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Peder Nolds kornbøger (se s. 189) er g u f for bogorme a fa lle slags. N old var købm and i Skæ lskør fra
1720’erne til 1757. H an indgik hvert år aftaler med en række a f omegnens præster om at aftage
større eller m indre dele a f deres præstetiende. Aftalen indebar, at præsterne anviste bestemte
bønder at levere tiendekorn direkte til købmanden. I Nolds kornbøger er hver a f præsterne forsynet
med “kontoblade“, hvor de pågældende bønders navne, landsbyer, kornm ængder og leveringsdatoer
er indført. Enkelte præster leverede også en del korn a f egen avl. Og pastor S u h r i Høve fik hvert ar
en portion m alt a f købm anden som modydelse. 1 1755/56 drejede det sig om 28 tdr. Fjerpennen er
fundet i en handelsbog fra en anden Skæ lskør-købm and fra om kring 1800. Foto Bodil B arsøe/LAK.

Korn, købmænd og kreditter
Om kornhandel og kornpriser i SydVestsjælland ca. 1740-1807
Jørgen Mikkelsen
Fortid og N u tid oktober 1993, hefte 3, s. 179-213.
I historieforskningen h a r der væ ret en ud talt tilbøjelighed til at be
handle by og land hver for sig som adskilte størrelser. En forsvarlig
analyse a f D anm arks samfundsøkonomi før industrialiseringen kræ ver
im idlertid, a t netop relationerne mellem land og by bliver grundigt
belyst. Jørgen Mikkelsen viser i denne artikel nogle a f de rige m u
ligheder i den henseende, der ligger i kom binationen af forskellige
kildetyper. Undersøgelsen af tre sydvestsjællandske købmænds korn
handel op gennem 1700-tallet tyder på en mere åben m arkedsstruktur,
end m an almindeligvis h a r væ ret tilbøjelig til at forestille sig. Det
antydes tillige, at kreditrelationerne mellem land og by var mere sam 
m ensatte, end det hyppigt bliver antaget.
Jørgen M ikkelsen, f. 1959, cand.mag. i historie og hum anistisk edb,
Københavns U niversitet. A rkivarvikar ved Rigsarkivet. A rtikler om
Sydvestsjælland 1730-1814 i Årbog for Historisk Sam fu n d for Sorø A m t
1986 og 1990; i Slægter - skjolde - steder. Festskrift til K nud Prange,
1990; og i M aritim Kontakt 1993.

De danske købstæders historie mellem
1660 og midten af 1700-tallet beskrives
som oftest i mørke toner. Det mest sæd
vanlige prædikat er stagnation, og dette
illustreres ved en sammenligning af be
folkningstallene i 1672 og 1769. Ofte
anføres de ødelæggende svenskekrige
som den væsentligste årsag til den lang
varige krise. Nok så afgørende var imi
dlertid den uheldige konjunkturudvik
ling med lave priser på korn og andre
landbrugsvarer. Købstæderne funge
rede prim ært som vareformidlere mel
lem det lokale opland og omverdenen.
Byerne var derfor stæ rkt afhængige af
landbrugets indtjening og forbrug; ja,
de kan - med Ole Feldbæks ord - lige
frem betragtes som ”en integreret del af
det danske landbrug“.1 Kornpriserne
nåede det absolutte minimum i
1730’erne, men først fra 1750’erne og
1760’erne indtrådte der prisstigninger,
der afgørende brød med den hidtidige
trend. De følgende årtier oplevede lan
det en sand priseksplosion, dog med
kortvarige tilbageslag i anden halvdel

af 1770’erne og i 1780’erne. Samtidig og i sammenhæng med dette - voksede
kornproduktionen og -eksporten kraf
tigt; der tales om en fordobling af høst
udbyttet mellem 1770 og 1800 og en tre
eller femdobling af udførslen i løbet af
1700-tallet.2
Som en yderligere forklaring på købstædernes stagnation i det meste af
1700-tallet nævnes den stærke erhverv
spolitiske favorisering af København.
Hovedstadens erhvervsliv, der i forve
jen nød godt af et stort, købedygtigt pu
blikum, blev yderligere privilegeret
gennem en række handels- og toldpol
itiske tiltag. Fra regeringens side hå
bede man, at styrkelsen af København
ville smitte af på provinsbyerne, men
resultatet blev nærm est det modsatte.3
De ”florissante“ konjunkturer under
krige i Europa og Nordamerika i midten
og slutningen af 1700-tallet var også
først og fremmest til gavn for Køben
havn og enkelte større byer, navnlig i
hertugdømmerne. I de mindre køb
stæder var der meget få med kapital og
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vovemod til at springe ud i et større
internationalt handelseventyr; man
holdt sig til de sædvanlige handelspart
nere i Norge, hertugdømmerne, Tysk
land (især Lübeck) og eventuelt Balticum. Derimod er der mange tegn på, at
den positive udvikling i landbruget
satte gang i selv helt små byer i
1790’erne.
Købstadskrisen i 1700-tallet er be
stemt ikke noget historikerpåfund. Den
findes i rigt mål bevidnet gennem dati
dens indberetninger. Her møder man
gang på gang klager over landbefolk
ningens omgåelse af købstædernes pri
vilegier. Det drejer sig vel især om gods
ejere, der ikke lod sig nøje med at sælge
hovedgårds- og landgildekorn, men til
lige opkøbte bøndernes overskudspro
duktion for at afsætte den uden om de
lokale købmænd. Men der er også
mange knubbede ord om omløbende bis
sekræmmere, ulovligt håndværk på
landet, kromænd, der handlede med an
det end drikkevarer, og meget andet.
Beklagelser over konkurrence fra na
bobyerne er også almindelig kost. I en
indberetning fra 1775 fremhævede køb
mændene i Roskilde således, at de han
delsrettigheder, som Frederikssund
havde opnået, var til stor skade for næ 
ringslivet i Roskilde. De dårlige besej
lingsforhold i ij orden gjorde det nemlig
meget svært at nærme sig domkirke
byen ad søvejen, medmindre man be
nyttede en pram. Næsten samtidig hæv
dede kræmmerlauget i Helsingør, at an
læggelsen af Frederiksværk havde givet
et stort afbræk i sundbyens korn- og
kreaturhandel. Og fra Neksø og Åkir
keby lød det helt bedrøveligt: Men hvad
Handel kand vel de øvrige Kiøbstæder
vente sig hos dem [bønderne] naar de
aarlig har Ærinde at reise 4 a 5 Gange
til Rønne med Skatte-smør, Skatte-sæd,
Bogklaring, Hovdvagt, foruden hvad de
har at udrette hos Landets Øvrigheder
og forresatte Cheffer, som snart alle op
holder sig i Rønne.4
Dansk købstadshistorisk forskning
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har i meget høj grad været koncentreret
om udforskningen af enkeltbyer - en
naturlig konsekvens af, at en stor del af
denne forskning findes i købstadshisto
rier, der i mange tilfælde er blevet til i
forbindelse med byjubilæer eller lig
nende. Sjældent - og som regel ikke
særligt systematisk - beskrives den på
gældende købstads relationer til nabo
byerne og til oplandet. Denne artikel
søger at råde bod på denne mangel ved
at kaste lys over visse aspekter af han
delsmønstrene hos købmænd i Slagelse,
Korsør og Skælskør - tre købstæder
med en indbyrdes afstand på ca. 15-20
km. Der er tale om tre byer af vidt for
skellig størrelse. Med sine 1.700-1.800
indbyggere omkring 1800 nåede Sla
gelse lige akkurat med på købstædernes
”top 20“, men på Sjælland blev byen kun
i væsentlig grad overgået af København
og Helsingør. Korsør lå med ca. 1.200
indbyggere i en mellemposition, mens
Skælskør med sine 500-600 sjæle hørte
til i ”lilleputgruppen“, om end der var et
pænt stykke ned til Svaneke og Frede
rikssund med hhv. 248 og 262 indbyg
gere i 1801. Erhvervsstrukturen var
også ret forskellig i de tre sydvestsjæl
landske byer, om end de alle havde et
meget stort antal håndværkere, især
skomagere. Korsør var stæ rkt præget af
det maritime miljø, herunder fiskeri og
færgefart, mens Slagelse havde et blom
strende vognmandserhverv. Der var
også store forskelle på bymarkernes
omfang. Slagelse var bedst stillet med
3.000 tdr. land a f den bedste Jordblan
ding.5 Forskellene kommer klart til ud
tryk i tabel 1 (s. 182-183), der er et
sammendrag af en oversigt over gen
nemsnitlig avl og forbrug i de sjæl
landske købstæder. Oversigten, der er
udarbejdet i 1771 på basis af indberet
ninger fra de enkelte byer, er her sam 
menholdt med befolkningstallene ifølge
folketællingerne i 1769 og 1787. Det
skal bemærkes, at 1769-tællingen ikke
medtager militærfolk, og at begge tæ l
linger kan have visse andre mangler.
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Således kan det påvises, at de 60 lem
mer på Slagelse hospital er glemt i
1769, hvor byens befolkningstal i øvrigt
virker usandsynligt lavt. Tallene for avl
og forbrug er formentlig heller ikke
fuldt troværdige. Under alle omstæn
digheder synes forbruget pr. person at
have ligget næsten tre gange så højt i
Præstø som i Kalundborg og Nykøbing,
og dette kan næppe forklares ved for
skelle med hensyn til militær indkvar
tering, kreaturhold og brændevins
brænding. Alligevel er tabellen interes
sant, fordi den viser, at byerne på den
ene side har haft en ret betragtelig egen
avl, men på den anden side har været
stæ rkt afliængige af tilførsel udefra.
Kun Store Heddinge synes at have haft
produktionsoverskud for visse kornsor
ter. Købstædernes befolkning må derfor
have været overordentligt sårbar over
for prissvingninger på korn.6
Og kornpriser er netop en af hoved
hjørnestenene i denne artikel. Der er
tale om en komparativ analyse af tre
købmænds kornhandel i tiden ca. 17401807. De tre købmænd repræsenterer
hver sin del af perioden, hver sin køb
stad og hver sin købmandstype. De fun
gerer derfor både som kontrast og som
supplement til hinanden. De centrale
spørgsmål er: Hvem solgte korn til køb
mændene? Hvor store mængder drejede
det sig om? Hvordan lå priserne? Og på
hvilke vilkår foregik handelen? Køb
mændenes afsætning indtager en mere
perifer rolle, men der foretages dog en
kelte undersøgelser af fortjenesten.
Det er også hensigten at sætte køb
mændenes kornhandel i relation til de
res øvrige handel og andre økonomiske
aktiviteter, herunder avlsbrug. Med ud
gangspunkt i kornhandelen vil der blive
gennemgået en række eksempler på for
skellige former for handelsforbindelser
mellem købmænd og borgere, bønder,
embedsmænd og godsadministratorer.
Sidst, men ikke mindst, skal under
søgelsen bidrage til en afgrænsning af
handelsoplandet for hver af de tre køb

stæder, og hovedspørgsmålet er da, i
hvor høj grad byerne delte det samme
opland.
Det primære kildemateriale er en
kombination af købmandsbøger og skif
tesager. Som supplement bliver der ind
draget diverse indberetninger, skatte
mandtal , j ordebøger, godsforvalter
breve, godsregnskaber m.v.

Forskningsoversigt
Den litteratur, der danner inspirations
kilde og referenceramme for artiklen,
kan inddeles i tre grupper, nemlig lit
teratu r om:
- by-land-relationer;
- provinskøbmændene og deres han
delsforbindelser; og
- dansk kornhandel og prisudvikling i
1700-tallet og begyndelsen af 1800tallet.
I den første gruppe indtager Börje
Hanssens klassiker Österlen en promi
nent plads. Hanssen inddrager et endog
usædvanligt bredt sammensat kildema
teriale til en kortlægning af de økonomi
ske og sociale relationer i Østskåne i
tiden omkring 1800. Bogen kan frem
hæves på grund af den stærke sammen
kædning af økonomi og kultur og på
grund af introduktionen af et fleksibelt
oplandsbegreb. Hanssen foretrækker at
tale om influensfelter og aktivitetsfel
ter, og han pointerer, at en købstads
influensfelt ser helt forskelligt ud alt
efter, om man på et kort indtegner store
eller små købmænds kreditrelationer
eller embedsmænds, håndværkeres el
ler daglejeres geografiske mobilitet eller
ægteskabelige forbindelser. Ja, den en
kelte person indgår endda i forskellige
aktivitetsfelter på én og samme tid.7
Nogle af de samme overvejelser går
igen i seminarrapporten By og bygd.
Stad og omland, hvor Finn-Einar Elias
sen med udgangspunkt i et norsk skifte181
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Tabel 1. Købstædernes kornavl og kornforbrug (antal tdr.).
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Købstad:

Næstved

Befolkning
1769 1787

Rug

Byg

Havre

Andre

Ialt:

70
3.000
(2%)

35
4.000
(1%)

35
2.500
(1%)

400

140
9.900
(1%)

765 - 960

120
1.165
(10%)

274
1.279
(21%)

94
834
(11%)

379 - 402

200
800
(25%)

200
2.200
(9%)

100
1.000
(10%)

450
635
(71%)

967
640
(151%)

763
709
(108%)

100
2.206
(5%)

36
3.408
(1%)

84
901
(9%)

656

220
7.171
(3%)

791 - 829

600
1.275
(47%)

850
1.600
(53%)

180
250
(72%)

535
640
(84%)

2.165
3.765
(58%)

19.121

5.129
35.999
(14%)

11.946
48.182
(25%)

9.915
23.785
(42%)

1.078
5.659
(19%)

28.067
113.625
(25%)

1.317 1.501

Vordingborg

Præstø
514 - 565
Sk Heddinge

Køge

1.340 1.366

Stege

I alt:
21.825

488
3.278
(15%)
80

500
4.080
(12%)
2.180
1.983
(110%)

Kilde: LAK. Sjæ llands Stiftam t. Købstædernes div. årlige indberetninger 1765-1790 (S. No. la).
Der er afrundet til hele antal tdr. Øverst angives byens egen avl »i et m iddelm aadig got Aar«,
dernæst (fed skrift) »hvad d eraf paa et hvert Stæ d i alt Consumeres og behøves« og nederst (i
parentes) byens selvforsyningsgrad (beregnet a f forfatteren). Tallene for hvede, boghvede, ærter og
vikker er her lagt sam m en under betegnelsen »andre«. Der er uden tvivl store mangler i denne
gruppe. Sorø indgår i de to opgørelser over befolkningstal (1769: 519, 1787: 509), men savnes i
opgørelsen over kornavl og -forbrug.

materiale argum enterer for en opdeling
af større købstæder s oplande i indre,
ydre og perifere handelsområder. Stein
Tveite supplerer ved at påpege, at en by
kunne have forskelligt handelsområde,
afhængig af hvilken vare, der var tale
om.8
To af de mest omfattende undersøgel
ser af danske købmænds handelsforbin
delser er Svend Larsens disputats om
det fynske rådsaristokrati i 1600-tallet
og Per Bojes afhandling om danske pro
vinskøbmænd
1815-1847. Larsens

værk udmærker sig bl.a. ved påvisnin
gen af Odense-købmændenes ”hege
moni“ over for handlende i de små nabokøbstæder. Bojes afhandling indeholder
en lang række interessante analyser af
købmændenes kontakter til bønder,
borgere og prangere og af betalingssæd
vaner, sæsonsvingninger m.m.9
Bojes fremstilling bygger i væsentlig
grad på handelsbøger, og det samme
gælder Allan Frandsens artikel Bon
den og købmanden, der handler om Arhus-købmændenes handelsaktiviteter
183
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Denne lille fine bygning - 8 m lang og 6 m bred - har ført en såre om skiftelig tilværelse. Fra
1500-tallet til 1740 dannede den fysisk ram m e om Skæ lskør latinskole, og fra 1748 var den fribolig
for to fattige familier. Så sent som i 1950’erne blev den benyttet som husvildebolig. Oprindelig
fungerede huset im idlertid som kirkelade; det var her, kirkens tiendekorn blev tærsket og opbevaret,
indtil kirkeværgen fa n d t afsætning for det. Formodentlig har huset været noget længere på dette
tidspunkt. Efterhånden som det blev alm indeligt at bortsælge og bortforpagte kirketiender til
godser, institutioner og privatpersoner, blev mange kirkelader overflødige og som følge deraf enten
revet ned eller indrettet til anden brug.

1830-1860, og Margit Baad Pedersens
bog Købmand og høker på landet, der
ganske vist behandler tiden efter næ 
ringsfrihedens indførelse, men indehol
der mange gode iagttagelser, der også
har gyldighed for ældre perioder. Der
imod er der ikke skrevet meget om køb
mandsbøger fra 1700-tallet. Dog kan
Henrik Vedel-Smiths artikel om køb
mandshuset Diderichsen i Nakskov
fremhæves.10
Af anden litteratur om købmænd og
handel i 1700-tallet skal her kun næv
nes to artikler. Den ene er Gregers H an
sens komparative studie om købmænd i
Maribo og Sakskøbing. Han påviser me
get nære slægtsforbindelser mellem
købmændene i de to købstæder, og han
184

dokumenterer, at de største købmænd
indtog en ganske dominerende stilling i
bylivet. Den anden artikel er Andreas
Jørgensens gennemgang af en hemme
lig aftale fra 1736 mellem købmændene
i Stege. Aftalen havde til formål at be
grænse konkurrencen mellem købmæn
dene m.h.t. kreditgivning, indkøbspri
ser for korn og salgspriser for andre va
rer. Aftalen ser dog ikke ud til at have
fungeret i praksis.11
1700-1800-årenes kornhandel, korn
priser og kornpolitik har givet anled
ning til en ret så frodig forskning. Det
mest relevante bidrag i denne sammen
hæng er Fridlev Skrubbeltrangs artikel
om kapitelstakster og kirkekøb. Kirke
købene, der blev indført i 1670’erne og
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anvendt langt op i 1800-tallet, kan op
fattes som et lokalt sidestykke til kapi
telstaksterne, idet begge fungerede som
rettesnor ved forskellige handeler og af
giftsydelser. På Sjælland eksisterede
der én kapitelstakst for hele øen; den
blev fastsat af bispen og stiftam tm an
den i fællesskab. Kirkekøbene gjaldt
derimod kun for ét eller evt. to amter, og
disse takster blev udarbejdet af am t
manden og provsterne efter forudgå
ende indberetninger fra præ ster og køb
mænd. Kapitelstaksterne blev sædvan
ligvis udsendt i januar, kirkekøbene i
februar. Skrubbeltrang har sammenlig
net 1700-årenes sjællandske kirkekøb
med kapitelstaksterne, og det fremgår,
at sidstnævnte næsten altid lå højest.
Navnlig i de år, hvor prisniveauet var
lavt, kunne afstanden mellem kapitels
takst og kirkekøb være ganske betrag
telig. Der kunne også være betydelige
forskelle mellem kirkekøbene i de en
kelte amter. For den sidste fjerdedel af
århundredet iagttages dog en tilnæ r
melse mellem kapitelstakster og kirke
køb, ligesom forskellene mellem de en
kelte kirkekøb blev noget mindre. Det
er nærliggende at tage dette som udtryk
for, at Sjælland i stigende grad kom til
at fungere som ét marked. Skrubbeltrangs hovedkonklusion er dog, at 1700tallets markedspriser på korn må have
været endnu mere ustabile, end kapi
telstaksterne giver udtryk for, og for
skellige undersøgelser af gods- og kom
pagniregnskaber underbygger denne
formodning.12
Kristof Glamann gennemfører endnu
et anslag mod kapitelstaks terne. Han
gør opmærksom på, at der blev anvendt
topmål ved naturalieydelser af tiende
og landgilde, men strøget mål ved al
mindelig handel. Kapitelstaksterne må
derfor reduceres med 4 % for at kunne
sammenlignes med markedspriser.
Derimod er det umuligt at tage højde for
varierende ”tæ thed“ af kornet.13
Lars Rumar anlægger en endnu mere
skeptisk holdning til de officielle pris

takster. Han påviser, at der manglede
klare regler for, hvordan kapitelstak
sterne skulle fastsættes, og dette kan
uden tvivl give noget af forklaringen på
de ofte besynderlige forskelle mellem de
enkelte stifters takster. I Sjællands stift
blev der således helt frem til 1812 kun
indhentet prisoplysninger fra Københavns-området og Nordsjælland! Men
vigtigere er det dog, at kapitelstak
sterne ikke tager højde for de prissving
ninger, der m åtte forekomme i årets løb.
Rumar mener, at disse kunne være gan
ske betydelige, og at de kunne optræde
pludseligt og uforklarligt og være af me
get kort varighed. Denne antagelse byg
ger på en detailanalyse af et par usæd
vanligt omhyggeligt førte kornbøger fra
årene omkring 1830.14
Der er ingen tvivl om, at Rumar sæ t
ter fingeren på et ømt punkt, men alli
gevel forekommer afvisningen af kapi
telstaksternes anvendelsesmuligheder
noget overdrevet. Under alle omstæn
digheder er det problematisk at drage
så generelle slutninger om prissving
ninger ud fra et materiale, der dækker
så kort en periode - navnlig da en stor
del af prisforskellene uden tvivl kan for
klares ved kvalitetsforskelle.
Der er i hvert fald ikke noget at sige
til, at Claus Rafner i sin behandling
af fæstegårdmændenes skattebyrder
1660-1802 anvender kapitelstaksterne
som indikator for bøndernes salgspriser
og dermed også for deres indtjenings
muligheder. Hans konklusion er, at
kornpriserne i løbet af 1700-tallet vok
sede langt mere end skattebyrden, hvad
der alt andet lige m åtte betyde en større
realindkomst for bønderne. Ud over ka
pitelstaksterne inddrager han de kø
benhavnske torvepriser 1723ff samt
indberetningerne om købstædernes tor
vepriser 1777ff. Han finder, at de kø
benhavnske priser frem til ca. 1760 i
gennemsnit lå ca. 5 % under kapitels
taksterne og herefter ca. 7 % over. Køb
stædernes torvepriser svarede nogen
lunde til kapitelstaks terne under høj185
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konjunktur, men lå lidt lavere under
lavkonjunktur. N år man tager Glamanns resultater i betragtning, bliver
resultatet ifølge Rafner, at kapitelstak
ster og markedspriser stort set fulgtes
ad frem til 1760, i det mindste for Sjæl
lands vedkommende, hvorefter kapi
telstaksterne lå 5-10 % for lavt.15
Hertil er dog at bemærke, at prisni
veauet i København som regel var væ
sentligt højere end i resten af landet,
bl.a. på grund af omkostningerne ved at
transportere varer fra provinsen til ho
vedstaden. Rafner gør heller ikke over
vejelser om troværdigheden af prisop
lysningerne fra købstæderne. I denne
forbindelse er det i øvrigt et spørgsmål,
om kornhandelen på købstadstorvene
har været særligt omfattende i forhold
til handelen i købmandsgårdene, og om
prisniveauet har været det samme de to
steder. I 1759 skrev præsten i Skælskør
således: Det gamle Axel-Torv er endnu i
sit fulde Begreb, men bruges ikke; Ingen
Bonde kiører did med sine Vare; al H an
del og Vandel er snart i den Øster Ende
a f Byen (hvor hovedparten af køb
mandsgårdene lå). I 1775 afgav byfoge
den i Store Heddinge en erklæring af
nogenlunde samme karakter.16
Forudsætningen for, at bønderne
kunne nyde godt af de stigende kornpri
ser, var imidlertid, at de havde korn at
sælge i større omfang, og dette spørgs
mål har givet anledning til en del dis
kussion. Thorkild Kjærgaard har holdt
stæ rkt på bøndernes evne til at sælge,
og Rafner går også ind for det - om end
tøvende. Karen Schousboe, derimod,
ytrer stor skepsis efter at have analy
seret sig frem til et gennemsnitligt fold
udbytte før landboreformerne på 4-6.
Hun bemærker dog, at der var stor vari
ation med hensyn til jordens bonitet,
foldudbyttet, udsædskapaciteten og
husstandens størrelse. Hvert enkelt
gårdbrugs økonomi må derfor betragtes
som en unik størrelse. Endelig rejser
Birgit Løgstrup spørgsmålet, om det var
almindeligt, at herskabet stillede sig
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hindrende i vejen for bondens frie salg
til købmanden, så længe bonden havde
gæld til godset. Formodningen herom
bygger på studier af korrespondance fra
Løvenborg gods, hvoraf det også frem
går, at godsejeren frygtede for, at bøn
derne ville blive udnyttet af købmæn
dene. Rafner retter flere gode indven
dinger mod Løgstrups synspunkter.17
Mens der er diskussion om bøndernes
markedstilknytning, kan der ikke være
tvivl om, at tiendemodtagerne har haft
en hel del korn at afhænde til købmæn
dene. Tiendeafgifterne var opdelt i
kirke-, konge- og præstetiender, men da
salg og forpagtning af tiender var meget
udbredt i 1700-årene, er det ofte van
skeligt at danne sig et overblik over,
hvem der på et givet tidspunkt rådede
over de forskellige afgifter. Det normale
synes dog at have været, at præsten dis
ponerede over præstetienden. Konge- og
kirketiender, derimod, kunne bero hos
godser, institutioner, godsfunktionæ
rer, embedsmænd, købmænd og sogne
børnene (i fællesskab). For godsernes og
institutionernes vedkommende drejede
det sig som regel om ejerskab, for de
øvrige grupper om forpagtning. Sigurd
Jensen har i sin disputats viet et læ n
gere kapitel til tiendevæsen. Han giver
en ret fyldig oversigt over de tiendefore
ninger, der blev indgået i årene efter
1796 - dvs. efter, at de centrale myndig
heder havde opfordret tiendetagere og
-ydere til at slutte aftaler om faste å r
lige tiendeafgifter in natura eller i
penge. Jensen mener dog ikke, at tien
deafløsning slog ordentligt igennem, før
der blev udstedt direkte påbud om det i
1810. Hvordan tiendevæsenet er blevet
adm inistreret tidligere, kaster Jens
Holmgaard lys over i en artikel om bort
forpagtning af baroniet Lindenborgs ti
ender ca. 1720-1752. Han gennemgår
forskellige former for forpagtning og på
viser bl.a. en vis positiv korrelation mel
lem forpagtningsafgiftens størrelse og
kornprisernes niveau.18
Endelig er der grund til at nævne to
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artikler om kornspekulation. Jens
Holmgaard har behandlet baggrunden
for kornprisstigningen 1740, og Lars
Henningsen har skrevet om misvækst
og kornspekulation i hertugdømmerne
1698-1847.19 Begge understreger kraf
tigt, at det danske prisniveau var
stæ rkt afhængigt af de internationale
kornpriser, og at der sagtens kunne
være høje priser i Danmark, selv om
høsten var god her til lands. I disse højprisår kunne danske kornsælgere tjene
store penge på at afsætte korn til Vest
europa, og dette gjaldt vel især for her
tugdømmerne, der var så tæ t på de
store markeder i Nordtyskland og Hol
land. Resultatet kunne blive en voldsom
knaphed på korn i Danmark. Det
samme var tilfældet, hvis kornsælgere
tilbageholdt deres varer i forventning
om endnu bedre priser på et senere tids
punkt. Holmgaard og Henningsen be
lyser også, hvordan udsigten til krig i
Europa (f.eks. i 1740 og 1755-1756)
kunne anspore til ham string af korn og
dermed være med til at presse prisen i
vejret. Desuden giver Henningsen en
række eksempler på, at kornmangel og
dyrtid skabte en sådan social uro i de
sønderjyske købstæder, at de lokale
myndigheder m åtte tage drastiske
skridt for at genoprette roen.

Peder Nold, Skælskør
Efter denne litterære odyssé må det
være tid til at komme i gang med em
pirien. Vi begynder med Peder Nold (f.
ca. 1700), der var købmand i Skælskør
fra midten af 1720’erne til sin død i
1757. De årlige by skatteligninger giver
indtryk af en stabil og solid købmand,
der gennem det meste af perioden lå på
niveau med tre-fire andre handlende,
men et pænt stykke under byens m ata
dor Lorens Pedersen.20 Ekstraskattemandtallet fra 1743 viser, at Nold
havde fem ansatte, og hermed placerer
han sig tæ t ved gennemsnittet for de

tolv Skælskør-borgere, der ernærede sig
ved handel på dette tidspunkt.21
Nold førte flere sideløbende handels
bøger, men kun fire af disse er bevaret.
Til gengæld dækker de tilsammen stort
set hele hans tid som købmand, ligesom
de belyser forskellige sider af hans
virke. Det drejer sig om en hovedbog
1725-1736, en kladdebog 1744-1757 og
kornbøgerne 1741-1749 og 17491757.22 Hoved- og kladdebøgerne opreg
ner købmandens kreditkunder. Vi får at
vide, hvilke varer, den enkelte kunde
har købt, og normalt også hvornår - og i
nogle tilfælde er det desuden noteret,
hvornår betalingen har fundet sted. I
hovedbogen har hver kunde sin(e) faste
side(r), hvorimod kladdebogen for det
meste har karakter af en journal, hvor
kreditgivningen er indført i kronologisk
rækkefølge. Hovedbogen er formentlig
ajourført med jævne mellemrum, og da
er kun den endnu ikke betalte gæld ble
vet overført fra kladdebogen.23 Man kan
altså ikke regne med, at alle kreditrela
tioner i et kundeforhold er ført ind i
hovedbogen. Og kontanthandel vil kun i
meget sjældne tilfælde finde vej til disse
bøger.24 Det er derfor et spørgsmål, hvor
repræ sentativt et billede, bøgerne giver
af den totale handel. Man kan dog rime
ligt sikkert gå ud fra, at købmanden
ikke gav kredit - i alt fald ikke i større
omfang - medmindre han kendte kun
den forholdsvis godt og havde tillid til
dennes betalingsevne. Her spiller den
geografiske afstand mellem købman
dens og kundens bopæl uden tvivl en
stor rolle. På denne baggrund kan det
ikke overraske, at hele 59 af de 259 kun
der, der omtales i Peder Nolds hoved
bog, var indbyggere i Skælskør. Mere
interessant er det, at bogen også inde
holder navnene på 28 personer i Sla
gelse, 34 i Sorø og 20 i Pedersborg (få
km. nord for Sorø). Der nævnes også en
del andre kunder fra Sorø-området, der
iblandt kromanden i Krebsehuset, ca. 3
km øst for byen. Han er noteret for en
lang række køb af drikkevarer, kryd187
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derier m.m. For hovedparten af de øv
rige Sorø-folk er der kun registreret
ganske få handeler, og for flere drejer
det sig udelukkende om køb af små
mængder hør på byens sommermarked.
Det er meget usædvanligt at finde kre
ditgivning fra købmænd til markeds
kunder, og dette giver grund til at tro,
at Nold har haft et betydeligt kendskab
til egnens befolkning. Denne formod
ning bestyrkes af, at Nolds onkel, Poul
Snabel, var købmand i Sorø, og de to
mænd havde da også meget tæ tte han
delsforbindelser. Imidlertid er der flere
tegn på, at købmændene i Sorø og Skæl
skør generelt havde gode kontakter til
hinanden i 1730’erne. En indberetning
om varelagrene hos tre købmænd (de
største?) i Sorø 1732 viser i hvert fald,
at de lå inde med en masse fremmede
produkter, der var fortoldet i Skælskør.
Korsør toldsted nævnes derimod - over
raskende nok - ikke i denne oversigt.25
Peder Nolds hovedbog nævner næ 
sten ingen bønder, men dette skyldes
helt sikkert, at han har haft en særlig
hovedbog for disse kunder. Kladdebo
gen rumm er nemlig en del bemærknin
ger, der kun kan forstås som hentyd
ninger til en tabt hovedbog. I kladdebo
gen er der navne på over 100 gårdmænd, husmænd og landhåndværkere,
og enkelte af dem ses at have haft tem 
melig mange kreditkøb. Det er tydeligt,
at den geografiske spredning er helt an
derledes end i hovedbogen. Landsby
erne inden for 7-8 km.s afstand fra
Skælskør er totalt dominerende, og
navnlig står Boeslunde, Sønderupsønder og Tranderup stæ rkt i billedet. De
ligger alle mellem Skælskør og Korsør,
og dette stemmer fint med, at Nold bo
ede i den vestlige del af Skælskør.
Mange købmandsbøger og skifter viser,
at landalmuen fortrinsvis gjorde brug af
købmænd i den del af købstaden, der lå
nærm est deres egen bopæl.26 En gen
nemgang af Peder Nolds kornbøger be
kræfter, at hans kornopkøb næsten ude
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lukkende foregik inden for ca. 10 km.s
afstand fra købstaden.
Kornbøgernes notitser kan inddeles i
tre hovedgrupper. For det første er der
hvert år lister over den løbende handel
for hver kornsort. Her er der oplysnin
ger om mængde (ofte nogle få skæpper),
pris og (som regel) dato for hver eneste
handel. Derimod nævnes leverandørens
navn kun i de færreste tilfælde, men
bopælen optræder ret ofte. Det fremgår
tydeligt, at der var mange bønder
iblandt, ligesom der var adskillige per
soner fra købstaden. Nolds egen avl er
også medtaget, men den var ganske be
skeden. Han ejede kun ca. 6 skp. htk.
Den anden hovedgruppe består af
”kontoblade“ for de godsejere, præ ster
m.v., som købmanden indgik akkorder
med vedrørende leverance af landgildeog tiendekorn m.m. I langt de fleste til
fælde er det noteret, hvornår kornet
blev leveret, hvilke bønder, der stod for
transporten, og hvor meget, de havde
med hver især. Enkelte år har Nold
også oprettet konti for særligt leverings
dygtige bønder. De fleste noteres for
mindre end 10 tdr., men tre nåede op på
20-40 tdr. Det viser sig dog, at alle tre
svarede en meget høj præstetiende (3
3/4-4 tdr. byg), og den ene vides at have
haft et jordtilliggende på intet mindre
end 12 tdr. htk. I øvrigt optræder alle
tre ret hyppigt i Nolds kladdebog.
Endelig har Nold enkelte år givet op
lysninger om, hvordan kornet blev an
vendt. Mest interessant er opgørelsen
over 1743-afgrøden (noteret 30. juli
1744). Købmanden fortæller her, at han
har købt 656 tdr. byg og udskibet 379
tdr. Resten er omdannet til malt, hvoraf
langt det meste er blevet solgt. De 656
tdr. svarer ganske nøje til, hvad man
når frem til ved at sammentælle de for
skellige kvanta under løbende handel
og diverse akkorder. Dette giver grund
til at tro, at købmand Nold også de an
dre år har optegnet hele sin kornfor
syning - eller at det i alt fald har været
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Sådan så Peder N olds købm andsgård ud, da Hugo M atthiessen kom forbi i 1913. Gården, der kan
føres tilbage til om kring 1600, eksisterer stadigvæk. D isharm onien i den øverste vinduesrække
afslører, at de fem fag længst til venstre oprindelig har udgjort en selvstændig ejendom. Peder Nold
lagde de to grunde sam m en i 1752. Fotografi i Nationalmuseet.

hans hensigt at gøre det. Og hvorfor
skulle det ikke også være tilfældet? Bø
gerne har været til rent intern brug; der
har altså ikke været økonomiske moti
ver til under- eller overdrivelse, tvæ rt
imod var det nyttigt for købmanden at
have overblik over den samlede kornfor
syning.
Som det fremgår af tabel 2 (s. 190191), var der store udsving i Peder
Nolds korntilførsel. Spørgsmålet er da,
om denne tendens var repræsentativ for
købmændene i Skælskør. Det er der fak
tisk grund til at tro, at dømme ud fra
toldregnskabernes oplysninger om by
ens søværts udførsel af kornprodukter
1750-1756.27 Med en enkelt undtagelse
er der et fint sammenfald mellem Nolds

kornforsyning i én sæson og byens eks
port det påfølgende år - en eksport, der
varierede fra ca. 5.200 til ca. 11.500 tdr.
korn, gryn og malt. Vel må man nok
påregne et vist smugleri, men der er
næppe store forskelle på dette fra år til
år. Byg og malt udgjorde næsten hvert
år mere end 80 % af byens samlede ud
førsel ad søvejen, og byggen repræsen
terer en tilsvarende andel af Nolds sam
lede kornforsyning. I det følgende skal
vi derfor stort set koncentrere os om
denne kornsort.
Nold havde kun sporadiske kornhan
delskontakter til egnens godser. I 1752
og 1754 lod Basnæs dog ca. 60 af fæ
stebønderne transportere landgildebyg
ind til Nolds købmandsgård. Mange
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Tabel 2a. Peder Nolds samlede kornforsyning (antal tdr. og skpr.).

Kilde: LAK. Peder Nolds kornbøger 1741-177. Der er afrundet til hele antal skæpper. »Andet«
om fatter ærter, vikker og klinte.

gårdmænd m åtte køre to gange for at få
det hele afleveret. Og man kan forestille
sig det leben, der må have været i køb
mandsgården den 7. november 1752, da
ikke færre end 38 Basnæs-bønder ind
fandt sig for hver især at aflevere typisk
4 tdr. korn. Også Borreby og Gerdrup
godser optrådte undertiden som sæl
gere, men i langt mindre målestok, og et
par år dukker universitetsforvalteren
op med landgilde fra universitetets strø
gods.
Større betydning havde forsyningen
fra egnens præster, degne og herreds
foged. De fleste år var der akkorder med
6-10 embedsmænd (eller deres enker),
og i løbet af de 16 år blev det i alt til 26
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personer. Hver af disse anviste deres
afgiftspligtige bønder at levere tiende
eller dommerkorn direkte til købman
den. Derved undgik embedsmanden
selv en masse besvær med opbevaring
og transport af kornet.
For hovedparten af præsterne og deg
nene var der tale om stæ rkt svingende
leverancer til Nold. Umiddelbart skulle
man forestille sig, at dette afspejlede
variationer i høstudbytte, men en næ r
mere analyse viser, at langt de fleste af
de involverede bønder - og det drejer sig
om mange hundrede personer - leve
rede den samme mængde byg år efter
år. Som et eksempel kan nævnes Peder
Jørgensen i Gimlingetorp, der fra 1741
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Tabel 2b. Peder Nolds forsyning a f byg (antal tdr. og skpr.).
Fra præster, degne
og herredsfoged

Fra godser

Øvrige leverandører
samt egen avl

1741/42

214.0

0

202.6

1742/43

395.1

0

189.1

1743/44

379.0

0

236.1

1744/45

370.3

0

470.3

1745/46

455.2

0

352.4

1746/47

409.2

55.2

281.7

1747/48

485.7

28.0

249.3

1748/49

369.4

38.0

191.7

1749/50

300.4

3

320.1

1750/51

447.3

40.0

532.5

1751/52

486.3

0

402.7

1752/53

478.3

389.1

557.2

1753/54

490.4

0

794.1

1754/55

360.2

443.8

661.6

1755/56

403.6

21.0

639.6

1756/57

402.5

109.1

310.0

til 1753 årligt kørte ind til Nolds gård
med 2 tdr. 4 skp. tiendekorn for pastor
Hviid i Gimlinge. Eller Høve-præsten
pastor Suhrs decimant Rasmus Bøyesen i Flakkebjerg, der fra 1745 til 1754
årligt leverede 3 tdr. 5 1/4 skp.
Men det var så langt fra alle tiendey
dere, der leverede korn til Nold hvert
år. De fleste år sendte pastor Hviid såle
des kun 5-10 af sine decimanter til
Nold, men i 1751, 1752 og 1753 var det
henholdsvis 46, 44 og 29. Ligeledes
skete der en pudsig geografisk forskyd
ning. I 1740’erne kom næsten alle le
verancerne fra bønder i Gimlinge og
Gimlingetorp, men i 1750’erne kom de
andre landsbyer i sognet med i billedet,

og i 1755-1756 var Vemmeløse totalt
dominerende.
En tilsvarende situation med et
stæ rkt varierende antal tiendeydere
kan iagttages på de fleste andre præsteog degnekonti, og nogle steder kan man
også se en ”glidning“ mellem landsby
erne i et sogn. Flakkebjerg herredsfo
geds konto er derimod præget af stor
stabilitet i årene 1741-1748, hvor hen
ved 150 bønder fra over 20 lokaliteter alle inden for 7-8 km.s afstand fra
Skælskør - hvert år leverede 1 eller 2, i
sjældne tilfælde 3 eller 4, skp. dommer
korn til Nold. Totalt blev det til ca. 40
tdr. byg om året. I 1749 var ordningen
imidlertid på retur: Nold modtog kun
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Peder Nolds kornleverandører. Trekanterne markerer bopæl for de em bedsm ænd og godsadm ini
stratorer, der indgik akkord m ed købm anden om levering a f korn i et eller flere afårene 1741-1756.
Cirklerne markerer øvrige kornleverandører i sam m e periode.

6!/2 tdr., og med en enkelt undtagelse
optræder herredsfogeden ikke siden i
Nolds kornbøger.
Alt i alt må man sige, at købmanden
kun sjældent h ar modtaget hele præsteeller degnetienden, og ofte har han kun
fået en lille brøkdel. Provst Olivarius’
dødsbo fra 1753 viser således, at der til
kaldet hørte en præstetiende på 201 tdr.
byg.28 Provsten havde forsynet Nold
med tiendekorn de foregående fire år,
men kun med 23-43 tdr. Ganske vist
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kan præsterne og degnene have beholdt
noget af kornet selv, men en mere plau
sibel forklaring må være, at de har be
nyttet flere købmænd sideløbende. Det
samme gælder herredsfogeden, hvis
embedsområde var meget større end
den ene mil omkring Skælskør. I hans
konto savnes der for resten også visse
landsbyer inden for Skælskørs nærme
ste opland.
En lige så væsentlig pointe er, at
tiendeafløsning i form af fler- eller man-

Kapitels
takst
1741/42

November
September

Oktober

Januar

Februar

1.88

1.68

1.16-1.32

1.32-1.48

1.48-1.64

1.48-1.64

1.64-1.68

1.64-1.72

1.64

1.44

1.20

0.74-1.00

1.00-1.20
(1.16)

1.00-1.22
(1-16)

1.08-1.16

1.08-1.16

1.16

1.12

1.00

1.28

1.00

0.80

0.80-0.88

0.80-1.00
(0.88)

0.80-1.00
(0.88)

0.88-0.92

0.88

0.80-0.88

0.80

1.24

0.80

0.56-0.64

0.64-0.72

0.72-0.76

0.72-0.76

0.72-0.76

0.72-0.76

0.74-0.80

0.74-0.80

1.48

1.08

0.64-0.72

0.64-0.76
(0.72)

0.68-0.80
(0.76)

0.80

0.80-0.92

0.88-1.00

1.00-1.04

0.88-1.04
(1.00)

1.80

1.36

0.72-0.88
(0.80)

0.80-0.88

1.04-1.16
(1.08)

1.16-1.20

1.20-1.24

1.16-1.36

1.08-1.36
(1-24)

1.04-1.16

1.36

1.12

0.80-1.00

0.88-1.00

1.00

1.00-1.12

1.02-1.08

1.04-1.08

1.08

1.80

1.64

0.88-1.32

1.32

1.32-1.48
(1-40)

1.40-1.48

1.40-1.48

1.46-1.48

1.48-1.64

1.40

1.24

1.04

0.88-1.00

0.80-1.00
(0.92)

0.88-1.00

0.88-1.04
(0.92)

0.88-1.04
(0.92-1.00)

0.88-0.92

0.72-1.04
(0.80)

0.88

1.04

0.72

0.56-0.60

0.48-0.64
(0.60)

0.60-0.62

0.60-0.64

0.60-0.64

0.60-0.64

0.60-0.64

0.62-0.64

1.24

1.08

0.64-0.72

0.72-0.80

0.88-1.00

1.00-1.08

1.00-1.08

1.04-1.08

1.04-1.06

1.08

1.08

1.24

1.04

0.76-0.84

0.76-0.80

0.80-0.86

0.86-1.00
(0.92)

0.88-1.00

0.84-0.92

0.84-0.88

0.84-0.86

0.80-0.84

1742/43

1743/44
1744/45

1745/46

1746/47
1747/48

1748/49

1749/50

1750/51
1751/52

December

1752/53
1753/54

Marts

April

Maj/juni

0.92

0.72-0.80

0.80-0.82

0.76-0.82

0.76-0.84

0.76-0.80

0.76-0.80

0.76-0.80

0.76-0.80

0.80

0.84

0.64-0.76
(0.68-0.70)

0.64-0.80
(0.70-0.72)

0.68-0.76

0.72-0.80

0.72-0.80

0.72-0.80

0.76-0.80

0.80

0.80-0.82

1.52

1.12

0.64-0.80
(0.72-0.76)

0.76-0.80

0.84-1.00
(0.92-1.00)

0.88-1.04
(1.00)

1.00-1.08

1.08-1.16

1.04-1.08

1.00-1.04

2.24

1.88

1.00-1.32
(1.16-1.24)

1.24-1.48
(1-48)

1.48-1.64
(1.56-1.64)

1.48-1.64
(1.64)

1.64-1.80
(1.72-1.80)

1.80-1.88

1.72-1.88
(1.80)

1.80-1.82
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Tabel 3. Bygpriserne 1741-1757. Peder N olds indkøbspriser sam m enholdt m ed Sjæ llands stifts
kapitelstakster sam t Korsør og Antvorskov am ters kirkekøb. Alle priser angives i rd. og sk. pr. td.
1 de tilfælde, hvor der har været store prisudsving hos N old inden for sam m e måned, men hvor én
eller to priser har været klart dominerende, er denne eller disse angivet i parentes. Enkelte priser,
der ligger helt usædvanligt lavt, er udeladt ud fra den betragtning, at der form entlig er tale om
varer a f meget ringe kvalitet som f.eks. fordærvet korn.

1.72-1.80
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1.20

1755/56

i

1.16

1.16
1754/55

1756/57

[

Kirkekøb
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geårige aftaler mellem tiendeydere og
tiendetagere om levering af en bestemt
mængde korn i skæppen må have været
ganske udbredt i Vestsjælland i
1740’erne og 1750’erne. Dette resultat
er i klar modstrid med Sigurd Jensens
opfattelse.29
Den løbende handel udgør en mindst
lige så interessant del af kornbøgerne.
Det er nemlig fortrinsvis her, vi finder
de store udsving i den totale kornfor
syning. Den løbende handel foregik lige
fra september til april, ja undertiden
maj og juni. Men toppunktet lå helt
klart i december og - i lidt mindre ud
stræ k n in g -ja n u a r. Dette stemmer fint
med den almindelige antagelse, at bøn
derne som regel solgte deres korn kort
tid efter tærskningen. Det var en nød
vendighed for at få penge til skatter og
afgifter. Der kunne ellers ofte være
store penge at tjene ved at vente med at
sætte kornet på markedet til sidst på
vinteren. Tabel 3 (s. 193), der angiver
Nolds indkøbspriser for byg ved løbende
handel, viser dog, at der kun i de færre
ste af de 16 år var tendenser til prisstig
ning mellem nytår og forårsmånederne.
Sæsonvariationerne for Nolds rug- og
havrepriser er langt mindre end for byg
gen. Til gengæld er der for alle tre korn
sorter - men især for de ”dyre“ sorter
rug og byg - meget hyppigt tale om
store prisforskelle for varer, der blev
handlet på samme tid. Dette er et klart
vidnesbyrd om de store kvalitetsfor
skelle, der prægede datidens ofte meget
ukrudtsplagede korn.30
En sammenligning mellem Nolds
bygpriser, kapitelstaksterne og kirke
købene for Korsør og Antvorskov am ter
bekræfter i høj grad Skrubbeltrangs re
sultater, hvorimod Rafners konklusio
ner om prismønstret før 1760 viser sig
uholdbare.31 Heller ikke Rumars tese
om pludselige korttidssvingninger kan
bekræftes. Det fremgår af tabel 3, at
kirkekøbet for byg udgjorde 67-90 % (i
gennemsnit 80 %) af kapitelstaksten, og
at Nolds priser i februar (altså den m å
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ned, hvor kirkekøbet blev fastlagt) lå på
90-95 % af kirkekøbet - dvs. næsten
identisk med kirkekøbet, når man tager
højde for, at denne takst også må være
beregnet med topmål. I to af de udpræ
gede lavprisår - 1750/51 og 1753/54 kom Nolds priser dog ned på 85 % af
kirkekøbet. I februar 1751 tilbød han
således en bygpris, der kun var godt
60 % af kapitelstaksten. I højprissæsonen 1741/42 var Nolds priser til gen
gæld oppe på omkring 90 % af kapitels
taksten.
Det skal også bemærkes, at der i
årene 1745/46, 1746/47 og 1755/56 spo
res en helt anderledes prisudvikling i
kirkekøbet og hos Nold end i de sjæl
landske kapitelstakster. Derimod stem
mer det sydvestsjællandske billede godt
med kapitelstaksterne for Fyn og Lol
land-Falster. Resultatet er knap så
overraskende, når man betænker det
københavns-orienterede grundlag for
fastsættelsen af de sjællandske kapi
telstakster.
Hvad rugen angår, udgjorde kirkekø
bet i gennemsnit ca. 75 % af kapitels
taksten, idet afstanden mellem de to
takster varierede fra 24 til 72 sk. pr. td.
Det er vanskeligere at udtale sig om
Nolds priser, da de er så fåtallige. Men
det er tydeligt, at afstanden mellem
hans rugpriser og kirkekøbet gennem
gående var større end den tilsvarende
afstand for byggen. I 14 af de 16 år
havde han februarpriser, der udgjorde
bare 55-70 % af kapitelstaksten. Når
købmandens rugpriser relativt lå så me
get lavere end bygpriserne, hænger det
sandsynligvis sammen med, at rug i
langt mindre grad var en handelsvare i
Sydvestsjælland.
For havrens vedkommende lå Nolds
priser i de fleste år på 60-75 % af kapi
telstaksten, men svang sig dog i højprisårene 1741/42 og 1756/57 op på ca.
90 %. Til gengæld var Nolds priser gan
ske moderate i tre andre år med højt
prisleje: 1748/49, 1752/53 og 1755/56.*
Indkøbspriserne ved kornakkorder er

Korn, købm ænd og kreditter

Krebsehuset, ca. 3 km østfo r Sorø, fik kongelig bevilling som kro i 1735. Peder Nolds hovedbog viser
im idlertid, at kroen eksisterede adskillige år forinden. Trods den relativt store afstand mellem Sorø
og Skæ lskør havde krom anden Peder Hansen meget nære forbindelser til Nold, der solgte ham vin,
brændevin, krydderier m.m. Ofte blev varerne leveret i Kongskilde mølle sydvest for Sorø. Mølleren
var også en af Nolds meget stabile handelskontakter. Foto Flem m ing Jensen.

kun oplyst i få tilfælde, og de svarer da
ganske godt til de samtidige priser ved
løbende handel.
Til slut et par ord om Peder Nolds
kornsalg. Norge og Flensborg var de
helt store aftagere af købmandens korn
produkter. Skippernes navne anføres
ofte, og flere steder omtales deres ”fø
ring“, dvs. den mængde korn, som de
m åtte have med og sælge på egen hånd;
det drejede sig gerne om 6-7 tdr.
Enkelte år har Nold også gjort nota
ter om salgsprisen, og det er da muligt
at gøre et skøn over fortjenesten. Hvis
det bortsolgte korn er blevet opkøbt kort
forinden, har købmanden kunnet hjem
tage fortjenester på ca. 15-30 %. Om
salget i 1743/44 og 1744/45 får vi oven i
købet at vide, at Nold akkorderede 4 sk.
over kirkekøbet med en af sine faste
skippere i Flensborg. Akkorden i 1744

blev indgået i oktober, altså længe før
kirkekøbets fastsættelse. Men ud fra
den betragtning, at kirkekøbet næsten
altid lå højere end indkøbsprisen,
kunne han alligevel regne med en pæn
fortjeneste. I det konkrete tilfælde tyder
det på, at avancen blev lige omkring
20 %. Akkorden blev nemlig fraveget,
så den reelle salgspris blev 8 sk. over
kirkekøbet.32

Jonas Lund, Slagelse
I modsætning til Peder Nold har Slagelse-købmanden Jonas Lund (f. ca.
1752) efterladt sig en anselig skiftesag,
og herfra er der udskilt hele fem han
delsbøger: Den ca. 800 sider store ”kas
sebog“ (reelt hovedbog), der dækker næ
sten hele hans virketid som købmand
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(1783-1809); en kladdebog for de sidste
fem leveår (1805-1809); to hovedbøger
(1789-1809), der belyser kreditrelatio
nerne til vareleverandørerne i Køben
havn, Norge, hertugdømmerne, Nord
tyskland og Balticum; samt en kornbog,
der dækker perioden 1800-1808.33
Lunds handelsbøger giver usædvanligt
gode muligheder for at få et indblik i en
provinskøbmands handelsvirksomhed i
tiden omkring 1800. Men man kan be
klage, at nogle af bøgerne fra hans
ældre tid er gået tabt. Dette gælder bl.a.
kornbogen fra tiden før 1800.
Næringstaksterne, der er en del af by
skatteligningerne, viser, at Lund lige
fra 1780’erne til sin død hævdede sig
blandt de fem største købmænd i Sla
gelse, men han nåede aldrig at komme
helt til tops.34 Også hvad antallet af tje
nestefolk angår, placerede Lund sig på
linie med de andre større købmænd i
byen. Vi kan følge udviklingen i byens
ekstraskattem andtal, der foreligger for
næsten hvert eneste år fra 1762 til 1812
og medtager alle ikke-militære perso
ner, der var fyldt 12 år.35 I etablerings
årene nøjedes Lund med en eller to tje
nestepiger, men i 1786 fik han en læ re
dreng, og fra omkring 1790 til sin død
holdt han til stadighed fire-seks (i korte
perioder endda otte) ansatte.
Jonas Lund hørte ikke til de største
jordejere i byen, men hans jord (17 tdr.
5 skp. land) var samlet i et vænge, der
oven i købet lå særdeles fordelagtigt i
forhold til købmandsgården. Han ser ud
til at have haft et pænt udbytte af jor
den. I kornbogen er der ret fyldige, om
end temmelig rodede, regnskaber over
dyrkningen 1800-1803, og de viser fold
udbytter på 5-6 for havre og 8-9 for
byg. I 1803 kunne han indhøste 65 tdr.
byg, 27 tdr. havre og 19 læs hø til en
samlet værdi af 384 rd. 64 sk. Ganske
vist skulle der bruges 45 rd. 64 sk. til
såsæd, 34 rd. 29 sk. til tærskeløn (Ras
mus Tærskemand fik 24 sk. pr. tønde
samt en pægl brændevin og en kande øl
om dagen) og 40 rd. til Høstfolk etc.,
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men købmanden kunne alligevel, når
alt blev gjort op, stikke 256 rd. til side.36
Det synes i det hele taget, som om
Lund havde god forstand på at tjene
penge - og på at holde på dem. Hans
dødsbo kunne opvise aktiver på næsten
42.000 rd., mens passiverne kun beløb
sig til godt 3.000 rd. Vel skal aktivernes
størrelse ses i lyset af det oppustede
prisleje under Napoleonskrigene, men
alligevel... Det er især bemærkelses
værdigt, at Lund efterlod sig en række
obligationer til en samlet værdi af
10.000 rd.; det er meget usædvanligt for
en provinskøbmand på dette tids
punkt.37 Den økonomiske situation var
så favorabel, at Lund et år før sin død
kunne oprette et testamente, hvor han
rundhåndet delte ud til børn og sviger
børn. Også tjenestefolkene blev be
tænkt. Sophie Nielsdatter, der havde
været i huset siden 1797, heraf de sidste
syv år som husbestyrerinde, fik 400 rd.
til bryllupsudstyr m.v. sam t vores
Skiælderie som her hænger i dette Væ
relse ... tilligemed den Sæng ieg har lig
get i og er død i, og dertil 3de pr Hørlærrets Lagen. De to bodfolk m åtte nøjes
med den akkorderede løn (40 rd. hver
om året), endeel a f mine Gangklæder
samt hver en liden Reise Douseur i det
mindste a f 10 rd. ... Og hvad mine øvrige
Tienneste Folk angaaer, da findes hver
for sig deres Aarlige Accorderte Løn antægnet paa en liden Notice i en liden
dertil hørende Bog som ligger i det
gamle Chatoll i den øverste Skuffe paa
høyre Haand.™ Jo, Lund havde skam
orden i sagerne, og dette indtryk for
stærkes, når man gennemgår resten af
skiftesagen sam t købmandsbøgerne.
Lund var også særdeles nidkær med
hensyn til indkrævning af udestående
gæld. Der er mange eksempler på, at
han adskillige år i træ k udsendte nyt
årsregninger til kunder, der skyldte
endog ganske små beløb. Dog opgav han
som regel, hvis kunden ikke havde rea
geret på femte eller sjette henven
delse... Ved skifteforvalternes gennem-
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Jonas L unds kornleverandører. Trekanterne markerer bopæl for dem, der indgik akkord med
købm anden om levering a f korn i et eller flere a f årene 1800-1808.

gang af købmandsbøgerne blev der kun
fundet 130 debitorer, og det er et usæd
vanligt lavt tal for en købmand af Lunds
format. Ydermere havde ca. 60 % af de
bitorerne en mikroskopisk gæld på min
dre end 2 rd. Nogle af disse havde ellers
hvert år købt for mange hundrede rd.
hos købmanden.
Jonas Lunds ”kassebog“ viser, at over
1.000 personer modtog handelskredit
fra ham i løbet af de 25 år. At dømme
efter kreditkundernes geografiske for

deling lå Lunds primære opland i lands
byerne lige nord og vest for Slagelse
(Lille Valby, Holmstrup, Hejninge,
Landsgrav m.fl.), og det harmonerer
fint med, at købmanden boede i den
vestlige del af Slagelse. Men Lund
havde også et stort antal kreditkunder i
Løve herred mellem Slagelse og Tissø,
og i det hele taget havde Slagelse-købmændene ikke så megen konkurrence
fra andre købstæder i dette område.
I kornbogen er der registreret i alt 19
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personer, med hvem Lund indgik akkor
der. Antallet af akkorder pr. år varierer
fra 0 til 9 og den totale akkorderede
kornmængde fra 0 til 435 tdr. Det er
ikke muligt at afgøre, hvor stor køb
mandens samlede kornforsyning har
været, men der er rimelig grund til at
tro, at om ikke alle, så i alt fald langt de
fleste og vigtigste akkorder er medta
get.39 Under alle omstændigheder viser
de utallige små notitser om udgifter til
påske-, pinse- og juleoffer til kirkens be
tjente og N yt Aars Contingent til lægen,
barberen, hårskæreren, posten, musi
kanten, politibetjentene m.fl., at Lund
var meget omhyggelig med at notere
sine indtægter og udgifter.
Over halvdelen af Lunds kornaftaler
var éngangsaffærer. Dette gælder såle
des fem af de seks akkorderende præ 
ster. Blandt disse finder vi for resten
præsterne i Skørpinge og Høve; deres
forgængere havde 50 år forinden været
faste leverandører til Peder Nold.
Den eneste ”trofaste“ præ st var Lars
Chr. Dan i Gierslev sogn en halv snes
km. nord for Slagelse. Fra 1800 til 1802
sendte han hvert år ca. 10 gårdmænd
fra Løve og Gierslev ind til købmand
Lund. Tilsammen udgjorde de dog kun
halvdelen af decimanterne i de to lands
byer, og den tredje landsby i sognet,
Knudstrup, savnes helt på præstens
”kornkonto“. Købmanden så heller ikke
meget til præstegårdens egen avl. I en
indberetning om sognekaldets beskaf
fenhed og indkomster (dateret 1802) ci
terer pastor Dan ellers sin forgænger
for, at præstegården efter udskiftning
og jordforbedring var kommet op på en
avl på 300-400 tdr. a f alle Slags, og
dette har giort, at Tienden kunde an
vendes til Penge, og endog sælges a f
Gaardens Avling...40
Lunds ”kassebog“ afslører, at pastor
Dan var en såre flittig kunde i årene
1800-1803. I 1800 er han f.eks. noteret
for 24 køb. Det drejer sig om så forskel
ligartede varer som bergensfisk, salt,
tjære, sort silke, porcelænstallerkener,
198

skrivepapir, vin og brændevin (hvor fla
skerne og kassen blev leveret tilbage og
godskrevet!) og kirkeoblater (1.000 stk.
i både 1800, 1801, 1803 og 1806). Sam
menhængen mellem kornhandelen og
præstens varekøb fremgår tydeligt af
”kassebogen“, og Dans kreditkøb svin
der da også betydeligt ind i 1804 for helt
at ophøre i 1806. Dette udelukker selv
følgelig ikke, at præsten kan have fort
sat som kontantkøbskunde, men det
virker mere sandsynligt, at han har
fundet sig en anden købmandsforbin
delse.
Blandt Jonas Lunds akkordtagere
finder vi også tre af pastor Dans sogne
børn: To selvejere (arvefæstere?) og en
kommunitetsbonde. Største leverandør
var selvejeren Lars Jørgensen (ca. 55
tdr. land), der stod for 51 tdr. byg i 1800
og 12-23 tdr. i 1802-1804. Jørgensen
havde også fast konto i ”kassebogen“.
Kontoen stræ kker sig over hele 15 år,
men mange år ses der kun et eller to
kreditkøb.
Mere bemærkelsesværdig er Hans
Hansen i Jernbjerg, der var arvefæster
under Sorø akademi (Brorupgård). Den
7. oktober 1800 indgik han akkord om
alt det Byg hand kand sælge, og det vi
ste sig at blive 61 tdr. De følgende to ar
præsterede han henholdsvis 75 og 88
tdr. Og som om dette ikke kunne være
nok, leverede han 1801/02 tillige 20 tdr.
havre, 12 tdr. rug og 5 3/4 tdr. hvede.
Kornleverancerne i 1801/02 og 1802/03
m åtte fordeles over en halv snes kør
sler, og i 1801/02 fik Hansen et ude
stående på hele 340 rd. Man skulle tro,
at han benyttede lejligheden til at købe
varer for i alt fald nogle af pengene, men
det var ikke tilfældet, og i det hele taget
er han kun noteret for ét eneste køb i
kassebogen: 1 skæppe stenkul i 1797!
Hansen modtog heller ikke - som visse
andre akkordtagere - penge på forskud;
nej, han ventede med at få betaling, ind
til den sidste portion var leveret.
Man kunne fristes til at tro, at H an
sens korn ikke bare kom fra ham selv,
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men at også de to andre gårdmænd i
Jernbjerg var involveret. Men hvorfor
skulle Hansen først opkøbe de andres
korn for derefter at videresælge det til
købmanden? Jernbjerg ligger kun 3 km.
fra Slagelse, og naboerne kunne sagtens
levere det selv. En anden mulighed var,
at Hansen havde fæstet landsbyens kir
ketiende og leverede den in natura.
Dette er imidlertid heller ikke tilfæl
det.41
Det er da heller ikke utænkeligt, at
Hansen selv har været i stand til at
kaste så meget korn på markedet. Hans
gård blev i 1803 overtaget af en ny arve
fæster, og ved denne lejlighed anføres
det, at bygningerne var i god stand, og
at der var lagt 17 tdr. byg, 15 tdr. havre
og 8 ^ tdr. rug i jorden. Det er ca. 50 %
mere end Peder Sørensen i nabolands
byen Havrebjerg, der ifølge Karen
Schousboes beregninger var i stand til
at sælge ca. 50 tdr. korn om året i perio
den 1800-1810.42 1 denne forbindelse er
det værd at bemærke, at arvefæsteord
ningen fritog Hansen for at erlægge naturalieafgifter til godset, men han
skulle til gengæld i en årrække betale
værdien af 8T
/2 tdr. rug, 8x/2 tdr. byg og
8x
/2 tdr. havre.43
Ud over præsterne og bønderne havde
Jonas Lund også flere leverandører
blandt købstadsbefolkningen. Der skal
knyttes en bemærkning til to af dem.
Niels Habakuk Crone hørte til ”nogetfor-noget“-typen. Han var felbereder, og
Jonas Lund forsynede ham med råva
rerne bede- og værskind foruden diverse
dagligvarer.
Mere iøjnefaldende er borgmester,
kancellisekretær Jørgen Mandix’ han
delsmønster. I hvert af årene 18001804 leverede han præcis 60 tdr. byg.
”Kassebogen“ viser, at ordningen alle
rede eksisterede i 1799, og den kan have
været af endnu ældre dato. Under alle
omstændigheder dukker Mandix op i
”kassebogen“ i januar 1797, og det sker
med manér! Den fuldstændige forteg
nelse over de første fire måneders 39

kreditkøb lyder således: 68 flasker rød
vin, 10 flasker gammel vin, 1 pot ung
vin, 6 potter dansk brændevin, 78 pægle
akvavit sam t 30 pægle og 5 flasker
rom!44 Langsomt blev repertoiret udvi
det. I m arts 1798 finder vi 1 ^ anker gott
Øll og i maj sågar både brunrødt og
tjære. Siden ses også lidt jern og teks
tiler i ny og næ, men de våde varer stod
stadigvæk øverst på ønskesedlen. I
1801 skete der imidlertid et drastisk
fald i købelysten, og i 1803 - et år før
den sidste kornakkord - ophørte kon
toen totalt.
Vel vidende, at en konto i en hovedbog
ikke siger den fulde sandhed om kon
takten mellem købmand og kunde, tør
man nok bruge Mandix som et - ganske
vist outreret - eksempel på, at intensi
teten af handelsforbindelser kunne un
dergå dramatiske ændringer, at en
kunde kunne frekventere flere køb
mænd på samme tid, og at en købmand
kunne bruges på mange forskellige må
der. Det forekommer i hvert fald højst
besynderligt, hvis Mandix’ husstand
skulle have dækket forbruget af koloni
alvarer ved &ontan£handel hos Lund,
samtidig med at alkoholkontoen løb fa
retruende i vejret.
Jonas Lund foretog kun beskedne
kornopkøb fra omegnens godser. Forval
terne på Løvegård, Gyldenholm (ca. 10
km. sydøst for Slagelse) og Ødemark
(ca. 10 km. mod nordøst) havde dog en
kelte år leverancer fra 36 til 172 tdr. Til
gengæld havde købmanden i årene
1800-1802 en ganske interessant kon
tak t på Ringstedkanten. I disse år
sendte forvalteren på den lille herre
gård Mørup næsten alle sine gårdmænd
i Bringstrup og Sigersted (4-5 km. vest
for Ringsted) til Slagelse med hver 3-6
tdr. byg, svarende til ca. halvdelen af
landgilden.45 Ordningen ophørte anta
gelig i forbindelse med, at godset skif
tede ejer i 1803. Hvorfor forvalteren
valgte at benytte en købmand i Slagelse
frem for i Sorø eller Ringsted, må stå
hen i det uvisse. Personlige forbindelser
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kan spille ind, men det er også muligt,
at Lund kunne tilbyde en bedre pris.
I modsætning til Nolds kornbøger in
deholder Lunds kornbog næsten altid
oplysning om den akkorderede pris, og i
en del tilfælde angives tidspunktet for
akkorden også. Aftalen blev normalt
indgået i september eller oktober, og
langt de fleste leverancer fandt sted fra
november til januar. Undertiden blev
en akkord suppleret med en ny i be
gyndelsen af det nye år, men der er flere
eksempler på, a t forårsakkorderne var
vanskelige at opfylde. Det samme gæl
der for enkelte af efterårsakkorderne.
Det mest grelle eksempel er pastor Dahl
i Havrebjerg, der i november 1800 lo
vede a t levere 100 tdr. Reent, Sundt
byg, men kun magtede at præstere 8
tdr. En sjælden gang hændte det også,
at der blev leveret en anden kombina
tion af kornsorter, end det var aftalt.
Ligeledes forekom det, at prisen blev
anderledes end aftalt. Det skete således
i 1800, hvor Mørup-byggen blev betalt
med 3 rd. 40 sk. pr. td., dvs. det samme
som kapitelstaksten. Akkorden lød el
lers på 1 mk. (= 16 sk.) under kapitels
takst. Denne akkord er så afgjort den
hyppigst forekommende i kornbogen, og
der er derfor ikke så voldsomme pris
variationer inden for det enkelte år. Dog
kan det bemærkes, at felbereder Habakuk m åtte finde sig i at blive betalt 2-3
mk. under kapitelstaksten, og at Mandix’ og Lunds aftale åbenbart indebar
samme pris (3 rd. pr. td.) for alle årene.
Borgmesteren har formentlig ærgret sig
over denne ordning, for den betød, at
han de fleste år blev betalt ca. 1 mk.
dårligere end hovedparten af de øvrige
sælgere.

Marcus Lauritzen, Korsør
Det var meget almindeligt, at Slagelsekøbmænd lejede pakhuse hos købmænd
i Korsør. Jonas Lund var ingen und
tagelse. Han opbevarede sine varer hos
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Marcus Lauritzen. Ellers havde de to
mænd tilsyneladende ikke meget med
hinanden at gøre. Lauritzen optræder i
alt fald kun få steder i Lunds ”kasse
bog“.
Set fra Lauritzens synsvinkel har Jo
nas Lund sikkert ikke synet af ret me
get. For Lauritzen havde mange jern i
ilden. Han var en rigtig matador. Lauritzen, der blev født i Skanderborg ca.
1737, tog borgerskab i Korsør 1771, og
allerede få år efter placerede han sig
som en af de førende købmænd. Efter
næringstaksterne at dømme nåede han
sit højdepunkt i første halvdel af
1780’erne, hvor han rangerede fire
gange så højt som de andre større køb
mænd. På samme tid havde han 16 an
satte, hvad der svarede til ca. 10 % af
alle tjenestefolk i byen. Ved sin død i
september 1795 ”nøjedes“ han med
otte.46
Lauritzen var ubestridt den største
grundejer i Korsør. Brandtaksationen
fra 1791 oplyser, at han på dette tids
punkt ejede 15 af købstadens 210 ejen
domme, og den samlede taksationssum
udgjorde 20.990 rd., svarende til 16 %
af byens totale vurderingssum (kirken
iberegnet!).47 Han rådede over hele tre
store gårde, deriblandt det statelige
gæstgiveri ”Kongegården“, en vind
mølle og en række små lejevåninger. I
1792 overtog han desuden tre småhuse
og indrettede dem i tidens stil til ar
bejdsanstalt med spindeskole.48 Han
var også stæ rkt involveret i større of
fentlige arbejder. I 1785 påtog han sig
f.eks. at reparere magasinbygningen på
Korsør fæstning; denne bygning blev
fortrinsvis brugt til oplagring af korn til
offentligt forbrug.49
Lauritzen var tillige byens suverænt
største jordejer. 100 tdr. land blev det
til, fordelt på hele 26 åse. Det drejede
sig om 22 % af den samlede bymark.50
Det sidste år var mere end 40 % af jor
den dog bortforpagtet. De mange regn
skabsbilag i det omfattende dødsbo ka
ster et lille glimt ind over den praktiske
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E n sand m atador har behov for en ordentlig bolig! Korsør-købmanden Marcus Lauritzen havde sit
domicil i en gæstgivergård, der blev bygget i 1761 a f byens daværende storkøbmand, R asm us
Langeland. Ejendom m en er kendt under tilnavnet aKongegården ‘. Det formodes, at navnet skyldes
de mange kongelige besøg i tidens løb. Foto Flem m ing Jensen.

side af landbruget. Således fremlagde
bonden Henrik Hansen i nabolands
byen Tårnborg en regning på 6 rd. for at
have pløjet Lauritzens marker i seks
dage i 1793 - et af de mange eksempler
på, at omegnens bønder tjente på servi
ceydelser for købstadsbefolkningen daglejerkonen Barbara H ansdatter
krævede 7 rd. 81 sk. for 85 korn- og
høhøstdage i løbet af fire år, og hyrden
på Halsskov ville have 2 rd. 24 sk. for at
have passet på 10 malkekøer, 3 tyre, 3
spædekalve, 7 får og 16 svin.51
Man kunne forvente, at en købmand
af dette format ville have store skibsbe
siddelser, men listerne over aktiver om
fatter kun tre mindre fartøjer i inden
landsk sejlads. En nærmere undersø
gelse viser imidlertid, at Lauritzen også
red med på ”den florissante bølge“. I
1782 købte han brigantinen Fortuna på

68x/2 kommercelæster, og året efter blev
den sendt på togt til Vestindien.52 Det
viste sig hurtigt, at Lauritzen havde
spændt buen for højt, men Morten
Qvistgaard til Gerdrup og Lyngbygaard
kom ham til undsætning. I m arts 1783
indgik de en aftale, der var særdeles
favorabel for Lauritzen. Godsejeren
købte skibet, men accepterede at dele
alle indtægter og udgifter lige over med
købmanden. Til gengæld påtog Lauritzen sig alt det administrative arbejde,
men det betød også, at det var ham, der
i første omgang indhøstede hele fortje
nesten. Ved sin død havde han endnu
ikke foretaget afregning for det sidste
togt (marts 1793-september 1794), så
Qvistgaard var ikke sen til at indfinde
sig hos skifteforvalterne med regnska
bet for rejsen. Fortuna havde aflagt be
søg i Wolgast, Hull, Lissabon, Genua,
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Palermo, Girgenti, Cadix og Hamburg.
Trods store udgifter til proviant, repara
tion, assurance m.v. havde rejsen ind
bragt et overskud på ca. 1.300 rd. Men
Lauritzen havde så sandelig også behov
for penge. Skiftesagen taler nemlig sit
meget tydelige sprog om, at købmanden
var hårdt i klemme i de sidste år, og i de
allersidste måneder fik han hele tre
gældssager på halsen. Skiftesagen, der
først sluttede i 1799, indeholder fordrin
ger på over 50.000 rd. Aktiverne blev
beregnet til 17.579 rd., men den reelle
værdi må have været langt højere, da
nogle af ejendommene blev bortauktioneret langt under vurderingssummen,
ligesom boopgørelsen kun medtager de
udeståender, det var lykkedes at ind
kræve.53
Hvorfor gik det så galt? I et brev til en
af sine handelspartnere den 4. januar
1795 angiver Lauritzen selv ”det is
landske eventyr“ som hovedårsag til
miseren. I 1786 var handelen på Island
givet fri til alle undersåtter under den
danske konge. Det var mestendels kø
benhavnske og - i lidt mindre grad norske og holstenske købmænd, der be
nyttede sig af muligheden, men i 1788
eller kort derefter etablerede Lauritzen
et faktori på øen, hvortil han importe
rede et bredt sortiment af varer spæn
dende fra korn, salt og jern til tobak,
tekstiler og fiskegrej. Returladningen
bestod fortrinsvis af fisk, uld og fårekød.
I november 1793 blev faktoriet og alle
varerne afhændet til den københavnske
købmand Frederik Lynge.
Men tilbage til Sydvestsjælland. Det
er ikke muligt at skaffe et totalt over
blik over Marcus Lauritzens opland, ef
tersom der kun er bevaret en ekstrakt
af hovedbogen over købstadskunder,
embedsmænd og godsejere m.fl., men
ingen notater om bondebøgernes ind
hold. Hovedbogsekstrakten viser dog
klart, at Lauritzen havde handelsfor
bindelser over hele Vestsjælland, og der
er en del gengangere fra Jonas Lunds
handelsbøger.
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De indkomne fordringer viser, at Lauritzen i det sidste leveår opkøbte mere
end 5.000 tdr. korn, og hans totale korn
forsyning har uden tvivl været væsent
ligt større.
Vi møder kun fem bønder blandt
”kornkreditorerne“, og ingen af disse
krævede betaling for mere end 11 tdr.
korn.
Det kunne de fire købmænd - tre fra
Slagelse og en fra Korsør - bestemt ikke
nøjes med. Af disse påkalder Korsørkøbmanden Poul Berg sig størst inter
esse. Han havde i flere år forsynet Lauritzen med langt over 100 tdr. korn.54
Han havde også næsten hver måned i
fire år solgt alle mulige forskellige slags
varer til Lauritzen, og Bergs samlede
fordring løb derfor helt op i 3.295 rd.
Men der må også være gået mange ydel
ser den anden vej, for i Lauritzens ho
vedbog var Berg noteret for 2.188 rd.
Det ser bl.a. ud til, at Berg hyppigt har
fragtet varer på Lauritzens fartøjer. Re
lationen mellem de to kan tjene som et
eksempel blandt mange på, at nærtboende købmænd i vid udstrækning bistod
hinanden med varer og ydelser. Det var
en hensigtsmæssig ordning, der gjorde,
at den enkelte købmand undgik at
binde meget stor kapital i varelagre for
at undgå varemangel i tider med knap
hed.55
Der var mange store konti i L aurit
zens hovedbog, og flere kunder fik tyde
ligvis en slem overraskelse, da de blev
præsenteret for beløbet. En af dem var
degnen P. C. Bruun i Tårnborg, der sva
rede igen med følgende ord: I Anledning
a f Deres Velbyrdigheds mig tilstillede
Skrivelse ... om at være skyldig... 73 rd.
3 mk. 4 sk. for bekomne Vakre i Aarene
1793, 94 og 95, kand jeg icke uden stör
ste Beundring, berette..., at det falder
mig gandske besynderligt, at den afdøde
icke har afskrevet meere paa denne
Gieid end 9 Td. Byg... - og så følger en
redegørelse for Tårnborg-bøndernes le
verance af degnekorn de pågældende år.
Den beløb sig i alt til 35 tdr. byg til en
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B landt de mange papirer i M arcus Lauritzens skiftesag ligger der en specificeret fordring fra
postmester Dam i Korsør. Regningen drejer sig om brevporto- og avisudgifter i 1795. Det fremgår, at
Lauritzen abonnerede på Københavns Adresse-Contoirs Efterretninger, Iversens Fyenske Avis,
Altonaischer M ercurius sam t en avis fra Hamburg. S kifter fra andre Korsør- og Slagelse-købmænd
tyder på, at det var alm indeligt, at egnens købm ænd abonnerede på m indst to a f disse aviser.
Postmesterens regning viser også, at Lauritzen afsendte eller modtog breve næsten hver eneste dag,
og den giver hermed et lille indtryk af, hvor meget korrespondance, der var forbundet m ed at være
en stor provinskøbm and i slutningen a f 1700-tallet.

værdi af 76 rd. 48 sk.56 Men alligevel
omfattede den kun en fjerdedel af sog
nets gårde.
Lauritzens skifte indeholder ellers så
godt som ingen oplysninger om opkøb af
præstetiende eller degnekorn. Derimod
bestod en stor del af godsernes korn
leverancer af tiendekorn. Forvalteren
på Antvorskov fremlagde således en
regning vedrørende tiende fra Lundfor
lund, Gerlev og (Slots) Bjergby sogne
(3-7 km. syd for Slagelse). Navnelisten
viser, at praktisk taget alle gårdmændene i de tre sogne havde deltaget i
transporten. Det er påfaldende, at gård-

mændene i Lundforlund alle afhændede
10 tdr. byg, mens bønderne i de andre
sogne nøjedes med 3-4 tdr. Sandsyn
ligheden taler for, at Antvorskov gods
ikke blot har forpagtet kirke- og konge
tiende, men også præstetiende i Lund
forlund. Denne formodning bestyrkes
af, at Lundforlund og Gerlev sognes
præstetiende i 1802 udgjorde i alt 124
tdr. byg (eller ca. 3 tdr. pr. gårdmand)
foruden en smule rug og havre.57
Trods beliggenheden nordøst for Sla
gelse havde Ødemark endog meget fine
handelsforbindelser til Marcus Lauritzen, og i 1794/95 aftog købmanden ca.
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Marcus Lauritzens kornleverandører. Trekanterne markerer bopæl for dem, der vides at have ;
korn til købm anden 1793-1795. Uden for kortet ligger Hørbygård ved Holbæk.

209 tdr. byg fra dette gods. Sammen
sætningen er ikke uinteressant: 63 tdr.
hovedgårdsavl, 31V6 tdr. kongetiende
fra nabosognet Gudum og 114 3/4 tdr.
kongetiende fra Høve sogn (ca. 7 km.
nordøst for Skælskør).™ Forsyningerne
fra Holsteinborg har uden tvivl haft en
endnu mere broget proveniens, for dette
gods rådede i slutningen af 1700-tallet
over kirketiende fra ni sogne og kongeti
ende fra to, og sognene lå spredt over en
stor del af Antvorskov og Korsør amter.
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Tersløsegård, derimod, er kun regi
streret for leverance af landgildekorn. I
løbet af m arts og april 1794 blev der
transporteret 300 tdr. havre og 16 tdr.
byg fra det midtsjællandske gods til
Korsør. Handelen gav anledning til en
ret omfattende brevveksling mellem
Lauritzen og forpagter Boller. I et brev
af 7. april 1794 var købmanden så let
sindig at love, at han med denne Ugges
Udgang skulle remitere Deres Velædelhed en god Klatpenge paa beckomne
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Korn Vahrer. Men tiden gik, Boller
fremsendte den ene rykker efter den an
den, og Lauritzen gav det ene henhol
dende svar efter det andet. Én gang be
rettede han, at havren var ved at blive
solgt i England, ved en anden lejlighed
fortalte han om en havretransport til
Amsterdam, der meget snart ville kaste
penge af sig. Til sidst - i et brev, dateret
4. april 1795! - finder vi denne lidt bitre
bemærkning fra købmanden: Imidlertiid formoder min Ven icke har nødig at
være forlægen for Penge siden de i aar
har holdt deres Kornvahrer til Freisleben for saa godt Kiøb... Forpagteren
havde åbenbart, klog af skade, valgt at
afsætte det næste års høst til en køb
mand i Ringsted.59
Naturligvis - fristes man næsten til
at sige - leverede Morten Qvistgaard
også masser af korn til Lauritzen. Hans
fordring omfatter alle fire kornsorter,
deriblandt en samtidig leverance af ho
vedgårds- og landgilderug. Hovedgårds
avlen kostede 24 mk. pr. td., landgil
derugen 21 mk.601 øvrigt blev rugen slet
ikke sendt til Korsør, men afskibet fra
Skælskør, der ligger mere centralt i for
hold til godset. Skælskør-købmændene
har uden tvivl følt sig godt fornærmede
over den slags transaktioner.61
Marcus Lauritzens skiftesag indehol
der ikke næ r så mange prisoplysninger
som Noids og Lunds kornbøger, og der
er også forbundet en del problemer med
at anvende Lauritzens priser. Mange
steder er det således ikke muligt at
skelne mellem hovedgårdskorn og ti
ende- eller landgildekorn. Alligevel er
det tydeligt, at Lauritzen - i alt fald
under visse omstændigheder - var villig
til at give relativt højere priser end
Lund. Men det er også kun naturligt,
når Lauritzen ønskede at tiltrække
kunder fra et større opland. Mens det
hørte til de absolutte sjældenheder, at
Lund gik højere op end 1 mk. under
kapitelstaksten, indeholder Lauritzens
skiftesag flere eksempler på, at forårsog sommerleverancer af tiende- og land

gildekorn blev betalt 1 mk. over kapi
telstaksten. Men ofte holdt han sig 1
mk. under kapitelstaksten (det gælder
bl.a. ved leverancer af landgildebyg,
-rug og -havre fra det ret flerntliggende
Sorø Akademi) eller sågar 2 mk. under
(som f.eks. ved det ovennævnte tiende
korn fra Antvorskov gods).
Holsteinborg og Fuirendal godser
hørte så afgjort til blandt Lauritzens
vigtigste handelspartnere. I det fælles
godsarkiv findes der en omfattende kor
respondance mellem greven, Heinrich
Holstein (d. 1796), der boede i Holsten,
og de skiftende forvaltere på de to sjæl
landske godser.62 Der er derfor usæd
vanligt gode muligheder for at studere,
hvordan handels- og forsyningssituatio
nen så ud fra godsadministrationens
synsvinkel. Brevene giver et meget ne
gativt billede af købmændene i de
smaae Kiøbstæder. Der lyder gentagne
klager over købmændenes lave indkøbs
priser, som navnlig skulle gå ud over
bønderne.63 Købmændene var heller
ikke særligt villige til at betale med det
samme; de foretrak at vente til nærmestkommende juni term in.64 Og ofte
krævede de tillige at levere varer som
modydelse for kornet. Men de m ateria
ler, som købmændene kunne tilbyde,
var ikke altid tilfredsstillende. F.eks. ly
der der beklagelser over, at det hverken
i Korsør eller Næstved var muligt at
opdrive ordentligt tømmer til bjælker.
Dette m åtte i stedet hjemskrives fra Kø
benhavn.65 Men det værste var, at man
ikke kunne stole på købmændenes likvi
ditet, da Omstændighederne hos disse
Folk ere svage, ja existerer Dødsfald,
faaer man slætt in te ts
Som kontrast til de lokale købmænd
fremhæves Ærøskipperne gang på
gang. Disse skippere, der først og frem
mest kom fra M arstal, stod i slutningen
af 1700-tallet for en meget stor del af
korntransporten mellem Sydvestsjælland og Hertugdømmerne. De aflagde
imidlertid ikke bare visit i købstadshav
nene, men var også flittige til at besøge
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Holsteinborgs lille havn i Bisserup få
km. øst for hovedgården. Godsforvalter
Lange noterer veltilfreds, at Bonden
som forhen ... har maattet kiøre til Corsøer er meget lindret ved denne korte
Transport?1 Ærøskipperne roses også
for deres evne å l at betale allerede ved
modtagelsen af kornet, og den 3. novem
ber 1789 udbryder godsforvalteren im
poneret: Det Korn ... har dee solgt til
Errøe Skippere pr. Tønde 14 mk og for
noget sidst I4V2 mk, hvilken Priis er den
samme som høy naadig Herren melder
at Kornet gield,er i Holstein, derfor det
for os ubegriibeligt at disse Errøe Skip
pere kandgive saa meget. Forvalter Klüwer på Fuirend al var knap så begejstret
den 14. november 1791: Besønderlig er
det at Erøe Skippere icke betaler Kornet
dyrere end 9 mk Tønden, til hvilken
Priis endog Kiøbmændene i de smaae
Kiøbstseder sælger til dem, og at de alle
kand være eenige om icke at give meere.
Det virker, som om godsforvalterne al
lerede i begyndelsen af 1790’erne - gan
ske få år efter, at Ærøboerne var be
gyndt at dukke op i Bisserup - følte sig
dybt afhængige af disse skippere. Og
man fornemmer den bedrøvelige stem
ning, når de en gang imellem svigtede
den lille havn. Gud skee lov, at dee Errøeboer kom her i Aar, thi ellers havde
saavel vii som Bonden ikkun faaet lüdet
for Kornet, men for Tiiden er denne
Handel ganske stoppet, skriver Lange
den 17. december 1791.68
Men hvor meget korn blev der over
hovedet solgt til Ærøskipperne, hen
holdsvis til de lokale købmænd? Til at
besvare dette spørgsmål kan Holstein
borg godsregnskaber inddrages. Som bi
lag til hovedregnskaberne ligger der for
de fleste år oversigter over afsætningen
af landgilde- og tiendekorn.69 Hoved
gårdsavlen var derimod bortforpagtet
fra 1785 til 1803, og bøndernes eget salg
er ifølge sagens natur ikke registreret.
Det er også muligt, at oversigterne
mangler et kornsalg hist og her, men
det er næppe noget, der kan forstyrre
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helhedsbilledet. En gennemgang af
oversigterne 1780-1807 viser, at korn
salget, der normalt udgjorde 400-1.200
tdr., sædvanligvis blev fordelt på to-fem
købere. I midten af 1780’erne finder vi
bl.a. Næstved-købmændene Stennike
og Harboe, og i begyndelsen af
1790’erne spillede Aaris i Korsør og Bay
i Skælskør en stor rolle. Frem til midten
af 1790’erne nævnes der kun en eller to
Ærøskippere om året, og deres andel af
det totale salg nåede næppe over 20 %.
Efter 1795 skiftede billedet totalt. Her
efter optrådte der praktisk taget ikke
købere fra de lokale købstæder, og Bisserup-skipperen Jørgen Petersen var
den eneste, der formåede at blande sig
med Ærøskipperne. Til gengæld nævnes
der visse år fem-seks købere derfra. Det
kan være fristende at sætte Holstein
borgs ensidige satsning på Ærø-folkene
i forbindelse med de dårlige erfaringer
med Marcus Lauritzen. Men mange an
dre faktorer kan være nok så væsentlige
- f.eks. ændringer i godsadministratio
nen; godsforvalter Lange døde således
næsten samtidig med Lauritzen.
Der er også grund til at sammenligne
købmændenes og Ærøboernes priser.
Godsforvalterbrevene giver et klart ind
tryk af, at forvalterne - ikke mindst
Lange - kunne være meget ombejlede af
købmænd, men de forstod i bogstavelig
ste forstand at sælge sig så dyrt som
muligt.70 Det fremgår også, at købmæn
dene meget ofte gav tilbud på 20 sk.
under (tilstundende) kapitelstakst.71
Dette stemmer ganske godt med de
mange spredte notitser om aktuelle pri
ser i købstæderne. Disse priser, der an
tagelig er identiske med købmændenes
opkøbspriser ved løbende handel, la i
vinter- og forårsmånederne gerne 14-2
mk. under kapitelstakst og kun helt
undtagelsesvis over kapitelstaksten.72
Godsforvalterbrevene indeholder dog
også eksempler på, at både Lauritzen,
Aaris og Bay gav ganske gode priser ved
køb fra godserne, og dette bliver endnu
mere tydeligt, når kornets ringe kvali-
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Om den gode ja g t “A ttenhundrede“ - bygget i M arstal i dette år - nogensinde har været i Skæ lskør
eller Bisserup, m å stå hen i det uvisse. Men den kan bruges som eksempel på de fartøjer, der anløb
de to havne på denne tid. Skibsportrætter som dette anses norm alt for at være særdeles pålidelige
m.h.t. skrog og indretning. Men m an kan stille spørgsmålstegn ved, om jagten virkelig har haft så
stort et spring, dvs. så krum en overflade, som det frem går a f billedet. Handels- og Søfartsm useet på
Kronborg, SR-982:68.

tet bliver taget i betragtning.73 Godsfor
valterne synes nemlig at have haft en
udpræget tilbøjelighed til at afsætte det
dårligste korn til de lokale købmænd.
Generelt kan man derfor ikke sige, at
købmændene i første halvdel af
1790’erne gav dårligere priser end Ærøskipperne. Noget andet er, at købmæn
denes gode priser muligvis kan være
fremkaldt af den konkurrence, som
Ærøskipperne påførte dem. For perio
den efter 1795 foreligger der et forholds
vis stort materiale til belysning af Ærøskippernes priser. De fleste af Ærøboer
nes opkøb fandt sted i april (naar Søen
aabner), og det er derfor naturligt at
sammenholde disse forårspriser med de
sjællandske kapitelstakster. Det viser
sig, at Ærøskipperne ofte var tilbøjelige
til at betale 1-2 mk. over kapitelstakst;

ja, et enkelt år endda hele 3 mk. Men
der er m arkante undtagelser. De fire
opkøb i foråret og sommeren 1797 skete
således 4x/2 mk. under kapitelstakst, og
noget tilsvarende, om end knap så grelt,
fandt sted i 1798 og 1802. Men selv om
Ærøskipperne disse år betalte væsent
ligt dårligere end f.eks. Jonas Lund,
valgte godsadministrationen altså at
holde fast ved Ærøboerne - måske på
grund af deres evne til at yde øjeblikke
lig betaling.

Konklusion og afsluttende
bemærkninger
Denne artikel er fremstået som en kom
parativ analyse af tre købmænd af hver
sin type, i hver sin by og i hver sin del af
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perioden 1740-1807. Undersøgelsen vi
ser, at de tre købstæder Skælskør, Sla
gelse og Korsør i høj grad betjente sig af
det samme opland. Dette kan til fulde
bekræftes ved at inddrage skifter fra
andre købmænd og håndværkere. Gan
ske vist havde hver af købstæderne et
indre og et ydre handelsområde, men
end ikke det nære opland kunne den
enkelte by have helt for sig selv. Således
formåede Marcus Lauritzen at til
trække store kornleverancer fra nabo
byernes ”baghaver“, og andre køb
mandsskifter viser, at det var alminde
ligt, at godsejere syd for Skælskør lod
deres bønder fra Stigsnæs drage gen
nem Skælskør for at afsætte kornet i
Korsør. I det hele taget synes de store
købmænd i Korsør at have tiltrukket
kornleverandører fra temmelig store af
stande, og Lauritzens skifte viser da
også, at kunderne - i alt fald i nogle
tilfælde - blev betalt ganske godt for
det. Jonas Lunds akkorder med Mørup
dokumenterer imidlertid, at også Slagelse-købmænd kunne gøre indhug i an
dre købstæders naturlige opland. Og
når andre varer og kilder bliver ind
draget, fornemmer vi i højere grad et
netværk mellem byerne. F.eks. var
Skælskør - i hvert fald i 1730’erne - en
vigtig mellemstation for lybske varer til
Sorø, og Slagelse fungerede i stor ud
strækning som forsyningskanal for kø
benhavnske varer til Korsør og Skæl
skør. Desuden havde Slagelse i
1730’erne en s tørre tobaksplantage, der
forsynede en stor del af Sydvestsjælland. Og et skifte efter en farver i Sla
gelse (1759) afslører et så kolossalt va
relager, at farveren uden tvivl har haft
kunder langt uden for den nærmeste
mil eller to.74
Mange faktorer havde indflydelse på
størrelsen af d en enkelte købmands op
land; Nolds handelsbøger belyser såle
des betydningen af slægtsforbindelser.
De viser også, at en købmand kunne
have flere slags opland - eller aktivi
tetsfelt - afhængig af varens art, for
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Nolds kornhandelsopland var væsent
ligt mindre end kredithandelsområdet.
Det er en almindelig antagelse, at der
var meget stabile handelsrelationer
mellem købmændene og deres kunder,
navnlig bønderne, i 1700-1800-årene.
Allan Frandsen fremhæver således, at
de bønder, der var kreditkunder hos de
århusianske købmænd mellem 1830 og
1860, praktisk taget kun skiftede køb
mænd i forbindelse med fallit eller døds
fald.75 Nærværende undersøgelse tager
ikke stilling til bøndernes trofasthed,
men den viser, at købmændenes økono
miske relationer til andre befolknings
grupper i såvel købstad som landdi
strikter kunne være særdeles svin
gende. Peder Nolds og Jonas Lunds
kornbøger dokumenterer store udsving
i præsternes og degnenes leverancer af
tiende- og degnekorn. Lunds handels
bøger giver også en hel del oplysninger
om svingninger i handelsintensitet med
bysbørnene, og de viser, at en købmand
kunne bruges på mange forskellige m å
der af forskellige kunder. Endelig be
lyser såvel Lauritzens korrespondance
som Holsteinborgs forvalterbreve og
regnskabsbilag, at godsadministratio
nerne havde flere ”heste at spille på“, og
at de ofte overvejede sagen grundigt, før
de tra f deres valg om afsætning og ind
køb. For godsforvalterne på Holstein
borg og Fuirendal blev Ærøskipperne ef
ter 1790 et attraktivt alternativ til de
lokale købmænd.
Undersøgelsen er med til at kaste lys
over, hvordan kornakkordsystemet fun
gerede. Det påvises også, at aftaler om
præstetiende og degnekorn ”i skæppen“
må have været ganske almindelige i
Sydvestsjælland allerede i 1740’erne.
Derimod kan artiklen ikke bidrage så
meget til diskussionen om, hvor store
mængder korn, bønderne var i stand til
at sende på markedet. Dog giver Nolds
kornbøger indtryk af en forholdsvis stor
tilførsel af bondekorn - når man ser på
den samlede forsyning, vel at mærke.
For der er kun få tilfælde af bondele-
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Den 56 m lange og 11 m brede m agasinbygning på Korsør fæ stning - opført i begyndelsen a f
1600-tallet - blev i 1700-tallet brugt til opmagasinering a f korn til offentligt forbrug. E n indbe
retning fra 1743 oplyser, at huset kunne rum m e 600-700 tdr. korn og “K rudt og Kugler neden
under“ (Danske kancelli. D 102a). Der lå m agasinbygninger i mange danske købstæder - dog
fortrinsvis i byer med amtstuer. Kornet kom fortrinsvis ind gennem kornskatter fra bønderne i
amtet, og det meste a f kornet blev anvendt a f militæret. Ved akut kornmangel i den pågældende
landsdel kunne der dog åbnes for et magasin, således at den lokale befolkning for et beskedent beløb
kunne modtage en afm ålt ration. Foto Flem m ing Jensen.

verancer på mere end 20 tdr. om året, og
de pågældende bønder havde tilsynela
dende alle gårde langt over middel. En
kursorisk gennemgang af skifteproto
kollerne fra Korsør og Slagelse ca.
1750-1800 peger i samme retning. Der
er kun fundet ganske få bondefordrin
ger på kornleverancer over 10 tdr., og i
det omfang, det har været muligt at
skaffe yderligere oplysninger om disse
bønder, har det vist sig, at de alle be
stred gårde med et meget stort h a rt
korn.76 Over for disse står Hans Hansen
i Jernbjerg, der omkring 1800 var i
stand til at forsyne Jonas Lund med ca.
100 tdr. korn om året. Han kan tjene
som et eksempel på, at udskiftning, nye
afgrøder og omlægning af skatte- og af

giftssystemet gjorde det muligt for bøn
derne at sende meget mere korn på
markedet end tidligere. Men han kan
også bruges til at illustrere de store for
skelle på bøndernes leveringsdygtighed,
for der er ingen tvivl om, at Hansen var
et usædvanligt tilfælde.
Hvad prishistorie angår, tyder gen
nemgangen af Nolds kornbøger på, at
vestsjællandske kornakkorder om korn
opkøb i midten af 1700-tallet blev fast
sat i forhold til de amtslige kirkekøb i
stedet for kapitelstaksterne, og priserne
ved løbende handel rettede sig også i
langt højere grad efter kirkekøbet. Der
er derfor grund til at tillægge kirkekø
bene væsentligt større interesse, end
det hidtil har været tilfældet. En gen209
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nemgang af skiftesager fra Korsør og
Slagelse viser, at der også i 1760’erne og
begyndelsen af 1770’erne foregik afreg
ning af tiendekorn efter kirkekøb. Der
imod er alle afregninger efter 1775 sket
efter kapitelstakst. I 1770’erne og
1780’erne lyder akkorderne på 20 eller
24 sk. (dvs. 7-15 %) under kapitels
takst, og de 20 sk. er også, hvad Hol
steinborgs gedsforvaltere gentagne
gange blev tilbudt i årene 1785-1792.
Spredte notitser i Jonas Lunds ”kasse
bog“ viser i øvrigt også, at han sidst i
1780’erne opkøbte korn 20-24 sk. under
kapitelstakst. Efter 1800 var hans nor
male takst derimod 16 sk. (ca. 5 %) un
der kapitelstakst.
Dette noget begrænsede og spredte
materiale tyder altså på, at de sydvestsjællandske købmænds indkøbspriser
gradvis nærmede sig kapitelstakstni
veauet, og i årene omkring 1800 gav
Ærøskipperne endda ofte 1-2 mk. over
kapitelstakst. Disse resultater falder
godt i tråd med Skrubbeltrangs konklu
sioner, hvorimod Rafners prisvurderin
ger ikke holder stik. Vel er købstædernes torvepriser ikke blevet inddraget i
denne undersøgelse, men godsforvalter
brevenes oplysninger - der ganske vist
ikke er uden tendens - giver absolut
ikke indtryk af, at bønderne opnåede
bedre priser end godserne, snarere
tværtimod. Spredte notitser i diverse
skiftesager peger i samme retning.
Der forestår endnu mange store op
gaver for dansk prishistorisk forskning,
og det samme gælder udforskningen af
de økonomiske relationer mellem by og
land. Et meget omfattende og uensartet
kildemateriale er til rådighed. I denne
artikel er kun to af de centrale kilde
grupper blevet underkastet en nærmere
undersøgelse. Købmandsbøger er des
værre kun bevaret i meget ringe grad,
men der dukker dog enkelte ”nye“ op en
gang imellem. Nolds købmandsbøger er
således skaffet til veje ved nyregistreringsarbejde på Landsarkivet for Sjæl
land i København. Derimod rummer
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mange retsbetjent arkiver store mæng
der upåagtede skiftedokumenter, der
ved minutiøs granskning kan aftvinges
et væld af værdifulde oplysninger om
forgangne tiders økonomiske og sociale
forhold.
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note 10), s. 11-14.
RA. Rtk. 2243.347.
Jf. bl.a. Frandsen: Bonden og købm anden
(se note 10), s. 7; Boje: Danske provinskøb
m æ nd (se note 9), s. 151.
RA. R egnskaber 1660-ca. 1848: K øbstads
regnskaber, Skælskør, pk. 10, 1735-1764.

211

Jørgen M ikkelsen
28. LAK. V ester Flakkebjerg herreds provsti.
Skifteprotokol 1753-1790, fol. 60 og 65.
29. I 1751 indgik præ sten i K arrebæ k kon
tra k t med købm and H ansteen i N æstved
om leverance a f de næ ste tre års præ stetiende fra K arrebæ k landsby. K ontrakten er
bevaret i form a f en afskrift i H ansteens
skiftesag. LAK. Næstved byfoged. Skifte
protokol 1752-1760, fol. 369ff.
30. Om dårlig kornkvalitet, se bl.a. Jen s
Holmgaard: Indberetninger om kornavlen
i D anm ark 1778 og forslag til dens forbed
ring, Bol og By 1. rk. 3, 1962, s. 7-22.
31. K apitelstaksterne er try k t i K apitelstak
ster i ældre og nyere Tid, udg. Statens S ta 
tistiske Bureau, 1904 {Statistiske M edde
lelser 4. rk. 15:1). Kirkekøbene findes i
LAK. Sjællands stiftsøvrighed, D.II. K ir
keregnskaber for Skt. Peders kirke, Sla
gelse, div. å r 1737-1814.
32. Peder Nolds kornbog 1741-1749, s. 86 og
92. Om købm andsfortjenester, se bl.a. Ole
Degn: R ig og fattig i Ribe. Økonomiske og
sociale forhold i Ribe-sam fundet 15601660, 1981, bd. 1, s. 137-138; Boje: Danske
provinskøbm ænd (se note 9), s. 187-197.
33. EA. Købmand Jonas Lund, Slagelse. K orn
bogen er ved en fejl slu td ateret til 1807.
34. LAK. Slagelse rådstue. K æm nerregnskaber (div. år).
35. RA. Regnskaber 1660-ca. 1848: K øbstads
regnskaber, Slagelse (div. år). Sam m en
ligninger mellem diverse ekstrask attem andtal og folketællinger giver indtryk af,
a t der i købstæ derne v ar yderst få tjene
stefolk under 12 år.
36. Jonas Lund. Kornbog 1800-1807, s.
60-62.
37. LAK. Slagelse byfoged. Skifteprotokol
1806-1815, fol. 195-196. En købmand
med meget store udlån omtales i Lars
Henningsen: H andelsbyen H aderslev i
1700-årene, Sønderjyske Årbøger 1992, s.
65-68.
38. Slagelse byfoged. Skiftedokum enter 18101812 (Jonas Lunds bo, bilag 1).
39. Der er fundet et p ar ek stra (men små)
kornakkorder i kladdebogen. De er tag et
med i statistikken.
40. LAK. Sjællands stiftsøvrighed, B.V. Origi
nale bidrag til stiftsbogen. Løve, Merløse,
Møns, Ods og Ramsø h erred er 1802-1804,
1831-1837 (beskrivelsen a f Gierslev sogn,
s. 19).
41. Jonas Lund. Kornbog 1800-1807, s. 3-4.
LAK. Skt. M ikkels pastorat. A.4. Tiende
sager 1797-1814.
42. K aren Schousboe, udg.: E n fæstebondes
liv. Erindringer og optegnelser a f gårdfæ 
ster og sognefoged Søren Pedersen, H avre
bjerg (1776-1839), 1983, s. 28 og 31. LAK.
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43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.

Sorø akademi. N ordre godsdistrikt. F æ ste
protokol 1791-1809, s. 723-726.
LAK. Sorø akadem i. Jordebog over Sorø
Akademis nordre distrikts godser å r 1804,
s 52—53.
Jonas Lund. Kassebog 1783-1809, fol.
259b.
LAK. Mørup gods. Skøder, adkom stbreve
og jordebøger 1756-1824.
LAK. Korsør rådstue. H ovedregnskaber
(div. år). RA. Regnskaber 1660-ca. 1848:
Købstadsregnskaber, Korsør (div. år).
Korsør rådstue. B randtaksation 17911800. Om købm ænds andele a f ejendoms
m assen i andre byer, se bl.a. Gregers H an
sen: Købmændene i Sakskøbing og Maribo
(se note 11), s. 29-32 og 39.
Om den sam tidige arbejdsanstalt i K a
lundborg, se Tyge Krogh: Fattigvæ sen og
arbejdstvang - om kam pen mod doven
skab og ørkesløshed i K alundborg 17901840, Fortid og N u tid 29, 1981-1982. s.
647-671.
LAK. Korsør og Antvorskov am ter. Kopi
bog 1785-1786.
Korsør rådstue. Fortegnelser over ejerne
a f m arkjorderne m.fl. dokum enter vedr.
m arkjorder 1701-1842.
Korsør byfoged. Skiftedokum enter 1795,
M arcus L auritzen II (hæfte 20, fordring
67, og hæfte 24, fordring 79 og 81).
Korsør byfoged. Skiftedokum enter 1795,
M arcus L auritzen I (bilag 197). H ans Chr.
Johansen h a r påvist, a t der netop i 17821783 skete et kraftigt boom i den danske
søfart på Vestindien. H ans Chr. Johansen:
Den danske skibsfart i sidste halvdel af
det 18. århundrede, Erhvervshistorisk Å r
bog 1975, s. 73.
Korsør byfoged. Skifteprotokol 1776-1800,
fol. 489.
Korsør byfoged. Skiftedokum enter 1795,
M arcus L auritzen I (bilag 194).
Jf. Boje: Danske provinskøbm ænd (se note
9), s. 138.
Korsør byfoged. Skiftedokum enter 1795,
M arcus L auritzen I (bilag 229).
Sst. (bilag 185). Sjællands stiftsøvrighed,
B.V. O riginale bidrag til stiftsbogen. Ring
sted, Skippinge, Slagelse og Smørum h e r
reder 1802-1804, 1831-1837 (lægget for
Lundforlund og Gerlev sogne).
Korsør byfoged. Skiftedokum enter 1795,
M arcus L auritzen I (bilag 198).
Sst. (bilag 164).
Sst. (bilag 197). Der kan iagttages prisfor
skelle på hovedgårds- og bønderkorn i
flere andre købm andsskifter. Se bl.a. skif
te t efter C hristen A aris’ h u stru , K aren
N ielsdatter (Korsør byfoged. Skiftedoku
m enter 1780).

Korn, købm ænd og kreditter
61. G erdrup og Lyngbygårds handelsrelatio
ner til de næ rm este købstæ der omtales- i
Lotte Dombernowsky: Ca. 1720-1810, Det
danske landbrugs historie, red. Claus
Bjørn m.fl., 2, 1988, s. 223.
62. Denne gennem gang bygger udelukkende
på de breve (1784-1792), der er try k t i Ole
H. C hristensen: Storlandbrug under om 
formning. Uddrag a f danske godsforval
terbreve 1784-1792, 1982. Der vil i det føl
gende blive henvist til datoer i stedet for
sidetal, da datoreferencerne er m ere p ræ 
cise.
63. Sst., Holsteinborg 18.1.1785, 18.12.1790,
11.10.1791. Fuirendal 4.10.1785 og
11.10.1791.
64. Sst., Holsteinborg 18.12.1790.
65. Sst., Holsteinborg 28.1.1787. Dog ser langt
over 90% a f godsets opkøb a f tøm m er ud til
a t væ re foretaget i de næ rm este købstæ 
der, først og frem m est Korsør. Ole H. C hri
stensen: Grevskabet Holsteinborgs øko
nomi og drift 1750-1800 - aspekter a f en
sjællandsk lokaløkonomi, 1983 (utrykt
speciale ved In stitu t for Økonomisk H isto
rie, Københavns U niversitet), s. 68.
66. Christensen: Storlandbrug (se note 62),
Holsteinborg 30.10.1791.
67. Sst., Holsteinborg 10.11.1790.
68. Sml. også sst., Holsteinborg 19.6.1791 og
29.11.1791.
69. LAK. Holsteinborg gods. Regnskaber med
bilag for Holsteinborg og Snedinge 1780-

70.
71.
72.

73.
74.
75.

76.

1795 (pk. 383-393) og R egnskaber med bi
lag for grevskabet Holsteinborg 17951807 (pk. 394-405). Regnskaberne for Fui
rendal 1781-1795 (pk. 357-363) indehol
der ikke oversigter over den sam lede korn
afsætning.
Se bl.a. Christensen: Storlandbrug (se
note 62), Holsteinborg 9.10.1790.
Sst., Holsteinborg, navnlig 9.10.1790,
11.10.1791 og 24.1.1792, men også
18.1.1785, 18.10.1785 og 24.10.1786.
Nogle eksem pler på norm al pris: Sst., Hol
steinborg 1.3.1785, 16.3.1790, 13.4.1790,
27.4.1790. E t par eksem pler på høj pris:
Sst., Holsteinborg 25.4.1786 og Fuirendal
4.4.1786.
Bl.a. sst., Holsteinborg 11.12.1792 og Fui
rendal 3.4.1790 og 6.11.1790.
LAK. Slagelse byfoged. Skiftedokum enter
1749-1766 (II).
Frandsen: Bonden og købm anden (se note
10), s. 7-8. Frandsen gør dog sam tidig op
m ærksom på, a t bonden kunne anvende
andre købmænd sideløbende til k o n tan t
handel (s. 12).
I købm and Broer Møllers skifte fra 1778
omtales der f.eks. tre gårdm æ nd med le
verancer på hhv. 64, 41 og 23 tdr. byg. De
to sidstnæ vnte er blevet identificeret som
brugere a f gårde på hhv. 12 og 10 tdr. htk.
Korsør byfoged. Skifteprotokol 1776-1800,
fol. 34.
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Johannes Steenstrup blev 90 år gam m el og var aktiv i sin forskning lige til det sidste. Også i andre
henseender holdt han sig i form - cyklede således, til han var over de 80. Fra 1882 til 1917 var han
professor ved Københavns Universitet. Ved f.eks. at holde forelæsninger om “de Danskes Forhold til
Naturom givelserne“fra begyndelsen a f historisk tid til sam tiden (1905) viste han sans for de lange
linier i historien, før begrebet var opfundet. H an virkede dog mere gennem sit forfatterskab end
gennem sine forelæsninger. H ans “stam m ende sætninger mindede om et ikke alt for vel udarbejdet
system a f hikke,“ skriver Jeppe A akjæ r (Før det dages, 1929, s. 176). - Fotografi i Det Kongelige
Bibliotek.

Johannes Steenstrup

Johannes Steenstrup som folkevise- og
stednavneforsker
Jon A.P. Gissel
Fortid og N u tid oktober 1993, hefte 3, s. 215-234.
Allerede i sin sam tids historikerm iljø stod Johannes Steenstrup som en
respekteret, men isoleret skikkelse. E ftertiden h a r væ ret tilbøjelig til a t
overse ham , fordi interessen h a r koncentreret sig om den radikale
historikertradition, der blev grundlagt af S teenstrups sam tidige Kr.
Erslev. Jon A.P. Gissel argum enterer i denne artikel for, a t Steenstrup
forstås bedre og frem står m indre isoleret, hvis m an ser ham i sam m en
hæ ng med hans konservative åndsfæ ller inden for andre fagom råder h er navnlig E rn st von der Recke. S teenstrups synteseevne, hans tv æ r
faglighed og hans bevidsthed om alt intellektuelt arbejdes tidsbundet
hed er træ k, som m å give hans forfatterskab øget interesse i dag; det
samme gælder hans vilje til a t se den danske k u ltu r i en europæisk
sam m enhæng. Og hans kom bination a f intuition og kritisk sans skabte
ikke en indre m odsætning, men var dybt forankret i hans livs- og
videnskabsopfattelse.
Jon A.P. Gissel, f. 1961, cand.mag. Adresse: Rugkærgårdsvej 12, 2630
T åstrup.

Johannes Steenstrup (1844-1935) var
en af de store skikkelser i dansk histo
rieforskning i årtierne omkring århun
dredeskiftet, og hans interessefelt rakte
langt ud over almindelig politisk histo
rie. På en række områder, der bredt kan
betegnes som kulturhistoriske, har han
ydet en grundlæggende eller foregri
bende indsats; ud over de to emner, der
behandles her, kan nævnes, at han
fandt på at skrive om den danske kvin
des historie på et tidspunkt, da det ikke
var almindeligt blandt historikere at
tage dette emne op. Steenstrup er ikke
så kendt i dag, dels fordi eftertiden, in
den for faget historie, har været stæ rkt
fikseret på den samtidige Kr. Erslev,
dels og i sammenhæng hermed fordi
han som repræ sentant for den nationale
konservatismes grundholdning stod
som en af en række forfattere, der var i
opposition til tidens sejrende radika
lisme, og som senere er blevet set gen
nem deres modstanderes briller. Ernst
von der Recke, K.G. Brøndsted og Hen

rik Scharling kan nævnes som andre
eksempler.
Inden for folkevise- og stednavne
forskningen har han nok altid været
anerkendt.1 Hans indsats inden for
disse felter viser så stor indbyrdes lig
hed, både i fremgangsmåde og i resulta
ter, at det vil være rimeligt at beskrive
dem sammen. Derved skulle både hans
metode og hans bredde blive belyst.
Inden dette vil jeg søge at placere
Steenstrup i en større åndshistorisk
sammenhæng ud fra to hovedsynspunk
ter: Hans stilling i forhold til en tradi
tion inden for faget historie og hans stil
ling i forhold til samtidige åndsfæller de konservatives situation efter 1870 der naturligvis indgår i en større form
for tradition. Endelig vil jeg give en
oversigt over senere historikeres omtale
af Steenstrup.
Jeg skal understrege, at tanken er
at skrive et stykke forskningshistorie,
og at jeg ikke føler mig kompetent til
at inddrage forskningens nuværende
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standpunkter inden for folkevise- og
stednavneforskningen.

Historismen
Steenstrup sluttede sig til den retning,
som kaldes historismen. Den er mildest
talt ikke noget entydigt begreb, men vil
her blive behandlet med sekulariserin
gen som overordnet synsvinkel. Seku
lariseringen eller verdsliggørelsen be
tegner tankegangens løsrivelse fra de
religiøse rødder. Men den er et sammen
sat fænomen, der har strakt sig over
flere århundreder og ofte ikke betegner
et direkte brud med synsmåder og be
greber, som står i forbindelse med den
religiøse verdensopfattelse, men en op
blødning af dem eller tværtimod en
uhæmmet udvikling af dem, mens de
religiøse rødder kappedes over. Ranke,
der sagde, at ”jede Epoche ist unm ittel
bar zu Gott“, var vel ikke for intet op
vokset i protestantismens og pietismens
hjemland; kernen i de to bevægelser var
jo det enkelte menneskes umiddelbare
forhold til Gud.
Den bærende tanke i historismens
brogede verden og i Steenstrups histo
riesyn er, at de historiske størrelser
skal behandles som individualiteter, og
dermed en afvisning af abstrakte gene
raliseringer. Historismens rødder må
bl.a. kunne søges i den kirkelige histo
rieskrivning mellem reformationen og
den franske reformation, men det al
mindelige indtryk af den historiografi
ske litteratur er, at denne baggrund
ikke har haft forfatternes interesse.2
Det viser vel bare, at de selv er sekulari
serede, derved at de skiller den gejstlige
fra den verdslige historieskrivning. Til
svarende har teologerne ikke beskæfti
get sig meget med historiografi. Resul
tatet er, at det store område, som for
bindelseslinierne mellem teologi og hi
storieteori udgør, er et mindre udfor
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sket emne. Jeg tror ikke, man forstår
meget af historismen uden denne bag
grund. Her er nogle hovedpunkter:
I perioden 1500-1800 fremkom ad
skillelsen mellem gejstlig og verdslig hi
storieskrivning bl.a. ved, at begge reli
gionspartiers historikere koncentrerede
sig om kirkens historie. Der kom også
betydelige fremskridt i behandlingen af
kilderne, som ikke mindst benedikti
nerne stod for. Tanker i selve reforma
tionen om, at enhver burde læse Biblen
selv, og om det almindelige præ ste
dømme kunne også fremme mere indivi
dualistiske anskuelser. Hos yderliggå
ende reformatoriske skikkelser som Se
bastian Franck (1499-1542) finder man
tanker om, at Guds hensigter lettere
kan forstås ud fra historien end ud fra
Biblen, og at en rigtig selverkendelse er
udgangspunkt for en virkelig tydning af
historien. Senere fremdrog pietismen,
der kæmpede på en dobbelt front mod to
intellektualistiske modstandere, orto
doksien og rationalismen, stæ rkt den
enkeltes personlige fromhed og empi
rien. Fysik og lignende videnskaber
blev foretrukket som ledende til forstå
else af Guds plan. Skriftfortolkningen
(hermeneutikken) blev stillet i m idt
punktet af det teologiske studium i ste
det for dogmatikken. Og derfor får kir
kehistorien en fremtrædende plads som
udtryk for de troendes erfaringer og
som noget, den enkelte kristne og ikke
kun de lærde bør beskæftige sig med.
Det er ikke nok at kende de ydre kends
gerninger, men det indre trosliv er af
gørende, man søger mod en større psy
kologisk forståelse, samtidig med at der
danner sig en opfattelse af, at den histo
riske afstand gør det svært at forstå for
tidens tænkemåde.
Den store pietistiske historiker Gott
fried Arnold (1666-1714) prøvede at
komme bag om kilderne og fremhævede
kæ tterne på den officielle kirkes bekost
ning. Han søger den enkelte troende i
historien; menneskenes sjæle er i cen
trum , personligheden er bevægende
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kraft i historien - ikke forstanden, men
den sjælelige grundretning, viljen. Han
bruger erfaringsmæssige, historiske ar
gumenter snarere end dogmatiske og
arbejder med dokumentation, meddeler
aktstykker m.m.
Johann Gottfried von Herder (17441803) er en nøgleskikkelse ved overgan
gen til det 19. århundredes historisme.
Han er stæ rkt påvirket af pietismen i
sit gennemførte individualitetsprincip,
men samtidig viser sekulariseringen sig
i, at han udvider det fra at gælde det
enkelte menneske til også at gælde det
enkelte folk. Begges væsen er i deres
dybeste grund individuel, og forståelse
af de andre kommer af forståelse af sig
selv; enheden i mangfoldigheden kom
mer af enkelthedernes præg af Skabe
ren. Dette er vigtigt, fordi det individu
elle hos det 19. århundredes historister,
og navnlig de ældre, ikke er det tilfæl
dige og private, men genstandens egent
lige væsen, det uforgængelige, som
kommer fra Gud. For Herder er den fø
lelsesmæssige forbindelse mellem sub
jekt og objekt afgørende, erkendelsen er
afhængig af følelsen; han opfandt ordet
”indføling(sevne)“.
Hos Herder findes organismetankens
oprindelse: I barnet og i folkets tidlige
periode lægges grunden til det, der
kommer senere. Planten lutrer frem
med stof til dele af sig selv, grundlæg
gende ændringer kan ikke komme ude
fra; i det mindste må det oprindelige
blande sig med det nye. Det samme ved
bliver ikke at være det samme, men
tempoet i udviklingen kan heller ikke
sættes op. Denne vegetative udvikling
ledes af Gud; alt liv er groende i konti
nuitet, men forankret i Ham. Helheds
bevægelsen kommer kun i gang ved
utallige små enkeltkræfters medvirken.
Det er ikke svært at se, hvorfor Her
der havde interesse for folkenes urpo
esi, han opfandt også begrebet folkevi
ser. Det m åtte så meget mere være til
fældet, som for ham den åndelige be
vidstheds medium er sproget, og poe

sien er menneskeslægtens modersmål.
Der sker en betoning af det nationale;
mennesket bliver kun menneske gen
nem sin plads i historien og traditionen.
Folkeslagene bliver til det, naturen gør
dem til. Individualitetsprincippet hos
Herder hviler mere på en forestilling om
naturnødvendighed end på en kristen
tanke om viljens frihed.
Leopold von Ranke (1795-1886) er hi
storismens hovedskikkelse, og hos ham
er der endnu sammenhæng mellem det
egenartede hele og verdenshelheden.
Det overordnede, den bagvedliggende
åndelige helhed kan kun anes gennem
et nøje studium af enkelthederne. Her
til anvender han ikke blot de metodiske
landvindinger inden for eksegesen, den
klassiske filologi og den tyske retshistoriske skole angående kildens troværdig
hed og dens baggrund, men også kravet
om, at enhver historisk størrelse kun
må dømmes ud fra situationen og sine
egne iboende love. Især er det staten
som individ, der interesserer ham; den
store civilisatoriske kraft. Udenrigspoli
tikken får overvægten hos ham, og han
er enig med den hegelske skole i ved
staten først og fremmest at forstå re
geringen. Dermed er hans historie over
vejende politisk historie, især politisk
interiørkunst. Herhjemme videreførte
Caspar Paludan-Müller Rankes tanker
med en skarp kritik med hovedvægt på
politisk historie, men også med den
store historikers geniale greb som sy
stemets højdepunkt og bekræftelse (di
vinationsgave).
De senere historister videreførte den
tekniske side af Rankes virke, trangen
til empiri og enkeltundersøgelser, men
opgav tanken om en bagvedliggende ån
delig enhed. I sammenhæng hermed
kom en endnu stærkere betoning af sta
ten og af den stærkeres ret; i den preus
siske skole medførte dette, at historien
skulle tjene nutidens politiske stand
punkter. Men det kunne også som hos
Erslev forenes med positivisme, således
at den moderne videnskab pr. definition
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antoges at være upartisk og dermed i
stand til at fælde ufejlbarlige domme.
Historismen var en del af den store
romantiske bevægelse gennem hele det
19. århundrede; ønsket om at søge det
oprindelige, den dobbelte bestræbelse
efter det karakteristiske og det almen
gyldige, det anelsesfulde og divinations
tanken er romantiske ideer. Også den
nationale interesse er romantisk - man
tænke på folkevisernes store betydning
for romantikken både litteræ rt og musi
kalsk, en betydning der kulminerede
med Chr. Richardts og Peter Heises
opera Drot og Marsk fra 1878. Her er
ikke alene emnet taget fra Marsk Stigviserne, og enkeltpartier er præget af
folkevisen, men tekst og musik tilstræ 
ber som helhed en folkevisestil. Men for
de nationale ytringer må man ikke
glemme, at romantikken var meget in
ternational; kun hos dele af den natio
nalliberale og stæ rkt skandinavistiske
generation kom der en tilbøjelighed til
at søge altings oprindelse i det oldnordi
ske. Hos nogle blev det nationale nok en
slags erstatningsreligion. Hos Steenstrup forsvinder tanken om helheden i
mangfoldigheden aldrig, og han kan
samtidig siges at adskille sig fra de
nævnte historister ved at tage så mange
kulturhistoriske emner op; noget som
til gengæld er i bedste overensstem
melse med romantikken. I den hense
ende kan han siges at have virket i
samme retning som Troels-Lund. Det
indgår også i sammenhængen, at på et
tidspunkt, da faget historie var ved at
afgrænse sig skarpere udadtil, var
Steenstrup den, der kom udefra; han
var ju rist af uddannelse og har selv ud
talt, hvor meget den retshistoriske
skole betød for ham.3 Modsat Erslev,
som i hele sin uddannelse færdedes in
den for faget og f.eks. hørte PaludanMüllers propædeutiske forelæsninger,
hvad Steenstrup ikke gjorde, og rejste
til Berlin for at høre om kildekritik,
hvorimod Steenstrup opsøgte retshistorikerne.
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De konservatives videnskabssyn
I den kulturkamp, som fandt sted i
årene efter 1870, kom de konservative i
de forskellige grene af åndslivet til at
mangle deres naturlige samlingspunkt,
idet det teologiske fakultet var svækket
efter Kierkegaards angreb og diskussio
nen om tro og viden i 1860’erne; senere
af intern uenighed om, hvorvidt teologi
skulle være en videnskab som andre vi
denskaber eller menighedens præsteskole.4 Der kom dog ét stort udspil fra
konservativ teologisk side, nemlig Hen
rik Scharlings historieteologiske syn
tese Menneskehed og Christendom. In
teressant er her hans fremhævelse af
det umulige i en rent objektiv historie
skrivning: Den personlige Erfaring og
Overbevisning danner forudsætningen
for den verdenshistoriske Forstaaelse. En reen forudsætningsløs Betragtning
a f Historien ... vil aldrig faa andet ud a f
Historien end en Hoben forvirrede Be
givenheder uden Plan, uden Sam m en
hæng, uden Formaal.z I sine Reisestudier videreførte han tanken: Kritiken er
paa eengang det nittende Aarhundredes
Styrke og Svaghed.... Kritiken har kun
Betydning, hvor den har et givet Grund
lag at arbeide paa; hvor et saadant
mangler, kommer Kritiken til at svæve i
Luften og medfører Holdningsløshed og
Usikkerhed.s En tidlig advarsel mod re
lativisme.
Men i hovedsagen kom de konserva
tive til at kæmpe ret alene inden for
deres respektive områder. Det vil her
være af særlig interesse at se på deres
holdning til det nationale. Naturligvis
er de nationale (og forsvarsvenlige),
men de er det ikke i skandinavistisk
forstand. Tværtimod lægger en stribe
udsagn i forfatterskaberne afstand til
danskernes stemning efter Treårskri
gen samtidig med, at de næ rer stor re
spekt for en skikkelse som Carl Ploug.
Skarpt er det udtrykt af E rnst von der
Recke i indledningen til Plougs Efter
ladte Digte : ... det nationale Skry deri,
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Også E rnst von der Recke (1848-1933) blev gam m el og var aktiv i en høj alder. Som digter
repræsenterede han et rom antisk skønhedsideal og vendte sig imod naturalism en. H an havde stor
succes med skuespillet “Bertrand de B orn“ i 1873, skrev mange lyriske digte og er en a f vore mest
komponerede digtere. Senere gik han mere og mere over til en videnskabelig behandling a f digt
ningen, først som metriker, siden som folkevisefor sker. H ans selvtillid vakte til tider anstød, men
hans videnskabelige arbejder er uhyre solidt funderede. H an havde udpræget aristokratiske sym pa
tier og interesser, fremhævede visernes oprindelse i adelen og tilegnede sit værk “D anm arks Fornviser“ til Odd-Fellow-ordenen i Danmark. Karakteristiske for ham er nogle ord, han skrev under et
portræt a f Estrup: Held den, som gaaer mod Tidens S trø m / til Tidens eget Gavn: / Den vaagner dog
engang a f D røm / og kranser Heltens N avn! - Fotografi i Det Kongelige Bibliotek.

der i Perioden 1848-64 stak Hovedet
stærkt frem hos visse samtidige Digtere,
og som i Virkeligheden er tydsk i Ordets
sletteste Betydning, var ham så fjernt
som muligt.1 Jævnfør også Reckes digt
til Ploug i hans Blandede Digte og digtet
Sophia Amalia (En Protest)’. A t en
tydskfødt Dronning var Danmark gods skrevet på et tidspunkt, da ”Jam m ers
mindet“ ellers dominerede billedet. Lit
teraturhistorikeren Julius Paludan ud
trykker den samme skelnen mellem
skandinavismen og personligheden
Ploug i sin mindetale for denne.9 Også
K.G. Brøndsted taler om vort davæ

rende Hovmod samtidig med, at der
ikke er tvivl om, at Ploug har en stor
plads i hans hjerte.10
På samme måde mærker man viden
skabeligt en afstandtagen fra skandina
vismen hos dem. Julius Paludan bebrej
der således N.M. Petersen og Carl Ro
senberg, at de kun så på de nordiske
kulturbevægelser, Oldnorden eller for
holdet til de andre nordiske lande uden
at sammenligne med de europæiske:
(Litteraturen) maa skildres paa de store
almindelige Culturstrømningers Bag
grund.11 I Reckes metrik og folkevise
forskning kommer det gang på gang til
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udtryk. I sin disputats afviste han
Svend Grundtvigs, N.M. Petersens og
Carl Rosenbergs forsøg på at aflede vi
serne af olddigtningen, bl.a. ved at vise,
at bogstavrim i middelalderen forekom
mer sjældent og i hvert fald ikke oftere,
end at det kan være en tilfældighed.121
en anmeldelse af en fransk oversættelse
af nordiske folkeviser skriver han: Der
er lidt afen Forgudelse i Pineaus Enthusiasme for vore Viser, som vi Nordboere
let kunne tilgive, men som neppe kan
staa for kritik.13 Man kan også se P.A.
Rosenbergs indsigelse mod, at Dan
mark før 1870 skulle have isoleret sig:
Vor Guldalders store Digtere lærte alle
a f Europa.14
Man finder endvidere hos de konser
vative en afstand til positivistiske fore
stillinger om en rent objektiv viden
skab, jf. Scharlings ovenfor citerede ud
talelser. Tydeligt mener således K.G.
Brøndsted, at historien skal indeholde
livsværdier, ligesom kunsten: Den saakaldte ”Historiens Dom“har i mine Øjne
intet majestætisk eller inappellabelt ved
sig, eftersom den kan kuldkastes naarsomhelst, ikke blot ved nye Kendsger
ninger, men ogsaa ved nye Belysnin
g e r .O g : Aandshistorien er nødt til at
være karakteriserende, det er (mere eller
mindre) dømmende ... den er jo ikke
selvregistrerende ... der er aldrig skrevet
og kan aldrig skrives en Aandshistorie
uden præget a f Forfatterens moralske
Standpunkt, hans positive eller negative
Forhold til godt og ondt.™ Steenstrup
indtager her nærm est et mellemstand
punkt; han finder Ranke for kølig, men
Grundtvig for ivrig efter at fælde
domme. Han skriver: De Handlinger,
Begivenheder og Personer, som Histori
keren naar til at kunne fremstille, skal
han vel ikke undlade at bedømme, men
han skal vogte sig for at gøre dette til en
Hovedopgave for sit Arbejde. Thi først og
fremmest gælder det for ham at forstaa
og at forklarej1 dette er meget histori
stisk. Men at forstå er ikke det samme
som at forklare; når forskeren forklarer,
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ser han individualiteten i en større sam 
menhæng og er måske ikke ved at afsige
dommen, men nok ved at opstille pra?misserne. Den samme både-og-holdning
specielt med henblik på det nationale
kommer frem i en avissamtale fra 1924:
Imellem Chauvinismen og den klyn
kende Historieskrivning er der et meget
stort Spring - der er en Mellemvej, som
hedder den rolige Betragtning. Det er
den rigtige.... Naturligvis er det umuligt
at skabe en objektiv Historieskrivning,
fordi enhver Historiker maa skrive ud
fra sin subjektive Opfattelse a f Begiven
heder og Personer - men at vi i alle
Lande stræber efter at se Tingene ogsaa
fra Modstanderens Standpunkt, er dog
vist.™
De egenskaber, Steenstrup fremhæ
ver hos brygger Jacobsen - personlig
religiøsitet, udadvendt praktisk evne
og offervillig kunstbegejstring - er
gennemgående i forfatterskabet.19 Den
nære sammenhæng mellem etik og psy
kologi er karakteristisk for disse forfat
tere; blandt talrige eksempler kan næv
nes Thomas Langes noveller En Sonnet
a f Adam Homo og Et Portræ t2® Man
finder den også hos Steenstrup f.eks. i
skildringen af Knud den Hellige.21 Fan
tasien er nødvendig i kunsten: Julius
Paludan påviser i sin bog om Zola,22
hvordan forfatterens fantasi gang på
gang gennembryder naturalism ens pro
gram og får ham til at forsynde sig mod
sine egne teorier; men den er det også i
videnskaben: Steenstrup fremhæver, at
den er en nødvendighed for historike
ren, der skal søge oplysninger, ligesom
indlevelsesevne, den indtrængende Forstaaelse.22

I Erslevs skygge
Litteraturen om Steenstrup er begræn
set; når Povl Bagge skriver om historie
forskningens videnskabelige karakter,
undlader han helt at omtale Steenstrups svar til Erslev;24 det samme gæl-
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der Karsten Thorborgs Arbejdspapi
rer.25 I historiografiske fremstillinger
spiller han også en ringe rolle. Knud
Fabricius’ gennembrudsartikel omtaler
ham kort og kontant, slutter sig kun del
vis til den nye Methode, anlægger et ari
stokratisk Helhedssyn og nærer en rent
personlig Kærlighed til de a f ham be
handlede Emner.26 Den sidste bemærk
ning er ikke mindst karakteristisk for
positivismen ved at opfatte det som ne
gativt, der for Steenstrup snarere har
været en forudsætning. Den historio
grafiske debat i 1970’erne beskæftigede
sig helt overvejende med Erslev og
Arup.
Ellen Jørgensen har givet en fyldig,
bibliografisk præget og ret positiv om
tale i Dansk Biografisk Leksikon.27 Af
Steenstrups teori går hun næsten kun
ind på hans kritik af Erslev i Dagbladet
23. m arts 1891. Også Thelma Jexlev gi
ver en ret positiv omtale i indledningen
til udgaven af Steenstrups studier over
den danske kvindes historie - fremhæ
ver hans beskrivelse af renæssancens
betydning for kvindens stilling - og kal
der Nogle Omrids a f min Virksomhed
som Universitetslærer for den bedste in
troduktion til Steenstrups forfatter
skab.28
Jens Henrik Tiemroth omtaler Steen
strup i forbindelse med de radikale hi
storikere; betegner ham som tilhørende
en ældre kritisk skole, med et herme
neutisk, romantisk menneskesyn og en
historistisk verdensopfattelse, med et
intuitivt, subjektivistisk erkendelses
ideal og et uhyre bredt emnevalg, der
tilsammen giver en syntesehistoriker.29
Jens Chr. Manniche har i sin disputats
om Erslev modvilligt indrømmet, at
Steenstrup nok var overlegen i en vis
teoretisk sammenhæng (den hermeneu
tiske cirkel), men han søger dog at
undgå konklusionen ved at skyde på
hans i det hele konservative indstil
lin g 66 Manniche har et problem: Der er
noget, der ikke passer i skemaet - bogen
er ikke for intet skrevet i 1970’erne -

han bruger sit forudfattede billede af
Steenstrup til at afvise et træk, der pe
ger i modsat retning, og viser dermed
det selvbekræftende i en sådan ibåssætning, i stedet for at undersøge det inter
essante i, at en konservativ havde set
længere end en radikal. Nu er Manni
ches ærinde jo ikke Steenstrup, men E r
slev, men han afskærer sig også fra en
mere nuanceret opfattelse af denne ved
at affærdige Steenstrup på denne måde.
Derimod skriver Kai Hørby, at Steen
strup i langt højere grad var tilstande
nes end begivenhedernes historiker og
ydede en væsentlig metodisk indsats på
et højere forskningsniveau end den ele
mentære kildekritiks. Han fremhæver
hans åndelige bredde og menneskelige
rigdom, men mener dog, at hans bind af
Danmarks Riges Historie viser en over
dreven pietetsfølelse over for Saxo.31
En fyldig og i vidt omfang forstående
og anerkendende omtale er givet af Leo
Tandrup i Dansk Biografisk Leksikon;32
han går nærmere ind på Steenstrups
tankeverden og teori, fremhæver Histo
rieskrivningen fra 1915 som teoretisk
værk, men slår sig til gengæld løs i be
stræbelsen på at presse Steenstrup ind i
gængse forestillinger om en ”victoria
ner“. Udtalelsen: Han så ikke forskerens
nutidsbundethed virker meget mærke
lig ud fra de værker, som Tandrup selv
henviser til.

Steenstrup og von der Recke
Det forekommer mig både med henblik
på Steenstrups holdning og på hans
bredde at m åtte være nok så givende at
sammenligne ham nærmere med en af
hans åndsfæller uden for faget historie
som med de radikale historikere. Her er
Ernst von der Recke oplagt, fordi de
begge har forsket i folkeviser. De in
spirerede gensidigt hinanden, men det,
at de begge var konservative, betyder
ikke, at de kan sættes på én formel:
Recke er mindre national, mere aristo221
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kratisk end Steenstrup. Hos Steenstrup
går det nationale fællesskab og det i
befolkningen selvgroede gennem hele
forfatterskabet, Recke ser derimod en
elite som ophav (... en Digtning a f Værd
for Sam tid og Eftertid er aldrig seet at
udgaa fra Andet end det Lag, der sad
inde med den efter Omstændighederne
største Intelligens og høieste K u ltu rf2 og
er meget tilbageholdende i national
henseende:
Det, at en Ting er dansk, er ingen Fordel,
men - heller ingen Feil.2A
Denne forskel viser sig i deres folkevise
forskning, ligesom forskellen mellem
digteren og historikeren. Men begge
hævdede den frie forskers standpunkt
over for ensidig systematisering og ånd
løst holdarbejde, Steenstrup i artiklen
Fri Forskning og Skole og mere under
fundigt i et herligt naturbillede N atur
følelsen overfor Danmarks S kovef2
hvori han beskriver bøgene, der står tæ t
sammen og lukker hinanden ude fra ly
set, hvorimod egen står frit, men gerne
ser ungdommen om sig, Recke i udtalel
sen om, at han går sine egne veje uden
at agte så meget på andres, og at han
tror, det giver større udbytte, end om
det modsatte kunne siges.36
Steenstrups
individualitetsprincip
kommer klart frem i udtalelsen:
Vi har i Historien at gøre med et S to f
a fen helt anden Art end hvad der ellers
omgiver os i Naturens Verden, levende
eller livløst. Vi står overfor Individuali
teter, saaledes som de fremtræder i Fol
keslags, Sam funds eller Personligheders
Skikkelse.
Vi skal vide, at Sam fundet har en in
dividuel Karakter, opfatte og forstaa
den, men ogsaa, at det til en anden Tid
kan være undergaaet en Forandring og
have skiftet Sind og Lune, Syn og
Sm ag.21
Netop ud fra sin opfattelse af histo
rien som individualiteter skriver han
også, at en sammenligning må inde
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holde en vis ensartethed i de sammen
lignede led.38
Denne holdning præger Steenstrups
historiesyn og også hans forskning in
den for de to områder: folkeviserne og
stednavnene.

Folkeviserne
I 1891 udgav Steenstrup bogen Vore
Folkeviser fra Middelalderen. Den sid
ste del af titlen er ikke det mindst vig
tige: Han vil nemlig udskille de ældste
viser og viseelementer fra renæ ssan
cens. Han vil bestemme middelaldervi
sernes ydre form og indre indhold. I for
ordet opstiller han en hel serie af mod
sætninger mellem det Gamle og det Nye,
mellem det Oprindelige med den rette
Tidskolorit og det tilfældigt Paaheftede,
mellem Digterens originale Frembrin
gelse og Hukommelsens Feiltagelser,
mellem den ægte og rette Tone med dens
Naturlighed og Simpelhed og det
Uskjønne sam t - med et billede fra ti
dens interesse for kalkmalerier - mel
lem livfulde Billeder og hvide Mure.
Man mærker sig også, at han har øn
sket at skrive en fremstilling, der var
læselig for alle, og sæ tter det naturligt i
forbindelse med udtalelsen om, at det er
Folkets Fantasi, der har frembragt vi
serne. Når Steenstrup omtaler folkevi
serne som hin evig rindende Kilde, ud
trykker han også en holdning til dem
som den ældste nationale digtning, der
bærer kimen til alt det følgende.39
Steenstrup opstiller en række skelne
mærker, som peger på renæssancens
smag: Et fremtrædende lyrisk element,
det subjektive, brugen af ”jeg“, direkte
tiltale af tilhørerne, moraliseren og øn
sker, ordsprog og almene sandheder.
Med inddragelse af visernes oprindelige
formål, dansen, når han frem til, at i de
ældste viser, bortset fra omkvæd og
eventuelt første strofe, træ der sangeren
selv mindst frem, hvorimod de nævnte
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11500-tallet skrev især adelsdam er viserne ned. Denne nedskrivning, “adelsoverleveringen“, står i
m odsætning til den foregående tid, da m an lærte viserne udenad, og de overleveredes m undtligt.
Nedskrivningen fa n d t sted på et tidspunkt, hvor smagen nok havde skiftet, og viserne ikke længere
brugtes som danseviser. Dette store håndskrift, “Karen Brahes folio“, er fra omtrent 1550 og
indeholder over 200 viser. Det har sit navn, fordi det nu findes i det bibliotek, som blev opbygget a f
den lærde Karen Brahe (1657-1736), som altså ikke har noget med håndskriftets tilblivelse at gøre.
Biblioteket kom efter hende til Odense adelige Jom frukloster og beror nu i Landsarkivet for Fyn. Foto W ermund Bendtsen.

elementer tyder enten på en sen vise
eller en sen tilføjelse, som udtrykket
”det vil jeg for Sandingen sige“, som han
betegner som en fyldekalkslinie, der
blev brugt, hver gang hukommelsen
svigtede. Han beskriver selv sin metode
sådan,40 at han vil lave en række en
kelte undersøgelser og følge hver vej, så
langt han kan, og når sigtelinierne alle
træffer de samme viser, mener han at
være nået til en rigtig inddeling. Man
må også sige, at han har gennemført
enkeltundersøgelserne ud fra en udpræ
get følelse af sammenhæng, og Vore Fol
keviser er en af hans mest velformede og
pædagogiske bøger.
Han søger altså som filolog at analy
sere visernes form og som historiker at

bestemme de oprindelige lag. I et sær
ligt kapitel gør han rede for de histori
ske visers forhold til den begivenhed, de
beskriver. Om ”Kongemødet i Roskilde“
siger han, at den ligger mistænkelig
næ r på Svend Aagesøns krønike og slut
ter, at den er en middelaldervise, men
intet har med det 12. århundrede at
gøre. Billedet af dronning Dagmar mod
siges ikke af andre kilder, derimod ved
vi ellers intet om Bengerd, og det lyse
billede af hendes forgænger har kunnet
skygge for en dronning, der maaske ikke
ret havde vidst at gøre sig yndet', hendes
sønners opførsel har kunnet falde til
bage på hende. Han minder om, at nav
net i middelalderens løb kom til at be
tyde en ond kvinde, og anser visen om
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Visen om dronning Bengerd i A nders Sørensen Vedels udgave. Anders Sørensen Vedel (1542-1616)
var en borgersøn og teolog, der ved adelig protektion fik mange litterære opgaver. H ans ligprædiken
over Frederik 2. i 1588 er berømt. Som forstudium til en stor Danm arkshistorie udgav han i 1591
“J t Hundrede Vduaalde Danske Viser“, den første trykte folkeviseudgave. H an omdigtede viserne og
tilføjede moraliserende vers. E n del a f Steenstrups kritik gik ud på at komme bag om disse
forandringer til visernes middelalderlige form. - Foto Det Kongelige Bibliotek.

Bengerd for et modstykke til Dagmarvisen fra en sen tid.
Kr. Erslev vendte sig imod dette;41
han mener ikke, den på noget punkt
skiller sig ud fra hovedmassen af vore
viser om historiske personer. Han tror,
den er fra samtiden og derfor et fuld
gyldigt udtryk for folkets opfattelse af
Berengarias karakter. Netop derfor bli
ver dronningens dramatiske endeligt
for Erslev et eksempel på den vidtgå
ende digteriske frihed, visedigterne har
haft.
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”Niels Ebbesøn“ anser Steenstrup for
samtidig.
En sammenligning med Ernst von der
Reckes forskning viser både gensidig in
spiration og en forskel i synsvinkel.
Steenstrup slutter sig helt til Reckes
afvisning af, at folkeviserne skulle
stamme fra olddigtningen, undersøger i
hvilke håndskrifter, bogstavrim fore
kommer, og i hvilke viser. På dette
grundlag mener han, at disse rim hæf
tes på efterhånden, og at de stammer
fra den senere, kunstmæssige Tid. Men
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han går videre og finder en stor afstand
fra samtidig færøsk og islandsk digt
ning. På disse øer levede stadig saga- og
eddadigtningen, og viserne var kun en
gren af en stor poetisk litteratur, hvor
det ene let kunne påvirke det andet, og
hvor lærde, især præster, øvede større
indflydelse, hvorfor viserne fik et mere
bevidst og literært Præg.42
Linien med undersøgelse af forskel
lene i forhold til færøsk og islandsk digt
ning viderefører Recke i en afhand
ling,43 hvor han på både sprogligt og em
nemæssigt grundlag skelner mellem en
østnordisk og en vestnordisk visegruppe. I den sidste spiller jæ tter og
dværge og slægtshævn en frem træ
dende rolle; de danske viser med lig
nende motiver mener han nu at kunne
bestemme som indvandrede fra Fæ r
øerne. I sine Folkeviseredactioner44 skri
ver han, at det er Steenstrups fortjene
ste at have sondret mellem Visedigtningens forskjellige Lag. En sikker Tidsbe
stemmelse vil imidlertid vedvarende
frembyde uovervindelige Vanskelighe
der, idet neppe et eneste sikkert Krite
rium nogensteds forefindes. - Til at paa
pege en Vises absolut ældste Form ere vi
ingensteds istand. Derimod gælder det
om at finde det poetisk mest tilfredsstil
lende frem. Viserne skal ikke give kul
turhistoriske oplysninger efter et rent
archæologisk Princip.
Recke udtrykker vel derved den se
nere romantikers opfattelse med en æn
dret vægtfordeling i forhold til guldal
derdigterne; han har andetsteds udtalt,
at Den kunstneriske Sandhed er a f en
anden og højere Art end den Faktiske,
historiske, jeg kunne fristes til at sige
tilfældige Sandhed, der i sin Løsrevet
hed som enkelt Fænomen oftest er en
Løgn, ialtfald en Meningsløshed for den
ideale Betragtning.45 Sammenlign Inge
mann: ... den i al betydende factisk
Sandhed skjulte æsthetiske Sandhed.45
Det afgørende er her, at Recke søger
den æstetisk vellykkede tekst.
Steenstrup har vel i almindelighed

ment og i et enkelt tilfælde direkte skre
vet, at det mest Poetiske ogsaa er det
Oprindelige. Jf.: Allerede disse S lu t
ningsverses upoetiske Karakter viser
dem hen til en sen Tid. Og: A t disse tre
Vers hverken tone gammelt Flag eller
poetisk kunne opveie de simple Linier i
de andre Former, turde være sikkert.41
Recke, som vel særlig har studeret de
indvandrede viser, mener ikke, man
kan antage, at en sådan vil være mest
fuldkommen i sin første form i et frem
med land, men at der er tale om en
proces, medens Grundmotivet afstreifede det Fremmedartede og blev Kjød a f
Folkets Kjød, Ben a f dets Ben, selve Ori
ginaliteten kan være vunden succesivt.
Forskerens skøn er så afgørende, at re
sultatet må blive en gendigtning.48
Steenstrup fortsatte imidlertid sine
undersøgelser over alder og sandfærdig
hed.49 Han hævdede mod A.D. Jørgen
sen og Kr. Erslev, at en visedigter heller
ikke dengang havde kunnet omdigte
samtidige eller velkendte historiske be
givenheder efter behag (jf. Er slevs oven
for nævnte artikel). Han udvikler sin
tanke om, at tæthed ved en velkendt
beretning uden selvstændighed ikke ty
der på samtidighed. Urigtighed kan
være af forskellig art; den kan bygge på
et almindeligt falskt rygte og har så
næppe kunnet holde sig, når det blev
opklaret. Eller den kan stamme fra et
partistandpunkt og tyder da netop på
samtidighed. Vigtig i Steenstrups argu
mentation er her sammenligningen
med andre lande i samtiden: Der er ikke
eksempler på, at man, undtagen i spot
teviser, har kunnet lave samtidige for
hold om efter forgodtbefindende. Det
krav, man både i senere tid og i andre
lande i middelalderen har stillet til en
vise, er, at den skal fortælle sandfær
digt, som sagen nu er kendt. Dengang
har der også været en offentlig mening,
som snarest har været strengere i sine
krav, f.eks. i æresspørgsmål. Dette er et
karakteristisk eksempel på Steenstrups
realkritik.
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E vald Tang Kristensen (1843-1929) var folkem indesam ler i stor stil og samlede hos den jyske
landbefolkning ca. 3.000 viser, som han nedskrev direkte efter den m undtlige overlevering. Denne
nedskrivning er grundlæggende for kendskabet til visernes melodier. E n stor del a f forskningsdis
kussionen går på afvejningen a f denne overlevering i forhold til adelsoverleveringen: Hvor er
m iddelalderens digtning bedst bevaret? - Maleri a f H ans Agersnap på Frederiksborgmuseet.

Senere prøver han at komme visernes
oprindelse nærmere;50 her beskæftiger
også han sig med indvandring og an
lægger et europæisk synspunkt: Han
går atter ud fra visens nære tilknytning
til dansen, peger på, at også de franske
viser har omkvæd, og at disse har et
lignende indhold som de danske. I Valdemarernes tidsalder var forbindelsen
med Frankrig tæ t, og udspringet kunne
være her. Derefter går han nærmere ind
på omkvædet, et meget lidt udforsket
område. Hver vise har sit, som er for
skelligt fra alle andres. De er mangear
tede, og den enkelte vise bevarer sit op
rindelige omkvæd uforandret gennem
middelalderen. Her fremfører han også
det synspunkt, at viserne trods deres
tilsyneladende kunstløshed i det skjulte
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fulgte de strengeste regler og fastholdt
sine én gang valgte udtryk.
Recke afsluttede sine folkevisestudier
med den store udgave Danmarks F om 
viser, en titel der skyldes hans opfat
telse, at betegnelsen folkevise er uhel
dig - han påberåber sig Steenstrup som
meningsfælle; jeg har dog ikke i dennes
forfatterskab fundet udsagn om dette* adelsvise ville efter Reckes mening
være en langt mere dækkende beteg
nelse, navnlig med henblik på optegnel
sen, men dog for eksklusivt i forhold til
de vestnordiske viser. Recke skelner i
det hele taget mere mellem almuevi
serne og adelsviserne end Steenstrup;
de første bevarer bedst handlingens
tråd, de sidste enkelthederne. Hans ud
sagn om, at middelalderens særpræ-
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gede digtning bør gives som en helhed
for sig uden sammenblanding med no
get senere, er også helt dækkende for
Steenstrups holdning; og han mener
trods alt, at den mest helstøbte form i
Regelen tør antages at være den oprin
deligste. Måske har han på dette punkt
nærm et sig Steenstrup. Også han giver
klart udtryk for, at visen ikke er kunst
løs, men tværtimod har en gennemført
teknik, især i den fireliniede strofe.
Recke følger Steenstrup i at henvise
”Kongemødet i Roskilde“ til en sen tid,
ligesom også ”Dronning Bengerd“;
”Niels Ebbesøn“ betegner han som den
eneste i streng forstand historiske. Kon
gens møde med skovjomfruen i ”Marsk
Stig“ vil han modsat Steenstrup ikke
godtage som middelalderligt.51
Steenstrup kalder i sin anmeldelse af
1. bind fremstillingen et skøn, der nær
mer sig den afgørende bevisrække, ret
færdig med hensyn til hvad hvert enkelt
folk har ydet, snarest kunde der vel ret
tes en anke fra dansk standpunkt?2

Stednavnene
Stednavnestudierne er et andet af de
områder, hvor Steenstrup har virket
mest forskningsinspirerende. I to artik
ler fra 1890’erne gav han et metodisk
grundlag for navnenes anvendelse i be
byggelseshistorien og i religionshisto
rien og udbyggede det senere med flere
fremstillinger.53 Han sammenligner by
navnenes endelser med størrelsen af de
res tilliggender og finder, at den enkelte
endelse peger mod et bestemt tillig
gende. Han påviser, at intet nordisk
stednavn, i hvilket en guds navn indgår,
viser hen til en bopæl eller bebyggelse.
Der er en lighed både mellem hans
fremgangsmåde over for viser og navne,
og mellem de resultater, han når til.
Han skelner skarpt mellem navngivnin
gen efter middelalderens slutning, især
i det 19. og det 20. århundrede, og den
tidligere. Den nyere har en langt mere

tilfældig og modepræget karakter.54 I
den ældre finder han ligesom i viserne
en selvgroet regelmæssighed: Han sam
menligner i Falsterlisten bynavnenes
endelser med byernes tilliggender og
finder, at de enkelte tilliggender i hver
navnegruppe har nogenlunde ens stør
relse. Ingen bebyggelser eller menne
skelige bopæle opkaldes direkte efter en
gud, derimod gerne efter en mand, hvis
navn var afledt af gudens (Odense); gu
ders navne knyttes direkte til naturfor
hold. Hvad dansen er for viserne, er be
liggenheden for navnene; stedets natur
og dets praktiske anvendelse var et ho
vedemne for navngivningen. Han opstil
ler den regel, at man bør undersøge, om
der til de samme navne ikke svarer den
samme beliggenhed, som dog også kan
have forandret sig. Omvendt kan natu r
forholdene bidrage til forståelsen af ord,
der ikke længere findes i sproget.
Om skikkelserne i de gamle viser i
modsætning til de senere skriver han,
at de ikke er abstrakte begreber, men
navngivne personer, ikke en Svend og en
Jomfru, men derimod Ridder O luf og
Jomfru Else ... ikke Fru Invidia i egen
ætheriske Personø For navnene er det
et hovedsynspunkt, at de er nøgterne,
god og nyttig agrarisk prosa.56 Nøddebo
betyder kvægskur, og nyttige planter og
skovens træ er, men ikke roser og liljer
findes i navnene. I et humoristisk afsnit
beskriver han, hvordan man ikke i
gamle dage ville finde på at opkalde en
bakke efter himlen.57 I begge tilfælde
gælder det, at det gamle trods sin regel
bundethed er mere karakteriserende,
har mere personlighed, mere liv end det
senere. Og ligesom man i senere tid
blandede poesi ind i navngivningen,
kom lyrik, subjektivitet ind i viserne.
Sammensætningerne med fager kan
narre, da dette ord i ældre tid mere har
betegnet frugtbarhed end skønhed, nav
nene er heller ikke så gamle, og i nogle
tilfælde kan der være tale om et andet
ord.
Alle gamle Stednavne er dernæst al227
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vorlige55 De opkalder ikke efter, hvad
der ikke findes, som ”Brødløs“. Med
hensyn til viserne skriver han i forbin
delse med, at en del af omkvædene om
sommer og blomster må henvises til sen
tid: Den Alvor, den dybe Stemning, det
rige Tankeindhold, som de gamle Om
kvæd i saa høj Grad rummede, er gaaet
tabt, og en vis lys Ensformighed har be
gyndt at brede sig.59
Han fremhæver både visernes og nav
nenes nationale karakter. De første af
viger ikke blot fra de færøske ved at
være mindre lærde, men også fra de ty
ske ved at være mindre lyriske. De ud
trykker folkeindividualiteten: I den
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Begyndelsen a f
Falsterlisten i Kong
Valdemars Jordebog.
Den såkaldte Kong
Valdemars Jordebog er
et håndskrift a f broget
indhold fra ca. 1300. Et
a f elementerne er en
fortegnelse over
landsbyerne på Falster
med angivelse a f deres
tilliggender og a f hvor
megen jord kongen ejede
dér. Mange a f
stednavnene forekommer
i denne liste i deres
ældste, kendte form.
Steenstrup grundlagde
den statistiske metode,
som prøver at forbinde
landsbynavnenes
endelser med bestemte
størrelsesforhold. Tanken
er, at den gode og let
tilgængelige jord er taget
i besiddelse først, og at
de største landsbyer må
være de ældste. - Foto
Tage Ludvigsen,
Rigsarkivet.

danske Folkevise fra Middelalderen har
aabenbart Folkets Fantasi, dets digteri
ske Evne og fortællende Drift fundet sit
eneste A flø b 59 Både i tal og i værdi over
går de det øvrige Nordens, det store an
tal historiske viser er en ejendommelig
hed, og vi h ar de tidligste optegnelser.
De danske visers episke indhold og undgåen ethvert ”jeg“ bunder i noget, der
var egent for Folkets N a tu rel51 Derfor
blev dette træ k særlig fremtrædende
hos os. I denne sammenhæng må hans
betoning af visernes enkle sætningsbyg
ning, med sjældne inversioner, deres
enfold, deres mangel på mytologiske, bi
belske og historiske hentydninger og på
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udførlig dragtbeskrivelse, kort sagt,
hele deres enkle karakter, vel også
ses.62 For Steenstrup må alt dette have
udgjort en helhed. Tilsvarende har hele
navneforrådet lige til Ej deren et ensar
tet præg, der er ikke foregået noget folkeskifte som i England, og når tysk
mode har været rådende, har den især
sat sig spor på herregårdene, mens det
rigtige Bondeland beholdt fuldstændig
sit danske Præg.Q3
Om herregårdsnavnene på -lund og
-dal skriver han, at der som modsæt
ning til ældre navneskik kun er tale om
at følge en Skik og ikke om at give et
Navn, som virkelig karakteriserede Ste
det. De mangler altså sand individuali
tet.
De sønderjyske stednavne har han
viet en særlig afhandling, hvis formål
netop er påvisningen af det ensartede
præg til Ej deren, og som indgår i et na
tionalt præget samleværk; i den sam
menhæng kan også nævnes hans artik
ler om stednavne i Flensborg Avis.64
Hans nationale engagement har også
fundet direkte udtryk i behandlingen af
andre enkelte spørgsmål: Det overord
nede tema er her, hvorvidt forskellene
mellem landsdelene er modsætninger
eller afvigelser. I 1907 tog han over for
en svensk forsker spørgsmålet op om de
bornholmske stednavnes danske oprin
delse; han fremhævede landsdelens
særpræg, at der ikke var landsbyer, kun
enkeltgårde, og at ”by“ derfor betegnede
den enkelte gård; både Bornholm og
Jylland savner byer på -løse, fraværet af
-lev beviser ikke noget, da denne navne
type er ujævnt repræsenteret i de dan
ske landsdele; hvorimod -inge, -sted og
mange andre er sammenfaldende. Kon
klusionen er, at forskellene skyldes na
turforhold og ikke en anden national op
rindelse.65 Stednavnenes nære tilknyt
ning til stedet er også en væsentlig del
af argumentationen i to artikler om Jyl
land og om ønavne; landsdelenes ejen
dommeligheder er ikke modsætninger
mellem landskaberne, men Afvigelser

indenfor det fælles folkelige i vor Natio
nalitet.^
I sine værker om vikingetidens histo
rie bruger Steenstrup stednavnene i sin
argumentation for kolonisation i stor
målestok i Normandiet og udtaler, at
kun stednavnene kan give vejledning
om, hvorfra vikingerne i England kom.67
Svarende til hans forbehold over for
sammenligningen med de færøske viser
er udtalelsen: Jeg kan i det Hele sige, at
jeg altid har næret Frygt for at gaa til
Udlandet, inden jeg paa alle Maader
havde søgt at hente alt det ud a f Stoffet,
som det selv i Virkeligheden indeholdt.
Han argum enterer for, at -um er en
gammel dativ pluralis, næsten ældre
end landskabslovene; dativformen kan
let forekomme, man boede i, på, ved,
under. Husum = i husene. Når man har
villet antage, at -um havde betydningen
”hjem“, er det under indtryk af norske,
svenske og andre navne, som en europæ
isk Nødvendighed.™ Man ser her den
nøje sammenhæng med hans teori, når
han siger, at der skal være en vis ensar
tethed i de sammenlignede led. Og indi
vidualitetsprincippet viser sig igen som
en søgen efter navnets forudsætninger i
stedet.
Hans holdning til den mundtlige
overlevering er derimod ikke entydig.
Om stednavnene skriver han, at A l
muen paa Landet med mærkelig Sejhed
har bevaret den ældgamle Udtaleform.
Om viserne, at de gamle optegnelser ve
jer tungere end mundtlig tradition, og
særligt om omkvædene: Ved at granske
nøjagtigt, hvad der tilhører Middelal
deren og den nærmest følgende Adelspe
riode, ved ikke at lade sig vildlede a f
moderne Optegnelser fra Folkemunde
vil man dog erfare det rette Forhold.™
Allernærmest kommer Steenstrups
folkevise- og stednavneforskning hinan
den i en lille artikel om det særprægede
folkeviseudtryk ”han red sig under ø“.
Han skriver, at denne stående vending
kan lære os lidt om vort Lands Bebyggel
ses- og Vejforhold i ældre Tid. Stedsbe229
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Steenstrups kort over “De danske Stedsnavne ved Sydgræ nsen“fra Haandbog i det nordslesvigske
Spørgsm aals Historie. Steenstrups artikel om de sønderjyske stednavne var både forskning og et
indlæg i den nationale debat. H an betegner stednavnene som hørende til de mest talende m inder i
national henseende, understreger, at samtidige, tyske kort giver et fortegnet billede, og fremhæver,
at m an må søge til gam le kilder og til den stedlige befolknings udtale for at finde stednavnenes rette
form. H an gennem går de forskellige navnetyper og konkluderer, at stednavnene i Slesvig har
sam m e form som i de andre danske landsdele, og at m an heraf kan se, hvem der har været landets
oprindelige indbyggere.

tegneisen ”under“ bruges om den, der
befinder sig tæ t ved en kyst. De to
gamle rejseruter var ridtet langs stran
den over for ”op paa Land“, dvs. ind i
landet.70

Mellemstandpunkternes mand
Når det er fastslået, at de konservative
efter 1870 ikke var nationale i skandi
navistisk forstand, kan man se det som
et resultat af nederlaget i 1864, men
man kan også se det som et udtryk for,
at de var arvtagere til de gamle hel
statsfolk mere end til de nationallibe
rale. Steenstrup afviser de skandinavi
stiske teorier, men han lægger alligevel
vægt på en national grundstemning, no
get særegent, som ikke er resultat af et
program, men er selvgroet. Sammenlig
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ningen med andre lande i samtiden spil
ler en væsentlig rolle i hans forfatter
skab, men hans metodiske krav er, at
grundlaget for sammenligningen skal
være i orden. Ligesom E rnst von der
Recke og Julius Paludan ser han gerne
de danske fænomener i sammenhæng
med de europæiske kulturbevægelser,
men er mindre tilbøjelig til at drage
slutninger om påvirkning og understre
ger i hvert fald, at man først skal nå til
bunds i det hjemlige fænomen. Er det et
paradoks, at historikeren Steenstrup er
mere national og dermed i en vis for
stand mere romantisk end digteren
Recke? Man kan lægge noget personligt
i det, man kan også se det som et udtryk
for Steenstrups historistiske stand
punkt, ligesom tilbøjeligheden til at
søge det oprindelige i det mest poetiske.
Også i anden henseende er Steen-
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strup mellemstandpunkternes mand,
nemlig når det gælder subjektiviteten
og historikerens dom. Han benægter ek
sistensen af en rent objektiv historie
skrivning, anser den vel ikke engang for
ønskelig - også for ham hænger det psy
kologiske sammen med det etiske - men
han giver slet ikke så utvetydigt udtryk
for det som Henrik Scharling og K.G.
Brøndsted. Over for den samtidige posi
tivismes meget firkantede videnskabs
opfattelse sæ tter han først og fremmest
historismens krav om forståelse; erken
delsen af den historiske afstand som et
middel til at komme bag om den, for
søget på gennem indlevelsesevne og sta
dig prøvelse af både helhed og enkelt
hed at udskille overleveringens forskel
lige lag og finde ind til emnets kerne,
det væsentlige, det egentlige, det indivi
duelle, for så herudfra at opbygge en
systematik, der bygger på emnet selv.
En sådan videnskabsopfattelse må i sid
ste instans være religiøst funderet. Hvis
man ikke tror på en Gud, der sidder
inde med den endelige erkendelse, fordi
Han har skabt det hele, og som derfor er
i stand til at lede - indirekte, ad subtile
veje, men dog lede - forskeren til at
gribe ”det, det drejer sig om“, kan te
orien ikke hænge sammen.
Steenstrups intuitive historiesyn og
skarpe kritiske sans fungerer så godt
sammen i de to fagområder, som her er
analyseret, at man nok skal være for
sigtig med at lægge et problem, endsige
en konflikt ind i det; et problem og en
konflikt som tilsyneladende kun eksi
sterer i et andet historiesyn end hans.
Han prøver at finde frem til både viser
nes og navnenes karakter ved stadig at
sammenholde helhed og enkelthed og
ved at inddrage omstændighederne. De
kendetegn, han anvender over for de
gamle viser, må nødvendigvis være sub
jektive, d.v.s. bygge på en helhedsop
fattelse, som ikke kan bevises. Recke
har sat sagen på spidsen, men nok ram t
temmelig rigtigt med ordene om, at der
næppe findes et eneste sikkert krite

rium for tidsbestemmelsen, og at rekon
struktionen reelt er gendigtning. Histo
rikeren Steenstrup har ikke kunnet
godtage dette, men kan dog vanskeligt
stille andet op end at prøve enhver syns
vinkel så langt som muligt og derved nå
en grad af sandsynlighed. Med hensyn
til subjektiviteten og dommen er det
nok ikke muligt at konkludere andet,
end at han har ment, at historikeren
skulle undgå yderpunkterne og anlægge
et nuanceret standpunkt.
Men hermed er vi fremme ved et cen
tra lt spørgsmål i forhold til hele Steen
strups forfatterskab: Hvorfor holdt han
sig i det store og hele til enkeltundersø
gelser som disse i stedet for at skrive en
stor, danmarkshistorisk syntese? Tiemroth kalder ham syntesehistoriker, og
han er da også meget bredt orienteret
og skriver sine enkeltstudier under en
høj himmel. Men havde han ikke stået
stærkere ved at skrive en syntese end
ved at lade den være underforstået? Er
det ikke paradoksalt, at han, der min
dre end nogen anden var periodehistori
ker, kun har givet en egentlig syntese af
den tidlige middelalders historie? Da
han udpræget ser det danske folk som
en individualitet, kan man ikke sige, at
hans historiesyn skulle stille sig i vejen
for det.
En mulig forklaring kan anes i de
konservatives situation som beskrevet
ovenfor. Steenstrups stilling inden for
faget historie som den respekterede,
men isolerede - en stilling der ikke kan
have været uden omkostninger - kan
have fået ham til, bevidst eller ubevidst,
at vige tilbage fra at skrive et værk, som
på alle planer m åtte blive et opgør med
de radikale historikere. I en danm arks
historisk syntese havde Steenstrup ikke
kunnet undgå at fælde en dom, ikke
mindst over sin samtid! Steenstrup
kunne godt sige det, der skulle siges,
men man kan under disse omstændig
heder godt forstå, hvis de vigtige spe
cialstudier h ar virket mere tiltræ k
kende end den meget store mundfuld,
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som en hel Danmarkshistorie under alle
omstændigheder må være. Til hans iso
lerede stilling kan også hans uddan
nelse uden for faget have bidraget.
Jeg synes også, at den sammenlig
ning med E rnst von der Recke og andre
konservative, som er forsøgt her, viser,
at Steenstrups historiesyn og nuan
cerne i hans virke kommer nok så godt
frem ved sammenligning med ånds
frænder uden for faget historie som ved
at jævnføre ham med de radikale histo
rikere. Lige så spændende som forskel
len mellem Recke og Steenstrup er lig
heden i deres opfattelse af viserne - at
de trods den enkle form i det skjulte
følger de strengeste regler. Her forenes
deres iagttagelser med en romantisk
tanke om, at poesiens grundlæggende
virkemidler ikke bygger på teori og læ r
dom, men er selvgroede.
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Debat

Historikerfej de
John Christensen og Henrik Stevnsborg
Fortid og N u tid oktober 1993, hefte 3, s. 235-242.
På baggrund a f de seneste års debat i D anm ark og navnlig i Sverige og
England peger John C hristensen og H enrik Stevnsborg på konsekven
serne for opfattelsen a f historiefagets videnskabelighed, dersom m an med artiklens forfattere - accepterer en ræ kke nyere, franske filosoffers
k ritik a f det europæiske rationalitetsbegreb. U anset kildekritik og an
dre faginterne kvalitetsnorm er er enhver historieskrivning uafvende
ligt subjektiv; fortiden unddrager sig objektiv erkendelse. Forfatterne
opfordrer faghistorikerne til at se dette i øjnene og erkende, a t der ikke
kan være noget k la rt skel mellem historie og digtning. A rtiklen knytter
sig til en avisdebat i efteråret 1992.
John C hristensen, f. 1948, cand.phil. i historie. O versæ tter ved EF i
Bruxelles. Talrige artik ler og debatindlæ g i dagspresse og fagtidsskrif
ter, bl.a. ”Take off your spectacles and follow the cross“ i Festskrift til
Niels Steensgaard, 1992.
H enrik Stevnsborg, f. 1948, dr.phil. 1992 på afhandlingen Politiet
1938-47. Bekæmpelsen a f spionage, sabotage og nedbrydende virksom 
hed. Lektor i retshistorie ved Københavns U niversitet.

En række danske universitetsfag har i
de senere år gjort sig alvorlige overvej
elser om metoder, selvforståelse og vær
digrundlag. Eksempelvis har antropolo
gen Kirsten H astrup rejst det spørgs
mål, om rationalitet overhovedet kan
sondres fra irrationalitet i forsknings
processen, og hævdet, at forskeren må
digte på det, han/hun - forbløffet - iagt
tager.1 Og etnologen Palle O. Christian
sen har spurgt sig, hvilken vej hans fag
bør gå. Han konkluderer, at det må søge
tilbage til sin rod, nemlig filosoffen Jo
hann Gottfried von Herder fra det 18.
århundrede. Etnologen må derfor - med
Herder - foretage dén indre sjælerejse,
hvor følelse kommer før tanke og indre
sprog før ræsonnement.2
Med sin omdiskuterede bog om Den
forbudte retsfølelse har Peter Høilund,
der er jurist, indledt et opgør med en
retspositivisme, der alene anerkender
empiriske kendsgerninger, og som efter
Høilunds mening h ar ofret al etik i sine

illusoriske bestræbelser på at gøre ju 
raen videnskabelig.3 Hanne Petersen
ved Københavns Universitets juridiske
fakultet har ligeledes fastslået, at vær
digrundlaget, virkelighedsanskuelsen,
menneskesynet eller verdensbilledet er i
færd med at ændre sig, og (at) det stiller
alle former for viden - og måske hele
videnskabsinstitutionen som sådan overfor en uhørt udfordring. Selv mener
Hanne Petersen, at en juridisk forsker
og forfatter bør honorere kvalitetskrav
som engagement, emotionalitet, kreati
vitet og mod. I så fald kunne det færdige
produkt snarere end et ”håndværk“
blive et ”kunsthåndvæ rk“.4
Den tilsvarende diskussion om histo
rie som videnskab kontra kunst har
gamle rødder. Kendt er således debat
ten mellem Povl Bagge og forfatteren
M artin A. Hansen. Den sidstnævnte
ville sprænge grænserne mellem histo
rie og litteratur. Povl Bagge argumen
terede derimod for, at historie - til for235
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skel fra kunst - skal give sa n d oplys
ning om det menneskelige livs vilkår og
former? Povl Bagges synspunkt sejrede
hos faghistorikerne, der ikke lod sig an
fægte af amatøren. M artin A. Hansen
fastholdt dog, at historie er kunst, og at
man - i det mindste med hensyn til hi
storieformidlingen — må kassere den
modetro, at den skal være videnskabe
lig? Allerede Kristian Erslev foregreb
denne problematik med sin skelnen
mellem objektiv historieforskning og
subjektiv historieskrivning.7 Fagets vi
denskabelighed har derfor altid hvilet
på et gyngende fundament. Der er, som
Kai Hørby har pointeret, ingen histori
ker der nogensinde klart har kunnet be
grunde, hvori det overbevisende i en hi
storisk videnskabelig redegørelse i grun
den består. Kai Hørbys vurdering af a r
ven efter Erslev blev formuleret i Kø
benhavns Universitets store jubilæums
historie fra 1980, og i mangt og meget
blev historiens historie skrevet hér.8
Men fagets status er til stadighed under
debat, ikke mindst når det gælder skil
lelinjen mellem litteræ r fiktion og vi
denskabelig sandhed i historien. Mest
radikalt anbefalede Hans Hauge i 1990,
at de historiske institutter ved universi
teterne nedlægges. Hauges inspira
tionskilde er den amerikanske professor
i bevidsthedshistorie Hayden White, for
hvem historien ikke er væsensforskellig
fra skønlitteraturen, men som dén et
fiktivt, retorisk, filosofisk og æstetisk
produkt. At kalde en fremstilling for
”historievidenskabelig“ er blot et raffi
neret digterisk indholdssignal. Et litte
ræ rt virkemiddel.9
Samme tema blev i efteråret 1992 ta 
get op af en håndfuld historikere, som
under en ”historikerfejde“ i dagspressen
- ud fra vidt forskellige udgangspunk
ter - forkastede traditionelle opfattelser
af historiens videnskabelighed og for
midling.10 Inden for det faghistoriske
establishment ville nogle om ikke kvæle
kritikken, så dog dysse den til ro med
velvilje, mens andre med påfaldende il
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terhed søgte at stable inkvisitionens
bålbrænde op om fødderne på de for
mastelige.11 Deraf må man udlede, at
debatten er både relevant og påkrævet,
og at historien, som det hed i Den jyske
Historikers julenummer 1992, igen er ”i
spil“.12 Man skal da heller ikke lade sig
narre af, at ”fejden“ blev afblæst efter et
par uger. Den vil vende tilbage med for
nyet styrke, for noget lokalt dansk fæ
nomen er den bestemt ikke.
Tag blot Sverige, hvor professor Chri
ster Winberg i Historisk Tidskrift har
brugt stærke ord. Han taler om histori
ske kamikazepiloter samt om en ny selv
mordslinie i svensk historie,13 og sigter
dermed til artikler i tidligere numre af
samme tidsskrift, som ledte læserne ind
i det postmoderne univers. Hér møder vi
franske fornuftskritikere som Derrida,
Ricoeur og Foucault - men til gengæld
hverken Objektivitet, Sandhed eller
Virkelighed. Hér har alle idoler lerfød
der, alt er subjektivt, alt er relativt, og
enhver refererer til syvende og sidst til:
Sigselv - hvilket selvsagt udelukker
muligheden af at betragte historie som
en form for videnskab.14
Debatten om det postmoderne og hi
storien har løbet i det svenske histori
ske tidsskrift i efterhånden et par år.
Tidvis har tonen været aggressiv, in
jurierende. Ikke desto mindre er debat
ten et seriøst forsøg på at forholde sig til
historieforskningens og historieskriv
ningens aktuelle situation. Hvor mange
dele intuition kan man egentlig tolerere
i en historisk fremstilling; og hvor
mange elementer kan man acceptere,
som ikke direkte er koblet til histori
kerens grundstof, kilderne, men er rent
stemningsskabende, pointillistisk ord
maleri?
Som en udløber af debatten har de
svenske dagblade bragt diverse indlæg,
blandt andet ét, hvor besættelsestids
historikeren Alf W. Johansson svinger
svøben over traditionalisterne med de
res befängte vetenskapsideal, der gan
ske har utarmat den svenska historie-
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forskningen.™ Af samme årsag er den
aktuelle kæmpeudstilling Den Svenska
Historien på Historiska Museet og Nor
diska Museet i Stockholm lagt an som
løsrevne tableauer. De besøgende skal
hverken præsenteres for analyser eller
forklaringer. De skal selv opleve. Her er
meget at lære. Vi må nemlig, som den
hovedansvarlige for udstillingen, lands
antikvarie Sten Rentzhog, skriver i ka
taloget, inse att en historia som alla kan
ta till sig, måste vara en kravlös histo
ria.™ Og i en ledende artikel i Dagens
Nyheter om den folklige men flåsige
rikshistoriker Herman Lindqvists ambi
tiøse tibinds projekt Historien om Sve
rige blev der i efteråret 1992 taget klar
afstand fra svenske historikeres typiske
bindinger til germansk tradition med
dennes forkærlighed for de smalle
forskningsområder, de svulmende noter
og dens modvilje mod det popularise
rende. Samtidig rostes engelsk tradi
tion for dens evne til at levendegøre og
formidle stoffet.17
Imidlertid er den engelske historie
tradition fuldt så germansk og fuldt så
fikseret på Objektivitet, Sandhed og
Virkelighed som den svenske - om man
skal tro den diskussion, som engelske
faghistorikere fører om historiens rolle i
det postmoderne samfund, og som ek
sempelvis ses taget op i The Times Li
terary Supplement, hvor den teorifjendske Gertrude Himmelfarb advarede
mod postmodernisternes faglige ”selv
mord“.18 En af de mere provokerende
”selvmordere“ er Keith Jenkins, som
har skrevet lærebogen Re-thinking H i
story.™ Den burde være obligatorisk
læsning for alle faghistorikere. Som
sine svenske kolleger har Jenkins hen
tet inspiration hos de franske filosoffer,
ikke mindst Lyotards La condition post
moderne fra 1979. Tiden er gået, siger
Jenkins, og fortiden væk. Vi kender den
kun som et mylder af overleverede tek
ster. Mere interessant finder han dog
den anden historie, den der i bogstave
ligste forstand står på hylderne som et

produkt af historiske forfatteres be
skæftigelse med fortidens tekster. Også
i dette andet, historiografiske, tilfælde
drejer det sig om et mylder af tekster.
Begge typer tekster kan læses og gen
læses på uendeligt mange måder, men
den faghistoriske elite har magten til at
bestemme i hvilken kontekst, teksterne
skal læses. Magt er i det hele taget et
nøgleord for postmodernisten Jenkins i
hans beskrivelse af denne sære syssel,
hvor historikeren sniger sig rundt som
en anakronisme i fortiden, mens forti
den er anakronistisk til stede i histori
kerens præsens. Jenkins ser gerne
magtmonopolet
brudt,
teksternes
mangfoldighed og deres indbyrdes ”anderledeshed“ anerkendt, og han beken
der sig åbent til både moralsk relati
visme og skepsis med hensyn til de
overordnede, epistemologiske, teorier
om viden.
Når diskussionen nu er blusset op
igen herhjemme, er det præcis angsten
for det postmoderne, man ser aftegne
sig i faghistorikernes defensorat. De
færreste historikere vil, direkte ad
spurgt, insistere ubetinget på forestil
linger om Objektivitet, Sandhed og Vir
kelighed. På den anden side viger de
tilbage for at se Subjektivitet, Usand
hed og Uvirkelighed på fagets dagsor
den, og tager i stedet metode og især
kildekritik som garant for videnskabe
lighed, ja, kildekritikken bliver et mål i
sig selv, et forskningsprogram, som skal
forhindre den forkætrede udviskning af
skellet mellem fiktion og virkelighed.
Den klassiske kildekritik var et barn
af sin tid. I modernismens gennembrud,
og i hælene på nederlaget i 1864, var
der et indlysende behov for en platform,
hvorfra historikeren, iført videnskabs
mandens respektable kittel, kunne
granske især fædrelandets historie med
klinisk objektivitet. Ironisk nok blev
metoden importeret fra Qenden. Tysk
land havde fostret forskere som B art
hold Niebuhr, der beskæftigede sig med
det gamle Rom, og Leopold von Ranke,
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der overførte Niebuhrs metoder på ny
ere tid; og ifølge disse mestre og deres
fremmeste danske elev Kristian Erslev
gjaldt det om at fremdrage kilderne og
analysere dem med nådesløs stringens
for derefter at foretage den afgørende
slutning til virkeligheden. At rekonstru
ere fortiden med uangribelig korrekt
hed - wie es eigentlich gewesen - dét var
historikerens opgave.20
Disse synspunkter var selvsagt ikke
upåvirkede af det positivistiske viden
skabssyn og den bagvedliggende libera
listiske ideologi. Set i det lange perspek
tiv praktiseredes kildekritik imidlertid
lige så ihærdigt af de historister, der
havde deres virke, før den erslevske kil
dekritik blev nærm est enerådende.21
Det gjaldt eksempelvis Kristian Erslevs
gamle lærer, professor Caspar PaludanMüller.221 vort århundrede har både hi
storister og historiem aterialister i prak
sis anvendt den selvsamme kildekritik
som positivisterne.23 Og dét endskønt
historisterne almindeligvis vil forstå?4
gerne ud fra en konservativ ideologi,
mens m aterialisterne forklarer, på soci
alistisk grundlag.25
Ret beset er kildekritik en negativ
manøvre, en dekonstruktion af en for
tidig tekstbestand. Al fiktion skæres
bort, tilbage bliver en virkelighed, der
ikke kan anfægtes, enten fordi den nu
er verificerbar, eller fordi den ikke læn
gere på Poppersk vis lader sig falsificere
empirisk.26 Men ideen om, at vi med kil
dekritikken skulle besidde et ædelt sæt
værktøj, hvormed enhver historisk vir
kelighedskonflikt kan håndteres og lø
ses, så vi i det mindste opnår en stadig
tilnærmelse til Sandheden, er naturlig
vis også en tidsbunden illusion. For Kri
stian Erslev og hans samtidige synes
det ikke at have været noget større pro
blem at overskue kildebestanden, at fo
retage den fornødne klassifikation af
kilderne samt at graduere deres kilde
værdi. Var der tale om samtidige doku
menter eller senere beretninger, og - i
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så fald - fra første eller anden hånd?
Hvad var deres tendens? Efter en sådan
videnskabelig støvsugning lå ikke
mindst middelalderens virkelighed til
bage som et næsten tomt billede, et uen
deligt landskab af u-viden, hvori der
med dagsrejsers afstand knejser isole
rede formationer af sandhed. Middelal
deren var Slaraffenland for den dygtige
og klassisk uddannede historiker, som
med det begrænsede antal eksisterende
kilder under luppen kunne postulere al
den virkelighed, hjertet begærer. Selv
kom Erslev siden i tvivl.27
Også vi må indse, at virkeligheden som den menneskelige bevidstheds pro
dukt - altid er så uendelig kompliceret,
at den aldrig kan rekonstrueres i en se
nere bevidsthed. Denne postmoderne
erkendelse indebærer ikke, at vi bliver
historieløse, men at skellet mellem
fakta og fiktion mister sin operationelle
gyldighed i historien. Trods alle forsøg
på gendrivelse ad logikkens, matema
tikkens og teknikkens vej, så er og bli
ver de vilde, intuitive gæt det centrale.28
Ingen fortidig virkelighed er mere vir
kelig end dén, der findes inde i hovedet
på nutidens historiker, og endda er
denne idé om virkeligheden højst pro
visorisk. Den går i opløsning, straks hi
storikeren sæ tter den på papir, og den
genopstår i helt nye former, hver gang
historikerens fremstilling passerer gen
nem en læsers bevidsthed.
Men hvad er så den dybere mening
med den virkelighedsproduktion, som
forestås af faghistorikerne på vore hi
storiske institutter? Ser man de pro
dukter, som forlader disse virkeligheds
fabrikker, så kan de nok så meget op
fylde brancheinterne kvalitetsnormer.29
Sandheden indfanger de aldrig, disse
drejebøger for fortidige hændelser. Gik
man tilbage i tiden for at rekonstruere
virkeligheden efter teksten, ville de for
tidige aktører stå helt uforstående og
nægte at godtage den som deres. Fæno
menet er kendt fra samtidshistoriske
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afhandlinger, hvor historiens aktører
selv kan give deres besyv med - og ofte
gør det i form af protest.
Et klart eksempel herpå var det po
styr, som i kølvandet på ”historikerfej
den“ opstod omkring Tage Kaarsteds
bog om ministeriernes historie i efter
krigstiden. Ifølge Tage Kaarsted for
ærede Per Hækkerup ved forhandlinger
mellem efteråret 1962 og m arts 1963
nordmændene Ekofiskfeltet, fordi han
var ”indisponeret“.30 Denne historie
blev indigneret afvist af andre, bl.a. tid
ligere energiminister Poul Nielson,31
hvorefter en anmelder spørger, om sam
tidshistorie er en afart af journalistik
ken.32 Moralen er, at selv den mest om
hyggelige kildekritik alligevel ikke
skærmer mod angreb for opspind.33
Det burde egentlig heller ikke undre.
For al historie er et væv af på den ene
side dokumenterede facts og på den an
den side selvbærende fiktion, som den
historiske videnskab nødig lægger navn
til. Hertil kommer en implicit eller eks
plicit analyse. Og det er netop dette sid
ste led, altså den personlige synsvinkel,
der er altafgørende. Historikeren hen
ter jo ju st dét i fortidens tekster, som
han/hun med egne argumenter og egen
logik vil promovere som sin version af
fortiden, anno 1993. Netop i kraft af sin
fortidighed unddrager fortiden sig en
hver empirisk iagttagelse. Hvad vi har
for vore øjne, er hverken begivenheder
eller personer, men én stor palimpsest,
hvor vi ustandselig afskraber skriften
for at rette, slette, tilføje og omskrive ikke for at rekonstruere fortiden, men
for at skabe den i vort eget billede. Den
postmoderne historiker tror hverken, at
kendsgerningerne taler for sig selv, el
ler at der findes en objektiv virkelighed,
som kun venter på at blive dechifreret.
De tre fænomener - Sandhed, Objekti
vitet og Virkelighed - fører ikke en af
ventende tilværelse, blot en anelse pa
rallelforskudt for vores utrættelige for
søg på at etablere dem.

Vi kan lide det eller ej, men histori
kerens helhedssyn vil altid foregribe
udvælgelsen, behandlingen og vægtnin
gen af fortidens tekster. Historikeren
kommer med andre ord før historien.
Alle historikere h ar et budskab. Blandt
knebene til at fremføre dette budskab
hører den autoriserede kildekritik, guir
lander af intimiderende fodnoter samt
en naiv realisme.
Genrebetegnelser er imidlertid uden
egentlig mening. Blandingsforholdet
mellem fiktion og virkelighed kan alli
gevel aldrig udledes af en sådan varede
klaration. Om vi bruger etiketter som
historisk afhandling, historisk roman,
doku-drama eller slet og ret: roman, har
kun betydning som en markering af for
fatterens indplacering i det komplice
rede teksthierarki, hvoraf vi aflæser
både tekstens markeds- og medieværdi
og forfatterens faglige og sociale status.
Der er forfattere, som angler efter en
bestemt etiket - som andre helst var
foruden. Man fristes til at spørge: Hvor
for er en Thorkild Hansen ikke histori
ker? Fordi hans fire store historiske
værker ikke er annoterede, fordi de
solgte for godt, eller fordi han ikke var
cand.mag. i historie?34 Af ham havde
man ellers gerne set en stor, tibinds
”Historien om Danmark“, i stil med
Herman Lindqvists projekt.
Og hvorfor er Erik Kjersgaards frem
stilling af besættelsen faghistorie - når
nu forfatteren udtrykkelig bekender, at
han uden videre har inddraget Sigselv
som kilde?35 Spørgsmålene er nytteløse.
Og det er lige så nytteløst at spørge, om
forfatteren Ib Michaels igangværende
projekt er litteræ rt eller historisk. For
med Vanillepigen (1991) og Den tolvte
rytter (1993), de to foreløbig udkomne
bind af en planlagt slægtstrilogi, har Ib
Michael befæstet sin position blandt de
danske forfattere, der med størst be
hændighed formår at sammendigte tek
ster, så der opstår ét autentisk bevidst
hedsrum hinsides fakta og fiktion.
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Historien går gennem det enkelte
menneske, har samme Ib Michael pro
grammatisk erklæret.36 Han har ret ikke mindst set i lyset af den tyske H i
storikerstreit midt i 1980’erne, hvor sub
jektivismen og relativismen i historien
blev sat på spidsen. Under dette vold
somme opgør, hvor en nykonservativ
kontinuitetstolkning af Tysklands hi
storie forsøgte at placere de nazistiske
uhyrligheder hinsides den tyske ”nor
m alitet“, fik historikerens ærinde en
åbenbar eksistentiel dimension i hele
den offentlige og politiske debat.37 Den
tyske H istorikerstreit viser, at viden
skabelighed ikke automatisk sæ tter
værn omkring det sunde og civiliserede
samfund og gør livet surt for totalitære
demagoger. Det er således helt forfejlet,
når der i kritikken af de postmoderne
historikere tydeligvis indgår en frygt
for, at menneskesindets mørkeste sider
får frit løb i tak t med, at de klassiske
metoder og den klassiske kildekritik
forkastes. Selv vor tids mest afskyelige
regimer er blevet legitimeret af lærde
faghistorikere, som med netop disse
klassiske redskaber har formået at præ 
sentere deres teorier og resultater som
sande, objektive og virkelighedstro.38
Den postmoderne historiker véd, at
historien er den enkeltes ansvar.
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H im m ler, 1941, hvori bl.a. en a f gigantern e i tysk retshistorie, K arl A ugust Eck
h ard t, bidrager med en helt ”objektiv“ af
handling, og ikke en politisk.

Historisk arkæologi
Hvor går grænsen?
Vivi Jensen
Fortid og N u tid oktober 1993, hefte 3, s. 243-250.
Å rhundrederne efter m iddelalderens slutning bliver i disse å r i stigende
grad genstand for arkæologiske undersøgelser. Vivi Jensen opfordrer i
denne artikel til, a t m an i den forbindelse sikrer et snæ vert sam arbejde
mellem arkæologer på den ene side og historikere og etnologer på den
anden side om udvælgelsen a f udgravningsobjekter og m ål og pro
blem stilling for det arkæologiske arbejde. P å baggrund a f et rids a f
m iddelalderarkæologiens udvikling i D anm ark peger hun på risikoen
for, a t arkæologerne blot k o n staterer forhold, som allerede er velkendte
fra skriftlige kilder; sam tidig giver hun eksem pler på, at arkæologien
også for m iddelalderens og de følgende århundreders vedkommende
k an rejse problem stillinger og dokum entere forhold, der ikke um iddel
b a rt frem går a f de skriftlige kilder. A rtiklen er en om arbejdet version af
et diskussionsoplæg på det årlige M iddelaldertræ f på Moesgård i april
1993.
Vivi Jensen, f. 1945, cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk
arkæologi, A arhus U niversitet 1978. M useumspædagog ved M useet på
Koldinghus 1979, fra 1991 m useum sinspektør sst.

Eftermiddelalderlig arkæologi er et ak
tuelt debatemne blandt middelalderar
kæologer både i og uden for Danmark.
Senest har et antal norske og svenske
forskere fremlagt synspunkter i tids
skriftet META 1992 nr. 4 og 1993 nr. I.1
En del middelalderarkæologer - også
danske - vælger at benytte betegnelsen
historisk arkæologi om deres fag, og i
praksis har arkæologerne aldrig be
grænset deres undersøgelser til den tid,
der ligger forud for reformationen.
Imidlertid er det ikke problemløst at
omdefinere faget, og i det følgende skal
der gøres opmærksom på nogle af de
problemstillinger, danske middelalder
arkæologer har haft at forholde sig til
inden for det seneste par årtier, ligesom
der også skal gives udtryk for nogle af
de forbehold, der er nødvendige, når det
gælder den eftermiddelalderlige arkæo
logi.
Indtil 1971 drejede al formaliseret ar
kæologisk undervisning i Danmark sig
om oldtiden, enten den klassiske eller

den nordiske, der hver havde egne insti
tutter. Det betyder ikke, at middelal
derarkæologi ikke eksisterede, men
dens udøvere havde som regel en anden
uddannelsesmæssig baggrund, og den
var, med m arkante undtagelser såsom
Poul Nørlunds udgravninger i nordbo
bygderne på Grønland, i hovedsagen
centreret om monumenterne, især kir
ker, klostre og voldsteder, og om de pro
blemstillinger og genstande, der er
knyttet hertil.
I løbet af 1960’erne fik mange danske
provinsmuseer faguddannet ledelse.
Som regel var det en forhistorisk arkæo
log, og man kunne da enkelte steder
iagttage, at hele bykvarterer, inden for
synsvidde af museumsinspektørens
kontor, forsvandt, og at de underlig
gende kulturlag bortgravedes og erstat
tedes med stabilgrus og grovbeton,
mens museets arkæologiske ekspertise
undersøgte oldtidsgrave i oplandet.
Nogle byer havde en gammel tradi
tion for at dyrke middelalderarkæologi.
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Det gjaldt f.eks. Ålborg og Odense, og i
min egen by, Kolding, havde byens
kæmner, købmand I.O. Brandorff, i
slutningen af forrige og begyndelsen af
dette århundrede omhyggeligt registre
ret det, han så, når der blev gravet i
bygrunde og gader. Da han ikke mag
tede det længere, var der ingen til at
tage over. Dette forløb er langtfra ene
stående. Overalt i landet afhang doku
mentationsgraden indtil meget tæ t på
nutiden af, om et engageret menneske
ville ofre sin fritid på sagen. Heldigvis
var mange af disse ”am atører“ lige så
kyndige som Koldings I.O. Brandorff, og
deres materiale er uvurderligt, idet
langt hovedparten af det, de engang re
gistrerede, siden er forsvundet.
Det var dog langtfra alle forhistoriske
arkæologer, der vendte ryggen til deres
by. Mange indså, at selv om deres ud
dannelse var standset ved 1050, så
rakte deres ansvar længere op i tiden. I
Århus tog Forhistorisk Museum i 1963
fat på en bygrund tæ t ved domkirken,
og i modstrid med den almindelige
praksis udgravede og dokumenterede
man alt med lige stor omhu.2 Det gav ny
og spændende viden om middelalderens
og vikingetidens Århus, og man mag
tede oven i købet at udsende publikatio
nen Århus Søndervold - en byarkæolo
gisk undersøgelse? Gennem mere end et
årti var den alle middelalderarkæolo
gers bibel - besøg biblioteket på det
nærmeste arkæologiske museum og se,
hvor slidt den er! Efterhånden er der
udgivet enkelte andre materialefrem
læggelser, men den er stadig et uom
gængeligt hovedværk for enhver, der
beskæftiger sig med middelalderarkæologi.
Århus Søndervold udkom i 1971, og
det år begyndte også senere professor,
nuværende rigsantikvar Olaf Olsen
sine forelæsninger i middelalderarkæo
logi ved Århus Universitet. I begyndel
sen var de tæ nkt som et tilbud til inter
esserede forhistorikere, men meget
snart opbyggedes der et selvstændigt
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middelalderarkæologisk studium. De
første studerende var næsten alle folk
med baggrund i forhistorisk arkæologi,
men studiet tiltrak hurtigt en del histo
rikere, der her så en relevant og spæn
dende bifags- eller hovedfagsmulighed.
I hovedstaden stod man vistnok ret
uforstående. Ikke over for faget, men
over for placeringen. Hvordan kunne
man overhovedet uddannes kvalificeret,
når man ikke havde daglig adgang til
Nationalmuseets arkiver og samlinger?
Det har utvivlsomt også på nogle om
råder været en mangel, men til gengæld
var det i Jylland, det foregik, med ”det“
menende den arkæologi, der var baseret
på udgravninger. Moesgård, som var in
stituttets hjemsted, rummede også For
historisk Museum (begge bor der
endnu, sammen med forhistorikerne og
etnograferne), der havde ført an, når det
gjaldt byarkæologi. I Ribe gravedes der
på livet løs, og man kom efterhånden
med i andre byer såsom Viborg, Ålborg,
Randers, Kolding, Hobro og andre ste
der. På Sjælland tog det noget længere
tid at få taget hul på byarkæologien, og i
flere af de store sjællandske købstæder
er man faktisk ikke kommet i gang
endnu, men må klare sig med, hvad én
middelalderarkæolog fra Nationalmu
seet kan overkomme.
Tidligere havde det været klostre og
kirker, der udgravedes. Inspektør ved
Nationalmuseet Hans Stiesdals udgrav
ning i Grønnegade i Ribe havde været
en absolut enlig svale, men fra begyn
delsen af 1970’erne udvidedes interes
sen til også at omfatte de verdslige dele
af byerne. Om det var gået sådan, hvis
faget havde fået hjemsted i København,
kan man naturligvis kun gisne om, men
der er næppe tvivl om, at den monu
mentorienterede middelalderarkæologi
og de litteræ rt baserede specialer havde
fået en større dominans på byarkæolo
giens bekostning, hvis Nationalmuseets
arkiver havde været inden for daglig
rækkevidde. Enhver, der bare sporadisk
har snuset til den del, der vedrører mid-
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delalderen, vil vide, at det er kirker,
klostre og voldsteder, der fylder op her.
Det gik med middelalderarkæologien
som i sin tid med den forhistoriske.
Først m åtte man søge at få indsigt i den
foreliggende viden, og man m åtte have
opbygget et brugbart kronologisk ske
let, hvilket sidste er vanskeligere, end
man skulle tro. Det er nemlig ikke
umiddelbart muligt at sammenholde
kongerækken med de materielle levn,
medmindre der er mønter i et fund.
Vilh. la Cours pionerværk Næsholm *
der er en publikation af et voldsted i
Odsherred, og i hvilket et repræ senta
tivt udsnit af de fundne genstande gen
gives, blev genstandsstudiernes hoved
værk nr. 2. Hermed cementeredes den
blyglaserede kandes datering til perio
den ca. 1250-1350, en datering, der i
dag kan udvides i begge retninger, men
som stadig spøger rundt omkring, fordi
den ligger i rygmarven på en hel ge
neration.
Efterhånden som vi fik en vis orden
på genstandene, kunne vi så sm åt be

gynde at bruge dem til noget. Vi kunne
f.eks. med rimelig sikkerhed afgøre, om
vi befandt os i en smedje, hos en skoma
ger eller på et skibsværft, og om det var
tidlig middelalder, højmiddelalder, eller
om vi var nået op i senmiddelalder eller
renæssance. Vi troede længe, at jyde
potteskår og skår af tretåede stjertpot
ter var sikre renæssanceindikatorer,
men det har vist sig, at begge dele fore
kommer fra 1400-årene,5 så måske må
renæssancen flyttes tilbage i tiden, i
hvert fald set fra et arkæologisk syns
punkt, idet det brud, der sker her, kera
misk set er det mest m arkante siden
1100-årene. I fundmaterialet fra Kol
ding, som er det, jeg har prim ært kend
skab til, forsvinder middelalderens gla
serede rødbrændte og uglaserede gråbrændte keramik fuldstændig, sand
synligvis over en ret kort periode, og det
nye sortgods ser ud til at bygge på helt
andre fremstillingstraditioner end det
hidtidige. Hvor de middelalderlige ler
kar af begge typer er fremstillet med
brug af drejeskive, er det nye sortgods

T v.: Tretået kuglepotte fra Gråbrødreklosteret i Kolding, grundlagt 1288. Potten er fra 1300-årene
eller eventuelt begyndelsen a f 1400-årene. Den ene tå er rekonstrueret.
T.h.: Tretået gryde, jydepotte, utvivlsom t fra Varde-egnen. Det ses, hvordan overfladen er eftergået
med “skav k n iv “, der kunne være afjern eller a f træ. Gryden har m istet det ene øre. Den er fundet ved
kloakering a f gaden Rendebanen i Kolding, og den er sandsy nligvis fra 1500- eller 1600-årene. En
undersøgelse a f randskår fra perioden ville kunne vise, om de tre standardstørrelser, der kendes fra
1800-tallet, allerede fandtes dengang. I så fald hører denne gryde til de mindste. Foto Erling
Thomsen / M useet på Koldinghus.
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opbygget i hånden på samme måde som
de jydepotter, der hurtigt slog alle an
dre sortgodstyper ud - hvis man kan
tillade sig at slutte tilbage fra den se
nere dokumenterede jydepotteproduktion, og det er jo et lidt ømtåleligt
spørgsmål. En endnu dristigere slut
ning, at jydepotterne også i renæ ssan
cen kom til Kolding fra vest, lader sig
heller ikke dokumentere, men en an
tydning kunne findes i den kendsger
ning, at Kolding i 1500-årene havde et
ikke ubetydeligt indslag af tilrejsende
og fastboende, der kom fra de områder,
som senere var dominerende inden for
jydepotteproduktionen.6 Arkæologiske
undersøgelser i Ringkøbing viser i øv
rigt en gråbrændt middelalderkeramik,
der er væsensforskellig fra den østdan
ske, og som meget vel kan vise sig at
være jydepottens forgænger.7 En ende

lig konklusion herom må dog afvente
flere og mere indgående undersøgelser.
Under alle omstændigheder står vi her
over for et m arkant eksempel på, at et
”lavteknologisk“ produkt fortrænger et
”højteknologisk“.
Interessant nok ser der ud til at være
en tilsvarende, om end lidt tidligere, ud
vikling i England, hvor drejet, dekore
ret keramik af høj teknisk kvalitet er
stattedes af grovere, håndlavede pot
ter.8 Kun i de større byer opretholdtes
en produktion af drejet kvalitetskera
mik. De forholdsvis få middelalderlige
karformer forsvandt, og i stedet tredobledes udbudet af former, ligesom k ar
rene generelt blev mindre.
De engelske forskere h ar flere, og
modstridende, forklaringer på fænome
net. John Cherry foreslår, at årsagen
kunne være den, at der kommer flere

T.v.: Drejet stjertpotte, indvendig blyglaseret. Den er del a fe n større fejlbrænding a f potter og skåle,
der engang i 1600-tallet blev kastet i Kolding Å - potten er revnet på den side, der er skjult på
billedet. Gårdene i Rendebanen grænsede ned til åen, og ifølge en m andtalsliste a f 1. august 1662
boede der en Claus Pottemager i denne gade. Randform en er den yngste a f de kendte hovedformer,
men vi kan endnu ikke sætte årstal på, så det er ikke m uligt at afgøre, om det er Claus Pottemager
eller hans forgænger i værkstedet, der har lavet den.
T.h.: Jydepottekonerne - hvis det da også i 1500-1600-årene var kvinder, der frem stillede jydepotter,
som det var det i 1800-tallet - forsøgte sig også med stjertpotter, men holdt hurtigt op igen, måske
fordi de tog mere pla d s op end gryderne, når de skulle pakkes til forsendelse - m an ville helst kunne
pakke så mange potter som m uligt inden i hinanden. M an blev dog ved med at lave pander med
stjert. Den viste “jydestjertpotte“er et jo rd fu n d fra Kolding Markjorder. M an har forsøgt at eftergore
en rand som på den drejede stjertpotte t.v., og dateringen må være som denne. Foto E rling
Thomsen / Museet på Koldinghus.
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m etalkar på markedet, især af kobber
legeringer - metalformer ses imiteret i
ler. M etalkarrene skulle have erstat
tet middelalderens kvalitetskeramik.9
H.E.J. Le Patourel vil i stedet søge årsa
gen i en økonomisk depression: ”1 den
sidste fjerdedel af det 14. århundrede
gik (pottemager)håndværket over til en
anden type mænd, hvis hovedinteresse
var landbrug. Ændringen synes at være
forbundet med faldende håndværks
mæssigt niveau og med, at de rigt ud
smykkede kar forsvinder. Dette må at
ter have en sammenhæng med den al
mene økonomiske nedgang og med fal
dende efterspørgsel efter kvalitetskera
mik.”10
I Danmark bliver kvaliteten af den
glaserede middelalderkeramik imidler
tid absolut ikke dårligere i senmiddelal
der og renæssance, tværtimod, men der
er som i England tale om et totalt formskifte. For den glaserede keramiks ved
kommende bliver den veldrejede, tre tå 
ede stjertpotte så godt som enerådende.
Arkæologisk set slutter middelalderen
engang i 1400-årene. Den vedtagne
grænse, 1536, betyder noget dynastisk,
religiøst og politisk, men i alle andre
sammenhænge, jeg kan komme i tanker
om, er den kunstig, og arkæologisk set
er den direkte unaturlig. En så m arkant
ændring som den, der kan påvises kera
misk, og som bl.a. indebærer, at et
håndværksmæssigt fremstillet produkt
afløses af et husflidsprodukt (den gråbrændte kuglepotte erstattes a f jydepot
ten), må afspejle ændringer i samfun
det, som jeg meget gerne så en histori
kers forklaring på. En “gammeldags”
forhistoriker ville ikke have været i
tvivl: Svaret ville have været en ny kul
tu r baseret på indvandring; men dette
modsiges effektivt af de skriftlige kil
der, og for ikke at forårsage en sand
læserbrevstrøm fra mine forhistoriske
kolleger skal jeg da også skynde mig at
sige, at jeg godt ved, at man i dag kon
kluderer anderledes forsigtigt og nuan
ceret. Af eksemplet skulle det fremgå,

at krydskonklusioner mellem historie
og arkæologi skal omgås med forsigtig
hed og under hensyntagen til, at der er
tale om to væsensforskellige kildegrup
per, men det viser også, at arkæologien
kan yde væsentlige bidrag til vor viden
også om perioder, der normalt anses for
at være pænt dækket ind ved hjælp af
de skriftlige kilder alene.
Men tilbage til den keramik, der sta
dig optager så mange middelalderarkæ
ologer. Egentlig er keramik inderligt
uinteressant undtagen for de få, der
specialiserer sig i keramiske godsanaly
ser, fremstillingsprocesser, distribution
og den slags. For alle os andre h ar potte
skår kun interesse i det omfang, de for
tæller os noget, vi ikke ved i forvejen. At
der var masser af forbindelser mellem
Danmark og Nordfrankrig i højmiddel
alderen, behøver vi ikke keramikken til
at fortælle os, det klarer de skriftlige
kilder så udmærket. Vi ved også godt, at
Danmark handlede på Kina i 1700årene, og at det såkaldte ostindiske por
celæn da var udbredt i vide kredse, ville
vi kunne slutte ud fra den rolle, førings
godset11 spillede for officerers og matro
sers økonomi. At vi overalt i byerne fin
der de små, fine blå- eller brogetdekorerede porcelænsskår med kapucinerbrun
yderside, er kun en bekræftelse på det,
vi ved i forvejen, og de store havevaser
af terrakotta med reliefdekorationer,
som i disse år graves frem ved slotte og
herregårde, kender vi udmærket fra
1700-årenes stik. Deres tilstedeværelse
berettiger ikke i sig selv en udgravning.
Nu ved jeg godt, at det kun er meget
undtagelsesvis, at man graver alene for
at finde potteskår. Det, vi søger, er na
turligvis anlæg og sammenhænge. Skå
rene og de øvrige fund er bare hjælpe
midler, der skal besvare spørgsmålene
“hvad” og “hvornår”. Alligevel spiller
keramikken og forskningen i den sta
digvæk en forholdsvis stor rolle i for
bindelse med den historiske arkæologi.
Mens forhistorikerne på grund af mere
end et århundredes genstandsoriente247
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E t usædvanlig velbevaret, men typisk eksem 
plar a f den m iddelalderlige blyglaserede kande
fra 1200-1300-årene: Glaseret, med pålagte or
nam enter og m ed fingerindtryk i bundens
rand. Kanden er fun d et i Roskilde. Foto Flem 
m ing G. R asm ussen / Roskilde Museum.

ret forskning nu kun undtagelsesvis be
høver at gøre den helt store forsknings
indsats for at skelne mellem perioderne,
som oven i købet kan inddeles i diverse
underfaser, der for nogles vedkom
mende tillader endog meget snævre da
teringer - så havde middelalderarkæo
logerne i begyndelsen ud over Næsholm
og Århus Søndervold kun udenlandsk,
og især engelsk, materiale at forholde
sig til. Af samme grund regnede man i
fagets barndom med, at en meget stor
del af den middelalderkeramik, der
fandtes i Danmark, var import fra Eng
land. Siden, da man fandt et produk
tionssted ved Farum Lillevang, blev dét
locus classicus. Nu ved vi, at importen
fra England var forsvindende lille, og at
der h ar været produceret glaseret kera
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mik mange steder. Men under alle om
stændigheder var vi lykkelige for hvert
eneste skår af den blyglaserede kande,
for så vidste vi, at vi var i eller i næ r
heden af ”Næsholm-perioden“. Det an
det, vi fandt, inklusive den gråbrændte
og uglaserede keramik, der i hvert fald i
Jylland udgør langt hovedparten af
skårfundene, m åtte grupperes i forhold
dertil. Det gav os et noget overskruet
forhold til samme kande, men det er jo
naturligt at klynge sig til en rednings
planke, når man er ude, hvor man ikke
kan bunde. I dag er der imidlertid ikke
grund til at bryde ud i jubelsang, når vi
finder den i en by, der er nævnt i Kong
Valdemars Jordebog. Her skal der helt
andre argum enter til at begrunde et hul
i jorden.
I det hele taget skal vi tænke os om,
før vi giver os i kast med en arkæologisk
undersøgelse af et fund eller anlæg fra
historisk tid. Vi skal ikke udgrave et
hvert objekt, bare fordi det er der. Vi
skal vide, hvorfor vi vil undersøge det,
og hvad vi gerne vil vide om det, og vi
skal sikre os, at vi ikke bruger penge og
energi på noget, som vi ved i forvejen,
eller som vi lige så godt eller bedre kan
belyse f.eks. ud fra en brandtaksation
eller et toldregnskab.
Når det er sagt, så må det dog også
understreges, at den historiske arkæo
logi på mange punkter har givet os væ
sentlig, ny viden. Nationalmuseets kir
keundersøgelser har resulteret i, at vi
nu har et temmelig godt indtryk af,
hvordan en romansk kirke var indret
tet, da den var ny. Den danske saltpro
duktion på Læsø, hvis eksistens vi gan
ske vist kendte fra de skriftlige kilder,
men som vi i øvrigt vidste uhyre lidt om,
er blevet kortlagt og dokumenteret, og
omhyggelige udgravninger har gjort det
muligt at rekonstruere fremstillings
processen og de bygninger, den fandt
sted i.12 På Svalbard og Jan Mayen har
man fremgravet uvurderligt kildemate
riale, ikke alene til belysning af hval-
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fangsten og den deraf følgende råvare
forarbejdning, men som sidegevinst har
man også fundet noget så sjældent som
arbejdstøj fra 1600-årene.13 Undersøgel
ser af skibsvrag har givet væsentlige
oplysninger om tidligere tiders vigtigste
transportm iddel.14 Dette er blot tilfæl
dige eksempler, der viser, hvad arkæo
logien formår frem for de skriftlige kil
der; men der er endnu nyt land at ero
bre. F.eks. ved vi langt mere om jernal
derens og vikingetidens landsbyer end
om middelalderens og renæssancens.
Undersøgelsen af 1100-tals gårdtomter
ved Vorbasse15 og Bulagergård ved
Veerst16 står stort set alene, og det er
lykkeligt, at Statens Humanistiske
Forskningsråd i forbindelse med sit nye
satsningsområde Bebyggelse og K ultur
landskab har valgt at tage ældre mid
delalder med. Det er planen at søge at
dække perioden 3500 f.Kr. til 1200
e.Kr., dvs. den tid, hvor de skriftlige kil
der helt mangler.
Alligevel mener jeg, at det ikke alene
er vigtigt, men også nødvendigt, at den
historiske arkæolog på den ene eller an
den led er historiker eller etnolog, eller
at vedkommende er i stand til at etab
lere et samarbejde med folk, der har den
nødvendige viden inden for disse fag. I
virkeligheden burde man efter min me
ning ikke kunne blive middelalderar
kæolog uden en eller anden form for for
maliseret alliance med faget historie.
Og jeg ved, hvad jeg taler om, for jeg har
det ikke selv!
Mange af mine middelalderarkæologkolleger vil uden tvivl finde mit syns
punkt kættersk, men jeg synes, at det er
indlysende. Hvad enten vi piber eller
synger, så er der ikke ubegrænsede
midler til arkæologien, hverken i Dan
mark eller i ”de lande, vi ynder at sam
menligne os med“. De penge, der er, må
derfor bruges med omtanke, for vi hver
ken kan eller skal undersøge hvert ene
ste anlæg fra historisk tid. Den histori
ske arkæologi bringer supplerende kil

demateriale - ofte uundværligt sådant,
og ofte noget, som ikke lader sig frem
skaffe på anden vis, ingen tvivl om det;
men når det gælder oldtiden, så er ar
kæologien den eneste måde, hvorpå kil
demateriale til livet i forhistorisk tid
kan tilvejebringes. Det skal vi retfæ r
digvis huske på, når vi, der beskæftiger
os med historisk arkæologi, af og til fø
ler os økonomisk forfordelt.
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Bodil Møller Knudsen og Ole Schiørring: Fra grubehus til grillbar. Horsens i
1000 år. Horsens Museum og Byarkivet
1992, 278 s.; Henrik Fangel, Lennart S.
Madsen, Jakob Røjskjær: Haderslev i
700 år. Udgivet i anledning a f Haders
lev bys 700 års købstadsjubilæum. For
laget Gammelting 1992, 120 s., 180 kr.;
Thomas Bloch Ravn: Struer. En Limfjordsby i historisk profil. Struer Kom
mune 1992, 67 s.
Byhistorierne er over os. Som det frem går af
Ole Degns oversigt i Fortid og N utid 1993,
hefte 1, er der blot inden for de sidste 10 å r
kommet en lang ræ kke bindstæ rke byhisto
rier. Det gælder bl.a. København, Aalborg, Ka
lundborg og Odense, og flere er på vej bl.a. i
Esbjerg og Vejle. Men byhistorie k an være an 
det end de store m am m utvæ rker. De tre væ r
ker, der h e r skal omtales, viser, a t m an også
kan skrive byhistorier i bare et enkelt bind.
Alle tre bøger er udgivet i anledning a f et
byjubilæum. De beskriver alle udviklingen fra
byens grundlæggelse til i dag. De er ikke ”vi
denskabelige“ væ rker med noter og henvisnin
ger. Ifølge forord og pressem eddelelser er de
alle tre først og frem m est henvendt til byernes
egne borgere. E ndnu et fælles træ k er, a t for
fatterne er tæ t på deres by. Med undtagelse a f
H enrik Fangel (m edforfatter af Haderslev i
700 år) h a r alle forfatterne det som deres dag
lige virke a t udforske og formidle deres bys
historie, hvad enten det nu er som arkivarer
eller som m useum sinspektører. Det er folk,
som kender deres by indefra.
Opgaven og forudsæ tningerne h a r dermed
væ ret ens for dem alle, selv om det samme
næppe h a r væ ret tilfældet, n å r det gælder de
tidsm æssige og økonomiske vilkår. R esultatet
er blevet tre re t så forskellige bøger.
Bodil Møller K nudsens og Ole Schiørrings
Fra grubehus til grillbar, Horsens i 1000 år er
med sine i alt 278 sider så langt den m est
omfangsrige. Det lidt usædvanlige form at
(12,5 x 20 cm.) og det stive bind får mig um id
delbart til a t tæ nke på mine børnebøger fra
1950’erne. Bogen er gennem illustreret med
sort/hvid billeder, men form atet er ikke til de

store og flotte illustrationer. Til gengæld h a r
forfatterne satset på a t give en så stofm æ ttet
frem stilling som muligt. De h a r bygget bogen
op om kring en stram disposition, hvor hvert
tidsafsnit følger sam m e emneopdeling. En kort
generel indledning til perioden bliver efter
fulgt a f afsnit med overskrifterne: Byens plan,
Byens huse, Byens styre, Dagliglivet og Men
nesker. Den stram m e disposition gør de en
kelte afsnit samm enlignelige over tid, men er
sam tidig med til a t hakke historien i sm åstyk
ker.
A fsnittene om byens plan og byens huse gi
ver et aldeles fortræffeligt overblik over ud
viklingen i såvel H orsens bys fysiske stru k tu r
som bebyggelsens k a ra k te r og arkitektoniske
udvikling. Selv de enkelte ark itek ter og byg
h errer får en næ rm ere omtale. Spændende er
det også a t få p ræ senteret resu ltatern e a f de
seneste års mange udgravninger, der til stadig
bringer nyt frem om m iddelalderens Horsens.
Det er im idlertid ikke kun de ældre perioder,
der er blevet grundigt behandlet. Det gælder
også udviklingen i byplan og bebyggelse i
årene efter 1930, der underkastes en tilsva
rende grundig og kritisk analyse. Det synes
k la rt at væ re disse afsnit, der i sæ rlig grad h a r
h aft forfatternes bevågenhed. Det er nok også
her, der vil væ re m est a t hente for den ikkelokale læser.
I. forhold til disse afsnit er afsnittene om
byens styre langt m ere traditionelle, langt
m indre udtøm m ende (selv den begrænsede
plads taget i betragtning), og også langt mere
uengageret skrevet. H er behandles såvel det
politiske og adm inistrative styre som havnen,
fattigvæ senet, skolevæsenet, brandvæ senet og
de kom m unale væ rker m.m. U nder overskrif
ten Dagliglivet behandles derefter byens e r
hvervsliv: H åndvæ rket, handelen, forretnings
livet og den fremvoksende industri. H ertil
kom m er sm åafsnit, der behandler forskellige
sider af dagliglivet som f.eks. mad og nydelses
midler, hjem og husholdning, begravelser, for
eningslivet, tidsfordriv m.m. I afsnittet om
m enneskene fortælles fortrinsvis om byens
kendte sønner og døtre, om end der også er
blevet plads til Johanne Poulsdatter og Horsens-bødlens sidste offer, Jen s Nielsen. I den
sidste periode - 1930-1992 - er afsnittet om
m enneskene helt og holdent helliget Horsens
sportsfolk. M åske for a t undgå a t nogen skal
føle sig forbigået?
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Ifølge borgm esterens forord skal bogen virke
som en appetitvæ kker til et næ rm ere studium
af H orsens bys historie. Det er derfor noget
skuffende under det afsluttende afsnit om k il
der og litte ra tu r blot a t finde en henvisning til
Dansk Lokalbibliografi. Vejle A m t for den lit
te ra tu r, der er udkom m et før 1975, og, hvad
den nyere litte ra tu r angår, a t få a t vide, a t den
kan m an finde på H orsens Biblioteks lokal
samling. Tilsvarende k o rtfattet er beskrivel
sen af kildem aterialet. Det er hverken sæ rligt
overraskende eller oplysende a t få a t vide, at
frem stillingen isæ r stø tter sig på sam lingerne
på m useet og byarkivet sam t på, hvad der be
finder sig på L andsarkivet i Viborg! Det er a t
komme lidt vel let om ved det. Til gengæld er
bogen som den eneste a f de tre h er anm eldte
forsynet med et sted- og personregister.
H elhedsindtrykket er et væ rk, der stå r
stæ rkt, n å r det gælder byens fysiske ram m er,
men nok så svagt, n å r det gælder byens økono
miske og sociale udvikling. Hvad skildringen
af hverdagen og dagliglivet angår, er der
mange både interessan te og sjove glim t afliv et
i byen. Det var nyt for anm elderen, at m an i
H orsens allerede fejrede befrielsen 1. maj
1945, om end denne sæ rfred ikke holdt hele
dagen. Der er gode afsnit om forretningslivet
og udviklingen i husarbejdet med de d eraf føl
gende konsekvenser for kvindernes stilling.
Det kniber im idlertid a t få sam let de spredte
glimt til et helhedsindtryk. Det samme gælder
de sm å p o rtræ tte r a f byens kendte og m indre
kendte personligheder.
Ifølge pressem eddelelsen er hensigten med
Haderslev i 700 år først og frem m est at give en
rigt illustreret, k o rtfattet og sam m enhæ n
gende skildring a f H aderslev bys historie og
udvikling fra dens opståen til i dag med ind
dragelse af resu ltatern e a f de senere årtiers
undersøgelser a f byens historie.
Rigt illu streret er bogen med sine ca. 200
billeder, hvoraf godt en fjerdedel er farvebille
der. Det store form at (ca. 20 x 24 cm), der giver
gode m uligheder for en spændende opsætning,
bliver fuldt ud udnyttet. Kun synd, at m an i
bestræ belserne på a t få så m ange illu stratio 
ner som m uligt h a r sa t en ræ kke billeder så
sm åt, a t m an enten skal have et meget godt
syn eller en lup for a t få alle detaljer med. Men
en flot bog er det! K ortfattet er bogen også med
sine blot 120 sider. De mange illustrationer og
de som oftest meget indholdsrige billedtekster
fylder meget. Selve brødteksten udgør højst en
tredjedel. D ette tag et i betragtning er det for
bløffende, hvor m eget stof det faktisk lykkes at
få med i et - i de fleste tilfælde - dygtigt sam 
spil mellem brødtekst, illustrationer og billed
tekster.
Bogen er delt op i fire tidsafsnit: M iddelal
der og renæ ssance, 1600- og 1700-årene, perio
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den fra 1800 til 1920 og endelig tiden efter
1920. Denne inddeling og de enkelte afsnits
forfattere frem går dog alene a f indholdsforteg
nelsen. Hovedoverskrifterne h a r m an udeladt i
teksten, hvor læ seren netop oplever skildrin
gen som et sam m enhængende hele. Det er dyg
tigt gjort og er med til a t give et overblik over
byens udvikling.
Netop for at skabe en sam m enhængende be
retning er de enkelte afsnit knap så stringent
opbyggede, som tilfæ ldet er med Horsens-bogen. Alligevel behandles nogenlunde de
sam m e tem aer, i alt fald i de første tre afsnit.
Det siger noget om prioriteringen a f stoffet, at
de tem aer, der går igen i alle tre afsnit, er: By
og omverden, H us og hjem, Rig og fattig og
Sundhed, sygdom og miljø. Også bogen om H a
derslev lægger i stofvalget væ gt på udviklin
gen i byens fysiske stru k tu r, m en ikke tiln æ r
melsesvis med sam m e grundighed som tilfæ l
det er i Horsens-bogen. Til gengæld er de soci
ale og økonomiske forhold i byen behandlet
langt m ere indgående og sam m enhængende.
Svagest stå r her bogens sidste afsnit. N år det
gælder tiden efter 1945, skildres stort set kun
byens ydre stru k tu r og erhvervsliv.
I sin opsæ tning er bogen stra m t opbygget.
H vert tem a behandles på et opslag, hvor tek st
og illustrationer er sam let. I m odsætning til
H orsens-bogen er Haderslev-bogen forsynet
med såvel en illustrationsfortegnelse som en
litteraturfortegnelse, men derimod ikke med
et register.
Thomas Bloch Ravns Struer. E n limfjordsby
i historisk profil er i omfang den m indste af de
tre bøger med sine i alt blot 67 sider. Den er
udgivet i anledning a f S truers 75-års jubilæ um
som købstad. H er er altså ikke tale om en
gammel købstad, som tilfæ ldet er med H aders
lev og Horsens, og selv om Thomas Bloch Ravn
følger S truers udvikling tilbage til 1400- og
1500-årene, bliver det n atu rlig t nok 1800- og
1900-årene, der kom m er til a t stå i centrum .
Ifølge borgm esterens forord h a r hensigten
med bogen væ ret a t give en oversigt over S tru 
ers historie. ”Ikke en tung, videnskabelig af
handling på flere hundrede sider, og heller
ikke en overfladisk reklam etryksag, men en
letlæ st historisk skildring a f de vigtigste faser
i byens udvikling gennem de seneste 500 år'“.
Det er blevet til en absolut letlæ st og særdeles
velskrevet skildring. Bogen giver et fortræffe
ligt overblik over S truers udvikling, specielt
n å r det gælder erhvervslivet. Det er isæ r h a n 
delens, fiskeriets, jernbanevæ senets og indu
striens udvikling, der følges. Bogen skildrer
med andre ord det økonomiske grundlag for
byens frem vækst og beståen, men det er synd,
a t der praktisk tag et ikke levnes plads til en
skildring a f bysam fundet, m enneskene, og li
vet i byen. Det sker stort set kun gennem de
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erindringscitater, som Thomas Bloch Ravn h a r
krydret sin skildring med.
I sam m enligning med de to andre bøger er
det også meget lidt, vi får a t vide om byens
fysiske ram m er og deres udvikling. Forholdet
mellem by og opland siges der næ sten heller
in tet om. De politiske forhold bliver prak tisk
taget ikke næ vnt med et eneste ord. Det bliver
m eget kort næ vnt, a t S tru er indtil 1895 hørte
ind under landsognet Gimsing, hvorefter byen
bliver en selvstæ ndig sognekommune, der en
delig i 1917 bliver ophøjet til købstad. Vi får
derimod in te t a t vide om, hvad disse forhold
m åtte have h aft af betydning for byen. Det,
Thomas Bloch Ravn h a r skildret, er handels-,
jernbane- og industribyen S tru ers udvikling.
Det h a r h a n til gengæld gjort aldeles fortrin
ligt. Vi m å så håbe, a t alt det andet, der også er
en del a f byens historie, kom m er på et senere
tidspunkt.
Også Struer-bogen er velillustreret med
sort/hvide billeder. Der er tydeligvis lagt et
arbejde i illustrationsvalget. Det er derfor dob
belt æ rgerligt, a t gengivelserne i m ange til
fælde er så dårlige, som tilfæ ldet er. Alt for
mange er så mørke, a t m an knap k an skelne
detaljerne på billederne.
Alle tre bøger er først og frem m est skrevet
for byernes egne borgere. V urderet på denne
baggrund er der næppe tvivl om, a t H aderslev bogen med sine korte og for det m este meget
velskrevne og u nder alle om stændigheder sæ r
deles velillustrerede afsnit h a r den bredeste
læserappel. M an kan til tid er næ sten lugte det
middelalderlige Haderslev. P å den anden side
skal m an næppe heller undervurdere den lo
kale interesse for Bodil Møller K nudsens og
Ole Schiørrings m eget grundige gennem gang
a f H orsens bys fysiske udvikling. H ar am bi
tionen væ ret a t skildre byens udvikling, fore
kommer bogen om S tru er a t være den, der er
snæ vrest i sit sigte.
Set fra en faghistorikers synsvinkel h a r alle
tre bøger et re t så traditionelt tilsnit. De sene
ste å rtiers megen diskussion om dagliglivs- og
m entalitetshistorie h a r h er kun efterladt sig
begrænsede spor, m est i bogen om Horsens.
Man kan undre sig på, om det er formen - den
kronologiske købstadshistorie - der lægger for
snæ rende bånd på forfatterne. Det kunne være
in teressan t a t se en by historie, der greb op
gaven an på en helt anden led, f.eks. gennem
en blandet kronologisk og tem atisk behand
ling. N år det er sagt, skal det dog også u nder
streges, a t der h er er tale om tre absolut læseværdige bøger, som også den ikke-lokale læ ser
kan have glæde af.
Inge B undsgaard

Poul Holm: Hjerting - et m aritimt lokal
samfund m idt i verden, ca. 1550-1930.
Udgivet a f Hjerting Fiskeriforening ved
hundredårsjubilæet 1892-1992. Distri
bution: Fiskeri- og Søfartsmuseet, Es
bjerg. 100 s., 98 kr.
Lokalsam fundet H jerting nord for Esbjerg
havde tidligt tråde ud i den store verden. Først
som udgangspunkt for lokalfiskeri, og allerede
i 1400-tallet som den store studehavn for den
jyske vestkyst. H erefter fik landsbyen funk
tion som udskibningshavn for Varde. I 1700ta lle t suppleredes aktiviteterne med hval
fangst i N ordatlanten.
H jertings strategiske situation lignede såle
des den for det øvrige vadehavsom råde, hvor
m an alt efter om stændighederne fiskede, tog
på langfart eller på hvalfangst. Men f.eks. som
skibsfartsby stod H jerting helt i skyggen af
Fanø. Det, som i de sidste 150 å r blev afgø
rende for H jertings situation, var havnem ulig
hederne. Med anlæggelsen af Esbjerg H avn lå
frem tiden dér. Men hjertingboerne læ rte at
udnytte nye teknikker og fartøjer, så Esbjergs
havnem æssige dom inans først brød igennem
langt senere, over 25 år efter anlæggelsen af
Esbjerg havn.
En hjem m ehørende fisker, L am bert Søren
sen, havde fra Norge indført en speciel over
dæ kket båd, som han brugte ved linefiskeri
efter kuller - idet han fandt ud a f a t sejle linen
ind. Denne frem gangsm åde reducerede besæ t
ningen til halvdelen, ligesom bådtypen gjorde
det m uligt med længere rejser, helt ud til
H orns Rev. Lige så væ sentlig for hjertingfiskeriets succes var åbningen af jernbanen til
Esbjerg 1874, hvorefter der kunne sendes
fersk fisk direkte til det store m arked i H am 
burg.
Den i stigende grad kapitalistiske drift a f
fiskeriet resulterede i organisering, først i en
forsikringsforening 1884, derefter i fiskerifore
ningen, som stiftedes 1892. Dens formål var i
høj grad a t repræ sentere hjertingfiskerne mod
andre, hvad enten det var rusefiskere fra
Holm sland eller m inisteriet om underm ålsrød
sp æ tter og afm ærkning. Men allerede før stif
telsen v ar grundlaget for foreningen på retur.
Snurrevodsfiskeriet i Esbjerg var i fremgang,
og det tiltra k flere og flere fra H jerting. E t
forsøg på a t få en fiskerihavn i H jerting m is
lykkedes - og fra lidt ind i dette århundrede
fik foreningen mere og m ere præg a f at være
en borgerforening, som arrangerede fester og
sørgede for gadebelysning. K arakteristisk nok
v ar en stor del af m edlem sskaren nu fiskere,
som havde sta rte t i H jerting, men som nu var
hjem m ehørende i Esbjerg.
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Bogen er blevet til i anledning af H jerting
Fiskeriforenings 100 års jubilæ um . Den er
im idlertid ikke tæ n k t som en traditionel for
eningshistorie, m en som en ”lokal- og k u ltu r
historisk skildring a f en udvikling“. Titlen på
bogen: ”et m aritim t lokalsam fund m idt i ver
den“ giver derimod det indtryk, a t det er H jer
ting som sam fund, bogen han d ler om. D et er
ikke helt uden problemer.
Lidt forenklet falder bogen i to dele. Den
første går frem til dannelsen a f foreningen og
h andler om de forskellige m aritim e næ rings
veje med særlig væ gt på fiskerlejets storheds
tid 1872-1890. Det er en meget fin gennem 
gang a f næringsvejene med vægt på de tek n i
ske og økonomiske aspekter. Im ponerende er
det overblik, hvormed den store verden bliver
inddraget.
Den anden del han d ler fortrinsvis om fiske
riforeningens virke og bygger i m eget høj grad
på forhandlingsprotokollerne og D ansk Fiske
riforenings Medlemsblad. Den er i høj grad en
traditionel foreningshistorie krydret med et
par enkeltskildringer a f fiskere. Igen er de te k 
niske og økonomiske sider behandlet fint.
Hvad der nok falder én m est for brystet, er
den m anglende sam m enhæ ng mellem bogens
titel og dens indhold. Der er ikke nogen be
skrivelse a f H jerting i den - i hvert fald ikke a f
den del, som ligger på land. B ortset fra enkelte
udpluk fra et p ar folketællinger får vi ikke
noget a t vide om byen. Der er ingen beskri
velse a f stru k tu ren . Der er ikke noget kort
over H jerting. H vordan fiskernes relationer
var til de øvrige beboere, ved vi ikke. Var fi
skeriet blot en del a f en m ands livsforløb? Der
er heller ikke re t meget om fiskerne, n å r de
var på land.
Jeg skal strak s medgive, a t selv om disse
em ner ville være m eget spændende, er de også
tidkræ vende og om fattende a t behandle. Og
den bundne opgave, som en foreningsstøttet
bog er, k an ikke give plads til så meget. Det er
sandt, men så burde titlen også svare dertil.
Men noget af skævheden bunder m åske også i
den ringe mængde u try k t kildem ateriale, som
forfatteren h a r benyttet. Nu er det m eget
svæ rt a t danne sig et indtryk af kildegrund
laget alene ud fra oversigten over utrykte kil
der, for den m angler både folketællingen 1850
(næ vnt i noterne) og fiskeriforeningens eget
arkiv. Men det synes, som om udsynet h a r
svigtet, n å r det gælder om a t finde kilder til
belysning a f lokalsam fundet og dets næ rm este
omegn, nemlig resten a f landsbyen og G ulda
ger sogn.
Med re tte beskriver forfatteren det m odsæ t
ningsforhold, som fiskerbefolkningen havde til
den øvrige del a f G uldager sogn. Det sker ud
fra fiskeriforeningens forhandlingsprotokol.
H an bem æ rker også, a t sognerådsform anden,
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skønt bosiddende i H jerting, ikke er den første
til a t kæm pe for fiskernes krav. Det kunne jo
skyldes, at der var flere holdninger også i H jer
ting, m en under alle om stæ ndigheder ville det
have væ ret natu rlig t også a t undersøge sagen
fra en anden side, nemlig ud fra forhandlings
protokollen for G uldager sogneråd - som fin
des lokalt, i Byhistorisk Arkiv i Esbjerg.
Det er ærgerligt, a t det kun er en del af
fiskernes tilværelse, som belyses i bogen. H er
er snarere tale om økonomisk historie end om
lokal- eller kulturhistorie. Så m an bør an
skaffe og læse bogen som det udm æ rkede stu 
die i fiskeriets teknik og økonomi med overblik
over de internationale relationer, den virkelig
er.
Peter Korsgaard

I Guld og Himmelblåt. En bog om fri
mureriet i Danmark i Fortid og Nutid.
Red. Jørgen Kjeldsen. Den danske Frimurerorden/Nyt Nordisk Forlag Arnold
Busck 1992, 181 s., 275 kr.
Den danske Frim urerorden h a r som oplæg til
sit 250-årsjubilæum i 1993 udgivet et sm ukt
og in stru k tiv t væ rk om sin historie og virk
somhed. Frem stillingen er tæ n k t som frim u
rerlæ sning, men den er også m øntet på de
mange udenfor, der ønsker sig besked om en
lukket verden bag logernes m ure. Isæ r frem 
hæves det, at bogen skulle imødegå m ytedan
nelser og vrangforestillinger om livet som fri
m urer. Derfor er det ikke helt klart, hvorfor
bogens gådefulde hovedtitel netop er hen tet
fra en a f de såkaldte spørgsmålsbøger, hvis
indhold er hem m eligt og uforståeligt for uden
forstående.
Der er tale om et sam leværk redigeret a f den
nuvæ rende redaktør af ”Frim urerm eddelel
ser“, Jørgen Kjeldsen. H an h a r sam let en
ræ kke artik ler om frim ureriets historie i D an
m ark, skrevet a f forfattere med betydelig for
skellighed. A rtiklerne ræ kker fra grundigt do
kum enterede faghistoriske afsnit til ren t jo u r
nalistiske. Enkelte artik ler præges af en noget
indforstået frim ureijargon. Det giver bogen en
kalejdoskopisk karakter.
Frim ureriet er kendt for sin tillukkede og
indadvendte k arakter. Bogen er i sig selv en
prisvæ rdig reaktion på tidligere tiders næ sten
herm etiske lukkethed, der bl.a. rakte så langt
som til a t undgå pligtaflevering a f trykte bøger
med interne oplysninger til Det Kongelige Bi
bliotek. Forfatterne h a r dog stadig væ ret bun
det til a t undgå beskrivelsen a f mange ritu a le r
og megen frim urerisk tradition. Det begrundes
isæ r med, at det ville skade den enkelte fri-
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m urers oplevelse a f sin vej op gennem g ra
derne, hvis h an på forhånd vidste, hvad der
skulle ske.
Til gengæld giver bogen en om fattende rede
gørelse for ordenens udvikling fra ankom sten
til D anm ark i 1743 til i dag med hensyn til
spredning, organisation og system er. A rkivar
Nils Bartholdy h a r således bidraget med et
væ sentligt afsnit om frim ureriet og statsm ag 
ten, hvor isæ r forholdet mellem enevoldskon
gerne og den dengang nye og internationale
bevægelse belyses. Samme forfatter h a r skre
vet artiklen om frim ureri i D ansk K ulturhisto
risk Opslagsværk, 1991.
’T Guld og H im m elblaat“ kan derfor b etrag
tes som egentlig organisationshistorie, og som
sådan betrag tet er der væsentlige oplysninger
a t hente i den. Betydelig interesse h a r beskri
velsen a f spredning a f ordenen til provinsen,
logernes bygninger og ordenens særlige ikono
grafi. Svagere stå r beskrivelsen a f sam m en
sæ tningen a f frim urerbroderskabet socialt og
geografisk, og det er dog m åske isæ r hér, my
terne h a r h aft frit løb.
For historikeren er det væ sentligt a t få ud
peget de kilder, der belyser de enkelte logers
rolle og m edlem m ernes rolle i logerne. Loger
nes arkivalier hører til de foreningsarkivalier,
der endnu opbevares hos arkivskaberen, dvs. i
sæ rarkiver. D er er derfor stadig grund til at
erindre om Jørgen Tve vads artikel om frim u
rerordenens arkiv og bibliotek i Fortid og N u 
tid XXIX, 1981, s. 68-74. Der vil utvivlsom t
væ re m eget nyt a t hente her, isæ r til lokal- og
personalhistoriske undersøgelser.
Bogen er vel tilrettelag t med et væ gtigt bil
ledm ateriale både fra ordenens m useum ssam 
ling i København og fra logerne i provinsen.
Fotografierne, som alle er i farver, bringer en
væ sentlig dokum entation a f de bygninger, lo
k aler og relikvier, som én a f landets æ ldste og
m est frem gangsrige foreningstyper trives
med. Bogen er forsynet med kilde- og litte ra 
turoversigt sam t person- og stedregister.
Peter Bondesen

Birgit Kaiser: ....ind i de voksnes rækker.
En Bog om konfirmationen. G.E.C. Gad
1992, 151 s.
B irgit K aisers bog om konfirm ationen er et
fint og velskrevet stykke kulturhistorie. Hun
s ta rte r med a t behandle baggrunden for kon
firm ationens indførelse og gennem går derefter
udviklingen i lovgivningen, i præ stens rolle og
i konfirm ationsundervisningen.
Med konfirm ationsforordningen af 13. ja 
n u a r 1736 blev konfirm ationen (gen)indført
som en tvungen, lovfæstet og offentlig h an d 

ling. Konfirmation og offentlig eksam ination
blev en pligt for alle børn uanset stand, og kun
børn, der havde m odtaget undervisning,
kunne antages. Det blev præ stens pligt a t u n 
dervise børnene og sørge for, a t de ikke blot
kunne læse trosartiklerne, men også forstå
dem. Alle skulle være an taget til konfirm ation,
før de fyldte 19, og efterhånden blev det præci
seret, a t de skulle væ re over 14 år, inden de
kunne antages. Konfirm ationen var ikke blot
en kirkelig handling, en bekræftelse på dåbs
pagten, men blev efterhånden også forbundet
med erhvervelsen a f en ræ kke borgerlige re t
tigheder. Ingen kunne komme ud a t tjene,
blive soldat, indgå ægteskab, være fadder eller
stå vidne uden først a t have væ ret til alters, og
ingen kunne komme til alters uden først a t
væ re konfirm eret. Forfatteren understreger
stæ rk t den m agtposition, præ sten herm ed fik i
hæ nde i lokalsam fundet. H un gør dog sam tidig
opmærksom på, at der fulgte en lind strøm a f
følgelove i kølvandet på forordningen, der nok
k un kan tydes som et udslag a f vanskelighe
derne med a t få forordningen overholdt. Van
skeligheder, som næppe alene skyldtes bør
nene, m en utvivlsom t også præ sterne, der ikke
alle steder håndhæ vede forordningen lige
strengt. D er kunne væ re langt mellem lovgiv
ningens ord og den pragm atiske virkelighe
dens verden. P ræ sten kunne nok afvise a t kon
firm ere et barn på grund a f manglende kund
skaber, m en det faldt i sidste ende tilbage på
ham selv, da han så var forpligtet til a t sæ tte
ind med ek stra undervisning. Var årsagen til
den m anglende konfirm ation derimod modvil
lighed, stod der et im ponerende udvalg af
sanktionsm uligheder til rådighed: Fængsel på
vand og brød, tvangsarbejde eller tvangsind
sæ ttelse og tvangsundervisning i forbedrings
huset, for slet ikke a t tale om udvisning til De
vestindiske øer.
Som helhed giver forfatteren en udm æ rket
gennem gang a f lovgivningen om kring konfir
m ationen og udviklingen heri. Svagest stå r
den historiske indledning. At ville se konfir
m ationsforordningen a f 1736 som det, der nød
vendiggjorde indførelsen a f et ordnet skolevæ
sen i D anm ark, er nok en lidt vel dristig på
stand. Forfatteren er på mere sikker grund,
n å r hun kæ der konfirm ationen sam m en med
pietism ens frem m arch.
Bogens egentlige styrke ligger dog i de føl
gende afsnit. De kulturhistoriske gennem 
gange af de religiøse og verdslige ritu a le r om
kring konfirm ationen: Konfirm ationstøjet, ud
viklingen i selve den kirkelige handling, kon
firm ationsfesten, gaverne, andendagen m.m.
H er kommer vi vidt omkring, og Birgit K aiser
h a r fundet et væld a f sam tidige citater a t be
lægge og krydre sin frem stilling med.
Gennem konfirm andens påklæ dning marke-
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redes skiftet fra b arn til voksen. Som Birgit
K aiser gør opmærksom på, fik konfirm ations
tøjet dog først denne betydning om kring 1800.
Indtil da havde børn allerede fra 3-4-årsalderen væ ret klæ dt som sm å voksne. Det v ar
først efterhånden, som de rousseauske ideer
om børneopdragelse slog igennem, a t der skete
et egentligt dragtskifte ved konfirm ationen, et
skifte som så også fik et stæ rk t symbolsk ind
hold. A fsnittet om den skiftende mode i kon
firm andernes påklæ dning og baggrunden i de
ideologiske og kulturelle strøm ninger er en
guldgrube af oplysninger. In teressan t er det
bl.a. h e r a t læse, hvordan de økonomisk bedre
tider på landet i en periode i 1830’erne førte til,
a t den klassiske bondedragt med al den dertil
hørende pragt fik en renæ ssance som konfir
m ationsdragt som u dtryk for en nyvunden
selvagtelse blandt bønderne.
Vi følger også konfirm andens vej til kirken
og udviklingen i selve konfirm ationshandlin
gen i kirken. D ertil kom m er en grundig gen
nem gang a f udviklingen i festligholdelsen af
højtiden efter kirken og af traditionerne om
kring andendagen.
Det blev efterhånden en dyr fornøjelse a t
blive konfirm eret, og Birgit K aiser skildrer
også frem væ ksten a f en lang ræ kke velgørende
foreninger, der hjalp uform uende fam ilier med
udgifterne til konfirm ationen. Også forenin
gen med det m ærkelige navn Propforeningen
”P “ h a r Birgit K aiser med.
Til sidst behandler forfatteren baggrunden
for oprettelsen a f Foreningen for Borgerlig
Konfirmation og denne forenings videre u d 
vikling.
Det er en velillustreret og overordentlig vel
skrevet bog, som m åske ikke bidrager med m e
gen egentlig ny viden, men som på k la r og
overskuelig vis h a r sam let de spredte tråde og
sam m envævet en fin og oplysende k u ltu rh isto 
risk mosaik.
Inge Bundsgaard

Halvor Petersen: En Skiøn Sukkerfa
brik. Roskilde Sukkerraffinaderi 17631779. Roskilde Museums Forlag 1992,
78 s.
Civilingeniør Halvor Petersen beskriver i bo
gen Roskilde Sukkerraffinaderis korte historie
fra 1763 til 1779. Raffinaderiet i Skt. Olsgade
h a r krav på interesse, dels fordi bygningen vel
er den ældste bevarede raffinaderibygning i
D anm ark, dels fordi det er et eksempel på pro
vinsindustri, om end den manglende anven
delse a f m ekanisk k raft og det beskedne antal
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arbejdere eller rettere svende gør det proble
m atisk a t anvende begrebet industri.
Bygningen selv adskiller sig knap nok fra et
pakhus, og som sådan blev den da også a n 
vendt, da sukkerkogningen indstilledes. Det
største kendte an tal beskæftigede var der i
1764, hvor folkeholdet bestod a f fire svende,
fire drenge, en gårdskarl sam t en kone til fol
kenes opvartning. H ertil kom en bogholder,
sukkerm esteren og initiativtageren selv, komm erceråd Johan Jørgen Holst. H an havde hid
til fundet beskæftigelse som fuldm ægtig i den
statslige lokaladm inistration, men hvad der
fik en fuldm ægtig til a t forsøge sig som indu
stridrivende, er det desværre ikke lykkedes for
Halvor Petersen a t afdække, og derfor tie r han
klogt stille. Selv havde Holst ikke tilstræ k k e
lig kapital til a t etablere virksom heden, derfor
valgte han aktieselskabsform en. Da svendene
og sukkerm esteren i foråret 1765 satte sig op
mod H olst og næ gtede at gå i arbejde, valgte
interessenterne a t købe Holst ud a f selskabet
og sam tidig indlede en revision a f regnska
berne. Det førte til en lan g strak t proces, hvor
under H olst døde. Ud over m anagem entpro
blem erne var der også vanskeligheder med at
få råsu k k eret tran sp o rteret fra København til
Roskilde, ligesom det kneb med a t afsæ tte de
færdige produkter.
Bogen indledes med korte skitser a f sukker
dyrkningen på de V estindiske Øer, af sukker
raffinering med kalk, okseblod sam t lidt smør
og af arbejdsforholdene i de københavnske ra f
finaderier, som de var bestem t i en forordning
fra 1759. H erefter beskrives etableringen af
raffinaderiet som aktieselskab, bygningen af
en ny skibsbro, bogholdere og sukkerm estre,
striden mellem Holst og sukkerm esteren sam t
Holsts efterfølgende ufordelagtige afhændelse
a f virksom heden og tidlige død. Endelig af
sluttes med en kort oversigt over udviklingen
frem til produktionens ophør sam t bygningens
efterfølgende skiftende anvendelse.
Der er ikke bevaret noget virksom hedsarkiv,
men H alvor P etersen h a r med energi udnyttet
den offentlige adm inistrations arkiver. Forfat
teren h a r ikke begivet sig ud i bygningsarkæo
logiske studier, men her suppleres bogen af
John B ennetzens artikel om sukkerraffinade
riet i Bygningsarkæologiske S tudier 92. H er
kan m an i øvrigt også læse om to københavn
ske sukkerhuse.
Caspar Jørgensen
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Poul Thestrup: Vogn og tog - prik og
streg. P & T’s historie 1850-1927, bd. 3.
Generaldirektoratet for Post- og Tele
grafvæsenet 1992, 472 sider, 300 kr.
Det synes a t være sym ptom atisk, at netop i en
tid, hvor der sker så store organisatoriske æ n
dringer inden for den offentlige adm inistration
med sam m enlægninger, privatiseringer, effek
tiviseringer, m oderniseringer osv., vendes
blikket bagud. Hvad der æ ndres og om kalfa
tres, skal fastholdes på try k i store, flot ud
styrede flerbindsværker. Toldvæsenet, der
gennemgik store æ ndringer for nogle å r siden,
fik en stor toldhistorie i fire tykke bind, politiet
er ved at få sin historie, og nu er også Post- og
Telegrafvæsenet i gang med udgivelsen a f et
stort væ rk i fem bind, hver på ca. 300 sider,
som det siges i en introduktionsfolder til væ r
ket - det h er foreliggende bind er på 400 sider
plus ca. 70 sider litteratu r- og kildehenvisnin
ger, noter og registre.
Mens de to første bind behandler tiden op til
1850, dvs. 200-300 års historie, behandler
dette bind kun ca. 75 år. Men det er 75 år, som
var rige på æ ndringer i Post- og Telegrafvæse
nets såvel som i sam fundets historie i det hele
taget. I disse å r skabtes et moderne postvæ
sen, hvor m an gik fra en langsommelig og i vid
udstræ kning privat postbefordring - i øvrigt
n æ rt sam m enknyttet med personbefordringen
- til en effektiv, statslig post- og telekom m uni
kation. Bindet tag er sin begyndelse med ene
vældens ophør og postvæsenets henlæggelse
under Finansm inisteriet under en direktør S. Danneskiold-Samsøe, der havde væ ret før
stedirektør i enevældens G eneralpostdirektion. M åske var denne forandring derfor allige
vel ikke så stor. Det v ar derimod en lang
ræ kke andre æ ndringer, der var en følge af
den tekniske udvikling. Anlæggelsen a f je rn 
baner, udviklingen a f dam pskibsforbindelser,
telegrafens og senere telefonens opfindelse er
noget, som sæ tte r sit m eget stæ rke præ g på
postvæsenets udvikling i tiden efter 1850.
Det gælder for Poul T hestrups bind a f post
historien, a t det i høj grad h andler om denne
udvikling - udviklingen i sam fundets infra- og
kom m unikationsstruktur. Vi følger nøje for
holdene for postens befordring med dam p
skibe, med jernbane - og derfor spiller je rn 
banepostvogne en væ sentlig rolle i bogen - ,
efter 1900 med biler og fra 1920’erne med fly.
For telegrafvæ senets vedkommende bliver det
isæ r telegrafnettets udvikling, som stå r i cen
tru m med historien om ”Englandskabel“, ”Norgeskabel“ og ”R uslandskabel“ som ”føljeton“
fra kapitel til kapitel.
Da det im idlertid er ”væ senets“ historie, der
skrives, og da det er ”væ senet“, der stå r som

udgiver, m å ”væ senet“ naturligvis også træ de
frem i frem stillingen. Det gør det først og frem 
m est i den periodisering, som forfatteren h a r
valgt. Årene 1850, 1864/65, 1883/84, 1897/98,
1913/14 og 1927, der er valgt som yderår for
bogens fem kapitler, h a r ikke noget a t gøre
med bestem te milepæle i kom m unikations
stru k tu re n s udvikling, men hæ nger sam m en
med adm inistrative æ ndringer inden for Postog Telegrafvæsenets øverste ledelse - hvilket
m inisterium m an hørte under, hvem der blev
generalpostdirektør, hvor mange kontorer ge
neralpostdirektionen bestod af, osv. H vert k a
pitel indledes med et afsnit, der fortæ ller om
disse forhold, fyldigt ledsaget af p o rtræ tte r og
k arak teristik k er a f de ledende em bedsm ænd
inden for væsenet.
Det er efter anm elderens m ening en udm æ r
ket måde a t stru k tu rere stoffet på. Selve væse
nets, organisationens historie - det adm ini
strationshistoriske, om m an vil - stå r gennem
periodiseringen som det overordnede, men bli
ver ikke det dom inerende i frem stillingen. Det
gør derimod som sagt det, der også efter an
m elderens m ening bør væ re hovedsagen: Ud
viklingen i D anm arks infra- og kom m unika
tio nsstruktur.
I den forbindelse m å konstateres, a t det er
det overordnede kom m unikationssystem , som
beskrives m est indgående. Det er dam pskibs
ru tern e sam t jernbanerne og ikke m indst ”de
bevægelige postkontorer“ - jernbanepostvog
nene, der h a r forfatterens store interesse,
mens den lokale postbefordring og den lokale
postadm inistration spiller en m indre rolle i
frem stillingen. Udviklingen i det lokale post
væsen og i landpostbefordringen er skildret
ved en ræ kke eksempler. Således bringes der
en ræ kke billeder af forskellige postkontorer,
bl.a. til illustration a f det fænomen, a t de lo
kale postkontorer i ældre tid ikke tilhørte post
væsenet, men den person, der havde post- og
passagerbefordringen i koncession. I 1847 er
hvervede postvæ senet postkontoret i Ålborg,
og først i 1865-66 opførte postvæsenet sit før
ste provinsposthus (Odense).
I skildringen af udviklingen i landpostbefor
dringen er det Vendsyssel, der er anvendt som
eksempel. H er - og i et stort område a f Vestjyl
land - fandtes endnu i 1891 kun de såkaldte
landpostudvekslingssteder, hvor posten blev
afleveret, og hvor folk så selv m åtte afhente
posten. Først i 1907 forsvandt de sidste ud
vekslingsruter, og direkte omdeling var h e r
med indført overalt i landet. Landpostbudene
fortsatte dog endnu m ange år med a t være
an sa t på kontrakt.
I sin skildring af det lokale postvæsens ud
vikling bygger Poul T hestrup på u try k t kilde
m ateriale sam t try k t m ateriale ikke m indst i
de forskellige tidsskrifter, som i tidens løb er
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udgivet a f Post- og Telegrafvæsenet, og som er
opregnet i stort ta l i litteratu rlisten . H er sav
nes derimod flere a f de lokale posthistorier,
som er udkom m et inden for de seneste å r i
forbindelse med et sto rt beskæftigelsesprojekt
for arbejdsløse historikere, bl.a. fra Fredericia,
Sønderborg og H aderslev. De er tilsynela
dende ikke b enyttet a f forfatteren, men burde i
det m indste være m edtaget i litteratu rlisten ,
der kan opfattes som en fyldig bibliografi til
denne periodes posthistorie.
E n følge af, a t bogens frem stilling af det
lokale post- og telegrafvæ sen er knap så fyldig,
er formodentlig også, a t forholdene om kring
Genforeningen i 1920 efter anm elderens m e
ning - m åske fordi h an er sønderjyde - er
behandlet noget k o rtfattet i bogen - fire sider
er det blevet til. Genforeningen betød, a t det
danske Post- og Telegrafvæsen overtog et ri
meligt velfungerende preussisk postvæsen i
Sønderjylland, og det kunne have væ ret in te r
essant med nogle b etragtninger over den sta n 
dard, som de to væ sener havde. Det er min
fornemmelse, a t det preussiske postvæsen i
effektivitet, i service og i udbygningen a f bl.a.
landpostvæ senet stod over det danske postvæ
sen.
Bogen igennem behandles i en ræ kke opslag
specielle tem aer og detaljer, som ikke er med i
den sam m enhæ ngende og m ere overordnede
skildring. Det gæ lder postpersonalets arbejds
vilkår og rekruttering, kvinder inden for post
væsenet, eksemplificeret ved M athilde Fibi
ger, der blev a n sa t som telegrafistinde, faglige
organisationer og forhandlingsret m.m., og det
gæ lder ”tekniske detaljer“ som f.eks. de første
postvognes indretning, postbrevkasser, tele
fonapparater, telegrafnøgler, uniform er o.
lign.
En væsentlig detalje inden for postbefor
dringen i denne periode v ar de sm å gum m i
erede, ofte farvestrålende stykker papir, som
m an kunne købe og påklæbe sine breve, kort
sagt frim æ rker. Dem er der ikke meget om i
bogen. D iskussionen om det første frim ærkes
udform ning er re t fyldigt om talt, men h eru d 
over indskræ nker det filatelistiske i bogen sig
til gengivelse af forskellige a f de farv estrå
lende frim æ rker og af frankerede og stem plede
breve.
Bogen er i øvrigt meget flot illu streret med
m ange sort/hvide og farvebilleder. Der er gen
givet mange m alerier med skibe og postvogne,
der er mange flotte gengivelser a f genstande i
Post- og Telegrafmuseet, og der er p o rtræ tter
a f mange ledende postfunktionæ rer. Kort og
grafer - med farver - supplerer teksten mange
steder. Bogen slu tte r således med en hel
ræ kke grafer, der sam m enfatter udviklingen i
perioden om kring an tal brevforsendelser, tele
gram m er og telefonsam taler, produktions
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væ rdi og over- og underskud. Det er m eget
in struktivt.
Sam m enfattende kan det siges, at vi med
Poul T hestrups bind a f posthistorien h a r f ået
en velskreven skildring a f udviklingen af den
danske post- og telekom m unikations stru k tu r
og funktion i en periode, der bl.a. som følge af
store tekniske frem skridt medførte en om fat
tende m odernisering a f hele sam fundet. Derfor
er denne bog ikke kun ”en posthistorie“, men
et vigtigt bidrag til beskrivelsen a f det danske
sam funds udvikling i nyere tid.
H enrik Fangel

Jens Chr. Manniche: Damen der skød
på doktoren - en bog om Anna Hude.
G.E.C Gad 1993. 248 sider, 225 kr.
I 1993 - i 100-året for den 34-årige A nna H u
des disputatsforsvar i 1893 og derm ed for ud
klæ kningen a f D anm arks første kvindelige
doktor, er der al mulig grund til a t kigge n æ r
mere på begivenheden. A nna H udes historie
forskning påkalder sig ikke M anniches in te r
esse. Det er ikke det væ rk - om danehoffet som A nna Hude producerede, der gør hende
in teressant, men det, at hun fandtes og flyt
tede græ nser i sit liv og i sin sam tid. H un var
den unge kvinde, som blev doktor, skønt hun
ikke blot var kvinde, men også havde en fæng
selsstraf bag sig, fordi hun resolut havde skudt
på sin familielæge som svar på hans forførelse
a f hende; hun blev også kvindesagskvinde - og
sp iritist sent i livet. M anniche forsøger at
hæve sig op over den skæbne, som tidligere
h a r dom ineret interessen for A nna Hude, nem 
lig det a t hun blev gift med og muligvis bidrog
til a t forandre den banebrydende historiefor
sker Kr. Erslev - senest, i 1979, blev hun bio
graferet som biperson i Leo Tandrups Erslevbiografi Ravn.
M anniche begynder med a t undersøge bag
grunden for skuddene på lægen, hvordan
kunne det komme så vidt? H elt uskyldig var
A nna Hude tilsyneladende ikke i den forførelse/voldtægt, der gik forud? Men M anniche
beskriver den helt unge A nna Hude som på én
gang overbegavet og uerfaren, og antyder som
en baggrund for voldtægtsepisoden, a t hun
nok var tiltru k k et a f mere modne m ænd og
havde en ærlig, intellektuel, platoniske?) in te r
esse i a t behage og i a t imødekomme den op
m ærksom hed, som familielægen viste for
hende. Og M anniche lægger også vægt på, a t
offentligheden købte Anna Hudes forklaringer
på det faktum , a t hun gentagne gange opsøgte
lægen i sin naive tillid og tiltro til, at (let
kunne lade sig gøre a t skabe en værdig ende på
forholdet. En tillid, som altså blev fuldstæ ndig
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m isbrugt. A nna Hudes fængselsophold blev
derfor m ildt. Så megen sym pati mødte hun
endog, a t h u n - a f N athalie Zahle - blev ad
varet mod a t udnytte episoden til egen fordel.
Sym patien er form entlig forklaringen på, a t
episoden næppe fik betydning for A nna Hudes
karriere sidenhen. Tolkningen v irker pålide
lig, ikke m indst fordi M anniche som m and h æ 
ver sig op over kønspolitiske m otiver i sin for
klaring.
Men A nna H ude drager efter M anniches me
ning tilsyneladende heller ikke kønspolitiske
konsekvenser a f episoden; hun blev efter hans
m ening egentlig ikke særlig kønspolitisk
em anciperet, skønt h u n - m est som akadem i
ker - m ente, a t kvinderne skulle have stem 
m eret a f principielle grunde. Dermed bliver
hun et in tellektuelt sam lingspunkt og forbil
lede i de kvindeem anciperede miljøer. Leo
Tandrup tolker derimod voldtægtssagen mere
bram frit med, a t den gav A nna H ude mod på
tilværelsen. ”Og da h u n a tte r tu rd e vise sig,
var der over hende en på én gang beskeden og
selvbevidst frigjorthed. Der var faldet nogle
skranker, og det gav mod på tilvæ relsen“.
{Ravn 2, s. 114).
Historiografen kom m er op i M anniche, n år
han skal beskrive det miljø, som A nna Hude
mødte i København i 1880’erne. Nok giftede
eleven sig med læ reren, men stor aldersforskel
var der ikke på de to. M anniche bruger Anna
Hudes dragning til den modne familielæge
som det k ara k te rtræ k , der også k an forklare
forholdet til Erslev. De kendte hinanden godt,
ingen tvivl om det, men m odsat Leo Tandrup
bare antyder M anniche sobert, a t der v ar tale
om et langvarigt, men kompliceret kæ rligheds
forhold, indledt allerede i slutningen af
1880’erne.
Havde Erslev giftet sig med A nna i 1889
havde hun, og ikke A ugusta Erslev, m åttet
tage sig a f Erslevs børn. Spørgsm ålet er, om
det da ville have væ ret m uligt a t fejre Anna
Hudes 100-års doktorjubilæum den 24. m arts
1993!
Sidsel Eriksen

Esbjerg Havn 1868-1993, red. Morten
Hahn-Pedersen. Fiskeri- og Søfartsmu
seet, Saltvandsakvariet 1993. 168 s., 98
kr.
Esbjerg H avn er en a f de havne i D anm ark,
der er bedst beskrevet. Den foreliggende bog
bygger naturligvis på den eksisterende litte ra 
tur, dog suppleret med nye undersøgelser.
Frem stillingen er delt op i fire kronologiske
artikler, der behandler perioderne ca. 1200-

1867, 1868-ca. 1914, ca. 1914-1950 og 19501993, m ens de sidste fire artikler næ rm est kan
betegnes som en slags tem aartik ler om hand
lende de seneste årtiers udvikling inden for
sam arbejdsform er og arbejdsliv sam t olieindu
striens betydning, og den sidste artikel er et
bud på, hvad frem tiden m åtte byde på a f ud
fordringer og m uligheder for havnen.
I de kronologiske afsnit h a r m an valgt sum 
m arisk a t gengive velbeskrevne perioder, for
løb og sam m enhænge, mens m an h a r valgt a t
skrive mere udførligt på punkter, hvor nye
aspekter eventuelt kan tilføjes, eller hvor den
traditionelle opfattelse kan forekomme proble
m atisk.
Poul Holm giver i afsnittet om ”H avnene før
H avnen“ en k la r og overskuelig redegørelse for
havneforholdene på Sønderjyllands vestkyst
før 1867. Det frem går desuden, a t selv om der
gennem m ange å r var et lokalt pres for a t få en
havn i Sydvestjylland, havde m an ikke fået
den uden nederlaget i 1864.
E t af bogen m est interessante afsnit er Mor
ten H ahn-Pedersens om ”Den nye havn mod
vest“. H an h a r isæ r interesseret sig for a t be
handle spillet om Esbjerg H avns anlægslov.
Det var snarere frem skridtstro og egnsudvik
lingspolitik end eksportm æssige hensyn, der
v ar baggrund for anlæ gget af Esbjerg Havn.
Ligeledes kommer han ind på nogle interes
sante aspekter af C.F. Tietgens engagem enter
- ikke kun som økonomisk g aran t - i tilblivel
sen af Esbjerg Havn. Der er her tale om for
hold, der nok kunne væ re en næ rm ere under
søgelse værd, som også M orten H ahn-Peder
sen er inde på. ”Den traditionelle havn“ af
H enrik Bredmose Simonsen om handler en pe
riode i havnens historie med op- og nedgange,
en form for konsoliderings- og udviklingspe
riode. E t a f de bem ærkelsesværdige forhold er
behandlingen af den forholdvis om fattende
lastbiltransport, der efterhånden voksede
frem. Ikke al udvikling foregik over havnen,
hvor der efterhånden skete en opdeling i en
fiskeri- og en eksporthavn. D ette var også pe
rioden, hvor Esbjerg skabte sig en funktion
som landsdelscenter, hovedsagelig for handel
og fiskeri, men også i stigende grad for indu
stri og kapital.
Det sidste a f de kronologiske afsnit skildrer
en periode præ get af frem gang på nogle om
råder, men a f tilbagegang på andre. Contai
nertrafikken hører denne periode til, og også
passagertrafikken fik en voldsom fremgang.
H avnen blev i denne periode præ get a f mange
ombygninger, udvidelser og øget m ekanise
ring. O ff-shore-aktiviteterne kom til og fik stor
betydning for både havn og by. Men det er også
perioden, hvor byen blev m indre afhængig af
havnen, da større ikke-havnebaserede virk
somheder brugte landtransport, ligesom for-
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retningslivet i byen i denne periode rykkede
mod øst.
De sidste fire afsnit i bogen - tem aafsnittene - er nok bogens svageste. Det er in teressan t
at få oplysninger om de til tid er næ sten um en
neskelige arbejdsforhold, havnearbejderne
havde, men det virker, som om m an h a r glem t
de konflikter, der også h a r væ ret på havnen.
Det er lidt for meget af ”gode gamle dage“ og
”tæ l kun de lyse tim er“. Dog er afsnittene om
fiskerihavnen og off-shore-aktiviteterne infor
mative, og helhedsindtrykket a f bogen er posi
tivt. Esbjerg H avn h a r fået endnu en god og
solid beskrivelse.
Det er for øvrigt en frem ragende ide, a t
hvert afsnit h a r et engelsk sam m endrag, men
hvorfor ikke også et tysk? Bogen er desuden
fyldt med gode illustrationer, både tabeller,
kort og fotografier.
H enrik Vedel-Smith

Den røde by ved Vesterhavet. Arthur
Hellstens erindringer (ca. 1900-1960).
Ved Søren Federspiel. Esbjerg Byhisto
riske Arkiv, Skriftrække B nr. 7, 1992,
85 s.
Da det danske medlem skab a f EF v ar en reali
te t i oktober 1972, blev esbjergenseren A rth u r
H ellsten så vred, a t h an satte sig ned og skrev
sine erindringer. Det blev til et større m an u 
skript med ”en menig kom m unists livs- og p a r
tiberetning“, og senere kom der en fortsæ ttelse
om ”den røde by ved V esterhavet“. Dertil kom
m er så, a t familien H ellsten h a r afleveret et
om fattende m ateriale til Esbjerg Byhistoriske
Arkiv, der gør det m uligt a t komme 200 år
tilbage i sm edeslægtens historie.
Det h a r derfor væ ret n atu rlig t a t give bogen
en længere indledning, og den giver en ganske
in teressan t indsigt i H ellsten’ernes em igration
fra fattige svenske k å r og i drøm m en om USA,
som im idlertid kun blev til en enkeltbillet til
D anm ark.
Der er tale om en solid håndvæ rkerfam ilie,
der fulgte et traditionelt mønster: Faderen v ar
i forhold til sønnerne den m oderate med sin
forankring som k risten socialist, mens en af
forfatterens brødre tog på valsen sydpå og kom
hjem med syndikalistiske ideer. To andre
brødre blev in spireret a f den norske Tranmælbevægelse. H elt selvfølgeligt blev sm edehjem 
m et derfor mødested for den esbjergensiske
venstrefløj.
A rthu r H ellsten v ar livet igennem aktiv
kom m unist og tog del i det menige p a rtia r
bejde, mens bestyrelsesposter ikke var noget
for ham . U nder besæ ttelsen v ar han aktiv i
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m odstandsbevægelsen, fabrikerede rørbomber
og endte i Frøslevlejren i krigens sidste m åne
der.
Ud over partiarbejdet kom m er H ellsten i
sine erindringer ind på sm edearbejdet. En å r
ræ kke var han på fabrik, men efter en del
arbejdsløshed oprettede han, hvad han selv
betegner som en lille ”m askinbiks“. Det var et
væ rksted i den m indre stil, med mange a r
bejdsløse fritidsfiskere som kunder. Det førte
ikke til den store fortjeneste, men alligevel op
levede H ellsten her nogle a f sine bedste år,
lykkeligt fri for urim elige arbejdsgivere.
M aterialet om og af A rthur H ellsten er ud
m æ rket redigeret a f Søren Federspiel, og bo
gen er forsynet med såvel navne- som sagregi
ster. Men skønt m aterialet om familien h a r
væ ret re t om fattende, kan det ikke skjule, at
A rthur H ellstens egne erindringer h a r sine be
græ nsninger. H an n å r aldrig helt i dybden.
Det gælder især, hvor han kom m er ind på a r
bejdsforholdene, som er re t sum m arisk skild
ret. M est er der a t hente i skildringen a f p a rti
arbejdet og besæ ttelsesårene, ligesom det er
in teressan t at få optrukket fam iliens linjer til
bage i tiden. Hver for sig er bogens to dele dog
næppe sæ rligt interessante, hvis m an ikke er
specielt interesseret i Esbjergs lokalhistorie.
Carl E rik Andresen

Jan Møller: Strandmøllen. Strandbergs
Forlag 1992, 133 s., 375 kr.
Bogen er udgivet i anledning a f 75-året for
”luftgasproducenten“ C hristian Nielsens over
tagelse a f Strandm øllen. Møllen ligger ved
Mølleåens udløb i Ø resund og var i familien
Drewsens eje 1718-1898.
I bogens første tredjedel fortælles kort om de
forskellige møller langs Mølleåen og om
Strandm øllens historie indtil 1917. A fsnittet
suppleres af et kort rids om mølleteknologi i
almindelighed.
I bogens hoveddel beretter J a n Møller om
virksom heden Strandm øllens historie. Denne
del indledes med et kort og for den ikke sag
kyndige in stru k tiv t teknisk rids om svejsning
og luftgasser, ilt, acetylen m.m., som var og er
virksom hedens hovedprodukter. H erefter føl
ger afsnit om grundlæggeren, iltproduktionen
på Strandm øllen, acetylenfabrikationen på
Stam pen, der indstilledes i 1972, frem stillin
gen a f arm eringsjern i Lille Grandløse, hvortil
acetylenproduktionen flyttedes i 1972, og op
bygningen af det nyeste anlæ g i Ejby på Fyn.
For en, der som undertegnede arbejder med
bygningsfredning, er det korte afsnit om
Strandm øllens forfald efter 1909, nedrivning
og genopbygning fascinerende. Ved købet af
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møllen forpligtede C hristian Nielsen sig nem 
lig til a t genopføre de ”historiske“ bygninger.
Det m å væ re et a f de første eksem pler på ”be
varing“ a f et industrianlæ g i D anm ark. Derfor
er det æ rgerligt, a t det ikke er undersøgt,
hvem, der ville bevare, og hvorfor, eller hvad
der fik Nielsen til a t gå med på ideen. Det
frem går dog, a t ”traditionen“ må have h aft en
vis betydning for virksomheden. De nye pro
cesanlæg fra 1958-60 blev iklæ dt et trad itio 
nelt ydre, og da firm aet ekspanderede i Jy l
land, valgte m an at købe en traditionel vand
mølle, Gyldsø Mølle.
Virksomhedens historie er skrevet på
grundlag a f den da 84-årige direktør og tid 
ligere driftsingeniør C hristian H ansens erin
dringer, in d ta lt på bånd i 1991. E rindringerne
er i et vist omfang suppleret med, hvad andre
ansatte h a r k u n n et huske, sam t fotografier og
arkivalier. Virksomhedens arkiv synes im id
lertid kun a t væ re bevaret i ringe omfang. Ja n
Møller h a r øjensynlig væ ret i den lettere um u
lige situation a t skulle skrive virksom hedens
historie på grundlag a f et ty n d t m ateriale. En
a f forudsæ tningerne for et vellykket jubilæ 
um sskrift er, a t virksom heden tag er h ånd om
sit arkiv. R esultatet er i dette tilfælde blevet
en bog efter opskriften ”lidt om alt, kort for
ta lt“.
Bogen er ikke forsynet med noter eller lit
teraturliste.
Caspar Jørgensen

Carsten Porskrog Rasmussen: Vækst og
virke ved grænsen. Bov og Holbøl sogne
1920-1990. Institut for Grænseregions
forskning 1992. 366 s., 175 kr.
Lad det væ re sagt straks, C arsten Porskrog
R asm ussen h a r begået en meget sym patisk,
velskrevet og godt kom poneret bog om græ n
selandet ved Padborg/K ruså. Det er lokalhisto
rie, der opfylder kravet om alm en interesse og
sam tidig er en guldgrube for lokalbefolknin
gen i det sydøstjyske grænseom råde. Kort sagt
lokalhistorie der også er D anm arkshistorie.
Forfatteren frem hæver i sit forord, a t Stationsbyproj ektet under S taten s H um anistiske
F orskningsråd vakte h an s interesse ”for fæno
m enet den nye by“. Som sådan k an hans bog
opfattes som et vigtigt supplem ent til forskningsrådsprojektet, så meget mere som vi sta 
dig savner en redegørelse for de nye byer syd
for Kongeåen. Padborg og K ruså er i den for
stand unikke. Som grænsebyer h a r de haft
specielle væ kstforudsæ tninger efter 1920 (sva
rende til Vam drup i perioden 1864-1920). For
fatteren er naturligvis k la r over de særlige for

hold, men forstår dygtigt a t inddrage de om
givende lan ddistrikter og hele tiden a t sæ tte
om rådets historie i forhold til den generelle
danske udvikling efter 1920.
Geografisk dæ kker bogen de to sønderjyske
sognekommuner: Bov ved selve græ nsen og
nabokom m unen mod nord, Holbøl ved Flens
borg Fjord. I Bov opstod efter genforeningen
stationsbyen Padborg og landevejsbyen K ruså,
begge prim æ rt som følge af rollen som græ nse
byer. Over for det byprægede grænsesogn stod
Holbøl som et typisk landsogn med få erhverv
uden for landbrugssektoren i 1920. Ved kom
m unalreform en i 1970 blev de to sognekommu
ner sam m enlagt, k arak teristisk nok under
navnet Bov Kommune. Landkom m unen Holbøls tre a n satte adm inistrationsfolk blev over
ført til den kom m unale adm inistrationsbyg
ning i Bov, hvor der var 23 ansatte. Ved en
skæ bnens ironi var det dog sognerådsform an
den fra Holbøl - en gårdejer naturligvis - der
blev den nye, bym æssigt dominerede kom m u
nes første borgmester.
Ved a t vælge a t lægge vægt på den erhvervs
økonomiske udvikling, de kom m unalpolitiske
forhold og foreningslivet i det beskrevne om
råde kommer C arsten P. R asm ussen godt
ru n d t i sit stof. H an kender sit forskningsom
råde og kildem aterialet indgående. Og som læ
ser sidder m an bestem t tilbage med fornem
melsen af, a t m an efter endt læ sning ved alt,
hvad der er væ sentligt a t vide om udviklingen
i denne sydøstdanske grænselandskom m une
efter genforeningen.
Bogen falder i to dele, hvor det er krigen, der
skiller. U nder overskriften ”Baneby og bonde
land“ beskrives perioden fra genforeningen
1920 til besæ ttelsestidens slutning 1945. An
den del fra 1945 til i dag h a r k arak teristisk for
egnens vigtigste væ kstforudsæ tning fået titlen
”Bilernes byer“.
Første del rum m er mange fine skildringer
af, hvordan en ny by opstår. Hovedvægten er
entydigt lagt på Padborg, der under overskrif
ten ”Den sidste stationsby“ tilm åles knap 30
sider (s. 47-75). A fsnittet koncentreres om en
beskrivelse a f Padborgs udvikling de første ti
år efter genforeningen, hvor byen voksede fra
under 50 indbyggere til 1.200 i 1930. Over for
dette stå r K ruså, ”Byen ved landevejen“, hvis
historie klares på lige godt en side (s. 80-81).
K ruså oplevede en mere begræ nset væ kst, fra
120 indbyggere i 1921 til 275 i 1930. Den noget
stedmoderlige behandling a f K ruså begrundes
ikke, og isæ r savnes en næ rm ere forklaring på,
hvorfor Padborg i den grad tager føringen over
for K ruså. Jernbanen og toldvæsenets place
ring i Padborg er naturligvis afgørende, men
også ved K ruså var der grænseovergang med
dertil hørende toldere. Der burde have væ ret
en næ rm ere, sam m enlignende analyse af,
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hvorfor Padborg rendte med det hele. Men for
fatteren h a r åbenbart fundet det indlysende,
at den dom inerende jern b an etrafik før krigen
gav Padborg forspringet for K ruså.
Den kom m unale sektors udvikling i de to
græ nsekom m uner behandles som rim eligt er
med hovedvægt på ”sam m enstødet“ mellem by
og land. Set med forfatterens øjne er det tyde
ligvis de erhvervsøkonomiske og -politiske for
hold, der er drivkræ fterne i historien om Bov
og Holbøl sogne. E t meget velskrevet afsnit om
foreningslivet set på national baggrund følges
af to afsnit om det andet sam m enstød i g ræ n 
selandet: Brydningerne mellem dansk og tysk.
B esæ ttelsestidens særlige problem er i det søn
derjyske beskrives meget sobert. I det hele ta 
get form år forfatteren a t holde egne holdnin
ger og konklusioner (alt for) godt skjult. Men
tilsyneladende bedømmer C arsten P. R asm us
sen m indretalsproblem et som sekundæ rt i for
hold til interessem odsæ tningerne mellem bon
delandet og de nye byer. At forfatteren side
156 hævder, a t aldrig siden besæ ttelsen ”h a r
danskerne væ ret så optagne a f deres d an sk 
hed“ viser dog, a t bogen m å have ligget fe rd ig 
try k t før begivenhederne (EF & EM) i maj-juni
1992.
Anden del om ”Bilernes byer 1945-90“ følger
dispositionen fra første del. Først en redegø
relse for den befolkningsmæssige og økonomi
ske baggrund og udvikling i om rådet. D ernæ st
en dybtgående præ sentation a f tran sp o rtsek 
toren og dens betydning for væ kstom rådet ved
grænsen. Det er tydeligt, a t forfatteren er på
hjemmebane, n å r det gælder tran sp o rterh v er
vet, men da der heller ikke h er følger nogen
sam m enfatninger eller konklusioner, er det
vanskeligt andet end a t acceptere, a t Padborgs
og K rusås fortsatte væ kst - selv i k risetider skyldes lastbilen med tilhørende dygtige vognm ænd og speditører.
D anm arkshistorien om landbrugets afvik
ling, butiksdøden på landet, landsbyernes be
folkningsmæssige tilbagegang, landsbysko
lens nedlæggelse, den erhvervsm æssige og po
litiske centralisering om fatter også Bov Kom
m une og tilm åles en grundig behandling.
Bogens sidste kapitel han d ler om vor tids
”foreningsliv“. K apitlet slu tte r med ”Baller,
bankospil og byfest“, og i bogens sidste sæ t
ning konstateres - givetvis rigtigt - a t byfe
sterne er med til a t skabe sam m enhold og
”sam m enhæ ng for folk i de m indre bysam 
fund“ (s. 332). En blank side følger og dern æ st
et solidt noteapparat, kildefortegnelse, litte ra 
tu rliste og navneregister.
Men hvor er sam m enfatningen, overblikket,
konklusionen eller hvad m an nu skal kalde
nogle afsluttende b etragtninger over de fore
gående 332 sider? E r der sket en fejl med den
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blanke side? Nej! Indholdsfortegnelsen fortæ l
ler ikke noget om en konklusion.
D ette er bogens desvæ rre alt for åbenlyse
svaghed: Der savnes i den grad en sam m en
fatning, en konkluderende analyse af det be
skrevne. Denne svaghed gælder såvel bogen
som helhed som de enkelte afsnit. N år vi f.eks.
hører om transporterhvervets fortsatte frem 
gang efter 1972, om motorvej, ”frihavn“, fly
veplads og andre vækstsym boler i Padborgområdet, hvor det øvrige D anm ark var på v å
geblus, er det re n t ud sagt forbløffende, a t for
fatteren ikke på noget tid spunkt skitserer
frem tidsperspektiverne. Hvilken betydning
det ”Indre M arked“ kan tæ nkes a t få for græ n
seom rådet nævnes ikke med ét ord! Forfat
teren h a r haft en udpræ get ulyst til a t del
agtiggøre læ serne i sine overvejelser og kon
klusioner. Der er langtfra tale om en triviel
beskrivelse a f to landsognes omdannelse til
byområder. Men forfatterens holdninger, a n a 
lyser og konklusioner gem m er sig i den stofm æ ttede bog. Det er ærgerligt, fordi det ellers
er lykkedes ham a t gøre det beskrevne område
til et stykke vigtigt D anm arkshistorie. H isto
rien om Bov Kommune er også historien om
D anm ark 1920-1990.
Niels Peter Stilling

Harry Christensen: Hinnerup arkiverne
1842-1967. Fortegnelse over arkiverne
fra de kommuner, der indgik i Hinnerup
kommune 1967. Udgiverselskabet ved
Landsarkivet for Nørrejylland 1992, 95
s.
I anledning a f 150 års jubilæ et for det kom m u
nale selvstyre h a r H innerup kommune i sam 
arbejde med L andsarkivet for Nørrejylland ud
givet en kom m uneregistratur, der i en ind
ledning a f generel k a ra k te r illustrerer, hvor
ledes kom m unernes m angeartede arkivalier
indeholder kilder, der kan være a f interesse
for såvel adm inistrationshistoriske som lokal
historiske forskere.
H arry C hristensen giver en kort, præcis ind
føring i, hvorledes reg istratu ren benyttes både
hvis m an ønsker a t beskæftige sig med en en
kelt kom m unes historie, og hvis m an ønsker at
søge em nem æssigt på tvæ rs a f kom m une
græ nser.
Ø nsker m an som bruger i stedet at beskæf
tige sig med, hvorledes det kom m unale selv
styre fungerede, gives dels en kort beskrivelse
af, i hvilket omfang forhandlingsprotokollerne
er bevaret, dels hvorledes de blev anvendt i de
respektive kom m uner (s. 14). Som et hjælpe-

Anm eldelser
middel til a t perspektivere denne viden h a r
H arry C hristensen udarbejdet en fortegnelse
over form ændene for sogneforstanderskaber
og sogneråd 1842-1967 i sam tlige tre kom m u
ner (s. 93-95).
I afsnit 5 beskrives en landkom m unes ho
vedopgaver fra 1842 til 1967, idet der tages
udgangspunkt i fattigvæ sen og skolevæsen.
Dels illustreres kort og præ cist udviklingen i
løbet af de forgangne 150 år, dels inspirerer
forfatteren til yderligere forskning ved a t vej
lede brugeren i, hvor oplysninger om de for
skellige em ner skal søges. Man skal dog i
denne sam m enhæ ng være opmærksom på, at
alle typer oplysninger i et kom m unearkiv både
skal efterspores i den relevante saggruppe og i
kom m unalbestyrelsens journalsager, der i øv
rigt er forbilledligt reg istreret med m ange no
ter. Selve registreringen a f arkiverne er spæ k
k et med nyttige krydshenvisninger, der letter
brugerens arbejde betydeligt.
Ø nsker m an som forsker a t beskrive en kom
m unes langsomme bureaukratisering, h a r for
fatteren ikke blot givet en kort skildring af
udviklingen i kom m unerne i H innerup-om rådet, men også skrevet en generel indføring i,
hvilke typer arkivalier der rum m er vidnesbyrd
om den kom m unale adm inistrations udvik
ling. Endelig h a r H arry C hristensen udarbej
det en fortegnelse over kæ m nere og kom m u
neingeniører i de tre kom m uner, der blev en
del af H innerup kommune.

H arry C hristensen h a r med sin generelle
indledning givet kom m uneregistraturen en di
mension, der på spændende vis skitserer em
n er til fortsat forskning. I indledningen giver
h an en kort lokalhistorisk redegørelse for for
holdene i H innerup-om rådet. Endvidere gør
h an med sin inspirerende adm inistrationshi
storiske perspektivering a f det kom m unale
stof på fineste vis reklam e for det righoldige
kildem ateriale, som kom m unearkiverne i al
mindelighed indeholder. Selve reg istratu ren
er med sine m ange noter og krydshenvisninger
- også til andre arkivfonds - nem a t benytte.
Desuden er befolkningsudviklingen illustreret
ved hjælp a f tabeller og seks kort. K ortsigna
tu rern e kan væ re vanskelige a t skelne fra h in 
anden, men hovedtendenserne går dog ikke
tabt.
G enerelt skal m an som bruger væ re op
m ærksom på, a t registrering a f kom m unearki
ver ikke er identisk øst og vest for Storebælt.
D er arbejdes ved registreringen kun delvis ef
te r sam m e nøgle til ordningssystem et, og f.eks.
er skolearkiverne i L andsarkivet for Sjælland
reg istreret i separate reg istraturer. Endvidere
skal forskere, der ønsker a t benytte sager ved
rørende fattig- og skolevæsen, være opm ærk
somme på, a t arkivalierne kan være registre
re t i forskellige arkivfonds.
Vibeke Filipsen
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Meddelelser
Prisopgaver
1. Erindringer fra Nordslesvig
I 1995 er der gået 75 år siden Genfor
eningen. I den anledning opfordrer H i
storisk Sam fund for Sønderjylland alle
ældre, som har levet og virket i græn
selandet, til at nedskrive deres erin
dringer.
Alle erindringsm anuskripter - både
korte og lange - kan deltage i konkur
rencen, blot der berettes om forfatte
rens tilværelse i Nordslesvig inden for
tidsrummet fra 1920 til 1990. Der bør
tilstræbes en levende fortælling af egne
oplevelser og gøremål på baggrund af
tidens udvikling.
Udvalgte og belønnede m anuskripter
tænkes offentliggjort i Sønderjyske År
bøger eller i bogform.
M anuskripter indsendes til Historisk
Sam fund for Sønderjylland, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, og må være sam
fundet i hænde senest på Afstemningsdagen den 10. februar 1995.
Indsendte m anuskripter vil blive be
dømt af et udvalg sammensat af formændene for Historisk Samfunds am ts
kredse og overbibliotekar Niels H.
Kragh-Nielsen, Sønder Hygum.
Bedømmelsesudvalgets konklusion
vil blive offentliggjort på Genfor
eningsdagen den 15. ju n i 1995.
Præmierede m anuskripter belønnes
med præmier på fra 2.000 kr. til 10.000
kr.
2. Nordslesvigs historie efter 1920
I 1995 er der gået 75 år siden Nordsles
vigs genforening med Danmark. I den
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anledning udskriver Historisk Sam fund
for Sønderjylland en prisopgave om et
selvvalgt emne i Nordslesvigs historie
efter 1920.
Prisopgaven henvender sig i særlig
grad til historiestuderende ved univer
siteterne. Der ønskes en videnskabeligt
funderet analyse af et væsentligt aspekt
af Nordslesvigs historie efter 1920. Af
handlingen bør belyse en eller flere vig
tige sider af landsdelens økonomiske,
sociale, politiske eller kulturelle genfor
ening med Danmark.
Prisopgaven bør ikke fylde mere end
100 sider. Specialer, som er skrevet og
bedømt før udskrivelsen af denne pris
opgave, kan ikke komme i betragtning
som besvarelse. Belønnede m anuskrip
ter vil blive søgt offentliggjort i Sønder
jyske Årbøger eller i bogform.
Besvarelser indsendes til Historisk
Sam fund for Sønderjylland, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa og må være sam
fundet i hænde senest på A fstem 
ningsdagen den 10. februar 1995.
Interesserede, som ønsker at besvare
prisopgaven, er velkomne til på forhånd
at drøfte emner med bedømmelsesud
valget, som vil bestå af direktør, dr.
phil. Henrik Becker-Christensen, Insti
tu t for Grænseregionsforskning, Aaben
raa, og arkivarerne Ph.D. Hans Schultz
Hansen og dr.phil. Bjørn Poulsen, begge
Landsarkivet for de sønderjyske lands
dele, Aabenraa.
Bedømmelsesudvalgets konklusion
vil blive offentliggjort på Genfor
eningsdagen den 15. ju n i 1995.
Præmierede m anuskripter belønnes
med præmier på fra 2.000 kr. til 10.000
kr.
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