ved Dansk Data
Arkiv i Odense siden 1984.

Der er mange eksempler på kildegrup
per, som indeholder materiale, der har
en ensartet og gentagen struktur. Så
dant materiale ville man i dag vælge
statistiske metoder til at overskue. Der
findes nogle kilder af denne type, som er
frembragt, da statistiske metoder ikke
var til rådighed. Hvis man anvender
statistiske metoder på lidt ældre kilder,
støder man ofte på en række praktiske
og metodiske problemer. Nogle af disse
vil jeg her forsøge at belyse.
Kilder fra førstatistisk tid er aldrig
frembragt med statistik for øje. Grun
den til, at disse kilder eksisterer, er
altså, at de er frembragt med et andet
formål. Dette andet formål skal man
derfor tage i betragtning i sin omgang
med kilderne. Disse overvejelser bliver
ikke mindre komplekse, hvis man øn
sker at sammenføre oplysninger fra kil
der, som er frembragt med forskellige
formål. Det sidste er en øvelse, som man
kun bør indlade sig på med stor for
sigtighed.
For at karakterisere hvilken type af
kilder, jeg har i tankerne, vil jeg an

vende begrebet massekilder. Ved masse
kilder forstår jeg kilder, hvori det er
mere hensigtsmæssigt at behandle en
keltoplysningerne under ét ved hjælp af
faste procedurer end at behandle dem
enkeltvis. Hensigtsmæssigheden har to
sider:
1. Arbejdets omfang kan medføre, at
det er hensigtsmæssigt at anvende en
formaliseret arbejdsform. Det gælder,
når antallet af enkeltoplysninger er så
stort, og når enkeltoplysningerne er til
strækkelig ensartede til, at den tid, der
medgår til at udvikle og afteste de pro
cedurer, der skal analysere data, er ri
geligt indvundet under anvendelsen af
procedurerne.
2. Logisk konsistens er et andet vig
tigt aspekt. Når en person udfører en
række operationer, som indeholder et
vist moment af skøn, er det en oplagt
mulighed, at personens skøn vil være
forskelligt til forskellige tidspunkter.
Det vil medføre, at nøjagtig det samme
spørgsmål kan få forskellige svar til for
skellige tider. Derved kan der blive in
troduceret falske tendenser i materia265
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Fig. 1. Kvittering i Kalø lensregnskab 1629/30. Indscanning.

let. Problemet med logisk konsistens er
mangetydigt. Der består absolut den
mulighed, at man opnår et rigtigere re
sultat med en massekilde, hvis de mulige
tolkningsmåder alle er repræsenteret,
end hvis der er indført en konsistens,
som kilden egentlig ikke danner grund
lag for. Det er i det hele taget et problem
ved anvendelsen af kvantitative meto
der, at resultaterne kan fremtræde som
mere sikre, end de er. Det er derfor en
vigtig forpligtelse i præsentationen af
resultaterne at gøre opmærksom på den
usikkerhed, de er behæftet med.
Som massekilder her er defineret, lig
ger det i selve definitionen, at det er
hensigtsmæssigt at skabe maskinlæsbare datam aterialer på grundlag af
dem. De analyser, som massekilderne
egner sig til, er netop sådanne, som un
derstøttes effektivt af edb-værktøjer.
Ved skabelsen af edb-læsbare datam a
terialer løber man imidlertid ind i det
kompleks af metodeproblemer, som en
266

sådan maskinlæsbargørelse indeholder.
Metodeproblemerne samler sig især om
kring den fortolkning, som er en simpel
følge af, at kilden gengives på et andet
medium end det, originalen befinder sig
på. Da datam aterialet nødvendigvis ud
gør en fortolkning af kilden, bør det
være udstyret med en sådan beskri
velse, at almindelige krav til videnskabelighed indfris.1
Ved siden af metodeproblemerne bør
man ved skabelsen af et datam ateriale
holde sig dets eventuelle genanvendelighed for øje. Genanvendelighed viser
sig i praksis ikke kun at være genanvendelighed for andre brugere end data
producenten. Den mest sandsynlige
genbruger vil ofte være dataproducen
ten selv. Datamaterialer, der skabes
med henblik på en specifik analyse, er i
almindelighed redigerede med henblik
på den analyse, de skal understøtte.
Dette vil ofte begrænse deres anvende
lighed til andre formål.
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Kiendes Jeg Niels Rasmusen Borger och Induaner Vdj Ebbeltofft och giør Witterligtt Att
Jeg haffuer Anamit Aff Welaggt Anders Jacobsen slodtschriffuer paa Calløe J tt Hundrer
och x daller huer daller Beregnedt thil 96 ß. dansche, som ehr for 55 tylter saugdeler huer
tylttenn 2 Rigsdaller hannd aff mig till slottens fornødenhed Bekommedt haffuer, for
huilche for(skrevne) Penghe, Jeg Will Haffue forbe(meldte) Anders Jacobsen for quiteret,
Actum Ebbeltofft Dend 7 February A(nn)o 1630
Niels Rasmussen
egen Haand
Fig. 2. Transskription.

Fortolkning
Når man overfører information fra et
medium til et andet, sker der i denne
proces en fortolkning af informationen.
Fortolkningen kan være rent teknisk,
som når en talværdi udtrykt i højere og
lavere magnetiseringsniveauer på en
diskette overføres til prikker og ikke
prikker på en CD-ROM. Hvis man der
imod transformerer nogle farveklatter
på et stykke papir til elektrokemiske
aktiviteter i et menneskes hjerne, og
disse aktiviteter videre transformeres
til mekaniske påvirkninger af et compu
tertastatur, er sammenhængen mellem
blækklatterne og tasteanslagene langt
fra triviel. Ved transformationen fra
trykt eller håndskrevet dokument til
edb-læsbart materiale sker der fortolk
ning i to trin. Først vælger mennesket
en forståelse af tegnene på papiret, der
næ st tilrettelægges denne forståelse for
computeren. Det første trin i fortolknin
gen kan man kalde læsning. Det andet
trin af fortolkningen vil jeg kalde skriv
ning. Kilder kan ikke anvendes uden
læsning. Derfor bliver læsningen ofte
overset i teoretiske diskussioner af ska
belsen af maskinlæsbare data. Maskinlæsbargørelsen diskuteres i en sprog
brug, der kun tager hensyn til skriv
ningen. Af denne årsag mener nogle, at
det er muligt at tale om en kildegengi
velse uden fortolkning.
I figur 1 ses en af de mulige gengivel
ser af en del af en kilde.2 I denne er
læsningen udskudt og erstattet af en
maskinel reproduktion. En scanner har

fortolket små arealer af papiret og har
på denne baggrund besluttet, om de
skulle være sorte eller hvide. Enhver vil
nok medgive, at informationsindholdet i
gengivelsen afviger noget fra informa
tionsindholdet i originalen. Bedre tekni
ske hjælpemidler vil naturligvis kunne
reducere denne forskel meget. Ikke de
sto mindre vil der stadig være tale om
en reproduktion, som vil afvige fra kil
den selv. Hvis kildens farve og skrift er
fuldkommen perfekt gengivet, mangler
vi måske stadig gengivelse af papirkva
liteten. Det skal dog også anføres, at
man i nogle tilfælde kan opnå en læ
selighed af det scannede, som ikke er til
stede i originalen.3 Det kan for eksem
pel ske derved, at man forskyder kon
trasten, således at udtværet blæk bliver
hvidt, mens den kun lidt mørkere skrift
bliver sort. Scanning er ikke nogen per
fekt gengivelse, men alligevel er der
visse muligheder for at udsætte gengi
velsen for læsning på tilsvarende måde
som originalen. Den har den fordel, at
den er ret hurtig og billig at lave. Mod
sat har den den ulempe, at den kun
giver meget begrænsede muligheder for
edb-baseret analyse.
En anden mulig gengivelse ses i figur
2. I denne gengivelse, som man kan
kalde transskription, er der tabt en hel
del information i forhold til originalen.
Der er tabt mere end ved indscanning.
Hele den fysiske fremtrædelse af tek
sten er gået tabt. På den anden side er
der foretaget en læsning af kilden, hvil
ket gør den mere tilgængelig. Man kan
vel også sige, at en del af den infor267
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kvittering$ 1/Niels/Rasmussen/borger og indvåner/55 tylter/saugdeller/110 rdlr/7 februari
1630 / Anders Jacobsen
Fig. 3. Tilrettelagt input.

mation, der gik tabt ved indscanningen,
er overført i kraft af læsningen. Imid
lertid sker overførslen af information
nu i mennesketolket form. Det er nok
vanskeligere i reproduktionen end i for
lægget at se, at det overstregede ord
efter saugdeler er huer. Det kan videre
gives i transskriptionen. På den anden
side er læseren af transskriptionen to
talt afskåret fra at forkaste den fortolk
ning, der er udtrykt i transskriptionen,
eller at finde grundlag for en alternativ
fortolkning uden at gå tilbage til kilden.
Transskriptionen åbner visse mulighe
der for edb-baseret analyse, men den
tilgængelige software understøtter kun
få typer af analyser tilfredsstillende.
Transskriptionen understøtter n atu r
ligvis fremfinding ved hjælp af tekst
søgning. Til tekstfremfinding ville det
dog være mere hensigtsmæssigt at have
en transskription med normaliseret sta
vemåde. Til kvantitative analyser,
hvori denne oplysning indgår, egner
transskriptionen sig meget dårligt. Der
skal almindeligvis programmeres så
meget, at det vil være enklere at ind
taste oplysningen igen.
Transskriptionen kan udbygges med
markup,4 som afmærker bestemte be
tydningskategorier i teksten. Markup
retter sig dog mere mod tekstanalyse
end mod statistisk analyse. Der er me
gen tale om markup som udgangspunkt
for konstruktion af strukturerede data
materialer. Der har også tidligt været
gjort forsøg hermed,5 men det har drejet
sig om mammutprojekter, der i karak
ter afveg meget fra enkeltforskerens a r
bejde med sit lille, private datam ateri
ale. Hvis markup skal være relevant for
almindeligt forskningsarbejde, mangler
der stadig nogle redskaber.
I figur 3 ses et meget fortolket format.
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Efter læsningen af kilden er de »væsent
lige« oplysninger blevet skrevet i et for
mat, der kan læses af et program. For
m atet vil være afhængigt af program
met. Der sker naturligvis en tilsvarende
forenkling af informationen i kilden,
hvis dataindtastningen er programun
derstøttet, og indtastningen sker i et
indlæsningsskærmbillede. I et udtog
som det her viste er fortolkningen fæ r
dig, og edb-behandlingen kan begynde.
I og med at den »væsentlige« informa
tion er uddraget, er en hel del triviel og
»betydningsløs« information bortkastet.
Mange af de naturlige analyser, denne
kilde kan udsættes for, har fuldt til
strækkelig information i uddraget. Alli
gevel er der noget i udtrykkene »væ
sentlig« og »betydningsløs«, der virker
skræmmende. Problemet er, at den, der
skabte datam aterialet, for altid har
bortkastet den information, som han
ikke selv finder relevant for sin analyse.
F.eks. har han ikke medtaget, at Anders
Jacobsen var slotsskriver på Kalø. Det
ved han så udmærket, for Anders Jacob
sen går igen på mange kvitteringer,
men den næste, der vil bruge m ateria
let, har muligvis ikke denne viden. Ma
terialet er i denne udgave uegnet til en
undersøgelse af stillingsbetegnelser og
navneskik. Den, der vil studere stil
lingsbetegnelser og navneskik på
grundlag af Kalø lensregnskab, er altså
henvist til at skabe et nyt datam ateri
ale. I teorien skulle dette nye materiale
kunne sammenføres med det økonomisk
orienterede materiale, der ville blive re
sultatet af en kodning som i figur 3.
Derved ville der blive skabt et mere
komplet billede. Jeg kender dog ingen
eksempler på, at to uafhængige data
m aterialer skabt over samme kilde er
blevet sammenført. Når man anvender
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tilrettelagt input, foretages der ofte en
tolkning eller normalisering samtidig
med indtastningen. Normaliseringen
sker ved, at man ud over at læse kilden
vælger en bestemt gengivelse af det læ
ste, f.eks. laver »Rasmusen« om til »Ras
mussen«. Det kan ofte være enklere at
gengive normaliserede former end at
finde den præcise læsning; på den an
den side kan man reducere informa
tionstabet ved at medtage oplysnin
gerne i deres oprindelige form sammen
med den normaliserede form.
Der er ikke ved nogen af de nævnte
gengivelser tale om, at datam aterialet
træ der i stedet for kilden på en måde,
der gør originalen overflødig. Det mener
jeg nu heller ikke, er noget ideal for
kildeudgaver.

Prisdata fra tidlig nyere tid
Det, jeg interesserer mig for her, er pris
data fra tiden før Enevælden. En be
grundelse for at interessere sig for disse
data er, at der findes mange af dem. I
det hele taget er det kendetegnende for
16. og 17. århundrede, at der findes
masser af eksakte, kvantitative oplys
ninger i kilderne, men meget få aggregerede størrelser. Der er altså priser,
men ikke prisstatistik. Inpdlertid er
netop de aggregerede værdier meget
centrale for vor tids forståelse af sam
fundsudviklingen.
Det er elem entært fristende at for
søge at bruge de mange tal til at skabe
de aggregerede størrelser, som datiden
ikke har skabt. I mange sammenhænge
viser et sådant projekt sig dog at være
meget omfattende; ikke mindst er det
vanskeligt at sikre og kontrollere resul
taternes repræsentativitet. (Her skal
det dog i parentes bemærkes, at nuti
dens offentlige statistik ikke altid lader
sig sidestille med Cæsars hustru. Vor
tids statistik kan være mere problema
tisk, end den udgiver sig for at være.)
Det, der kan lade sig gøre på baggrund

af kilderne, er at skabe aggregerede
data, der h ar udsagnskraft over for et
veldefineret sagsforhold i datiden, f.eks.
prisudviklingen for udspisningen på et
bestemt len eller lignende. I hvilket om
fang, sådanne rækker lader sig genera
lisere, er straks mere diskutabelt.
Nu kan den afgrænsede problematik
naturligvis i sig selv være af interesse.
Videre er mangelen på gode prisrækker
så påtrængende, at forskningen betje
ner sig af rækker af meget ringe almen
gyldighed såsom de sjællandske kapi
telstakster for rug6 eller, især i ældre
tid, sølvværdien i mønterne. I nogle til
fælde forfalder man til en rent anek
dotisk anvendelse af priser.7 Man bru
ger et isoleret kildested, der angiver en
pris, som et generelt udtryk for prisen
på den pågældende vare. Som alterna
tiv til sådanne løsninger er det af nogen
interesse at have prisrækker af ganske
vist begrænset, men dog veldefineret re
præsentativitet.
Fra 16. og 17. århundrede er der be
varet såvel offentlige som private regn
skaber. Endvidere findes der en del tak 
sationer, der er fremstillet med det for
mål at beskrive eller påvirke prisdan
nelsen. Endelig findes der tilfældige
prisoplysninger i breve, dagbøger etc. I
denne buket af muligheder har jeg valgt
at interessere mig for regnskabsmateri
alet, herunder specielt lensregnska
berne. De priser, jeg arbejder med, er
sådanne, som har været anvendt i vir
kelige transaktioner. Det vil sige, at det
er priser, der har været lagt til grund i
situationer, hvor en bestemt, nærmere
angivet varemængde har ændret ejer
forhold. Denne type priser er absolut
dominerende i lensregnskaberne. Yder
ligere er den ene part i transaktionen
altid lenet, hvilket giver nogen kon
stans i det niveau, hvorpå der handles, i
det mindste når man ser på samme
vare. Endelig er regnskaberne revide
rede i samtiden, hvilket giver en rimelig
grad af troværdighed af de meddelte op
lysninger.
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De data, der indgår i mit datam ateri
ale, stammer fra flere kilder. De to tred
jedele er dog fra Kalø og Dronningborg
lens regnskaber. D atam aterialet er ar
kiveret i Dansk Data Arkiv som
DDA-1066: Priser og lønninger fra Øst
jylland 1571-1661. Som arbejdet er
skredet frem, er undersøgelsen blevet
udvidet, men titlen rammer stadig det
centrale. Den overvejende del af oplys
ningerne i m aterialet er fra Østjylland
og fra første halvdel af 17. århundrede.
Der forekommer priser i m aterialet fra
andre dele af landet end Østjylland. De
ældste priser er fra 1487, og de yngste
er fra 1660. Det er planen i senere faser
af arbejdet at udbygge m aterialet med
flere priser og lønninger. Bestræbelsen
er dels at dække større dele af landet,
dels at få en bedre dækning af 16. år
hundrede. Fra 16. århundrede er der
næsten ikke bevaret lensregnskaber,
hvilket gør det vanskeligere at samle et
sammenhængende materiale.

Dataindlæsningen
Gengivelsen i figur 3 er den type ind
læsningsformat, der anvendes i pro
grampakken Kleio. Kleio er et database
programmel for historikere. Det er ud
viklet i et samarbejde omkring MaxPlanck-Institut für Geschichte i Göttin
gen. Kleio udmærker sig ved at være
grimt og utilgængeligt og at kunne al
ting. Programpakken kan i Danmark
erhverves fra Dansk Data Arkiv. Da jeg
grundlagde mit datam ateriale, eksiste
rede Kleio ikke. Jeg var derfor ikke stil
let over for afgørelsen af, om Kleio var
et egnet redskab til mit formål. Det, jeg
havde til disposition til indlæsningen af
mit materiale, var en 64 kB CP/M 2.2
computer. CP/M betyder Control Pro
gram for Microcomputers. Dette styre
system blev produceret af firmaet Digi
tal Research. CP/M 2.2 var det mest ud
bredte styresystem for microcomputere
i tiden, før pc’erne kom frem, og 64 kB
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RAM var almindeligvis den største be
stykning med intern hukommelse for
disse maskiner. De mindste maskiner,
der sælges i dag, h ar 2 MB RAM. 2 MB
er 2048 kB eller 32 gange mere end de
største CP/M-maskiners interne hu
kommelse. Til den anvendte computer
havde jeg en højniveausprogcompiler,
hvormed jeg kunne skrive indlæsnings
programmer. Disse programmer var
helt enkle og styrede alene feltlæng
derne. Data blev lagret på disketter som
lister i et tegnformat. Med datidens dis
kettestørrelser betød det anvendelsen
af omkring 80 disketter. Samtidig med
indlæsningen blev der taget kopier af de
filmsider, hvorfra oplysningerne stam 
mer. Disse kopier har vist sig at være
uvurderlige under datarensningen.
Originalfilerne blev dannet i to for
mater, et for priser og et for lønninger.
Målet var i dataindlæsningsfasen at til
vejebringe så mange oplysninger som
muligt, frem for at strukturere oplys
ningerne til analyse. Med den viden om
datam aterialet, jeg nu har, og med de
redskaber, der i dag står til rådighed,
ville jeg nok vælge et indlæsningsfor
mat, som i højere grad ville tilgodese
begge hensyn. I dag har man et meget
større spektrum af redskaber til rådig
hed for tilrettelæggelsen af en sådan da
taindskrivning, end man havde i begyn
delsen af 1980’erne. Den oprindelige
prioritering var imidlertid at få mange
oplysninger lokaliseret, læst og indskre
vet. Det var endvidere en eksplicit for
udsætning, at fortolkningen af de ind
læste oplysninger hovedsagelig skulle
lægges i datarensningsfasen.

Rensning og normalisering
Fra disketterne blev data flyttet op til
en mainframe. På mainframen var SAS
til rådighed. SAS, Statistical Analysis
System, er en udbredt programpakke til
dataanalyse og statistik. Jeg ville i te 
orien have kunnet gennemføre data-

Historiske massekilder

rensningen på mainframen i det, der
blev den endelige arbejdsform. Nu er
det desværre sådan, at mainframes er
nogle uvenlige og langsommelige bæ
ster, som giver lange svartider. Det for
trin, som mainframen m åtte have i reg
nekraft, sættes til i kampen med dens
umulige brugergrænseflade og øvrige
obstruerende udenværker. Disse lidet
tilfredsstillende arbejdsforhold førte
mig ud i en række eksperimenter med
placeringen af data. Af disse har nok
især de fejlslagne interesse for læseren.
I arbejdet med massedata kan man
bruge lang tid på at opdage en fejl, især
hvis fejlen består i, at den valgte a r
bejdsmåde vil tage for lang tid.
Den del af data, der stammer fra Kalø
len, blev samlet i et SAS-datasæt på
mainframen. Da jeg i nogen tid havde
forsøgt at gennemføre datarensningen i
SAS på mainframe, blev data overført
til en OSIRIS-fil. OSIRIS var navnet på
en ikke længere eksisterende statistik
pakke. Det filformat, som OSIRIS an
vendte, har dannet grundlag for det for
mat, som dataarkiverne anvender til
opbevaring af deres datam aterialer.
OSIRIS-filen blev tilgået direkte ved
hjælp af programmer, som blev skrevet
til formålet. Dette projekt kunne mulig
vis have været gennemført. Imidlertid
bliver et programmeringsprojekt af den
størrelsesorden, der her var tale om, let
afsporet. Dette projekt blev drejet i ret
ning af et forsøg på at skabe forbindelse
mellem programpakken Kleios system
filer og Dansk Data Arkivs arkiverings
format OSIRIS. Disse to verdener viste
sig dog at være uforligelige. Men jeg har
fået at vide, at Kleio i dag indeholder
visse rester fra mit opgivne program
meringsprojekt.
I et prismateriale fra den periode, der
her er tale om, vil der være elementer af
ensartethed og elementer af uensartethed. Det vil ydermere være sådan, at
når man behandler m aterialet ud fra
metoder, der forudsætter ensartethed,
vil de uensartede træ k være dem, der er

mest iøjnefaldende, fordi de kræver
mest hensyntagen ved behandlingen.
Omvendt vil de ensartede træ k ved ma
terialet være meget indlysende, når
man behandler m aterialet med indivi
duelt rettede metoder, idet de ensartede
dele af m aterialet bringer arbejdet ind i
trivielle gentagelser. Da jeg altså havde
foretaget to forsøg på at gennemføre a r
bejdet med datam aterialet med meto
der, der forudsatte ensartethed, var jeg
helt overbevist om, at datam aterialet
var for uensartet til at kunne behandles
hensigtsmæssigt med disse metoder.
Det næste forsøg blev derfor at indlæse
m aterialet i en database med henblik på
at behandle enkeltoplysningerne en
keltvis.
Valget af database var i nogen grad
styret af, at programmellet skulle været
et, jeg kendte og havde til rådighed. Det
var også af betydning for valget, at jeg
ønskede at anvende et produkt, hvorfra
data på enkel vis kunne flyttes til reg
neark og tekstbehandling. I 1987 var
dette et mere snærende krav end i dag,
hvor dataudveksling mellem forskellige
programmer er temmelig godt under
støttet. Et af de mulige valg var at
bruge WordPerfect, PlanPerfect og DataPerfect.
Efter indlæsning i DataPerfect blev
prisoplysningerne placeret i en simpel
flad fil. De normaliserede størrelser
blev beregnet og indlæst manuelt for
hver enkelt oplysning. Denne proces var
meget arbejdsintensiv, hvilket var årsa
gen til, at jeg opgav den, da den var 40%
gennemført. Problemerne er almindelig
kendte for historikere, der beskæftiger
sig med mønt og mål fra nyere tid.
Møntforholdene ændrede sig igennem
perioden, og det kan i perioder være
vanskeligt at afgøre, hvad betegnel
serne dækker over.8 Det sidste gælder
også for de angivne mål.
De enkeltoplysninger, som blev fær
dig datarenset og normaliseret i databa
sen, er for en dels vedkommende spredt
ud igennem materialet, men alle priser
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Variabelnavn Værdi
Label
1630
AAR
År
K30R87
IDENT
Identifikation
Nummer fra
NUMMER 2237
indlæsningen
Normaliseret
NORMBET Rug
betegnelse
tdr
Normaliseret enhed ENHED
Normaliseret
TOT-MAEN 0.000
mængde
Samlet pris i
0.000
TOT-SK
skilling
Normaliseret
0.000
ENH-PR
enhedspris
Betegnelse som
OPR-BET Rug og mel
indlæst
Mængde som
OPR-MAEN 15.5 læst 8.5 td
indlæst
1.5 skæp 1 fk
Enhedspris som
OPR-E-PR tønden 3 rdl
indlæst
Samlet pris som
OPR-T-PR 1421 rdl 15 sk
indlæst
KOEBER
Bønderne
Køber
KOEB-HJM KL
Købers hjemsted
SAELGER KL
Sælger
Sælgers hjemsted SAEL-HJM KL
KILDE
Kilde
Kommentar
KOMMENT p. opboren aff
bønderne
1421
OTPOl
OTP02
rdlr
15
OTP03
OTP04
sk
OTP05
OTP06
OTP07
OTP08
OTP09
OTP10
Bemærkninger til
OTPKOM
totalpris
Totalpris i skilling,
NOTP
beregnet
136431.00

OTM01
OTM02
OTM03
OTM04
OTM05
OTM06
OTM07
OTM08
OTM09
OTM10
Bemærkninger til
OTMKOM
total mængde
Målesystem i
mængdeangivelsen MAALSYST
Total mængde,
NOTM
beregnet
EHP01
EHP02
EHP03
EHP04
EHP05
EHP06
EHP07
EHP08
EHP09
EHP10
EHP-PS01
EHP-PS02
EHP-PS03
EHP-PS04
EHP-PS05
EHP-PS06
EHP-MS01
EHP-MS02
EHP-MS03
EHP-MS04
Bemærkninger til
enhedspris
EHPKOM
Prisdelen af enhedspris i skilling
EHP-PT
Mængdedelen af
enhedspris
EHP-MT
Normaliseret
NEHP
enhedspris

15.5
læster
8.5
tdr
1.5
skp
1
fik

rug
473.719
1
tdr
3
rdlr

3
rdlr

1
tdr

288.000
1.000
288.000

Fig. 4. En enkeltoplysning fra datamaterialet.

fra 1632 og frem blev færdiggjort med
disse metoder.
Valget af DataPerfect som database
var i særlig grad årsag til, at dette eks
periment blev fejlslagent. Imidlertid
har m aterialet også haft en tu r i Bor
lands Paradox, inden jeg besluttede mig
for at sende det tilbage til SAS. Paradox
kunne nok have løst opgaven, idet pro
grammeringssproget i Paradox effektivt
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understøtter generel behandling af
data. Microsoft Excel har også fået lov
til at snuse til datam aterialet. Da den
seneste version af dette program under
støtter krydstabuleringer, kunne det jo
være.... Excel ville dog kun acceptere
halvdelen af datam aterialet, og efter at
have kørt i det meste af en weekend på
en 20 MHz 386’er med 4 MB RAM opgav
Excel totalt at lave en krydstabel af to
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variable i et materiale med 4.500 en
keltoplysninger.
Da jeg således næsten var nået halv
vejen med datarensningen, indså jeg
sidst i efteråret 1992, at den enkeltob
servationsbaserede metode ikke egnede
sig til mine data. Imidlertid har de
mange forskelligartede eksperimenter,
som datam aterialet har været udsat for,
været mig til nytte i andre sammen
hænge. Den indvundne afklaring af for
skellige metoders og redskabers anven
delighed til forskellige typer af datam a
terialer kan nok også være af en vis
generel interesse. Omvendt må man
sige, at med den viden og de redskaber,
der i dag står til rådighed, er den rime
lige tid for normaliseringen af et ma
teriale af denne karakter og størrelse de
ca. 200 timer, som jeg har lagt i mit
datam ateriale siden efteråret 1992.
D atam aterialet blev derfor udskrevet
på en listeform, der omtrent svarede til
det oprindelige indlæsningsformat, dog
med opretholdelse af resultaterne af
den foretagne manuelle normalisering.
Det listeformede datam ateriale blev
indlæst i SAS. Valget af SAS kan mulig
vis have et element af tilfældighed over
sig. Tilfældigheden består i, at jeg i de
taljer gennemskuede, hvorledes jeg i
SAS skulle få normaliseret de tekst
strenge, som de oprindelige oplysninger
består af, mens det samme ikke gik op
for mig i Paradox. Placeringen af det
rensede datam ateriale i SAS med hen
blik på analysen har derimod ikke det
samme præg af tilfældighed. De rele
vante analyser, som man kan under
kaste et materiale som det foreliggende,
er langt bedre understøttet af SAS end
af noget databaseprogram.
Den maskinelle normalisering er nu
gennemført for mængde, enhedspris og
totalpris. I alle tilfælde er den grund
liggende metode den samme. Først er
tekststrengen opdelt i enkelte ord. Der
næ st er disse ord normaliseret, således
at første ord er et tal, andet ord en be
tegnelse udtrykt i et kontrolleret ordfor

råd, tredje ord igen et tal, osv. Ved kon
trolleret ordforråd forstås et ordforråd,
der ikke indeholder synonymer, og i
dette tilfælde kun har ét tal, flertal. Der
er således kun ét ord for tønde, td., tøn
der, etc., nemlig tdr. I intet tilfælde var
antallet af ord større end ti, men det er
naturligvis noget, man må undersøge
separat.
I figur 4 ses en oplysning fra data
m aterialet i dets endelige form. I første
kolonne af udskriften står Label, beteg
nelsen for den pågældende variabel.
Anden kolonne indeholder variablens
navn i programmet og sidste kolonne
variablens værdi. Lensregnskabsåret
1630/31 er forkortet til 1630. Identifika
tionen er en kodet henvisning til kilden:
K30 angiver Kalø lens regnskab
1630/31. R87 angiver folio 87 af regn
skabet. I normaliseret betegnelse er
»Rug og mel« blevet betegnet som rug.
Køberen er angivet som Bønderne.
OTPOl-OTPlO er opdelingen af oprin
delig totalpris i enkelte ord. OTM01OTM10 er opdelingen af oprindelig to
talmængde på enkelte ord. EHP01EHP10 er opsplitningen af oprindelig
enhedspris. Til beregning af mæng
derne er variablen MAALSYST indført.
Denne variabel opdeler m aterialet i ho
vedgrupper, inden for hvilke der som
regel gælder det samme målesystem.
Sådanne grupper er rum-, længde- og
vægtmål. Nogle varegrupper med sær
lige målesystemer behandles separat,
herunder kornsorterne, papir, brænde,
etc. Prisdelen af enhedsprisen er over
ført til et nyt sæt mellemvariable EH PPS01 - EHP-PS06, ligesom mængdede
len er flyttet til EHP-MS01 - EH PMS04. EHP-PS og EHP-MS anvendes
ved automatiske kontroller. I perioden
1602-1610 er det f.eks. meget alminde
ligt, at rdlr (rigsdaler) er angivet som
dir (daler). Det kan imidlertid let kon
trolleres af et program. Når blot man
har mængde, enhedspris og totalpris,
kan man lade programmet sammen
ligne totalprisen med produktet af en273
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20004010717002870001C0121M ARIANE-C.
20004010717002870001001233 67
004000410

KAARUP
010101

3
3

Fig. 5. Gennemkodede data. Eksemplet er fra DDA-1447: Folketællinger fra Odense 1875-1911,
produceret og arkiveret a f Per Boje, Historisk Institut, Odense Universitet.

hedspris og mængde. Hvis sammenlig
ningen ikke stemmer, kan programmet
beregne sammenligningen ud fra anta
gelsen, at dir skal være rdlr, mk (mark)
skal være rmk (rigsmark), etc. Hvis
sammenligningen passer under denne
antagelse, kan man lade programmet
indføre rettelserne og indskrive en kom
m entar herom. En sådan kontrol er ud
ført på datam aterialet. Flere kontroller
af denne type er mulige, f.eks. for de
forskellige tøndeantal på læsterne, der
kan forekomme i kornmålene.
Ved siden af automatiske kontroller
er der den mulighed at udskrive de fejl
agtige enkeltoplysninger og behandle
dem med individuelle metoder.
De kodninger, som er foretaget i figur
4, er trivielle og kan formentlig opløses
uden bistand fra en kodenøgle. Kodning
kan være drevet betydeligt videre, som
det ses i figur 5. Denne type data kan
kun fortolkes ved hjælp af en kodenøgle.
Fordelene ved at placere data i et så
dant format er, at m aterialet er meget
let at analysere i en statistikpakke, og
at det ikke kan indeholde ambivalenser.
Det største problem er nok, at tolknin
gerne næsten udelukkende er lagt forud
for datam aterialets tilblivelse, så det
kan være problematisk at dokumentere
tolkningerne. Egentlig er gennemkodede data ikke principielt forskellige fra
data, som er normaliseret til et kontrol
leret ordforråd. Forskellene er hoved
sagelig, at nødvendigheden af doku
mentation er mere indlysende for gennemkodede data, og at gennemkodede
data sparer plads og giver bedre svarti
der ved visse typer software. Den løs
ning, som i dag forekommer naturlig, er
at operere med såvel en oprindelig som
en kodet gengivelse af den samme op
lysning. Den kodede værdi kan hen
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sigtsmæssigt konstrueres maskinelt ud
fra værdien i den oprindelige (og even
tuelt andre variable). Derved opnås, at
kodningen bliver konsekvent, og at for
kert kodning kan omgøres på enkel vis.
Det ligger inden for mine overvejelser at
indføre mere kodning i mit datam ateri
ale.

Dataanalyse
1 1989 lavede jeg en lille analyse af pris
udviklingen i 1640’erne, som er publi
ceret andetsteds.9 Fra dette arbejde og
fra et større, upubliceret arbejde10 kan
udledes følgende generelle beskrivelse
af den analyse, som m aterialet nu er
ved at gennemgå.
Til studier af prisudviklingen er det
hensigtsmæssigt at konstruere prisin
dekser. Til at udarbejde prisindeks har
man brug for en vægtningsmængde, så
ledes at de enkelte varer kan vægtes i
forhold til hinanden. Eller mere popu
lært: Når man vil lægge sild og øl sam
men, lader det sig kun gøre, fordi begge
varer kan udtrykkes ved deres værdi i
penge, f.eks. skilling. Man skal dog vide
hvor mange tønder sild og hvor mange
tønder øl, der skal indgå i regnestykket,
for at resultatet har mening. De mæng
der, der skal anvendes i indeksbereg
ningen, kaldes indeksmængder. Hvert
enkelt tal i listen kaldes den pågæl
dende vares vægt.
Det er min opfattelse, at man, hvis
man har et tilstrækkeligt stort og vari
eret prismateriale, vil kunne bruge
selve m aterialet til at konstruere vægt
ningsmængden. Hvis m aterialet er til
strækkeligt stort og varieret, vil nemlig
de mængder, der forekommer i m ateria
let, afspejle den samlede omsætning i
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Ar
1602
1604
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1653
1655
1660

Antal ob Største værdi
servationer
1
1
1
3
2
5
6
6
2
1
5
3
5
2
7
5
4
1
6
3
2
6
3
2
9
7
6
3
7
9
8
12
8
9
6
4
2
3
2
1
4
2
4
3
1
3
4
1

128.000
96.000
48.848
144.000
144.000
96.000
101.750
148.000
88.000
66.606
148.000
160.000
140.000
136.500
384.000
96.000
89.600
128.000
256.000
282.000
176.000
192.000
384.000
192.000
352.000
352.000
288.000
352.000
240.000
256.000
252.000
192.000
192.000
192.000
272.000
192.000
192.000
192.000
192.000
160.000
192.000
192.000
208.000
224.000
256.000
144.000
72.000
224.000

Mindste værdi
128.000
96.000
48.848
80.000
88.354
70.400
54.370
70.469
80.000
66.606
63.513
128.000
80.051
79.947
72.011
75.257
75.200
128.000
168.000
256.000
160.000
192.000
192.000
128.000
288.000
192.000
160.000
160.000
160.000
192.000
156.000
160.000
168.000
144.000
192.000
144.000
192.000
176.000
160.000
160.000
159.680
160.000
160.000
192.000
256.000
144.000
68.000
224.000

Samlet mængde Vægtet enhedspris
637.453
55.000
2283.000
656.922
241.000
1650.438
1009.688
4214.500
186.906
1572.000
2119.906
1310.375
2023.000
1258.374
2262.125
1919.234
850.000
261.828
1246.922
486.438
400.000
738.990
287.000
122.188
180.313
1091.969
1137.906
148.000
356.719
575.063
616.500
1253.156
1178.375
1020.156
664.969
1134.375
99.906
356.750
235.594
134.172
592.234
184.000
1807.725
193.500
876.813
8.000
738.188
132.000

128.000
96.000
48.848
120.432
91.817
83.133
69.708
93.390
82.571
66.606
139.395
152.416
107.721
95.738
101.137
83.885
85.252
128.019
223.442
274.903
171.997
192.008
193.338
190.429
294.045
255.728
179.706
170.378
195.407
202.966
171.406
166.598
187.927
167.421
200.061
169.489
192.000
178.781
180.854
160.000
186.543
166.348
200.781
194.315
256.000
144.000
69.387
224.000

Fig. 6. Gennemsnitlige årspriser for rug, pris pr. tønde i skilling (med tre decimaler).

det beskrevne univers. Hvis man arbej
der med et enkelt regnskab, som er
komplet bevaret, er forudsætningen tri
viel. Man har alle transaktionerne og
derfor en fuldstændig beskrivelse af om

sætningsmængden. Hvis man har pri
ser, som er taget ud af en større sam
menhæng (f.eks. vareomsætningen i
Østjylland) bliver det mere vanskeligt
at afgøre, om uddraget er repræsenta275
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tivt. Vi kender jo netop ikke den sam
lede størrelse og sammensætning af va
reomsætningen i Østjylland. Problemet
er næ rt beslægtet med traditionelle sta
tistiske problemer som f.eks. at tælle
torskene i Nordsøen. Det er værd at
lægge mærke til, at udfaldet af overvej
elserne over en given datamængdes re
præsentativitet er afhængigt af, hvilken
brug man vil gøre af resultatet. Har
man skaffet sig rimelig baggrund for at
mene, at man har et prismateriale, der
afspejler den samlede omsætning i det
undersøgte område i den undersøgte pe
riode, vil man kunne opdele det i kor
tere, overlappende tidsrum, sammen
tælle de samlede mængder for hvert af
disse og bruge summerne som vægt
ningsmængder for de enkelte tidsrum.
Perioderne skal være så korte, at om
sætningen kan anses for at have en kon
stant sammensætning inden for hver af
dem. Overlappet mellem dem skal an
vendes til at sætte periodeindekserne
sammen til et længere prisindeks. En
sådan teknik vil jeg betegne som intern
vægtning.
Ved siden af intern vægtning kan der
være muligheder for ekstern vægtning.
F.eks. kan man med en udspisningstakst vise udviklingen i fødevarepri
serne. Det, der behøves for at konstru
ere en ekstern vægt, er en samlet liste
over varemængder. Når man anvender
en sådan liste som vægt, må man der
efter forholde sig til, hvad det er, man
har fået indekseret.
Med m aterialet i dets nuværende til
stand er det meget enkelt at konstruere
årsgennemsnitspriser og foretage be
regninger på grundlag af dem. Hvor
SAS med noget besvær lod sig overtale
til at medvirke til normaliseringen af
data, er programmet på hjemmebane i
sorteringer og beregninger.
M aterialet indeholder 501 forskellige
varer, der giver anledning til 4.033 års
gennemsnitspriser. Udskrevet bliver
det en tabel på ca. 120 sider. I figur 6 er
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vist årsgennemsnitspriserne for rug ef
ter 1600.
Som tabel 6 fremtræder, er der ingen
tydelige tegn på manglende normalise
ring. En værdi, der giver anledning til
mistanke, er prisen for 1655. Men fak
tisk var rugprisercæ så lave det år. Ka
pitelstaksten for Århus stift var 4
mk/td,11hvilket er i nydelig overenstemmelse med de værdier, jeg har i alle fire
enkeltoplysninger fra 1655. Tabeller
som den foreliggende er et redskab i da
tarensningen. I mange tilfælde kan de
afsløre systematiske fejl i normaliserin
gen. I så fald er den procedurebaserede
arbejdsform den enkeltobservationsba
serede langt overlegen. En systematisk
fejl kan oprettes på en eftermiddag, når
det, der skal gøres, blot er at rette og
køre nogle procedurer. Hvis hundreder
af enkeltobservationer skal opspores og
rettes, som det kan være tilfældet ved
enkeltobservationsmetoder, bliver fejl
retningen mere arbejdskrævende.

Kildetyper og dataformater
Det er indlysende, at hver enkelt type
kodning egner sig bedre til nogle data
m aterialer end til andre. De parametre,
der styrer egnetheden, er graden af gen
tagelse i kildens struktur, datam ateria
lets samlede størrelse og den tilsigtede
analyse. Det har også betydning for val
get af dataformat, om kilden gengives i
sin fulde ordlyd, eller om der foretages
uddrag fra den. Modsat det, der i visse
kredse har været hævdet, mener jeg
ikke, at totale kildeudgaver skal frem
hæves som et altoverskyggende ideal.
Det gælder lige fuldt i dag som for ti år
siden, at edb-anvendelse i historiefaget
skal være resultatrettet, og der er andre
relevante resultater end skabelsen af
genanvendelige datam aterialer. Når
man foretager ekstrakter fra en kilde,
kan det ofte forekomme, at uanset, at
kildens struktur er meget varieret og
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kompleks, er ekstrakterne af ensartet
struktur og derfor velegnede til indlæg
gelse i et databaseformat. Normalt vil
markup eller tilsvarende tekstbaserede
formater være mest velegnede til kilder
med en meget kompleks eller varie
rende struktur. Denne egnethed er dog
under forudsætning af, at det materiale,
som tænkes behandlet, er af en over
kommelig størrelse. Et særligt og vel
egentlig uløst problem rejser sig ved
meget store og samtidig meget kom
plekse kilder. Som eksempel kunne
man tænke sig brevvekslingen mellem
et ministerium og omverdenen i en år
række. En sådan kilde kunne tænkes på
forhånd at være maskinlæsbar, men det
er ikke indlysende, hvilke redskaber der
hensigtsmæssigt kan tages i anvendelse
for at analysere den. Problemet er, at
selv om samlingen af breve er meget
interessant, er de fleste af de enkelte
breve isoleret set mindre betydnings
fulde. N år der er adskillige tusinder
breve, kan man ikke investere flere mi
nutter i hvert. Jeg er blevet fortalt, at
der i efterretningsvæsenerne er udvik
let programmel med henblik på at løse
problemer af denne type, men det er
mig ikke bekendt, at sådant program
mel er alment tilgængeligt.

Valg af dataformat
Det er altså min påstand, at der ikke
findes nogen ufortolket omdannelse af
en kilde til et datamateriale. D atam a
terialet er en behandling af kilden, og
behandlingen bliver produceret med et
formål for øje. I valget af dataformat er
det således vigtigt, at man gør sig klart,
hvilke konsekvenser valget har. Det har
betydning for hvilken informations
mængde, der vil være til stede, når da
tam aterialet underkastes analyse. Val
get har også konsekvenser for hvilke
vanskeligheder, bestemte analysetyper
vil møde.

En transskription i en statistikpakke
fordrer mange linier programkode, in
den der kommer resultater frem. Om
vendt vil en gennemkodet udgave af en
kilde ikke levne meget til tekstorien
terede analyser.
Ressourceproblematikken skal også
tages i betragtning ved valg af datafor
mat. I edb-baserede projekter fra
1960’erne og 1970’erne var det meget
eksplicit, at økonomien var medbestem
mende i undersøgelsens design. Dati
dens edb-projekter var ofte meget kost
bare, og edb-ressourcer var erkendt som
knappe ressourcer. Det var altså n atu r
ligt, at man overvejede lager- og kør
selsøkonomi i forbindelse med histori
ske edb-proj ekter, ligesom man gjorde
det i forbindelse med al anden edb-anvendelse. I dag er edb-ressourcerne
nærm est uendelige i sammenligning
med de ressourcer, der kunne dispone
res over for to årtier siden. Derfor bliver
ressourceovervejelserne ikke taget fuldt
så alvorligt i dag. Imidlertid er arbejds
tid også i dag en virkelig knap res
source. Ikke mindst når det drejer sig
om store materialer, herunder sådanne
m aterialer som produceres med henblik
på kvantitativ analyse, må dataforma
tet vælges med skyldigt hensyn til tids
forbruget. Selv ved et materiale af en så
relativt beskeden størrelse som 9.000
enkeltoplysninger vil to m inutter brugt
på hver enkeltoplysning blive til 300 ti
mer. Hvis man bruger 15 m inutter på at
lave markup af hver enkeltoplysning,
bliver der ved 9.000 enkeltoplysninger
disponeret 2.250 timer. Det er et ret om
fattende projekt, og de kvantitativt ori
enterede analysemuligheder er begræn
sede. Hvis et projekt modsat beskæfti
ger sig med syv breve, er markup-transskription muligvis netop den ideelle
måde at gengive data.
Helt centralt er det dog, at man gør
sig klart, at man ved frembringelsen af
et datam ateriale på grundlag af en
kilde giver en fortolkning af kilden.
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Rugpris 1600-1660

Fig. 7. Grafisk fremstilling a f rugprisudviklingen på basis a f figur 6. De sorte firkanter markerer
årets gennemsnitspris, mens de lodrette linjer anskueliggør spændet mellem årets højeste og laveste
pris. Prisskala: Antal skilling pr. tønde (med tre decimaler).

Denne fortolkningsproces giver anled
ning til samme niveau af metodeover
vejelser som enhver anden historievi
denskabelig arbejdsproces. Det er cen
tralt, at den, der læser fortolkningen,
kan skelne mellem de forskellige grader
af fortolkning, der er foretaget. Især vil
det øge et materiales anvendelighed,
hvis tolkninger, der går videre end al
mindelig transskription, er holdt ad
skilt fra sådanne fortolkninger, som
kun består i transskription. Det kan n a
turligvis diskuteres, hvor stor værdien
af bogstavret transskription er i forhold
til gengivelse med normaliseret stave
måde. Det er en diskussion, som ikke er
begrænset til processer, hvori maskinlæsbargørelse indgår. Når man har at
gøre med databaseagtige datam ateria
ler, kan hensynet til adskillelse af
transskription og videre tolkning gen
nemføres ved at have flere felter til den
samme informationsenhed, et felt med
informationen transskriberet og andre
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felter med videre grader af fortolkning.
Det er indlysende, at klar adskillelse af
forskellige fortolkningsniveauer har
værdi, hvis datam aterialet skal anven
des igen af en anden end den, der har
produceret det. Mindre indlysende er
det måske, at det også for den, der pro
ducerer materialet, er værdifuldt at
have muligheden for at skelne mellem
forskellige fortolkningsniveauer. Det,
man i den forbindelse skal erindre sig,
er, at arbejdet med at producere et data
materiale tager tid. Mens arbejdet står
på, erhverver man sig viden om kilden.
Hvis den viden, man har ved slutningen
af arbejdet, skal komme fortolkningen
af de først behandlede enkeltoplysnin
ger til gode, er det af stor værdi, at for
tolkningsniveauerne kan adskilles. En
anden faktor er, at mennesket i udøvel
sen af skøn inddrager faktorer uden for
den foreliggende problemstilling. Derfor
kan det valg, som samme person fore
tager i samme skønssituation, være for-
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PRISLOEN.PDA
År
1642

Identifikation D42R48

Normaliserede størrelser:
Betegnelse Bly
Antal enheder
4 ,7 5 0

Nummer 6614 5

Enhed skppd
Total pris

5 6 ,4 0 1 rdlr.

Enhedspris
1 2 ,0 0 0 rdlr.
Oprindelige størrelser:
Betegnelse Bly
Antal enheder 4 .5 s k ip p e d 4 l i s p d
Enhedspris p r s k ip p d 12 r d l
Total pris 56 r d l 1 .5 o r t 2 .5 sk
Øvrige oplysninger:
Hjemsted DBL
Køber DBL
Hjemsted R a n d e rs
Sælger Mads H ansen
Kilde DBL
Kommentar n r 15 .
Fig. 8. Indlæsningsskærmbillede i DataPerfect. Inputfelter er angivet ved understregning.

skelligt på forskellige tidspunkter. Ved
adskillelse af forskellige fortolkningsni
veauer kan man opnå, at ensartede
skøn ligger så tæ t i tid som muligt og
derfor har en rimelig chance for at møde
primærundersøgeren i det samme tem
perament. Her kunne naturligvis også
argumenteres, at det ved en statistisk
orienteret analyse kan være en fordel,
hvis samme fortolkningsniveau når pri
mærundersøgeren med stor tidsafstand,
således at primærundersøgerens hu
mørsvingninger kan udbalanceres sta
tistisk.

Tillæg: For de teknisk
interesserede
Oprindeligt indlæsningsformat
Den oprindelige indlæsning skete til en liste
form, hvor en typisk oplysning for priser
kunne være:
3
D11R11

Rug
pr tønde 5 rigsmark
28 tønder
35 daler
Jørgenn Schriffuer
DBL
Randers
DBL
DBL
De enkelte felter i posten er adskilt med linie
skift. Felterne er:
Postnummer på disketten.
Identifikation: D for Dronningborg len (K for
Kalø len), 11 som de to sidste cifre af årstal, R
for regnskab (B for bilag), 11 for filmbillede
inden for den pågældende enhed.
Oprindelig betegnelse
Opgivet enhedspris
Oprindelig mængde
Oprindelig samlet pris
Køber
Sælger (Dronningborg len forkortet til DBL,
Kalø len til KL)
Købers hjemsted
Sælgers hjemsted
Kommentar
Kilde
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Datarensning i DataPerfect
Data var placeret i DataPerfect som en almin
delig flad fil, der blev tilgået i et skærmbillede
som Figur 8.
Oplysningerne fra den oprindelige datafil
blev for de flestes vedkommende placeret un
der linien Oprindelige størrelser:. Identifika
tion blev dog placeret i øverste linie. Løbenum
meret fra disketten er indeholdt i Nummer. Ar
er for de fleste enkeltoplysningers vedkom
mende automatisk beregnet under indlæsnin
gen ud fra Identifikation. 1640 i År henviser til
regnskabsåret 1. maj 1640 til 30. april 1641.

Opr-e-pr
O pr-t-pr
Koeber
Koeb-hjm
Saelger
Sael-hjm
Kilde
Komment
$$$

pr tønde 2 rdl tønden 3 rdl
1421 rdl 15 sk
Borgerskabet Bønderne
KL
Randers
KL
DBL
KL
DBL
DBL
p. opboren a ff
bønderne
$$$
$$$

De to enkeltoplysninger er henholdsvis fra
Dronningborg og Kalø lensregnskaber. Den
manuelle normalisering er ikke gennemført
for nogen af dem.

Indlæsning i SA S

Datarensning i SA S

Ved indlæsning i SAS var rækkefølgen af fel
terne:
Är
Det beregnede handelsår
Identifikation
Ident
Enkeltoplysningsnum
Nummer
Normaliseret betegnelse
Norm-bet
Enhed
Mængdeenhed for de normalise
rede størrelser
Ant-enh
Manuelt beregnet total mængde
Tot-skil
Manuelt beregnet totalpris i
skilling
Norm-e-pr Manuelt beregnet enhedspris i
skilling pr. enhed
Opr-bet
Betegnelse som indlæst
Opr-mngd
Mængde som indlæst
Opr-e-pr
Enhedspris som indlæst
Opr-t-pr
Totalpris som indlæst
Koeber
Køber
Koeb-hjm
Købers hjemsted
Saelger
Sælger
Sael-hjm
Sælgers hjemsted
Kilde
Kildeangivelse
Komment
Kommentar
Skilletegn til brug for SAS ind
læsningsprogrammet

Som eksempel på proceduren vil jeg beskrive
normaliseringen af totalprisen. Det vil fremgå
for den programmeringskyndige, at SAS er et
temmelig kluntet programmeringssprog. När
det alligevel kan være rimeligt at anvende
SAS frem for at programmere alting op fra
grunden i et højniveausprog, skyldes det, at
SAS grundlæggende har styr på sine datafor
mater. Denne datasikkerhed ville man være
nødt til selv at skabe, hvis man havde at gøre
med et smartere programmeringssprog. Til sy
vende og sidst gælder det dog, at man kan gøre
alt i alting. Valget af redskab indebærer derf or
et betydeligt subjektivt element.
Normaliseringen af totalprisen er opdelt
over to SAS-programmer, eller i SAS-terminologi, to datatrin. Det første program starter
med en almindelig præambel. Derefter er der
nogle almindelige omkodninger af konstate
rede fejl i materialet:

Nedenfor ses to af enkeltoplysningerne i ind
læsningsformatet:

format otpkom $40. ;
label otpkom = »Bemærkninger til total
pris« ;

Är
Ident
Nummer
Norm-bet
Enhed
Ant-enh
Tot-skil
Norm-e-pr
Opr-bet
Opr-mngd

slut = 10 ;
/* generelle omkodninger */
if opr-t-pr = »(8.5 mark)« then opr-t-pr =
»8.5 mark« ;
if opr-t-pr = »dbl« then opr-t-pr = »« ;
if opr-t-pr = »4 tønder« then do ;
opr-maen = opr-t-pr ;
opr-t-pr = koeber ;
koeber = »« ;
end ;
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1630
D30R11
57080
Rug
tdr
0.000
0.000
0.000
Rug
110 tønder

1630
K30R87
2237
Rug
tdr
0.000
0.000
0.000
Rug og mel
15.5 læst 8.5 td
1.5 skæp 1 fk

libname ul066 »c:\data\ul066« ;
data ul066.pris2 ;
set ul066.priser ;
array otp $ otpOl-otplO ;
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Ved hjælp af ordren »libname« og i nogle til
fælde også med »filename« sker sammenkob
lingen mellem SAS-sproget og den måde,
hvorpå det aktuelle styresystem behandler fi
ler og kataloger. Resten af programmet er uaf
hængigt af det styresystem, hvorpå man af
vikler det. I SAS skelnes mellem datasæt, som
er SAS-systemfiler, og filer, som er alt muligt
andet, fortrinsvis tekstfiler. Datatrinnet i SAS
indledes med ordren »data«. Efter »data« an
giver man navnet på det datamateriale, man
vil have udskrevet, outputdatasættet. Derefter
angiver man med ordren »set« det datamateri
ale, man vil have læst, inputdatasættet. Ne
denunder kommer så alle de ordrer, man vil
have udført. Datatrinnet i SAS virker almin
deligvis på den måde, at der læses en en
keltoplysning fra inputdatasættet, derpå ud
føres alle ordrerne i datatrinnet på denne en
keltoplysning, og endelig udskrives enkeltop
lysningen i den skikkelse, den derved har op
nået, til outputdatasættet. Derefter læses en
ny enkeltoplysning, og det samme gentager
sig, indtil der ikke er mere at læse. Der er
mange muligheder for variere dette standard
forløb.
Nu er det så tiden at opdele den oprindelige
totalpris. Dette er godt understøttet af SAS
med en funktion ved navn scan:
/* jeg har checket at ord 11 aldrig findes */
do i = 1 to 10 ;
otp{i} = scan(opr-t-pr,i,’ ’) ;
end ;
Så kommer en lang række individuelle om
kodninger af enkeltoplysninger. Data er nem
lig netop så specielle, at en given metode altid
rammer skævt for nogle egenskaber ved ma
terialet:
select(nummer) ;
when(2263) do ;
otp07 = »« ;
otpOl = »10« ;
otpkom = trim(otpkom) | | »Rdlr rettet til
10 « ;
end ;
when(3103) do ;
otpkom = »Kan det mon passe« ;
do i = 3 to 7 ;
otp{i) = »« ;
end ;
end ;
En vigtig logisk konstruktion i SAS er »select«.
Med denne ordre styrer man programforløbet i
overensstemmelse med værdien af den varia
bel, hvis navn er angivet i parentes efter »se
lect«. Når variablen har en værdi, der mod
svares af den værdi, der findes efter en ’when’-

sætning, udføres de ordrer, der står efter det
pågældende »when«. Hvis variablen har en
værdi, hvortil der ikke svarer noget »when«,
udføres det, der står efter »otherwise«.
Det fortsætter på denne måde et par sider,
så det er der ingen grund til at besvære læ
seren med.
when(65031) do ;
otp07 = »0.5« ;
otp08 = »alb« ;
end ;
otherwise ;
end ;
Nu normaliseres ordene ét for ét:
/* ret fejlkoder */
if otpOl = »8o« then otpOl = »80« ;
if otpOl = »9o« then otpOl = »90« ;
if otpOl = »55..5« then otpOl = »55.5« ;
if otpOl = »97.5.5« then otpOl = »97.5« ;
/* beregn værdier */
sted = 1 ;
link division ;
rykv = 1 ;
do while(rykv = 1) ;
rykv = 0 ;
sted = 2 ;
if otp02 = »5« then do ;
otpOl = »49.5« ;
sted = 2 ;
link rykven ;
end ;
link divadd ;
link moentkod ;
end ;
Det ses, at nogle af indtastningerne er fore
taget af urutineret arbejdskraft. I adskillige
tilfælde er bogstaverne o og Zbrugt for tallene
0 og 1.
Ved hjælp af en loop-variabel, rykv, styres,
at processen gennemkøres en gang til, hvis der
er mulighed for, at der er rykket noget nyt hen
på den plads, der undersøges. Hvis man f.eks.
har udtrykket »1 1/2 slet daler« bliver det først
omformet til »1.5 slet daler« og dernæst til »1.5
sldlr« . Endelig vil loopet køre en gang til for at
konstatere, at »sldlr« tilhører det kontrollerede
ordforråd.
Subrutiner udtrykkes i SAS med link. Sub
rutinen »division« laver ord, der indeholder /
(brøkstreg), om til decimalbrøker:
division:
if index(otp{sted),V’) > 0 then do ;
dividend = scan(otp{sted),l,’/’) ;
divisor = scan(otp{sted},2,’/’) ;
otp{sted} = dividend / divisor ;
divf = 1 ;
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end ;
return ;
Subrutinen »divadd« gør brug af »division«,
men lægger resultatet af divisionen til det tal,
der står foran, og rykker rækken af ord en
plads til venstre. Subrutinen »moentkod« er
den, der indfører det kontrollerede ordforråd
for møntbetegnelser:
moentkod:
if otp{sted}=’Ort’ then otp{sted) = »ort« ;
if otp{sted} = »a« or otp(sted) = »al« then
otp(sted) = »alb« ;
if otp{sted}=’cou.’ then do ;
otp(sted) = »cdlr« ;
link rykven 1 ;
end ;
if otp{sted)=’courantd’ then otp{stedt =
»cdlr« ;
if otp{sted)=’curantdr then otp(sted) =
»cdlr« ;
if otp{sted}=’d.slet’ then otp(sted) = »sidir« ;
if otp{sted}=’dal’ then otpfsted} = »dir« ;
if otp{sted}=’dale’ then otp(sted) = »dir« ;
if otp{sted}=’daler’ then otp(sted) = »dir« ;
Det fortsætter nu med mange flere af denne
type trivielle omkodninger. De sidste af disse
omkodninger ser på næste ord i rækken, da det
ofte er kvalificerende for det foregående: »da
ler slet«, »daler in specie«, »skilling lybsk«, etc.:

do i = 1 to 5 ;
if otp(2*i) ne »« then do \
select(otp|2*i)) ;
when(»alb«) do ;
notp=notp+otp{2*i-l)/3 ;
end ;
when(»cdlr«) do ;
notp=notp+80*otp{2*i-l) ;
end ;
when(»cmk«) do ;
notp=notp+20*otp{2*i-l) ;
end ;
when(»dlr«) do;
if aar < 1546 then
put »Daler i « aar » i nummer « nummer
opr-t-pr ;
if aar > 1545 and aar < 1567 then
notp=notp+48*otp{2*i-l) ;
if aar > 1566 then
notp=notp+64*otp{2*i-l) ;
end ;
Herefter fortsættes med de øvrige møntenhe
der, der findes i materialet.
when(»rdlr«) do;
if aar < 1602 then
put »Rigsdaler i « aar » i nummer « num
mer opr-t-pr ;
if aar > 1602 and aar < 1609 then
notp=notp+66*otp{2*i-l) ;
if aar = 1609 then
notp=notp+68*otp(2*i-l) ;
if aar > 1609 and aar < 1616 then
notp=notp+74*otp{2*i-l) ;
if aar > 1615 and aar < 1618 then
notp=notp+80*otp{2*i-l) ;
if aar > 1617 and aar < 1620 then
notp=notp+84*otp{2*i-l} ;
if ((aar > 1619 and aar < 1624)
or (aar > 1624 and aar < 1875)) then
notp=notp+96*otp{2*i-l) ;
if aar = 1624 then
notp=notp+100*otp{2*i-l} ;
end ;

if index(upcase(otp{sted+l)),’SLE’) > 0 or
index(otp{sted+l),’sld’) > 0 or otp{sted+l}=
»s.« or
otp{sted+l) = »si.« or otp{sted+l} = »s.mø«
then do ;
do i = 2 to sted by 2 ;
if (otpfi) = »dir«) or (otp{i) = »mk«) then
do ;
otpfi) = »si« I Iotpfi} ;
end ;
end ;
link rykven 1 ;
if otp{sted+l) = »mønt« or otp{sted+l} =
»?)« then do ;
link rykven 1 ;
end ;
end ;
end ; /* på < sted - 2 */
return ;

Til slut er der en kontrolsætning, som ikke bør
give noget output. Så længe der kommer noget
ud af denne put-sætning, mangler der noget af
normaliseringen.

Når de ti ord er gennemløbet, skrives et data
materiale, som nu i OTPOl-OTPlO indeholder
normaliserede ord på de lige pladser og tal på
de ulige pladser. Det næste program indehol
der så beregningen af mønterne. Denne om
regning har jeg valgt at udtrykke i et langt
loop:

otherwise do ;
put »ukendt enhed« otp{2*i} »i år « aar » i
nummer « nummer opr-t-pr ;
end ;
end ; /* på select */
end ; /* på if */
end ; /* på do i */
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Henrik forsvarer Leander for tamperretten - stolen! - i Holbergs komedie Mascarade. Her fra en
forestilling på Det Kongelige Teater med Jesper Langberg i rollen som Henrik. Foto Rigmor
Mydtskov.
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Tamperretsprotokollerne
Ægteskabsskildringer med mange muligheder
Ane M. Ørsted Schultz
Fortid og Nutid 1993, hefte 4, s. 285-299.
På grundlag af en gennemgang af et antal ægteskabssager fra
1730’erne ved Sjællands stifts tamperret gør Ane M. Ørsted Schultz
opmærksom på det meget righoldige, men hidtil lidet udnyttede kilde
materiale, der findes i arkiverne fra de danske tamperretter i 16001700-årene. Da disse retter behandlede ægteskabssager, rummer de et
rigt materiale til ægteskabets historie og til kønshistorie i bredere
forstand. Forfatteren påpeger desuden en række andre forskningsmu
ligheder inden for social-, kultur- og personalhistorie.
Ane M. Ørsted Schultz, f. 1965, stud.mag.

I sin komedie Mascarade fra 1724 lader
Holberg Henrik begynde anden akt i sit
skuespil for Leander således:

skieilig Aarsag kand fremføre at til intet
giøre samme Forlovelse, saa dømmes
han at ægte hende inden 6 uger.2

See denne Stoel, som jeg sætter her, er
Tamper-Retten, og jeg er først Jom fru
ens Procurator. N u læses op Stevningen:
Rector og Professoribus giøre vitterligt,
at for os har ladet indstevne — Det vil jeg
nu forbigaae og begive mig til Procedu
ren.1

Nu viser det sig jo heldigvis, at Lean
ders ukendte kærlighed, som han har
mødt til maskeraden, er den samme
som hans forlovede Leonora, og sådan
ender den komedie alligevel lykkeligt.
Så let gik det sjældent i virkelighedens
tamperretssager. Da Holberg skrev
stykket, var han selv dommer i Sjæl
lands stifts tamperret. Tamperretterne
behandlede sager vedrørende ægteska
bers indgåelse, opløsning og gyldighed.
Det var ikke kun på scenen, man kunne
blive dømt til ægteskab. Dommene lød
på enten skilsmisse, ægteskab eller fri
findelse.
Min egen interesse for tamperretsmaterialet har forbindelse med det hoved
fagsspeciale om ægteskabet i Danmark
i begyndelsen af 1700-tallet, som jeg i
øjeblikket arbejder på. Gennem min vej
leder, docent Nanna Damsholt gjorde
universitetsarkivar Ejvind Slottved mig
opmærksom på kildematerialet fra
Sjællands stifts tam perret. Og det har
været både interessant og spændende
læsning. Fra den sjællandske tam perret
er bevaret domsprotokollen 1698-1754

Herefter spiller Henrik henholdsvis
sagsøgerens (Leonoras) og sagsøgtes
(Leanders) prokurator, skiftevis på den
ene og den anden side af tam perretten stolen! Sagen drejer sig om, hvorvidt
Leander kan hæve sin forlovelse med
Leonora på grund af sin kærlighed til en
anden. Kærligheden står over for jom
fruens gode rygte, som ville lide overlast
ved en brudt forlovelse. Efter at Holberg
har gjort sig til bedste over prokura
torernes pølse-snak, falder dommen:
HENRIK: N u er jeg Tamper-Retten.
Sæ tter sig ned og læ ser m ed Gravitet.
Saasom Seignr. Leander har forlovet
sig med Hr. Leonards eeneste Jomfrue
Datter, og han siden den Tid ingen
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og to kopibøger for henholdsvis 1732—
1737 og 1737-1742. Desuden findes en
pakke med diverse, spredte originaldo
kum enter 1715-1769.31 det følgende vil
jeg med udgangspunkt i domsprotokol
len og kopibogen 1732-1737 give et rids
af nogle af de mange muligheder, tamperretsprotokollerne indeholder som hi
storisk kilde. Men inden vi ser nærmere
på virkelighedens tam perretssager, vil
jeg kort komme ind på tam perrettens
historie og den tidligere forskning.

Tamperrettens historie
Da ægteskabet efter reformationen
1536 ikke længere var et ubrydeligt,
kirkeligt sakram ente i Danmark, op
stod behovet for en verdslig ægteskabs
lovgivning og -domstol. Før reformatio
nen havde kanonisk ret været gældende
på området; ægteskabssager blev ord
net ved den katolske kirkes domstole og
kunne i sidste instans sendes til den
pavelige domstol i Rom.
1 1537 udstedtes Christian Ill’s kirke
ordinans, som var udformet i overens
stemmelse med den nye, lutherske lære.
Her understreges verdsliggørelsen af
ægteskabssager, som kom til at henhøre
direkte under kongen eller den stedlige
lensmand, i købstæderne under borg
mester og råd. En egentlig, samlet æg
teskabslovgivning kan man dog først
tale om med Æ gteskabsordinansen af
19. juni 1582. Godt hundrede år efter
dannede denne i store træ k grundlaget
for Danske Lovs ægteskabsparagraffer
(1683).
Men allerede i 1542 - kun fem år efter
kirkeordinansen - blev domsmyndighe
den i ægteskabssager med Ribeartiklerne overdraget til den lokale stifts
lensmand i samråd med domkapitlet og
ved særlig vanskelige sager tillige su
perintendenten. Noget kunne tyde på,
at der, på trods af ønsket om verdslig
gørelse, fortsat var brug for kirkelig
ekspertise i ægteskabssager.4
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For Sjællands stift kom retten således
til at bestå af stiftsbefalingsmanden for
Sjælland samt Roskilde domkapitel.
Ved en synodalbestemmelse for Sjæl
lands stift i 1544 blev ægteskabssager
henlagt til de fire tamperdage (af latin
quattuor tempora, de katolske fastedage
ved hvert kirkeligt kvartals begyn
delse), hvilket gav navnet tamperretten.
Der var et vist personsammenfald
mellem kapitelherrerne til Roskilde og
lærerne ved Københavns Universitet.
Med den nye fundats for universitetet i
1571 uddelte Frederik II yderligere
præbender i Roskilde og Lunde stifter
som en del af professorernes løn. Pro
fessorer med præbender fik automatisk
sæde i domkapitlet og i Roskilde der
med i Sjællands stifts tam perret. I fun
datsen understreges direkte vigtighe
den af, at universitetets mænd deltager
i tam perrettens møder. Retten mang
lede åbenbart dommere, for det nævnes,
at der ofte kun mødte fire-fem dom
mere, hvilket man ikke fandt tilstræ k
keligt. I 1681 flyttes retsmøderne fra
Roskilde til København efter professo
rernes ønske.5 Som følge heraf finder vi
i dag de eneste bevarede protokoller fra
Sjællands stifts tam perret i Køben
havns Universitets konsistoriums arkiv
på Rigsarkivet.
I reformperioden under Struensee
samledes en del jurisdiktioner i Køben
havn, bl.a. Sjællands stifts tam perret,
ved forordning af 15. juni 1771 i den nye
Hof- og stadsret - en af de få reformer,
som ikke blev ophævet ved Struensees
fald. Ved forordning af 1. december 1797
afskaffedes landets øvrige tam perretter, og ægteskabssager kunne nu pådømmes ved de almindelige værneting
(herreds- og birketing, rådstueretter) på
alle tingdage.
Men allerede før enevældens indfø
relse blev en del ægteskabssager afgjort
ved direkte kongelig bevilling, og denne
praksis fortsatte sideløbende med tamperretterne og senere værnetingene.
Antallet og arten af bevillingssager

Tamperretsprotokollerne

Sjællands stifts tamperret flyttede i 1681 til København. I de næste 90 år, til rettens nedlæggelse i
1771, foregik retsmøderne i konsistoriums sal. Her holder Københavns Universitets konsistorium
sine møder den dag i dag. Konsistoriums hus er det ældste bevarede hus i København og den eneste
a f universitets bygninger, der overlevede branden i 1728. Ved en restaurering i 1904 blev bygningen
ført tilbage til sit middelalderlige udseende. Foto 1932 i Det Kongelige Bibliotek.

svingede en del. Der findes f.eks. ingen
skilsmissebevillinger fra den pietistiske
Christian VI’s regeringstid (17301746), mens de findes både i tiden før og
efter. Bevillingerne var enten dispensa
tioner fra lovens ord eller fra rettergan
gen. Det sidstnævnte gjaldt især konge
lige og adelige, så det er de mere jævne
folk, vi møder i tamperretsprotokol
lerne. De kongelige bevillinger i skils
missesager blev mere og mere udbredte
i slutningen af 1700-tallet, så da tamperretterne blev nedlagt, var de under
alle omstændigheder ad denne vej ble
vet en noget forældet institution.6

Den tidligere forskning
Anne Riising har i artiklen Tamperret
tens funktion og domspraksis (1978)7 re

degjort for tam perrettens sammensæt
ning, procedurer, retsgrundlag og doms
praksis på baggrund af en undersøgelse
af kildematerialet fra Fyns og Ålborg
stifter sam t Lolland-Falster. Artiklen er
fyldt med fine, illustrerende eksempler
fra kilderne, men handler - som titlen
også angiver - mest om tam perretten og
mindre om de mænd og kvinder, hvis
parforhold sagerne drejer sig om.
Senere har Gerda Bonderup i sin un
dersøgelse Skilsmisser i Århus 16451900 (1987)8 brugt Århus stifts tamperretsprotokoller for årene 1645-1798.
Her bliver m aterialet anvendt statistisk
til at gøre op med myten om »fortidens
trygge og hyggelige familieformer«.
Af ældre forskning, der har benyttet
tam perretsm ateriale,
skal nævnes
Georg Hansens Sædelighedsforhold
blandt landbefolkningen (1957),9 som
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nævner en del skilsmissedomme. Jo
hannes Steenstrup har også brugt
»tamperretsprotokoller,
bevaret
i
Landsarkivet i Viborg« og Sjællands
stifts tamperretsprotokol i sin bog Den
danske kvindes historie (1917)10 til at
belyse spørgsmålet omkring tvang ved
indgåelse af trolovelser.
En større, samlet analyse af det eksi
sterende tam perretsm ateriale, der
kunne afdække eventuelle geografiske
og tidsmæssige variationer, foreligger
ikke. Tamperretterne er heller ikke
særligt dybtgående behandlet i de eksi
sterende oversigts- og opslagsværker.
Så man kan ikke sige, at forskningen
har været overvældende i betragtning
af kildematerialets righoldighed.
I det øvrige Europa og Nordamerika
har forskningen i ægteskabets historie
haft en kæmpe opblomstring i forbin
delse med fokuseringen på socialhisto
rien fra slutningen af 1970’erne.11 I be
gyndelsen var der tale om kildestudier,
oftest snævert begrænset såvel tids- og
emnemæssigt som geografisk,12 men
her på det seneste har også en del bre
dere værker set dagens lys.13 Det er en
forskningsudvikling, Danmark overho
vedet ikke synes at have taget del i.
Som et udslag af det dansk-norske
dobbeltmonarki var retsgrundlaget på
ægteskabsområdet identisk .i de to
lande på tam perretternes tid. De norske
tam perretter går oftest under de mere
brede betegnelser kapitelretter eller
konsistorialretter. Kapitelretterne døm
te også i gejstlige sager, og de norske
ægteskabssager er at finde blandt disse
i de respektive kapitlers retsprotokol
ler. En del af protokollerne i Norge er
udgivet.14
Tre norske etnologer udgav i 1985 de
res bud på »en sammenhengende frem
stilling av ekteskapets historie i Norge«
i bogen Der stod seg et bryllup.15 Bogen
er et meget bredt anlagt oversigtsværk
og bygger ikke på nye, selvstændige kil
deundersøgelser. Man kunne måske øn
ske, at forfatterne var gået lidt mere i
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dybden med emnet, men selve problem
stillingen er skelsættende.

Ægteskabssagerne i
tamperretsprotokollerne
... kiendes for Ret at Christen Hansen
Schytte bør inden 6 Uggers forløb fra
denne doms lovlig forkyndelse tage Bo
del Hans datter til ægte.15
Denne dom stammer fra Sjællands
stifts tam perret 1732. Dog var Christen,
modsat Leander i Holbergs komedie,
ikke sagsøgt for ægteskabsløfter, men
for »besvangrelse«.
Margrete Jørgens datter mødte selv
op i tam perretten senere samme år og
modtog en skilsmissedom for hor; hen
des mand Jens Jensen fik som den
»uskyldige part« tilladelse til at indgå
nyt ægteskab.17
Inger Peders datter fik i 1734 lige
ledes lov til at indgå nyt ægteskab efter
en dom, som opløste hendes trolovelse
med Mogens Olsen grundet hans røm
ning.18
Dette er nogle få af de ca. 130 sager,
vi møder i kilderne fra Sjællands stifts
tam perret 1732-1737.191 domsprotokol
len findes en meget kort, formel gen
nemgang af sagerne, som notarius har
nedskrevet under selve retsmøderne.
Her oplyses, hvem parterne var, hvad
stævningen lød på, hvem der var fremmødt, og hvilke beviser der blev frem
lagt. Dommene er gengivet i deres fulde
ordlyd. I kopibogen er de sager, som er
blevet pådømt, opført enten som doms
akter eller som domsslutninger. Sidst
nævnte er uinteressante, da der blot er
tale om en gentagelse af domsprotokol
lens oplysninger, hvorimod domsak
terne desuden indeholder afskrifter af
samtlige dokumenter og skriftlige ind
læg i sagen. Det er her, de mere detal
jerede oplysninger om sagerne og om
de implicerede parter kommer frem.

Tamperretsprotokollerne

Tamperretten var blot én blandt mange administrative forpligtelser, som - ud over undervisning og
forskning - påhvilede konsistoriums medlemmer. De havde bl.a. jurisdiktion over alle adademiske
borgere i København. Det var også normal praksis, at kongen rådspurgte konsistorium eller det
teologiske fakultet i benådningssager m.v. Så det var et lærd og øvet dommerpanel, som skulle
dømme i ægteskabssagerne i Sjællands stift. Men modsat de skriftlige, juridiske anbefalinger til
kongen var tamperretten en »levende« ret, hvor bønder, håndværkere, soldater, ja sågar kvinder
mødte i konsistoriums mødesal. Stik fra 1754 (foto Det Kongelige Bibliotek).

Domme, attester, skriftlige indlæg m.v.
er som oftest meget standardiserede i
deres indhold og form. Men ind imellem
forekommer der oplysninger om kvin
der og mænd fra samfundslag, som ti
dens kilder ellers er meget tavse om.
F.eks. findes der afskrevet to små breve
fra Margrete Jørgens datter i Brønshøj
til hendes mand Jens Jensen, mens han
er soldat i Jylland:

Hiert Elskende Kiære Mand
Jens Jensen
Lader ieg min K. Mand vide at ieg haver
bekomet min hierte K. Mands B ref og
efter som hand vilde at ieg skulde giøre
en reise der over, det er meere end jeg
kand, thj ieg sider med vores smaae
umyndige børn, og ieg gaar nu med det
3die...20
Margrete bliver anklaget for hor, da
Jens ikke er far til hendes tredje barn.
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Vi har kun notarius’ afskrift og kan
selvfølgelig stille spørgsmålstegn ved,
om Margrete selv har ført pennefjeren i
originalen - et spørgsmål som vi senere
vender tilbage til i forbindelse med de
skriftlige indlæg i sagerne. Men alt an
det lige får vi her bl.a. et indblik i, hvor
dan to ægtefæller opretholdt kontakten
i forbindelse med den adskillelse, m an
dens soldatertjeneste ofte afstedkom.
Jeg har opdelt sagerne i henholdsvis
ægteskabsdomssager og skilsmissesa
ger, alt efter hvilken dom citanten eller
citantinden (sagsøgeren) håbede at
opnå. En skilsmissesag kan med denne
opdeling også omhandle ophævelse af
en trolovelse som i tilfældet med Inger
Peders datter og Mogens Olsen. Det vig
tigste er Ingers ønske om en lovformelig
afslutning på deres forhold.
Gennem eksempler på de forskellige
sagstyper vil jeg forsøge at give et bil
lede af kildematerialet og komme ind på
nogle af de problemstillinger, som vil
kunne belyses herigennem. Desuden vil
jeg diskutere ægteskabets historie i rela
tion til tam perretsm aterialet.
At man kunne blive idømt ægteskab
som f.eks. Christen Hansen er nok det,
som springer mest i øjnene i dag, hvor
skilsmisser ikke længere er noget sæ r
syn. Hvor stor en del af tam perretssagerne, ægteskabsdomssagerne egentlig
udgjorde, er svært at sige. Ditlev Tamm
hævder i sin ultrakorte redegørelse for
konsistorium som tam perret i Køben
havns Universitets historie, at »Sager
om brudt ægteskabsløfte hørte til dem,
som hyppigt forelagdes retten...«21 I de
fem år, jeg har undersøgt nærmere, ser
det således ud på Sjælland: 1 1732-1734
var der stort set lige mange ægteskabs
domssager og skilsmissesager, men i
årene 1735-1736 faldt antallet af ægte
skabsdomssager signifikant, både abso
lut og i forhold til skilsmissesagerne,
hvis antal holdt sig nogenlunde kon
stant. Også Anne Riising bemærker i
sin undersøgelse faldet i ægteskabs
domssager efter 1734.22 Var det først ef
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ter 1735, at tam perretterne hovedsage
ligt blev skilsmissedomstole? Det er et
af de spørgsmål, hvis svar endnu ligger
gemt i protokollerne.
Faldet i ægteskabsdomssager må
skyldes forordningen af 5. m arts 1734.
Forordningen begrænsede besvangrede
pigers ret til ægteskab eller erstatning.
Ifølge Danske lov 6-13-4 og 6-13-5 var
det stort set nok, at pigen indtil besvangrelsen havde været uberygtet. Nu
skulle hun kunne bevise, at hun havde
modtaget et skriftligt eller vidnefast
ægteskabsløfte, før samlejet havde fun
det sted. Manden kunne stadig sværge
sig fri, men nu skulle eden gælde løftet,
modsat tidligere »Gierningen« (Danske
Lov 6-13-5). Desuden kunne kvinden
ikke længere gøre krav på ægteskab,
såfremt barnefaderen var hendes hus
bond, dennes søn eller en anden slægt
ning af husbonden. Det sidste kom
Anne Rasmus datter til at sande alle
rede tre måneder efter forordningen,
nemlig på tamperdagen 16. juni 1734. I
dommen hedder det:
End skiønt nu Instevende Christian
Diderich Smetgen ikke har kundet
fragaa, at hand jo med hende haver
avlet et Pigebarn, saa dog alligevel,
efterdj Citantinden har staaet udj
hands Faders Jochum Smetgens
Brød og Tieniste, da hun a f Sønnen
Christian Diederich Smetgen er ble
ven besvangret, saa kand hun efter
den Kongel, allernaadigst Forord
ning a f 5 Marty 1734 dens 7te arti[ke]l angaaende besvangrelse ikke
vinde ægteskab med indstevende
Smetgen, men Riendes for Ret at be
meldte Christian Diederich Smetgen
for Anne Rasmus datters tiltale i
denne Sag bør fri at være.23
Professor Thestrup var den eneste af
dommerpanelet, som ikke ønskede at
dømme med tilbagevirkende kraft i
denne sag. Et synspunkt, han også fast
holdt i en anden sag fra samme dag,
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hvor ridefogden Jens Juel dømmes til at
ægte Giertrud Truels datter, medmin
dre han vil sværge på, at han ikke har
besvangret Giertrud under ægteskabsløfter. Efter dommen er der i domspro
tokollen noteret, at Thestrup tillige med
to af de øvrige dommere var i formeening at mand efter forordningen a f 5
Marty sidst, som forander loven ikke
skulle kunde dømme i denne sag som er
parserit længe forhen, men mente at
hand aleene skulle giøre Eed for besvangelse efter loven.24
Efterfølgende får vi at vide, at Hol
berg er enig med dommen, idet han læg
ger mest vægt på, at der i sagen ikke
forligger ægteskabsløfter, som forord
ningen anerkender, hvilket professor
Gram tilslutter sig. Dommerne var som
regel meget tro mod lovgivningens bog
stav, så det er kun i sådanne tvivlstil
fælde, at vi har mulighed for at få ind
blik i deres individuelle holdninger.
Holberg, Gram og det flertal af dom
mere, der afsagde dommene denne dag,
var åbenbart - helt i tråd med ånden i
den nye forordning - ikke så tilbøjelige
til at idømme ægteskab. Men det skete
dog både før og efter 1734.
Lad os vende tilbage til skildringen af
Christen Hansen og Bodel Hans datters
ægteskab25 og se, hvordan en sådan æg
teskabsdomssag forløb.
Den 1. maj 1731 forlader Bodel Vognserup gods. Hun omtales i tamperretsstævningen som forhen Meyerske, men
har vel også varetaget andre opgaver på
godset i løbet af de fire år, hun tjente
dér. Da hun forlader godset, er hun nok
selv klar over, at hun er gravid, men
hendes tilstand kan endnu let holdes
skjult. Det lykkes hende i hvert fald at
få et smukt skudsmål både fra sin hus
bond og fra sognepræsten i Kundby.
Hvad Bodel foretager sig hele somme
ren, ved vi ikke. Måske er hun noget af
tiden hos sin bror og svigerinde i Sæby,
for det er til dem, hun kommer, da fød
selen går i gang den 8. november 1731.
Nabokonerne bliver tilkaldt, og samme

dag fødes en lille pige, som to dage se
nere på grund af sin svagelighed bliver
hjemmedøbt i overværelse af diverse
naboer. Om faderskabsspørgsmålet vid
ner en af nabokonerne senere i en
skriftlig attest, at Bodel ved sin yderste
og haardeste barens Nød angaf og bekiendte for Barneds Fader Christen
Hansøn Skiøtte paa Wognserup, og endten hun skulle leve eller døe da vidste
hun a f ingen anden Mands Persohn at
sige... Derefter blev Barnet hiemme
døbt..., og da blef fornefnte Christen
Hansøn Skiøtte udlagt for barnets fa 
der...26
Bodels bror sender dagen efter dåben,
den 11. oktober 1731, en beskikkelse,
hvori han beder Christen gøre sig klar
til enten trolovelse eller rettergang.
Christen svarer de to mænd, som for
kynder beskikkelsen for ham, at han
hverken nægter faderskabet eller at
han vil gifte sig med Bodel. Det skulle
han vist aldrig have gjort!
Den 16. oktober 1731 indstævnes
Christen til at møde for Løve herreds
ting den 2. november 1731. Ved dette
første møde repræsenteres han af ride
fogden ved Vognserup. Sagen udsættes i
første omgang i fjorten dage til den 15.
november 1731 på begæring af Bodels
prokurator Jens Buch.
I Sæby er der den 15. november, in
den herredstingets begyndelse, skrevet
en del attester, nemlig attester af Bo
dels svigerinde og en af nabokonerne
om forløbet af fødselen og dåben (se ci
ta t ovenfor) og Sæby sognepræsts at
test, som bevidner hjemmedåben. Disse
attester fremlægger prokurator Buch
tillige med de øvrige dåbsvidners
mundtlige vidneudsagn. Det kommer i
øvrigt frem, at Christen på et eller an
det tidspunkt har besøgt Bodel i hendes
brors hus og talt med hende i enrum.
Om hvad vides ikke. Desuden fremlæg
ges Bodels fine skudsmål helt tilbage til
1724. Som trum f fremlægger prokura
tor Buch beskikkelsen af 11. oktober
1731 og beskikkelsesvidnernes skrift291
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lige og mundtlige vidnesbyrd om Chri
stens gensvar.
Vognserups ridefoged, som også
denne gang er mødt som Christens fuld
mægtig, prøver - med noget, som hr.
Holberg nok ville betegne som pølse
snak - at betvivle attesternes vidnes
byrds værdi. Det lykkes ham at få udsat
sagen endnu engang.
Endelig, den 22. november 1731, får
prokurator Buch tingsvidnet beskrevet.
Attesterne bliver anerkendt. Der møder
ikke nogen op på Christens vegne.
Prokurator Buch fortsætter sagen.
Den 6. december 1731 udtages stævning
til tam perretten i København, og den
forkyndes for Christen en uge efter, den
12. december 1731. Første tamperretsmøde i sagen oprinder den 19. december
1731, i alt godt to måneder efter barnets
fødsel. Buch fremlægger tamperretsstævningen med påskrift om forkyndel
sen, det beskrevne Løve herreds tings
vidne og en ny attest fra sognepræsten i
Sæby om barnets fremstilling i kirken.
Hertil kommer et skriftligt indlæg af
prokuratoren selv med en opsummering
af sagen. Buch begærer sagen ført til
doms, men da ingen er mødt på Chri
stens vegne, udsættes den et kvart år til
næste tamperdag. Notarius udfærdiger
i den forbindelse et kort referat af denne
tamperdag med indkaldelse til den næ
ste.
Tamperdag den 5. m arts 1732 frem
viser Buch referatet af 19. december
1731 med påtegning om dets forkyn
delse på Vognserup folkestue den 31.
december 1731. Herefter påstår han sa
gen ført til doms. På Christens vegne er
nu fremmødt en prokurator Munthe,
som erklærer, at Christen med ed vil fri
sig fra Bodels anklage. Da det er længe
før 1734, må eden skulle gælde »Gier-

ningen«, altså selve faderskabet. Men
dommerne gav prokurator Buch ret, og
sagen blev pådømt. I dommen lægges
især vægt på de to beskikkelsesvidners
udsagn om Christens mundtlige vedgå
else af faderskab og ægteskabsløfte den
11. oktober 1731.
Så langt kan vi via tam perretsm aterialet følge Christen og Bodel. Der skulle
gå godt fem måneder, fra Bodel fødte sin
datter - og ca. 14 måneder fra »ger
ningstidspunktet« -, til Christen blev
idømt ægteskab. Det var ikke usædvan
lig lang tid i forbindelse med tamperretterne, hvor nogle sager løber over flere
år. Med kun fire årlige retsmøder skulle
der ikke mange udsættelser til, før sa
gerne trak i langdrag. Vejen til tamperretterne var lang og omstændelig. Atte
ster og tingsvidner skulle være i orden.
Derfor var det også, som vi ser i sagen
om Bodel og Christen, nødvendigt at
have et godt socialt netværk i ryggen. I
tam perretsm aterialet finder vi mange
eksempler på de sociale netværk, som
fungerede i de forskellige lokalsamfund;
der ligger her et materiale, som det ville
være interessant at få undersøgt næ r
mere.
Men hvad skete der med Christen og
Bodel og de andre par efter en ægte
skabsdom? Blev de gift, eller var dom
men bare en anledning til, at Bodel og
de andre kvinder kunne søge økonomisk
kompensation? Det skal der en næ r
mere gennemgang af en række personalhistoriske kilder til for at afdække.27
Umiddelbart har jeg ikke kunnet finde
direkte beviser på tilfælde, hvor et par
blev gift efter en ægteskabsdom. Er det
et generelt mønster for hele landet eller
har der været perioder, hvor folk i Dan
mark faktisk blev gift efter dom?
En stævning for besvangrelse blev

Sjællands stifts tamperrets domsprotokol 1689-1754 (Københavns Universitets arkiv 12.20.01)
indeholder 564 folioark, tæt beskrevet på begge sider. Her ses fol. 319v med slutningen a f tamper
dag den 19. december 1731, hvor Bodel Hans datters ægteskabssag mod Christen Hansen blev
behandlet første gang. Den står som sag (Causa) nr. 6 ud af de otte sager, der kom for retten denne
dag. Nederst på siden ses begyndelsen af den følgende tamperdag, den 5. marts 1732, hvor Christen
blev dømt til ægteskab. Foto Tage Ludvigsen /Rigsarkivet.
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ofte kombineret med en stævning for
brudte ægteskabsløfter. Ægteskabsløf
ter alene kunne også i enkelte tilfælde
danne grundlag for en tamperretssag,
og her er der også et par eksempler på,
at det var manden, som rejste sagen.
Socialt set har sagsøgeren i ægteskabs
domssagerne sædvanligvis en lavere
status end den sagsøgte. Her kan man
finde en del af forklaringen på ægte
skabsdomssagerne: Sagsøgeren følte sig
simpelthen snydt for et godt parti. En
anden forklaring er nok den, Holberg
giver i Mascarade: Brudte forlovelser
var ikke godt for en pæn piges rygte.
Desuden stod de besvangrede piger med
et reelt problem. Livet i datidens sam
fund var ikke let for ugifte mødre og
deres uægte børn. Det er så et spørgs
mål, om en tamperretsdom gjorde det
store fra eller til i et sådant tilfælde.
Ægteskabet var således en vigtig
størrelse i forbindelse med kvinders og
mænds sociale og økonomiske status noget, de mange skilsmissesager også
vidner om. Der er to elementer, som
kendetegner skilsmissedommene: Op
løsningen af ægteskabet og tilladelsen
til at indgå nyt ægteskab for den part,
som har »vundet« sagen (sagsøgeren).
Det lyder typisk i dommen her mellem
Jens Jensen og Margrete Jørgens dat
ter:
... saa kiendes for Rett at bemeldte
Margrete Jørgens Datter bør have sit
Egteskab med Jens Jensen Elsborg
forbrudt, og er hannem igien andet
Egteskab tilladt.28
Margrete Jørgens datter var, som tid
ligere nævnt, sagsøgt for hor, men langt
den hyppigste grund til at søge skils
misse på Sjælland var rømning (desertio). Ud over hor og desertio gav Danske

Lov mulighed for at opnå skilsmisse i
tilfælde af ægtefællens landsforvisning
og i nogle tilfælde ved fredløshed. Skils
misse kunne også gives ved visse syg
domme og impotens, som var opstået før
brylluppet.29 Det var noget nemmere at
få en trolovelse ophævet. Grundene var
her stort set de samme som ved skils
misse: Hor, desertio, visse sygdomme,
men også uærlig gerning.30 Når man
tæ nker på sagerne om brudte ægte
skabsløfter, begynder der at tegne sig et
mønster: Ægteskabet er på tamperretternes tid at ligne ved en handelsaftale.
Brydes en aftale, eller er der fejl og
mangler ved den leverede »vare«, kan
man gå rettens vej. Men der er ingen
garanti; impotens, sindssyge m.v., der
opstår efter købet (= brylluppet), giver
ingen returret (= skilsmisse). Hvem el
ler hvad var så varen? Der har nok væ
ret tale om en gensidig byttehandel, om
end ikke altid helt jævnbyrdig. De
mange desertio-sager fortæller om både
mænds og kvinders problemer ved sam
livets ophør. Disse sager adskiller sig
fra de øvrige skilsmissesager ved, at
sagsøgeren nok rejser sagen for at opnå
en formel skilsmisse, men det er den
sagsøgte, som reelt har afsluttet sam
livet. I c/eser^o-sagerne er antallet af
mandlige og kvindelige sagsøgere no
genlunde ligeligt fordelt. Æ ndringer i
den forladtes sociale status nævnes tit i
forbindelse med samlivets ophør i deser
tio-sagerne. Den, der drager fra hjem
met uden skudsmål fra præst og evt.
husbond og uden mulighed for at blive
lovformeligt gift igen, vil i høj grad også
skifte social status. Noget af det samme
må gøre sig gældende for den sagsøgte
part i de øvrige skilsmissesager. Mar
grete Jørgens datter, som ved dom bli
ver skilt fra sin mand på grund af hor,
står tilbage uden ægtemand og uden

I Sjællands stifts tamperrets kopibog 1732-1737 (Københavns Universitets arkiv 12.21.01) fylder
sagen mellem Bodel Hans datter og Christen Hansen Schytte hele 16 sider, sluttende med ægte
skabsdommen. Mens domprotokollen (se billedet s. 292) er skrevet i hast på stedet, er kopibogen ført
med største omhu. Foto Tage Ludvigsen / Rigsarkivet.
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mulighed for at gifte sig igen. Dog fin
des der eksempler på, at der i sådanne
tilfælde gives kongelig bevilling til at
indgå nyt ægteskab efter tre år i over
ensstemmelse med Danske Lov 1615-1.31
At det socialt, følelsesmæssigt og øko
nomisk kunne være svært at være enlig
for både mænd og kvinder, viser disse
citater fra skriftlige indlæg, begge fra
deser^o-sager:
Indleg a f dato 16 Decembr. sidstleden
[1732] under Lars Troisens egen
Haand som følger:
... hvorledes ieg sider tilbage med et
u myndigt barn hvilket ieg allerunder
danigst og aller ydmygst vil haaber
de Høye Herrer Naadigst Considererer og efter saa pure beviislighed om
min Kones undvigelse og min u paaklaglig opførsel siden den tid hvor
over ieg ike allerniste haaber at skil
les fra hende men og alleniste tilladt
at træde i Nye Egteskab og formoder
der i de Naadige Herrers Assistence..?2
I et indlæg underskrevet af Inger Pe
ders datter den 12. juni 1734 hedder det
bl.a.:
Ieg fattige qvinde tenkte at det Saar
og den Sorrig som mig var væderfaret
ved min K. Mands Død, skulle blevet
legt og trøstet, ved et nyt kierlig Egte
skab, saa at ieg igien kunde bekom
met een from Mand, og mine fattige
smaae Børn en god Fader, men det
smerte fulde Saar og den Sorrig er
blevet meere opkraset, ved det at min
trolovede fæstemand Mogens Olsen,
noget efter vores Trolovelse er bortrømt fra mig over til Skaane... men
som ieg icke kand holde Hans Mayts.
Landgilde huus, hvor ieg nu i boer
uden med Hielp, har ieg derfore
maatte søge Lovens Frelse, til at blive
min troelovede fæstemand Entlediget,
og igien et nyt Egteskab tilladt, saa
296

fremt ieg icke med fattige smaae Børn
skal gaae fra huus og hiem og betle
vores Brød?2,
De skriftlige indlæg varierer en del i
indhold og udformning. I Bodels ægte
skabsdomsag mod Christen havde hen
des prokurator forfattet og underskre
vet et meget formelt indlæg. Andre ind
læg er underskrevet af citanten eller citantinden, som Lars Troisen og Inger
Peders datters ovenfor. Disse indlæg er
til tider, som man fornemmer, en del
mere følelsesladede. Men da de kun er
at finde i kopibogen i notarius’ afskrift,
er det vanskeligt at afgøre, hvem der
har formuleret og skrevet dem. Måske
kan en nøjere gennemgang af disse ind
læg og af de få breve af mere privat
karakter, der fremlægges som bevisma
teriale,34 fortælle os noget om jævne
mænds og kvinders skrive- og formu
leringsevner. Hvis man tør formode, at
disse indlæg og breve kan tillægges In
ger Peders datter, Lars Troisen, Margrete Jørgens datter og deres lige, har vi
her en enestående mulighed for at høre
disse menneskers egen fortolkning af
deres hverdag og ægteskab.
Inger Peders datter og Margrete Jør
gens datter mødte personligt op i kon
sistoriums hus, hvor Sjællands stifts
tam perret blev afholdt. De førte selv de
res sager uden fuldmægtige. Inger
vandt sin sag og fik sin skilsmisse.35
Margrete tilstod selv, at hendes ene søn
var uægte, og at faderen til den efter
hånden ti år gamle dreng var en matros.
Hvorefter hun modtog sin skilsmisse
dom.36 En del kvinder, heriblandt Inger
og Margrete, optræder forbavsende
selvstændigt i tam perretten - særligt i
betragtning af, at det som regel er
jævne kvinder fra landet, som kommer
ind på universitetet og står over for
stiftsbefalingsmand, rektor og professo
rer.
Min egen tilgangsvinkel til tamperretsprotokollerne er kønshistorisk. Men
rent kvindehistorisk har protokollerne
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også noget at byde på, ligesom man fra
en mandehistorisk synsvinkel vil kunne
drage nytte af deres mange udsagn bl.a.
om mænds placering i intimsfæren, som
f.eks. Lars Troisens indlæg, der er ci
teret ovenfor. Man kan selvfølgelig også
anskue tam perretterne i et retshistorisk perspektiv: Hvor hørte de forskel
lige tam perretter mere præcist hjemme
i datidens indviklede system af over-,
under- og specialretter? Det er et
spørgsmål, som endnu ikke er fyldest
gørende besvaret.

Ægteskabets historie i
tamperretsprotokollerne
Tilsammen danner Christen Hansens,
Bodel Hans datters, Margrete Jørgens
datters og alle de andre tamperretssager et mønster - brikker til ægteskabets
historie -, som fortæller noget generelt
om samfundets basale struktur inden
for det givne tidsrum. Hvordan forholdt
samfundet sig til kvinder og mænd og
deres indbyrdes forhold? Hver for sig
fortæller sagerne individuelle hverdagsdram aer om mænds og kvinders pro
blemer med at få deres parforhold til at
fungere. Hvert par har sin egen ægte
skab sskildring, oftest i to forskellige
versioner, kvindens og mandens. I
mange formidlings- og undervisningssi
tuationer kan de konkrete ægteskabs
skildringer være et middel til at illu
strere ægteskabets historie. Hermed får
man også understreget, at ægteskaber
består af mennesker af kød og blod. Ele
m entæ rt måske, men der er altid en
fare for at miste fornemmelsen for for
tidens mennesker, når man begynder at
se på samfundets strukturer. Begge
dele hører efter min mening med til æg
teskabets historie.
Man kan opfatte parforholdet som en
privat, intim forbindelse mellem en
mand og en kvinde - og ægteskabet (og
trolovelsen) som samfundets autorise
rede og regulerede udgave af parforhol

det - et institutionaliseret parforhold. I
lovgivningen finder vi samfundets nedskrevne regler om ægteskabet, og i tam 
perretsprotokollerne ser vi, hvordan
samfundets indblanding i parforholdets
indgåelse og opløsning fungerede i
praksis. Der sad sikkert mange kvinder
og mænd rundt om i Danmark, som al
drig nåede frem til tam perretten. Enten
fordi de ikke kom længere end til præ 
sten efter skudsmålsattest, eller fordi
de ikke kunne få øje på noget alternativ
til deres ægteskab og derfor helt opgav
at ændre tingenes tilstand. Det, vi kan
finde i tamperretsprotokollerne, er nok
bare toppen af isbjerget. Det er vidnes
byrd om kvinder og mænd, som meget
aktivt tog initiativ til at inddrage myn
dighederne i forsøg på at ændre deres
ægteskabelige stilling.
Når man benytter begreber som ægte
skabets historie og ægteskabsskildrin
ger, må man nødvendigvis også komme
ind på materialets repræsentativitet.
Kun samlet kan de forskellige ægte
skabsskildringer sige noget om ægte
skabets historie. Problemet med så
danne kilder som tam perretsm aterialet
er, at vi her kun hører om de ægteska
ber, som endte i retten. Og jo bedre,
sagen er belyst i kilderne, des mere spe
ciel er den. Hvis vi ønsker at vide noget
om ægteskaber set ud fra ægteparrets
egen synsvinkel, får vi gennem tam per
retsm aterialet kun indblik i en meget
lille del af befolkningens ægteskaber.
Men denne del af befolkningens erfarin
ger med ægteskabet er selvfølgelig også
en del af ægteskabets historie - om end
en lille del. Gennem loven, dommene og
vidneudsagnene får vi en kommentar
fra det øvrige samfund til disse ægte
skaber. På den måde får vi indirekte
noget at vide om ægteskabets historie
mere generelt. Her ikke med udgangs
punkt i den enkelte mands og kvindes
forhold, men ud fra ægteskabet set som
en del af sam fundsstrukturen - en
måde, hvorpå samfundet organiserer
sine mandlige og kvindelige individer.
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Hvad vil samfundet tolerere? Hvor har
samfundet interesse i at blande sig i
ægteskabet, og hvorfor? Sker der en ud
vikling på området? Hvis ja, i hvilken
forbindelse? Man må også formode, at
en del af de økonomiske følger af sam
livets ophør, som skilsmissesagerne af
dækker, har været de samme for enker
og enkemænd.
Hertil kommer den tidsmæssige, geo
grafiske og sociale begrænsning i m a
terialet. Men det må være muligt gen
nem det samlede tam perretsm ateriale
at afdække ægteskabets økonomiske og
sociale betydning for henholdsvis mænd
og kvinder i den brede befolkning i Dan
mark i store dele af det 17. og 18. å r
hundrede. M aterialet omkring skils
misse og separation ved kongelig bevil
ling vil nok være nødvendigt at ind
drage i en sådan undersøgelse. Det ville
bringe os et langt stykke videre på vejen
til forståelsen af ægteskabets - det in
stitutionaliserede parforholds - rolle i
almindelige menneskers liv og i sam
fundets struktur. En forståelse af sam
menhænge i fortiden vil forhåbentlig al
tid gøre os bare en lille smule klogere på
livet også i vores egen samtid.
Vi begyndte med Holberg, og vi slut
ter med Holberg. Ikke fordi jeg tillægger
Holberg mere vægt end Margrete, Jens
og alle de andre kvinder og mænd, som
optræder i tam perretten. Men jeg synes,
jeg skylder at nævne, at Holberg ikke
blot lod sig inspirere af tam perretssagerne til komedier som Mascarade. Da
han som gammel ungkarl skulle skrive
sit testamente, havde han også proble
merne omkring ægteskaber og deres
indgåelse i tankerne. Således oprettede
han af sine midler et legat til ærbare
jomfruers udstyr i forbindelse med de
res indtræden i ægtestanden - også kal
det Holbergs brudeslørslegat.37
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Tillæg
Oversigt over dansk
tamperretsmateriale
Oversigten omfatter kun materiale fra kon
geriget, mens Hertugdømmerne, Norge og ko
lonierne er udeladt.

Tamperretten for Sjællands stift:
Rigsarkivet: Københavns Universitets arkiv
12. Konsistorium:

20.01. Tamperretsprotokol
21.01. Tamperretskopibog
21.02. Tamperretskopibog
22.01. Dokumenter til tamperrets
protokol

1698-1754
1732-1737
1737-1742
1715-1769

Tamperretten for Lolland-Falster:
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Lolland-Falsters Stiftsøvrighed.
Tamperretsprotokoller
1684-1797
Dokumenter til tamperrets
protokoller
1694-1740

Tamperretten for Bornholm:
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Bornholms
amt.
Tamperretsprotokol
1681-1703

Tamperretten for Fyns stift:
Landsarkivet for Fyn: Fyns Stiftsøvrighed.
Tamperretsprotokol
1662-1702
Dokumenter til tamperrets
protokol
1665-1701

Tamperretten for Ålborg stift:
Landsarkivet for Nørrejylland: C 1. Ålborg bispearkiv, H. Tamperretten.
Tamperretsprotokoller
1688-1797
Dokumenter til tamperrets
protokoller
1762-1797

Tamperretten for Viborg stift:
Landsarkivet for Nørrejylland: C 2. Viborg bispearkiv I, Til ca. 1805, Diverse, Tamperret
ten.
Tamperretsprotokol
1717-1797
Tamperretsbreve
1672-1757

Tamperretten for Århus stift:
Landsarkivet for Nørrejylland: C 3. Århus bispearkiv, H. Tamperretten.
Tamperretsprotokoller (3 stk.)
1645-1798

Tamperretten for Ribe stift:
Landsarkivet for Nørrejylland: C 4. Ribe bispearkiv, H. Tamperretten.
Tamperretsprotokol
1772-1798
Dokumenter til tamperrets
protokol
1725-1789
Dokumenter til tamperrets
protokol
1792-1796
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Oversigt

Forskning i byhistorie
Henrik Fangel
Fortid og Nutid december 1993, hefte 4, s. 300-302.

I dagene 28.-30. oktober 1992 afholdt
Sammenslutningen af Lokalarkiver
(SLA) et seminar om byhistorie på kur
suscentret Haraldskjær ved Vejle, hvor
25 lokalhistorikere mødtes for at drøfte
tem aer og tendenser i de seneste årtiers
byhistoriske forskning.
Seminaret var bygget op omkring fem
oplæg af forskere, der inden for de sene
ste år har m arkeret sig med byhistori
ske undersøgelser, men også deltagerne
selv havde på forhånd gennem korte
skriftlige oplæg givet udtryk for deres
opfattelse af og deres erfaringer med by
historiske problemstillinger. De te
maer, som gik igen i flere af disse oplæg,
blev diskuteret i grupper, og denne
gruppediskussion kom især til at dreje
sig om tilrettelæggelsen af de store,
sammenfattende byhistorier. Der var
bred enighed om, at det er nødvendigt
med en meget stram redaktion, når så
danne byhistorier skal udarbejdes. Re
daktionen må nødvendigvis have meget
frie hænder til at gribe ind i de enkelte
medarbejderes afsnit for at sikre helhed
og sammenhæng.
Det var også de store byhistorier, der
var tem aet for seminarets første indlæg,
hvor arkivar, dr.phil. Ole Degn, Lands
arkivet for Nørrejylland, gav et overblik
over dansk byhistorisk forskning gen
nem de sidste årtier specielt med hen
blik på de store byhistorier. Hans ind
læg er bragt i Fortid og N utid 1993, s.
59-72.
En af de store, nyere byhistorier er
Frederikssunds historie, hvis første
bind er omtalt i Fortid og N utid 1989, s.
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101-103, og hvis andet bind er på vej i
trykken. Værkets forfatter, lektor Knud
Christoffersen, Frederikssund, kom i sit
indlæg navnlig ind på de politiske for
hold i bysamfundet, som meget ofte er
et lidt forsømt område i de byhistoriske
fremstillinger. Han pegede på en række
overordnede synsmåder i beskrivelsen
af denne side af byernes udvikling.
Overarkivar Henrik Fode, Erhvervs
arkivet, behandlede i sit oplæg om by og
land et tema, som er vigtigt i beskrivel
sen af byen ikke mindst fra midten af
forrige århundrede, da mange nye by
centre udvikledes. Henrik Fode kom
især ind på det kildemateriale, som fin
des til belysning af by-opland problema
tikken, og gav mange nyttige eksempler
på, hvorledes dette kildemateriale kan
anvendes. Der var hos sem inardelta
gerne en klar forståelse af, at en bys
historie ikke kan skrives, uden at for
holdet til oplandet inddrages, men der
var også enighed om, at det ikke er ri
meligt at tage de administrative græn
ser, der blev skabt i 1970, som bestem
mende for det område, en byhistorie
skal omfatte. Sognehistorie og byhisto
rie er to meget forskellige genrer.
Forskningsbibliotekar, dr.phil. John
T. Lauridsen, Det Kongelige Bibliotek,
tog i sit oplæg udgangspunkt i den bog
om Klatterup. Et arbejderkvarter i Es
bjerg 1890-1990, som han netop var ved
at lægge sidste hånd på. Temaet var
kvarterdannelse og kvarterudvikling,
som er et meget væsentligt aspekt at få
med, når en by og dens historie skal
beskrives. John T. Lauridsens overvej-
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eiser er trykt i Fortid og N utid 1993, s.
99-118.
Men også forstaden blev inddraget i
diskussionen på seminaret. Arkivar
Poul Sverrild, Hvidovre Kommunes Lo
kalhistoriske Arkiv, gjorde i et kort op
læg rede for sine overvejelser omkring
definitionen af, hvad en forstad egentlig
er. Disse overvejelser er senere udkom
met på tryk i Fortid og N utid 1992, s.
237-251 (se også Peter Dragsbos kom
m entar hertil i Fortid og N utid 1993, s.
57-58). Oplægget gav anledning til en
diskussion bl.a. om forstædernes struk
tur. Forstaden er uden et egentligt cen
trum, men der kan være tale om flere
centrer - et politisk-administrativt cen
trum, et forretningscentrum og et kul
turelt centrum. Meget ofte er der tale
om planlagte centrer, som et resultat af
byplanlæggeres indsats. Men også i de
gamle købstæder spiller byplanlæg
gerne en væsentlig rolle. Alle byer fik
fra 1960’erne en centerplan, hvis mål i
realiteten var at affolke de gamle bycen
trer, der skulle reserveres for detailhan
delen. Senere erkendtes det uhensigts
mæssige heri, og følgen blev de store
citycentrer uden for bykernerne, som
også kan ses i forstæderne.
Forstaden kan også opfattes som en
miljøtype på linje med f.eks. stations
byen, der som miljøtype døde engang
mellem 1930 og 1970. Funktionelt er
forstaden måske nok under afvikling,
således som Poul Sverrild hævder, men
den står alligevel som et klart eksempel
på den miljøtype, som stærkest har
præget byudviklingen siden slutningen
af forrige århundrede: Det rene bolig
kvarter, som også i høj grad har sat sit
præg på de gamle købstæder. På mange
måder er vore byer således kommet til
at ligne hinanden i struktur og funk
tion, og det uafhængigt af, om der er
tale om en gammel købstad, en sta
tionsby eller en forstad.
De store, sammenfattende byhistori
ske fremstillinger kom til at præge dis
kussionen på seminaret stærkt. Det

skyldtes ikke mindst, at flere af delta
gerne havde erfaringer hermed eller
stod over for at skulle i gang med et
sådant arbejde, men det førte også til en
diskussion af den mere kortfattede by
historie som en vigtig genre. Den forud
sæ tter ganske vist den store, sammen
fattende byhistorie eller i hvert fald om
fattende byhistoriske undersøgelser
som sit grundlag, men har til gengæld
den fordel, at den i sin kortfattethed
måske bedre kan få fat om sammen
hængen og helheden end den store by
historie. Som eksempler på sådanne
kortfattede, helt nye byhistorier kan
nævnes bøger om Grenå, Horsens og
Haderslev (sml. anmeldelse i Fortid og
N utid 1993, s. 251-253).
Fra flere sider efterlystes sammenlig
nende, byhistoriske undersøgelser. Det
er en genre, som kun har givet sig me
get få udslag i Danmark, men som f.eks.
er drevet meget ihærdigt i Sverige og i
Tyskland (se Ortwin Pelcs artikel ne
denfor). Det blev også betonet, at det i
den byhistoriske fremstilling - uanset
om den er kort eller lang - er nødven
digt at have et udblik til Danmarkshistoriske og europæiske sammen
hænge. Man må hele tiden bevæge sig
fra et lokalt til et mere overordnet per
spektiv. Kun herved er det muligt at
forstå den lokale sammenhæng.
Et udblik fik seminarets deltagere i et
indlæg fra en tysk byhistoriker, Dr. O rt
win Pelc, der netop var blevet udnævnt
til vicemuseumsdirektør ved bymuseet i
Rostock. Ortwin Pelc gav et overblik
over den byhistoriske forskning i Tysk
land og omtalte og kommenterede i til
knytning hertil de byhistoriske frem
stillinger, som inden for de seneste år
tier er udgivet i landet Slesvig-Holsten.
Ortwin Pelcs generelle overblik over
den byhistoriske forskning i Tyskland
bringes i dansk oversættelse i dette
nummer af Fortid og Nutid, s. 303-309.
Seminarets deltagere kunne drage
hjem med bevidstheden om, at der sker
meget inden for den byhistoriske forsk301
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ning i disse år, men at det især er de
store, byhistoriske fremstillinger, som
præger billedet og vil gøre det i endnu
nogle år. Mange kræfter og ressourcer
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bindes på denne måde, således at
grundlæggende detailstudier og sam
menlignende undersøgelser i nogen
grad forsømmes.

Byhistorisk forskning i Tyskland
Temaer og problemer
Ortwin Pelc
Fortid og Nutid december 1993, hefte 4, s. 255-261.
I dette indlæg fra SLAs byhistoriske seminar i oktober 1992 (se Henrik
Fangels referat i dette nummer af Fortid og Nutid, s. 000-000) giver
Ortwin Pelc et kort rids af den tyske byhistoriske traditions udvikling,
især siden 2. Verdenskrig. Bl.a. under påvirkning fra England, USA og
Frankrig er der sket en forskydning fra rets- og institutionshistorie over
mod forskellige former for strukturhistorie. En række institutioner og
forskningscentre sikrer fortsat fremdrift i forskningen, om end tiden fra
det 16. til det 18. århundrede endnu synes noget forsømt. Sluttelig
skildres den østtyske, byhistoriske forsknings omstillingsproblemer i
kølvandet på genforeningen. Oversættelse fra tysk: Henrik Fangel.
Ortwin Pelc, født 1953 i Hamburg, historiker, har beskæftiget sig med
slesvig-holstenske byers historie, bl.a. Itzehoe og Lübeck. Vicemuseumsdirektør ved det kulturhistoriske museum i Rostock siden 1992.

I de moderne industrisamfund er byen
det foretrukne sted at leve. I Tyskland
lever f.eks. 84% af befolkningen i byer.
Byer h ar eksisteret i Tyskland i næsten
2000 år, og i andre lande endnu læn
gere. Udforskningen af byernes og byli
vets historie udgør derfor et vigtigt om
råde i den historiske forskning.
I Tyskland har den byhistoriske
forskning lange rødder, der når tilbage
til begyndelsen af det 19. århundrede,
men den har siden da været underka
stet mange ændringer.
I det følgende gives en oversigt over
de sidste tyve års byhistoriske forsk
ning i den tidligere tyske Forbundsre
publik og - som en ekskurs - i den tid
ligere Tyske Demokratiske Republik
(DDR). Institutioner og projekter samt
forskningens tem aer og tendenser vil
blive omtalt.

Nye synsmåder - nye
forskningsinstitutioner
N år historikere ved tyske læ reanstalter
overhovedet beskæftigede sig med by

historie, var det indtil 1950’erne hoved
sagelig i forbindelse med middelalder
studier og frem for alt retshistoriske
emner. Der fandtes naturligvis undta
gelser, og især inden for andre viden
skaber, f.eks. de økonomiske videnska
ber, sociologi, geografi og kunsthistorie,
blev enkeltaspekter af byernes historie
undersøgt.
I den del af den byhistoriske forsk
ning, der vedrørte middelalderen,
vendte man sig i 1950’erne efterhånden
mere og mere i retning af økonomiske
og kulturhistoriske tem aer samt
spørgsmålet om borgerskabets opståen,
mens især de historikere, der beskæfti
gede sig med den nyere tid, blev hæ n
gende ved den traditionelle politiske be
givenheds- og idehistorie.
I begyndelsen af 1950’erne foreslog
Werner Conze som en ny historisk be
tragtningsmåde begrebet “strukturhi
storie”. I stedet for enkeltpersoners
handlemåder og individuelle ytringsfor
mer skulle generelle tilstande og pro
cesser sam t kollektive fænomener
træde i forgrunden.1Han krævede mere
kvantificerende, typologiserende og
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sammenlignende metoder og sam ar
bejde med samfundsvidenskaberne.
Den byhistoriske forskning anså Conze
for at være særlig givtig for struktur
historiske undersøgelser, fordi byen i
sin historiske udvikling udgjorde en
overskuelig og afgrænset enhed. Tilmed
rummede den i sig mange af de pro
blemstillinger, der knytter sig til struk
turelle forandringer.
Denne synsmåde blev omkring 1960
taget op i samfundsvidenskabelige og
økonomiske studier vedrørende det
største samlede byområde i Forbunds
republikken, nemlig Ruhrområdet. Her
spillede frem for alt industrialiserings
processen i det 19. århundrede en rolle.
I den byhistoriske forskning blev der nu
også i forstærket grad inddraget te
maer, der allerede var blevet formuleret
i 1920’erne, som f.eks. udviklingen af
byernes selvstændige forvaltning samt
spørgsmålet om byudviklingens men
tale følger.
Et generationsskifte blandt histori
kerne førte i 1960’erne til, at et vok
sende antal yngre forskere gav sig i kast
med økonomiske, samfundsvidenskabe
lige og strukturhistoriske problemstil
linger. Dette medførte efterhånden en
afstandtagen fra den traditionelle histo
riske metode, ledsaget af krav om en
historisk forskning, der i højere grad
havde en teori som grundlag og byggede
på generelle forklaringsmodeller. Disse
forandringer inden for den historiske vi
denskab satte sig først spor i den by
historiske forskning i 1970’erne.
Fra ca. 1970 kan der konstateres en
kraftig vækst i den byhistoriske forsk
ning i Forbundsrepublikken. Dette skyl
des bl.a. den udbygning og nyoprettelse
af læreanstalter, som da satte ind. Der
blev ansat talrige yngre professorer,
som drev samfundsvidenskabelig og
strukturhistorisk forskning. De bidrog
også til, at by- og lokalhistorie fik et
opsving, idet disse områder - som
nævnt - var særligt velegnede til de
problemstillinger, som var formuleret
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her. Dette havde igen til følge, at der
blev udarbejdet adskillige speciale- og
doktorafhandlinger med byhistoriske
temaer. Men også organisatorisk styr
kedes den byhistoriske forskning fra
omkring 1970.1 dette år var der for før
ste gang en selvstændig sektion for by
historie på Historikerdagen - de vestty
ske historikeres største, faste kongres.
Det var også i 1970, at “Institut for
sammenlignende byhistorie” {Institut
für vergleichende Städtegeschichte) blev
grundlagt ved universitetet i Münster.
Det har til opgave at udføre grundlæg
gende forskning inden for mellemeuro
pæisk byhistorie, især fra det 16. til det
19. århundrede, men dog også med ind
dragelse af middelalderen. Det har si
den da været den mest betydningsfulde
institution i Tyskland, der driver byhi
storisk forskning. Denne forskning har
fire tyngdepunkter:
1) Udarbejdelse af leksikonartikler og
bibliografier - regelmæssigt udgives
omfangsrige anmeldelser af byhisto
riske udgivelser i Blätter für Deutsche
Landesgeschichte2
2) Udgivelse af kilder.
3) Atlasudgivelser,3 hvor der i Deutsche
Städteatlas skal udgives et udvalg på
70 byer, mens Westfälische Städteat
las skal omfatte alle ca. 200 westfalske byer.4 H eraf er hidtil udkommet
henholdsvis 45 og 40 mapper. Disse
mapper indeholder alle, i samme må
lestok, de ældste matrikelkort - for
det meste fra begyndelsen af det 19.
århundrede - samt yderligere kort,
på grundlag af hvilke byernes udvik
ling siden middelalderen kan følges.
Også rumlige, juridiske, økonomiske
og sociale forandringer skal kunne af
læses, ligesom der findes en kort,
kommenterende tekst.
4) Udgivelse af en skriftrække, hvor der
siden 1976 er udkommet over 30 bind.
Herudover arrangerer instituttet hvert
år seminarer o. lign. om byhistorie.
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Inden for instituttets rammer gen
nemførtes fra 1976 til 1986 forsknings
projektet Sammenlignende byhistorisk
forskning, finansieret af Deutsche For
schungsgemeinschaft. Her beskæftigede
ca. 60 historikere, geografer, kirke-,
kunst- og bygningshistorikere sam t et
nologer sig med tre store delprojekter. I
det første var selve den fysiske by gen
stand for undersøgelse, dvs. byens topo
grafiske udvikling og bebyggelse, bl.a.
på grundlag af ældre afbildninger. Det
andet projekt drejede sig om temaerne
centralitet, byfunktioner og social
struktur, dvs. de strukturforandringer
inden for alle områder af byens liv, som
skyldes den moderne urbanisering. Det
tredje projekt behandlede kirken og de
sociale forandringer i byerne i nyere
tids begyndelse. Det overordnede mål
for disse sammenlignende undersøgel
ser var at skaffe viden om almene ka
rakteristika og variationer i byernes liv
i Mellemeuropa. Det er ikke muligt her
at komme nærmere ind på de mang
foldige problemstillinger i disse projek
ter og de talrige udgivelser; de er sam
m enfattet i en bibliografi.5
Foruden instituttet i M ünster findes
der også andre organisationer, der først
og fremmest udgiver værker om byhi
storie. I Deutsche Institut für Urbani
stik i Berlin udkommer siden 1970 to
gange om året Informationen zur mo
demen Stadtgeschichte. Siden 1977 fin
des sammenslutningen Die alte Stadt,
som dog allerede blev grundlagt i 1960,
men under et andet navn.6 Også den
udgiver to gange om året et tidsskrift,
Die alte Stadt, der i undertitlen kaldes
Zeitschrift für Stadtgeschichte, Stadtso
ziologie und Denkmalpflege. Som alle
rede titlen antyder, drejer det sig i
denne sammenslutning, som mange
byer er medlem af, ikke kun om forsk
ning i byhistorie, men også om sanering
af de gamle bydele og bevaring af byer
nes historiske sammenhænge. Dette
kommer især til udtryk på sammenslut
ningens årlige møder.

Ud over disse institutioner findes der
også organisationer, som begrænser sig
til en bestemt region, som f.eks. Arbeits
kreis für südwestdeutsche Stadtge
schichtsforschung, der blev grundlagt i
1960 og oprindeligt koncentrerede sig
om middelalderen. Hansische Ge
schichtsverein, der allerede blev grund
lagt i 1870, beskæftiger sig på sine års
møder og i sit tidsskrift først og frem
mest med udforskningen af hansaen,
men dertil hører også den generelle by
historie i Nordsø- og Østersø-området.
Det turde være unødvendigt at nævne,
at der ved siden af disse overregionale
foreninger i enhver større by - og efter
hånden også i de mindre - findes en
historisk forening eller en hjemstavns
forening, der som mål har sat sig ud
forskningen af den pågældende bys hi
storie og tillige udgiver et tidsskrift.

Socialhistorie og dagliglivshistorie
Efter dette overblik over de institutio
ner, der driver byhistorisk forskning i
Tyskland, vender vi os til de tem aer og
hovedpunkter, som har præget denne
forskning i de seneste år.7 På baggrund
af de sociale, økonomiske og politiske
rammer har man undersøgt problemer
omkring byernes selvstyre og omkring
politiske partiers og sociale gruppers
indflydelse på byernes liv. Alt i alt kan
det fastslås, at udforskningen af de poli
tiske partiers historie og af arbejderbe
vægelsen siden 1960’erne har givet den
byhistoriske forskning talrige impulser.
På den samme baggrund er også
spørgsmålet om udviklingen i byens be
byggelse, infrastruktur og byplanpolitik
blevet undersøgt. Især den historisk ori
enterede geografi interesserede sig for
by-opland sammenhænge; her blev te
orien om “centralsteder” {zentrale Orte)
inddraget. I de undersøgelser af urbani
sering og industrialisering, som i for
stærket grad blev gennemført, spillede
frem for alt de demografiske faktorer
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ind ved siden af de økonomiske. Til
disse faktorer hørte også bybefolknin
gens rumlige og sociale mobilitet. I for
bindelse med undersøgelserne af byer
nes befolkningsmæssige udvikling har
man kunnet anvende nye metoder, idet
elektronisk databearbejdning har mu
liggjort indsamling og udnyttelse af
store datamængder.
De hidtil nævnte tem aer var stæ rkt
påvirket af sociologiske problemstillin
ger, f.eks. vedrørende sociale forandrin
ger i bysamfundet, konflikter og kon
fliktløsning. Teorierne om modernise
ring ansporede her til nye måder at
tænke på.
Når man betragter de perioder, inden
for hvilke den nyere byhistoriske forsk
ning har sit tyngdepunkt, er det på den
ene side påfaldende, at interessen for
samtidshistorie er forstærket. Denne
interesse fremmes også af den mere in
tensive udforskning på lokalt plan af
nazismens forhistorie og herredømme.8
Forbavsende er imidlertid også den be
tydelige plads, som forskningen i den
middelalderlige by på ny indtager. På
dette område er der inden for de seneste
år udkommet adskillige omfangsrige
undersøgelser. Derimod har forsknin
gen i tiden fra det 16. til det 18. år
hundrede hidtil været mindre intensiv.9
De nye impulser, der vel har haft
størst indflydelse på den byhistoriske
forskning i Forbundsrepublikken siden
1970’erne, kom imidlertid fra England,
USA og Frankrig. Man tog ideerne om
New Urban History op og tilpassede
dem, og herigennem voksede den så
kaldte “dagliglivshistorie” - en slags so
cialhistorie fra neden - mere og mere i
betydning.10 Herigennem blev folks bo
lig-, sundheds- og indkomstforhold, de
res fritidsinteresser, vælgeradfærd og
protestholdninger undersøgt. Det drejer
sig om menneskers adfærdsmønstre,
om deres konkrete erfaringer i bymil
jøet, om indlæringsprocesser og væ r

306

dier, om byernes sociale konflikter og
helt særlige miljø.
I Forbundsrepublikken foregår der i
de senere år en bredt anlagt diskussion
om disse forskningstemaer. Den når
langt ud over den etablerede historiske
videnskabs rækker, der netop blev op
skræmt af talrige amatørhistorikeres
forskningsaktiviteter. Amatørerne gav
sig i kast med at undersøge historien i
det miljø, de levede i, og med “alminde
lige menneskers” historie, og de grund
lagde deres egne foreninger og bydelsar
kiver. De inddrog de kilder, som de pro
fessionelle historikere og arkiver hidtil
havde forsømt at tage vare på, f.eks.
privatpersoners efterladte papirer og
mundtlige beretninger {Oral History). I
mange byer blev der indrettet historie
værksteder, hvor de, der tog del i den
nye bevægelse, organiserede sig, forbe
redte udstillinger om industrikultur og
dagligliv, foranstaltede alternative by
vandringer og gik aktivt ind i arbejdet
for bevarelse af bygninger og lignende. I
1983 fandt disse historieværksteder
endog sammen i en forening, der om
fatter hele Forbundsrepublikken, og
som siden da h ar udgivet sit eget tids
skrift.11
Der er ikke kun samfundsmæssige
årsager til, at denne nye bevægelse er
vokset frem. I denne proces afspejler sig
også den akademiske historieviden
skabs begrænsninger. De strukturhisto
riske tilgangsvinkler inden for den ny
ere økonomiske historie og socialhisto
rie har bevirket, at et omfattende om
råde af historien er blevet forsømt: En
keltindividers dagliglivserfaring. Den
nye bevægelse inden for historiefaget
har samtidig den fordel, at den har
skabt uro og bevægelse i forskningen og
har bragt nye tem aer og metoder på ba
nen. For den drejer det sig også om en
ny historisk bevidsthed og om en for
midling heraf gennem et stærkere enga
gement hos de implicerede.

Byhistorisk forskning i Tyskland

Byhistorien i DDR
Et kort blik på udviklingen i den by
historiske forskning i Den tyske demo
kratiske Republik (DDR) viser, at regio
nal- og byhistorisk forskning indtil slut
ningen af 1950’erne næppe spillede no
gen rolle i DDR. Talrige gamle, histori
ske foreninger var ikke blevet
genoplivet efter 1945, og lokale tids
skrifter var gået ind. Den m arxistisk
leninistiske
historievidenskab
be
stræbte sig først og fremmest på at give
sin egen vurdering af de historiske for
løb i modsætning til den borgerlige hi
storievidenskab. Ganske vist diskute
rede man den regionalhistoriske forsk
nings opgaver i forbindelse med formu
leringen af et nationalt historiesyn i
DDR.12 De første impulser til byhistori
ske undersøgelser kom i midten af
1950’erne, da arbejdet med udforsknin
gen af den lokale arbejderbevægelse
nød fremme. I 1955 kom en anordning
om fremstilling af by- og sognehistorier
(Ortschroniken). I den skriftrække af
sådanne værker, der er udgivet siden
1957, findes også adskillige byhisto
rier.13
Et nybrud var grundlæggelsen af A r
beitsgemeinschaft Heimat- und Landes
geschichte inden for Deutsche Histori
kergesellschaft i 1961. Denne sammen
slutning skulle koordinere den spredte
lokalhistoriske forskning og udarbejde
et koncept for en regionalhistorie. I
1965 startede Jahrbuch für Regionalge
schichte, men en kvalitativ og kvantita
tiv udvidelse af den byhistoriske forsk
ning kom først i løbet af 1970’erne. Dels
udstak Tysklands Socialistiske Enheds
parti (SED) retningslinjer for udforsk
ningen af den lokale arbejderbevægelse
og for virksomhedshistorie, dels blev
der i 1974 oprettet en faglig kommission
for byhistorie under Deutsche Histori
kergesellschaft. I 1979 fulgte et Gesell
schaft für Heimatgeschichte inden for

Kulturbund der DDR, hvor også ama
tørhistorikere - især fra sogne- og
landsbyhistorier (Ortschroniken) - er
med, og i 1981 et Forschungsstelle für
Regionalgeschichte, hvor hovedområdet
er byhistorie, under Akademie der Wis
senschaften der DDR.
Alle disse institutioner havde som op
gave gennem deres arbejde inden for et
socialistisk historiesyn at virke identi
tets- og bevidsthedsskabende. En tradi
tionsforståelse, der var i overensstem
melse med SED-staten, og et opgør med
klassefjenden skulle fremmes.
Disse retningslinjer blev ganske vist
fulgt i de talrige byhistoriske tidsskrif
ter, som siden 1970’erne blev genoplivet
eller nygrundlagt, men antallet af un
dersøgelser, der er blevet offentliggjort,
og mængden af temaer, der er behand
let, er dog så stort, at der blandt dem
også findes mange arbejder med et vi
dere perspektiv.14 De findes især inden
for temaerne arbejderbevægelse, urba
nisering og industrialisering, men også
i undersøgelser af den middelalderlige
bys økonomiske forhold.
Efter den politiske omvæltning i 1989
opløstes de kommissioner til udforsk
ning af arbejderbevægelsen, der fandtes
inden for de lokale partiorganisationer.
På grund af de talrige personalemæs
sige ændringer i byernes arkiver og kul
turinstitutioner gik den byhistoriske
forskning så at sige helt i stå. Der fand
tes ikke organisationer og næppe heller
personer eller tilstrækkelige økonomi
ske midler til at videreføre de byhistori
ske tidsskrifter. Mange indstillede ud
givelsen omkring 1990. Endnu i 1993 er
situationen for den byhistoriske forsk
ning i de fem nye forbundslande kun
lidt forbedret. Den langsomme økono
miske konsolidering fører kun lidt efter
lidt til nye initiativer inden for den by
historiske forskning på universiteterne,
by arkiverne og bymuseerne.
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Ukoordineret mangfoldighed
Sammenfattende kan det for den sam
lede Forbundsrepublik fastslås, at der
ikke findes nogen ensartet forskning i
byhistorie med fælles mål, tem aer og
problemstillinger. Lige så lidt findes der
en central organisation for hele Tysk
land, som kan fremme den byhistoriske
forskning, idet kultur- og forskningspo
litik og dermed også den historiske
forskning er et anliggende alene for de
enkelte forbundslande. Hertil kommer,
at der i byhistorien ikke anvendes sæ r
lige metoder, og at den ikke har sin egen
forskningsprofil. Den mangler klare
konturer, fordi den er knyttet så stæ rkt
til nabodiscipliner og tillige er stæ rkt
påvirket af dem.
Netop denne mangfoldighed af disci
pliner og tem aer inden for den byhisto
riske forskning gør den så velegnet til
strukturhistoriske undersøgelser, thi
inden for den genfindes næsten alle for
mer og varianter i udviklingen af men
neskeligt samliv. Selvom der i Tyskland
siden midten af 1980’erne ikke er gen
nemført større projekter inden for by
historien, så har den almene interesse
for lokal- og dermed byhistorie taget
stæ rkt til. Det har forskellige årsager.
En af dem er vel en søgen efter identitet
og tryghed i industrisamfundet, der bli
ver stadig mere anonymt. En anden er
en mere kritisk bevidsthed om éns egen
herkomst og fortid.
I løbet af de sidste tyve år er der ud
kommet en mangfoldighed af enkeltby
ers historie, som er af forskellig kvalitet
og skrevet af såvel amatører som fag
historikere. Også i meget små byer er
der grundlagt historiske foreninger, der
arrangerer byvandringer og foredrag og
har udforskningen af byens historie
som mål. Det kunne være et mål for
fremtidige projekter at føre disse lokale
initiativer sammen med byhistorikere
på institutter og universiteter for at for
mulere fælles problemstillinger og an
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stille sammenligninger - også på inter
nationalt plan.

Noter
1. Jf. for det følgende Jürgen Reulecke: Mo
derne Stadtgeschichtsforschung in der
Bundesrepublik Deutschland, Moderne.
Stadtgeschichtsforschung in Europa, USA
und Japan. Ein Handbuch, red. Christian
Engeli og Horst Matzerath, Stuttgart
m.fl.st. 1989, s. 21-36, her s. 28. En bi
bliografi med de vigtigste udgivelser ved
rørende byhistorie findes i dette værk s.
247-266. Med hensyn til den byhistoriske
forsknings situation og opgaver, se også
Christian Engeli og Horst Matzerath, red.:
Probleme der Stadtgeschichtsforschung.
Materialien zu einem Kolloquium des
Deutschen Instituts für Urbanistik am 29.
und 30. April 1980, Berlin 1981.
2. Senest for årene 1979-86, udarbejdet af
Wilfried Ehbrecht m.fl., Blätter für Deut
sche Landesgeschichte 123, 1987, s. 299604.
3. Heinz-Karl Junk: Das Institut für verglei
chende Städtegeschichte zu Münster,
Siedlungsforschung 3, 1986, s. 235-256.
4. Heinz Stoob: Deutscher Städteatlas in
Verbindung mit dem Westfälischen Städ
teatlas, Sonderforschungsbereich 164. Ver
gleichende geschichtliche Städteforschung.
Annotierte Gesamtbibliographie 19761988, Münster 1989, s. 3-15.
5. Her findes også de enkelte projektbeskri
velser. Jf. Sonderforschungsbereich 164
(se note 4).
6. Hans Schultheiss: Die Arbeitsgemein
schaft Die alte Stadt e.V. Aufgabenfelder
und Zielstellungen, Jahrbuch für histori
sche Forschung 1988, s. 33-38.
7. Jf. Reulecke: Moderne Stadtgeschichte (se
note 1).
8. Adelheid von Saldern: Die Stadt in der
Zeitgeschichte. Überlegungen zur neueren
Lokalgeschichtsforschung, Die alte Stadt
18, 1991, s. 127-153.
9. Jf. oversigt af Otto Borst: Historische
Stadtforschung 1980-1990. Ein Literaturbericht, Die alte Stadt 18, 1991, s. 193211. Hertil også Wilhelm Ribhegge: Neue
Übersichtlichkeit? Arbeiten zur Stadtund Regionalgeschichte, sst., s. 212-217.
10. Jfr. Hannes Heer og Volker Ulrich, reck:
Geschichte entdecken. Erfahrungen und
Projekte der neuen Geschichtsbewegung,
Reinbek 1985.
11. Alfred Georg Frei: GeschichtsWerkstätten,

Byhistorisk forskning i Tyskland
Geschichte entdecken (se note 10) s. 400404.
12. G. Braun, M. Heider, H. Schwenger: Deut
sche Demokratische Republik, Moderne
Stadtgeschichtsforschung (se note 1), s.
279-302.
13. Peter Koppen: Zur Entwicklung der Regio
nalgeschichtsschreibung in der Deutschen

Demokratischen Republik, Wissenschaftli
che Zeitschrift der Universität Rostock.
Gesellschaftswissenschaftliches Reihe 33,
Heft 8, 1984, s. 20-26.
14. Et overblik over østtyske byhistoriske
tidsskrifter giver Braun, Heider, Schwen
ger: Deutsche Demokratische Republik (se
note 12), s. 284-286.

309

Debat

Kan man suge kæmekraft af en stærk kvinde,
der har været død i mange år?
En uvidenskabelig anmeldelse
Eva Trein Nielsen
Fortid og Nutid december 1993, hefte 4, s. 310-317.
Med udgangspunkt i en nordisk symposierapport om kvinder i middel
alderen kritiserer Eva Trein Nielsen dansk og nordisk kvindehistorisk
forskning for manglende vilje til at nå ud over det stadium, hvor kvinde
historien skrives i opposition til en etableret mandshistorie. Uden at
opgive kønsperspektivet må kvindehistorien integreres i samfundshi
storien i almindelighed. Hun påpeger interessante paralleller til de
vanskeligheder, de tidligere koloniers historikere møder i deres be
stræbelse på at frigøre sig fra den gamle kolonimagts fremstilling af
kolonien, dens historie og dens problemer. For at bringe kvindehisto
rien videre er der behov for en bedre dialog med samtiden og en større
bevidsthed om de filosofiske præmisser for arbejdet og om historikerens
egen rolle i forskningspocessen.
Eva Trein Nielsen, f. 1950, cand.mag. i historie og fransk 1978. Forsk
ningsbibliotekar og kulturformidler. Har desuden i perioder arbejdet
som gymnasielærer. Har deltaget i kvindehistorisk arbejde siden star
ten i 1974.

Kvindehistorie kan fejre sit tyve års ju 
bilæum som fag; derfor er det meget
glædeligt, at en ny skriftserie ser da
gens lys. Interessen er så livskraftig
som nogen sinde og har gjort alle fore
stillinger om at være et rent modefæno
men til skamme. Da der er tale om en
levende bevægelse, griber jeg her chan
cen for at diskutere nogle forhold, der i
hvert fald optager mig og flere andre
kvindeforskere, frem for at holde mig til
at anmelde Kvinnospår i medeltiden Kvinnovetenskapliga studier V på al
mindelig vis.
Det er en kreds af nordiske kvindefor
skere, der står bag projektet, alle knyt
tet til Kvinnovetenskapligt forum ved
Lunds Universitet. Veteranen Inger
Lövkrona er redaktør. Bogen dækker
emner hentet fra historie, litteraturhi
storie, filologi og fysisk antropologi, uni
versitære fag med tradition for et godt
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og frugtbart tværfagligt samarbejde på
det kvindehistoriske felt, i modsætning
til forsøg med andre fag, hvor uenig
heden om videnskabelige metoder des
værre har blokeret for en egentlig dia
log.
Formålet med værket har været at
belyse de metodiske problemer, der er
knyttet til behandlingen af forskellige
typer kildemateriale, samt at skaffe ny
viden om kvinder. Det sidste punkt er
helt centralt, eftersom kvindeforskning
består af et stort hvidt landkort med
nogle få beskrevne landskaber. Der skal
som ved behandlingen af andre emner
et stort bearbejdet materiale til, for at
man i virkeligheden kan tale om ny vi
den. Inger Lövkrona taler om 1980’erne
som en blomstringsperiode for nordisk
kvindeforskning; det er på én gang rig
tigt og forkert. Rigtigt, fordi man aldrig
før har set så mange publikationer om
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emnet; forkert, fordi 1980’erne - ikke
kun i Norden —har været præget af en
stæ rk nedprioritering af grundforsk
ning. Der er altså stadig tale om et pio
nerstadium. Jeg tror ikke, man gør sa
gen nogen gavn ved at sige andet; man
åbner derved alt for let muligheden for
at afslutte debatten på et tidspunkt,
hvor den først for alvor er ved at komme
i gang. Indirekte synes redaktørerne
også at dele dette synspunkt, idet de
har kaldt værket for Kvinnospår — en
titel, der går igen i megen international
debat om emnet.
For nogle år siden påpegede jeg og
andre de metodiske svagheder i den
måde, megen kvindehistorie blev dre
vet.2 Siden da er meget sket, og histori
kernes stædige holden på at arbejde på
et kildekritisk grundlag har båret frugt.
Den foreliggende publikation er gen
nemsyret af metodiske overvejelser,
hvad der gør den til en meget solid og
ærlig bog - et arbejdsinstrument, der
virkelig kan bruges til noget. Jeg har
hermed straks tilkendegivet, hvor jeg
selv står. Jeg mener, at kildekritik, den
»politimæssige« efterforskning af kil
derne, er det første led i arbejdsproces
sen med kilderne, et helt uomgængeligt
stykke håndværk, hvor historikeren be
slutter sig til, hvad m aterialet kan bru
ges til, og hvor meget, det kan bære af
slutninger. Uden kildekritik bevæger
man sig ind i et rent litteræ rt univers,
hvor man tager afsæt i kilderne eller
rettere sagt de dele af dem, man kan
bruge i sit eget, private kunstneriske
univers, et univers, hvor man selv er
gud, og hvor man blot kan kassere alt
det, der mishager én. Jeg har dermed
altså tilsluttet mig den kreds, der me
ner, at man skal søge sandheden på god
empirisk vis.
Hvad jeg derimod ikke mener, og det
er grunden til, at jeg så frækt benytter
mig af jeg-formen i stedet for at krybe i
ly af de finurlige formuleringer, som Kø
benhavns Universitet så flittigt har
læ rt mig, er, at historie er en eksakt

videnskab, for så vidt en sådan findes.
For at finde noget som helst, er histori
keren nødt til at stille spørgsmål til kil
derne, og kilden til spørgsmålene er hi
storikeren selv med hele dennes bagage
af livserfaringer, psykologiske struktur
og ikke mindst verdensbillede. Histori
keren er lige så meget som kilderne en
del af en historisk proces. Men ved at
erkende sin egen begrænsning er man
allerede nået videre, og man kan stille
nogle mere kvalificerede spørgsmål til
kilderne. Der er efter min mening ikke
nogen skarp demarkationslinje mellem
på den ene side historie - og de andre
samfundsvidenskaber for den sags
skyld - og på den anden side litteratur,
men den er der. Alt dette er ikke nyt3 mildt sagt - men det er noget, der er
blevet glemt i de senere år, hvor der har
svævet en art uformuleret konsensus
rundt om, at historikeren havde nået
slutmålet af den darwinistiske udvik
ling. Større beskedenhed med hensyn
til muligheden af at finde endegyldige
sandheder vil nok være klædelig; men
det udelukker ikke, at noget er mere
sandt end andet.
Grethe Jacobsen slog for nogle år si
den fast4 (og Inger Lövkrona gør hendes
udtalelser til sine), at kvindehistorikere
ifølge sagens natur er nødt til at bruge
de samme kilder som alle andre histori
kere; det, der gør den store forskel, er
måden at bruge kilderne. Det er de
spørgsmål, der rejses, der er det inter
essante: Problemerne formuleres ud fra
kvindernes erfaringer og forhold, og
kvinder ses som medskabende og med
virkende i historiske begivenheder. For
ganske få år siden var sådanne udtalel
ser så kætterske, at de fleste mandlige
historikere korsede sig. Siden har man
næsten vænnet sig til fagets eksistens.
Men man skal ikke glemme, at det er
opstået på trods og som led i en politisk,
psykologisk og social emancipationspro
ces i 1970’erne og 1980’erne. Bente Rö
senbeck definerer situationen således:
De unge, kommende kvindeforskere på
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universiteterne tog deres udgangs
punkt i, at ligestillingen var fuldt gen
nemført i det danske samfund, og at det
blot var kvinderne selv, der ikke ud
nyttede mulighederne på grund af ideo
logisk efterslæb og regulær selvunder
trykkelse.5 Dette udgangspunkt var
også mit.
Da historie lige så længe, faget har
eksisteret, har været brugt i opdra
gende øjemed, var det med denne bag
grund nærliggende at ønske at gøre
kvinder synlige i historien og således
anvende faget direkte i den emancipa
toriske kamp. Før var kvinder usynlige,
bl.a. på grund af den moderne, kildekri
tiske historieforsknings tæ tte tilknyt
ning til positivismen som ideologisk be
vægelse og dens ret bevidste fravalg af
bestemte emner. Det at have en historie
giver identitet og styrke, og man kan
bruge denne historie til at modsige det
massive netværk af myter og løgne om
kvindelighed, der var med til at holde
kvinderne fast i selvforagt. Ved selv at
sætte dagsordenen for, hvad der var væ
sentlige problemstillinger, ville den
kvindelige historiker forvandle sig selv
og forhåbentlig også sit kvindelige pu
blikum fra at være objekter til at være
subjekter i bedste Simone de Beauvoirske forstand. I og med, at hensigten
med forskningen var emancipatorisk,
var der helt fra starten en tendens til at
afgrænse kvindehistorien til de emner,
der var brændende politiske realiteter
for den kvindelige historiker, nøjagtigt
som positivismen i sin tid var tilbøjelig
til at fokusere på sin samtids bræ n
dende spørgsmål. Det gjaldt om at
skabe et modbillede til de traditionelle
forestillinger om det passivt lidende,
blide offer for mænds handlen i histo
rien. Det var derfor vigtigt at finde dyg
tige, magtfulde, handlekraftige og selv
stændige kvinder i fortiden, der kunne
tjene som positive forbilleder i nutiden.
Det gjaldt om at standse fremmedgørel
sen ved, at kvinder tog deres egne
kroppe i besiddelse; dette mål affødte en
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varm interesse for det mest kvindelige
af alt: Fødsler og børn.
I og med at filosofien og religionen i
den grad har opstillet negative billeder
af kvinder, og at litteraturen i det store
og hele har gjort det samme, var det
vigtigt at afdække mekanismerne og
stereotyperne i det ideologiske billede,
der blev holdt frem. Interessen for rene
kvindesubkulturer afstedkom intensive
studier af kvindekollektiver i kirkeligt
regi. Med beginerne havde man oven i
købet en bevægelse, der kunne minde
om en egentlig kvindebevægelse. At ar
bejde med selve kønsrollen og især dens
overskridelse var i denne forbindelse
vigtig, da man dermed kunne splintre
billedet af den ubevægelige, kvindelige
natur.
Kvinnospårs artikler er alle at finde
inden for denne emnekreds. Og Inger
Lövkrona skriver i sit forord: Den me
deltida västerländska kvinnan har synliggjorts och trätt fram på den histori
ska arenan, överraskande färgstark,
handlingskraftig och inflytelsesrik. Den
imponerende fembinds kvindehistorie,
som Georges Duby og Michelle Perrot
har redigeret, og hvis sidste bind netop
udkommer nu,6 arbejder i det store hele
på samme præmisser som det forelig
gende værks forfattere. Nordisk kvinde
forskning er et barn af en international
bevægelse.
Nu, tyve år efter, melder spørgsmålet
sig, om det ikke er på tide at inddrage
nye problemstillinger og nye sider af
kvindelivet i middelalderen i debatten.
Kan man suge »kærnekraft« ved at
hænge fast i udgangspunktet? Det har
for længst vist sig, at kvindeundertryk
kelsen ikke bare er selvundertrykkelse,
men en absolut realitet, der lever videre
i bedste velgående; at umådeligt lidt er
opnået trods store anstrengelser og me
gen tale om forandring. Hvis kvinde
historie fortsat skal bruges emancipa
torisk, må man holde op med at stille sig
tilfreds med, at man har gjort kvinder
synlige; det er nemlig kun første skridt
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på vejen. Og i forordet at glæde sig over,
at kvinderne frem står overraskende
handlekraftige og farvestærke, er det
samme som at forsvare sig over for et
usynligt, mandligt argument gående
på, at kvinder er en farveløs og svag
kategori af menneskeheden. Kvindehi
storikerne må ud af forsvarspositionen
og leve op til egne slagord om, at det i
kvindehistorien ikke er mændene, der
stiller dagsordenen.
Dernæst tror jeg, at meget vil være
vundet, hvis man ophører med at bruge
begreber som styrke og svaghed på den
kategoriske facon, man ofte ser det
gjort. Et menneskes handlemuligheder
er nu engang - ud over den enkeltes
mere eller mindre stålsatte karakter afhængige af de magtmidler, det har ad
gang til, og strategierne udspringer af
»den militære situation«.
Hvad er bedst: A t fortrænge patriar
katet eller se det i øjnene'? Det er det
spørgsmål, Nanna Damsholt stiller i en
artikel, der dels behandler problemerne
med at arbejde med kvindehistorie i en
ikke-europæisk sammenhæng, dels dis
kuterer nogle fundamentale problem
stillinger i forbindelse med behandlin
gen af kvindehistorie i bred almindelig
hed. Det er, som titlen antyder, patriar
kats teorierne, der især optager hende.
Det er den eneste af artiklerne, der di
rekte går ind i en hermeneutisk diskus
sion.
Nanna Damsholt tager sit udgangs
punkt i den anden store kvindehistorie,
der i disse år ser dagens lys: Kvindernes
globalhistorie1, som hun er medforfatter
til. Hovedspørgsmålene, der søges be
svaret, er: Hvorfor er der så store for
skelle mellem kvinder og mænd og mel
lem kvinder indbyrdes? Hvilke konse
kvenser har biologisk køn haft for den
praktiske arbejdsdeling og for de ideolo
giske forestillinger? Hvorledes var for
holdet mellem de ideologiske forestillin
ger om kvinder og deres reelle vilkår?
Værket kommer til at bryde med et
hidtil anvendt princip, nemlig at skildre

kvinders vilkår i en ren kvindesammen
hæng. Denne gang føjes kvindehistorien
ind i den almindelige samfundshistorie,
som den er en del af, uden at den kvin
delige synsvinkel går tabt. På dette
punkt ligner den den franske kvinde
historie. Nanna Damsholt beskæftiger
sig med kvinder i Japan fra de ældste
tider og - hvis jeg har forstået det ret til Tokugawashogunatets begyndelse.
Den franske kvindehistorie har i klar
erkendelse af forfatternes manglende
kundskaber i ljernøstlige sprog og kul
turer valgt disse kulturer fra. Den hi
storie må de pågældende lande selv
skrive først, er Georges Dubys og Mi
chelle Perrots budskab. Nanna Damsholt har vovet det, men er naturligt nok
stødt ind i de samme problemer som
franskmændene. Jeg har selv engang
arbejdet med ældre japansk historie og
kender derfor personligt til frustratio
nen ved tilsyneladende langt hen ad ve
jen at forstå en problemstilling og så
pludseligt at få gulvtæppet revet væk
under sig. Siden har jeg i forskellige for
bindelser arbejdet med andre ikke-europæiske kulturer og har mødt de samme
problemer. Efterhånden har jeg fået
den opfattelse, at problemet ligger hos
mig selv. Vi har i europæisk tankegang i
den grad vænnet os til at arbejde os ind
på noget ukendt ud fra sammenlignin
gen med noget kendt, at vi for hurtigt
paralleliserer til f.eks. et japansk fæno
men, der tilsyneladende ligner noget,
der er velkendt for os; dermed begår vi
den videnskabelige brøler at glemme, at
to ubeslægtede fænomener godt kan
producere de samme resultater.
En anden kilde til et problematisk
forhold til fremmede kulturer stammer
fra et begreb, man kan betegne som ek
sotismen, dvs. at vi som udgangspunkt
på traditionel dualistisk vis opdeler ver
dens kulturer i Europa og ikke-Europa.
Ikke-Europa er alt det, vi ikke selv er;
derfor hæfter man sig ved alle de m ær
kelige og fremmedartede træ k ved de
fremmede kulturer uden at sætte dem
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ind i en større sammenhæng. Dernæst
gøres den fremmedartede opførsel til
ubrydelige dogmer. Folk fra disse kul
turkredse kan ikke optræde anderledes,
kan ikke forandre sig. Hele faget etno
grafi er i sit udspring baseret på den
opfattelse, at der findes nogle kulturer,
der har en historie, og andre kulturer,
som er uden historie, og som lever i en
evig nutid. Personlig har jeg, når jeg
arbejdede med fremmede kulturer, haft
størst fornøjelse af at læse bøger, skre
vet af forfattere fra de pågældende kul
turer. Ofte er man bagefter en hel del
klogere på fænomener, som kun ser
uforståelige ud, fordi de i en ukyndig
europæers hænder er blevet revet ud af
deres rette sammenhæng. Er »det evige
Asien« og dets »mystik« ikke et europæ
isk, litteræ rt leitmotif snarere end en
historisk realitet? Jeg tror ud fra mine
egne erfaringer på en frugtbar dialog
mellem kulturerne.
Nanna Damsholt er meget skeptisk
over for denne mulighed og reagerer
voldsomt mod, at flere fjernøstlige hi
storikere hævder, at der ikke eksisterer
en unilineær, monistisk verdenshisto
rie, men muligvis en tosporet eller flersporet. De afviser den vestlige ramme
som brugbar for kinesisk og japansk hi
storie. Hertil svarer Nanna Damsholt:
Det opgør magter jeg ikke at overskue og
forstå konsekvenserne a f n a tu rlig vis?
Hvorfor egentlig på forhånd mene, at
man i den grad er fange af sin egen
kultur, at man ikke kan se ud over dens
grænser? Mange østerlændinge er dog
udm ærket i stand til at se ind i vores og
forstå vore præmisser. Det siger sig
selv, at man i dialogens løb formentlig
bliver nødt til at forlade en del stand
punkter; men er forandring ikke netop
et kendemærke ved europæisk åndsliv?
Intellektuel debat består i en evig de
konstruktion af tidligere trossætninger
og opbyggelse af nye. Sandheden ligger
muligvis ikke på den lige linje mellem to
synspunkter, men et helt andet sted.
I mange lande uden for Europa er
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man meget bevidst om den kulturelle
usynliggørelse. Helt grelt står det til i
tidligere kolonier, hvor kolonimagtens
syn på landet i hver borgers sjæl kolli
derer med hans egne synspunkter. Al
bert Memmis Portrait du colonist be
handler med udgangspunkt i eksistenti
alistisk filosofi det gensidige, psykiske
afhængighedsforhold mellem under
trykker og undertrykt. Bogen gør rede
for, hvorledes den koloniserede interna
liserer kolonimagten, som han på
Strindbergsk m aner på én gang ser op
til og hader. Han er manisk optaget af,
hvad kolonimagten mener om ham. Let
karikeret kan man sige, at hvis koloni
magten hævder, at den koloniserede er
luddoven, så vil den valgte strategi
være enten at påstå, at han er flittig,
eller lige modsat at acceptere, at han er
doven, men så gøre det til en positiv
egenskab. For mig at se er det den
samme mekanisme, der er på spil, når
mandlige filosoffer definerer kvinder
som svage, og kvinder springer op og
siger, de er stærke. Personligt synes jeg,
at der er stærke paralleller mellem den
åndelige afkolonisering uden for Eu
ropa og kvindehistorie. Derfor undrer
det mig, at Nanna Damsholt er så for
skrækket over at komme i dialog med
folk, der nøjagtigt som kvindehistori
kerne prøver at dekonstruere de menin
ger, som ideologiske autoriteter har
fremsat om undertrykte grupper.
Michéle Le Doeuff har i en bog om
kvinder og filosofi10 gjort rede for, hvor
fasttømret kvindebilledet er i europæ
isk filosofisk tradition. Hun gør ligele
des opmærksom på, at mandlige filosof
fer, der i resten af deres produktion læg
ger stor soberhed for dagen, forvandler
sig til håbløse amatører, der træder på
enhver grundregel for videnskabelig
analyse, når de udtaler sig om kvinder.
Hun tilføjer ondskabsfuldt, at det un
drer hende, at man tager det hele så
alvorligt, eftersom der jo bare er tale om
en i samfundsvidenskaberne velkendt
mekanisme, hvorved subkulturer forsø-
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ger på at definere en identitet over for
omverdenen. Filosoffer er ikke reli
gionserstatninger. Derfor kan man sag
tens pille dele ud af systemerne og be
vare disse dele, hvis de forekommer for
nuftige, og skrotte andre dele. At inte
grere kvindehistorie i den almindelige
historie burde - eftersom jeg er enig
med Michéle Le Doeuff - ikke medføre,
at hele vor vestlige (mandlige) kultur
arv automatisk bliver draget i tvivl, så
ledes som en del kvindehistorikere me
ner. Nanna Damsholt siger, at hun ikke
ønsker at drage alt i tvivl, at det er
umuligt for hende at forkaste mands
videnskaben og starte forfra, men at der
er et problem. Jeg er ikke helt sikker på,
at jeg har forstået, hvori problemet be
står, medmindre man har en så dua
listisk opfattelse af verden, at man op
deler alle fænomener efter køn.
Patriarkatsteorier, herunder specielt
Heidi H artm anns,11 er frugtbare for
kvindeforskning, mener Nanna Damsholt. Mænds dominerende magt i sam
fundet kommer derved frem i lyset, og
undertrykkelsesstrategierne bliver syn
lige - problemet er, at kvinder ved såle
des at blive reintegreret i den alminde
lige historie bliver mindre fremtræ
dende.... Med patriarkatet som ramme
fremstår kvindernes historie som en til
pasningseller
modstandshistorie.
Nanna Damsholt mener, at vi endnu
har behov for at skrive kvindernes hi
storie op mod mændenes. Jeg er ikke
helt sikker på, at jeg har forstået det
sidste afsnit, som skulle være et svar på
det indledende spørgsmål om, hvorvidt
det er bedst at se patriarkatet i øjnene
eller at fortrænge det. Hvis jeg har for
stået det ret, mener Nanna Damsholt,
at den næste fase i kvindeforskningen
må være at se den patriarkalske ramme
i øjnene, men at vi endnu er i en fase,
hvor kvinders historie isoleret må skri
ves op mod mændenes. Hvorfor vi sta
dig befinder os i fase 1, gør hun des
værre ikke nærmere rede for.
At fremdrage undertrykkelsen af

kvinder, dens rammer og mekanismer
er vigtigt, men hvorfor ikke lade sig in
spirere mere bredt af samfundsunder
trykkelse af andre slags. Man får jo
nærm est et varekatalog af mulige me
kanism er udleveret ved at beskæftige
sig med emnet i bredere forstand. Jeg
synes, at det netop er på tide at inte
grere kvindehistorien i en bredere sam
menhæng.
Jeg mener, vi skal fortsætte med at
afdække ny viden, megen ny viden, men
at vi skal gøre vore præmisser klarere.
På hvilket filosofisk grundlag arbejder
vi i grunden? Kvindehistorikere er ikke
anderledes end andre historikere. Når
man nævner ordet filosofi, griber de til
pistolskæfterne, eller hvad nu kvinder
gør. Da kvindehistorie var ny, arbejdede
mange på et fænomenologisk grundlag,
det vil i denne sammenhæng sige, at de
mente, at der bag alle rollespillene eksi
sterer en autentisk, kvindelig natur.
Dette standpunkt synes mange nu at
have forladt, men uden at det er blevet
sagt lige ud. Jeg talte indledningsvis om
kvindehistoriens start i 1970’erne, hvor
der var en snæver sammenhæng mel
lem det private, det politiske, tidens
tænkning og det videnskabelige ar
bejde. Man lod sig uden blusel inspirere
af sin samtid til at stille nye spørgsmål
til kilderne; siden er denne snævre sam
menhæng gået tabt.
Grethe Jacobsen taler om at se på kil
derne med »friske øjne«. Jeg ville måske
efterhånden foretrække øjne, der var
blevet røde af at læse filosofi. Min pri
vate holdning er, at historikeren er
fuldt programmeret med en tradition
for tænkning, der alt for sjældent kom
mer frem i lyset. I og med, at histori
keren ikke mere arbejder åbent med sit
eget begrebsapparat, forbliver mange
præmisser i det skjulte, og undersøgel
serne bliver uklare. Kun ved at drage
præmisserne frem i lyset har man en
chance for at foretage nogle valg. Ved at
sige dette har jeg røbet mig som stæ rkt
præget af fransk filosofisk tradition.
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Sigmund Freud hævder, at der findes
en kvindelig natur, Jacques Lacan siger
det modsatte.12 Hvem vil man vælge at
holde sig til, osv. osv.? Der er ikke et
eneste spørgsmål, man kan stille til kil
derne, som ikke på den ene eller den
anden måde er afhængige af sådanne
eller lignende filosofiske valg.
At forgribe sig på nutidens filosoffers
tanker er af en eller anden grund nu om
stunder strengt forbudt. Hvis man næv
ner Jacques Derrida, Lyotard, Jean
Baudrillard eller andet godtfolk, vil
man omgående blive beskyldt for at ud
sprede vranglære.13 Hvorfor nægter så
mange historikere at være produkter af
deres tid, et forhold, hvorom deres for
gængere før i tiden var meget bevidste?
Hvorfor er der ikke mere nogen gensidig
inspiration mellem kunst og videnskab?
Mange kunstnere, f.eks. konceptkunst
nere, arbejder ellers med de samme pro
blemstillinger som historikerne, men
man ignorerer gensidigt hinandens ek
sistens. På Louisiana har man for nylig
kunnet se en spændende, amerikansk
udstilling med titlen Mistaken Identi
ties, hvor en række kunstnere bl.a. gør
op med begrebet falsk historisk bevidst
hed og hævder, at folk trives med falsk
identitet og selvbedrag. Kort sagt, at
der ikke er noget marked for historiske
sandheder. Et sidste problem er nemlig
det store publikum. Vi lever i en tid,
hvor bøger i høj grad produceres som en
vare. Markedet er nøje defineret, og det
gælder om at behage, ikke om at for
virre eller fremkomme med ideer, der er
for ubehagelige eller blot anderledes.
Unge studerende, jeg møder i mit dag
lige arbejde, foretrækker Régine Pernouds og Eileen Powers bøger og fra
vælger Dubys og Perrots kvindehistorie.
De siger, at de føler sig mere trygge ved
den gammeldags fremstilling, og at det
er dejligt at læse om stærke kvinder. At
den verden, der fremstilles i den »seri
øse« kvindehistorie, byder dem imod.
Kort sagt, de kan ikke identificere sig
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med den - ikke suge »kærnekraft« af
den. Vi kan som kvindehistorikere sige,
at kvindebilledet i de førstnævnte for
fatteres bøger er rom antiseret og bygger
på forældet forskning. Ikke desto min
dre opfylder de et behov hos mange
unge kvinder.
De øvrige artikler samler sig om at
skaffe ny viden til veje. Selvundertryk
kelse er sjælden i middelalderen; hvis
kvinder har adgang til magtmidler, så
bruger de dem som oftest. Hvis de er i
en position, hvor de kan råde overjord,
gør de det. Flere af artikelforfatterne
arbejder da også med kvinders råde
rum. Birgit Sawyers artikel om kvinder
i runestensm aterialet peger i den for
bindelse fremad. Hun har fundet det
Columbusæg at fremdrage et stort, sta
tistisk materiale, der kan bruges til at
måle kvinders magt i de ledende lag af
befolkningen i hele Skandinavien. Kun
virkeligt indflydelsesrige
personer
kunne nemlig bekoste rejsningen af ru
nesten.
I nogle lande er der stor forskel på
mænds og kvinders højde, fordi piger
under deres opvækst har langt ringere
levevilkår end mænd. Berit Sellevold
har gennem mange år arbejdet med ske
letter og har nu samlet sig så stort et
materiale, at hun kan tillade sig nogle
forsigtige konklusioner. Der synes ikke
i Norden at være nogen forskel på
mænds og kvinders levevilkår. Skelet
terne har de samme tegn på nedslid
ning, og sundhedstilstanden er den
samme. Berit Sellevold viser også alle
de løse ender i undersøgelserne, og alle
de metodiske problemer, der knytter sig
til dem, diskuteres.
Elisabeth Iregrens problemstilling er
mere traditionel. Hun er meget genera
liserende over for begrebet kvinder og
børn i middelalderen. Men også hun er
inde på samme spor som Berit Selle
vold, idet hun fremhæver, at overra
skende få kvinder døde i barselsseng.
Nogle kirkegårde mangler ligefrem ek-
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sempler herpå. Og hun bemærker, at
kvinders sundhedstilstand er den
samme som mænds.
Else Mundal gør i en fremragende ar
tikel op med allehånde misbrug af lit
teratu r som illustration af kvinders le
vevilkår i middelalderen, idet hun slår
fast én gang for alle: Kva slags relasjon
det er mellom den aktuelle litteraturen
og samfunnet, er vel det første spørsmå
let forskaren må ta opp. Senere forsæt
ter hun: Ein type litteratur kan gje svar
på eit spørsmål, ein annan type på eit
heilt anna. Det er nemlig i høj grad den
litterære genre, der bestemmer, hvor
dan eventuelle personer er karakteri
seret, og hvilken funktion, de har i
handlingen. Hvis vi vil bruge den nor
røne litteratur som kilde til kvindebille
det, må vi således først placere teksten i
tid og rum og dernæst holde os for øje,
hvilken genre vi har med at gøre. Else
Mundal finder en klar tendens til, at
individuelle og aktive kvinder hovedsa
geligt er at finde i det ældre stof og især
i materiale med en lang mundtlig tradi
tion bag sig.
I Livtag med patriarkatets sociale rol
leforventning - nye aspekter i studiet a f
hellige kvinder gør Birte Carlé bl.a. op
mærksom på uudnyttet kildemateriale i
og med, at Bollandisterne siden 1600tallet har bortskåret alt uvedkommende
materiale fra helgenlegenderne i et for
søg på at finde frem til den centrale
sandhed. Ved at studere disse glemte
sider får man gang på gang adgang til
dramatiske beretninger om kvinder, der
siger nej til den rolle, deres omgivelser
gerne så dem spille. Beretningerne er
ligefrem bygget op omkring dette spæn
dingsmoment.

I denne postmodernistiske virkelig
hed, hvor rigtig forskning ikke altid er
lige velkommen, er det nok meget vig
tigt, at vi laver os et lille elfenbenstårn,
et værksted, hvor vi uden at skulle be
hage eller retfærdiggøre os over for pu
blikum kan få diskuteret væsentlige
problemstillinger. Jeg håber, at Kvinnovetenskapliga studier får et langt efter
liv.
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Natalie Zahles fjerde eftermæletid
Claus Bjørn
Fortid og Nutid, december 1993, hefte 4, s. 314-322.
I denne udvidede anmeldelse af Birgitte Possings omdiskuterede dis
putats: Viljens styrke. Natalie Zahle - En biografi, fastslår Claus Bjørn,
at bogen er blevet en værdifuld demonstration af biografiens mulig
heder som videnskabelig genre. Bogens styrke er forfatterens stadige
konfrontation af myten med kildematerialet og hendes evne til at ind
drage læseren i dette arbejde. Den største svaghed, finder Claus Bjørn,
er, at forfatteren i et vist omfang lader sig forføre af sit emne, Natalie
Zahle. Det rokker dog ikke ved hans vurdering af værket som en meget
betydelig bog.
Claus Bjørn, f. 1944, lektor i landbohistorie ved Københavns Universi
tet. Har beskæftiget sig indgående med landbrugets og landbosam
fundets historie. Har senest skrevet Den gode sag. En biografi om
Christian Ditlev Frederik Reventloiv, 1992.

Vi skal ikke gå ret mange år tilbage, før
den historiske biografi var en både lidet
agtet og dyrket genre inden for faghisto
rikernes kreds. Berømte danskere blev
beskrevet i Bogen om N.N. Skrevet a f
hans venner eller i Mindebogen om P P ,
også skrevet af vennerne. Biografiens
dyrkere fandt man hyppigst på afstand
af det universitære miljø. Højskolefolk
skrev om højskolefolk, partipressens
journalister om socialdemokratiske pin
ger. Og så videre. Således beskrev un
dertegnede situationen sidst i 1970’erne
i en omtale af en af de få faghistorikere,
der havde helliget sig levnedsskildrin
gen som sit felt, Viggo Sjøqvist.1Genlæs
i øvrigt hans To gange fuldkommen lyk
kelig om Constanze Mozart - et fint ek
sempel på en borgerlig hum anistisk hi
storieskrivning, når den er mest ind
tagende.2
Situationen har ændret sig radikalt.
Var det Ebbe Kløvedal Reichs Frederik
fra 1970, der var den første bebuder af
den ny genre?3 I hvert fald har biogra
fien placeret sig stæ rkt i den historiske
litteratur. Christian 4. og Louis Pio har
fået to bøger,4 Ove Rode har fået sin
firebinds skildring ved Tage Kaarsted,5
Kristian Hvidt har taget sig af Edvard
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Brandes,6 Steffen Heiberg foruden Chri
stian 4. også af Corfitz Ulfeldt,7 en
slægtning har givet os tre bind om
Christmas-Møller,8 en tidligere DKP’er
har skildret Aksel Larsen, osv.9 Er det
post-modernismen? Er det forlagene?
Måske, for både Gad og Chr. Ejlers har
egentlige biografiserier. I hvert fald er
det ikke uden betydning, at forlagene
gerne vil have bøgerne ud. Endelig: En
næ r kollega udgav en biografi om H art
vig Frisch og fik fortjent megen og me
gen positiv omtale omkring udgivelses
dagen.10 En dag i en bus ind fra Njalsgade kommenterede han presseop
mærksomheden: »Nu har jeg dog gen
nem årene lavet en del helt hæderlig
historie, og så er det først med denne
biografi, der bliver interesse for det, jeg
laver«. Der er en interesse for biografi
erne (hvis personen er interessant og
»aktuel«), og hvem kan sige sig fri for et
ønske om at blive modtaget, bemærket,
med andre ord: blive læst?
Birgitte Possings Viljens styrke, der
handler om Natalie Zahle, er så den for
ste historiske biografi, der er blevet an
taget til forsvar for den filosofiske dok
torgrad.11 Det gik ikke stille af, for en af
de officielle opponenter brokkede sig ret
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hørligt og betvivlede egentlig bogens ad
komst til denne værdighed. Hvor var
relevansen?
Herom kan man vel blot bemærke, at
det selv for indviede kan være ganske
vanskeligt at se kriterierne for anta
gelse respektive ikke-antagelse af af
handlinger til forsvar. Axel Linvald op
levede for 70 år siden at få sin Kron
prins Frederik-bog forkastet.12 Det
gjorde ham bitter på de ansvarlige, og
det er forståeligt, når man i historiens
bakspejl ser, hvad der blev antaget.
Man synes at operere med kriterier, der
kræver, at en afhandling skal være på
en godt 300 sider, helst godt forsynet
med noter og helst byggende på et stort
utrykt kildemateriale. Og det historiske
håndværk behøver såmænd ikke en
gang at være i orden, viser det sig.
Så hvorfor i alverden dog ikke? N ata
lie Zahle er en tilstrækkelig interessant
skikkelse per se, og Birgitte Possing har
støvsuget hendes arkiv plus andres,
håndteret kildekritikken udmærket og
kommer endda med nogle af de mest
relevante betragtninger over biografi
ens problem, undertegnede har læst på
dansk. Så der er bøf nok.13
Foruden den filosofiske doktorgrad op
levede Birgitte Possing at få bogen kå
ret som nr. 1 i Weekendavisens læseraf
stemning. Det er velfortjent, for det er
en meget læseværdig bog, hun har skre
vet. Når man er i selskab med hende og
frøken Zahle, så vender man siderne for
at stifte bekendtskab med, hvad der så
hænder. Bogen er (de fleste steder) ele
m entært spændende læsning for den in
teresserede læser, og man kan så være
interesseret i 1800-tallets Danmark,
dansk skolehistorie, kvindeemancipa
tionen eller blot i at lære en af de store
damer i dansk historie at kende på næ r
mere hold.
Det, der er lykkedes for Birgitte Pos
sing, er at formidle sin egen nysgerrig
hed. En nysgerrighed, der er vakt af den
myternes Natalie Zahle, der den dag i

dag hænger i fuld figur på hovedtrap
pen på Nørrevold. Og med denne nys
gerrighed, der deles med læseren, tager
Birgitte Possing os med ind i værkste
det. Her har vi myten, her har vi kil
derne - hvad får vi så ud af det? Det kan
synes omstændeligt, når Birgitte Pos
sing (s. 9Iff.) giver os alle mellemreg
ninger på sine udregninger af antallet
af piger i de københavnske skoler, men
det er i bogens ånd. Det bliver rent
Sherlock Holmes i udregningen af Eli
sabeth Buntzens forfalskede vidnes
byrd (s. 223ff.), og det fungerer perfekt,
når Birgitte Possing går til Kongehus
arkivet for at torpedere historien om
kongelig betaling for Natalie og hendes
broders skolegang (s. 84). Derimod gås
der nok for vidt, når forfatteren vil
prøve at komme til klarhed over den
svækkelse, der ram te moderen ved den
lille Natalies fødsel. Det kan gynækolo
ger i dag sgu ikke have nogen begrundet
mening om! (s. 71).
Det er Birgitte Possings styrke, at
hun i et godt, jargon-frit dansk tager
sine læsere med hele vejen i konfronta
tionen mellem myte, kilder og så »wie es
eigentlich gewesen« ifølge Birgitte Pos
sing. Man er med hende i arkivet, læser
brevene til og fra Natalie Zahle og dis
kuterer så at sige med forfatteren.
Birgitte Possing er til stede i Viljens
styrke. Omtrent lige så meget som frø
ken Zahle. Det er igen et plus, når hun
f.eks. meget velargumenteret taler for
at bruge huller i kildematerialet som
kilde i sig selv. Det gælder ikke mindst
de manglende breve til og fra Mary Ar
cher (s. 57, 248ff.). Det gælder også, når
Birgitte Possing trods sin nysgerrighed
på ét sted standser op og siger: Hertil og ikke længere. Hun afdækker om
kring Natalie Zahle et netværk af kvin
defællesskaber, der indebar fælles bo
lig, endog »indtagelse« af plejebørn, så
ledes at husholdet så stæ rkt som muligt
mindede om det »almindelige« hjem,
blot uden et mandligt overhoved. Var
der i disse parforhold også en sexuel
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dimension? Sprogbrugen kunne være
hed som hos en Henriette Skram, men
det er nok klogt af Birgitte Possing at
sige, at det ved vi ikke noget om. Fælles
skabet var der og krævedes respekteret
af omgivelserne.
Men Birgitte Possing er også til stede
på en lidt mindre sympatisk vis. Hun
slår sig lidt for højrøstet til ridder på
andres - forgængernes - svagheder.
Hvad skal det til at hænge en ung histo
riker ud (s. 46f.), fordi hans ordning af
Natalie Zahles arkiv kunne være gjort
anderledes og bedre? At diskutere med
uudgivne specialer er en uting (s. 42), og
det var heller ikke sikkert, at Paul Hen
nings blot lige kunne være gået hen på
skolen og have slået op i protokollerne
(s. 226). Da forfatteren til disse linier
selv er blandt ofrene, så føler han sig
også foranlediget til at sige: »Tøv nu en
kende!«, når »Olsens Danmarkshisto
rie«14 bliver nedgjort s. 424f.
Det er nu mest i småtingsafdelingen.
Men det er lidt for skævt, når Edvard
Lehmann bliver slået sammen med hagiograferne i »Første eftermæletid«.15
Birgitte Possing tager da også indgå
ende stilling til hans artikel fra 1927 (s.
37ff.) og anerkender hans kritiske be
handling af emnet. Men hun lukker
ham inde i sin tid, anledningen (jubilæ
umsskriftet) og hans manglende egen
skaber som provokatør (s. 40), og det
skønt en sammenlæsning af hans og
Birgitte Possings behandling lige så vel
kunne have placeret ham som inspira
tor og forudsætningen for Viljens styrke.
Derfor titlen på denne kommentar.
Den Natalie Zahle, der fremstår af Vil
jens styrke er sandelig en spændende
dame. Hun er blevet farligere, mere
modsætningsfyldt end mytens frøken
Zahle, og man får unægtelig lyst til at
konfrontere hende med den Johanne
Louise Heiberg, hun krydser klinger
med i 1859 (s. 153ff.): »Spectatrix« alias
den fejrede primadonna bekræfter her
kun alt for godt, at hun muligvis på
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scenen var en svane, men udenfor et
mindre yndefuldt og i hvert fald ret ond
skabsfuldt stykke fjerkræ. Der er ingen
relevans i hendes indlæg, som ikke be
væger sig en tomme uden for fruens
egen konstante selviscenesættelse. Der
skulle mod til som ung og ukendt insti
tutbestyrerinde at tage til genmæle,
omgivet af klakører som fru Heiberg
var. Men der er bid - og naturligvis
langt mere af sund sans - i Natalie Zah
les svar.
Fru Heiberg beherskede en kreds af
mænd omkring sit og Heibergs hjem.
Natalie Zahle dirigerer på samme vis
rundt med alle de betydningsfulde
mænd, hun kunne komme i nærheden
af. Brygger Jacobsen, Ludvig Schrøder,
A.D. Jørgensen og dennes antipode Jo
hannes Steenstrup, »bruges« af Natalie
Zahle til af fremme skolens vel og op
bygge hendes position. Lovende unge
mænd fra Georg Brandes over Berninakredsens førstetyr, Carl Ewald, til ne
vøen Otto Zahle aftjener deres værne
pligt i skolen og - idet mindste senere vurderes som kommende lederemner.
På sin facon har Natalie Zahles kvin
delighed været håndteret med lige så
stor effektivitet som fru Heibergs gåde
fulde erotiske væsen. Og Birgitte Pos
sing viser også fint, hvordan frøken
Zahle selv fik drejet episoder og begi
venheder hen i denne retning. »Dette
ville en mand aldrig have gjort«, var
fætteren, højesteretssagfører Zahles
kommentar til de rentefrie lån, hun ud
bød til skolens rejsning. Her punkterer
så Birgitte Possing myten og viser, at
dette arrangem ent må være iværksat
med de juridiske rådgiveres viden is.
268).
Viljens styrke hedder bogen, og n atu r
ligvis har Natalie Zahle været udstyret
med en kolossal viljestyrke. Og denne
vilje kunne kræve, byde, skælve, tvivle,
være grædefærdig - når det fremmede
hendes og skolens sag, der var et og det
samme. Måske skulle der have stået
lidt mere om taktikeren Natalie Zahle.
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For det er nu eminent, som hun kan
manøvrere! 1 1872 sker det forfærdelige,
at to af de mænd, som hun »bruger«,
Carl Ploug og Bjørnstjerne Bjørnson, ry
ger i totterne på hinanden. Det var na
turligvis Bjørnsons tale om at »ændre
signaler« over for Tyskland. Ploug var
den indflydelsesrige, stadige støtte - og
Bjørnson en af de åndsfyrster, der ka
stede glans over arbejdet ved at komme
i hjemmet, eventuelt komme i skolen.
Det er helt tydeligt, at Natalie Zahle
længst mulig søger at holde på både
Fædrelandets nyttige redaktør og den
fejrede digter. Og det skønt hun må
have taget afstand fra de ændrede sig
naler, men hun var jo en »svag Charac
ter«.
Jo, godmorgen!
Min væsentligste indvending mod Bir
gitte Possings fremstilling af Natalie
Zahle går ikke på, at det ikke er skole
historie eller kvindehistorie, hun har
skrevet. Men at hun nok et lille stykke
hen ad vejen har ladet sig forføre af
Natalie Zahle, og dermed ganske enkelt
delt skæbne med så mange andre for
fattere til biografier med C.O. BøggildAndersen som velkendt forgænger.16
Har Birgitte Possing ikke gjort N ata
lie Zahle til en mere anfægtet, mere
tvivlende, mere »svag Character«, end
hun virkelig var? Natalie Zahle opbyg
ger et skoleimperium, der allerede i
hendes egen tid nød royal bevågenhed,
hvad der som bekendt også siden blev
skolen til del. Naturligvis var det for
færdeligt, som frøken Zahle forsyndede
sig mod etikette og meget mere, da
kronprins Frederik med hustru i 1892
aflagde skolen besøg. Men det var dog
ikke værre, end at de kongelige kom
igen ved flere lejligheder. Måske havde
hun blot, som Birgitte Possing selv, sagt
majestæt til en kongelig højhed! (s.
351).
En af de situationer, hvor Natalie
Zahle efter min mening frem står mere
usikker, end der er belæg for, er i for

holdet til H.C. Andersen. Og lad os her
blot følge Birgitte Possings egen rede
gørelse: Andersen kendte Natalie Zah
les fader, præsten Sophus Zahle, der be
sad en beskeden digterisk åre. Der var
en kontakt til datteren, og den for
længst berømte digter kom af og til og
læste op i hendes skole. Han var ikke
helt vel tilpas ved hende (ifølge sine
dagbøger), og hun havde i 1864 ødelagt
en middag for ham ved at holde en lang,
moralsk tale for ham, der konfronterede
den gode mad, de indtog, med soldater
nes usle kår. Hun og hendes skole hyl
der ham naturligvis ved jubilæet i 1869
(for hans ankomst til hovedstaden), og
hun kender ham godt nok til at invitere
ham netop årsdagen efter, da han ellers
vil sidde og tude til sin dagbog over Ver
dens glemsomhed. Han kommer og læ
ser op, alle er instrueret om at behandle
ham som et råddent æg, og hun får end
og standset stueurets gang, så ikke en
gang middagsslagene skulle forstyrre
den sensible digter! Andersen var lyk
kelig, og en sten i mytebyggeriet var
lagt på plads.
Her skriver Birgitte Possing: »Lige så
beklemt og måske ligefrem bange, han
var for hende, lige så nervøs var hun for
at komme til at såre eller fornærme
ham med sin facon« (s. 262f.). Det byg
ger Birgitte Possing nu på det ovenfor
fortalte, på Første eftermæletids beret
ning om, at han af og til kom i hendes
pensionat, men at dette ikke har sat
spor i hendes arkiv - »det ser da også ud
som om Natalie Zahle ikke indbød ham
som gæst i sit private hjem, men nøje
des med at invitere ham til at læse op
for sine elever«.
Nuvel, Birgitte Possing bygger sin
fremstilling på det meget store og ge
nerelt velbevarede arkiv, og her er der
vel næppe et spændende hul i m ateria
let a la Mary Archer. Men kort forinden
har vi fra Andersens dagbog ganske
godt belæg for, at hun aldeles ikke følte
sig hæmmet af hans nærværelse, når
hun var optaget af soldaternes situation
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i forhold til det veldækkede middags
bord!
Viljens styrke er en meget betydelig bog,
der sæ tter sig store mål. Birgitte Possing har indkredset en række af de
krav, en biografi skal opfylde i dag for at
kunne være et fuldgyldigt videnskabe
ligt bidrag. Langt hen af vejen lykkes
det hende i sin stadige konfrontation af
myte med kildemateriale at indfri disse
krav. Det er ikke blevet et stykke dansk
kvindehistorie, men der er kommet
mange indsigter om kvinders situation i
sidste halvdel af 1800-tallet. Det er hel
ler ikke blevet bogen om Natalie Zahle i
dansk skolehistorie, og her kan man
nok savne nogle perspektiveringer un
dervejs. Men det er blevet en meget
værdifuld demonstration af biografiens
muligheder som videnskabelig genre.
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John T. Lauridsen har med Klatterup Et arbejderkvarter i Esbjerg 1890-1990,
1992, skrevet en bog, der vil komme til
at markere et vendepunkt. Det vil den i
kraft af sit mål og sin form og i kombi
nation med den efterfølgende, opkla
rende og uddybende artikel i forrige
nummer af Fortid og Nutid, »Kvarter
historie - fremtidens lokalhistorie«.1
Ikke fordi bogen om K latterup i sin form
er voldsomt nyskabende, eller fordi må
let med bogen er et særsyn, men fordi
forfatteren antydningsvis i bogen og
klart udviklet i den efterfølgende arti
kel kridter en bane op, hvor spillet har
været i gang i nogen tid uden hverken
streger eller regler.
Bogen om Klatterup er bogen om et
arbejderkvarter, der begyndte sin histo
rie i slutningen af forrige århundrede
uden for Esbjerg by som selvgroet og
vildtvoksende forstadsbebyggelse med
en blanding af boliger og erhverv. Med
byens uundgåelige vækst er kvarteret
nu blevet en af Esbjergs centralt belig
gende bydele, men det har bevaret en
række karakteristika, som peger til
bage til de særlige forhold, der herskede
omkring dets grundlæggelse.
Kvarteret bliver introduceret som en
lidt diffus størrelse, og det kan vel dår
ligt være anderledes i en historie, der
stræ kker sig over hundrede år med skif
tende funktioner for området og med en
byudvikling, der greb ind i varierende
grad forskellige steder i Klatterup. Alli

gevel står man som læser uden særligt
lokalkendskab tilbage med en usikker
hed over for, hvilke kriterier forfatteren
har afgrænset kvarteret efter.
Da Klatterup nu engang er lokalhisto
rie og i sin tidshorisont i hovedsagen
bevæger sig inden for »mands minde«,
søgte jeg information om kvarteret hos
en gammel esbjergenser, der voksede op
i henholdsvis Jerne og Esbjerg by (lige
på den anden side af jernbanen) i
1920’erne. Tilnavnet, Klatterup, minde
des han aldrig at have hørt, og den
kvarterafgrænsning, bogen opererer
med, vandt heller ingen genklang. Et
sådant enkeltstående udsagn hverken
kan eller vil jeg naturligvis bruge til at
anfægte bogens kvarterafgrænsning,
men derimod nok til at forholde mig til
de kvarterdannelseskriterier, som John
T. Lauridsen efterfølgende har stillet op
i sin ovennævnte artikel.
Et af de kriterier, forfatteren anfører,
er den mentale kvarteropfattelse, og det
fornemmes, uden at det kan læses klart
i bogen, at det er et element, der indgår
i den konkrete kvarterafgrænsning på
linie med en række fysiske og udvik
lingsbetingede kriterier. Når et krite
rium som den mentale kvarteropfat
telse inddrages, er det helt centrale
spørgsmål, hvis opfattelse der opereres
med.
Det siges ikke klart, men i hvert til
fælde jeg sidder tilbage med en fornem
melse af, at forfatterens selvoplevede
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kvartererindring indgår i den anvendte
kvarterafgrænsning. Her ligger et me
get centralt element i mit postulat om
bogens markering af et vendepunkt.
Som forfatteren kommer ind på i artik
len - om end ikke i bogen - så er bogen
udtryk for en partiel tilbagevenden til
sognehistorierne fra lokalhistoriens
barndom.
Det gælder for et af bogens udtrykte
mål, der er at nå en del af lokalbefolk
ningen og påvirke den lokale menings
dannelse, det gælder det reelle, om end
ikke udtalte, forsøg på totalitet i beskri
velsen af lokaliteten, og endelig gælder
det forfatterens personlige engagement
i emnet.
Det sidste er ikke det mindst inter
essante. Som ovenfor antydet afslører
bogens indledende afsnit, at forfatteren
selv er en »eks-klatterupper«, og han
lægger ikke skjul på, at egne erindrin
ger indgår som et element i bogen. Som
fortidens lokale præ st eller førstelærer
lod deres erhvervsbetingede tilknytning
til lokalsamfundet bære deres lokalhi
storiske indsats, lader John T. Laurid
sen sin opvækst i Klatterup definere sit
lokalhistoriske forskningsfelt i den fore
liggende bog. Men her går også grænsen
for ligheden.
Bogen om Klatterup er grundlæg
gende en »professionel« bog, og det per
sonlige engagement i emnet indgår som
en styrke i tilgangen. I denne hense
ende forekommer bogen utrolig vellyk
ket. Det selvoplevede og det selverhver
vede lokalkendskab er konsekvent pla
ceret bag fremstillingen, så det fornem
mes at understøtte fremstillingen ikke styre den.
I forhold til forfatterens erklærede
målsætning om at nå den lokale befolk
ning forekommer bogen nok mindre vel
lykket, dertil er den rigelig professionel.
Men her forholder den sig næppe rela
tivt meget anderledes til målgruppen
end fortidens amatørskabte sognehisto
rier.
Under alle omstændigheder vil Klat
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terup være en uomgængelig målestok
for nyere tids byhistoriske studier på
samme niveau, som forstadshistorien.
Rødovre 1901-1976, gennem det sene
ste tiår har været det.2
Om netop kvarterhistorie, som John
T. Lauridsen på baggrund af sit arbejde
med Klatterup argum enterer så overbe
visende for i førnævnte artikel, bliver
fremtidens lokalhistorie, får naturligvis
stå hen, til fremtiden selv har vist, hvil
ken form den lokalhistoriske interesse
antager. Men med anvendelsen af det
mentale landskab som en central, lokal
identifikationsfaktor bliver virkelighe
den nok mere kompliceret.
Utvivlsomt bliver lokaliteternes hi
storie central i en årrække fremover,
ikke alene fordi et stadigt voksende an
tal mere eller mindre professionelle bli
ver ansat til at arbejde med dem, men
også fordi dette århundredes støt acce
lererende samfundsudvikling har om
skabt lokaliteter og lokalsamfund i et
omfang og et tempo, der i lange perioder
har slået benene væk under en stor del
af befolkningen. Det skaber uundgåe
ligt et behov for undersøgelse og for
klaring.
I dag ser den store, fysisk synlige u r
baniseringsproces ud til at være gen
nemlevet, og de nyskabte bylandskaber
har snart været beboet i årtier, så i en
verden, hvor professionaliseringen også
forlængst er nået til at overtage erin
dringsoverdragelsen mellem generatio
nerne, vil også den helt »lille« historie
have sin plads hos historikerne.
Om så den »lille« historie placerer sig
som ejendoms-, gade-, kvarter-, bydels
eller byhistorie i John T. Lauridsens
hierarkiske opstilling, eller om fremti
den måske snarere tilhører udforsknin
gen af de oplevede sociale strukturer,
der nok så meget danner rammen om
det urbaniserede menneskes liv som de
fysiske rammer, må så vise sig.
Selv om vi nok allerede nu kan afvise
mellemkrigstidens visioner om det to
talurbaniserede menneskes funkti o-

Kv arterhistorie - i praksis og teori

nelle og emotionelle uafhængighed af lo
kaliteten, så er det fortsat et spørgsmål,
hvilken rolle lokaliteten - stor eller lille
- spiller i forhold til ikke-fysiske sociale
identifikationsfaktorer.

Noter:
1. Fortid og Nutid 1993, s. 99-118.
2. S. Rambusch, red.: Rødovre 1901-1976,
1978.
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Lynn Hickerson, udg.: Historic Mari
time Resources: Planning for Preserva
tion. Washington DC, Office of Mari
time Preservation, National Trust for
Historic Preservation, 1990, xi + 83 s.
I forordet til denne publikation fastslås det, at
der i USA er et længe erkendt og meget om
fattende hul i den tilgængelige viden om lan
dets maritimhistoriske ressourcer. Det skyldes
ifølge forordet til dels, at bevaringsinteres
serne i USA i årtier helt overvejende har været
optaget af at bevare landets arkitektoniske
arv. Resultatet heraf afspejles bl.a. i de om
kring 60 kandidatkurser eller -programmer i
bevaring, som er etableret ved amerikanske
universiteter. Langt de fleste koncentrerer sig
om arkitekturhistorie, bevaringslovgivning,
by- og regionalplanlægning, mens kun meget
få kurser har taget specialiteter som de mari
time ressourcer op.
Siden 1970’ernes midte har en ny interesse
for USAs maritime historie imidlertid gjort sig
gældende. Den har bl.a. vist sig i et stigende
antal opfordringer til National Trust for Histo
rie Preservation (en non-profit organisation,
som støttes og delvis finansieres af USAs in
denrigsministerium) om at tage sig af de mari
time værdier ved siden af den traditionelle be
varing af bygninger og bykvarterer. Også den
offentlige interesse i havnefrontudviklingspro
jekter har i de sidste tyve år været mærkbart
stigende. Der er nu mange bestræbelser i gang
for at indsamle viden om f.eks. skibe og fyr
tårne, men en mængde andre maritime instal
lationer er stadig forsømt i den henseende. Det
gælder bl.a. de mange bygninger, som har un
derstøttet de mangeartede maritime erhverv,
såsom pakhuse, toldbygninger, sømandshjem,
tørdokker, skibsværfter osv.
Det er denne bogs udgangspunkt, at mange
len på en metode til at identificere og vurdere
maritime ressourcer har bidraget til denne si
tuation. I mange tilfælde er der lokal interesse
for at bevare, men mangelen på en metode til
at gennemføre en identifikation af de maritime
værdier og strategier til at vejlede i havne
frontudvikling hindrer, at der kommer projek
ter i gang.
Det er vel langt hen en udvikling og en pro
blemstilling, som også kendes fra Danmark.
Både den sparsomme, tilgængelige viden om
de historiske, maritime miljøer og den sti
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gende offentlige interesse for dem lyder be
kendt. Der er dog herhjemme gjort flere tiltag,
både i form af tværfaglige forskningsprojekter
til undersøgelse af kyst- og havnekultur og i
skikkelse af projekter, som søger at bevare og
finde ny anvendelse for havnefronter. Men sta
dig vil mange, som er interesserede i bevaring
af maritime værdier, måske stå famlende over
for at gå i gang med konkrete projekter, fordi
de maritime værdier dels som regel er meget
komplekse, dels ofte findes i områder, som sta
dig finder hel eller delvis erhvervsmæssig an
vendelse. Bogen her kan være til inspiration
og vejledning for folk også i Danmark, som står
over for at begynde et større eller mindre be
varingsprojekt.
Formålet med Historie Maritime Resources:
Planning for Preservation er nemlig kort sagt
»at udvikle og producere en modelplanlæg
ningsguide for bevaring af historiske, mari
time ressourcer« (iv). Guiden er fremstillet af
the Maritime Office under National Trust for
Historie Preservation i samarbejde med en ko
mite vedrørende kulturressourcer under Mas
sachusetts Bay Marine Studies Consortium
(en sammenlægning af uddannelsesinstitutio
ner, som arbejder tværfagligt med uddannelse
og forskning i emner vedrørende Massachu
setts Bay-området). Siden 1988 har disse to
institutioner samarbejdet om at identificere
maritime værdier i Massachusetts Bay-områ
det.
Guiden har det overordnede mål at skitsere
en metode dels til at undersøge og registrere
havnefrontfaciliteter, dels til at tillempe kul
turgeografisk metode til folkelivsstudier og at
udstikke retningslinier for en planlægnings
proces, som indbefatter begge aspekter af be
varingsarbejdet. Dens første kapitel handler
om, hvorledes et bevaringsprojekt i sin helhed
kan planlægges og overvåges. Det understre
ges, at det er meget vigtigt, at bevaringspro
jektet er ordentligt planlagt, at denne plan
lægning har meget brede rammer, er vidtfav
nende med hensyn til personer og organisatio
ner og langsigtet med hensyn til at finde los
ninger. Det anbefales stærkt at danne en
planlægningsgruppe, som er i stand til at få
impulser fra og sprede ideer i det lokale sam
fund. Kapitlet giver gode råd om, hvordan no
get sådant kan gøres.
Kapitel II, »Getting the Facts: Study Metho
dology«, indeholder en oversigt over de enkelte
elementer og muligheder i vidensindsamlin
gen. Der er også nyttige anbefalinger med hen-
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syn til måderne at indsamle data og rækkeføl
gen af de enkelte operationer. Guiden kommer
langt omkring, bl.a. med overvejelser over be
tydning af bevaringsprojekter for fremtidens
erhvervsudvikling og turisme. Derimod er for
klaringerne og eksemplificeringen af de for
skellige registreringsskemaer mest relevant
for et amerikansk publikum, da disse skemaer
refererer til amerikansk lovgivning, standar
der og historiske institutioner. Men ikke-amerikanske læsere vil dog også kunne have ud
bytte af eksemplerne i kapitlet. Kapitel III
præsenterer en meget kortfattet oversigt over
elementer i gennemførelsen af en bevarings
plan.
I kapitel IV præsenteres et igangværende
bevaringsprojekt, en pilotundersøgelse af hav
nen i Gloucester, Massachusetts, som søges
realiseret på grundlag af denne guides metode.
Her uddybes så en række praktiske forhold i et
bevaringsprojekt, men på samme tid afspejler
kapitlet også, hvor nogle af vanskelighederne i
sådanne projekter ligger. Jeg vil prøve at
nævne nogle af disse med reference til Gloucester-pilotproj ektet.
Som allerede nævnt understreger guiden
kraftigt betydningen af, at lokalsamfundet in
formeres og får mulighed for at deltage i plan
lægningen og gennemførelsen af et maritimt
bevaringsprojekt. Men i Gloucester-projektet
synes en sådan bred deltagelse ikke at være
tilstede. Faktisk ser Gloucester-proj ektet ud
til at blive gennemført af historikere, industri
arkæologer, museumsfolk osv., og på den måde
ligner det mange andre bevaringsprojekter.
Guidens ideale fordring til en »modelplanlæg
ning« synes altså ikke rigtig at blive indfriet
på dette punkt i pilotprojektet. Det rører ved et
centralt dilemma i projekter af denne slags:
Hvordan involvere mange, måske modstri
dende interesser og på samme tid arbejde ef
fektivt på et vidtrækkende bevaringsprojekt?
Et andet spørgsmål, som rejser sig under
læsningen af guiden og Gloucester-proj ektet,
er, hvordan de historiske, maritime værdier
udvælges med henblik på bevaring. Listerne
med »forudsagte værdier«, med mulige steder
for undersøgelse og de mange registrerings
skemaer vil, når de er udarbejdet, indeholde
en mængde viden om maritimhistoriske res
sourcer, og en fuld registrering af både for
svundne og eksisterende ressourcer kan na
turligvis være meget nyttig. Men hvordan val
get mellem de forskellige bevaringsværdier
skal foretages, hvilke kriterier der kan lægges
til grund for udvælgelsen, diskuteres ikke i
guiden.
I Gloucester-proj ektet erkendes det, at »be
varing af eksisterende ressourcer nok bedst
sker ved, at deres nuværende anvendelse fort
sætter« (s.73). Det lyder jo meget godt, men

hvordan udmøntes det i praksis? Det fastslås
flere gange, at det traditionelle fiskerierhverv
i Gloucester er i tilbagegang i disse år. En af
strategierne, som Gloucester-undersøgelsen
anbefaler, er at »støtte tiltag, som kan styrke
fiskerierhvervet, herunder nye faciliteter,
markedsføring og salgsfremmende foranstalt
ninger« (s. 81). Spørgsmålet er imidlertid,
hvordan et historisk bevaringsprojekt mere
specifikt vil kunne hjælpe en kriseramt lokal
industri. Det forekommer mig, at guiden er
noget uspecifik og uforpligtende i sine overvej
elser, når den forsøger at give råd om det kom
plekse spørgsmål, hvorledes en bevaringsplan
for et stadigt arbejdende og levende havne
miljø kan skitseres.
Trods den fremførte kritik skal det siges, at
Historie Maritime Resources: Planning for Pre
servation synes at være en meget nyttig guide
til at planlægge, overvåge og realisere et mari
timt bevaringsprojekt. Guidens styrke ligger
bl.a. i de forskellige vejledninger til at igang
sætte delundersøgelser og samtidig overskue
helheden i det lokale bevaringsprojekt.
Det er også sympatisk, at guiden tager
spørgsmålet op om historisk bevaring over for
bevaring af et levende, lokalt miljø, herunder
både fortsættelsen af et traditionelt erhverv og
introduktionen af nye erhverv som f.eks. tu
risme. Her rammer guiden ned i et centralt
spørgsmål, som også i Danmark er yderst ak
tuelt. Bogen er ligeledes interessant ved, at
den lader et igangværende bevaringsprojekt
være prøveklud for den principielle (og mere
uforpligtende) skitse til et ideelt bevaringspro
jekt. Bogen vil altså både kunne vejlede om
kring praktiske tiltag og inspirere, også selv
om den ikke giver de endelige svar på et be
varingsprojekts gennemførelse.
Henrik Bredmose Simonsen

Varberg - En Kommuns Historia. Var
berg kommune, 1993, 436 s.
Det er en ganske overvældende historiebog
(»ett historisk dokument«), Varberg kommune
har udgivet. Den har været ti år undervejs, og
resultatet er blevet et stort bind på 436 dobbeltspaltede tekstsider med 254 illustrationer
(29 i firfarvetryk) og 40 trespaltede sider med
udenomsværker. Fire og tredive (34 !) forfat
tere har ydet et større eller mindre bidrag til
bogen. Som altid (eller ofte), når der er flere
forfattere, undskyldes det i forordet - og en
eventuel kritik imødegås på forhånd - ved at
fastslå, at dette forhold ikke gav de ventede
problemer, men derimod en interessant afspej
ling af forskellige personer. Trods disse vel327
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mente ord er de mange forfattere et af bogens
hovedproblemer.
Et andet hovedproblem antydes også i for
ordet, nemlig redaktionsgruppens pragmati
ske tilgang til begrebet problemstillinger. Det
siges ligeud, at det er hensigten først og frem
mest at behandle nye emner, »som tidigare
inte är skildrade«, mens de historiske afsnit,
der er så uheldige at have været genstand for
tidligere fremstillinger, kun tiltænkes »mindre
fördjupade studier«. Det forekommer urime
ligt på denne måde at afskære sig fra fornuf
tige grunde til at prioritere, vælge ud og skabe
en sammenhængende bog, som er 1990’ernes
bud på kommunens historie.
Varberg - En Kommuns Historia indledes
med et afsnit om naturen og landskabet. Der
er gode og aktuelle illustrationer. Afsnittet gi
ver lyst til selv at gå ud og se på de inter
essante geologiske formationer omkring Var
berg. Dernæst følger de arkæologiske vidnes
byrd (med nye resultater i forbindelse med an
læggelse af gasledninger og motorvej) og afsnit
om vikingetiden, middelalderen og Kalmaru
nionen samt reformationen. Disse traditio
nelle afsnit - med bl.a. en god gennemgang af
en kompliceret middelalderlig bydannelse - le
der frem til en interessant beretning om För
svenskning och gränsbyproblem. Halland var
gammelt dansk land frem til 1645/1658 - tæt
på Sverige, naturligvis, men præget af danske
love og dansk tankegang. Nationalitetsskiftet
diskuteres i en række interessante problem
stillinger, der bl.a. klarlægger den grundlæg
gende konflikt mellem økonomi og fædrelands
følelse. De hallandske (danske) købmænd
kunne i en afgørende fase ikke handle frit med
de øvrige svenske byer - og det var i starten en
stærkt medvirkende faktor i försvenskningen,
der i øvrigt blev en langsommelig proces.
Herefter behandles Varbergs vartegn: Fæst
ningen, som enhver, der kommer sejlende - fra
Grenå eller andre steder - kender. Der for
tælles om Varbergs fysiske udvikling som
fæstningsby og om fæstningen selv - nu mu
seum og restaurant. Afsnittet tager bebyggel
seshistorien fra middelalderen op. Dette emne
behandles også efterfølgende i afsnittet om
den agrare købstad, med vægt på den snæv
rere bygningshistorie (typer af huse) frem til
Varbergs storbrand i 1863.
Efter at rammerne således er ført op til mid
ten af 1800-tallet, omtales en lokal foregangs
præst fra oplysningstiden, manufakturer og
andre fabrikker, Varbergbygdens agrare ud
vikling og industrialismens fremvækst - i
nævnte rækkefølge. Tidsgrænserne for afsnit
tene er meget forskellige, og de kunne være
bragt i en mere naturlig forlængelse af hinan
den; men der er mange gode oplysninger at
hente om statsdirigeret virksomhed inden for
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teglværker, tekstil og manufaktur, tobak og
salt. Det minder - ikke overraskende - om den
lokale danske udvikling. Landbrugsafsnittet
går langt tilbage - helt til bronzealderen - og
der trækkes linjer frem til nutiden. Befolk
ningsudviklingen berøres her for første gang.
Der lægges op til den nyeste tids historie.
De sidste 150 års historie starter med en
bygningshistorisk gennemgang med vægt pä
de forskellige typer af huse og med ansatser til
en periodisering. Den store ekspansion i Var
berg kom først et stykke efter århundredskif
tet. Så er det foreningslivets tur. Der lægges
vægt på sammenhængen med den sene indu
strialisering - f.eks. vandt sporten først for
alvor frem i 1930’erne - og der tages fat på
hovedtyperne af foreninger: økonomiske, poli
tiske og fritidsforeninger.
Det kommunale selvstyre er næste punkt.
Og hvor det ligner udviklingen i Danmark!
Hovedårsager, argumenter, sågar årstal - næ
sten - svarer til den danske udvikling. Sven
skerne var selvfølgelig først med en kommu
nalreform allerede i 1952. Den blev de så nødt
til at justere i 1971. Danmark lavede, som be
kendt, en masse justeringer efter 1945 og dem
endelige reform i 1970. En anke mod behand
lingen af det kommunale selvstyre er den for
malistiske tilgang. Kødet og blodet - den poli
tiske historie - er sat hen under foreningslivet.
Der er ikke meget at hente om den daglige,
politiske kamp i kommunen - for en sådan har
der vel været!
Endelig kommer så et længe ventet afsnit
om næringslivet i 1900-tallet. Varbergs kendte
produkt - for sådan et har enhver by - er
Monark (cykel, knallert og scooter), og så er
der færgeforbindelsen til Grenå og selvfølgelig
Ringhals værket. Monark får en passende om
tale i forbindelse med en traditionel branche
gennemgang. Det samme gælder den bekendte
færgeforbindelse, mens man nok må sige, at
atomkraftværket Ringhals spises af med et
par halve sider. Det er ikke nok - alene i be
tragtning af de konsekvenser, den planlagte
lukning af værket vil få for Varberg. Der arbej
der 1.600 mennesker i dag med tilknytning til
Ringhals, dvs. at hver tiende indbygger i kom
munen vil blive berørt af en lukning. - Ud over
industrien, der kom både sent og i relativt
ringe omfang til kommunen, behandles fiskeri
og infrastruktur i afsnittet om næringslivet.
Herefter følger fire små artikler om Var
bergs aviser, Varbergs radioklub, bankerne
samt dialekter og stednavne. Særligt det sid
ste afsnit synes helt malplaceret (det var bedre
anbragt først i bogen - efter naturen og land
skabet eller det arkæologiske afsnit). Disse
fire artikler får den balance, som man med god
vilje og tungen lige i munden hidtil har kunnet
holde, til at bryde sammen.
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Det hjælper, at det næste afsnit om kulturli
vets udvikling er godt og velstruktureret. Det
er den traditionelle kultur, der fortælles om:
Kirken og skolerne, forfattere og kunstnere,
teater og biograf, bibliotek, museet (i Fæst
ningen) osv. Det gøres grundigt og inspireret dog uden en samlet konklusion.
Efter kulturen følger sygehusene og social
væsenet, Varberg som kursted og Varberg som
turiststed. Igen i nævnte rækkefølge. Der kan
selvfølgelig være en vis forbindelse mellem sy
gehuse og kursted, men placeringen og dermed
vægtningen virker ikke rimelig.
Bogen afsluttes med et inspirerende afsnit
om dagens problemer i en »unik genomsnittskommun«: De strukturelle - som land kontra
by i en storkommune - og de materielle - olie
krise, miljøproblemer, nul eller svag vækst,
arbejdsløshed osv. Problemerne fremstilles
også i Sverige på baggrund af de vildt urea
listiske planer og prognoser fra slutningen af
1960’erne, hvor befolkningsudvikling og alt
andet ville eksplodere frem til 1990’erne. Det
gør ikke problemerne mindre, at de holdes op
mod tyve år gamle (og dengang dagsaktuelle)
prognoser. Afslutningen skæmmes af en fuld
stændig umotiveret to siders omtale af det
gode brandkorps i Varberg. Teksten er ganske
vist sat ind i en klamme. Den adskiller sig
altså fra den øvrige tekst, men alligevel....
Udenoms værkerne består af en årstalsliste
(vigtige år i Varbergs historie), biografiske op
lysninger om de 34 forfattere, noter, kilde- og
litteraturfortegnelse, sted- og sagregister samt
personregister. De er gode og anvendelige,
men meget uensartede. Der er f.eks. kun noter
til fem ud af 25 afsnit, og kilde- og litteratur
fortegnelsen svinger fra et otte siders, grun
digt afsæt for videre studier (»Manufakturer
och andra fabriker 1645-1850«) til siger og
skriver to linjer (»Kommunreformerna«).
Det er en vanskelig bog at vurdere samlet.
Der er mange gode artikler og informationer,
og det er en pæn bog. Flot sat op, fine billeder
og billedtekster, smarte »klammehistorier«
(der de fleste steder er meget relevante), osv.
Det er over gennemsnittet. Men det er ikke en
helstøbt bog. Der er ingen gennemgående pro
blemstillinger, og der er ikke foretaget en ideel
udvælgelse af stof. Andre hensyn (til tidligere
bøger, nulevende forfattere...) dominerer, såle
des at slutindtrykket bliver en flot samling af
forskellige artikler uden rygrad. Der mangler
en grundopfattelse af Varberg - en samlende
ide. Der gives ansatser til en sådan i det af
sluttende afsnit, men det er ligesom for sent.
Man kan godt fornemme, at der er en struk
tur i bogen. Hovedemner som befolkning, be
byggelse, erhvervsliv og kultur (ikke politik)

behandles gennemgående, men det er for be
sværligt at holde sammen på. Man må vælge
enten en temaopbygget eller en konsekvent
kronologisk grundplan for en bog af denne
type. At gøre begge dele samtidigt (altså be
handle nogle temaer i et enkelt afsnit fra bron
zealderen til nutiden og andre temaer i flere
forskellige artikler med hver sin tidsperiode
placeret langt fra hinanden) er at lade læseren
i stikken.
Jens Topholm

Kirsten Bendixen: Skatten fra Lundby
Krat. Et himmerlandsk skattefund fra
Erik Ejegods tid. De danske mønter.
Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
1993. 75 s., 100 kr.
I efteråret 1980 gjordes med metaldetektor et
betydeligt møntfund i Lundby Krat, en halv
snes kilometer syd for Ålborg. Det rummede
norske, tyske, engelske og danske mønter for
uden et antal små sølvbarrer. De danske møn
ter stammede for hovedpartens vedkommende
fra Erik Ejegods tid, kun nogle få fra forgæn
geren Oluf Hungers tid. I denne publikation
fremlægger Kirsten Bendixen de danske møn
ter fra fundet, 118 i alt.
Lundby Krat-skatten gav en væsentlig for
øgelse af vor viden om møntvæsenet i denne
periode. De fleste af mønterne var slået i Ran
ders og Ålborg, og det store antal stempler,
som hermed kendes fra disse to møntsteder,
godtgør, at de var meget betydelige møntste
der. Udgiveren bedømmer fundet som gam
meldags, fordi det indeholder både udenland
ske mønter og brudsølv, ligesom vikingetidens
skattefund. Efter Harald Hens møntreform
burde hverken udenlandsk mønt eller brud
sølv benyttes som omsætningsmidler. Men
mon Haraids eller andre af den tids kongers
magt strakte sig videre end til at påbyde, at
hans egen mønt brugtes ved lovlige transaktio
ner inden for landets grænser? Han kunne vel
ikke i praksis forbyde folk at indføre fremmed
mønt og gemme den til næste tur til udlandet,
hvor den var mere værd end sølvværdien i
betalinger?
Fremlæggelsen af fundet er forbilledlig, med
beskrivelser, vægtanalyser og stempelforbin
delser og med illustration af samtlige forbin
delser. Middelalderforskningen må glæde sig
over at have fået også dette arbejde fra Kirsten
Bendixens hånd, inden sygdom standsede hen
des frugtbare virke.
Niels Lund
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Tobak. Tilbedt og tugtet i 500 år, bind 1:
Niels Gustav Bardenfleth: Danskerne og
Tobakken’, bind 2: Karen Ellen Spannow: Menneskene og Tobakken, Nyt
Nordisk Forlag Arnold Busck, 1992. 163
+ 237 s.
I den internationale forskning om alkohol er
der to hovedretninger: En »wet«, der priser
alkoholens virkning i hverdag og fest, og en
»dry«, der prøver at forholde sig til de pro
blemer og fortrængninger, alkoholbrugen fører
med sig. Hvis man kan parallelisere til forsk
ningen i rygning, må vi tale om en »smoky« og
en »clear« retning. De to bøger om »Menne
skene og tobakken« og om »Danskerne og to
bakken« tilhører afgjort den første retning - og
anmelderen som ikke-ryger den sidste!
Bøgerne omhandler såvel produktion og
markedsføring som forbrug af piber, tobak, ci
garetter, snus, skrå og cigarer, og det hele er
ført up to date til 1990. Utallige fotos og plan
cher udgør et utroligt kulturhistorisk billed
materiale. Afsnittet om produktionen udgør et
helt lille branchehistorisk afsnit, der dog lider
af det problem, at forbrug og omsætning siden
kulminationen midt i 1980’erne har været fal
dende. 9.900.000.000 cigaretter bliver der nu
røget om året, hvilket svarer til knap 200 pr.
dansker - ung som gammel.
Et mindre afsnit om »Modstanden mod to
bak« er nok skrevet med en lidt overbærende
pen, men påkalder sig dog særlig opmærksom
hed. Modstanden fandtes først i amerikanske
frikirkekredse, og den blev i begyndelsen be
grundet i, at nydelsen af tobak medførte tørst,
og det ledte til drukkenskab. Antitobaksbevægelsen voksede især i USA op mod århun
dredskiftet og fik senere blandt sine vigtigste
fortalere bilfabrikanten Henry Ford - der også
var afholdsmand.
Bøgerne konstaterer også, at de undersøgel
ser, der foretages af tobakkens skadevirknin
ger, »ofte lider under, at konklusionen er givet
på forhånd«. Men fremtiden tegner lyst: »Må
ske kan det i fremtiden blive vanskeligt at få
økonomisk støtte til undersøgelser, der hver
gang konkluderer, at fornuft og afkald er vejen
til et langt, næsten evigt liv.« Der er tilsynela
dende ikke problemer med at få støtte til publi
kationer med modsatte, men lige så forudind
tagede synspunkter.
Bøgerne er tilegnet direktørerne for Skandi
navisk Tobakskompagni A/S Karl-Johan Le
vins og Hugo Schrøder og er udgivet i anled
ning af den sidstnævntes 60-årsdag.
Sidsel Eriksen
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Mogens Bencard: Sølvmøbler. Rosen
borg 1992, 108 s., 180 kr.
Rosenborgsamlingens suite af danske, konge
lige sølvmøbler er en væsentlig del af den fæl
leseuropæiske kulturarv. Møblerne er velbe
varede og kan i mange tilfælde knyttes til arkivalsk dokumentation. Møblerne er nu endelig
publiceret samlet af samlingens leder, Mogens
Bencard. Den smukke publikation bringer
sølv- og møbelforskere ind i et forskningsfelt,
som står stærkt i disse årtier. Bencard fortsæt
ter hermed rækken af sine sølvhistoriske un
dersøgelser, hvor Christian IV-året gav bogen
om denne konges pragtsølv.
De kongelige sølvmøbler beskrives dels i de
res helhed i en introduktionsdel, dels ved at de
bevarede møbler publiceres i et forbilledligt
katalog, der var knyttet til en udstilling på
Rosenborg. I introduktionen undersøges bru
gen af sølvmøbler på de kongelige slotte fra
Christian IV til Frederik V, dvs. i den periode,
da disse møbler var med til at besmykke de
kongelige gemakker. Modesvingningerne do
kumenteres med hensyn til foretrukne møbeltyper, opstillingen i gemakkerne og leverende
guldsmede. Rigets økonomi spillede en væ
sentlig rolle i takten i anskaffelserne af de
kostbare genstande, men også de enkelte mo
narkers gemytter betød noget, når sølvet
skulle vælges.
Undersøgelsens kilder er foruden de beva
rede møbler især de samtidige slotsinventarier, bodelinger efter de kongelige personer og
hoffets regnskaber. Den bygger i høj grad også
på tidligere studier, og der er her grund til at
fremhæve Niels Jessens artikel fra 1960 om
Christian VI’s sølvmøbler, der blev bragt i det
nu hedengangne Arv og Eje. Forfatterens kon
takter til det internationale forskermiljø med
hensyn til studiet af den europæiske royale
kulturhistorie nyttiggøres med mange slående
henvisninger til ældre og nyere forskning.
Værket er en klassisk, genstandshistorisk
studie. De enkelte stykker er fulgt så tæt, som
arkivalierne tillader det, og især er prove niensundersøgelserne drevet dybt. Undersøgel
sen bygger videre på den moderne kunsthisto
riske tradition, hvor tidligere tiders stilistiske
tilskrivninger erstattes med sikkert dokumen
terede vidnesbyrd fra samtidige kilder, ikke
mindst forlæg i tidens kobberstik. Der tilføjes
ny, vægtig viden om de københavnske guld
smede, som leverede sølvmøbler til hoffet.
Katalogdelen er illustreret med nye, smukke
fotografier af Jacob Termansen, mens der til
introduktionen er valgt stik fra Thuras Vitru
vius. Fotografierne fører på bedste måde læ
seren rundt mellem totaloptagelser og detal
jer.
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Bogen udkom parallelt i en engelsksproget
udgave, der må kunne tilfredsstille et inter
nationalt, interesseret publikum.
Peter Bondesen

Poul Steen: Gæld, kapital og rente. Præ
støborgernes låneaktivitet 1695-1801.
Skrifter udgivet af Lokalhistorisk Afde
ling 9. København 1992, 189 s.
Poul Steen tager i den foreliggende afhandling
et emne op, som i alt for ringe grad er udfor
sket. Steens undersøgelse begrænser sig til
kredit i småstaden Præstø i et enkelt århun
drede, 1700-tallet; men alligevel kan analysen
uden videre ses som et bidrag til en bredere
udforskning af dansk økonomi og konjunktur.
Faktisk kan sagen vendes om, og det kan siges,
at kun det forhold, at undersøgelsens genstand
er den lille by, har gjort det muligt at række
over det totale antal tinglyste lånetransaktio
ner gennem hele hundrede år.
Kritik kan der nok rettes mod undersøgel
sen. Den har endnu i høj grad specialets ka
rakter, forfatteren kommenterer ofte sine ta
beller for lidt, teksten er ikke sjældent for la
konisk, og de kulturhistoriske tilgange til stof
fet er ikke udpræget vellykkede. Men det er
resultaterne, der må tælle ved en bedømmelse
af afhandlingen, og de kan bestemt bruges.
Kildegrundlaget for undersøgelsen er 752
panteobligationer, som er lyst ved Præstø by
ting i årene 1695-1801 og registreret i byens
justitsprotokol og skøde- og panteprotokol. For
en gangs skyld får vi, via en edb-behandling af
30.000 enkeltoplysninger, at vide, hvad der
virkelig gemmer sig i skøde- og panteprotokollernes lange rækker. Yderligere inddrages an
dre kildegrupper. Ud fra skifterne kan Steen
således fastslå, at de tinglyste panteobligatio
ner udgør ca. halvdelen af den gæld, der fand
tes i Præstø, mens den anden halvdel var »løs
gæld«.
Over århundredet kan det påvises, at de
tinglyste låns størrelse og antal voksede, og at
den totale obligationsgæld derfor steg fra
5.000-7.000 rigsdaler i 1720’erne til knap
45.000 rigsdaler i 1790’erne. Blandt lånerne
viser købmændene sig at have været de mest
aktive med mange og store lån, specielt i tiden
1740-1769. Tydeligt er det dog, at håndvær
kerne efterhånden også kommer ind som lå
nere, navnlig med små lån med lang løbetid, og
forfatteren kan fastslå, at næsten alle borgere,
der besad ejendom, på et eller andet tidspunkt
optog lån. De lånte gennemgående så meget,
at ejendommene blev belånt over vurderingen
og op til det dobbelte af handelsprisen. Oftest

skete denne låntagning i forbindelse med ejen
domskøb, men også andre muligheder forelå. I
1743 lånte skipperen Oluf Nielsen f.eks. 200
sietdaler af pastor Wiwild i Bårse og gav tredje
pant i den jagt, han var ved at købe for ...at
komme på Foed igien efter min erlidte Se
Skade.
Långiverne var navnlig byens institutioner
som fattigkasse og skole samt embedsmænd og
gejstlige, men også borgere og landboer var
aktive i denne forbindelse. For bondestandens
historie er det yderst interessant, at gårdmændene gennem det 18. århundrede lånte mere og
mere til købstaden, særlig til håndværkere. En
mand som rytterbonden Peder Andersen og
hans søn fra Snesere sogn gav alene i tiden
mellem 1737 og 1803 17 lån. Et kort over lån
givernes bopæl - som også bebudes (side 124),
men ikke bringes i bogen - ville have været
meget velkomment, men vi får klart redegjort
for, at de fleste penge lånes i landdistrikterne
(49% !), næsten lige så mange i Præstø selv, og
at resten kom fra andre købstæder, bl.a. Kø
benhavn.
På et stade af forskningen, hvor vi først be
gynder at ane omfanget og betydningen af kre
ditgivning i det førindustrielle samfund, må
denne publikation hilses velkommen. Den
burde følges af flere lignende undersøgelser.
Bjørn Poulsen

Sidsel Eriksen: Søster Silfverbergs sor
ger. Historien om hvordan en søndags
skolelærerinde blev afholdsagitator og
feminist. Spektrum 1993, 390 s. 298 kr.
Den 17. april 1907 oprettedes et meget kon
kret bevis på, at der arbejdedes seriøst med
afholdssagen i Danmark. Ikke fordi der ikke
var blevet arbejdet med afholdssagen tidligere,
tværtimod: Fra omkring 1880 var en masse
danskere organiseret i afholdsforeninger og
-loger, hvor sagen blev søgt fremmet. Men her i
april 1907 blev det besluttet, at der på de kø
benhavnske gader og stræder skulle være kaf
fevogne, hvor tørstige arbejdere kunne få sig
en kop god kaffe i stedet for at søge til værts
husene. »Københavnske Kvinders Kaffevogne«
blev en stor succes de følgende år. Flere steder
i byen blev vognene rullet hen og stillet op omtrent ligesom det i dag er tilfældet med pøl
sevognene. Ofte stilledes vognene op i forbin
delse med store arbejdspladser, hvor der var
mange arbejdere, der kunne blive fristet af
spiritusdjævelen. For det var ikke for at akku
mulere profit, kaffevognene blev stillet op det var sagen, afholdssagen, der her fik et kon
kret udtryk.
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Kaffevognene formerede sig hurtigt. Selvføl
gelig fordi de var en succes og kunne holdes
kørende uden underskud. Under 1. verdens
krig, hvor meget andet stagnerede, oprethold
tes stadigvæk 10—12 kaffevogne i København —
og dette tal holdt sig i begyndelsen af
1920’erne.
Personen bag dette initiativ var Lene Silfverberg. En kvinde, som med sit kolossale en
gagement —og selviscenesættelse —spillede en
stor rolle i tidens afholds- og kvindesag. Lene
Silfverberg har nu fået sin biografi. Et spæn
dende og virksomt liv er blevet gravet frem og
fremstillet af Sidsel Eriksen, der praktisk ta
get er den eneste danske historiker, der be
skæftiger sig med afholdsbevægelsen. At der
ikke er så megen forskning i afholdsbevægel
sen hænger formentlig sammen med, at be
vægelsen ikke sejrede, men tværtimod gled i
baggrunden uden at have vundet det afgø
rende gennembrud. Mange mennesker havde
været afholdsfolk - især i perioden fra ca. 1890
til 1920 - men nogen hovedrolle kom afholdstanken aldrig til at spille. Afholdsbevægelsen
bestod af en række organisationer. En del af
bevægelsen udgjorde de folkelige afholdsfor
eninger, som lignede alle de andre former for
foreninger, der oprettedes i anden halvdel af
forrige århundrede. Her blev lagt megen vægt
på foredrag og socialt samvær - og hvis man
kom til at forbryde sig mod afholdsløftet, var
der forholdsvis let mulighed for at blive op
taget igen. Således var det ikke i logerne. In
ternational Order of Good Templars (IOGT) og senere NIOGT, kvindeloger, ungdomsloger
m.v. - krævede i princippet et livsvarigt afholdsløfte af sine medlemmer. Så der var gan
ske megen kontrol med, om man nu også over
holdt løftet. På den måde blev afgivelsen af
selve løftet en vigtig handling, som faktisk
hjalp mange mennesker ud af drikkeriet. Lene
Silfverberg deltog livligt i alle forskellige for
mer for afholds arbejde og -agitation, og gen
nem hende bliver det derfor muligt for Sidsel
Eriksen at komponere en spændende fremstil
ling om den oversete afholdssag.
Der findes ingen samlede, videnskabelige
fremstillinger af afholdsbevægelsens historie men til gengæld har bevægelsen selv udgivet
ikke så få historiske skrifter - så det er godt, at
der endelig kommer en bog, hvor en god del af
afholdsbevægelsens storhedsperiode beskrives
gennem en persons historie. Sidsel Eriksen
har konsekvent drevet forskning i emnet de
sidste vel snart ti år. Det er blevet til en række
gode artikler i forskellige tidsskrifter, men her
er altså den første egentlige bog.
Lene Silfverberg (eller Blauenfeldt, som var
ungpigenavnet) var med i afholdsbevægelsens
første række helt fra starten. I hvert fald så
tæt på første række, som en kvinde kunne
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komme. Hun var i 1880 med til at oprette
IOGT-logen »Jacob Molay« i Vejle, hvor hun
var søndagsskolelærerinde. Dette gav proble
mer, for der var ikke enighed om, hvorvidt
lærerinde- og logesøstergerningen kunne for
enes i datidens Vejle. Hun blev gift i 1886, og
sammen med manden Emil Silfverberg var
hun med i afholdsarbejdet i Århus, ikke
mindst blandt børn og unge. Lene Silfverberg
var også meget benyttet som afholdsagitator i
disse år. Fra 1893 til sin død i 1922 boede hun i
København. Også her satte hun sig i høj grad
spor - ikke mindst i form af kaffevognene.
Ind imellem var der en række konflikter i
hendes liv - f.eks. splittelsen i IOGT, hvor de,
der mente at man godt kunne nyde svagt øl,
brød ud og dannede NIOGT. Lene Silfverberg
var her i princippet på »vand«-siden, altså to
talafhold, men af hensyn til sin mand brød hun
med IOGT og var med til at danne den nye
organisation. Senere vendte hun dog tilbage til
»vand«-folkene. Manden Emil Silfverberg ud
gjorde i det hele taget et problem. Der er i
breve tale om ikke nærmere specificeret gru
somhed og lignende over for Lene, og det lader
ikke til, at han har været en alt for god af
holdsmand. Det endte da også med skilsmisse
med deraf følgende store økonomiske proble
mer for Lene. Hele tiden, trods disse Søster
Silfverbergs sorger, arbejdede hun dog ufor
trødent videre for sagen. Denne personlige hi
storie om Lene Silfverberg fortælles i bogens
kapitler, og samtidig giver den lejlighed til at
fortælle om logerne, deres organisering, ritua
ler, interne modsætninger m.v.
Bortset fra afholdsspørgsmålet har Sidsel
Eriksen også set Lene Silfverberg fra et kvin
depolitisk synspunkt. Og det er der ikke noget
at sige til, for Lene Silfverberg blandede sig i
debatten som kvindesagskvinde. Hun søgte så
ledes at fremhæve kvindernes (og ikke mindst
sin egen) indsats, uden hvilken afholdssagen
ikke kunne klare sig, og hun var agitator for
kvinders valgret. Dette gør hende selvfølgelig
endnu mere interessant, men er samtidig med
til at understrege, at Lene Silfverberg bestemt
ikke var nogen gennemsnitskvinde - ikke en
gang en gennemsnitsafholdskvinde - men en
helt speciel person, gennem hvilken man kan
lære en del om afholdsbevægelsen.
Med Søster Silfverbergs sorger - en spamdende beretning om en kvinde og en bestemt
tid set gennem bestemte briller - har Sidsel
Eriksen bidraget væsentligt til kendskabet til
det danske samfund, som trods alt avlede en
afholdsbevægelse, skønt den ikke blev så frem
gangsrig som f.eks. i Sverige. Bogen er grundig
og detaljerig, og den bygger på et omfattende
studium i originalt kildemateriale. En indven
ding kunne måske være, at eftersom bogen er
den første analyse af logebevægelsen, der hen-
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vender sig til et bredere publikum end den
offentlighed, der læser historiske tidsskrifter,
vil der formodentlig være en del detaljer, som
burde forklares lidt nøjere. Men naturligvis
kan man ikke få alt med, og det har heller ikke
været Sidsel Eriksens ærinde. For en del læ
sere vil afholdsbevægelsen imidlertid fore
komme nærmest eksotisk. Dette er både en
fordel og en ulempe for udbredelsen af bogen.
Det eksotiske kan gøre det spændende at læse
bogen for nogle, mens det for andre vil være for
perifert et emne at læse om for sin fornøjelses
skyld. Dermed være også antydet, at anmel
deren læser bogen som afholdshistorie mere
end som biografi. Det skal ikke beklages, for
afholdssagen er et utroligt spændende og fasci
nerende emne, der kan kaste lys over en række
forhold i tiden. For interesserede læsere, der
har fået blod på tanden for at læse mere om
emnet, kan henvises til Sidsel Eriksens tid
ligere artikler. Her er meget spændende at
hente. Bogen indeholder et personregister,
men et sagregister eller måske en tidstabel
over oprettelsen af de forskellige organisatio
ner og lignende ville have været en god hjælp.
Som kort udgangsbøn skal det slås fast, at
der er tale om en både spændende og velskre
vet bog om et væsentligt og overset emne. Med
den er der en mulighed for, at afholdsbevægel
sen kan tilbageerobre sin position blandt alle
de andre bevægelser og »sager«, som kende
tegnede det danske samfund i perioden fra ca.
1875 til ca. 1925. For ellers er det LarsenLedet og kommuneafstemningerne, spiritus
forbudet under 1. verdenskrig m.m., der domi
nerer fremstillingerne af det danske samfund i
denne periode, hvis de da overhovedet inddra
ger afholdsbevægelsen. Søster Silfverbergs sor
ger viser også, at sagen var langt mere nuan
ceret og kompliceret end som så.
Poul Porskær Poulsen

er skrevet, må arkivet alt for ofte genopdages,
før det bliver udnyttet.
En undtagelse fra denne regel har vi fået
med Nete Balslev Wingenders bog om arven
efter Martha Wærn og om pigeopdragelse i
dette og det forrige århundrede. Man forstår
godt, at arkivordneren i dette tilfælde ikke har
kunnet nøjes med blot at registrere arkivali
erne, men også har læst dem - og det endda
ganske nøje. Og prisværdigt er det, at den af
leverende institution sammen med Landsarki
vet for Sjælland har muliggjort en udgivelse af
studierne.
Og bogen illustrerer, hvad arkivet kan bru
ges til. Helt systematisk gennemgår forfatte
ren vidnesbyrd om instituttets stifter, Martha
Wærn, og tankerne bag oprettelsen af institut
tet. Hvordan det hele blev virkeliggjort i prak
sis, bliver demonstreret med en gennemgang
af livet på instituttet, og med sjælden indle
velse skildres enkelte af instituttets elever.
Især den genstridige Louise, som følges år for
år gennem karakterer og bemærkninger, væk
ker både sympati og forståelse. Den kildenære
fremstilling lægger ikke op til længere udred
ninger over pigeopdragelse og kønsdisciplinering (selvom den rigtige litteratur er med i
litteraturlisten), men det er heller ikke nød
vendigt i sammenhængen. Den enkle fremstil
ling kan stå selv.
Efter fremstillingen følger registraturer
over såvel Det Wærnske Instituts arkiv som
over Mariaforbundets arkiv samt en nøgtern
beskrivelse af arkivernes indhold og mulighe
der.
Sidsel Eriksen

Nete Balslev Wingender: Arven efter
Martha Wærn. Pigeopdragelse i 1800og 1900-tallets Wærnske Institut. Med
fortegnelse over Det Wærnske Institut og
Mariaforbundets arkiver. ARKL Varia/
Det Wærnske Institut 1992. 118 s.

Byrådet i Tønder har som mange andre danske
byråd i de seneste årtier ikke kunnet modstå
fristelsen til at fejre et byjubilæum, nemlig
Tønders 750 år som købstad. I stedet for at få
skrevet en altomfattende byhistorie har man i
forbindelse med jubilæet valgt at satse på en
dybtgående behandling af en enkelt periode,
nemlig de 50 år fra grænsedragningen og gen
foreningen i 1920 til kommunalreformen i
1970. Opgaven er overladt til én forfatter,
nemlig direktøren for Institut for grænsere
gionsforskning i Åbenrå, Henrik Becker-Chri
stensen, der har skrevet disputats om det ty
ske mindretal i Nordslesvig i mellemkrigsti
den og tillige har været medforfatter til Åben-

Den, der ordner arkiver, får en erfaring, som
ikke er enhver beskåren. For at lære sig arki
vets logik, må hun tilegne sig viden om den
arkivskabende institution. Alt for sjældent ud
nyttes denne viden i en videre sammenhæng
til glæde for alment interesserede og for arki
vets fremtidige benyttere. Når registraturen

Henrik Becker-Christensen: Byen ved
grænsen. Tønder 1920-1970. Institut for
grænseregionsforskning, 1993. 349 s.,
125 kr.
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rås byhistorie. Og byrådet har god grund til at
være tilfreds med disse valg.
Tønder var ved genforeningen en noget stil
lestående by. Ophavsmanden til den nuvæ
rende landegrænse, lektor H.V. Clausen, skrev
i en rejsehåndbog i 1920 om byen, at der var
den samme ejendommelige duft som i Ribe, af
hø og ko og dynd og gødning opgået i en enhed,
og Tønder indtog en klar særstilling i det gen
vundne land. Ved afstemningen i februar 1920
var tæt ved tre fjerdedele af de afgivne stem
mer i byen for at forblive i Tyskland, og helt
frem til 1937 havde byen en tysksindet borg
mester.
Ved grænsedragningen blev Tønder afskåret
fra sit sydlige opland, men det er forfatterens
opfattelse, at man har overvurderet den er
hvervsmæssige betydning heraf. Det var den
tyndest befolkede del af oplandet, der for
svandt, og Flensborg, der nu kom til at ligge
syd for grænsen, blev ikke længere den samme
konkurrent. Den profeti, som en tysksindet re
daktør var kommet med forud for afstemnin
gen i 1920 - at man ville kunne tøjre en ged på
Tønder Torv, hvis byen kom med til Danmark
- gik da også så langtfra i opfyldelse. Godt nok
begyndtes byens kloakering først i 1923, efter
at tøndringerne havde sagt nej tak til det hygi
ejniske projekt ved en vejledende folkeafstem
ning, men begyndelsen af 1920’erne blev fak
tisk en gründertid i byen. Mange nye stats
institutioner fandt snart plads i byen. Em
bedsmandslønningerne blev en vigtig ind
tægtskilde for byens handlende, men trods det,
at man nød godt af forholdsvis store statsmid
ler i tiden lige efter genforeningen, kneb det
med at få gang i en industriel udvikling. Den
afsides beliggenhed og mangelen på havnefaci
liteter (efter at afvandingsarbejder havde gjort
den gamle havn uanvendelig lige efter 1920)
spillede i denne forbindelse nok så stor en rolle
som f.eks. den politiske usikkerhed i
1930’erne. Byen mistede nok sit landlige præg
i løbet af 1930’erne, men rigtig gang i indu
striudviklingen kom der først fra 1950’erne og
fremefter. Endnu omkring 1960 afbildedes by
ens borgmester gennem de 31 år fra 1939 til
1970, Johan Paulsen (»Kloge Johan«), da også i
»æ Rummelpot« som sovende - til den lidet
flatterende tekst: Byen, hvor der aldrig sker
noget.
Udviklingen kom imidlertid til Tønder om
kring ved denne tid, og byen fik både nye in
dustrier og nye parcelhuskvarterer m.v.
1960’erne betød et veritabelt byggeboom, og
bystyret måtte endda kæmpe med en modgå
ende bevægelse: Det »nationale kort«, der
havde kunnet bruges til at trække statsinsti
tutioner til byen og holde på dem, hvor mere
rationelle betragtninger'ville have ført til de
res nedlæggelse eller flytning, mistede nu
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snart helt sin betydning, og antallet af arbejds
pladser på dette område tog hastigt af.
Bogen skildrer de 50 år i to hovedafsnit, et
om den politiske og nationale udvikling og et
med titlen »By og borgere«. Dette sidste hoved
afsnit er igen emnemæssigt opdelt, således at
der er afsnit om byens erhvervsliv, handel,
håndværk og industri, om de mange institutio
ner, der særligt i begyndelsen af perioden
sendte »en strøm af penge« til byen, om kultur
og fritidsliv, trafik og infrastruktur, økonomi
ske og sociale forhold osv. Bogen slutter med
en rigtig »happy end« - udnævnelsen af Tønder
til »Årets by« 1971, for selv om Tønder også fik
sin del af gadegennembrud, anlæg af parke
ringspladser i den gamle bydel osv., lykkedes
det trods den stærke udvikling i 1960’erne at
bevare mange gamle huse og dermed et gam
melt bymiljø i bykernen.
Nogenlunde halvdelen af bogen handler om
byens politiske og nationale udvikling, og Becker-Christensens bog indtager på denne måde
en særstilling i forhold til andre, moderne,
danske byhistorier. Bogen er meget detaljeret
på dette område, men det er kun sjældent, at
anmelderen har fundet den for detaljeret.
Denne side af byens udvikling har utvivlsomt
også stor lokal interesse, men omvendt har
den stærke satsning på det politiske og natio
nale betydet en nedprioritering af f.eks. afsnit
om skolevæsen og kultur.
Bogen er flot illustreret og nem at finde
rundt i. Billederne er placeret i sammenhæng
med den tekst, de skal illustrere. Der er kun
nogle få portrætter af enkeltpersoner i bogen,
fortrinsvis borgmestre, selv om bogens lay-out
med en bred margen ville have givet plads til
mange flere af samme slags. Det burde nok
være fremgået af bogen, hvor det originale bil
ledmateriale opbevares, og forfatter og billed
redaktør burde i hvert fald have undgået at
bringe gentagelser af bogens hovedtekst i bil
ledteksterne. Enkelte billedtekster - f.eks.
side 196 og 275 - kunne uden skade have væ
ret mere dækkende. Bogens bykort kunne
have været bedre, og endelig ville det have
været en gevinst at medtage erhvervsbetegnel
ser i personregistret. Alt dette er dog kun
skønhedspletter.
Det fyldige noteapparat viser, at forfatteren
har været langt omkring, og ikke mindst det
politisk-nationale afsnit, der for en stor dels
vedkommende bygger på avisstof, har krævet
et kæmpearbejde. Sproget er letløbende. Det
stedlige bogtrykkeri, der også har sponsore ret
udgivelsen, har løst sin opgave fint, og da pri
sen samtidig er yderst rimelig, er der næppe
tvivl om, at bogen vil få stor udbredelse i Tøn
der-området. Det fortjener den i høj grad.
Jørgen Thomsen

Dansk Historisk Fællesråds
repræsentantskabsmøde i Middelfart den 11.
september 1993

1. Valg af dirigent
Redaktør H erluf Nielsen, Det Danske
Sprog- og Litteraturselskab, blev på sty
relsens forslag valgt til dirigent.

DLF. I år holdes årsmødet sammen med
SLA, og i 1994 bliver årsmødepartneren
SSF. Det betyder imidlertid, at de en
kelte styrelsesår bliver af ulige længde.
Det styrelsesår, denne beretning omfat
ter, er således på ikke mindre end 16
måneder.

2. Forretningsordenen
Dirigenten konstaterede mødets retti
dige indkaldelse. Derefter godkendtes
forretningsordenen. Til referent udpe
gedes Peter Korsgaard, SLA. Jette Carl
sen, SSF, og Steen Ousager, ARKI.Va
ria, valgtes til stemmetællere.

3. Nye medlemmer
Dansk Landbrugsmuseum, Dansk Vejhistorisk Selskab, De danske Kongers
kronologiske Samling på Rosenborg,
Det Nationalhistoriske Museum på Fre
deriksborg, Gammel Estrup (Jyllands
Herregårdsmuseum), Kunstakademiets
Bibliotek, Nationalmuseet, Slægtshi
storisk Forening for Storkøbenhavn,
Stadsarkivarforeningen, Svendborg og
Omegns Museum og Tøjhusmuseet
havde søgt om direkte medlemskab. Op
tagelserne godkendtes.

4. Beretning
Som naturlig følge af den nye sam råds
struktur har DHFs styrelse besluttet at
afholde sine årsmøder i turnus i tilknyt
ning til de tre landsorganisationers års
møder. 1992 holdt DHF, som det har
været tradition, årsmøde sammen med

Medlemmer, styrelse, sekretariat
Dansk Kulturhistorisk Museumsfor
ening står fortsat uden for DHF. For
eningen meddelte ved skrivelse af 2. ok
tober 1992, at dens styrelse havde drøf
tet spørgsmålet om DKMs genindmel
delse i DHF, efter at DHF har fået ny
struktur og nye vedtægter, men mente
ikke, at et fornyet medlemskab var ak
tuelt for øjeblikket. Til gengæld kan vi
glæde os over, at en række især lands
dækkende museer har ønsket optagelse
i DHF som direkte medlemmer. Antal
let af direkte medlemmer er nu 67.
Efter årsmødet maj 1992 har DHFs
styrelse konstitueret sig med Grethe IIsøe som formand, Ingvar Musaeus som
næstformand, Gunnar Jakobsen som
sekretær og Poul Thestrup som kasse
rer.
Lederen af Lokalhistorisk Afdeling
ved Historisk Institut, Københavns
Universitet, Knud Prange repræsente
rer indtil 1994 DHF i Dansk Lokalbi
bliografisk Udvalg.
DHFs sekretariatsvirksomhed, her
under bogforsendelse, ligger fortsat i
Landsarkivet for Sjælland.
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Tilskud
Til DHFs drift er modtaget tilskud af
Kulturm inisteriets tips- og lottomidler i
både 1992 og 1993.
Desuden har DHF i 1992 modtaget
tilskud fra Statens Humanistiske
Forskningsråd og fra K ulturm inisteri
ets tidsskriftstøtteudvalg til Fortid og
Nutid. Begge har bevilget tilskud også i
1993.
Disse tilskud er strengt nødvendige,
og DHF takker Forskningsråd og Kul
turministerium.

Henvendelse til Folketingets
skatte- og afgiftsudvalg
DLF, SLA, SSF og DHF har i en fælles
skrivelse februar 1993 rettet henven
delse til Folketingets skatte- og afgifts
udvalg i forbindelse med det forbere
dende lovarbejde om en ændring af for
delingen af tipsmidler m.v. I skrivelsen
foreslås, at det almenkulturelle område
repræsenteres i Tipstjenestens besty
relse i lighed med andre grupper af
modtagerorganisationer. Det foreslås
endvidere, at der i forbindelse med lov
ændringen fastsættes en procedure,
som sikrer en glidende overgang fra
tipsmiddelfinansiering til finanslovbe
villing. Endelig foreslås, at tilskuddene
til de almenkulturelle tidsskrifter øges,
og at der skabes en bevillingsprocedure,
som sikrer både kontinuitet og forny
else. Det kunne f.eks. ske ved indførelse
af 5-års bevillinger i stedet for de nu
værende år-for-år-bevillinger. Der er
ikke kommet nogen reaktion fra folke
tingsudvalget. Men ikke desto mindre
synes der nu at blive åbnet for en debat
om kulturtidsskrifternes situation, idet
Kulturm inisteriets Tidsskriftstøtteud
valg og Statens Humanistiske Forsk
ningsråd har indbudt til heldagssemi
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nar 21. august om kulturtidsskrifternes
situation.

Publikationsvirksomhed
Fortid og Nutid
Fortid og Nutid udkom med fire hæfter i
1992, og i 1993 er de første to hæfter nu
udsendt. Fra og med hæfte 3 i 1992 har
redaktørhvervet været varetaget af
Inge Bundsgaard og Michael H. Gelting
i fællesskab. Som samarbejdspartnere
har de et redaktionsudvalg bestående af
en repræ sentant for hver af landsorga
nisationerne, nemlig Jørgen Thomsen
(SLA), Peter Bondesen (DLF) og Tommy
P. Christensen (SSF) samt en styrelses
udpeget repræ sentant for de direkte
medlemmer. Sidstnævnte er Karl-Erik
Frandsen. Redaktører og redaktionsud
valg er i gang med en relancering af
Fortid og Nutid. Der er lavet ny tryk
keriaftale, der skal smidiggøre redak
tionsarbejdet, og som er resulteret i ny
lay-out fra og med hæfte 1 i 1993. Der
opereres med en m ålrettet pr-kam
pagne i det kommende styrelsesår.
Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk
I løbet af sommeren og efteråret 1992
har DHF udbetalt forfatterhonorarer på
lidt over en kvart million kr. til m edar
bejderne ved DKO. Værket har gennem
gående fået gode anmeldelser i de histo
riske fagtidsskrifter. Det Kongelige Bi
bliotek har nu foreslået DHF at ind
lægge DKO på CD-ROM med henblik på
at lade værket indgå i det elektroniske
bibliotek Magnus, der foreløbig bl.a.
omfatter flere bibliografier samt det så
kaldte Dansk N ationallitterært Biblio
tek, hvori en række historiske kilder
etc. stilles til rådighed for fritekstsøg
ning og individuelt, ikke-kommercielt
genbrug i eget tekstbehandlingsanlæg.
DHFs styrelse er i færd med at under-
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søge betingelserne, bl.a. de ophavsret
lige, for en aftale.

Bauers Calender
I 1991 genoptrykte DHF Bauers Calen
der, der på det tidspunkt var totalt ud
solgt. Oplaget, der var på 1.500 eksem
plarer, blev revet væk, og et nyt oplag,
igen 1.500 eksemplarer, blev bestilt og
hurtigt leveret her i foråret 1993. Efter
spørgslen kan således fortsat efterkom
mes. DHFs styrelse vil i øvrigt under
søge, om der skulle være et marked for
Bauer i andre skandinaviske lande.

Atlas over Danmarks Administrative
Inddeling efter 1660
Som nævnt på sidste årsmøde havde
DHFs styrelse planer om at publicere
en ny, revideret udgave af Atlas over
Danmarks Administrative Inddeling ef
ter 1660, og man udsendte i foråret
1992 subskriptionsindbydelse på vær
ket. Desværre blev antallet af subskri
benter ikke tilstrækkeligt til at bære en
rimelig del af den nødvendige investe
ring. Projektet har derfor m åttet opgi
ves indtil videre. Styrelsen har dog bedt
forfatteren, Karl-Erik Frandsen, om at
undersøge muligheden af at udsende en
CD-ROM-udgave i samarbejde med
Kort- og Matrikelstyrelsen.

Håndbogsserien
Arbejdet med en vejledning om retsbe
tjentarkiver og deres brug er nu så vidt,
at forfatteren, N.H. Frandsen, har le
veret et m anuskriptudkast. Det er un
der bearbejdning af de tilsynsførende,
Peter Korsgaard og Grethe Ilsøe. Som
det tegner sig for øjeblikket, kan en pu
blicering i Håndbogsserien ventes i
1994.

Boglager
Styrelsen har besluttet at reducere
DHFs store boglager. I den anledning er
der blevet komponeret en bogpakke
med særligt henblik på salg til lands
organisationernes medlemmer. SSF
står for salget, der indtil videre har væ
ret fint.

Konference- og mødevirksomhed
DHF har i eftersommeren 1992 udsendt
en rapport fra sin konference om de hi
storiske tidsskrifter. Et referat af kon
ferencen er endvidere trykt i Fortid og
Nutid, hæfte 3 i 1992. Konferencen af
sluttedes med et forslag om udsendelse
af en fælles folder eller pjece, hvor hvert
tidsskrift skulle tildeles en side til præ 
sentation. Det kunne være en opgave
for DHF i det kommende styrelsesår.
Det kan i øvrigt bemærkes, at DHF med
sin tidsskriftkonference har været på
forkant med udviklingen, idet de pro
blemer, DHF rejste på konferencen, nu
som nævnt tages op mere generelt af
Kulturministerium og Forskningsråd.
I forlængelse af tidsskriftkonferencen
har DHFs styrelse besluttet at arran
gere en temadag om markedsføring,
»Sælg historien!«. Den vil blive afholdt i
det kommende styrelsesår.
Med baggrund i de muligheder, der
ligger i elektroniske udgivelser, over
vejer styrelsen at indbyde til en bredere
drøftelse af emnet med henblik på at
etablere en elektronisk håndbogspakke,
relevant for DHFs medlemmer.
Som det fremgår, har det forløbne sty
relsesår i høj grad været koncentreret
om DHFs kerneopgave: publikations
virksomheden. Tidsskriftsproblematik,
elektroniske udgivelser og den klassi
ske håndbogsserie vil forventelig fortsat
stå i fokus for styrelsesarbejdet i det
kommende år.
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5. Regnskab

6. Indkomne forslag

Da kassereren, Poul Thestrup, havde
fået forfald, forelagde formanden regn
skabet på grundlag af hans skriftlige
beretning.
Regnskabet for regnskabsperioden
01.01.1992 - 31.12.1992 udviser et sam
let resultat, der er meget tæ t på det på
sidste årsmøde forelagte budget, hvilket
må opfattes som tilfredsstillende.
Af hensyn til mulighederne for vur
deringen af det økonomiske resultat af
fællesrådets enkelte funktioner er det
valgt fra i år at opstille driftsregnskabet
funktionsopdelt, mens detailoplysnin
ger på et detaljeringsniveau som de fo
regående år er medgivet som regn
skabsnoter.
Med det opnåede driftsresultat er for
eningens egenkapital ved udgangen af
1992 vokset til kr. 408.261,16, hvortil
kommer hensættelser sam t henholdsvis
kr. 86.746,05 i DHF fællesfonden og kr.
27.203,12 i DHF støttefonden. Da der i
de to fonde ikke er foregået andre akti
viteter end rentetilskrivninger, er der i
regnskabet kun optaget statusopgørel
ser for de to fonde, idet renteindtæg
terne fremgår heraf.
Af væsentlige begivenheder efter
regnskabsårets afslutninger kan næv
nes, at det er valgt regnskabsmæssigt
at nedlægge de to fonde. I årsregnska
bet for 1993 vil de to fondes kapital der
for være indgået i Fællesrådets egenka
pital. Det er desuden under indtryk af
renteudviklingen og den generelle ud
vikling i banksektoren valgt af placere
ca. kr. 500.000 af foreningens kapital i
relativt kortfristede, variabelt forren
tede statsobligationer.
Efter en drøftelse af det vigende abon
nementstal på Fortid og Nutid og en
mulig pr-indsats godkendtes regnska
bet.

Styrelsen havde ikke modtaget forslag
til behandling under dette punkt.

7. Budget og kontingent
Budgettet for 1993 var behandlet i sty
relsen ved regnskabsårets begyndelse
og nu justeret efter udviklingen i den
forløbne del af året. Der var ingen be
mærkninger til det forelagte budgetfor
slag. Styrelsen foreslog uændret kontin
gent for styrelsesåret 1993, hvilket blev
vedtaget uden bemærkninger.

8. Valg af 2 styrelsesmedlemmer
og 1 suppleant
Karl-Erik Frandsen, Københavns Uni
versitet, og Gunnar Jakobsen, Told- og
skattehistorisk Selskab, genvalgtes.
Som suppleant nyvalgtes Annette Hoff,
Dansk Landbrugsmuseum, idet Bente
Dahl Hansen, Ballerup Stadsarkiv, lige
som den øvrige styrelse gerne så muse
erne repræsenteret, og derfor ikke op
stillede.

9. Valg af 2 revisorer og 1
revisorsuppleant
Mona Bitsch, Ballerup Stadsarkiv, og
Finn Andersen, Samfundet for Dansk
Genealogi og Personalhistorie, genvalg
tes som revisorer. Helle Linde, Køben
havns Stadsarkiv, genvalgtes som revi
sorsuppleant.

10. Eventuelt
Knud Prange, Lokalhistorisk Afdeling
ved Københavns Universitet, opfor
drede til at holde fast i udgivelsen af
Fortid og Nutid. Han var glad for det
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nye lay-out og for indholdet af det første
hefte.
Grethe Ilsøe rettede en tak for det ud
førte arbejde til de to styrelsesmedlem
mer, som forlod styrelsen, Bente Dahl
Hansen og Ingvar Musaeus, og over
rakte dem en boggave hver.

Dagsordenen var herefter udtømt, og
Grethe Ilsøe takkede dirigent og arran
gører for deres indsats og medlemmerne
for et godt møde.
H erluf Nielsen
dirigent

Peter Korsgaard
referent
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Driftsregnskab for perioden 01.01.1992 - 31.12 1992
DHF Styrelsen (se note 1):
Indtægter....................................................................................
Udgifter......................................................................................

105.753,18
99.149,32

6.603,86

Fortid & Nutid (se note 2):
Indtægter....................................................................................
Udgifter......................................................................................

183.589,00
213.141,39

-29.552,39

Boglageret (se note 3):
Indtægter....................................................................................
Udgifter......................................................................................

40.068,22
31.060,00

9.008,22

Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk (se note 4):
Indtægter....................................................................................
Udgifter......................................................................................

122.948,58
2.037,75

120.910,83

Finansfunktionen (se note 5):
Indtægter....................................................................................
Udgifter......................................................................................

33.020,60
1.154,31

31.866,29

Samlet driftsresultat overføres til status.........................................
Odense 1. august 1993
Poul Thestrup
kasserer

138.836,81
København 30. august 1993
Grethe Ilsøe
formand

Note 1 (DHF Styrelsen):
Indtægter
Kontingenter...............................................................................
Tilskud, Kulturministeriet.......................................................
Diverse indtæ gter......................................................................
Udgifter.
Årsmøde......................................................................................
Tidsskriftsmøde
14.348,96
-Tilskud fra
Forskningsråd
10.000,00.............................................
Redaktionsmøde............................
Bestyrelsesmøde.......................................................................
Diverse mødeudgifter................................................................
Bogføring....................................................................................
Porto...........................................................................................
Telefon.......................................................................................
G aver.........................................................................................
Diverse omkostninger................................................................
Hensat til fremtidige aktiviteter..............................................
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34.750,00
70.000,00
1.003,18

105.753,18

40.365,00
4.348,96
1.749,50
649,00
434,00
11.000,00
3.899,75
2.540,87
1.195,00
2.967,24
30.000,00

99.149,32

Note 2 (Fortid & Nutid):
Indtægter.
Kontingenter,indland
Kontingenter, udland
Løssalg, indland
Løssalg, udland
Tilskud, Forskningsråd
Statens Bib.tjeneste

126.324,00
15.355,00..................................
1.873,00
37,00..................................
20.000,00
20.000,00..................................

141.679,00
1.910,00
40.000,00

183.589,00

Udgifter.
Trykning, indbinding................................................................
Forsendelse................................................................................
Porto...........................................................................................
Markedsføring...........................................................................
H onorarer..................................................................................
Diverse produktionsomkostninger...........................................
Telefon.......................................................................................
G aver.........................................................................................
Diverse omkostninger................................................................
Hensat til tab på 1992 abonnementer.....................................

149.166,93
15.183,79
14.300,90
1.280,00
20.000,00
1.118,64
1.784,93
4.131,20
3.175,00
3.000,00

213.141,39

Note 3 (Boglageret):
Indtægter.
Bogsalg, in d lan d .......................................................................
Bogsalg, udland.........................................................................
Porto...........................................................................................

36.947,00
2.562,10
559,12

40.068,22

Udgifter.
Markedsføring...........................................................................
Diverse omkostninger................................................................
Hensat til nyudgivelser.............................................................

450,00
610,00
30.000,00

31.060,00

Note 4 (Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk):
Indtægter.
Subskription, indland................................................................
Subskription, u d land................................................................
Salg, indland..............................................................................
Salg, boghandlere......................................................................
Salg, forfattere...........................................................................
Salg, udland..............................................................................

3.736,00
556,00
49.969,18
45.486,40
1.529,00
21.672,00

122.948,58

Udgifter.
Porto...........................................................................................
Bogføring....................................................................................

37,75
2.000,00

2.037,75

Note 5 (Finansfunktion):
Indtægter.
Renter checkkonto......................................................................
Renter, anfordringskonto.........................................................
Renter, girokonto.......................................................................
Kursdifferencer.........................................................................

3.006,32
28.316,30
1.684,52
13,46

33.020,60
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Udgifter.
Kreditorrenter...........................................................................
Girogebyrer, indland..................................................................
Girogebyrer, udland..................................................................
Bankgebyrer, u d land................................................................

206,31
173,00
750,00
25,00

1.154,31

Likvider.
Lokalkasse, Grethe Ilsøe...........................................................
Checkkonto................................................................................
Anfordringskonto.......................................................................
Girokonto....................................................................................

352,00
29.874,57
343.109,48
146.299,32

519.635,37

Debitorer.
Medlemskontingenter................................................................
Abonnenter F & N ....................................................................
Bogsalgstilgodehavende.............................................................
DKO tilgodehavende..................................................................
Momstilgodehavende................................................................
Forskningsrådene.....................................................................
Diverse debitorer.......................................................................

350,00
10.175,00
8.514,93
5.528,50
28.209,14
20.000,00
2.713,36

Status pr. 31.12.1992
Aktiver

75.490,93
595.126,30

Passiver
Kreditorer.
Forudbetalte abonnementer F & N .........................................
Kreditorgæld..............................................................................
DKO resthonorarer....................................................................

185,00
90.080,79
20.000,00

110.265,79

Egenkapital'.
Driftskapital, prim o..................................................................
Årets driftsresultat....................................................................

269.424,35
138.836,81

408.261,16

Hensættelser.
Fremtidige aktiviteter..............................................................
Nyudgivelser..............................................................................
Tab på F & N 1992....................................................................
Tab på debitorer.......................................................................

30.000,00
30.000,00
3.000,00
13.599,35

76.599,35
595.126,30

DHF - Fællesfond
Aktiver.
Bankbeholdning.........................................................................
Værdipapirer til kostpris...........................................................

56.614,55
30.131,50

86.746,05

Passiver.
Kapitalkonto..............................................................................
Renteindtægter - gebyrer.........................................................

80.208,79
6.537,26

86.746,05

DHF - Støttefond
Aktiver.
Bankbeholdning.........................................................................
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27.203,12

Passiver.
Kapitalkonto..............................................................................
Renteindtægter.........................................................................

25.453,58
1.549,54

27.203,12

Revisionspåtegning
Foranstående driftsregnskab og status for Dansk Historisk Fællesråd og tilknyttede fonde, som vi
har revideret for perioden 1.1.1992 - 31.12.1992, er i overensstemmelse med fællesrådets bog
føring. Vi har ved stikprøver gennemgået foreliggende bilag samt afstemt likvide beholdninger
med opgørelser fra de respektive pengeinstitutter.
Vi anser det aflagte regnskab for at være i overensstemmelse med vedtægternes krav til regn
skabsaflæggelsen .
Ballerup, den 30. august 1993
Mona Bitsch

København, den 30. august 1993
Finn Andersen
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Indtægter
DHF Styrelsen
Kontingent................................... , 36.000,00
Tilskud......................................... . 70.000,00
M øder...........................................
Aktiviteter....................................
Administration............................
Delresultat....................................
Fortid & Nutid
Abonnement................................ . 110.000,00
Tilskud....................................... . 47.000,00
Trykning og distribution............
Relancering..................................
Andre omkostninger....................
Delresultat....................................
Boglageret
S a lg ............................................. .
Omkostninger..............................
Hensat til nytryk.........................
Delresultat....................................
Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk
S a lg ............................................. .
Omkostninger..............................
Delresultat....................................
Finansfunktionen
Indtæ gter.................................... .
Omkostninger..............................
Delresultat....................................
Samlet resultat af drift.......................
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Omkostninger
...........
...........
...........

50.000,00
30.000,00
10.000,00
16.000,00

...........
170.000,00
................
50.000,00
...........
20.000,00
-83.000,00

50.000,00
...........
...........

3.000,00
30.000,00
.. 17.000,00

25.000,00
...........

3.000,00
.. 22.000,00

33.000,00
...........

1.000,00
.. 33.000,00
. 5.000,00
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Bøger fra Dansk historisk Fællesråd
A f foreningens mange udgivelser kan følgende endnu leveres:
Håndbogsserien:
Knud Prange: Heraldik og historie. Kr. 67,95.
Herluf Nielsen: Kronologi. Kr. 46,40.
Georg Galster: Mønt. Kr. 41,35.
Ib Kejlbo: Historisk kartografi. Kr. 42,90.
Iørn Piø: Folkeminder og traditionsforskning. Kr. 42,90.
Kristian Hald: Stednavne og kulturhistorie. Kr. 41,30.
Anders Bæksted: Danske indskrifter. Kr. 43,80.
Bjarne Stoklund: Bondegård og byggeskik før 1850. Kr. 48,80.
Kristian Hald: Personnavne i Danmark. I. Oldtiden. Kr. 44,45.
Carsten Bregenhøj: Etnologisk interviewteknik. Kr. 48,95.
Sven Tito Achen: Identifikation af anonyme våbenskjolde. Kr. 53,50.
Kristian Hald: Personnavne i Danmark. II. Middelalderen. Kr. 58,95.
GENOPTRYK: R. W. Bauer. Calender for årene 601 til 2200. Kr. 138,00.

Andre bøger:
Sven Tito Achen og Ole Rostock: Bibliografi over heraldisk litteratur i Danmark og
om Danmark 1589-1969. Kr. 69,00.
Dansk Historisk Årsbibliografi 1967, 1968 og 1969. Kr. 38,40 pr. hefte.
Dansk historisk bibliografi 1974-76. Kr. 226,30
Frank Jørgensen og Morten Westrup: Dansk Centraladministration i tiden indtil
1848. Kr. 78,75.
Festskrift til Johan Hvidtfeldt. Kr. 51,00.
Fra Fortid og Nutid. En antologi. Redigeret af Claus Bjørn. Kr. 97,90.
Historie og lokalsamfund. En håndbog i formidling. Redaktion: Søren Ehlers. Kr.
172,00.
Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk I—II. Kr. 1.080,00.
De anførte priser er inch moms 25%, men excl. porto. Priserne er særpriser, der
gælder for Fortid og Nutids abonnenter samt medlemmer af historiske foreninger
tilsluttet Dansk historisk Fællesråd og denne forenings øvrige medlemmer.
Bøgerne og Fortid og Nutid kan bestilles ved henvendelse til Landsarkivet for
Sjælland m.m., Jagtvej 10, Postbox 661, 2200 København N, tlf. 31 39 66 11 (kl.
11-14).
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