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Militærtjenesten som trussel?
En undersøgelse af fritagelser for udskriv
ning til den danske hær 1750-1800
Claus Eskild Andersen

Fortid og Nutid marts 1997, s. 3-24
Claus E. Andersen sammenligner i artiklen mulighederne for at blive fri
taget for soldatertjeneste før og efter stavnsbåndets ophævelse og argu
menterer for, at disse muligheder var betydelige både før og efter 1788, blot 
med den forskel, at staten efter 1788 sørgede for, at fritagelserne alene ske
te efter fastlagte regler og procedurer frem for godsejernes mere vilkårlige 
praksis. Claus E. Andersen præsenterer Danske Kancellis supplikproto- 
koller som kilde og viser i sin undersøgelse, som i meget høj grad bygger på 
disse protokoller, såvel deres styrke som begrænsninger. Desuden giver 
han en udførlig redegørelse for den statslige forvaltning af mulighederne 
for at blive fritaget for militærtjeneste i tiden efter 1788.

Claus Eskild Andersen, f. 1956, kaptajn i hæren ved Dronningens Livregi
ment i Aalborg. Fra 1993 til l997 har forfatteren gennemgået grundud
dannelsen i historie på Jysk Åbent Universitet.

Baggrund
Hvert hundredår efter stavnsbåndets 
ophævelse har det været gængs at 
gøre status over de store landborefor
mer. Således udkom også for knap ti år 
siden, i 1988, et væld af såvel seriøse 
som mindre seriøse betragtninger over 
omvæltningerne inden for landbruget i 
det 18. århundrede.1

I nyere tid har det i særlig grad un
dret historikere, at det gamle danske 
1700-tals landbosamfund kunne eksi
stere i forholdsvis fred og fordragelig
hed med de m arkante ufriheder og 
uligheder, som det rummede. Bondeop
rør og bondereaktioner i udlandet var 
perioden ikke ukendt med. Men Dan
mark gik fri af sådanne. En af forkla
ringerne kunne være, at selv om den 
danske helstat på overfladen var Eu
ropas mest gennemførte enevældige 
monarki med et stort m ilitærapparat i 
forhold til sin størrelse, så så tingene 
anderledes ud ved en nøjere betragt

ning.2 Som følge af dette er der i de se
neste år udkommet en del kritisk 
forskning vedrørende betydningen af 
stavnsbåndets ophævelse, der hidtil 
nærm est er blevet opfattet som en na
turlig følge af tidens moderne, humane 
og idealistiske tanker om individets 
ret til personlig frihed. I virkeligheden 
var der i højere grad tale om at gøre en 
dyd af nødvendigheden, men myten 
har passet godt i magthavernes kram, 
og man gjorde i de efterfølgende år alt 
for at cementere den.3

Et af de mindre behandlede aspek
ter af 1700-tallet, ved siden af de alt
overskyggende landboreformer, har 
været militærvæsenet. Også her har 
visse forestillinger og myter om mili
tærtjenesten stået uimodsagt indtil for 
nylig. Selv om stavnsbåndets ophævel
se ofte ses som et led i landboreformer
ne, så får man ikke desto mindre ved 
en gennemlæsning af forordningen af 
20. juni 1788 om stavnsbåndets løs
ning det indtryk, at der her først og
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fremmest var tale om en forordning til 
nyordning af m ilitæret.4 Der var i 
1700-tallet flere metoder til a t stille et 
stæ rkt landm ilitær som det danske. 
Det kunne opstilles med enten uden
landsk eller dansk hvervede professio
nelle enheder, eller hæren kunne op
bygges ved at udskrive værnepligtige 
soldater af statens egne undersåtter i 
en eller anden udstrækning. Endelig 
kunne en sammenblanding af både 
hvervede og udskrevne soldater kom
me på tale. Dette sidste blev i løbet 
af 1700-tallet almindeligt i Danmark i 
forbindelse med overgangen fra 1600- 
tallets professionelle, udenlandsk 
hvervede hær til en udelukkende vær
nepligtig, indenlandsk hær. En af for
delene ved en værnepligtsstyrke ansås 
for a t være, at styrken var meget billi
gere end en stående hær. John Dan
strup anførte i sin behandling af hæ
ren i denne periode, at den havde to 
centrale problemer, nemlig rekrutte
ring og økonomi.5 Til gengæld frygte
des det ikke unaturligt blandt fagfolk, 
at kvaliteten af hæren ville falde i tak t 
med indførelsen af værnepligtige sol
dater.6 Med indførelsen af værnepligt 
for landbefolkningen og de stadig sti
gende krav hertil, hvad angik størrel
sen af den styrke, som skulle stilles, 
kunne militærtjenesten oven i hoveri
et for den lokale godsejer ikke undgå 
at føles som en ekstra belastning. 
Spørgsmålet er, om man kan gå så vidt 
som at kalde den en trussel for den en
kelte, som bl.a. Birgit Løgstrup har 
gjort.7 Ole Feldbæk anfører om mili
tærtjenesten i 1700-tallet, a t »militær
tjenesten i perioden fra 1701 til 1788 
var mange ting for mange mennesker. 
Samfundet ændrede sig på væsentlige 
områder i disse år, og militærtjenesten 
undergik ligeledes m arkante ændrin
ger. Uviljen mod militærtjeneste rette
de sig derfor mod meget forskellige 
ting, alt efter om vi påtræffer den i for 
eksempel 1715, i 1745 eller i 1775.«8

I dansk historieforskning kan der

findes to opfattelser af bønderkarlenes 
vilkår som udskrevne soldater i land
militsen. Den ene retning søger a t 
påvise, a t værnepligtsvilkårene for 
bønderkarlene var lempelige og udhol
delige; den anden forskningsretning 
søger a t demonstrere, a t hoveri og 
værnepligt var en betydelig belastning 
for den enkelte. Jens Holmgaard op
regner en række historikere, som efter 
hans mening anser landmilitstj ene
sten for a t være lempelig, deriblandt 
kendte historikere som Ole Feldbæk, 
A.D. Jørgensen, Knud Fabricius og 
Fridlev Skrubbeltrang. Holmgaard 
selv og Birgit Løgstrup hører sammen 
med John Danstrup til dem, der me
ner, a t m ilitærtjenesten i høj grad var 
en belastning for de værnepligtige 
bønderkarle. Holmgaard søger at påvi
se, a t andre historikeres argum enta
tion i høj grad hviler på enkeltes gen
tagne og ikke efterprøvede udsagn.9 
Jens Holmgaard og Birgit Løgstrup er 
repræ sentanter for en linie, som søger 
at lancere »myten« om en unuanceret 
og unødig hård udskrivning til landmi
litsen og den nationale hær. En tru s
sel, som godsejeren før 1788 og sta ts
administrationen efter stavnsbåndet 
ophævelse efter deres opfattelse brug
te til a t intimidere den værnepligtige 
landsoldat med.

Denne artikels problemstilling tager 
sit udgangspunkt i Birgit Løgstrups 
påstand, a t »næsten ingen havde mu
lighed for at slippe fri« i forbindelse 
med udskrivningen af soldater i 1700- 
tallet.10 Herimod opponerer Ole Feld
bæk, at godsejerne næppe kunne have 
brugt »militærtjenesten som trussel«. 
Ole Feldbæk skriver, at »mange gods
ejere udnyttede stavnsbåndet og den 
almindelige uvilje mod militærtjene
sten. Dels solgte de fripas for dyre pen
ge, dels kunne de presse karlene til at 
betale høje indfæstninger og fæste 
dårlige gårde under trussel om at blive 
udskrevet som soldat«.11 For at gøre 
problemstillingen håndterlig afgræn-
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ses perioden til sidste halvdel af 
århundredet. Geografisk behandles 
selve Danmark -  ikke Norge, Slesvig- 
Holsten samt andre af helstatens 
yderområder, da udskrivningsloven og 
dermed stavnsbåndet kun var gælden
de i kongeriget, dvs. det, der svarer til 
det nuværende Danmark til Kon- 
geåen. Der skal i denne forbindelse 
skelnes mellem truslen om m ilitærtje
neste og de reelle ubehageligheder ved

soldaterlivet. Soldaterlivets ubehage
ligheder aflæses lettest af antallet af 
deserteringer, som ikke forbavsende 
var størst i forbindelse med egentlige 
krigshandlinger.12 Endvidere vil det 
gennem en kvantitativ undersøgelse 
inden for det givne tidsrum af fritagel
sesmønstret i forhold til antallet af 
faktisk udskrevne være muligt at 
godtgøre, hvorvidt frikøb har været 
styret af hærens behov i modsætning
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til ansøgerens tarv. For a t belyse frita
gelsesproblematikken før 1788 inddra
ges Birgit Løgstrups undersøgelser, 
hvori hun har undersøgt fritagelserne 
ved at registrere frihedspas, udstedt 
før stavnsbåndets ophævelse og fore
vist på ekstrasessionerne efter 1788.13 
U trykt kildemateriale i form af sup- 
plikker om fritagelse for krigstjeneste 
vil også blive inddraget til belysning af 
perioden efter 1788.

I undersøgelsen af fritagelsesmøn
stret i Danske Kancellis supplikker -  
hvori bl.a. bønskrifter om fritagelse for 
militærtjeneste indgår -  vil det være 
muligt a t af- eller bekræfte en antagel
se af, a t m ilitærtjenesten virkelig var 
en belastning for bønderkarlene på 
landet. Såfremt det viser sig, a t værne
pligtige blev fritaget i forholdsvis højt 
tal i forhold til antallet af faktisk ud
skrevne, kan Feldbæks kritik af Løgs
trup underbygges, hvorimod Løgstrup 
må gives medhold, såfremt det mod
satte er tilfældet. Af kilderne kan det 
også udlæses, hvilke kriterier der kan 
opstilles for en sådan fritagelse. Men 
er militærtjenesten a t betragte som en 
trussel, såfremt man kan forvente at 
blive fritaget for den forholdsvis pro
blemløst? Mange fritagelser kunne 
være ensbetydende med, a t tjenesten 
ikke kan anses for a t være næ r så tru 
ende, som nogle historikere antager, 
hvorimod få fritagelser kunne under
bygge påstanden om militærtjenesten 
som en trussel mod den potentielle 
landsoldat. Denne synsvinkel vil kun
ne belyse spørgsmålet i nogen grad, 
men der er selvfølgelig også andre til
gangsvinkler til problematikken, og 
disse vil også blive berørt nedenfor. 
Andre overvejelser kunne være at be
lyse, hvem der kunne fritages; hvilke 
kriterier godsejeren og senere central
administrationen opstillede for frita
gelse; hvorledes disse kriterier blev 
anvendt i praksis; og hvordan ansøg
ninger om fritagelse udformedes: kun
ne der være tale om frikøb i en eller

anden form, eller kunne der ansøges 
om dispensation, og med hvilke be
grundelser?

Den historiske relevans af en under
søgelse som den foreliggende skal også 
kort berøres. I dette tilfælde har ud
gangspunktet for undersøgelsen været 
en nødvendig belysning fra en upåag
tet vinkel af en omdiskuteret problem
stilling, som kan føres tilbage til for
skellige historikeres syn på og opfat
telse af den værnepligtige bondekarls 
tjenestevilkår.14 Undersøgelsen er et 
forsøg på a t korrigere et udbredt bille
de af udskrivningen som en trussel 
mod den enkelte.

Litteratur og kilder vedrørende 
udskrivningen

Der er gennem årene skrevet en del 
om udskrivningen af bønderkarlene i 
årene 1750-1800 i forskellige sammen
hænge, og i brede historiske fremstil
linger berøres problematikken om
kring udskrivningen naturligt som en 
del af stavnsbåndets eksistensberetti
gelse.15

Periodens militærhistorie er karak
teriseret ved fortrinsvis a t være litte
ra tu r af ældre dato og skrevet af mili
tærhistorikere uden faghistorisk bag
grund. Denne littera tu r fokuserer ofte 
ensidigt på det militære aspekt uden 
blik for det omgivende samfund eller 
det samspil, som uundgåelig må have 
fundet sted mellem samfund og 
væbnet militær magt. Til disse mili
tærhistorikere kan henregnes K.C. 
Rockstroh, J. Johansen, H. Klint og O. 
Vaupell.16

John Danstrup, Gunner Lind og 
Hans Chr. Bjerg, der af fag er histori
kere, fokuserer dels på samfundet, 
dels på militæret, men med et langt 
bredere sigte end militærhistorikerne. 
Gunner Lind har behandlet den 
dansk-norske hæ r i 1700-tallet med
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særligt fokus på officerskorpset.17 
John Danstrups fremstilling behand
ler hæren over en periode på 26 år og 
har dermed en mere begrænset tids
mæssig målsætning. Danstrups tema 
er især den franske general Saint- 
Germain og hans reformer, eller rette
re reformforsøg, i Danmark sam t over
krigssekretær Numsens storhed og 
fald.18 Hans Chr. Bjergs værker be

handler snævert perioden op til og ef
ter stavnsbåndets ophævelse, dog 
uden at inddrage samfundet i samme 
helhed som Lind og D anstrup.19

Birgit Løgstrup udgav i 1983 en kri
tisk disputats om godsejeren som for
valter af den offentlige adm inistra
tion.20 Det er heri Løgstrups tese, at 
godsej erstyret i den daværende form 
ikke var anvendeligt til a t forvalte ud-
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skrivning og skatter. Dertil havde 
godsejeren for mange personlige inter
esser. Løgstrups synsvinkel er først 
og fremmest administrationshistorike
rens, og det præger hendes tilgang til 
emnet. Godsejeren plejede først og 
fremmest egne interesser, hævder Bir
git Løgstrup, og den største fordel ved 
stavnsbåndets ophævelse var, at cen
traladm inistrationen tog over, hvor 
godsejeren tidligere havde forvaltet 
noget næ r fuldstændig vilkårligt.21 
Nogle år derefter udgav Birgit Løg
strup en afhandling med titlen Bundet 
til jorden, hvori hun atter behandler 
vilkårene under stavnsbåndet, især før 
1788. Dette værk kan nærm est betrag
tes som en slags opfølgning til og ud
dybning af doktorafhandlingen, og 
måske skal den også ses som et svar 
på den kritik, som opponenterne frem
førte ved hendes forsvar af disputat
sen. I Bundet til jorden kommer Løg
strup udførligt ind på, hvordan fripas
ordningerne blev adm inistreret før for
ordningen af 1788. Ole Feldbæk men
te, a t der endnu manglede tilstræ kke
lig viden til, a t man kunne udtale sig 
med sikkerhed om militærtjenestens 
omfang og indhold i årtierne forud for 
stavnsbåndsløsningen.22 Løgstrup må 
med Bundet til jorden siges a t have 
søgt a t råde bod på denne lakune. Af
snittet om, hvordan karlene fik fripas, 
må i den forbindelse have særlig rele
vans. Løgstrup søger med sin veldoku
menterede fremstilling a tter at forføl
ge tesen om militærtjeneste og ud
skrivning som en uvelkommen belast
ning for den værnepligtige bondekarl. 
I forhold til sin disputats har hun sup
pleret sine kilder med bl.a. retssager, 
indberetninger fra godsejerne om tje
nestekarlenes forhold sam t ekstrases- 
sionernes mødereferater.23

Supplikprotokollerne fra 1700-tallet 
er en hidtil noget overset kildegruppe. 
Historikerne har dog på det seneste 
fået øjnene op for de enestående sta ti
stiske muligheder, dette m ateriale

frembyder. Protokollerne er referater 
af de bønskrifter, som alle i princippet 
kunne sende til den enevældige konge. 
I princippet, fordi kongen sjældent 
personligt tog stilling til den enkelte 
supplikants bønskrift. Tværtimod var 
det i praksis centraladministrationen, 
som behandlede og afgjorde de enkelte 
bønskrifter efter rådføring med lokal
administrationen. Supplikprotokoller
ne blev ført i Danske Kancelli i perio
den 1699-1799. Forbløffende mange al
mindelige undersåtter har på denne 
måde søgt centraladministrationen 
om bistand i større eller mindre sager. 
I supplikkerne forekom generelt m an
ge ansøgninger om »gratis bevilling« af 
dette eller hint, ansøgninger om »be
villing til ægte«, »godkendelse af testa
mente«, »confirmation« af et eller an
det, om pension eller forhøjelse af pen
sion eller ret til a t sidde i uskiftet bo. 
Sjældnere støder man på ansøgninger 
om tilladelse til separationer eller for
nyede ægteskaber sam t fritagelse 
for mulkt. Supplikkerne indeholder 
endvidere lange breve fra Rentekam
meret, Generalitetet, Admiralitetet, 
amts- og andre øvrighedspersoner.24 
Som oftest blev disse sidste længere 
udredninger taget til »efterretning« og 
henlagt. Det er påfaldende, som selv 
de laveste samfundsgrupper på denne 
måde har fået deres konge i tale. 
Stevnsborg og Blüdnikow beskriver 
forretningsgangen med supplikker 
som en mulighed, enhver i det enevæl
dige rige kunne udnytte, og som en 
måde at videreformidle ønsker og kla
ger til kongen. På den måde kunne 
ganske almindelige mennesker gå 
uden om samfundets hierarki. Alle 
ansøgninger efter 1788 blev behandlet 
centralt og registreredes med henblik 
på behandling og afgørelse i centralad
ministrationen. Perioden var kende
tegnet ved en strøm af korrespondance 
til statsadm inistrationen, som medfør
te, a t det i dag er muligt a t få et ene
stående indblik i de beslutningspro-
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cesser, som kendetegnede den enevæl
dige epoke i dansk historie.25 Ved en 
vurdering af Danske Kancellis sup- 
plikker som kilde falder det i øjnene, 
at m aterialet er særdeles velegnet og 
dækkende til at belyse fritagelsespro
blematikken for perioden efter 1788.26

Opbygningen af indførslerne i sup- 
plikprotokollen er vist nedenfor; de 
vigtigste passager var i reglen under
stregede:

-  Dato for behandling i Cancellie Col
legium.

-  Kancelliets beslutning om, hvordan 
sagen skal behandles.

-  Udtalelse indhentet i reglen fra den 
lokale Land-Milice-Session.

-  Afgørelse (enten »Kan ikke Bevilges« 
eller bevilling, eller kancelliet henvi
ser sagen til næste sessions afgørel
se).

(Suppliknummer). NN's sön X X  an
søger om fritagelse for Krigstjenesten 
(referat afansøgningens begrundelse 
og redegørelse for ansøgerens om
stændigheder).

-  Den pågældende lokale Land-Milice- 
Sessions medfølgende uddybende 
kommentarer til ansøgningen med 
anbefaling om bevilling eller ej.

Supplikkerne blev kanaliseret gennem 
Danske Kancelli og blev behandlet af 
kancellikollegiet. Ansøgningerne blev 
refereret i supplikprotokollerne, land- 
militssessionens udtalelse blev ind
hentet, og herefter tra f kancelliet sin 
afgørelse. Som hovedregel var det 
fædre, der ansøgte om fritagelse for 
militærtjeneste på deres sønners veg
ne i henhold til gammelmandsreglen, 
hvilket i praksis var ensbetydende 
med, at faren skulle være mindst 60 år 
gammel. Sjældnere var det enker eller 
øvrighedspersoner, som ansøgte på 
den enkelte bondekarls vegne. Nogle 
landsoldater ansøgte selv om fritagel
se, og nogle ansøgninger drejede sig 
om, at den værnepligtige var »blevet

vanvittig« eller havde denne eller hin 
fysiske skavank. Ind imellem forsøgte 
bønderkarle at købe sig fri ved at er
lægge 30 rdl. til Landmilitsen, og a tter 
andre tilbød at stille en »Karl« i deres 
sted. Dette kronedes dog ikke altid 
med held. Lars Nielsen fra Erritsøe 
havde dog held med en sådan ansøg
ning. Referenten i kancellikollegiet 
skrev, at Lars Jensen a f Tiköb Sogn 
ansöger om, at stille en tienstdygtig 
Karl i sin Sön Jörgen Larsens Sted, 
som er Rekrut ved det paa Jægersborg 
værende Husar Corps. Sessionen anbe
falede Lars Nielsens ansøgning.

Det militære system og ud
skrivningen

Når militærtjenesten i den danske 
hær i 1700-tallet skal beskrives, falder 
det i øjnene, at det var et forløb med 
mange omskiftninger for m ilitæret.27 
For a t opnå fuld forståelse af sidste 
halvdel af 1700-tallet kan det være 
nødvendigt at inddrage første halvdel 
af århundredet i et tilbageblik. Den 
vigtigste ændring var uden tvivl den 
gradvise overgang fra en professionel, 
hvervet hæ r til en udelukkende ud
skreven, værnepligtig hær, som fandt 
sted i løbet af århundredet. Denne for
andring blev dog ikke tilendebragt i 
1700-tallet. Først langt senere, i mid
ten af 1800-tallet, indførtes den almin
delige værnepligt i Danmark ved vær
nepligtsloven af 12. februar 1849.28 Ti
den forinden var præget af utallige 
forordninger, hvoraf mange faktisk al
drig blev ført ud i livet. I perioden 
1750-1800 var hæren således karakte
riseret af såvel en hvervet som en ud
skrevet del. Gunner Lind beskriver 
udviklingen således: »Faserne i udvik
lingen var: (1) organisatorisk sammen
smeltning af de hvervede og udskrev
ne tropper (i Danmark 1764, i Norge 
1789); (2) delvis erstatning af de hver-
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vede med udskrevne, hvorved man fik 
to typer udskrevne, med kort tjeneste 
som de traditionelle nationale tropper, 
og med lang tjeneste som de tradi
tionelle hvervede (i Danmark som 
principielt midlertidig foranstaltning 
i varierende omfang til 1764, re
gelmæssigt fra 1776, i Norge fra 1789); 
(3) én tjenesteform for alle, nemlig 
grunduddannelse plus genindkaldel
ser (1803).«29 Problemerne ved en 
hvervet hæ r beskriver Hans Chr. Bjerg 
levende.30

Man kan derfor stille sig spørgsmå
let, hvad var værnepligt i 1700-tallet, 
når den nu ikke var den almindelige 
værnepligt, som vi kender den i dag? 
Gunner Lind definerer ganske enkelt 
den værnepligtige del af befolkningen 
i 1700-tallet som den gruppe menne
sker, der »var bestemt som den ikke 
selvstændigt brugende, og helst ikke 
gifte, bondebefolkning på landet.«31 
Løgstrup definerer de værnepligtige 
som »de våbenføre mandlige indbygge
re på landet, der ernærede sig ved 
landbrugsarbejde, men endnu ikke 
havde fæstet gård.«32

I begyndelsen af århundredet ind
førte -  eller rettere genindførte -  Fre
derik IV en national hær under beteg
nelsen Landmilitsen. Dette skete ved 
forordningen af 22. februar 1701. Den 
administrative følge af denne ordning 
var opdelingen af landet i lægder. Hver 
lægd var bestemt til at modsvare 20 
tdr. hartkorn, og lægdet skulle stille en 
soldat til landmilitsen. Godsejeren var 
over for centraladm inistration ansvar
lig for forvaltningen af denne ordning. 
Ole Feldbæk skriver om dette forhold: 
»Som institution var stavnsbåndet fra 
1733 baseret på godsejerens pligt til at 
stille rekru tter til militsen -  og senere 
også til de hvervede regimenter -  i for
hold til det hartkorn, godset var takse
ret til i Christian V’s matrikel. I 1786 
stod bondestandens mandlige med
lemmer i den militære rulle fra deres 
fjerde til deres fyrretyvende år.«33 Ved

de lokale sessioner, som foregik to gan
ge årligt, kunne sessionerne udtage 
folk til militærtjeneste, eller de kunne 
vælge mellem mandskab, som stod op
ført på reserverullerne. Reserveruller
ne var fortegnelser over værnepligtige 
mellem 14 og 35 år, der efter optælling 
af samtlige tjenesteduelige bønderkar
le stod opført som overskydende på 
disse særlige lister.

H artkorntallet som måleenhed for 
udskrivningen ændrede sig gennem 
årene. Fra 1710 skulle godsejeren 
yderligere stille soldater til de hverve
de regimenter foruden landmilitsen. 
Til denne form for tjeneste skulle de 
stille en soldat for hver 60 tdr. h a rt
korn, fra 1718 for hver 80 tdr. h a rt
korn. Tilsvarende ændredes også land- 
militslægdet i 1724 fra 20 til 32 tdr. 
hartkorn.34 Da Christian VI overtog 
tronen, ophævede han den 30. oktober
1730 forordningen om landmilitsen. 
Noget forhastet, som det senere skulle 
vise sig.

Allerede ved forordningen af 4. fe
bruar 1733 genindførte kongen den 
udskrevne landmilits, som han havde 
afskaffet knap tre år forinden. Løgs
trup betegner denne forordning som 
en egentlig udskrivningslov.35 Ifølge 
Lind var en af de mest afgørende be
stemmelser, a t enhver, som besidder 
noget hartkorn, (...) ved ethvert års ses
sion under sin hånd (skal) indgive en 
liste over alt sit unge mandskab fra 14- 
36 år, som ej endnu har fæstet nogen 
gård. A f  dette mandskab må proprie
tærerne a f dem, som er 18 til 36 år 
gamle udi sessionen som soldat lade 
indrullere hvilke de selv vil, og at alle 
de karle, som enrulleres over deres 30te 
års alder, skal ikkun tjene 6 år.36

Forordningen af 4. februar 1733 
gjaldt genoprettelsen af landmilitsen. 
Jens Holmgaard anfører, a t det nok 
snarere var forordningen af 5. m arts
1731 anlangende at holde det unge 
mandskab ved jordegodset i Danmark, 
der var det egentlige stavnsbånd.37
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Lægderne var på 60 tdr. hartkorn, 
hvilket giver en mandskabsstyrke på 
5.000 mand. Tjenestetiden blev sat op 
med to år, fra seks til otte år.38 Tidlige
re måtte landerhvervet stille en soldat 
for hver 20 tdr. hartkorn (et lægd), 
hvilket beløb sig til i alt 15.000 mand. 
Lægdstørrelsen reduceredes senere til 
40 tdr. hartkorn. Det blev bestemt i 
1741, a t der fra hvert landmilitsregi- 
ment skulle designeres ti mand til de 
hvervede enheder. Samme år blev det 
ved m andtal på sessionerne optalt, at 
der var 79.403 bønderkarle mellem 9 
og 40 år til rådighed for sessionerne. 
Af disse var 19.634 egnede til m ilitær
tjeneste. I 1764 reduceredes lægds- 
størrelsen a tter fra 40 tdr. til 32 tdr. 
hartkorn, og alderskriteriet for den 
mandlige, værnepligtige del af befolk
ningen blev udvidet fra 14-36 til 4-40 
år, hvilket gav et større udskrivnings
grundlag, grundet i hærens voksende 
behov. I 1762 indkaldte kongen uden
landsk ekspertise i form af den fran
ske general C.L. de Saint-Germain for 
a t reformere hæren. Saint-Germains 
kongstanke var en nationalisering af 
hæren, som indtil da for en stor del 
havde bestået af professionelle, uden
landske hvervede soldater. Efter en 
række reformer havde man i en perio
de sammenlagt de nationale regimen
ter (landmilitsen) og de hvervede regi
menter. Man gik ved forordningen af 
21. august 1767 atter tilbage til en op
deling mellem hvervede og udskrevne 
enheder. Om sammenblandingen af 
hvervede og udskrevne soldater skri
ver John Danstrup, a t »fra M arts 1739 
foreligger der i Krigskancelliet et paa 
sin Tid meget diskuteret Memoran
dum om den danske Hær, udarbejdet 
paa Grundlag af Erfaringerne 1734-36 
og i Almindelighed tillagt General 
Amthor. Han krævede, at hvert Feltre
giment fast fik tildelt et Antal ud
skrevne Soldater«. Betænkningen af 
St. Germain fra 1762 er »uden Omtale 
af det ømfindtlige Rekruteringsspørgs-

maal og uden Forslag om den politisk 
ligesaa farlige Sammenføjning af Mi
lits og Felthær«. Saint-Germain var i 
højeste grad fortaler for en national 
hæ r uden udlændinge. Han udarbejde
de et nyt forslag: Værnepligt fra 4. til 
40. år, øget tjenestetid for militsen 
sam t opdeling allerede i fredstid på 
felthæren. Derimod sattes et modfor
slag, der gik ud på, a t »Felthæren skul
de hentes fra Udlandet, men et lille 
Antal Militssoldater skulde hvert Aar 
anbringes som Stamme i Regimenter
ne, ialt kun 800 Md. aarligt. (...) 13/4 
1764 blev den dødfødte Forordning un
derskrevet. Den bestemte, a t der skul
de udskrives 1 Md. pr. 32 HK med 
Stavnsbånd fra 4. til 40. Aar for alle 
Bønderkarle. Tjenestetiden var 12 Aar 
og fra 1768 skulde Karle med tre  Aars 
Tjeneste kunne fæste Gaard. Militsen 
skulde ikke længere være et sluttet 
Korps, men et bestemt Antal udskrev
ne Karle i hvert Feltregiments Di
strik t skulde tilhøre Regimentet, og 
hvert Kompagni skulde rumme 58 
hvervede og 49 udskrevne, med aarlig 
Felteksercits for 20 udskrevne pr. 
Kompagni i l ]/2 Maaned.«39 Til de hver
vede regimenter skulle der udskrives 
en soldat for hver 529 tdr. hartkorn, og 
landmilitslægdet blev sat til 46 tdr. 
hartkorn. Ved forordningen af 14. sep
tember 1774 blev dette nedsat til 22 
tdr. hartkorn, og Saint-Germains tan 
ker om en udelukkende national hæ r 
kom nærmere sin udførelse, idet regi
menterne skulle bestå af to tredjedele 
nationalt udskrevet mandskab. Tjene
stetiden blev tolv år.

Næste store skridt i udskrivningen 
af bønderkarlene til hæren var gen
nemførelsen af stavnsbåndsløsningen 
i 1788. Det afgørende i udskrivnings
mæssig henseende var, a t udskriv
ningsgrundlaget ikke længere var læg
det og hartkornsmængden, men den 
registrerede folkemængde.40 Resulta
te t blev forordningen af 20. juni 1788, 
som kundgjorde, a t der skulle føres
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En reglementeret soldat anno 1758 fra Sjælland
ske regiment. Foto: Rigsarkivet, Landetaten, 
Krigskancelliet. Diverse dokumenter. Uniformer 
1734-1818.

ruller over alle mænd i bondestanden 
fra fødslen. Udskrivningsvæsenet 
overgik fra godsejeren til en civil-mili- 
tæ r forvaltning. Udskrivningen fandt 
sted på de lokale sessioner ved person
ligt fremmøde, folketællinger gjorde 
det muligt at beregne grundlaget for 
udskrivningen, og endelig var m ilitær
tjenesten blevet en personlig pligt, der 
påhvilede alle mænd af bondestan
den.41 Tjenestetiden var otte år, og for
ordningen gjaldt kun det egentlige 
Danmark. Landet blev derfor i årene 
1789-1792 inddelt i 1.656 lægder, som 
blev nummereret fortløbende inden for 
de enkelte amter. Lægderne var grup
peret i udskrivningskredse. Udskriv

ningsgrundlaget i 1792 var langt 
større end hærens behov, og hærloven 
af 1789 kunne frembringe en potentiel 
reserve på 30.000 mand.42

I slutningen af 1700-tallet skelnedes 
der i den danske hæ r mellem flere for
skellige typer soldater. Ifølge en hæ r
ordning fra 1785, efter hvilken hæren 
bestod af regimenter, som var en blan
ding af udskrevne og hvervede solda
ter, kunne der for hver 532 tønder 
hartkorn udskrives en landrekrut. 
Landrekrutten indgik i regimentet på 
lige fod med de hvervede og for samme 
betaling. Han skulle gøre tjeneste ved 
regimentet i tilsammen otte år. I regi
menterne fandtes også de hvervede 
(geworbne) soldater, som kunne være 
af dansk eller udenlandsk oprindelse. 
Landsoldater var fortsat de bønder
karle, som blev udskrevet til landmi- 
litsordningen. Til slut skal kort næv
nes et fjerde begreb, nemlig frifolkene. 
Betegnelsen opstod, da hæren ofte 
havde svært ved at lønne alt mand
skab, og mandskabet havde svært ved 
at leve af den tilbudte løn. Frifolk var 
derfor hvervede soldater, som havde 
orlov og i hovedsagen ernærede sig 
selv, typisk ved en eller anden form for 
håndværk.43

Fritagelser for krigstjeneste 
1750-1788

Birgit Løgstrup behandler i Bundet til 
jorden meget detaljeret og indgående 
problematikken omkring fritagelser 
for militærtjeneste. Spørgsmålet om 
antallet af udstedte frihedspas i perio
den søger Løgstrup at løse ved at gen
nemgå ekstrasessionerne i årene 
1789-1792, hvor udstedte fripas fra før 
1788 skulle fremvises. Oprindelig var 
det statsm agtens hensigt, a t godsejer
ne skulle indsende fortegnelser over 
fripas, udstedt efter 1. januar 1786, 
men i praksis viste det sig, at mange
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flere end disse årgange fremviste de
res fripas i håb om at blive fritaget. 
Mange fripas var af godsejerne blevet 
givet til den enkelte husstand og gik i 
arv til fæstebondens børn som led i en 
fæstekontrakt på en måske mindre a t
traktiv gård på godset. Dette ville ses
sionerne dog ikke anerkende. Det er 
derfor ikke muligt a t tidsfæste den en
kelte fripasudstedelse, selv om den er 
registreret som forevist på ekstrases- 
sionerne. Det er således ikke muligt ad 
denne vej nøjagtigt a t afgøre hvor 
mange fripas, der blev udstedt årligt, 
men det giver et fingerpeg, a t der på 
ekstrasessionerne fra 1789 til 1792 
blev fremvist i alt 1.371 fripas.

Hvad var egentlig et fripas eller fri
hedspas? Som Løgstrup beskriver det, 
blev fripasset ikke nævnt i stavns
båndsforordningen af 4. februar 1733, 
men fripasordningen kan implicit ud
ledes af § 19, der omtaler, hvad der må 
gøres, såfremt en karl søgte a t rømme 
uden lovlig tilladelse. Løgstrup påvi
ser i sin afhandling, a t fripassenes ka
rakter og hyppighed afhænger af gods
ejerens forgodtbefindende. Hun giver 
eksempler på, a t godsejeren har kræ 
vet fra 13 til 300 rdl. for et fripas. Løg
strup påviser endvidere, a t prisen 
kunne sættes efter omstændigheder
ne. Såfremt godsejeren ønskede at 
bortfæste sine mindre attraktive går
de, kunne han sætte prisen så højt, at 
karlen ikke havde anden mulighed 
end at tage imod tilbuddet om en gård 
mod at slippe for soldatertjenesten. 
Endvidere var der eksempler på, at 
godsejere havde indføjet en passus om 
fripas i fæstebrevene for a t gøre fæste
overtagelsen mere fordøjelig. Endelig 
kunne fripas gives som en slags beløn
ning for egne eller slægtens gode ger
ninger. Ekstrasessionerne efter 1788 
var imidlertid ikke til sinds at godken
de alle disse fripasordninger, som i de 
fleste tilfælde m åtte stå for godseje
rens egen regning. I forbindelse med 
centraliseringen af fritagelsesspørgs

målet gik de fleste, som besad fripas 
fra før stavnsbåndets ophævelse, for
gæves med deres anliggende om fort
sat fritagelse for militærtjeneste.44

Konklusionen af Birgit Løgstrups 
undersøgelser må være, a t der ud fra 
det talm ateriale, som hun har frem
draget fra ekstrasessionerne, blev gi
vet et ikke ringe antal fripas af gods
ejerne ud fra varierende motiver. I et 
efterfølgende afsnit vedrørende det 
kvantitative aspekt vil dette blive be
handlet, idet tallene for fritagne sam
menlignes med antal udskrevne solda
ter sam t hærens egentlige behov. Hans 
Chr. Bjerg er af den opfattelse, a t ord
ningen ikke var særlig streng for den 
enkelte udskrevne. Han mener, a t »på 
trods af disse formelle bestemmelser -  
og i modstrid med den traditionelle op
fattelse -  skal man ikke tro, a t bønder
karlene overalt blev fastholdt i et je rn 
greb og behandlet som livegne«, og at 
»nyere undersøgelser har vist, a t mobi
liteten var ganske betydelig på trods 
af lovgivningens bogstav«. Mobilitet 
var jo ensbetydende med udstedelse af 
fripas af kortere eller længere varig
hed. Netop Fridlev Skrubbeltrang på
viste en sådan mobilitet i sin afhand
ling Det danske Landbosamfund 1500- 
1800.™

Fritagelser i 1798
Reglerne for fripas efter stavnsbån
dets ophævelse blev beskrevet i for
ordningen af 20. juni 1788. Heri hed 
det: Straks efter denne Anordnings 
Udstedelse skal der holdes Extrasessi- 
oner overalt, til hvilke Proprietairerne 
skal indgive fuldstændige Ruller, ikke 
alene over det ganske Mandskab, som 
opholder sig paa ethvert Gods og er 
under 36 Aar, men endog over dem a f  
bemeldte Alder, som med Husbondens 
Tilladelse befinde sig uden for Godset, 
tilligemed nøiagtig Optegnelse over det 
unge Mandkiøn, som fra sidstafvigte
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Aars Begyndelse haver faaet Friheds
passer a f Godsets Eier, og ei haver ud- 
tient; hvilke Ruller a f Sognepræsterne 
skal attesteres, paa det at man derved 
kan komme i Erfaring, om nogen 
Proprietair skulde, ved Misbrug a f  
saadanne Frihedspasser, have blottet 
sit Gods for mandskab til Kongens 
Tieneste og Landets Forsvar, da han i 
saa Fald skal være pligtig til, paa sin 
egen Bekostning, igien at hverve saa 
mange frie Folk til Landsoldater Tie- 
nesten, som formedelst de a f  ham ud
givne Frihedspasser maatte mangle til 
Rekrutteringen. I  øvrigt skal Godseie- 
rene herefter hverken være pligtige til 
at forskaffe Mandskab til Krigstiene- 
sten, eller have magt til at give nogen 
Frihedspas; men Sessionen skal ene 
være bemyndiget, paa den herefter fo
reskrevne Maade, at udtage de fornød
ne Folk til Land-Milicen, og at medde
le Afskeds- og Frihedspasser, hvilke 
skal gives Vedkommende uden Beta
ling, paa slet PapirAQ Fritagne efter 
denne forordning var adelens, præ 
sternes og skoleholdernes børn, endvi
dere børn af gårdmænd med gårde på 
200 tdr. land eller mere. Gårdejere og 
fæstere, der ikke var udskrevne inden 
deres 28. år, kunne heller ikke an ta
ges til tjeneste i landmilitsen. Deres 
yngre fæller kunne efter reglerne und
gå militærtjenesten ved at stille en 
anden i deres sted. Nogle år senere 
blev reglen vedrørende fritagelse af 
gamle gårdmænds og enkers sønner 
tilføjet forordningen.

Supplikkerne giver ikke et fuld
stændigt billede af den værnepligtige 
landbobefolknings ønske om fritagelse 
for militærtjeneste. Potentielle suppli
kanter kan have afstået fra at søge, 
hvis de på forhånd anså det for håb
løst, fordi de ikke kendte til mulighe
den for at ansøge om fritagelse, eller 
fordi de var blevet intimideret af øvrig
hedspersoner i nærområdet og derfor 
på forhånd opgav at supplicere.

Selv om man formelt kun kunne

søge én gang, forekom der adskillige 
»igientagne« ansøgninger, både blandt 
supplikkerne generelt og blandt an
søgninger om fritagelse for m ilitærtje
neste.47

Til tider anbefalede landmilitssessi- 
onen en eller anden landsoldat til af
gang; da der her ikke er tale om en 
ansøgning fra soldaten selv, medreg
nes sådanne ansøgninger ikke i næ r
værende undersøgelse. Endvidere kan 
man en sjælden gang støde på ansøg
ninger fra Norge eller fra værnepligti
ge i flåden. E t eksempel fra supplik- 
kerne fra 1798, hvor Jens Jacobsen a f  
Erritsøe sogn i Weile Am t ansøger om, 
at han, der har Kone, 3 Børn og sine 
gamle Forældre at forsørge, maa blive 
fritaget for i dette Efteraar at tiene
paa Flaaden, hvortil han er bleven ud
kommanderet. Efter udtalelse fra 
Søkommissionen bestemmer kancelli
kollegiet den 18. september 1798: Kan 
ikke bevilges. Sådanne eksempler vil 
heller ikke være medtaget i denne a r
tikel.

Principielt udgik ansøgningen fra 
supplikanten, som oftest nok med 
hjælp fra præsten eller skolelæreren. 
Formelt skulle supplikantens ansøg
ning indgives til den lokale session, 
som påtegnede den sin indstilling og 
videresendte den »uden ophold« til 
Danske Kancelli. Når man indgav 
ansøgning om fritagelse for krigstjene
sten, var det en god ide at lade en 
øvrighedsperson, f.eks. præsten, bevid
ne éns ulykkelige tilstand. Det var dog 
langtfra altid tilstrækkeligt. Det var 
bedre at henvise til relevante bestem
melser eller forordninger. Ved relevan
te henvisninger til gældende forord
ninger blev der i reglen givet »Suppli- 
canten« medhold i ansøgningen, som 
derfor blev bevilget. Ind imellem kun
ne det ske, at en supplik af uvidenhed 
eller ved en fejl blev sendt direkte til 
kancelliet. I disse tilfælde indhentede 
kancelliet udtalelse fra den lokale 
landmilitssession, inden sagen blev af-
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gjort. Landmilitssessionens indstilling 
blev stort set altid fulgt.

I nogle tilfælde er det ikke muligt 
entydigt a t afgøre, hvorvidt supplikan
tens ansøgning er blevet imødekom
met eller ej. Det drejer sig især om 
tilfælde, hvor kancelliet henviste en 
ansøgning til afgørelse ved næstføl

gende term in for sessionen. Afgørelsen 
blev derpå truffet dér, og der er ingen 
spor af en sådan afgørelse i supplik- 
kerne. I nogle tilfælde, hvor ansøgeren 
-  som f.eks. Jens Hansen, der havde 
skaffet sig en gård på 3 tdr. hartkorn -  
søgte om fritagelse, besluttede kancel
liet, a t det ved næste Session under-
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søges, om han ejer 3 tdr. Hartkorn og 
har opbygt en Gaard. Dette må betrag
tes som en betinget bevilling, idet in
tentionen var, at såfremt Jens Hansen 
var sanddru, så ville kancelliet bevilge 
ansøgningen.

Nedenfor gengives en række typiske 
eksempler i supplikker fra 1798 på an
vendelsen i praksis af gammelmands
reglen, regler for enker, forhold ved tje- 
nesteuduelighed, frikøb og ved an ta
gelse af et erhverv i byen.

En vognmand Peder Frandsen fra 
Køge havde kendskab til forordninger, 
som kunne hjælpe ham, og på den bag
grund ansøgte han om, at karlen Franz 
Nielsen maatte fritages for Krigstiene- 
sten, så længe han tiener hos ham, jf. 
forordningen af 9. september 1763 § 8. 
Ansøgningen blev afvist med begrun
delsen, at supplikantens henvisning 
modstred forordningen af 20. juni 1788 
§ 14.1 forordningen om rejsendes befor
dring af 9. september 1763 hed det bl.a. 
i § 8, at derimod maae Postkarlene, for 
desmere at opmuntres til Ædruelighed 
og Skikkelighed, saalænge de i saadan 
Tieneste forblive, være frie for al Slags 
Udskrivning til Kongens Tieneste samt 
andre personlige Tynger, og ikke a f no
gen anhverves til Militair-Tieneste. I 
forordningen om stavnsbåndet af 20. 
juni 1788 § 14 noteredes det, at Ud
skrivningen skal strække sig til alle a f  
Bondestanden, der ere indførte i Reser
ve-Rullerne og befindes dygtige til Sol
dater; hvorfra ingen skal være befriet, 
undtagen i de enkelte Tilfælde, som den
ne Anordning udtrykkelig bestemmer.

Gårdmand Niels Jensen søgte pr. 3. 
maj 1798 om, a t hans brodersøn, paa 
grund af, at han er vanvittig må frita
ges for militærtjeneste, hvilket efter 
forespørgsel ved den lokale session 
blev bevilget. En soldat havde været 
særdeles uheldig, idet han mistede et 
antal fingre i arbeidet med Krudtet. 
Sessionen anbefalede, og han blev fri
taget. Gaardmand Rasmus Mogensen 
var bekendt med gammelmandsreg

len, og da han var omtrendt 70 Aar gi., 
ansøgte han om, at en a f hans Sønner 
maa blive udløst a f Krigstienesten. 
Den 16. juni 1798 indstillede sessio
nen, at hvis han faar sin ældste Sön 
udløst a f  Krigstienesten, da er det alt 
som kan tillades. Gammelmandsreg
len i forordningens § 22 foreskrev 
nemlig, at Saalænge der gives andet 
dygtigt Mandskab i Distriktet, skal de 
Huusmænd, som ere gifte, og fortrinli- 
gen de, der have Børn, ikke udskrives 
til Soldater. I  lige Tilfælde skal en 
gammel Gaardmands eller gaardbru- 
gende Enkes eneste Søn være befriet; og 
naar saadanne Forældre have flere 
Sønner, da den iblandt dem, som Fo
rældrene begiere, dog alene imedens 
han tiener hos dem, dvs. kun én af søn
nerne kunne normalt fritages. Dette 
var også gældende for Peder Holm af 
Hasting Sogn i Thisted Amt, 70 år 
gammel, som ansøger om at faa sin 
Søn Peder Pedersen Hasting fri som gi. 
Mands Søn. Efter undersøgelse ved 
den lokale session afgjorde kancelliet: 
da han allerede har fået en søn fritaget 
4. marts 1791, kan denne ansøgning 
ikke bevilges. E t eksempel på en enke, 
som søgte om at få sine sønner fritaget 
for militærtjeneste, var Margrethe 
Guldagers tilfælde, hvor hun ansøger 
om at hendes 3de Sønner maa blive ud
slettede a f Lægdsrullen. Kancelliet be
vilgede, idet det blev bemærket, at en
kens børn skulle være aldeles fri for 
udskrivning i henhold til forordning af 
20. juni 1788 § 30. M argrethe Gulda
ger var øjensynlig ikke klar over, at 
hun ikke behøvede at stille sønner til 
militæret, idet hun var priviligeret 
ifølge forordningen, som fastslog, at 
Adelens eller lige med samme Privile
geredes, saavelsom geistlige og verdsli
ge Embedsmænds, samt Degnes, Skole
holderes og Substituters Børn være al
deles frie for Udskrivning, uden at de
res Forældre skal være pligtige til at 
opfylde de fornævnte Vilkaar 48 Et an
det tilfælde var Dorothea Christopher-
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sen, enke efter Gaardmand Peder Chri
stensen, a f  Maglebye Sogn paa Corsöer 
A m t (som) ansöger om at hendes Sön 
Christopher Pedersen ( ) maa fritages
for Krigstjenesten. Landmilitssessio- 
nen for Korsør am t anbefalede det an
søgte, som derefter blev bevilget af 
kancelliet.

Unddragelse for militærtjeneste på 
grund af fysiske skavanker var øjen
synlig heller ikke noget ukendt fæno
men i 1700-tallet. I hvert fald ville 
Niels Larsen erklæres uduelig til mili
tærtjeneste, da han havde en dårlig 
fod. Han havde oven i købet anskaffet 
sig et sandhedsvidne fra regimentet, 
regimentskirurg Andersen, som atte
sterede, at »han ikke kan klare lange 
marcher med sin dårlige fod.« Efter 
rådspørgning ved den lokale session 
afslog kancelliet imidlertid ansøgnin
gen som grundløs.

Nogle søgte også at bruge deres 
særlige stilling til a t få fritaget deres 
sønner. Således også sognefoged og 
lægdsmand Jørgen Jørgensen udi Di- 
ermose i Nyborg A m t (som) ansöger om 
at hans Sön Rasmus Hansen som er 
Landsoldat og har 7 Aar tilbage maa 
fritages for Soldatertienesten og ansæt
te ham som i hans Forretninger som 
Lægdsmand og Sognefoged. Øjensyn
ligt havde det været praksis før 1788 
at fritage lægdsmandssønner,49 men 
denne åbenlyse form for nepotisme fra 
sognefogedens side anerkendte kan
celliet ikke. Efter udtalelse fra den lo
kale session afslog kancelliet ansøg
ningen.

Et andet eksempel fra supplikkerne 
viser, at supplikanten ved valg af an
den næringsvej i byen kunne anse sig 
for berettiget til at fritages for m ilitær
tjeneste. Peder Rasmussen a f Odense 
ansöger om, at han, som driver borger
lig Næring, maa blive fritaget for 
Krigstienesten imod at betale 100 rdl. 
til Krigskassen. Han er födt i Odense 
Am t og har til Oct. d.A. været 2 Aar an
sat som Dragon. Men selv om Peder

Rasmussen var villig til at betale godt 
for sin fritagelse, skrev landmilitsses- 
sionen ikke desto mindre i sin påteg
ning, a t Landmilice-Sessionen for 
Odense A m t erklærer, at det var Sup- 
plicanten bekiendt, da han paatog sig 
borgerlig Næring i Odense, at sligt ikke 
kunde befrie ham for Krigstienesten, 
som han altsaa paatager sig den deraf 
folgende Byrde. Hvorvidt det a f ham  
giorte Tilbud maa bevilges, det henstil
les til nærmere Resolution. Kancelli
kollegiet besluttede den 20. september 
1798: Bevilges, naar han stiller en 
Mand i sit Sted.

Et eksempel på en gentagen ansøg
ning, som efter bestemmelserne egent
lig ikke kunne finde sted, gives i den 
efterfølgende supplik. Niels Nielsen, 
Gaardmand a f Halbye i Vordingborg 
Amt, ansöger om, at hans mindste Sön 
Niels Nielsen maa paa Grund a f for
ordningen a f 20. Juni 1788 § 22 ud
loses a f  Krigstienesten, eftersom det ik
ke var ham muligt efter Resolutionen 
paa hans forrige Ansögning (...) at stil
le en Karl i Sönnens Sted. Kancelliet, 
som allerede den 5. juli samme år hav
de behandlet en supplik fra Niels Niel
sen, bevilgede det ansøgte.

Thomas Christensen, som var blevet 
gårdejer, fremførte derfor, at han 
ansöger om, at blive udlöst a f  Krigstie
nesten til næste Session, imod at betale 
30 rdl., han har allerede tient i 4 Aar 
og bleven Gaardeier. Til dette erklære
de landmilitssessionen: Da han er 29 
Aar gammel, fölgelig, efter Forordnin
gen a f 20. Juni 1788, berettiget til at 
antage en Gaard (...) saa finder Sessio
nen hans Ansögning billig, naar han 
med næste Session legitimerer sig som 
virkelig Gaardbruger.

Ansøgninger, hvor supplikanten til
bød at stille en stedfortræder, gik som 
regel glat igennem. For eksempel Chri
sten Christensens ansøgning. Chri
sten, der i 6 Aar har tient som Land  
Soldat, ansöger om at stille en frie og 
einet Karl i sit Sted uden at erlægge 30
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RdU  anförende at han har Familie, er 
Forpagter paa en stor Landgaard, og 
desuden eier en anden. Her spillede 
det forhold ind, at Christensen stillede 
en karl i sit sted, åbenbart en større 
rolle end pengene, og Land Milice Ses
sionen for Ribe A m t indstiller Ansög- 
ningen til Bönhöring, hvilket derfor 
også blev udfaldet på denne sag. En af 
de centrale paragraffer i forbindelse 
med at betale sig fra militærtjeneste 
eller at stille en stedfortræder kunne 
findes i forordningen af 20. juni 1788, 
som foreskrev, at dersom nogen a f det 
unge Mandskab, som ei er indrulleret 
til Soldat, beviser at være bleven Eier 
eller Fæster a f en Gaard, maae han 
være fri for at udskrives, naar han i sit 
Sted kan skaffe en anden duelig Per
son, som enten har udtient eller ikke er 
pligtig til at tiene. Men dersom han ik
ke har kiøbt eller fæstet Gaard, maae 
han ei fritages for Krigstienesten, om 
han endog fremstiller en anden til Sol
dat paa sine Vegne, med mindre han 
tillige betaler 30 Rdlr, hvilke skal an

vendes til Land-Milice-Væsenets For- 
deel efter Kongens nærmere Forgodtbe
findende.

Peder Andersen henviste til forord
ningen af 20. juni 1788 § 23, idet han 
nu ansöger (...) om at blive befriet paa 
Grund a f at han er over 24 Aar. Des
værre havde Peder nok ikke megen 
styr på sin egen fødselsdato, da para
graffen fastslog, at med Udskrivningen 
skal først de a f det tienstdygtige M and
skab, som have fyldt det 20 Aar, indrul
leres til Soldater, frem for de ældre; 
dernæst de, som have fyldt det 21 Aar, 
saalænge der findes nogen a f disse, og 
saa fremdeles, at de yngre altid vælges 
frem for de ældste. Hertil bemærkede 
sessionen, at ansøgeren efter Rullen er 
22 Aar gammel!: eller om man vil 
lægge den vedlagte Dåbsattest til 
grund, ved næste Session ikke ældre 
end 23 Aar. Med disse oplysninger 
så sessionen ingen grund til at bevilge 
Peder Andersens ansøgning. Kancelli
ets dom var da også: Kan ikke bevilges.

Afsluttende kunne nævnes Simon
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Rasmussens noget pudsige ansøgning 
om at blive sømilitær. Han ansøgte om, 
at han, der har lyst til Soen og allerede 
giort en Skrift derpaa, maa udgaae a f  
Landlægdet og blive indfort i Sberul- 
len, hvilket approberedes af kancelliet. 
Måske var Simon her en smule durk
dreven, idet det var sjældnere a t blive 
udskrevet som sømilitær end som 
landsoldat.

Reglerne for fritagelse for m ilitær
tjeneste, som var forordningerne med 
supplerende bestemmelser, syntes i al
le kendte tilfælde a t være blevet fulgt. 
Det kan derfor med sikkerhed hævdes, 
a t regelsættet for fritagelser blev 
brugt i hvert enkelt tilfælde. Såfremt 
supplikanten kunne godtgøre en frita
gelse begrundet i bestemmelserne, 
blev den også bevilget af landmilits- 
session og kancelli.

Der findes ingen ansøgninger om fri
hedspas i supplikkerne for året 1778. 
Det er imidlertid ikke så mærkeligt, 
idet ansøgninger om fripas dengang 
blev afgjort decentralt ved godsejeren. 
Kun i en enkelt ansøgning fra de tyve 
år yngre supplikker fra 1798 blev be
grebet fripas nævnt, åbenbart som et 
levn fra en svunden tid. Bortset fra 
dette ene eksempel synes begrebet at 
være fuldstændig forsvundet, efter at 
forordningen af 20. juni 1788 var tråd t 
i kraft. Fripasbegrebet syntes i bøn
dernes begrebsverden udelukkende at 
være forbundet med godsejerens ret til 
a t udstede undtagelse for m ilitærtje
neste. Frihedspas bliver dog nævnt i 
forordningen af 20. juni 1788, bl.a. ud
trykkeligt i § 7 og § 12. Der fandtes 
udygtighedspas, afskedspas og fri
hedspas. I forordning om stavnsbåndet 
af 20. juni 1788 § 12 hedder det dog, at 
Sessionen skal ene være bemyndiget til, 
paa den herefter foreskrevne Maade, at 
uddrage de fornødne Folk til Land-Mi- 
licen, og at meddele Afskeds- og Fri
hedspasser, hvilke skal gives Vedkom
mende uden Betaling, paa slet Papir. I 
praksis blev begrebet som sagt næsten

ikke anvendt af ansøgerne i supplik- 
kerne for 1798.50

Kvantitativ analyse
Den kvantitative analyse bygger dels 
på en række sager, udvalgt blandt sup- 
plikkerne i Danske Kancelli, dels på 
Løgstrups talm ateriale fra årene før 
1788.

Der var oprindelig meningen at gen
nemgå supplikkerne fra årene 1778 og 
1798. Dette var dog ikke muligt, da fri
tagelser for krigstjeneste som nævnt 
ikke behandledes centralt før 1788, 
men indtil da blev behandlet lokalt i 
landsbysamfundene.

Årene 1778 og 1798 blev udvalgt for 
at undgå et sammenfald med ophævel
sen af stavnsbåndet og perioden der
omkring, der på uheldig måde ville 
kunne påvirke m aterialets repræsen
tativitet. Hensigten var at belyse even
tuelle forskelle i hyppigheden af 
ansøgninger om fritagelse for m ilitær
tjeneste før og efter ophævelsen af 
stavnsbåndet, idet det på forhånd ville 
være sandsynligt at antage, at fre
kvensen af ansøgninger ville være sti
gende efter 1788.

Som nævnt er det ikke muligt på det 
foreliggende grundlag at bestemme 
antal fripas udstedt i året 1778 alene. 
Birgit Løgstrup skriver, at »til sessi
onsmøderne var hele dette mandskab 
indkaldt, alle listerne blev sammenlig
net og de nye soldater udskrevet fra de 
nye reserveruller. Det var dog ikke 
blot de sidste års fripasindehavere, der 
fremviste pas, som hensigten havde 
været. Alle med pas fremviste dem for 
at undgå at blive opført på de nye re
serveruller (...) Derfor mødte mange 
flere end de sidste årgange med fripas. 
Vi kan således intet sige om, hvorledes 
de fremmede pas forholder sig til det 
ubekendte samlede antal pas.« Skal 
man regne på de foreliggende tal, kan 
det siges, at der i gennemsnit er givet
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ca. 343 fripas pr. år af godsejere. Dette 
tal kan oven i købet være sat alt for 
lavt, idet ikke alle fripas behøver a t 
være blevet fremlagt på ekstrasessio- 
nerne. Birgit Løgstrup konkluderer 
imidlertid modsat, idet hun hævder, at 
»det er uklart hvor mange årgange der 
har fremlagt pas. Det er tydeligvis fle
re, end dem der var blevet pålagt at 
gøre det ved indkaldelsen«. Reglen var, 
at fripas, udstedt efter 1. januar 1786, 
uden at dets indehaver havde gjort tje
neste som soldat, skulle fremvises ved 
ekstrassessionerne, hvilket giver knap 
fire år op til første ekstrasession i 
1789.51 Man får af talm aterialet et ge
nerelt indtryk af, a t udstedelsen af fri
pas ved godsejeren før stavnsbåndets 
ophævelse langtfra var en ualmindelig 
praksis, hvilket modsiger tesen om, at 
næsten ingen havde mulighed for at 
slippe for militærudskrivningen.

Hvorledes forholder det sig så med 
statsm agtens indstilling til fritagel
ser? Som anført ovenfor var det ikke 
centraladministrationen, der godkend
te ansøgninger om fritagelse for krigs
tjeneste. Så godt som alle gennemgåe
de ansøgninger i supplikkerne fra året 
1798 viste, at den lokale landmilitsses- 
sion blev hørt i hvert enkelt tilfælde, 
og, hvad der er mere interessant, at 
sessionens indstilling blev fulgt af 
kancelliet hver gang. Så forskellen fra 
tidligere praksis var, at fritagelserne 
var sat i system og ikke overladt til 
godsejernes forgodtbefindende. En 
række krav skulle være opfyldt, og var 
de ikke det, kunne man altså ikke be
tale sig fra m ilitærtjenesten, som det 
tidligere havde været praksis, oven i 
købet til ublu priser.

Undersøgelsen af supplikkerne af
slører, a t ud af 11.988 indførsler i sup- 
plikprotokollerne for 1798 drejer 340 
sig om fritagelse for militærtjeneste. 
Michael Bregnsbo hævder i en under
søgelse af supplikker for årene 1705, 
1715, 1735, 1755, 1775, 1785 og 1795, 
at de mange ansøgninger om fritagelse

for værnepligt var årsag til en fordob
ling af supplikkerne i årene mellem 
1785 og 1795. Dette er helt sikkert ik
ke tilfældet i året 1798, idet kun 2,8% 
af de undersøgte supplikker omhand
lede fritagelse for krigstjeneste. Disse 
kan derfor ikke alene være årsag til 
den voldsomme stigning. Tværtimod 
drejede ca. 60-70% af alle supplikker 
sig om gratis bevillinger, beneficium 
paupertatis (dvs. velgerning for den 
fattige: fri proces) osv.52 Ud af de un
dersøgte supplikker vedrørende solda
tertjenesten førte de 88 til afslag på 
fritagelse, 210 gav bevillinger til frita
gelse, dvs. langt hovedparten, og 42 
blev henvist til lokal afgørelse på 
næste session, således a t de ikke kan 
følges i supplikkerne.

Hvor mange bønderkarle gjorde tje
neste i hæren på de tidspunkter, som 
undersøgelsen søger at belyse? Egent
lige tal for 1778 foreligger ikke, men i 
1768 -  ti år forinden -  bestod hæren 
bl.a. af 14 nationalbataljoner med 
knap 7.500 mand. I 1785 undersøgte 
en kongelig kommission forholdene 
vedrørende hæren, og den kom frem 
til, at hæren de sidste år havde bestået 
af ca. 15.000 udskrevne og 11.000 
hvervede soldater. »Infanteriregimen
terne havde de sidste Aar ensartet be- 
staaet af 600 hvervede Menige, hvoraf 
jo dog en Femtedel var paa 10 Aar ud
skrevne ‘Landrekrutter’, og omtrent 
1000 udskrevne ‘Landsoldater’, hvortil 
ved 3 Regimenter kom en tredie Ba
taillon med 600 hvervede -  ialt altsaa 
godt 11.000 ‘hvervede’ og omtrent 
15.000 Landsoldater.« Noget forvirren
de kan det forekomme, hvor og hvor
når udskrevne indgik i de hvervede 
enheder. Derom har Vaupell anført, at 
»fra 1764 indlemmedes det nationale 
Fodfolk i de hværvede Regimenter, 
1768 udskiltes det atter for igen at 
indlemmes deri 1774.«53 Generalkrigs- 
kommisær Carl August Vilhelm Dri- 
berg udarbejdede en række statistiske 
oplysninger, der belyste spørgsmålet

20



Militærtjenesten

om antallet af udskrevne til m ilitær
tjeneste. Hæren var således efter ek- 
strasessionen i 1792 tildelt 18.916 
mand med 30.000 mand i reserven.54

Behovet for soldater lå således i 
1798 på omkring 15.000 landsoldater. 
Ud fra det samlede supplikmateriale 
har 2,3% søgt om fritagelse i dette år;
I, 4% fik bevilget deres ansøgning om 
fritagelse for militærtjeneste i landmi
litsen. Umiddelbart lyder dette ikke af 
mange, men det er i virkeligheden 62% 
af de samlede ansøgninger. Dette må 
siges a t være en særdeles liberal og 
uventet lempelig behandling af suppli
kanterne igennem centraladm inistra
tionen. Rockstroh oplyser, a t der foru
den de 15.000 landsoldater også indgik
II . 000 såkaldt hvervede af de ud
skrevne bønderkarle til infanteriregi
menterne. En femtedel af de 600 hver
vede menige i regimenterne var ud
skrevne landrekrutter og ca. 1.000 ud
skrevne landsoldater. Ved tre  regimen
ter var der en bataljon med 600 hver
vede. Efter en beregning af Helge 
Klints tal var tallet ca. 14.720.55

Det kan antages, a t der i årene forud 
for 1788, altså også i år 1778, blev fri
taget ca. 343 bønderkarle om året til 
militærtjeneste af godsejerne rundt 
om i landet, hvilket formodentlig er 
lavt sat. Såfremt hærens behov for ud
skrevne har svaret til behovet ti år tid
ligere, har dermed 4,6% opnået frita
gelse. Såfremt dette er tilfældet, kan 
man konkludere, a t godsejeren var 
endnu mere liberal i sin forvaltning af 
fritagelser, end centraladm inistratio
nen senere viste sig a t være. Håndte
ringen af fritagelser under godsejer
styret har sandsynligvis varieret ge
valdigt fra landsdel til landsdel. Birgit 
Løgstrup kan give i hvert fald ét ek
sempel på en godsejer, som fuldstæn
dig undgik a t stille soldater til landmi
litsen.56 Derfor må det være muligt på 
grundlag af talm aterialet a t betragte 
disse fritagelser som et indicium på en 
forholdsvis liberal forvaltning af an

søgningerne om fritagelse for m ilitær
tjeneste, og dermed bør Birgit Løg
strup og ligesindede historikeres an ta
gelse om udskrivningen til m ilitærtje
neste som en trussel for landbobefolk
ningen modificeres kraftigt.

Sammenfatning
Før 1788 var fritagelse for militærtje
nesten i Danmark tilfældig og præget 
af godsejerens forgodtbefindende. Ud 
fra kendte eksempler var pengesum
merne betalt for fripas af varierende 
størrelse fra 13 rdl. til det, der kan be
tegnes som ren åger. Nogle godsejere 
søgte helt bevidst a t slå plat på og op
nå gode fortjenester ved handelen med 
fripas, eller at skræmme bønderkarle
ne til a t tage fæste på mindre lukrati
ve gårde. Dette er den ene side af ud
skrivningsvæsenet, som det tog sig ud 
under det, som Løgstrup kalder det 
»patrimoniale styre«, men på den an
den side antyder talm aterialet ved
rørende fritagelser for militærtjeneste, 
a t disse blev givet i et ikke ringe tal i 
forhold til antallet af udskrevne. Ingen 
tvivl om, a t soldatertjenesten var hård 
-  også meget mere brutal end hoveriet 
i sig selv. Dette kunne for så vidt være 
rigelig anledning til a t frygte m ilitær
tjenesten. Frygten var reelt begrundet 
i den dårlige behandling, som officerer 
og befalingsmænd udsatte m andska
bet for.

Godsejerens fripasordning, som be
skrevet overfor, forsvandt med stavns
båndet og statsadm inistrationens ind
tog i udskrivningsprocedurerne. Cen
traladm inistrationen ensrettede reg
lerne for fritagelse. Praksis viste, at 
det norm alt ikke var muligt a t betale 
sig fra militærtjeneste. Efterhånden 
som behovet for mandskab til hæren 
steg igennem århundredet, var det 
vigtigere for administrationen at få er
sta tte t fritaget mandskab. Derfor 
fremgår det af supplikkerne, a t det
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som regel var en betingelse for frita
gelse, ikke a t erlægge et større eller 
mindre pengebeløb, men at man kun
ne stille en stedfortræder. For det me
ste blev betaling krævet i forbindelse 
med, a t man fik bevilling til a t stille en 
karl i sit sted, jf. § 26 i forordningen af 
20. juni 1788. Derimod blev gammel- 
mandsreglen og andre gyldige påstan
de, såsom erhvervelse af gårde, ofte 
anvendt i ansøgninger. Formelt var det 
således, a t supplikanten gennem ad
ministrationen ansøgte direkte til kon
gen, men i praksis så kongen ikke no
get til supplikantens ansøgning. Som 
hovedregel rådførte kancellikollegiet 
sig med lokale myndigheder, før cen
traladm inistrationen afgjorde sagen.

Tallene for afslag viser, a t det ikke 
var svært a t blive fritaget for krigstje
nesten. Hensynet til a t kunne stille 
mandskab til hæren vejede tungere 
end hensynet til den enkeltes ve og 
vel, men hvor vilkårlighed og ublu for
retningsmetoder kunne præge gods
ejerens måder a t fritage værnepligtige 
på for militærtjeneste, var statsadm i
nistrationens ensretning af bestem
melser og procedure efter 1788 en let
telse for den enkelte supplikant og gav 
ham nemmere adgang til a t supplice- 
re. Alt i alt må det ud fra det forelig
gende m ateriale konkluderes, a t frita
gelse for militærtjeneste mellem 1750 
og 1800, ikke særligt forbavsende, har 
været håndteret mere regelret efter 
1788, end tilfældet var før ophævelsen 
af stavnsbåndet.

Men meget tyder også på, a t der ik
ke var færre fritagelser før 1788 end i 
årene efter stavnsbåndets ophævelse. 
Dette kan skyldes flere ting. For det 
første gav godsejerforvaltningen fri
hed til a t administrere fritagelser også 
ud fra menneskelige hensyn, selv om 
egennyttige motiver langtfra kan ude
lukkes. For det andet var hærens be
hov i denne periode ikke så stort som i 
slutningen af 1700-tallet, og antallet 
af fritagne kunne derfor være større.

Skal man se på antallet af fritagelser 
med de forbehold, som det foreliggende 
m ateriale kræver, kan det konklude
res, a t reglerne for fritagelse var lem
pelige. Set ud fra fritagelserne alene, 
kan det siges, a t krigstjenesten, hvor 
besværlig den end m åtte være, ikke 
var umulig a t blive undtaget fra, og 
havde man gyldig begrundelse, kunne 
henholdsvis godsejeren og senere 
statsadm inistrationen fritage ansø
geren på lempelige vilkår. Truslen i 
forbindelse med tjeneste som landmi- 
litssoldat kan ikke siges a t være kom
met fra denne kant.
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Fortid og Nutid marts 1997, s. 25-49
Charlotte Steimark efterlyser i sin artikel en metodisk diskussion blandt 
danske historikere om anvendelsen af pc’en i forskningsprocessen. Efter 
en kort historik over pc’ens udvikling ser hun nærmere på historikernes 
brug af computere og på den primært udenlandske metodiske debat. Som 
illustration og inspiration for debatten præsenterer hun i tematisk form 
foreningen Association for History and Computing og dennes udgivelser i 
form af kongresrapporter og tidskrifttet History and Computing
Charlotte Steinmark, f. 1965, cand. mag. i historie og datalogi fra Roskilde 
Universitetscenter 1992. Arkivarvikar ved Rigsarkivet 1993-1995. Siden 
juni 1995 ph.d.-studerende ved Institut for humanistisk informatik på 
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men med arkivar Jørgen Mikkelsen); The Use of Information Technology 
in the European Searchrooms -  results from the Danish pilot project Ou
verture, Journal of the Society of Archivists 17, no. 1, 1996.

Computeren i form af den personlige 
computer, pc’en, er en relativ ny opfin
delse i forhold til den periode, hvor 
computere har spillet en rolle i histo
rieforskningen. Der har i Danmark og 
i udlandet været anvendt computere 
siden 1960’erne til prim ært kvantita
tiv historieforskning, men pc’en med
førte en afgørende udvikling og udvi
delse af brugbarheden. Den lanceredes 
i 1983 og blev straks populær i vide 
kredse på grund af dens umiddelbare 
fordele i kraft af langt mindre plads
forbrug, in tet behov for en større stab 
af teknikere til a t programmere og 
vedligeholde den og en (næsten) over
kommelig pris. Der eksisterede faktisk 
allerede før IBM’s maskine personlige 
computere med eget styresystem fra 
forskellige firmaer. En meget sandsyn
lig årsag til lige netop pc’ens succes er, 
a t den fra begyndelsen kunne produce
res som kloner. Pc’ens interne arkitek
tu r lagde op til DOS, der blev udlicen- 
seret.

Pc’ens popularitet gjaldt imidlertid 
ikke straks de humanistiske fagområ
der. Pc’en har kun langsomt vundet 
indpas her, men må nu siges a t være 
kendt af de fleste og anset som nød
vendig af en del.

At der er forskel på anvendelsen af 
pc’en og 1960’ernes og 1970’ernes 
mainframe-maskiner med hulkort og 
tapes, vil nok ikke være overraskende 
for nogen. Men hvorledes er pc’en 
egentlig blevet brugt? Har det været 
muligt for historikerne og pc’en at mø
des og udvikle et frugtbart samarbej
de, eller har mødet været skuffende? 
Hvad har de store fremskridt inden for 
grafisk designet programmel og ma
skinkapacitet haft af betydning for hi
storikeren? Rejser anvendelsen af 
pc’en nogle teoretiske og metodiske 
problemer for kvaliteten af forsknin
gen og dens resultater? De spørgsmål 
er ikke nemme at svare på uden at ha
ve et indblik i, hvilke områder i eller 
grene af historieforskningen, der har
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involveret pc’er som en integreret del 
af metodikken og projektet.

I Danmark er der ikke tradition for, 
a t historikere diskuterer disse spørgs
mål i forbindelse med fremlæggelsen 
af forskningsresultater. Enkelte har 
haft afsnit om deres edb-anvendelse, 
men en egentlig problematisering ken
des ikke.1 Der findes stort set ikke be
skrivelser af historiske forskningspro
jekter som det, systemanalytikere og 
-udviklere ville kalde systemudvik
lingsprojekter, med vægten lagt på 
processen og et eventuelt samarbejde 
mellem forskellige faggrupper.2 I ud
landet eksisterer enkelte tidsskrifter 
og foreninger for historikere, der bru
ger informationsteknologien som en 
del af deres forskning. Tidsskrifterne 
indeholder artikler, der som oftest be
skriver metoder og teknikker, der har 
været taget i anvendelse i forsknings
projekter, ligesom en del egen udvik
ling af programmel også er medtaget.3

Denne artikel vil som eksponent for 
samspillet mellem historikere og edb- 
anvendelse præsentere den prim ært 
europæiske forening Association for 
History and Computing (AHC), der 
startede som en engelsk samm enslut
ning i 1986. Der findes i dag nationale 
afdelinger eller interregionale afdelin
ger alt efter medlemstal og aktivitet. 
Danmark hører ind under The Nordic 
Branch. Den nordiske afdelings for
mand er Gunner Lind, lektor ved In
stitu t for hum anistisk informatik ved 
Københavns Universitet. AHC har si
den 1986 afholdt årlige konferencer, 
hvis forhandlinger er udgivet. Derudo
ver startede foreningen i 1989 tids
skriftet History and Computing, der 
udkommer tre gange om året.

Artiklen vil skitsere det generelle 
udviklingsforløb, som pc’en og dens 
programmel har haft siden begyndel
sen, sam t nævne enkelte historiepro
jekter i Danmark, hvor pc’en er blevet 
benyttet.4 Derudover vil der være en 
kort diskussion af metodiske proble

mer ved computeranvendelse i histo
rieforskningen sam t en præsentation 
af AHC’s skriftlige produktion.

Pc’ens udviklingsforløb, 
maskinelt og programmelt

I løbet af de sidste tolv år er der sket 
en rivende udvikling for pc’en som 
koncept. Kort efter lanceringen af 
IBM’s maskine i 1983 kom en anden 
type personlig computer på markedet, 
nemlig Macintosh’en fra Apple Inc. 
M arkedet indeholder i dag pc’er af 
mange forskellige fabrikater, men skil
lelinien i den grundlæggende opfattel
se af, hvad en personlig computer skal 
være for brugeren, går stadig mellem 
pc-konceptet og Mac-konceptet.

Pc’en var i sit udgangspunkt tekst
baseret. Man kommunikerede med 
den via et velkendt styresystem, kal
det MS-DOS (Disk Operating System). 
Pc’ens styresystem benyttede sig af et 
kommandosprog, som i sin struktur 
var hentet fra de formaliserede sprog 
(programmeringssprog). Mac’ens sty
resystem brugte symboler (såkaldte 
ikoner) som kommunikationsmiddel 
(en skraldespand symboliserede det 
sted, hvor man smed filer ud, hænge- 
mapper, hvor man havde sine filer 
henne, og »åbningsskærmbilledet« var 
en efterligning af et skrivebord).

Sidenhen er der kommet en overbyg
ning til MS-DOS, som hedder Wind
ows, og som i sit princip modsvarer 
Mac’ens grafiske grænseflade, og der er 
kommet andre grafisk baserede styre
systemer til. Der er således ikke længe
re den helt store forskel på de to typer 
maskiner, hvad angår den grafiske 
præsentation af brugergrænsefladen.

Praktisk taget lige siden 1983 har 
de personlige computere udviklet sig 
radikalt i m askinkraft og kompleksi
tet. På maskinelsiden er de blevet me
re og mere kraftige, forstået således, at

26



Computeren i historieforskningen

27



Charlotte Steinmark

de i dag kan have samme kapacitet 
som en mini-computer (en central ma
skine med et antal term inaler tilslut
tet) havde for 7-8 år siden. Der fås i 
dag pc’er og Mac’er med en harddisk 
på 2,5 Gb og med udvidelsesmulighe
der af RAM’en på op til 1 Gb. Det er 
maskiner, som er større i kapacitet end 
Rigsarkivets nylig udskiftede mini
computer med 50 term inaler tilsluttet. 
Den type pc’er bliver prim ært anvendt 
til billedbehandling og CAD-program- 
mer (Computer Aided Design). Priser
ne ligger på 28.000- 30.000 kr. (1996- 
niveau). Til sammenligning kostede en 
af de første pc’er (en AT) fra IBM med 
en dengang stor RAM på 1,5 Mb 
26.000 kr.

Udviklingen ses ikke alene i, at 
maskinerne har fået mere lagerplads 
og arbejdshukommelse (den såkaldte 
RAM), men også i, a t mikroprocesso
rerne på meget kort tid er blevet væ
sentlig kraftigere og hurtigere. På da
talogistudiet i begyndelsen af 1990’er- 
ne blev der fx. ikke undervist i, hvorle
des arkitekturen var i den mikropro
cessor, som hedder 80-486, og som den
gang stadig var under konstruktion. I 
dag er de pc’er, som er født med en 
sådan processor, ude af produktion, 
fordi de er for langsomme og kan for 
lidt i forhold til det programmel, som 
anvendes i dag af både private og pro
fessionelle.

Maskinelsiden og programmelsiden 
har til tider haft svært ved at følges 
ad, især de seneste fem år. Program
melsiden overhalede maskinelsiden 
indenom med de grafisk baserede pro
dukter. Det var svært og dyrt a t få m a
skiner, som kunne afvikle de kræven
de programmer med tilstrækkelig høj 
hastighed og udnytte de mange kom
plekse faciliteter, som programmerne 
havde. De grafisk baserede produkter 
havde været der hele tiden med Ma- 
cintosh’en, men dér havde konceptet 
og dermed teknologien hele tiden 
været opbygget med henblik på den

grafiske brugergrænseflade. Da de 
grafisk baserede produkter begyndte 
a t komme til pc’en, blev der stillet na
turlige krav om, at maskinelsiden 
kunne følge med.

Vi står derfor i dag med pc’er og Ma
c’er, der er uhyggelig kapable i forhold 
til de første på banen. Programmelsi
den er også i dag utrolig udbygget. De 
fleste udbydere af programmel sælger 
kun grafisk baserede produkter af stor 
kompleksitet. Til de fleste maskiner 
medfølger gratis programmel, de så
kaldte Works-pakker, der indeholder 
de programmer, de fleste brugere har 
brug for, og som for mange pakkers 
vedkommende har en rimelig god kva
litet. Det er en pakke med tekstbe
handling, regneark, tegneprogram og 
database, alt sammen med en grafisk 
brugergrænseflade.

Internettet
Noget væsentligt nyt og helt anderle
des er den eksplosive stigning i adgan
gen til det såkaldte Internet. N ettet er 
der blevet skrevet meget om i aviser og 
tidsskrifter i de seneste år, faktisk så 
meget, a t de fleste ikke orker a t læse 
mere om det forjættede net. Den megen 
omtale fjerner imidlertid ikke den 
kendsgerning, a t Internettets mulighe
der for informationssøgning og elektro
nisk kommunikation kan åbne en helt 
ny verden for den enkelte forsker. I det 
forløbne års diskussioner er der også 
fremført meget væsentlige argum enter 
for og imod nettet. I og med, a t der teo
retisk er åbnet for global søgning efter 
information, er mulighederne reelt og
så blevet mindsket. Uanede mængder 
af information bliver til støj, fordi det 
er meget svært a t orientere sig og ef
fektivt finde frem til det ønskede m ate
riale. Der er derfor kommet nogle me
get avancerede søgeværktøjer frem, 
der virkelig letter informationssøgnin
gen, idet de anvender emneord ved søg-
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ning. Før skulle man kende den enkelte 
maskines navn (fx. coco, ihi.ku.dk, som 
er navnet på maskinen på Institu t for 
hum anistisk informatik, Københavns 
Universitet) for a t få adgang. Emne
ordssøgningen betyder dog stadig, at 
man skal strukturere sin søgning me
get omhyggeligt. Man søger globalt 
med alt, hvad det indebærer.

In ternettet består af en hel masse 
netværk, der hænger sammen i større 
netværk som celler i en bikube. Køben
havns Universitets interne netværk 
hænger sammen med Det kongelige 
Bibliotek, Nationalmuseet og andre i 
et større dansk net, der igen hænger 
sammen med andre. Med skabelsen af 
World Wide Web i 1990 påbegyndtes 
den grafiske æra på Internet. I dag 
bruger langt de fleste programmet 
Netscape, som er et grafisk værktøj, 
baseret på sproget HTML (Hyper Text 
Markup Language). Hver institution/ 
firma/privatperson præsenterer sig 
ved en hjemmeside (en home page), 
der har en web-adresse. En sådan 
hjemmeside har ofte henvisninger til 
andre sider, hvor mere information 
kan indhentes om specifikke områder. 
En del af teksten markeres som en 
henvisning med en anden skriftfarve, 
og klikker man med musen på den 
fremhævede tekst, sørger maskinen 
for a t finde frem til den hjemmeside, 
der bliver henvist til, selv om det er et 
helt andet sted på kloden.

Det kongelige Biblioteks fagreferen
ter har i præsentationen af deres fag
områder hver især henvisninger til in
teressante netværk, hvor forskeren 
kan finde relevante oplysninger. E t ek
sempel er fagreferenten for historie. 
Han har opstillet en liste over et antal 
netværk. Der er fx. en henvisning til et 
slags emneregister, der hedder Yahoo. 
Her finder man a tter en række henvis
ninger til andre emnebaserede grup
per af hjemmesider. Den første hedder 
Archives. Ved at klikke på den, får 
man en liste over statslige og andre a r

kiver og universitetsbiblioteker, som 
enten har en elektronisk udstilling, di
rekte adgang til deres registraturdata
base eller andet lignende. E t eksempel 
er National Archives and Records Ad
ministration (NARA) i Washington, 
hvor man via nettet kan få adgang til 
flere af nationalarkivets registratur
databaser. Hvis man ønsker det, kan 
man hente oplysninger hjem til sig 
selv på sin egen maskine. En anden, 
mere direkte mulighed er søgning via 
de søgefaciliteter (kaldet søgemaski
ner), som Netscape stiller til rådighed. 
En søgemaskine giver mulighed for a t 
søge på et emne eller et navn eller 
kombinationer deraf. E t eksempel kan 
være slægtshistorisk forskning. Jeg 
søgte personer i USA med et særegent 
dansk efternavn, der kunne være ef
terkommere af en forfader, der udvan
drede. Det lykkedes a t finde frem til et 
mindre antal personer med det efter
navn via en søgemaskine. Søgemaski
nerne indexerer al tekst på en hjem
meside. Ved søgningen på efternavnet 
søger søgemaskinen gennem alle in- 
dexerede ord. Den anvendte søgema
skine har indexeret 31 antal hjemme
sider. Søgningen tager kun ganske 
kort tid, afhængig af den elektroniske 
trafik på nettet. Sædvanligvis tager 
det under et halvt minut.

Dette er først og fremmest en mulig
hed for de personer, som har adgang til 
nettet via deres arbejdsplads. Private 
kan også »komme på nettet«, men det 
kan være en kostbar affære. Dog åbner 
forskellige netservices mulighed for, at 
man som privatperson kan få en elek
tronisk postkasse (e-mail) og eventuelt 
adgang til enkelte konferencer (dis
kussionsklubber) om diverse emner til 
en overkommelig pris.

For historikere har dette først og 
fremmest relevans ved informations
søgning.5 Adgangen til elektronisk søg
ning i biblioteker og arkiver både i Dan
m ark og i udlandet, vil være en stor for
del for mange. Elektronisk søgning i re-
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gistraturdatabaser i Danmark har lan
ge udsigter, men er en realitet andre 
steder i verden, prim ært i USA og Ca
nada, men også i Australien og Stor
britannien. Ligeledes er det elektroni
ske postsystem, e-mail, en meget stor 
fordel for hurtige beskeder, samarbejde 
om m anuskripter mellem personer 
over længere afstande m.v. Det er mu
ligt a t sende fx. et tekstbehandlingsdo
kument med den elektroniske post. En 
anden vigtig mulighed med e-mail er de 
såkaldte list-servere. Hvis man finder 
interessante diskussionsklubber eller 
institutioner, hvor der sker noget rele
vant, har de ofte oprettet en subskrip
tionsliste. Ved at skrive sig på den med 
sin e-mail adresse, får man tilsendt ny
hedsbreve eller lignende om det givne 
emne. Fordelen er, a t man meget hu r

tigt får besked om, hvad der sker ude i 
verden inden for éns interessefelt. Et 
eksempel fra mit eget arbejde handler 
om elektroniske arkivalier. Via list-ser- 
veren hos AHC har jeg fået tilsendt en 
e-mail om retssagen i Washington om 
defintionen af e-mails m.v. som elektro
niske arkivalier. Ved at skrive mig på 
en liste, vil jeg automatisk få tilsendt 
materiale om retssagen og dens udfald 
umiddelbart efter kendelsen.

Historieforskningens brug af 
computere

Computere blev allerede anvendt i h i
storieforskningen fra 1960’erne. Den 
kvantitative historieforskning var på
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fremmarch. Der skete en »videnskabe- 
liggørelse« af historieforskningen, væk 
fra den fortællende stil over mod en 
mere samfundsfaglig orientering med 
vægten lagt på statistiske opgørelser 
som udgangspunkt for historikerens 
fortolkning. Dertil blev økonomi som 
videnskab inddraget i historieforsk
ningen, hvilket også kunne understøt
tes af computerens dengang primære 
funktion som talknuser. Denne udvik
ling fortsatte op gennem 1970’erne, og 
computerens anvendelighed blev for 
mange synonym med den type histo
rieforskning, som de tidlige maskiner 
var blevet anvendt til.

Der skabtes myter og fordomme hos 
de historikere, der ikke identificerede 
sig selv med hverken kvantitativ eller 
økonomisk historie. Fordommene gik 
bl.a. på, at computerne prim ært un
derstøttede målbarhed, påførte histo
rieforskningen en naturvidenskabelig 
paradigmisering, a t computere kun 
kunne håndtere højt struktureret in
formation, og at computere krævede så 
megen datalogisk/programmerings- 
mæssig kunnen, a t fokus blev flyttet 
fra det egentlige, den historiske forsk
ning.6

Pc’en ændrede ikke meget ved disse 
fordomme. Mange følte (og føler) sik
kert, a t hvis de skulle presse deres vi
den ind i strukturerede databasetabel
ler, regneark eller lignende, ville der 
gå meget tab t af de sammenhænge, 
som historikeren danner i sit hoved, 
mellem mange forskellige kilder og al
lerede erhvervet viden. Også arbejdet 
med at sætte sig ind i forskellige edb- 
programmer virker formodentlig uo
verskueligt for mange. Men hvad bli
ver pc’en så brugt til i den historiske 
forskning? Er computeren stadig an
vendt som en talknuser, der bedst eg
ner sig til statistik  og lignende?

Der eksisterer ikke en dansk trad iti
on for a t problematisere anvendelsen 
af computere som en integreret del af 
metoden. Det er derfor uhyre svært at

udtale sig sikkert om, hvad danske hi
storikere generelt bruger deres pc’er 
til, og især om de er løbet ind i teoreti
ske og metodiske overvejelser på 
grundlag heraf.

Den danske brug af computere i 
forskningen

I de senere år er især tekstbaser blevet 
meget udbredt (i hvert fald på Køben
havns Universitets Institu t for histo
rie). Tekstbaser kan anvendes til at 
klassificere teksthenvisninger og op
rette bibliografier med mulighed for 
fritekstsøgning. De kan også anvendes 
som store tekstbaser, hvor mængder af 
tekst bliver scannet ind, og betydende 
ord markeret. En udbredt tekstbase er 
askSam, som mange historikere an
vender som afløser for tidligere tiders 
kartotekskort.7 Dertil kommer en 
smule anvendelse af mindre database
programmer {dBase III  og lignende).

Det mest anvendte programmel er 
tekstbehandlingssystemer. De fleste 
anvendte tekstbehandlingssystemer 
er ret avancerede. Dermed er ikke 
sagt, a t alle bruger de komplekse mu
ligheder. Tekstbehandling er som of
test karakteriseret ved, a t man lærer 
de funktioner a t kende, som man hyp
pigt anvender, og derefter ikke bruger 
tid på resten. Man kan imidlertid fore
stille sig, a t dette vil ændres i tak t 
med, a t de grafisk baserede tekstbe
handlingssystemer udkonkurrerer de 
tekstbaserede, idet de grafisk baserede 
systemer netop ikke forudsætter, at 
man husker en masse kommandoer og 
funktionstaster, men at man kan klik
ke sig vej ved brug af musen. Generelt 
kan man sige, at vægten hos danske 
historikere som edb-brugere ligger på 
mindre og knap så komplekse pro
grammer, lige på næ r tekstbehand
lingssystemerne.

Heri findes en pointe, der formo-
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dentlig ikke er bevidst, men en simpel 
konsekvens. Ret beset bør man som 
historiker ikke have kundskaber, der 
gør én til systemudvikler, fordi man 
som individuelt arbejdende forsker 
skal bearbejde et relativt lille data
sæt. Til forskel fra tidligere tiders 
mainframe-maskiner betjenes pc’en 
udelukkende af forskeren selv. Pro
grammer og systemer skal derfor 
være gennemskuelige og genkendelige 
i strukturen i forhold til kendte og 
vanlige redskaber. Derfor er tekstba
sen askSam særdeles udbredt, idet 
den umiddelbart er at ligne ved et 
kartotekssystem eller bibliotekernes 
søgesystemer. Og netop derfor finder 
man ikke så mange eksempler på edb- 
anvendelse, hvor komplekse database
systemer har været brugt.

Kleio
En undtagelse, der bekræfter reglen, 
er det tysk udviklede Kleio-system.8 
Kleio blev oprindelig udviklet til main
frame-maskiner under styresystemet 
Unix. Det havde en latin-tysk grænse
flade, der naturligt satte sine be
grænsninger for antallet af brugere. 
Der er i slutningen af 1980’erne blevet 
udviklet en engelsk version til pc’er. 
Denne version er nu den eneste, som 
bliver videreudviklet. På Queen Mary 
and Westfield College, University of 
London, bliver der regelmæssigt ud
budt kurser til studerende i »historical 
computing« på post-graduate niveau, 
der ønsker at bruge systemet.

Kleio har ingen let og intuitiv græn
seflade og er derfor en modsætning til 
princippet om gennemsigtighed og 
kendt systematik. Systemet kan deri
mod stort set alt med hensyn til at 
genkende ord og navne i forskellige 
stavemåder, omregning mellem for
skellige typer tidsregning (otte for
skellige kalendere) og registrering af 
kilder, som de optræder originalt, uden 
at skulle presse deres struktur ind i en

fastlåst datastruktur. I Danmark kan 
brugerne nok tælles på én hånd, hvori
mod Kleio er temmelig udbredt i det 
tysksprogede område.

Større forskningsprojekter
Der er selvfølgelig undtagelser fra de 
»ensomme ulve«, de individuelt arbej
dende forskere. Her kan nævnes ek
sempler som Den danske kvindebio
grafiske database; arbejdet med at ud
vikle et elektronisk historisk atlas for 
Danmark; de tiltag, der har været på 
danske museer til a t skabe sammen
hængende billeddatabaser; Odense- 
databasen, der indeholder et omfat
tende m ateriale om Odenses ejendom
me og deres beboere; det store projekt 
med digitalt a t fotografere og registre
re hver eneste museumsgenstand på 
Nationalmuseet; og sidst, men ikke 
mindst, KIP-projektet (Kildelndtast- 
ningsProj ektet) .9

KIP-projektet er et enestående pro
jekt. Det har til formål a t digitalisere 
information fra samtlige kirkebøger og 
folketællinger i hele landet. For a t op
nå dette har man allieret sig med en 
veritabel hær af slægtsforskere over 
hele landet, som enten selv har trans
skriptioner eller mikrofiches af hele 
sogne over flere tællinger eller får xer
okopier af folketællingerne til udlån. 
Alt tastes ind i en database (i systemet 
Paradox) af slægtsforskerne, og alle 
indtastninger samles hos Dansk Data 
Arkiv (DDA) i Odense i én stor databa
se. Arbejdet skrider hurtigt fremad, og 
m aterialet vil have en uhørt stor værdi 
for alle, både forskere og amatører. Det 
er meningen, a t det samlede materiale 
bliver tilgængeligt både over Internet 
og som et almindeligt datasæ t i DDA’s 
samlinger, dog efter en vis opdeling, 
idet databasen samlet vil være meget 
stor.

Fra udlandet er det især de institu
tionelle projekter som fx. Stockholms
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historiske database over Roteman-ar- 
kivet, det svenske Riksarkivs udgivel
se af registraturer på CD-ROM inde
holdende bl.a. et topografisk søgeregi- 
ster, det spanske arkiv over relationer
ne til Sydamerika (Archivo General de 
Indias) i Sevilla med en gennemført di
gitalisering af samtlige dokumenter 
med tilhørende registratur- og billed
databaser, og British Librarys billed
databaser, der har krævet anderledes 
professionelle værktøjer og større 
medarbejderstabe med teknikere og 
programmører.10

De metodiske diskussioner
I Danmark kan man således se en skil
lelinie mellem de enkeltstående forsk
ningsprojekter, der kun involverer en 
enkelt eller få personer, og de større 
anlagte projekter, som kræver organi
sation, mere komplicerede edb-syste- 
mer og dermed ofte et samarbejde mel
lem historikere og andre professionel
le. Anvendelsen af komplekse edb-sy- 
stemer, digitaliseringen af måske 
mange forskellige typer kilder og et 
eventuelt samarbejde mellem forskel
lige faggrupper har dog ikke affødt en 
metodisk diskussion eller en debat om 
udviklingsprocessen. Her må man til 
den udenlandske litteratur.

Debatten finder stort set ikke sted i 
artikler, der omhandler et specifikt 
forskningsprojekt, men findes oftere i 
artikler og bøger, som beskæftiger sig 
direkte med anvendelsen af computere 
i historieforskningen. Diskussionen 
går typisk på, hvorvidt kommercielt 
programmel overhovedet kan bruges i 
historieforskningen til at afspejle de 
mange facetter og uregelmæssigheder, 
som kilder som regel rummer, og dis
kussionen ender som regel med at 
konkludere, at det kommercielle pro
grammel ikke håndterer historiske 
problemstillinger særlig godt, og at hi
storikeren derfor ofte må kode sine eg

ne programmer for at kunne sikre den 
historiske forsknings integritet.

Dette synspunkt var fremherskende 
i slutningen af 1980’erne og begyndel
sen af 1990’erne. Den hastige udvik
ling, som er sket på programmelområ
det inden for de senere år, vil formo
dentlig ændre denne holdning. Her må 
man først og fremmest skele til, hvil
ken type programmel til hvilken forsk
ning, diskussionen drejer sig om, samt 
om de fordele, computeranvendelsen 
kan bidrage med. Her har den engel
ske historiker Daniel I. Greenstein 
stillet følgende spørgsmål:

Disse overvejelser om de potentielle for
dele ved computerunderstøttet forsk
ning og den troværdighed og kildernes 
repræsentativitet, som den er baseret 
på, giver sig udslag i en cost-benefit- 
analyse. Er kilderne tilstrækkelig tro
værdige? Retfærdiggør de mulige re
sultater, som både kan inkludere sub
stantielle historiske resultater og ma- 
skinlæsbare datasæt, et varigt bidrag 
til den samlede viden?11

Om det udelukkende drejer sig om for
dele og ulemper, kan man sætte 
spørgsmålstegn ved. Lige så afgørende 
må det være, hvilken type forskning 
forskellige former for computeranven
delse er udtryk for og understøtter.

To metodiske tilgange
Overordnet taler man om to typer 
computerbaseret historieforskning. 
Der er dels den modelbaserede tilgang, 
som er den oftest anvendte i forbindel
se med databaseanvendelse. Hertil eg
ner kommercielt databaseprogrammel 
sig udmærket. Dels findes den kilde
baserede tilgang. Den er oftest den 
mest diskuterede i forbindelse med 
computeranvendelse, idet den stiller 
de mest grundlæggende spørgsmål 
vedrørende brugen af computere i
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forskningen, især i hvor høj grad com
puterens egenskaber er velegnede i 
den historiske forskning, og om det 
kommercielle programmel kan anven
des.

Den modelbaserede tilgang bruges 
ofte i forbindelse med kvantitativ og 
statistisk historieforskning. Der 
lægges her ikke så stor vægt på a t bi
beholde kildernes originale struktur i 
analysen, men på a t digitalisere deres 
information på en måde, der gør dem 
analyserbare, kvantificerbare og stati
stisk egnede. Som et eksempel på et 
særdeles modelbaseret historieprojekt 
ses The M aster and Servant Project 
ved York University i Toronto, Canada:

Studiet rekonstruerer og sammenlig
ner denne samling a f lovgivning (om 
ansættelsesforhold, forf. anm.) i om
trent 100 retskredse i det britiske impe
rium mellem 16. og 20. århundrede. 
(....) Projektet har to store dele. Det 
første består a f  geografisk afgrænsede 
studier (British Caribbean, Indien, 
Østafrika etc.) a f  lovgivningen, fortolk
ningen og brugen a f lovgivningen i ud
valgte områder. (....) Men vi bruger og
så det materiale, som genereres i andre 
dele a f  studiet, som er baseret på et 
computeriseret arkiv a f al relevant lov
givning i alle retskredse, både hjemme 
(England og Skotland) og i kolonier
ne. 12

I Danmark ses ikke en større kløft 
mellem modelbaserede historikere og 
kildebaserede historikere, måske fordi 
de fleste historikere ikke så udpræget 
udelukkende anvender den ene til
gang, men ofte udfører mindre, s tati
stiske beregninger på et mindre data
sæt, der også nærlæses.13 I udlandet 
ses derimod en kritik fra »modelhisto
rikerne« af den kildenære tilgang for 
a t nedprioritere analysefasen og have 
for stor tiltro til kildetekstens autori
tet. Den modelbaserede tilgang, mener 
de, kan derimod give studerende m u

lighed for at erkende, a t kilder er »il
lusoriske og i sig selv kun er en for
midlet repræsentation af virkelighe
den«.14

Den kildebaserede tilgang er vel den 
traditionelle måde at arbejde med hi
storisk forskning på. Den tager ud
gangspunkt i kilderne og deres infor
mationer i form af både indhold og 
kontekst. Indfaldsvinklen har som sit 
primære formål a t studere den enkelte 
kilde på næ rt hold, sætte dens infor
mationer ind i nye relationer og deri
gennem skabe basis for (nyfortolk
ning. Historikere, der prim ært hælder 
til denne type forskning, er også dem, 
der har haft det mest problematisk 
med brugen af computere på et mere 
avanceret niveau. Det kommercielle 
programmel understøtter ikke denne 
tilgang særlig godt. Ofte har histori
kerne tyet til »hjemmelavede« pro
grammer, hvilket ses i en stor del af 
artiklerne på området.15

Skellet mellem de to tilgange ligger 
således både i kildematerialets stør
relse og i de muligheder og begræns
ninger, som det sætter, sam t i formålet 
med selve undersøgelserne. Ingen af 
de to indfaldsvinkler kan imidlertid 
undgå kravet om basal kildekritik. 
Hvor et stort datasæ t giver anderledes 
statistiske muligheder end et lille, 
udelukker det samtidig den detaljere
de granskning, som kendetegner den 
kildebaserede tilgang. Således kræver 
de forskellige forskningsmetoder også 
forskellige edb-værktøjer, og de stiller 
dermed også historikeren, der anven
der begge indfaldsvinkler, i et meto
disk dilemma på trods af samme basa
le, metodiske krav.

Som et eksempel på et meget avan
ceret historisk udviklet programmel, 
der understøtter den kildebaserede til
gang, ses det omtalte Kleio-database- 
værktøj.16 Kompleksiteten af Kleio de
monstrerer, a t tilhængere af den kilde
baserede tilgang løber ind i problemer 
ved ønsket om computeranvendelse på
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et avanceret niveau. Kritikere af com
putere i den kildebaserede tilgang vil 
kunne påstå, a t Kleios indviklede 
struk tur netop viser, a t en tilgængelig 
og ligetil anvendelse af computere ved 
kildenært arbejde må anses for næ r
mest umulig. Det behøver imidlertid 
ikke være tilfældet. I Kleios tilfælde 
skyldes utilnærmeligheden og kom
pleksiteten i brugergrænsefladen pri
m ært historikeren og udvikleren af sy
stemet Manfred Thallers opfattelse af 
historieforskning som noget komplice
ret og krævende. Som den engelske hi
storiker Peter Denley skriver:

Thaller har ikke prioriteret brugerven
lighed og er grundlæggende usympa
tisk indstillet overfor synspunktet, at 
ting altid skal se lette ud. Han har ar
gumenteret passioneret for, at compu
teranvendelse i historieforskningen er 
en kompleks og krævende videnskab, og 
at historikere gør sig selv en bjørnetje
neste, hvis de arbejder meget på at få  
det til at se simpelt ud -  eller billigere, 
hvis man taler om investering i tid og 
ressourcer -  end det i virkeligheden er, 
med det formål at få det til at se mere 
indbydende ud for deres ikke-compu- 
tervante kolleger.17

Der kan argumenteres herimod, at 
kompliceret teknologi netop bør have 
en intuitiv brugergrænseflade, for at 
en ny bruger ikke skal kæmpe med to 
problemer for a t kunne bruge et sy
stem. Det er et udtryk for arrogance at 
tro, a t historikere ikke er i stand til at 
anerkende det komplicerede i kilde
næ r historisk computeranvendelse på 
baggrund af en intuitiv grænseflade til 
et system.

At Thaller har haft så stor indflydel
se på denne diskussion, skyldes flere 
forhold. Han er ophavsmanden til 
praktisk ta lt det eneste slagkraftige 
edb-værktøj til den kildenære histori
ker, og han har gennem en årrække 
været formand for AHC. Han er derfor

toneangivende på området. Denne si
tuation skal dog ikke få kildenære hi
storikere til a t resignere, men til at re
agere ved at tage udfordringen op. 
Der findes muligheder for kildenær 
computeranvendelse på trods af pro
blemer og besværligheder.

Databaseanvendelse, historiske 
kilder og forskningsprocessen

I de forløbne ti år har prim ært de 
kvantitative historikere hældet til an
vendelsen af den relationelle databa
setype.18 Uanset databasetype skaber 
brugen af strukturerede databaser ( i 
modsætning til tekstbaser) problemer 
for historikeren. Dette skyldes i sær
deleshed kildernes natu r og historike
rens måde at arbejde på. Ældre histo
riske kilder har flere egenskaber, der 
gør dem lidet egnede til strukturering 
i et kommercielt databasesystem. De 
databasesystemer, som findes på m ar
kedet, er re tte t mod en helt anden type 
data og en anden måde at anskue data 
på. Data opstår, lever og bruges sim
pelthen forskelligt i den historiske for
skerverden og i de administrative sy
stemer, som de fleste databasesyste
mer er udviklet til a t håndtere. En be
tingelse for a t foretage adm inistrativ 
systemudvikling, herunder a t skabe 
administrative databaser, er mulighe
den for a t analysere de involverede 
personers erfaringer med det nuvæ
rende system, det omgivende arbejds
miljø og selve informationernes livs
cyklus. Systemanalytikere i admini
strativ systemudvikling har, i teorien, 
alle muligheder for a t ekstrahere vi
den gennem en analysefase. Historike
ren har som regel ikke mulighed for at 
interviewe sine historiske kilder, med
mindre man arbejder med sam tidshi
storie. De overleverede kilder er, som 
de er. Den administrative systemana
lytiker har tillige muligheden for at
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ændre sine systemer samtidig med 
ændringer i organisationen. Dette er 
ikke muligt for historikeren. Han skal 
have repræsenteret hele den fortidige 
virkelighed i én datamodel.

Historiske kilder er ofte meget kom
plekse i deres struktur, uanset om de 
er meget eller lidt strukturerede. De 
kan anskues, og bliver anskuet, både 
som tekst og som struktureret infor
mation. De er ofte inkonsistente i 
strukturen. Selv i højt strukturerede 
data som folketællinger kan der være 
uoverensstemmelser i registrerings
metoden. Mål er ofte bonitetsbestemt,

og dermed ikke en fast størrelse, der 
umiddelbart kan regnes på. Læseren 
kan bidrage med flere forbehold, som 
historikeren må tage over for sit kilde
materiale.

Alle disse karakteristika gør det 
problematisk for historikeren at an
vende et kommercielt databasesystem 
optimalt, samtidig med at arbejdet 
skal kunne udføres uden datalogiske 
eksamenspapirer. Før man har set sig 
om, kræver det historiske kildemateri
ale, at historikeren skaffer sig en væ
sentlig indsigt i datamodellering og 
konstruktion af databaser for at få en
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database af tilstrækkelig høj kvalitet i 
forhold til kilderne. Det er trods alt de 
færreste historikere, som er i besiddel
se af stor viden om databasedesign og 
datamodellering, og historikerens in
tention om konstruktion af en databa
se med stor pålidelighed, som ikke 
kræver den store færdighed at kon
struere, forsvinder let i horisonten.

Et lige så vigtigt aspekt er den histo
riske forskningsproces, herunder ind
samling og vurdering af data. Den fo
regår ofte iterativt, altså ved gentagne 
gange at tage emner og kilder op til 
fornyet overvejelse, se dem i lyset af 
nye oplysninger eller forkaste deres 
relevans for projektet. Denne forsk
ningsproces harm onerer ikke særlig 
godt med den fremgangsmåde, hvoref
ter man udfører datamodellering.19 
Spørgsmålet er, om det i det hele taget 
er muligt på en gavnlig måde at kom
binere kompleks datamodellering og 
en historisk forskningsproces.

Forslag til kildenær computer
anvendelse

En løsning kunne være, a t historikere 
arbejdede sammen med professionelle 
systemanalytikere om design og kon
struktion af databasen. Det ville ikke 
fjerne uhensigtsmæssigheder omkring 
revurderingen af kilders repræ sentati
on i datamodellen, men det ville sikre 
en bedre designet database, der levede 
op til den komplekse struk tur i kilder
ne. I forhold til de to nævnte tilgange 
ville man her søge et kompromis med 
mulighed for at sikre sig både kilde- 
tæ thed og informationsbearbejdning.

Der har uden tvivl fundet forsøg 
sted med sådanne samarbejder. Al an
den erfaring med systemudviklings
projekter, hvor der er involveret flere 
faggrupper, taler dog for, at der kan op
stå gnidninger fx. mellem de faglige 
kompetencer i sådanne projekter. Men

sådanne problemer er til for a t løses, 
ikke for a t være bremsende for innova
tion.20

Historikeren må gøre op med sig 
selv, om anvendelsen af en database 
vil fjerne projektet for meget fra den 
kildebaserede tilgang. Hvis man øn
sker a t være tæ t kildebaseret, skal der 
lægges et ekstra arbejde i datamodel
leringen ud fra de forudsætninger, som 
er beskrevet ovenfor med hensyn til 
kommercielt programmel contra histo
riske kilders beskaffenhed og den hi
storiske arbejdsproces.21 Man må også 
som historiker erkende, a t computer
anvendelsen nok kan åbne utrolige 
muligheder, men også sæ tter sine be
grænsninger. Det er nødvendigt a t ske
le til den nævnte immanente unøj
agtighed i de historiske kilder og tage 
et vist forbehold over for sine compu
tergenererede resultater. Når forbe
holdene så er taget, må man dog også 
erkende de muligheder, man således 
får for søgning efter komplekse rela
tioner, der ikke tidligere lod sig gøre i 
det kildenære arbejde.

Af andre muligheder kan nævnes 
indscanning af kilder. Indscanning gi
ver nogle tekniske fordele, især hvis 
man arbejder med ældre materiale af 
en vis skrøbelighed. Der findes compu
terprogrammer, der er i stand til, om 
ikke helt a t fjerne, så a t reducere blæk
klatter og lignende, som ellers nedsæt
ter læseligheden. Der er ligeledes mu
ligheder for forstørrelser af dele af do
kumentet, større skarphed og andre 
manipulationer. Man kan så diskutere, 
om det er manipulationer af kilden, 
men umiddelbart virker disse teknik
ker fremmende for tolkningen og ikke 
forandrende af selve kilden. Teknik
kerne kan bl.a. bruges i det tidligere 
omtalte arkiv i Sevilla, hvor man fore
løbig har indscannet 9 millioner doku
menter for a t undgå slitage. Her kan 
forskerne få dokumenterne op på 
skærmen i den digitale udgave, bruge 
teknikkerne og udskrive resultatet til
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nærmere undersøgelse. Der er således 
muligheder for den kildenært arbej
dende historiker, der både re tter sig 
mod en fortolkning af kildematerialets 
informationer og mod en teknisk for
bedret udnyttelse af skrøbelige kilder.

Elektroniske arkivalier
Det sidste aspekt, der fremover vil vise 
sig a t have betydning for computeran
vendelsen, er de elektroniske arkivali
er. Elektroniske arkivalier indeholder 
i sig selv en lang række problemstillin
ger, som ikke skal diskuteres her. I for
hold til historikerens computermæssi
ge kunnen vil man fremover se en for
skydning. Det vil i langt højere grad 
være nødvendigt for historikeren at 
kunne anvende elektroniske arkivali
er i den form, hvori de er overleveret. 
Derudover vil der være problemstillin
ger omkring deres kontekst, der for de 
tidlige elektroniske arkivaliers ved
kommende ikke fremgår tydeligt af 
den dokumentation, der er fulgt med. 
Som det ser ud i Danmark i dag, er det 
næsten udelukkende statistikere, øko
nomer og andre politologisk uddanne
de, der anvender elektroniske arkivali
er. Eftersom andelen af elektroniske 
arkivalier hurtigt vil stige i forhold til 
traditionelle papirarkivalier i den of
fentlige forvaltnings arkivproduktion, 
stiller mediet nye krav til historikeren 
om indsigt i og mulighed for a t benytte 
sig af den type arkivalier.

Association for History and 
Computing

De ovenfor behandlede problemer og 
aspekter ved computeranvendelse i h i
storieforskningen kommer i særdeles
hed til syne i AHCs skriftlige produkti
on. Allerede fra begyndelsen i 1986 ses 
bidrag, der diskuterer behovet for en

konsistent metode i historical compu
ting, ligesom de tidlige artikler om kon
krete projekter i høj grad bærer præg af 
et manglende metodisk ståsted.22 Der 
er sket meget siden begyndelsen, men 
de metodiske diskussioner er ikke kom
met en løsning re t meget nærmere. 
Som tillæg til denne artikel findes dels 
en oversigt over de udgivne konference
rapporter, dels en tem atiseret oversigt 
over artiklerne i tidsskriftet.23

Der er udkommet rapporter fra 
samtlige konferencer siden 1986. Kon
ferencerne 1993 i Graz, 1994 i Nijme
gen, 1995 i Montreal og 1996 i Moskva 
er endnu ikke udkommet. Uheldigvis 
er der navnesammenfald mellem rap
porterne fra de to første konferencer 
og foreningens tidsskrift, der begyndte 
at udkomme i 1989 {History and Com
puting). De to konferencerapporter er 
nummereret I og II. For a t gøre forvir
ringen komplet, udgav den engelske 
afdeling også en samling rapporter fra 
deres nationale konference i 1988 un
der navnet History and Computing III. 
Den indgår ikke i rækken af de in ter
nationale konferencerapporter, som er 
anført nedenfor. Det historiske institu t 
i Göttingen har tillige udgivet en serie, 
kaldet Halbgraue Reihe für Histori
schen Fachinformatik, som næsten 
udelukkende består af bidrag fra 
AHC’s medlemmer.24

De udgivne konferencerapporter har 
ofte karakter af a t være rapporter om 
igangværende projekter med præsen
tation af foreløbige resultater. History 
and Computing II udkom to år efter 
konferencen i 1987, rapporterne fra 
konferencen 1988 udkom i 1991, rap
porterne fra 1991 udkom i 1995, og 
rapporterne fra konferencen 1992 ud
kom i 1994. Rapporterne fra 1993, 
1994, 1995 og 1996 er som nævnt ikke 
udkommet endnu. Man må erkende, at 
for a t rapporter fra konferencer af den
ne type skal have relevans for en 
større kreds af læsere, må de udgives 
langt hurtigere. Resultaterne skal ud
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helst allerede samme år for at have di
rekte relevans. Det er et problem, som 
foreningen bør arbejde med.

På trods af foreningens betydelige 
interesse og centrale placering in
den for computerunderstøttet historie
forskning skaber denne langsommelig
hed ikke en ny, stor læserskare. Det er 
derfor problematisk her a t pege på a r
tikler med direkte relevans for histo
rieprojekter i dag. De historiefaglige 
problemstillinger er selvfølgelig ikke 
uaktuelle, men projekternes compu

terunderstøttelse må i størstedelen af 
tilfældene formodes at være forældet 
viden og teknologi. Især diskussion og 
anvendelse af områder som kunstig in
telligens, neurale netværk og andre 
komplicerede datalogiske metoder og 
teknikker er forældede i de udgivne 
proceedings.

Yesterday -  et eksempel
Den sjette internationale konference i 
AHC blev afholdt i 1991 i Odense af
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Odense Universitet og Dansk Data Ar
kiv i fællesskab. Konferencerapporten 
udkom som nævnt i 1995 under titlen 
Yesterday. Ved konferencen var der 14 
nordiske foredragsholdere, der spredte 
sig over fem af de ti temaer. De temaer, 
der blev berørt af nordiske deltagere, 
var Communicating history, Pro- 
sopography and genealogy, Software 
solutions, Population and demography 
og Working for the historians. Af de 14 
nordiske bidrag var de seks danske. Af 
de danske bidrag var de tre  under om
rådet Prosopografi og genealogi, et un
der Demografi og to under området At 
arbejde for historikerne. Genealogi er 
med sine faste strukturer oplagt til 
computerunderstøttelse. Den slægts
historiske forening DIS-Danmark (Da
tabehandling I  Slægtsforskning) er et 
godt eksempel herpå. Det er derfor 
ikke overraskende, a t området er pænt 
dækket af danske bidrag.

Det sidste punkt med dansk delta
gelse kræver lidt forklaring. Historike
re, der arbejder for andre historikere, 
dækker en pæn del af de ansatte histo
rikere i Danmark. Hertil hører alle 
museer, arkiver og forskningsbibliote
ker. Det er deres arbejde a t tilgænge
liggøre kilder til Danmarks historie, og 
dette arbejde inkluderer i højere og 
højere grad brugen af informationstek
nologi, både til det brugervendte arbej
de og in ternt i de enkelte institutioner. 
Arbejdet stiller derfor også anderledes 
krav både til de anvendte værktøjer og 
til de problemstillinger, som histori
kerne må forholde sig til. Datam ateri
alet er langt større og af en anden 
kompleksitet end de datasæt, som hi
storikere ellers arbejder med. Der stil
les helt andre pædagogiske krav og 
udfordringer til computersystemerne 
fra brugerside, ligesom økonomi in
tern t i institutionerne er en væsentlig 
del af argumentationen for iværksæt
telse. E t andet vigtigt aspekt er bru
gen af store, professionelle værktøjer 
frem for de mindre databaseværktøjer,

som individuelt arbejdende forskere 
ofte benytter. Brugen af store systemer 
kræver professionelt uddannet per
sonale i samarbejde med historikerne.

De danske bidrag under dette punkt 
bærer også præg af a t være fra institu
tioner, som enten har brugen af infor
mationsteknologi som deres eksistens
grundlag (Dansk Data Arkiv i Odense) 
eller er af en størrelse, hvor teknologi
en betragtes som uundværlig i arbej
det på alle fronter, både in tern t og eks
tern t (Nationalmuseet).

Desværre er der ingen bidrag fra 
forskningsbiblioteker eller fra konven
tionelle arkiver, hverken i Danmark 
eller udlandet. Man kan formode, a t 
informationsteknologien i 1991 endnu 
ikke var slået igennem som en fornuf
tig investering i arbejdet med tilgæn- 
geliggørelse af samlingerne over for 
brugerne. Et andet aspekt kunne 
være, a t AHC ikke gør så forfærdelig 
meget ud af de historikere, der arbej
der med kilder fra denne vinkel. Som 
også oversigten nedenfor vil vise, er 
der ingen artikler om anvendelse af 
computere ved hverken biblioteker el
ler konventionelle arkiver som led i til- 
gængeliggørelsen af samlingerne.

Yesterday bærer ligesom de øvrige 
udkomne konferencerapporter præg 
af, a t AHC’s konferencer har karakter 
af a t være et diskussionsforum, hvor 
forskningsprojekter fremlægges og 
(midlertidige) resultater diskuteres. 
Gennemsnittet for bidragene i Yester
day er således på ca. 9 sider inklusive 
grafer, diagrammer, øvrige illustratio
ner og litteraturliste. E t eksempel er 
hollænderen George Wellings frem
læggelse af sit arbejde med Paalgeld 
projektet.25 Paalgeld-arkiverne er af 
samme type som Øresundstoldregn- 
skaberne. Dette projekt beskrives også 
senere i tidsskriftet History and Com
puting  med henvisning til de metoder, 
som Welling beskrev ved Odense-kon- 
ferencen og ved konferencen i Mont
pellier året før.26 Man kan således bru-
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ge disse konferencerapporter til a t få 
et indblik i, hvad andre historikere i 
Europa arbejder med, og dermed må
ske få inspiration til egne projekter. 
Som tidligere omtalt kan de anvendte 
datalogiske metoder og teknikker til 
tider være lidt »bagefter« grundet den 
meget hurtige udvikling på området 
og sendrægtigheden i udgivelsestem
poet. Ikke desto mindre kan man få en 
fornemmelse af de muligheder, som 
teknologien byder på, og få et indblik i, 
hvilke metoder man skal holde sig fra.

Yesterday er tillige sluppet af med 
en uvane, der prægede såvel de første 
konferencerapporter som artiklerne i 
tidsskriftet, nemlig medtagelsen af 
længere stykker programstumper, der 
ikke anskueliggjorde artiklens pro
blemstilling særlig godt, ej heller var 
specielt formidlende. Dog spøger en
kelte matematiske ligninger stadig. 
Medtagelsen af både ligninger og pro
gram stum per skal dog ikke afskrække 
nogen. De er nemme at springe over, 
hvis man ikke vil bryde sit hovede med 
at gennemskue programmeringssprog 
eller grave erindringer fra gymnasieti
dens m atem atiktim er frem igen.

Tidsskriftet History and Com
puting 1989 -  1994

AHC’s tidsskrift History and Compu
ting udkom første gang i 1989 og er i 
det følgende gennemgået tem atisk til 
og med 1994. Tidsskriftet27 indeholder 
følgende sektioner: Feature articles, 
Education Section, Hardware, Soft
ware and courseware, Book reviews og 
News. Det har stort set beholdt sit ud
seende og inddelingen af indholdet 
frem til i dag.Ved en rubricering af ar
tiklernes abstracts når man frem til 
følgende grupperinger af artiklerne: 
Metodiske diskussioner, Databasede
sign, Relationelle databaser m.v., Øko
nomisk og social historie sam t demo

grafi, Prosopografi og kronologi, Elek
troniske arkivalier, Samkøring af for
skellige kilder (record linkage), OCR 
(optical character recognition) m.m., 
Analyse af enstypekilder over tid, Bi
drag fra andre videnskaber, Grafik, 
multimedia m.m. sam t Undervisning.

Et væsentligt antal af artiklerne re
præsenterer den modelbaserede til
gang. Dette gælder i særdeleshed 
gruppen vedrørende økonomisk og so
cial historie, men også grupperne ved
rørende databasedesign og analyse af 
kilder, både enstypekilder og sam
køring af flere typer kilder. Ganske få 
arbejder udelukkende med den kilde
baserede tilgang. Her er det, måske 
overraskende, gruppen vedrørende 
OCR-scanning, men scanning og OCR- 
teknikkerne arbejder netop med digi
talisering af kilderne, som de frem træ
der, og ikke kun med den information, 
der kan uddrages af dem.

Fordelingen kan måske tages til ud
tryk for, a t engelske historikere i høj 
grad dyrker den modelbaserede til
gang, i og med a t de udgør langt hoved
parten af forfatterne. På den anden si
de spiller det formodentlig også ind, at 
den kildebaserede tilgang ikke lige så 
nemt h ar kunnet tilpasse computerens 
umiddelbare egenskaber til forsknin
gen. Manglen på artikler om kildenære 
historieforskningsprojekter gør det i 
hvert fald helt tydeligt, a t diskussionen 
om en integreret brug af computere i 
kvalitativ historieforskning endnu ik
ke er slut og måske knap nok begyndt.

Den tekniske udvikling inden for de 
grafiske systemer vil formodentlig vise 
sig a t bane vej for bedre udnyttelse af 
computerteknologien i den kildenære 
tilgang. Ikke alene scanning, men også 
almindelig fotografering og filmning af 
objekter kan direkte overføres digitalt 
og behandles. Samspillet mellem be
handling af kilder som del af en kon
tekst og som informationsbærere vil 
langt bedre og mere harmonisk kunne 
udfolde sig. De kommercielle program-
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mer og pc’er med tilstrækkelig ma
skinkraft til opgaverne findes i hande
len. Nu er det et spørgsmål om økono
miske midler, etablering af samarbej
de med andre fagfolk, nysgerrighed fra 
historikerside og om en videreførelse 
af den metodiske debat, der sæ tter de 
fremtidige rammer.

Konferencerapporter
History and Computing I (343 s.) fra 

Hull 1986:
Part 1: Applications: Communities, In

dividuals, Economy, Politics
Part 2: Methodology: Database, Inter

rogation, Graphics, Text, Demon
strations

Part 3: Teaching: CAL (Computer Ai
ded Liaison), Information Handling, 
Quantitative Methods

History and Computing II (290 s.) fra 
Westfield College 1987:

Methodology, Education, Database sy
stems, Methods and applications, 
Artificial intelligence and expert sy
stems, Quantitative analysis, Demo
graphy, Migration and social struc
ture, Economy and society, Political 
studies, Regional data banks

Computers in the Humanities and So
cial Sciences (518 s.) fra Køln 1988: 

Archaeology, History of a rt -  museum
systems, History, Data service, Data 
representation -  data analysis, Ex
pert systems -  information systems, 
Modelling -  simulation, Linguistic 
analysis -  content analysis, Compu
ter aided instruction, Standardiza
tion -  study descriptions

Histoire et Informatique (673 s.) fra 
Montpellier 1990:

Bases de données, Historical worksta
tion, Cartographie et representati
on, Informatique et pedagogie, Sys- 
témes expert, Bibliographie et refe

rence, Analyse de l’histoire événe- 
mentielle, Histoire économique et 
sociale, Analyse des textes

Yesterday (398 s.) fra Odense 1991: 
Communicating history, Prosopograp-

hy and genealogy, Economic history, 
Software solutions, Population and 
demography, Working for the histo
rians, Logic and simulation, Compu
ting text, Images, Metrology

Storia e Multimedia (861 s.) fra Bolog
na 1992:

Inddelt i 23 sessioner. Ingen angivelse 
af overordnet tem atisk indhold for 
hver session.

The Art o f Communication -  Graz 
1993. Ikke udkommet.

Structures and Contingencies -  Nij
megen 1994. Ikke udkommet.

Tidsskriftet History and 
Computing

De efterfølgende grupperinger er fore
taget på baggrund af artiklernes ab
stracts. Artiklerne er nummereret med 
udgivelsesnummer og -år (fx. 1:1, 
første nummer af første årgang, 1989) 
samt med litra for den interne indde
ling af artiklerne i hvert nummer.

Metodiske diskussioner:
1:1 D -  Daniel I. Greenstein & Nicho
las Morgan: Software for Historians 
1:1 E — Deian Hopkin: The Politics o f 
Historical Computing
2:3 E -  Daniel I. Greenstein: A Matter 
of Method
3:2 A -  José E. Igartua: The Computer 
and the Historian’s Work 
6:1 D — W.A. Speck: History and Com
puting: Some Reflections on the Achie
vements o f the Past Decade 
6:2 B -  Peter Wardley & Matthew
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Woollard: Retrieving the Past: A  Recla
mation and Reconstruction o f the Soci
al Survey o f Bristol 1937

Databasedesign, relationelle databaser 
m.m.:
3:1 A -  Charles Harvey & Jon Press: 
The Business Elite o f Bristol: A  Case 
Study in Database Design
3:3 A -  Seamus Ross: The Historian 
and Software Engineering Considera
tions
4:2 C -  Charles Harvey & Jon Press: 
Relational Data Analysis: Value, Con
cepts and Methods
5:1 A -  Justin  Champion: Relational 
Databases and The Great Plague o f 
London 1665
5:3 B -  Charles Harvey & Jon Press: 
Structured Query Language and H i
storical Computing
6:1 D -  Peter Denley: Models, Sources 
and Users: Historical Database Design 
in the 1990s
6:1 F -  Gwyn Price & Alec Gray: Obje
ct-oriented Databases and their Appli
cation to Historical Data
6:2 A -  James Bradley: Relational Da
tabase Design and the Reconstruction 
of the British Medical Profession: Con
straints and Strategies.

Økonomisk og social historie samt de
mografi:
1:1 C -  Roger Middelton: Computing 
Techniques and Economic Theory in 
Historical Analysis
1:2 A -  Craig Young: Computer-assi
sted Mapping o f the Credit Fields o f 
19th-Century Rural Tradesmen in 
Scotland
1:2 B -  Stephen W. Baskerville: »Pre
ferred Linkage« and the Analysis o f Vo
ter Behaviour in 18th-Century Eng
land
2:3 A -  Dieter Rödel: »LEHNBU«: An  
Electronic Data Processing Project on 
the Economic and Social History o f 
Franconia in the Late Middle Ages 
2:3 C -  Claire Davey & Adrian S. J a r

vis: Microcomputing for Microhistory: 
A Database Approach to the Reconsti
tution o f Sm all English Populations 
3:1 D -  Ulrike Albricht: Factory Tables 
as a Source for a Databank on the Eco
nomic and Social History o f Flensburg 
in the 18th-19th Centuries
5:1 B -  Gerard Bouchard: Computeri
zed Family Reconstitution and the Me
asure o f Literacy. Presentation of a 
New Index
5:3 A -  Joan Phillips & Charles Wethe- 
rell: Probability and Political Behavi
our: a Case Study o f the Municipal 
Corporations Act o f 1835
5:3 D -  Orville T Murphy: Auditing  
Louis XV I with Lotus 1-2-3 
6:1 A -  David Postles: Reviewing Soci
al Networks: Using Ucinet

Prosopografi og kronologi:
2:2 A -  Virginia Davis: Medieval Eng
lish Clergy Database 
2:2 B -  Alberto Melloni: Towards a 
Critical Prosopography and Chronolo
gy o f the Second Vatican Council 
2:2 C -  P  Donche: Histeal. A  Program 
for Historical Chronology 
2:2 D -  Kevin Schürer & J. Oeppen: 
Calculating Days o f the Week and some 
Related Problems With Using Calen
dars o f the Past

Elektroniske Arkivalier:
4:3 A -  Ronald W. Zweig: Virtual Re
cords and Real History 
4:3 B -  Edward Higgs: Machine-read
able Records, Archives and Historical 
Memory
4:3 C -  Sheila Anderson: The Future of 
the Present -  The ESRC Data Archive 
as a Ressource Centre o f the Future 
4:3 D -  Peter K. Doom & Henk Matt- 
hezing: After the Flood: Archiving Elec
tronic Records in the Netherlands 
4:3 E -  Gunnar Thorvaldsen: The Pre
servation o f Computer Readable Re
cords in the Nordic Countries 
5:3 C -  James Bradley & M arguerite 
Dupree: Interpreting Datasets: The Ex-
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perience o f Third-party Use o f a Machi
ne-readable »Source«

Samkøring a f forskellige kilder (Re
cord Linkage):
2:3 D -  P.R. Andrew Hinde: Household 
Structure in Rural England 1851- 
1881: A  Multivariate Analysis 
3:1 B -  David I. Holmes: A M ultivaria
te Technique for Authorship A ttribu
tion and its Application to the Analysis 
of Mormon Scripture and Related 
Texts
4:1 A -  Peter Adman et al.: Computer- 
assisted Record Linkage: or How Best 
to Optimize Links Without Generating 
Errors
4:1 B -  Rhodri H. Davies: Automated 
Record Linkage o f Census Enumerator 
Books and Registration Data: Obstac
les, Challenges and Solutions 
4:1 C -  Steve King: Record Linkage in 
a Protoindustrial Community 
4:2 A -  Lars Nygaard: Name Standar
dization in Record Linking: An Impro
ved Algorithmic Strategy
6:1 B -  Graeme Morton: Presenting the 
Self: Record Linkage and Referring to 
Ordinary Historical Persons 
6:3 A -  Steve King: Multiple-source Re
cord Linkage in a Rural Industrial 
Community 1680-1820
6:3 B -  Charles Harvey & Edmund 
Green: Record Linking Algorithms: E f
ficiency, Selection and Relative Confi
dence
6:3 C -  Gerrit Bloothooft: Corpus-ba
sed Name Standardization 
6:3 D -  Sarah Richardson: Letter- 
cluster Sampling and Nominal Record 
Linkage

OCR (optical character recognition) 
m.m:
5:2 A -  René van Horik: Recent Prog
ress in the Automatic Reading of Prin
ted Historical Documents
5:2 B -  Gunnar Thorvaldsen: Making 
Printed Historical Sources Machine- 
readable: Some Experiences with Opti

cal Character Recognition
5:2 C -  Vicente P. Concepcion & Do
nald P  D’Amato: A String-matching 
Algorithm for Assessing the Results o f 
an OCR Process
5:2 D -  Eric L. Helsper et al.: Tools for 
the Recognition o f Handwritten Histo
rical Documents
5:2 E -  Josiane Boulad-Ayoub & Mi
chel Grenan: Education and the 
French Revolution. The J. Guillaume 
Corpus

Analyse a f  enstypekilder over tid:
1:1 A -  Frank Colson et al.: Anatomy of 
a Rupture, Miguelismo, Petty Aristo
cracy and Liberal Centralism in Portu
gal 1830-34
1:1 B -  Derek H irst & Shaun Bowler: 
Voting in Hertford 1679-1721 
2:3 B -  Allan Maclnnes: From Clan
ship to Commercial Landlordism: 
Landownership in Argyll from the 
17th-19th Century
3:2 B -  Edmund Lauf: An Analysis of 
Files from the Volksgerichtshof: a 
Workshop Report
3:3 C -Angélique Janssens: Managing 
Longitudinal Historical Data: An Ex
ample from 19th-Century Dutch Popu
lation Registers
5:1 D -  George Welling: A Strategy for 
Intelligent Input Programs for Struc
tured Data
6:1 C -  Marjorie Harper: The Advanta
ges and Drawbacks of Cardbox-Plus as 
a Means of Analysing Aberdeen Uni
versity Students in the 19th-20th Cen
tury
6:2 C -  Graeme J. Milne & Marek 
Paul: Establishing a Flexible Model for 
Port Book Studies. The Recent Evoluti
on o f the Gloucester Port Book Databa
se

Bidrag fra andre videnskaber:
3:1 C -  Roger J .P  Kain: Extending the 
Agenda o f Historical Inquiry: Compu
ter Processing o f Tithe Survey Data 
3:3 B -  Peter A. Gunn: Detecting the
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Rhythm  o f Life in Sm all Communities 
5:1 C -  Winfried Schenk: The Use of 
CAD and GIS Systems in the Recon
struction o f Large-scale Historical Sy
stems and Land Utilization -  an Ex
ample from Southern Germany

Grafik, multimedia m.m.:
1:2 C -  Michael Greenhalgh: Graph
ical Data in Art History and the H u
manities: their Storage and Display 
3:2 C -  Wendy Hall & Frank Colson: 
Multimedia Teaching with Microcosm 
-  HiDES: Viceroy Mountbatten and the 
Partition o f India

Undervisning:
2:2 E -  Mary Webb: Learning History 
by Computer-based Modelling 
2:2 F -  Joan Bliss: Use o f Children's 
and Teachers' Explanations in the Spe
cifications o f Systems of Explanation 
for Intelligent Learning Environments: 
A Proposal
2:2 G -  Sue Bennett: Promoting Com
puter-based Teaching in History: The 
Role o f the National Council for Edu
cation and Technology
2:2 H -  Peter Denley: Computing and 
Postgraduate Training in Britain: A  
Discussion Paper
3:2 D -  Susan E. Kruse: Computing 
and History Courses for Undergradu
ates: Issues o f Course Design 
3:2 E -  Jean-Paul Lehners: Experience 
in Schools in Luxembourg
3:3 D -  Harvey Mellon: Historical Ex
planation and Educational Computing 
4:2 E -  Avigail Oren & David Chen: 
New Knowledge Organizations in the 
History Classroom
5:2 F -  William L. Crozier & Chad Gaf- 
field: The Lower Manhattan Project: 
An Urban Laboratory for the Liberal 
Arts
5:3 E -  David Dunn: Evaluating CAL 
as Cost Advantaged Learning or Com
puter Aided Liaison
5:3 F -  Tim Hitchcock: She's Gotta Ha
ve I.T: Teaching Information Technolo

gy to Undergraduate Students 
5:3 G -  Charles Butler: Integrating 
Computing into the History Curricu
lum
6:1 G -  Charles Anderson & Robert J. 
Harris: Teaching Computer-based H i
storical Data Analysis
6:1 H -  Avigail Oren: Information Or
ganization o f a Tutorial and Students' 
Attitude Towards History Learning

Noter:
1 Michael Bregnsbo: Samfundsorden og stats

magt set fra prædikestolen, ph.d. afhand
ling, 1993; Anders V. Kaare Frederiksen: Fa
milierekonstitution, 1976; Hans Chr. Johan
sen: Næring og bystyre. Odense 1700-1789, 
1983; Anders Monrad Møller: Fra Galeoth 
til Galease, 1981; Poul Steen: Gæld, kapital 
og rente, 1992.

2 Erik Gøbel og Erik Oxenbøll: Edb og histo
rie, 1066, Tidsskrift for historisk forskning, 
1981 nr. 1, s. 11-27.

3 Af tidsskrifter kan bl.a. nævnes History and 
Computing; Computers and the Humanities; 
Computers and Genealogy; Computing and 
Medieval Data Processing; Historical Me
thods; Journal of Interdisciplinary History. 
Desuden findes mange antologier og bøger, 
fx. R. F. Allen: Databases in the Humanities 
and Social Sciences, Osprey (Fla.) 1985; Da
niel I. Greenstein: A Historian's Guide to 
Computing (Oxford guides to computing for 
the humanities), Oxford 1994; D. Miall, ed.: 
Humanities and the Computer: New Direc
tions, Oxford 1990; S. Rahtz, ed.: Informati
on Technology in the Humanities: Tools, 
Techniques and Applications, Chichester 
1987.

4 Der skal allerede her tages forbehold med 
hensyn til danske projekter under de nævn
te forudsætninger. Jeg gør mig slet ikke til 
kender af danske projekter, men har forladt 
mig helt på tidligere og nuværende kolle
gers kendskab. Her har især arkivar Jørgen 
Mikkelsen og lektor Gunner Lind været be
hjælpelige.

5 Alex Gibson: WWW and the Internet: New 
Opportunities for Historical Discourse?, 
History and Computing 7:2 1995, s. 81.

6 Se især kapitlet »Myths and Legends« i 
Greenstein: A Historian's Guide (se note 3).

7 Her kan fx. nævnes Bregnsbo: Samfundsor
den (se note 1) samt Michael Bregnsbos nu
værende arbejde med Danske Kancellis 
suppliker fra 1700-tallet. Ligeledes har Bo
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Fritzbøger brugt askSam i sit ph.d.-projekt 
om de danske skove, Charlotte Appel det 
samme i sit ph.d.-projekt om dansk boghi
storie, og Anne Løkke i sit ph.d.-projekt om 
børneværn m.m. Dertil kommer de i note 1 
nævnte afhandlinger og Nynne Helges 
ph.d.-projekt om de københavnske arbejde
res forhold til folkekirken ca. 1850-1950. 
Der er givetvis langt flere, især blandt spe
cialestuderende.

8 Kleio er udviklet af Dr. Manfred Thaller ved 
Max-Planck-Institut für Geschichte i Göt
tingen fra 1978 og frem.

9 For den danske kvindebiografiske database 
står Statens Humanistiske Forskningsråd 
(SHF) med en styregruppe, der bl.a. tæller 
fhv. landsarkivar Grethe Ilsøe. For arbejdet 
med det elektroniske historiske atlas står 
dr. phil, lektor Gunner Lind ved Institut for 
humanistisk informatik, også under SHF. 
Odense-databasen blev til med en bevilling 
fra Statens Samfundsvidenskabelige Forsk
ningsråd (SSF). For de museale projekter 
står de enkelte museer. KIP-proj ektet er et 
samarbejde mellem Dansk Data Arkiv, 
Landsarkivet for Sjælland m.m. og DIS- 
Danmark ved Elsebeth Paikin.

10 Se fx. Fogelvik, Stefan: The Stockholm Hi
storical database at Work, History and Com
puting 2,1989, s. 256-265, for oplysninger om 
denne database. Landsarkivet i Lund har 
stået for en stor del af udviklingen omkring 
registraturen på CD-ROM. Her kan enten 
Göran Kristiansson efter Jan Dahlin kontak
tes for yderligere information. British Libra- 
rys databaser er tilgængelige på Internettet 
via web-adressen: http://portico.bl.uk. NAR- 
A’s (National Archives and Records Admini
stration) hjemmeside har adressen: http:/ 
/www. nara.gov. Her kan man også finde hen
visninger til deres registraturdatabaser. Ar- 
chivo General de Indias indgik i anledningen 
af Columbus-jubilæet en aftale med IBM 
Spanien, den spanske regering og en privat 
fond om udvikling af et komplet system til et 
arkiv. Dette indebærer en scanning af samtli
ge dokumenter (de har 16 hyldekm.), en fuldt 
udbygget registraturdatabase og et admini
strativt system til publikumsadministration 
og arkivaliestyring. Se Gonzales, Pedro: The 
Digital Processing of Images in Archives and 
Libraries -  Large-scale International Proje
cts., Images and Manuscripts in Historical 
Computing, udg. Manfred Thaller (Halb- 
graue Reihe zur Historischen Fachinforma
tik), St. Katarinen 1992, s. 97-123.

11 Greenstein: A Historian’s Guide (se note 3), 
s. 14.

12 Paul Craven & Douglas Hay: Computer Ap
plications in Comparative History: The Ma
ster and Servant Project at York University,

Canada, History and Computing 7:2, 1995, 
s. 69.

13 Se fx. Jørgen Mikkelsen: Korn, købmænd og 
kreditter, Fortid og Nutid 1993, s. 179; Han
ne Willert: Store familier i små huse (Kul
tursociologiske Skrifter 29), 1992.

14 Peter Denley: Models, Sources and Users: 
Historical Database Design in the 1990s, 
History and Computing 6:1, 1994, s. 39.

15 Se fx. Jan Oldervoll: Why don’t we all use 
dBase?, Yesterday, 1991, s. 135-139; Heinri
ch Best og Ralph Ponemereo: The German 
Parlamentarian Data Base: Catching the 
Complexities of Political Life-Histories, 
Computers in the Humanities and Social 
Sciences, München etc., 1991, s. 163-172; Jo
aquim Carvalho: Expert Systems and Com
munity Reconstruction Studies, History and 
Computing, 2, 1988, s. 97-104.

16 Denley: Models (se note 14).
17 Sst., s. 38.
18 Se fx. Nick Ryan: Dealing with Time and 

Uncertainty in Historical Databases, Histoi- 
re et Informatique 5, 1992, s. 215-223; 
Ramazan Acun, Raschid Anane & Susan 
Laflin: Database Design for Ottoman Tax 
Registers, Yesterday 1994, s. 109- 123.

19 Se bl.a. C.J. Date: An Introduction to Data
base Systems, 6th ed., Addison-Wesley 1995; 
Edw. Yourdon: Modern Structured Analysis, 
Yourdon Press, 1990.

20 Se fx. Niels Erik Andersen m.fl.: Professio
nel systemudvikling. Erfaringer, muligheder 
og handling, 1986.

21 En diskussion af historisk datamodellering 
ses bl.a. hos Gunner Lind: Data Model and 
Research Process, Storia and Multimedia -  
Proceedings of the Seventh International 
Congress ofAHC, Bologna 1992, s. 486-491; 
Burchard Pöttler: Modelling Historical Da
ta: Probate Inventories as a Source for the 
History of Everyday Life, sst., s. 494-501; T. 
Schijvenaars: Data Modelling of Sources in 
dutch Historical Research Projects, sst., s. 
501-523.

22 Manfred Thaller har i History and Compu
ting, bd. 1 og 2, artikler om netop behovet 
for en konsistent metode. Som eksempler på 
tidlige artikler, hvor mangelen på et sådant 
udgangspunkt er tydeligt, kan fx. ses Joaqu
im Carvalho: Expert Systems and Commu
nity Reconstruction Studies, History and 
Computing 2, 1989; Philip Hartland & 
Charles Harvey: Information Engineering 
and Historical Databases, History and Com
puting 2, 1989.

23 I det anvendte materiale mangler enkelte 
udgivelser. Således har det ikke været mu
ligt at opdrive konferencerapporten fra Bor
deaux i 1989. Derudover mangler 1:3, 1989, 
og 2:1, 1990, af tidsskriftet.
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24 Halbgraue Reihe zur Historischen Fachin
formatik, red. Manfred Thaller, Max- 
Planck-Institut für Geschichte, Scripta 
Mercaturae Verlag, St. Katharinen.

25 George Welling: The Paalgeld Project: Me
thods and First Results, Yesterday 1994, s. 
123-133.

26 George Welling: A Strategy for Intelligent 
Input Programs for Structured Data, Histo

ry and Computing 5:1, 1993, s. 35-41; Geor
ge Welling: Intelligent Large- Scale Histo
rical Direct-Data-Entry Programming, Hi- 
stoire et Informatique 5, 1990, s. 563-571.

27 Tidsskriftet udkom på Oxford University 
Press indtil 4:3, 1992, hvorefter det er ud
kommet på Edinburgh University Press.
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Fra landsting til landsoverret 
Retsreformen i 1805
Paul G. Ørberg

Det er ikke at undres over, at også 
domstolene, lige som næsten alt andet, 
blev underkastet en nyordning i den 
store reformperiode 1784-1814. Det 
kom dog kun til at gælde de overordne
de instanser og rådstueretterne i nogle 
få købstæder. For de ordinære under
ordnede instanser, byting, herreds- og 
birketing, nøjedes man med forordnin
gen a f  3. jun i 1796 om »rettens ved- 
børlige og hurtige pleje«, som forøvrigt 
også havde betydning for de overord
nede retter.1 Denne forordning, som 
først og fremmest skulle modvirke re t
tergangens langsomhed og bl.a. ind
skrænkede antallet af stokkemænd fra 
8 til 4, ændrede ikke ved domstolenes 
karakter. Dog skete der for birkejuris
diktionernes vedkommende i forlæn
gelse af 1805-reformen nogle ændrin
ger og indskrænkninger.2

Christian Vs Danske Lov (1. bog) 
havde ikke ændret på det domstolssy
stem, der var overleveret fra ældre tid, 
og mellem 1683 og 1805 var der kun 
sket nogle ændringer i birkejurisdik
tioner og rådstueretter. En undtagelse 
var alene København. Hovedstadens

temmelig diffuse jurisdiktionsforhold 
havde Struensee bragt nogenlunde or
den i ved at lade Hof- og Stadsretten 
afløse en række forskellige domstole 
(forordningen 15. juni 1771).3 Det var i 
øvrigt omtrent den eneste af Struense- 
es reformer som forblev uantastet ef
ter hans fald i 1772.

Landstingene før 1805
I Danmark fandtes før 1805 følgende 
»overretter«: Fem landsting: Nørrejyl- 
lands (i Viborg), Sjællandsfars (i Ring
sted), Fynbo (i Odense), Lolland-Fal
sters (i Maribo) og Bornholms (oprin
delig i Åkirkeby, fra 1771 i Rønne). 
Desuden havde enkelte købstæder 
såkaldt »lands tingsret«, dvs. at dom
me fra deres byting ikke, som normalt, 
appelleredes til landstinget, men til 
rådstueretten, hvor magistraten, borg
mestre og rådmænd, dømte. Det gjaldt 
før 1805 fem købstæder, alle jyske: 
Aalborg, Viborg, Randers, Århus, og 
Fredericia. Her fungerede rådstueret
ten samtidig som første instans i bl.a.
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næringssager; for disse sagers ved
kommende var der appel til landstin
get. Fra den københavnske Hof- og 
Stadsret var der direkte appel til Høje
steret.

Landstingenes opgaver

Som dømmende myndighed fungerede 
landstingene alene som mellemin
stans, dvs. man behandlede appelsa
ger, der var indstævnede fra herreds-, 
by- og birketing, mens der fra landstin
gene a tter var appel til Højesteret. I sa
ger om frit jordegods var der dog mulig
hed for, a t landstinget kunne dømme i 
1. instans (Danske Lov 1-5-20 og 21,1- 
6-14). Ved siden af sin domsmyndighed 
virkede landstinget som obligatorisk 
tinglysningsinstitution for så vidt det 
drejede sig om frit jordegods, således at 
alle sådanne ejerskifter og forhæftelser 
protokolleredes i landstingets skøde- 
og panteprotokoller. Endelig udnævnte 
landsdommerne såkaldte ridemænd, 
dvs. de folk, som skulle foretage udlæg i 
fri ejendom (Danske Lov 1-6-7). Tingti
den4 var på de store ting hver 14. dag, i 
modsætning til de lavere instanser, 
hvor tingene mødtes hver 8. dag. På 
Fyn og Lolland-Falster afholdtes der 
dog kun landsting en gang om måne
den.5

Landstingenes embedsmænd
Normeringen ved landstingene var i 
1805 for Sjælland: 2 faste (»virkelige«) 
landsdommere, hvoraf den ene også 
var herredsfoged, 1 konstitueret lands
dommer, som samtidig var landstings
hører og -skriver sam t professor ved 
Sorø Akademi, 1 vicelandsdommer 
(med mødepligt i retten og med succes
sionsret, men uden løn).6

For Lolland-Falster-. 1 landsdommer, 
som samtidig var herredsfoged og 
borgmester, 1 landstingshører og -skri
ver, som samtidig var over- og under

retsprokurator og landeværnsløjtnant. 
1 stilling som vicelandsdommer var 
vakant.

For Fyn\ 2 landsdommere, hvoraf den 
ene også var auktionsdirektør, kirke
skriver og landvæsenskommissær; 
han hed L.M. Bendz (1751-1824) og er 
et godt eksempel på embedsakkumule
ring i forbindelse med et landsdom
merembede. Før 1797 var han foruden 
landsdommer også borgmester, byfo
ged og politimester i Odense, kirke
skriver i Fyns stift og auktionsdirek
tør7. Desuden 2 vicelandsdommere, 1 
landstingshører og -skriver.

For Jylland-. 2 landsdommere, den ene 
tillige major og bataljonskommandør, 
den anden borgmester, 4 vicelands
dommere, 1 landstingshører, 1 lands
tingsskriver.

For Bornholm-, 1 landsdommer, som 
samtidig var landstingshører og -skri
ver.

Ved Hof- og Stadsretten var der 1 justi
tiarius, 15 assessorer og 1 justitssekre
tær.

Landstingshørerens hverv var a t un
derskrive og forsegle domsakterne, bå
de til bekræftelse af udskriftens rigtig
hed og som vidne. Landstingsskrive
ren varetog alle retsskriverforretnin- 
gerne.

Som det fremgår var disse funktio
ner samlede hos een embedsmand 
undtagen ved det jyske landsting.

Uddannelsen

Landsdommernes uddannelse var ikke 
ensartet. Skønt universitetets juridi
ske eksamen havde været etableret si
den 1736 var ikke alle landsdommerne 
juridiske kandidater. Af de otte funge
rende dommere i 1805 havde de seks 
den juridiske universitetseksamen,
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mens to, en i Viborg og en i Odense, var 
såkaldt »danske jurister« (exam, jur.).8 
Af de syv vicelandsdommerne var de 
seks cand.jur., en exam.jur. Af de fem 
landstingshørere og -skrivere var en 
cand.jur., de øvrige exam.jur.9 Alle 
dommere ved Hof- og Stadsretten var 
juridiske kandidater.

Lønnen
Landsdommernes lønninger bestod 
dels af en fast gage, dels af uvisse ind
tægter (sportler). Den faste gage ved 
de tre  store landsting var for 1. lands
dommer 400 rdl., 2. landsdommer 300 
rdl. Lolland-Falsters landsdommer fik 
kun 300 rdl. Landsdommernes samle
de faste gage kunne altså opgøres til 
2.400 rdl. De uvisse indtægter var ret 
betydelige. Umiddelbart før 1805 op
gøres de for de sjællandske landsdom
mere til 430 rdl., de jyske til 854 rdl., 
de fynske til 200 rdl. og Lolland-Fal
sters til 100 rdl. De underordnede em- 
bedsmænd lønnedes udelukkende gen
nem uvisse indtægter, som til gengæld 
var høje. Landstingshøreren i Viborg 
oppebar 1.572 rdl., heraf var dog 372 
rdl. konge-korntienden af Rødding og 
Vammen sogne. Skriveren havde 500 
rdl. For den sjællandske embedsmand 
var beløbet 1.200 rdl., for den fynske 
300 rdl. og for Lolland-Falsters 200 
rdl. E t par embedsmænd havde herud
over en ikke ubetydelig biindtægt ved 
udgivelse af landstingstidenderne. For 
Sjællands vedkommende hed publika
tionen Sjællandsfars Landstingstiden
de eller i tidsskriftform Themis. Det 
var redigeret af konstitueret lands
dommer, landstingshører og -skriver, 
professor Hans Nie. Nissen, som opgi
ver indtægten til 6-700 rdl.10 Extract a f  
hvis inden Fynboe Landsting er læst og 
passeret redigeredes af høreren og 
skriveren B. Rasmussen. Hans hono
ra r var 130 rdl. årligt. Derimod fand
tes der før 1805 ikke nogen retstiden- 
de for Nørrejylland.11

Landstingenes domiciler

Domhuset i Ringsted var indrettet til 
landstinget i 1584 i Set. Bendts kirkes 
nordre kapeller.12 I 1805 betegnes det 
som en forfalden tilbygning til kirken; 
der var to værelser med adskillige 
m angler13. Gælden i huset var 242 rdl., 
som man beregnede lig med husets 
værdi. Det Lolland-Falsterske lands
ting havde ikke egen bygning, men 
blev afholdt på Maribo rådhus.

Landstingshuset i Odense lå på Tor
vet, nabo til rådhuset, og ansattes til 
en værdi af 2.000 rdl. Gælden var 146 
rdl. Huset var i 1704 købt af en da
værende landsdommer, nyopbygget i 
grundmur, indrettet ved frivillige ga
ver af private folk og temmelig vel ved
ligeholdt. Det var forsikret i den al
mindelige brandkasse for 2.390 rdl. 
Landstingshuset i Viborg havde en an
slået værdi af 1.200-1.500 rdl. og en 
formue på 3.000 rdl. Huset, som lå tæ t 
nord for Domkirken, kaldtes Domhu
set og var af grundmur, 69 3/4 alen 
langt, 20 alen bredt; der var ingen ha
ve og ingen vand. Det var på to etager, 
nederste etage var en høj kælder, som 
bl.a. anvendtes til depot for det der
værende regiment. I anden etage hold
tes landstinget.14

Landstingsbygningernes samlede 
værdi og kapitaler opgjordes til 4.854 
rdl., idet man åbenbart nedskrev dom
huset i Viborg til kun 1.000 rdl. Born
holms landsting holdtes fra 1776 i 
Rønne rådhus på hjørnet af Storegade 
og Rådhusstræde. Hof- og Stadsretten 
havde til huse i en ejendom på Øster
gade i København, om trent på det 
sted, hvor man i dag har hovedindgan
gen til Iliums varehus.15

Forarbejder og høring

Reformregeringens første skridt på 
domstolsområdet var en reform af de 
norske overretter.16 En forordning a f  
11. august 1797, som generalprokurør
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Chr. Colbiørnsen havde skrevet udkast 
til, afskaffede Overhofretten, laugtin- 
gene og rådstueretterne, som erstatte
des af fire såkaldte stiftsoverretter. 
Forordningen blev i ret høj grad 
mønsterskabende for de følgende for
ordninger for Island (11.7.1800),17 for 
Vestindien (25.5.1804)18 og endelig for 
Danmark med forordningen a f 25. ja 
nuar 1805, som afskaffede de gamle 
landsting og som er emnet for denne 
artikel. For Bornholms vedkommende 
ophævedes landstinget først i 1813, og 
øen fik en særordning.19

Adskilligt tyder på, at man oprinde
lig ikke i kancelliet har anset det for 
påkrævet med en mere omfattende ny
ordning af de danske landsting. Det 
ser således ud til, at man først hen på

året 1804 er gået i gang med konkrete 
planer, og den direkte anledning kan 
have været et indkommet forslag om 
en udvidelse af tingtiderne med tolv 
ekstraretter beregnet til pådømmelse 
af offentlige sager (straffesager eller 
delinkventsager). I skrivelse af 31. 
marts 1804 forespurgte kancelliet 
landsdommerne om deres syn på dette 
forslag. I løbet af april måned indløb 
svarene, som er interessante ved det 
indblik de giver i landstingenes virke
måde.20

Dommerkollegiet i Viborg afviste 
forslaget; det var til ingen synderlig 
nytte, men ville kun være til betydelig 
udgift og besværlighed. Det ville nem
lig ikke give en hurtigere retsforfølg
ning, fordi straffesagerne altid blev
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pådømt i det samme landsting, som de 
var indstævnede til.

Dommerne ved de mindre landsting 
-  Odense og Maribo21 -  argumenterede 
med, a t der ofte gik flere måneder, 
hvor der ikke var offentlige sager for 
retten. Den lollandske landsdommer 
fandt det særlig byrdefuldt og bekoste
ligt med flere landsting, fordi han som 
borgmester i Nakskov m åtte bo der og 
derfor til hvert landsting m åtte gøre 
rejser på 8 mil i et land, hvor vejene 
stundom er næsten ufremkommelige.

Hans kollega, der boede i en anden 
provins, kom kun sjældent til landstin
get. En god løsning ville det være, a t 
der -  fra man modtog en offentlig sag 
fra am tmanden -  blev fastsat en frist 
på 14 dage til afholdelse af en ekstra- 
ret, hvis der da ikke indtraf en ordi
nær session forinden.

Landsdommerne i Odense pointere
de, a t der altid burde berammes en ek- 
straret, når den anklagede var under 
arrest, men at det faktisk allerede var 
påbudt i den ovennævnte forordning
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fra 1796.22 Men også i andre sager vil
le det være en stor velgerning, hvis 
rettergang og sagførelse blev forkortet 
ved afholdelse af landsting hver 8. el
ler hver 14. dag. Imidlertid var der, i 
modsætning til andre embedsmænd, 
ikke blevet ændret på landsdommer
nes løn i langt over hundrede år, og en 
forandring som den nævnte ville der
for føles meget byrdefuld. Landstinge
nes embedsmænd havde nemlig for at 
have det nødtørftigste til deres under
hold m åttet søge næring og bopæl på 
landet, ofte langt fra landstingsbyen, 
eller også har de -  som først i senere ti
der er bleven tilladt og meget var at øn
ske kunne undgås23 -  overtaget retsbe
tjentembeder i andre herreder i stiftet 
eller i andre købstæder. Hyppigere rej
ser til landstinget ville være meget 
besværligt og bekosteligt og ville kun
ne gå ud over deres lokale embedsplig
ter. Med henvisning til forordningen 
for Norge fra 1797 foreslog man derfor 
oprettelsen af en stiftsoverret for hvert 
stift, som blev holdt hver 8. eller hver 
14. dag. Hertil behøvedes kun (!) en ju 
stitiarius og to assessorer sam t en se
kretæ r eller skriver.

Reformen 1805

Denne høringsrunde, som først var af
sluttet i slutningen af april, kan van
skeligt tolkes anderledes, end at man i 
kancelliet endnu i foråret 1804 har om
gåedes med tanker om at nøjes med 
en udvidelse af landstingssessionerne 
og undgå en mere gennemgribende re
form af landstingene. Landsdommer
nes temmelig negative holdning, særlig 
ved de mindre landsting, kan have 
været medvirkende til at ændre indstil
lingen i kancelliet. Det Udkast til For
ordning, hvorved der i Danmark beskik
kes Provincial-Overretter i Lands
tingenes og Raadstue-Retternes Sted 
m. v., der foreligger som en første begyn
delse til en reform, må altså antagelig 
være blevet til så sent som efter april

måned i 1804, og det kan allerede her 
anmærkes, a t hverken dette udkast el
ler de senere udformninger blev sendt 
til høring ved landstingene.

Tanken om at overføre de norske 
stiftsoverretter til Danmark vandt ab
solut ikke gehør i kancelliet.24 Utvivl
somt har man fra første færd regnet 
med en nedlæggelse af de små lands
ting, mens man på den anden side har 
anset det for naturligt at bevare en ap
pelinstans for henholdsvis Øst- og Vest- 
Danmark. For Vest-Danmark, dvs. for 
Viborgs vedkommende, var der i første 
omgang stort set alene tale om en nav
neændring og en overtagelse af appel
sagerne fra købstæder med »lands
tingsret«. Anderledes for Øst-Dan- 
mark. Reformforslagets virkelige geni
streg ligger i, at man ved at inddrage 
Hof- og Stadsretten i København i ny
ordningen helt kunne sige farvel til in
stitutionen i Ringsted og etablere en 
appelinstans for hele det østlige Dan
mark i Hof- og Stadsretten, vel at m ær
ke i de allerede eksisterende lokaler og 
uden at normere nye dommerstillinger!

Det østlige Danmark blev defineret 
som øerne indtil Lillebælt. Lillebælt 
kunne ganske vist næsten altid passe
res om vinteren, og det talte i og for sig 
for at lade Fyn høre ind under retten i 
Viborg, men tre argumenter blev an
ført for Fyns tilknytning til Køben
havn, og de vejede efter kancelliets 
mening tungere: At parterne ofte ville 
have andre ærinder i hovedstaden, at 
der her var mange flere og dueligere 
prokuratorer at vælge imellem, og at 
man også her allerede ved sagens 
åbning kunne antage en højesterets
advokat, når man regnede med at sa
gen skulle gå for Højesteret.25

Det omtalte udkast er utvivlsomt ble
vet til efter retningslinjer udstukket af 
Christian Colbiørnsen (1749-1814), 
som på denne tid var justitiarius i Hø
jesteret og fungerede som en slags ju 
ridisk konsulent for kancelliet; ideen
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om en kombination af Hof- og Stadsret 
og Overret er således fostret af ham. 
De ændringer og forbedringer i forhold 
til det første udkast, som kom til, skyl
des også Colbiørnsen, bl.a. afskaffel
sen af ridemænd (se nedenfor), og i det 
hele har Colbiørnsen sat sit afgørende 
præg på nyordningen.26

I indledningen til forordningen næv
nes som hovedformål a t fremskynde 
retssagers behandling og at lette un
dersåtterne adgangen til lovenes be
skyttelse. I forestillingen til kongen 
anføres desuden, a t forandringen kan 
gennemføres, uden at Deres Majestæts 
kasse derved alt for meget besværes.

Som allerede nævnt var mønsteret 
for selve forordningen allerede lagt 
ved forordningen for Norge fra 1797. 
Således er begge forordninger ordnet i 
ganske de samme tre kapitler, det 
første om oprettelsen af landsoverret- 
ter, det andet om deres virkekreds og 
sagsområde og det tredje om re tter
gangsmåden.

Den nye domstol for det østlige Dan
mark kom til at hedde Den kongelige 
Landsoverret, samt Hof- og Stadsret. I 
forestillingen gives en udførlig begrun
delse for sammenlægningen af de to 
domstole. For det første var dette billi
gere frem for at oprette en særskilt 
domstol, for det andet kunne Hof- og 
Stadsretten overkomme arbejdet, fordi 
sørettens, politirettens og gæsterettens 
sager nu indstævnedes lige til Højeste
ret, mens de tidligere blev indankede 
for Hof- og Stadsretten; dertil kom at 
de civile sagers antal var langt færre 
end forhen på grund af den heldige 
virkning af forligelseskommissioner- 
ne.27 Endelig trængte Hof- og Stadsret
tens medlemmer under alle omstæn
digheder i høj grad til en lønforbedring 
-  man foreslog efterfølgende et tillæg 
til hvert medlem på 200 rdl.

Den jyske overret skulle hedde Den 
kongelige Landsoverret i Viborg. I mod
sætning til øernes overret fik den 
jyske en præsident, nemlig stiftam t

manden over Viborg stift. Han skulle 
så ofte som muligt indtage sit sæde i 
retten og overvåge at alt gik rigtigt til, 
men han m åtte ikke tage del i sager
nes behandling. Hvis dommerne fik 
forfald eller var inhabile skulle han 
konstituere lovkyndige mænd af magi
straten eller andre.28

Med hensyn til tingtiden skar for
ordningen igennem al diskussion og 
fastlagde møder hver uge om m anda
gen fra kl. 9 til kl. 2. Hvis det var 
påkrævet, kunne møderne strække sig 
over flere dage.

Hvad landsoverretternes ressort an
går skete der for det første den ikke 
uvæsentlige indskrænkning, at ting
lysningsfunktionen helt bortfaldt og 
blev overført til de underordnede re ts
betjente; tinglysning skulle herefter 
ske på vedkommende herredsting, og 
dersom det handlede om en jordejen
dom, der lå i to herreder, skulle ting
lysningen ske ved det herredsting eller 
kongelige birketing, hvorunder hoved
gården lå. Nyordningen ville betyde en 
stor lettelse for befolkningen, især for 
Øernes beboere. Men den forklaredes 
også med, at tinglysningerne ved 
landsoverretterne desuden i tiden ville 
meget formindskes, ja  måske rent bort
falde, når udstykningen a f jordegodser 
vedbliver således at gå frem, som alle
rede er begyndt.29

Den anden ændring var afskaffelsen 
af den gamle ridemands-institution. 
Ridemænd var to mænd, som blev ud
nævnt af landstingets dommere til at 
foretage udlæg i privilegeret ejendom 
(Danske Lov 1-24-42). Ordningen be
tød imidlertid kun, at udgifterne for 
den dømte blev forøgede, og for mod
parten var det besværligt, især på Øer
ne, hvis man skulle søge ridemænd ud
meldte ved landsoverretten, førend 
man kunne få en overretsdom ekse
kveret. Dertil kom det ejendommelige, 
at ridemænd kun anvendtes i landdi
strikterne, i København -  hvor de fle
ste privilegerede boede -  eller i køb-
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stæderne blev der ikke gjort nogen for
skel på privilegerede og uprivilegerede 
mht. dommes eksekution. Efter nyord
ningen blev alle eksekutionsforretnin
ger naturligvis samlede hos vedkom
mende retsbetjent/foged.

Der er ingen grund til at gå nærm e
re ind på detaljerne i forordningens 
kapitel 2 og 3, som ikke indeholder 
væsentligt nyt; blot kan det nævnes, at 
begge landsoverretter skulle føre Dan
marks riges våben i deres segl med 
rettens navn i omskriften. Det kan her 
tilføjes, at det samme år blev tilladt 
dommerne at anlægge uniform, både 
en daglig og en såkaldt stads-uniform, 
som nøje beskrives i en kancelli

bestemmelse (kancellipromemorie af 
27.7.1805). Til daglig skulle assesso
rerne bære karmosinrød kjole med 
sort guldbroderet krave, forgyldte 
knapper, hvid vest, grå pantalons, 
støvler og en trekantet ha t med for
gyldt krampe og knap.

Hovedtrækkene i 1805-reformen kan 
herefter opsummeres således:
1. Afskaffelse af de fire landsting i 
Ringsted, Maribo, Odense og Viborg.
2. Afskaffelse af alle rådstueretter.
3. Oprettelse af en selvstændig lands
overret i Viborg som ren appeldomstol 
og af en kombineret landsoverret og 
Hof- og Stadsret i København.
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4. Afskaffelse af overretternes tinglys
ningsvæsen.
5. Afskaffelse af ridemænd.
6. Indførelse af en minimumsgrænse 
på 10 rdl. for underretssagers appel.30

Reformens økonomiske konsekvenser

Tilbage står a t redegøre for normerin
gen ved de nye landsoverretter, herun
der behandlingen af det personale, 
som havde betjent landstingene, og i 
sammenhæng hermed de økonomiske 
konsekvenser af reformen.

Hof- og Stadsrettens personale over
gik uden ændringer til også a t være 
overrettens, bortset fra a t der blev gi
vet mulighed for ansættelse af flere ko
pister. De 15 assessorer (dommere) og 
justitssekretæ ren fik hver et tillæg på 
200 rdl., og foreløbig ansattes en kopist 
med 200 rdl. i løn.Ved landsoverretten i 
Viborg ansattes 1 justitiarius (1.500 
rdl.), 1 første-assessor (1.100 rdl. + et 
personligt tillæg på 100 rdl.) og 1 an
den-assessor (1.000 rdl.). Desuden 1 se
kretæ r (600 rdl. + 200 rdl. til skrivema
terialer). De samlede udgifter til rets- 
personale blev herefter 8.100 rdl.

Landstingenes hidtidige personale 
var så talrigt, a t det selvfølgelig ikke 
ville være muligt a t anbringe det i de 
nye landsoverretters embeder. I prak
sis var der kun tale om de tre  stillinger 
i Viborg, da personalet i København jo 
ikke blev udvidet. Men desuden under
stregede kancelliet, a t heller ikke alle 
de hidtidige dommere havde de egen
skaber, der udfordredes. Der er ingen 
tvivl om, at man her først og fremmest 
havde de embedsmænd i tankerne, 
som ikke havde kvalificeret sig gen
nem en embedseksamen; man ville 
med andre ord ikke mere acceptere 
danske jurister i de høje juridiske em
beder ved overretterne. Forordningen 
indeholder dog ikke noget krav ved
rørende dommernes kvalifikationer. 
Det blev først formuleret tyve år sene
re i forordningen om det juridske stu

dium af 26. januar 1821. For a t kunne 
udnævnes til assesor såvel i Højesteret 
som overretterne krævedes der heref
ter ikke blot den fuldstændige juridi
ske eksamen, men den skulle være er
hvervet med bedste karakter (§16).

Det først fornødne var a t finde en ju 
stitiarius til landsoverretten i Viborg. I 
en skrivelse af 4. september 1804 til
bød kancelliet første landsdommer i 
Odense, Hans Koefoed (1750-1822) 
embedet. Men han betakkede sig. 
Blandt andet fordi han havde sit gods, 
Vejstrupgård, på Fyn, ville det blive 
betænkeligt at flytte til et så langt fra 
alt beliggende opholdssted som Viborg 
i Jylland. Han foretrak i stedet kan
celliets tilbud om vartpenge (vente
penge) på 2/3 aflønnen.31

Den 4. december 1804 udsendte 
kancelliet derpå skrivelser til lands
tingenes samlede personale, hvor man 
anmodede den enkelte embedsmand 
om at vælge imellem et mere eller 
mindre bestemt tilbud om andet embe
de eller gå på ventepenge med 2/3 af 
lønnen.

Embedet som justitiarius i Viborg 
blev her tilbudt førstelandsdommeren 
Hans Christian Lautrup (1752-1808). 
Også han betakkede sig imidlertid og 
bad mindeligt om i stedet a t m åtte bli
ve tillagt forhøjede ventepenge, men 
nu havde kancelliet fået nok, og man 
udnævnte ham til embedet.32

De to assessor-stillinger i Viborg 
blev tilbudt landsdommerne i Ring
sted. Førstelandsdommeren Thomas 
Bartholin-Eichel (1755-1829) blev ud
nævnt33, mens den anden landsdom
mer og vicelandsdommeren begge sag
de nej tak .341 stedet blev en vicelands- 
dommer fra Fyn anden assessor.35 En
delig var der justitssekretærstillingen, 
den blev besat med en af de fire vice- 
landsdommere i Viborg efter først at 
have været tilbudt borgmesteren i Vi
borg.36 Samtlige embedsmænd ved de 
to landsoverretter var juridiske kandi
dater.
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Hele det øvrige faste personale ved 
landstingene, i alt 10 personer, fore
trak  ventepengene og blev afskediget 
1. april 1805; her skal det dog tages i 
betragtning, at flere af dem havde an
det embede. Ventepengene svingede 
fra 200 til 1.100 rdl. og den samlede 
pensionsudgift blev 5.500 rdl.37 Men 
hertil kom pension til vicelandsdom- 
merne, som fik tillagt 2/3 af de indtæg
ter, de ville kunne have haft, når de 
stod for tu r til udnævnelse til virkelige 
dommere.38

Man kunne derfor forudse, a t løn
ninger og pensioner langt ville oversti
ge det, der ved nyordningen ville spa
res og indtjenes ved salg af landstings
huse m.v. Kancelliet foreslog på den 
baggrund en forhøjelse af alle sportler 
med 1272 %.39 Når denne nye afgift 
blev lagt sammen med de sportler, som 
indkom ved landsoverretterne -  og 
som ubeskåret skulle gå i det offentli
ges kasse -  salg af ejendomme, plus 
sparede beløb på landsdommergager 
(2.400 rdl.) konkluderede kancelliet, at 
man kunne med fuldkommen sikker
hed antage, at denne indretning ikke

alene ingen nye byrder vil medføre, 
men at der, om ikke straks, som dog for
modes, så dog i tiden når pensionerne 
ophører, vil blive et ikke ubetydeligt 
overskud.
Reformen ville dog medføre en enkelt 
eengangsudgift, som hang sammen 
med nedlæggelsen af overretterne som 
tinglysningsinstitutioner. Kancelliet 
fandt det nemlig påkrævet, a t der af 
landstingsskriverne blev udfærdiget 
de fornødne ekstrakter af landstinge
nes pantebøger for hvert herred eller 
kongeligt birk til brug for de lokale 
retsbetjente, som nu skulle varetage 
tingslysningsvæsenet, og skrivernes 
honorarer skulle udredes af den kgl. 
kasse.41 Disse uddrag indgår i dag i 
retsbetjentarkivernernes skøde- og 
pantebogssektioner i landsarkiverne.

Det var oprindelig, i udkastet, tan 
ken, a t reformen skulle træde i kraft 
ved udgangen af året 1804. Det blev 
først udskudt til januar måneds ud
gang 1805, for i den endelige redaktion 
at blive fastsat til udgangen af m arts 
måned. Landsoverretterne trådte såle
des i funktion den 1. april 1805 og kom

Regnestykket blev gjort op således:
Ca. 130 danske retsbetjente -  man så bort fra de private birker -  kunne ansættes 
til en sportel-indkomst, som var deres største embedsindtægt, af 500 rdl

Deraf 1/8 (1272 %) til den kgl. kasse.........................................................  8.000 rdl.
Samme af 50 norske retsbetjente.............................................................. 3.000 rdl.
Besparelse i forhold til hidtidige landsdom merlønninger...................  2.400 rdl.
Tiende, som oppebæres af landstingshøreren i Viborg...............................  37 rdl.
1272 % afgift af de 6840 rdl., som sportlerne er beregnede til ved
landstingene/landsoverretterne...................................................................  800 rdl.

I  alt årlig indtægt....................................................................................... 14.572 rdl.

Herfra skal fratrækkes:
Lønninger til de nye landsoverretters personale................................... 8.100 rdl.
Pensioner, m aksim um ................................................................................  5.500 rdl.

I  alt årlig u d g ift......................................................................................... 13.700 rdl.
Det sandsynlige øjeblikkelige overskud.......................................................  972 rdl.
Overskud når pensionerne bortfalder: 40.............................  noget over 6.000 rdl.
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til a t fungere ind til lov om rettens ple
je af 11. april 1916 trådte i kraft den 1. 
april 1919.

Noter:
1 Frd. satte de underordnede retsbetjente un

der opsigt af overdomstolene. § 1 afskaffede 
den såkaldte lavdag (DL 1-4-30) både ved 
over- og underretter. § 23 fastslog, at 6 ugers 
normalfrist for dommes afsigelse (DL 1-5-8) 
også gjaldt overdomstolene. § 34 indskærpe
de overdomstolenes pligt til at undgå sagers 
forhaling.

2 Frd. 6.9.1805 fratog folk ved kgl. birker ret
ten til at appellere til Højesteret. Frd. 
3.6.1809 indskrænkede birkerettighederne 
væsentligt.

3 Københavnske politi- og domsmyndigheder 
II. Foreløbige arkivregistraturer udg. af 
Landsarkivet for Sjælland m.m, 1976, s. 27ff. 
Harald Jørgensen: Thi kendes for ret. Studier 
i civile københavnske domstoles historie i pe
rioden ca. 1660 til 1919,1980, s. 157ff.

4 Ifølge Danske Lov (1-3-6) skulle landstinget 
holdes een gang hver måned i det mindste 
med mindre fornødenhed det udkræver da 
een gang hver 14. dag.

5 Landstingenes rettergangsforhold m.v. var 
fastlagt ved anordning 23.1.1739.

6 Disse oplysninger og de følgende afsnits om 
landstingenes situation før 1805 er hentede 
fra: Rigsarkivet: Danske Kancelli. 2. depart. 
Registrantsag 1805 nr. 81, med bl.a. lands
tingenes svar på kancelliets skrivelse af 
1.9.1804 ang. fuldstændig underretning 
om landstingenes nuværende forfatning i 
Danmark. Supplerende materiale fra: Chr. 
Kringelbach: Appelinstansernes Embedsetat 
1660-1919 , 1928, Candidati og examinati 
juris 1736-1936 ved A. Falk-Jensen og H. 
Hjorth-Nielsen 1-5, 1954-59; og H. Hjorth- 
Nielsen: Danske Prokuratorer 1660-1869, 
1935.

7 Hjorth-Nielsen: Danske Prokuratorer (se 
note 6). Jfr. Odense Bys historie 1789-1868, 
s. 25 lf. En uheldig følge af denne akkumule
ring var, at samme dommer kunne komme 
til at fungere ved to instanser.

8 Examinatus juris (exam.jur.) var den latin
ske betegnelse for dem, der havde bestået 
juridisk eksamen for ustuderede.

9 I 1790 var der i alt 22 landsdommere, 14 var 
cand.jur., 4 exam.jur. og 4 ueksaminerede. 
Højesteret 1661-1961 2, 1961, s. 211.

10 Skr. til kancelliet 16.12.1804 (se note 6).
11 Biblioteheca Danica 1 , 1877, s. X.
12 Danmarks Kirker, Sorø amt I, s. 110. På Re-

sens Atlas o. 1670 er det betegnet som nr. 2.
13 Det bemærkes om bygningen: Når den skal 

sælges bør kirken købe den, da andre ikke 
kunne købe den uden for at nedbryde den, 
hvilket og kan være kirken ligegyldigt.

14 Paul G. Ørberg: Af Viborg landstingsarkivs 
historie, ARKIV 1973, s. 193f.

15 Københavnske politi- og domsmyndigheder 
(se note 3) s. 32.

16 Harald Jørgensen: Thi kendes (se note 3), s. 
249.

17 Den tidl. »Overret samt Laugtingene« er
stattedes af en landsoverret.

18 De to tidl. landsting erstattedes af en lands
overret for alle vestindiske øer.

19 Plakat 29.6.1813. Kriminelle sager fra 
Bornholm kunne appelleres direkte til Høje
steret, mens offentlige politisager og civile 
sager kunne appelleres til Hof-, Stads- og 
Landsoverretten i København. Om Born
holms landsting henvises i øvrigt til: M.K. 
Zahrtman: Bornholms Landsting, Born
holmske Samlinger XVI, 1925. s. 160ff. I ak
terne om retsreformen i 1805 er Bornholm 
ingensteds omtalt.

20 Rigsarkivet: Danske Kancelli 2. depart, (se 
note 6) De sjællandske landsdommeres svar 
ses ikke bevaret.

21 Hans Koefoed (1750-1822) i Odense og Fer
dinand Tøttrup (1765-1825), borgmester og 
byfoged i Nakskov samt herredsfoged i Lol
lands søndre herred.

22 Forordning 3.6.1796 §§ 29 og 37. Paragraf
ferne skal sammenholdes med den vigtige § 
25, som foregreb »grundlovsforhøret«: Når 
nogen, p.gr.af begået misgerning eller forbry
delse er bleven pågreben og fængslet, da skal 
den vedkommende rettens betjent, inden 24 
timers forløb, holde forhør over den anklage
de ....

23 Rigsarkivet: Danske Kancelli 2. depart, (se 
note 6).

24 Betegnelsen landsoverret kommer ind i kon
ceptet til forestilling som en rettelse af pro
vin cial-overret.

25 Forestilling om landstingenes ophævelse og 
landsoverretters oprettelse. Rigsarkivet: 
Danske Kancelli (se note 6).

26 Colbiørnsens navn figurerer ikke i akterne, 
men håndskriften afgør med sikkerhed 
hans identitet.

27 Forligelseskommissioner var indført ved frd.
10.7.1795. Deres væsentlige betydning fra 
begyndelsen er belyst i: Lotte Dombernow- 
sky: »Slagsmaale ere nu om Stunder langt 
sjældnere«, 1985.

28 I Hof- og Statskalenderen anføres stiftamt
manden i Viborg i spidsen for landsoverret
ten helt frem til retsreformen i 1919, som af- 
skaffede denne ret. Efter sagens natur var 
han den eneste amtmand, som var tillagt ti-
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tel af retspræsident. Rettens daglige leder 
var naturligvis justitiarius.

29 Frd. 15.5.1769, 20.10.1778, plakat 26.11. 
1800.

30 Frd. § 5: Dog må ingen sag antages ved dis
se retter, medmindre den angår 10 rdlrs. 
værd eller derover.

31 Skr. 12.9.1804. Rigsarkivet: Danske Kancel
li (se note 6). Pensionen blev 500 rdl.

32 Resol. 22.3.1805. Rigsarkivet: Danske Kan
celli (se note 6). Han afskedigedes allerede 
22.8.1806.

33 Resol. 22.3.1805. Rigsarkivet: Danske Kan
celli (se note 6). Fratrådt 30.4.1806.

34 Landsdommer Johannes Galschiøt (1749- 
1812) og vicelandsdommer, professor Hans 
Nie. Nissen (1755-1815). Deres pension fast
sattes til henholdsvis 550 og 900 rdl.

35 Cand.jur. Stephan Jørgensen (1758-1834), 
som havde været byfoged i Fåborg og her
reds foged i Salling herred. 2.assessor 1805- 
18, 1.assessor 1818-26.

36 Svarskr. fra borgmester Christian Tolstrup 
27.12.1804. Rigsarkivet. Danske Kancelli 
(se note 6). Vicelandsdommeren var Henrik 
Johan Leth (1761-1845), justitssekretær 
1805-45.

37 Rigsarkivet: Danske Kancelli. Brevbog for 
2. depart. 1. halvår 1805 nr. 450. Højeste 
pension, 1.100 rdl., tilfaldt den gamle lands
tingshører, justitsråd, exam.jur. Henrik Ro- 
senauer Hauch (1738-1818) i Viborg.

38 Det forekommer noget ejendommeligt at til
lægge vicelandsdommerne pension, da de jo 
ikke fik løn, og ordningen synes heller ikke 
at være blevet realiseret.

39 Frd. herom udkom samme dag som frd. om 
retsreformen 25.1.1805.

40 Som note nr. 37.
41 Sagen indeholder ikke noget overslag over 

denne udgift.
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Debatanmeldelse
Om udgivelse af retsmateriale

Jens Chr. V. Johansen

Fortid og Nutid marts 1997, s. 62-65
De Hansborgske Domme 1545-1578I-III. Ved Emilie Andersen sam t Anders 
Andersen, Troels Fink og Peter Kr. Iversen. Selskabet for Udgivelse af Kil
der til Dansk Historie, 1994. 1.400 s.

Redaktørerne har givetvis bedt mig 
om at skrive en debatskabende anmel
delse af De Hansborgske Domme 1545- 
1578, fordi min forskning gennem en 
årrække har beskæftiget sig med an
vendelsen og udnyttelsen af retsarki
ver.

Denne anmodning har ført til selv
ransagelse. Egentlig er der jo ingen 
problemer med at anmelde foreliggen
de kildeudgave; teknisk kan man ikke 
ønske sig mere, og den årrække, den 
spænder over, er utvivlsomt meget 
passende.

Hertug Hans den Ældre styrede fra 
Hansborg det hertugdømme, han var 
kommet i besiddelse af i 1544, indtil 
sin død i 1580, og som bestod af store 
dele af Haderslev og Tønder amter, de
le af Vadehavsøerne og Fehmern samt 
Bordesholm Kloster og fra 1559 den 
midterste del af Ditmarsken. Doms
m aterialet omfatter såvel sager appel
leret fra underretterne som sager di
rekte anlagt ved am tsretten. Hver en
kelt af de mere end 700 domme er 
samm enfattet i regestform fulgt af sel
ve teksten in extenso.

Det er noget helt andet, der volder 
problemer. Disse opstår, når vi begyn
der at se nærmere på ideen med at ud
give retsmateriale, og i den sammen
hæng tager de allerede udgivne re ts
protokoller i deres forskellige afskyg
ninger op til overvejelse.

Enkelte ville med en vis ret kunne 
sige, at der faktisk allerede er kildeud

gaver nok. I den forbindelse skal det 
dog påpeges, at Danmark sammenlig
net med de tre andre nordiske lande er 
langt bagud, når det drejer sig om ud
nyttelsen af retsligt materiale. Det fø
les besynderligt som dansker at delta
ge så godt som alene i nordiske konfe
rencer om historiens retslige aspekter, 
når professorer fra Finland, Norge og 
Sverige ankommer med skarer af ivri
ge specialeskrivende studerende. Når 
man tænker på, hvorledes f.eks. men
talitets- og socialhistorie har vundet 
indpas ved historieundervisningen på 
også de danske universiteter, er det 
mærkeligt, at retshistorien har lidt 
den skæbne at blive relegeret over til 
det juridiske studium, til trods for at 
det retslige m ateriale bugner af oplys
ninger, der kan benyttes i social- og 
mentalitetshistorie -  for ikke at sige 
næsten alle former for bindestregshi
storie.

Udvalget for Udgivelse af Kilder til 
Landbefolkningens Historie (det sene
re Landbohistorisk Selskab) begyndte 
ellers i 1954 med udgivelserne af Her- 
lufholms birks tingbøger 1616-1619 og 
1630-1633, fulgt a f Skast herreds ting
bøger 1636-1640, Aasum herreds ting
bøger 1640-1648 og Sokkelund herreds 
tingbøger 1621-1622 og 1624-1637. I 
1965 begyndte Selskabet for Udgivelse 
af Kilder til Dansk Historie at udgive 
Malmø Stadsbok 1503-1559, det blev 
fulgt af Malmø tingbøger 1577-1583 og 
1588-1590, dernæst kom Helsingør
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Stadsbog 1549-1556 og 1559-1565 og 
til sidst Ribe rådstuedombøger 1527- 
1576 og 1580-1599. Også i 1965 be
gyndte Landsarkivet for Nørrejylland 
at udgive Viborg landstingsdombøger 
1616. Sagsreferater og domskonklusio
ner, som blev fulgt af en udgivelse af 
Dombog 1617A, af Dombøger 1617 B  
og C og Dombøger 1618 A, B og C. Ud
tog a f dommene. Samtidig kom Det 
kgl. Rettertings domme og Rigens For
følgninger fra Christian I l l ’s tid. I 
1978 fik vi første bind af Det danske 
Sprog- og Litteraturselskabs Danske 
Domme 1375-1662. De private doms
samlinger. Året efter i 1979 kunne 
man i Fortid og N utid  læse, a t alle be
varede domme fra Viborg landsting fra 
1569 til 1805 var blevet sagtypologise- 
ret og kunne benyttes på Dansk Folke
mindesamling. Af en artikel i samme 
tidsskrift fra 1985 fremgik det, at 
Dansk Data Arkiv lå inde med en regi
strering og en sagtypologisering af sa
gerne fra domstolene i Helsingør fra 
1612 til 1629 og fra 1679 til 1708, og 
fra birke- og herredstingene på Falster 
fra 1665 til 1718.1 1982 udkom to bind 
Tingbogsekstrakter fra Thy. Hillerslev 
og Hundborg herreder 1666-1688 og 
Thisted købstad 1670-1711. I 1988 be
gyndte en sagtypologisk registrering 
af protokollerne fra Kongens Retter- 
ting 1537-1660,1 som snart forventes 
publiceret (både i en trykt udgave og 
på diskette).

Hvad er så resultatet af dette formi
dable udgiverarbejde: et bind ting
bogsstudier i Bol og By (1963) og et par 
enkelte artikler i festskrifter og lokal
historiske årbøger.

Formentlig af den grund blev fire 
omfattende registerbind til Landbohi
storisk Selskabs tingbøger udgivet; det 
hjalp heller ikke.

Af forordet til det først udgivne bind 
af Sokkelund herreds tingbøger frem
går det dog, a t styrelsen for Udvalget 
for udgivelse af kilder til landbefolk
ningens historie havde større planer;

udgivelsen skulle have været ført frem 
til Danske Lov i 1683, og man tumlede 
også med planer om at udgive en ting
bogsrække fra en anden jysk retskreds 
end Skast herred. Ideen om at gå frem 
til 1683 indebar vidtgående perspekti
ver, men er givetvis strandet på økono
miske overvejelser.

Det er klart, a t der er himmelvid for
skel på extenso- udgivelserne og de ty
pologiske registreringer, der bygger 
på, a t en sag er blevet karakteriseret 
ved én sagtype.2

Hvad skal vi så bruge disse udgivel
ser af retsprotokoller til? For Udvalget 
for udgivelsen af kilder til landbefolk
ningens historie var der bredde i deres 
opfattelse, når man i indledningen til 
Sokkelund herreds tingbøger 1621- 
1622 skrev, a t de gamle tingbøger var 
en a f de vigtigste veje til forståelse a f  
vore gamle bondesamfund, ikke blot på  
tinge, men også i deres daglige arbejde 
og liv, deres samkvem og hele livsvil
kår. Erik Kroman mente ifølge indled
ningen til Malmø rådstueprotokol 
1503-1548, a t det var nærliggende at 
få udgivet en tilsvarende række, som 
var blevet foreslået af Udvalget for ud
givelse af kilder til landbefolkningens 
historie. Gustav Henningsen fra 
Dansk Folkemindesamling var vel me
re pragmatisk,3 når han foreslog en ty- 
pologisering: hvad fandtes der i det 
overleverede kildemateriale, det kun
ne betale a t beskæftige sig med? Hvis 
forskerens interesse var a t studere 
falskmøntneri, var der ikke meget 
ræson i a t gå dombøgerne igennem, 
hvis der kun fandtes to sager herom 
(hvilket i sig selv var interessant -  
men et helt andet problem). Men når 
man havde gjort sit fund, hjalp ingen 
kære mor, så var det på med arbejds
tøjet og ned i arkiverne.

Min egen interesse for a t studere 
først krim inalitet og siden også civil- 
proceslige retssager (arv, gæld o.l.) før
te mig naturligt mod retsprotokoller
ne. I første omgang mod den forholds-
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vis mekaniske eksercits blot a t tælle 
retssager for a t få et overblik over ud
viklingen, for derefter at forsøge at for
klare denne udvikling. Med mindre 
man blot vil fremdrage det pittoreske, 
er man tvunget til a t arbejde med seri
er, eftersom det er en del af historiefa
get a t beskæftige sig med forandring. 
Vi kan ikke forvente at finde megen 
forandring ved en gennemgang af de 
udgivne tingbøger fra Skast herred 
1636-1640. End ikke en gennemgang 
af retsprotokollerne fra Helsingør af 
en tilsvarende årrække fra 1681 til 
1685 kan dokumentere forandring, 
selvom Danske Lov var udkommet i 
1683, og selvom man på forhånd kun
ne forledes til a t tro, at det ville have 
ført ændringer i det retslige liv med 
sig.4 Serier er en tvungen nødvendig
hed, og så kan vores forventninger alli
gevel blive skuffede.

For hvis det, man ønsker, er en så 
godt som fuldstændig dækning af det 
retslig liv i en by, er det ikke nok med 
at gå til rådstueretsprotokollerne og 
bytingsbøgerne; i Ribe må man også 
opsøge en ‘Eds- og tovs-protokol’ og en 
‘Rådstuebog over byens enge og jor
der’.5

Når det store arbejde med at gen
nemgå tingbøgerne var gjort, m åtte 
det vel kunne gøres brugbart for an
dre. Men hvorledes? Frygten sidder vel 
stadig et eller andet sted for endnu en 
gang at ende i den ubegribelige kata
strofe, Selskabet for udgivelse af kilder 
til dansk historie kom i, da det begynd
te a t udgive mikrofiche og sælge appa
rater til at læse disse med. Resultatet 
af dette projekt var vel en erkendelse 
af, at læseren vil læse en bog trykt på 
papir.

E t af problemerne ved en udgivelse 
fremgik klart af forordet til Thy-ek- 
strakterne, mens de to bind ekstrakter 
fylder 1.398 sider, skønnedes en total 
udgivelse at ville have fyldt det 15-20 
dobbelte.

Sagen er i sin enkelthed, a t retspro

tokollerne udgør et kæmpemæssigt 
materiale, og efter min opfattelse giver 
det ingen mening at give smagsprøver 
derpå: fire år fra Skast herred her og 
to år fra Viborg landsting der. Skal 
retsprotokollerne udnyttes, må det ske 
gennem lange serier, og det er økono
misk tungt a t gøre det. Udgivelsen af 
året 1636 fra Skast herred forelå i 
1954, efter a t det i 1952 var blevet be
sluttet, a t man skulle begynde derpå. 
Årene fra 1537 til 1660 ved Kongens 
Retterting var registeret efter sagty
pologien på to år; én ting er under alle 
omstændigheder sikkert: hastigheden 
mellem de to former for udgivelse/regi- 
strering kan ikke sammenlignes, uden 
at falde ud til fordel for sagtypologien.

Selvfølgelig er sagtypologien både 
blevet anerkendt og kritiseret. Ved en 
kongres ‘Judicial Records and the 
Computer’ i Bordeaux i 1987 var alle 
deltagere enige om, a t sagtypologien 
var et fortrinligt redskab, men den 
kunne alligevel ikke bruges på de re
spektive lande, for nu havde man jo 
udviklet sit eget system. Den er også 
blevet forkastet som et brugbart red
skab, uden det dog er blevet oplyst, 
hvorfor den ikke er brugbar.6 Først og 
fremmest er den blevet kritiseret for 
at være subjektiv. Udgiverne af sagre
gistrene til Landbohistorisk Selskabs 
tingbøger anførte i 1982, a t de af mig 
kritiserede dobbelt- eller tredobbeltre
gistreringer var valgt for a t undgå en 
betænkelig vurdering...forud for den 
bearbejdelse, registreringen lægger op 
til.7 Kritikken er nok ikke helt uberet
tiget også blevet re tte t mod, at sagty
pologien ved behandlingen af sagerne 
fra Kongens Retterting skyder ved si
den af, når en sag karakteriseres som 
‘retspleje’, skønt den ved underdom
stolen drejede sig om ‘tyveri’. Dette 
problem ville naturligvis ved en typo- 
logisering af protokollerne fra Højeste
ret kunne løses ved, at der kom en op
lysning med om sagtypen ved første 
instansdomstolen.
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Men skal der gøres noget ved retsar- 
kiverne, (og det er til syvende og sidst 
en forskningspolitisk afgørelse), er en 
form for genvej gennem de elektroni
ske medier nødvendig. Jeg kan ikke se 
anden udvej end, a t enten sluger man 
en eller anden form for hastig registre
ring lagt på diskette (evt. på In ternet
tet)8, eller også må vi én efter én den 
hårde men også givtige vej: pløje os 
gennem retsprotokollerne.

Den sidstnævnte mulighed er måske 
i virkeligheden den mest realistiske, 
når man tager i betragtning, hvor 
mange muligheder der ligger i retspro
tokollerne. Ingen hastig registrering 
vil alligevel give oplysninger om læse- 
og skrivekyndighed eller om folkelige 
fester.

Konklusionen på denne debatartikel 
om De Hansborgske Domme 1545- 
1578 må derfor blive, a t netop den fo
religgende kildeudgave repræsenterer 
det mulige for en udgivelse af retsma- 
teriale: en begrænset jurisdiktion i et 
k lart afmålt tidsrum. Det var næppe 
normen for det retslige liv i hertug
dømmerne, men heller ikke undtagel
sen.

Noter
1 Se Ditlev Tamm og Jens Chr. V. Johansen: 

Kongens ting, byens ting og bondens ting -  
studier i det danske retssystem 1500-1800, 
Fortid og Nutid 1992, s. 73-100.

2 Jens Chr. V. Johansen og Henrik Stevns
borg, »16.900 retssager. Om retsarkiver, sag
typologi og procesøkonomi«, Fortid og Nutid 
1985, s. 106

3 Se Gustav Henningsen, Jens Chr. V. Johan
sen og Ditlev Tamm: 16.000 jyske domme: 
En sagtypologisk analyse af Hofman-Bangs 
regest til Viborg Landstings dombøger 
1569-1805, Fortid og Nutid 1979, s. 242f.

4 Jens Chr. V. Johansen og Henrik Stevns
borg: Herom findes intet i Danske Lov... Om 
brugen af Danske Lov på Falster og i Hel
singør, Danske og Norske Lov i 300 år, udg. 
Ditlev Tamm, 1983, s. 195ff.

5 Henrik Stevnsborg: ‘Tak Gud min søn, at du 
ikke kom for Riberret’. Retspleje i Ribe 
1590- 1594, Tradition og kritik. Festskrift til 
Svend Ellehøj den 8. september 1984, udg. 
Grethe Christensen et al., 1984, s. 213f.

6 Bodil Christine Erichsen: Om kategorise
ring, Rettspraksis 2:94, s. 55

7 Sagregistre tilAasum herreds tingbog 1640- 
48. Udg. af Landbohistorisk Selskab, 1982, 
s. ii

8 Jvf. Tingbokprosjektet på Historisk Institut 
ved Universitetet i Oslo, se http://www.hf. 
uio.no/PNH/historie.html
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Øvrige anmeldelser

Arv och anor. Årsbok för Riksarkivet 
och Landsarkiven 1996. Riksarkivet 
1996. 300 s. 250 SKR.

Arkivverkets årbog 1996 indeholder beretninger 
for hver af Riksarkivets afdelinger og hvert 
landsarkiv om udviklingen i 1995. Hver beret
ning fylder 2-4 sider, de er informationstætte 
uden at være trættende; der er også plads til bil
leder på de 50 sider. I riksarkivarie Nordbergs 
oversigt omtales det professorat i arkivviden
skab, som blev oprettet i 1996. Man bemærker, 
at Krigsarkivet blev indordnet i Riksarkivet, at 
dette overtog et stort nyt magasin i Arninge 
uden for Stockholm og at Riksarkivets Vanne- 
förening nu har 500 medlemmer.

Hovedparten (240) af bogens 300 sider består 
imidlertid af afhandlinger om den basale regi
stering af borgerne og giver eksempler på, hvad 
den kan anvendes til. Den første og største af
handling er af Karl-Gustaf Andersson, som for
tæller om kirkebogsføringen gennem 300 år 
frem til i dag.

De svenske (og finske!) kyrkoböcker, hus- 
förhörslängder og mantalslängder blev etableret 
lidt senere end de danske, men de kom til at in
deholde flere oplysninger. Staten ønskede at vi
de, hvilke skatteydere og værnepligtige, den 
kunne regne med. Snart ville den også kende 
helbredsforhold, vaccinationer og dødsårsager. 
Og både staten og kirken interesserede sig for 
børnenes skolekundskaber og evner til læsning 
og skrivning.

Velfærdstaten ville vide stadig mere om bor
gerne, og der opstod hos mange præster en uvil
je mod et stigende antal indberetninger om fa
milieretlige forhold. Svenska Kyrkan ville dog 
gerne beholde registreringen og havde kapacite
ten, men der gik ideologi i spørgsmålet, og efter 
års debat besluttede Riksdagen i 1987 at flytte 
registreringen fra kirken til Skatteverket. Her 
var borgerne allerede registreret i et embeds
værk, der ligesom kirken var udbygget på lokalt, 
regionalt og nationalt plan. Nyordningen trådte 
i kraft pr. 1. juli 1991 og inddrog for at opnå 
nærhed til brugerne også folkeforsikringskas
serne.

Arkivverket deltog fra første færd i forbere
delserne af dette gigantiske projekt og fik betyde
lige ressourcer tilført. Alle kirkebøger indtil 
1991 afleveres i disse år til landsarkiverne, som 
sørger for, at der fremstilles mikrokort, således 
at både pastorexpeditionerna og forskerne får, 
hvad de skal bruge.

De øvrige afhandlinger giver eksempler på 
kirkebøgernes og andre kilders anvendelighed 
for studier af personer, slægter, arvelighed og so
cialhistorie i videste betydning: Kirkebøgerne i 
de svenske menigheder i USA, det sjældent fore
kommende fænomen barn med ukendt mor, syg
dommes arvelighed, genealogiens stadig vigtige
re rolle i den genetiske forskning. Også husdyrs
genealogien får en artikel, baseret på et velbeva
ret jgodsarkiv!

Arbogen skal nok finde læsere uden for arkiv
verdenen, også uden for Sverige. Den er smukt 
udstyret, tekst- og billedredaktøren Kerstin 
Abukhanfusa har også denne gang ære af sit 
produkt.

Sigurd Rambusch

Nina Fabricius: Landet med de store 
gårde. Landbohistorisk Selskab 1996. 
146 s. 148 kr. (kan købes på Dansk 
Landbrugsmuseum, GI. Estrup, 8963 
Auning).

Bogen Landet med de store gårde er et resultat 
af en etnologisk undersøgelse af et ret så for
sømt tema i dansk landbohistorie: Det store 
gårdbrug, der har befundet sig et eller andet 
sted mellem herregårdene og godserne på den 
ene side og den ‘traditionelle’ (øst)danske bonde
gård på den anden side.

I 1988 ansatte Haderslev Museum mag.art 
Nina Fabricius til at udarbejde en kulturhisto
risk oversigt over Haderslevegnen, hvor hun 
netop pegede på ‘de store gårde’ som noget ka
rakteristisk for det nordøstlige Sønderjylland, 
og som et område, der trængte til nærmere un
dersøgelse. Resultatet blev, at det blev besluttet 
at iværksætte et undersøgelsesprojekt i samar
bejde mellem Haderslev Museum og Kolding- 
hus, hvor man også inddrog den nordlige del af 
det gamle Tyrstrup herred, ‘de otte sogne’, som 
ved grænsedragningen i 1864 blev ‘overført’ fra 
Slesvig til Kongeriget.

Hensigten med undersøgelsen var at beskrive 
de store gårdes driftsformer, livsform og kultur 
og deres betydning som ‘toneangivende’ på eg
nen. Der blev foretaget en lang række inter
views, indsamlet genstande, og i sommeren 1990 
arrangeredes der en udstilling over emnet på 
Haderslev Museum. Med støtte fra Statens 
Museumsnævn og de to museer fortsattes arbej
det, og hensigten var, at det skulle munde ud i 
en bog, der opsummerede resultaterne. Sygdom
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hindrede desværre Nina Fabricius i at færd- 
digøre sit manuskript. Efter hendes alt for tidli
ge død i 1994 påtog hendes mand, museumsin
spektør i Middelfart, Peter Dragsbo sig imidler
tid at gøre bogen færdig, og Landbohistorisk Sel
skab gik ind i udgivelsen.

Resultatet er blevet en absolut levende og 
velskrevet bog, der i brede træk skildrer de store 
gårdes land, og det liv, der her udfoldede sig, spe
cielt koncentreret omkring tiden fra midten af 
1800-tallet og frem til ca. 1960.

Den etnologiske tilgangsvinkel er bogens 
styrke og dens svaghed. Ialt fald set med histori
kerens briller. Bogens vidtfavnene tema og lange 
tidsperiode kan tendere til at give skildringerne 
af livsformer og kultur et ahistorisk præg, netop 
fordi kilderne falder tættest efter midten af 
1800-tallet. Men samtidig belyser netop den lan
ge tidsperiode og den kulturhistoriske tilgangs
vinkel en række udviklingstræk, som den skep
tiske historiker måske nok undertiden kunne 
ønske sig bedre belyst -  og vel frem for alt -  bed
re dokumenteret, men som samtidig må inspire
re til nærmere undersøgelser.

Egnen mellem Haderslev og Kolding, det 
gamle Haderslev Østeramt, kan med rette kal
des ‘landet med de store gårde’. Ingen andre ste
der i Danmark ligger proprietærgårdene så tæt 
som her. Indtil de allerseneste år, hvor gårde er 
begyndt at blive lagt sammen til større enheder 
over hele landet, var der i hele Danmark kun ot
te sogne, der havde mere end ti proprietærgårde 
-  og heraf lå de seks inden for det gamle Hader
slev Østeramts grænser. Til gengæld var her re
lativt få mellemstore ejendomme, mens der var 
så mange flere helt små ejendomme på 5 ha og 
derunder. Det er altså en egn, hvor de sociale 
forskelle har været endog meget store.

Dette usædvanligt velhavende område med 
mange meget store gårde og store sociale skel, 
der indtil 1864 var et sammenhængende hele 
fra Haderslev Næs i syd til Kolding Fjord og 
Kongeåen i nord, blev både økonomisk og kultu
relt regnet for noget særligt, såvel af beboerne 
selv som af folk fra de omgivende egne. Hvad var 
baggrunden for dette?

I bogens indledende kapitel bliver der forsøgt 
givet et svar herpå. Blandt de mange forskellige 
faktorer peges der -  ud over naturligvis de gode 
og frugtbare landbrugsjorder -  især på beliggen
heden tæt på de store vesteuropæiske handels
markeder og på ejerforholdene. De store bysam
fund, som fra 1300-1400-tallet og fremefter ud
viklede sig i den nordvestlige del af det euro
pæiske fastland og især i Nederlandene spillede 
en betydelig rolle som afsætningsmarkeder. By
erne i Nederlandene, men også Hamborg var 
vigtige handelscentre og afsætningsmarkeder 
for det danske landbrug, og Sønderjylland havde 
fordelen af at ligge på den rigtige side af den 
toldgrænse, som indtil 1850 skilte kongeriget og

hertugdømmet Sievig -  nemlig Kongeåen. Hertil 
kom, at området tidligt blev kongeligt gods. Bå
de Frederik II og Christian IV skaffede sig store 
samlede godsområder nær de kongelige residen
ser, Koldinghus og Haderslevhus. Næsten alt 
tidligere adelsgods blev ved køb og mageskifte 
til krongods. Skabelsen af de kongelige godsom
råder havde bl.a. den konsekvens for gårdenes 
størrelse, at de undgik den regulering og ensret
ning af gårdstørrelserne, som på samme tid fore
gik overalt på de private godser. Hvorfor får vi 
desværre ikke rigtigt noget svar på. Der peges 
også på, at bønderne på krongodset gik særligt 
frie vilkår, herunder en tidlige afløsning af hove
riet (i tiden mellem 1598 og 1633), ligesom de 
slap for stavnsbåndet, og også udskiftningen 
fandt her sted meget tidligt, visse steder allere
de i 1600-tallet. Den forklaring, der her ridses 
op, lægger således klart vægt på de store gård
størrelser og de meget tidlige muligheder for at 
udnytte de gode afsætningsmuligheder kombi
neret med betydelig økonomisk selvstændighed. 
Desuden peges der på, at en af grundene til, at 
gårdstrukturen har kunnet fastholdes, var, dels 
at arvedeling ikke var kutyme i Slesvig i ældre 
tid, dels at Haderslevegnen blev stærkt affolket 
i de første årtier efter 1864.

I de følgende kapitler undersøges landbrugs
driften, livsformen og kulturen på de store går
de. I afsnittet om landbrugsdriften peges der 
bl.a. på den betydning studeopfedning havde i 
landboøkonomien. På trods af den gode og frugt
bare jord, blev en uforholdsmæssig stor del af 
landbrugsarealerne længe ved med at blive 
brugt til opfedning af stude fra kongeriget. Her 
var ikke tale om egen opdræt, men derimod om 
opkøb af ungkvæg fra de nørrejyske områder og 
efter opfedning gennem en sommer evt. et helt 
år, vidersalg til marskegnene. Lidt overraskende 
er det, at det hævdes, at studedriften på Hader
slevegnen faktisk mange steder fortsatte helt op 
til genforeningen i 1920. Baggrunden herfor 
skulle bl.a. være den tyske toldbeskyttelsespoli
tik, der holdt priserne oppe på såvel kreatuer 
som korn. Forhold som var med til at gøre over
gangen fra agerbrug til mejeridrift langstrakt og 
meget gradvis.

Hovedvægten i bogen ligger dog på skildrin
gen af livformerne og kulturen på de store går
de. Her fremhæves ikke blot velstanden i sig 
selv, men også det forhold at bønderne på Kol
ding- og Haderslevegnen gennem mange gene
rationer have haft overskud til at uddanne sig 
og udvikle deres horisont, noget som i ikke min
dre grad var med til at markere både den socia
le, kulturelle og psykologiske afstand mellem 
gårdejerne og den øvrige landbefolkning.

Her var tale om gårdmænd, som allerede fra 
midten af 1800-tallet ikke længere selv deltog i 
det daglige arbejde. Flere havde forvaltere til at 
forestå den daglige drift. Velstanden gav sig og-
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så udtryk i en klædedragt lig byens borgerskab, 
i liberiklædte kuske og fornemme stadskøre
tøjer. Her var overskud og tid til at tage del i po
litik, gå på jagt og holde middagsselskab. Nogle 
familier tog endog en uge eller 14 dage til 
København om vinteren, hvor de indlogerede sig 
på hotel, gik i teateret, så på udstillinger og gjor
de indkøb. På mange områder levede disse fami
lier et herskabslignende, eller i alt fald bedre 
borgerskabslignende liv. Det bliver dog også 
slået fast, at helt centralt i livsformen stod gård
en og slægten som det grundliggende og faste 
holdepunkt i familiernes tilværelse.

Med bogen om ‘Landet med de store gårde’ 
har det sterotype billede af 1700-1800-tallets 
landbosamfund som stillestående, konservativt 
og isoleret fra omverdenen, indtil andelsbe
vægelsen brød løs, fået endnu et knæk. De sene
ste årtiers lokale og regionale undersøgelser af 
det danske landbosamfund og samspillet mel
lem land og by har i stigende grad tegnet et sta
digt mere varieret billede. Gang på gang møder 
vi i disse undersøgelser, som det også er tilfældet 
her, grupper af bønder, som fra gammel tid har 
været markedsorienteret, har haft et vidt
spændende socialt aktivitetsfelt og en højst by
mæssig kultur. Det må snart være på tide, at 
disse træk også giver sig udslag i den generelle 
danmarkshistorie.

Inge Bundsgaard

Bodil Hansen: Hr. Michel -  og alle de 
andre. 850 år a f  Ørslevkloster sogns h i
storie. Poul Kristensens Forlag, Her
ning 1995. 260 sider, ill.

I et efterskrift til Hr. Michel -  og alle de andre 
kan man finde en form for programerklæring for 
bogen: det (...) kan stundom give en vis ro at ka
ste et blik bagud: Her fornemmer man en ubrudt 
kæde a f mennesker, der hver især har udfyldt de
res plads så godt, de formåede, og derved i fælles
skab skabte historien (s. 243). Med bogen, som 
netop er en kæde af personskildringer, opfylder 
Bodil Hansen til en vis grad sin programer
klæring, og selv om »alle de andre« ikke skal ta
ges alt for bogstaveligt, så er bogens titel i og for 
sig også dækkende -  i højere grad end undertit
len er det. »Kæden« eller fremstillingens røde 
tråd er snarere centreret omkring klosteret, her
regården og kirken, end om sognet, for det er 
primært priorer, priorinder, godsejere og 
præster, som karakteriseres, og det er også deres 
bedrifter, som beskrives.

Plads til f.eks. Christian Drakenberg, der ind
skriver sig i sognets historie fra en lidt anden 
vinkel, er der dog også. Selv om han næppe fik 
afgørende indflydelse på sognets historie, så var

hans bedrift ikke ringe. Han opnåede sit livs 
147. år, hvis man da skal tro hans egen opgivelse 
af fødselsåret, og var i en 7-årig periode herre
gårdens helt særlige attraktion i kraft af sin 
påståede høje alder.

Andre skikkelser i sognets historie er mindre 
kuriøse, i enkelte spejler »den store historie« sig 
-  som f.eks. bondekarlene, der i begyndelsen af 
1700-tallet undslog sig for at tage en gård i 
fæste. Bodil Hansen har dog ikke i noget nævne
værdigt omfang grebet anledningen til at træk
ke nogle overordnede linjer op, hverken i landets 
eller i sognets historie. 850 år er et vidt spand af 
tid, og med individet i så høj grad sat i fokus, 
som tilfældet er, har der tilsyneladende ikke 
været plads til Historien bag de mange enkelt
personers historier.

Kan Bodil Hansen ikke med den valgte syns
vinkel behandle sognets historie, så kan hun no
get andet. For den lokalt kendte læser befolkes 
nogle markante bygninger i landskabet med 
mennesker fra fortiden. F.eks. får den i dag 
næsten spøgelsesagtig øde herregård, »Stran
det« pludselig liv igen og bliver en del af egnens 
identitet -  aha, det var her, danmarkshistoriens 
første la Cour slog sig ned.

Bogen er underholdende læsning, og det er i 
mange tilfælde sjove og spændende historier, 
Bodil Hansen kan fortælle. Hun har ikke kun 
lokket enkeltstående episoder ud af kildemateri
alet, men også undersøgt godsejernes og præ
sternes baggrund og følger dem så vidt muligt 
gennem hele deres tid i sognet.

Fokuseringen på personerne giver hende dog 
nogle problemer for de tidlige perioder, hvor kil
derne er færre. Selv om der her snarest er tale 
om bygningshistorie, så har Bodil Hansen valgt 
at gennemtrumfe sin synsvinkel. Det kan virke 
noget kunstigt. For indledende små, tøvende 
personkarakteristikker og hændelser retfærdig
gør ikke i sig selv kapiteloverskrifter, som også 
her signalerer personhistorie.

Som regel må læseren tage fortællingerne for 
pålydende -  hvorfra Bodil Hansen har historien 
om de uvorne godsejerunger Grotrian, som rid
der op og ned ad kirkegulvet på en islænderhest, 
står således hen i det uvisse -  men tynges frem
stillingen ikke af et noteapparat, så har Bodil 
Hansen dog her og der på en naturlig måde fun
det plads til diskussioner med kildematerialet, 
med forskellige teorier og med tidligere forsk
ning. Ganske vist tillader hun sig på den bag
grund af og til nogle ret dristige gætterier, men 
grundlaget for disse gæt er jo dog altså beskre
vet, og som helhed giver bogen indtryk af solidi
tet.

I de nævnte diskussioner har Bodil Hansen i 
øvrigt en sympatisk -  og i formidlingsmæssig 
henseende sikkert effektiv -  tone. Hun refererer 
f.eks. direkte til »sagkundskaben« -  og stiller sig 
derved på niveau med sine læsere. Det er dem og
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ikke alverdens kloge hoveder, hun gør sig til ét 
med. Måske er det fordi hun ikke har følt sig fri
stet af sine fagligt uddannede fællers kirsebær, 
at hun slipper for at slå knuder på sig selv for at 
»formidle«. Jævnt og ligefremt er historierne 
blevet fortalt -  fra den ene »amatør« til den an
den.

Har Ørslevkloster sogn ikke fået sin Historie, 
så er en række af fortidens personer dog blevet 
levendegjort -  sikkert til glæde for mange af 
sognets og egnens nulevende beboere.

Annette Østergaard Schultz

Søren Ehlers og Henrik Zip Sane: Lo
kalhistorie uden grænser. Festskrift til 
Anders Friedrichsen 28. marts 1996. 
Farums Arkiver & Museer 1996, I l l s .

Anders Friedrichsen er en kendt skikkelse in
den for den lokalhistoriske arkiv- og muse
umsverden. Siden 1972 har han været engage
ret i det lokalhistoriske arbejde i Helsinge kom
mune. Han var initiativtager til oprettelsen af 
sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver i 
Frederiksborg Amt (LAFA) i 1975, og stort set 
samtidig indgik han også i det organisatoriske 
arbejde på landsplan i Sammenslutningen af 
Lokalarkiver’s bestyrelse (SLA), ligesom han se
nere blev engageret i arbejdet med lokalarkiver
nes edb-program ARKIBAS. Der kan derfor 
blandt kollegerne være god grund til at markere 
Anders Friedrichsens 70 års dag med et fest
skrift, som her er sket.

Anders Friedrichsen har været aktiv på man
ge fronter, og derfor er det måske heller ikke så 
mærkeligt, at artiklerne i festskriftet dækker 
over et bredt spektrum af emner og er af meget 
forskellig karakter. Her er såvel mere traditio
nelle lokalhistoriske artikler, som artikler om
kring lokalhistoriens udvikling, overvejelser 
over lokalhistoriens natur og karakter, en arti
kel om udviklingen af ARKIBAS, lokalarkiver
nes eget elektroniske registrerings- og admini
strationsprogram og omkring udvandrere på 
edb.

For at tage det sidste først præsenterer Hen
ning Bender i bogens første artikel den udvan
drerdatabase, der i Ålborg er udarbejdet på 
grundlag af Københavns Politis udvandrerpro
tokoller i samarbejde med Landsforarkivet for 
Sjælland, der har stillet alle relevante arkivalier 
fra Københavns Politis Udvandrersager til 
rådighed for projektet. Henning Bender giver i 
artiklen nogle eksempler på svagheder og styr
ker ved det danske og udenlandske kildemateri
ale omkring udvandring/indvandring, ligesom 
han giver nogle eksempler på de oplysninger, 
man kan hente i udvandrerdatabasen. Bender

slutter sin artikel af med at nævne, at Udvan
drerarkivet sammen med Dansk Data Arkiv og 
Statens Arkivers Filmningscenter arbejder med 
at tilgængeliggøre udvandrerdatabasen på in
ternettet og koble den sammen med en indscan
ning af de originale udvandrerprotokoller.

Det må være på sin plads her at gøre op
mærksom på, at udvandrerdatabasen og de 
indscannede originale kilder i dag er tilgængelig 
på internettet. Man kan ved at gå ind enten via 
Dansk udvandrearkivs hjemmeside eller via 
Dansk Data Arkivs hjemmeside (ddd.sa.dk) få 
adgang til Dansk Demografisk Database, der 
netop er et resultat af et samarbejde mellem 
DDA, Det Danske Udvandrerarkiv og Statens 
Arkivers Filmningscenter med støtte fra Kultur
net Danmark. Dansk Demografisk Database gi
ver ikke blot adgang til at søge i udvandrerdata
basen, hvor man nu har data inddateret fra 
Københavns Politis udvandrerprotokoller op til 
og med 1903, men også de i forbindelse med Kil- 
deindtastningsprojektet inddaterede folketæl
linger i perioden 1787-1911.

Blandt festskriftet øvrige artikler skal også 
nævnes Asbjørn Heliums artikel om ARKIBAS -  
vejen til lokalhistorien, hvor han redegør for hi
storien bag udviklingen af lokalarkivernes edb- 
program. Det er på en og samme tid et spænden
de kapitel (undertiden rigeligt spændende!) af 
SLA’s historie og et lærerigt stykke teknologihi
storie. SLA var meget tidligt ude, når det gjalt 
udviklingen af et fælles edb-registreringssy- 
stem. Tiltagene startede allerede i midten af 
1980’erne, og den videre historie om udviklingen 
af registreringssystemet ARKIBAS får underti
den karakter af en gyser. Sådan oplevedes det i 
alt fald mens det stod på! Der blev investeret 
megen tid og mange penge, i alt fald set ud fra 
SLA’s begrænsede arbejdsmæssige og økonomi
ske ressourcer, og der blev indhøstet til tider dy
rekøbte erfaringer. I dag må imidlertid både den 
håndfuld trofaste SLA-folk, der investerede bå
de arbejds- og fritid på sagen, og SLA som orga
nisation prise sig lykkelig for, at man turde stat
se så stort. Satsningen er i vid udstrækning lyk
kedes, og hermed har SLA opnået ikke blot at 
være med på IT-fronten, men også i vid ud
strækning sikret sig en fælles registeringsstan
dard blandt sine medlemsarkiver og åbnet op for 
muligheden for, at lokalarkivernes samlinger 
kan gøres tilgængelige uden for lokalområdet, 
hvis de af Asbjørn Helium omtalte initiativer 
omkring udviklingen af en fælles privatarkivda
tabase kan virkeliggøres. Det er under alle om
stændigheder interessant her at få historien om 
udviklingen af ARKIBAS på tryk.

Festskriftet slutter af med Henrik Zip Sanes 
overvejelser over lokalhistorien. Han ser med 
kritiske briller på den ‘traditionelle’ lokalhisto
rie skrevet til lokalsamfundets egne borgere 
med det formål at bidrage til lokalsamfundets
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identitet og kontinuitet. Dernæst betragter han 
den brug den ‘almindelige’ historiske forskning 
har gjort af lokalhistorien, hvor lokalstudier bli
ver brugt som en slags stikprøve for at afprøve 
teser og udviklingslinjer tegnet på grundlag af 
et centralistisk kildemateriale. Han betragter 
disse metoder, som en måde at inddrage lokalhi
storien ‘fra oven’. Altså at lade lokalhistoriske 
studier supplere og korrigere emner, som define
res ud fra et ‘rigshistorisk’ niveau. Han tager og
så biografien som genre op, som et eksempel på 
en måde at nå til en forståelse af fortiden i dens 
rette og undertiden lokalhistoriske kontekst. 
Over for disse ‘metoder’ stiller han ‘case studiet’ 
op som en metode til gennem lokalstudiet at 
kunne sige noget om hele samfundet. Han ser 
især case studiets styrke i muligheden for at gå i 
dybden og for at nå den rette kontekstforståelse, 
og hermed åbne op for en ‘lokalhistorisk’forsk- 
ning, der rækker videre end til by- eller sogneg
rænsen.

Zip Sanes artikel skal givetvis set som et bud 
på lokalhistoriens relevans i en forskningsmæs
sig sammenhæng. Det kan dog undre, at der sta
dig føles behov for en sådan argumentation. 
Søren Ehlers har i sin artikel om To spor i Dan
mark. Om lokalhistorie og folkeoplysning på 
glimrende vis peget på netop lokalhistoriens rol
le som identitetsskaber og på de historiske for
udsætninger herfor. Det lokalhistoriske arbejde, 
der foregår rundt omkring på de mange danske 
lokalarkiver og -museer må nærmest pr. definiti
on -  ud over det oplysende -  havde som formål 
at bevidstgøre borgerne om deres lokalsamfund

og styrke identitetsfølelsen. Det er en helt igen
nem legitim opgave, som ikke behøver nogen 
form for undskylding med på vejen. Det betyder 
naturligvis ikke, at studiet af lokalsamfundene, 
eller regionerne for den sags skyld, ikke kan ha
ve en forskningsmæssig værdi. Jeg har person
ligt altid stejlet, når man i sådanne diskussioner 
inddrog begreberne lokalhistorie og ‘rigshisto
rie’. Om man i sine undersøgelser bruger lokalt 
kildemateriale til at foretage stikprøver, f.eks. 
for at se på den lokale praktiske udførelse af 
centrale beslutninger, eller om man vælger at fo
retage et dybdeborende case studie for at se 
nærmere på ligusterfacismens etablering, som 
Zip Sane foreslår som emne for et sådant case 
studie, er dog ganske afhængigt af, hvad det er 
for en problemstilling, der skal belyses.

Festskriftet til Anders Friedrichsen kan på 
mange måder stå som et glimrende monument 
for den periode, Anders har været aktiv i det lo
kalhistoriske arbejde, og for det brede felt, der er 
blevet arbejdet inden for. Skal jeg ønske noget 
for det lokalhistoriske arbejde fremover, er det, 
at de, der er engageret i dette arbejde, accepte
rer de forskellige aspekter og interesser i arbej
det. Der er ingen grund til at undskylde sig, og 
heller ingen grund til at legitimere arbejdet ved 
at skulle refærdiggøre det i en videnskabelig 
sammenhæng. Er der nogen, der skulle undskyl
de, skulle det måske være de mange videnskabe
ligt arbejdende historikere, som ikke i tilstræk
kelig grad udnytter de muligheder, der så åben
lyst ligger i det lokale kildemateriale.

Inge Bundsgaard
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Henrik M. Jansen og Otto Jonasen: 
Fattiggården. Træk a f fattigforsorgens 
historie i Svendborg. 1996, 72 s., 50 kr.

Undertitlen til nærværende publikation er mere 
retvisende end hovedtitlen. Den lille bog fra 
Svendborg museum fortæller ikke kun om fatti- 
gårdens historie. Mere end halvdelen af publika
tionen er viet til fattigforsorgens historie. I korte 
træk fortælles historien om fattigforsorgens ud
vikling fra middelalderen og til de egentlige fat
tiggårde i 1800-tallets anden halvdel, eksempli
ficeret ved udviklingen i Svendborg. Endelig er 
bogen forsynet med gengivelser af regulativet 
for fattigvæsenet i Svendborg fra 1868 og regu
lativet for Svendborg Købstads Fattig- og Ar- 
beidsanstalt indeholdende såvel instruksen for 
bestillingspersonalet, husordenen for anstalten, 
arbejdsreglerne og spisereglementet, samt til 
sidst som slutstenen et cirkulære fra Indenrigs
ministeriet til samtlige amtmænd, hvor man op 
til reformen af 1891 udbad sig en lang række op
lysninger omkring sociale forhold i købstaden.

Fattigvæsenet og fattiggårdne er vel det om
råde i den kommunale forvaltning der er bedst 
belyst gennem en række generelle og lokale un
dersøgelser. Meget nyt bringer bogen her derfor 
heller ikke. Men som et bidrag til Svendborg 
købstads historie er det et nyttigt lille oversigts
værk i smuk lay-out og med mange gode illu
strationer.

Elly Nielsen: Sådan blev det så. E t sted
barns beretning om børneopdragelse 
1911-1930. Erindringsserien »Folk For
tæller« nr. 32. Udgivet af Foreningen 
Danmarks Folkeminder. 1996, 53 s., 
110 kr.

Med et stedbarns beretning har Foreningen 
Danmarks Folkeminder nået nr. 32 i serien om 
»Folk fortæller«. Som helhed er her tale om le
vende og givende erindringer.

Elly Nielsens erindringer er en barks beret
ning om fire søskende, der efter moderens død i 
barselseng bliver overladt til en stedmoder, der 
ikke magter opgaven og tugter dem med hård 
hånd. Man følger Elly og hendes søskendes gen
vordigheder, der bliver endnu alvorligere efter 
faderens død. Kort efter sin konfirmation bliver 
Elly sendt på optagelseshjem på Fanø og siden

til et pigehjem på Falster. Elly er en fin iagtager 
og giver i sine erindringer en levende og detalje
ret beskrivelse af livet i København omkring 1. 
verdenskrig. Hun beskriver også indgående, 
hvordan tilværelsen formede sig for de piger, der 
af forskellige årsager, måtte tilbringe en længe
re periode på optagelseshjem eller pigehjem i 
1920’ernes Danmark. Elly Nielsens beretning 
om livet på pigehjemmet virker stærk og trovær
dig, ikke mindst fordi det først er her hun ople
ver en vis grad af tryghed på trods af de ret så 
barske opdragelsesmetoder, ligesom det bliver 
pigehjemmet, der for hende kommer til at frem
stå som hendes egentlige hjem.

Henrik Gjøde Nielsen: Dengang i Vi
borg -  Hjørner a f  byens og egnens hi
storie. 1995. 72 s., 98 kr.

Den lille bog er et resultat af Henrik Gjøde Niel
sens etårsvikariat som arkivar ved Lokalhisto
risk Arkiv på Viborg Museum. Her var en af op
gaverne for arkivaren at forsyne ugeavisen Vi
borg Nyt med et ‘museumshjørne’, en lille artikel 
om et hjørne af Viborgs historie. En form for op
gave som de fleste, der har prøvet at arbejde som 
arkivar ved et lokalhistorisk arkiv kan nikke 
genkendende til. Undertiden kan det give anled
ning til i kort form at tage emner og områder op, 
som man gerne ville have haft tid til at gøre me
re ved, eller som man i det mindste gerne vil 
henlede andres opmræksomhed på. Undertiden 
kan det også være et spørgsmål om, som Henrik 
Gjøde Nielsen ærligt skriver, at gå ind i arkivet 
og med lukkede øjne trække en tilfældig pakke 
frem, som så på den eller anden måde måtte 
gøres til ugen ‘museumshjørne’ Bogen består af 
et uddrag af disse artikler og er således på alle 
måder et uprætentiøst stykke dagligt lokalhisto
risk håndværksarbejde.

Der er alle hånde emner og temaer imellem 
hinanden. Vi får lidt at vide om bødlen i Viborg, 
også noget om taksterne for de forskellige ydel
ser, bødlen kunne tilbyde, der er også noget om 
Viborgs første avis, om Steen Steensen Blichers 
far og de virkelige tildragelser bag Brudstykker 
af en landsbydegns Dagbog og meget mere. De 
mange små artikler viser, at Henrik Gjøde Niel
sen mestrer kunsten at skrive kort og levende 
om en lang række forskellige emner. Det er et 
smukt eksempel på denne for lokalhistorisk ar
bejde, som alene skæmmes at nogle undertiden 
overordentlig ringe illustrationsgengivelser.
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Leif Rasmussen: Georg sagde: »Hug en 
kage!«. Livet i et københavnsk arbej
derhjem omkring 2. verdenskrig, 1995. 
88 s. 98 kr.

Leif Rasmussen fortæller i sine erindringer le
vende om, hvordan livet formede sig for ham og 
hans familie på livets absolutte skyggeside i en 
baggård på Nørrebro i København under depres
sion i tredieverne, under besættelsen og i de 
første efterkrigsår indtil 1950’ernes begyndelse. 
Erindringerne er skrevet med en god portion hu
mor og absolut uden sentimentalitet og selv
medlidenhed, selv om han fortæller om en barn
dom og ungdom under særdeles fattige kår og 
uden overdreven varme og kærlighed i familieli
vet. Her er godt iagttagne beskrivelser af daglig
dagen og højtiderne i familien, og af hvordan der 
på trods af de fattige kår alligevel var overskud 
til et socialt og politisk engagement.

Efter endt skolegang kom Leif Rasmussen i 
lære som typograf, og hans erindringer rummer 
levende og indgående skildringer af livet på et 
større bogtrykkeri på denne tid. Her er fine skil
dringer af tone, omgangsformer og arbejdsvilkår 
blandt den tids typografer i og udenfor arbejdsti
den.

Vi følger Leif Rasmussen fra hans tidligste år, 
og indtil han som nyudlært svend med soldater
tiden bag sig stifter familie og bosætter sig i et 
lille kolonihavehus i Avedøre.

Poul Kjeldgaard: Student i fyrrerne. 
Eget forlag 1995. 117 s. 100 kr.

En ganske anden form for erindringer er Poul 
Kjeldgaards lille bog om hans tid som elev på Vi
borg Katedralskole og som studerende i Køben
havn på Polyteknisk Læreranstalt og i de sidste 
københavnerår som regensianer. Poul Kjeld
gaard har tidligere begået sig som historisk 
skribent med bl.a. Thisteds amts veje og vand
løb, 1992, og Lauritz Thagaard -  en embeds 
mand ved enevældens lokaladministration, 
1994. Her er det imidlertid hans egen ungdom, 
der er emnet, og kildegrundlaget i vid ud
strækning hans egne dagbøger fra disse år.

Med udgangspunkt i sin tid som elev på Vi
borg Katedralskole beskriver Poul Keldgaard 
først og fremmest problemerne for en ung og ab
solut ikke velbeslået provindstudent i Køben
havn under besættelsen. Poul Keldgaards far 
var skolelærer og med en større børnefolk, der 
alle skulle have en uddannelse, kneb der alvor
ligt at få pengene til at slå til.

De første år i København var tydligt præget 
af en overordentlig beskeden levefod og et meget 
flittigt studenterliv.

De sidste studenterår fik imidlertid et lidt an
det præg. I 1945 fik Poul Kjeldgaard legatet 
»Det store Kommunitet« for tre år. Til legatet 
var knytttet muligheden for at komme til at bo 
på Regensen, og den mest levende del af erin
dringerne er Poul Kjeldgaards beskrivelse af li
vet på Regensen i de følgende år. Det blev tydlig
vis lidt af et kulturchok for den nøjsomme og 
flittige provinstudent at rykke på Regensen med 
dens mange traditioner, en undertiden ret så 
bramfri tone blandt regensianerne og de ikke al
tid lige fredelige fester. Der er en aldeles pragt
fuld beskrivelse af den unge mands moralske 
tømmermænd efter den første større fest på Re
gensen, hvor øllet og brændevinen flød i rigelige 
mængder. At deltage i en sådan fest passede ik
ke rigtig ind i Poul Kjeldgaards forestillinger 
om, hvordan et lykkeligt åndfuldt liv skulle le
ves. Så selv om han faktisk havde moret sig, var 
han ikke så lidt betænkelig ved, om hans hidti
dige normer ikke stod i fare for at gå i forfald.

Poul Kjeldgaards videre beretning om årene 
på Regensen tyder dog på, at han på trods af en 
vis reservation over for det alt for vilde studen
terliv faldt godt til på det gamle kollegium og 
her havde nogle lykkelige år. Erindringernes 
værdi ligger først og fremmest netop i beskrivel
serne fra Regensen.

Veronika Eisermann og Hans Wilhelm 
Schwarz: Archive in Schleswig-Hol
stein. Landesarchiv Schleswig-Hol
stein 1996.115 s.

Med Landesarchiv-loven af 1992 er arkivforhol
dene i Slesvig-Holsten kommet i faste, juridiske 
rammer. I en dansk sammenhæng er ikke 
mindst lovens § 15, der først træder i kraft den 
1. januar år 2000, interessant. Ifølge denne pa
ragraf skal de kommunale myndigheder heref
ter sikre opbevaringen og tilgængeligheden af 
deres arkivalier enten gennem oprettelsen af et 
eget arkiv, gennem oprettelsen af et fælleskom
munalt arkiv eller ved overdragelse af arkivali
erne til det slesvig-holstenske landsarkiv eller 
et andet offentligt arkiv. Til sammenligning kan 
nævnes, at danske kommuner nok har en pligt 
til at opbevare de arkivalier, rigsarkivaren be
slutter skal bevares, men de har til gengæld in
gen forpligtelse til at gøre dem tilgængelige, 
såfremt arkivalierne ikke afleveres til et offent
ligt arkiv.

Archive in Schelswig-Holstein er en kombine
ret arkiv- og administrationshistorisk guide. 
Der indledes med en kort præsentation af Lan
desarchive Schleswig-Holstein, arkivets adres
se, åbningstidspunkter og litteraturhenvisnin
ger. Derefter følger en præsentation af arkivfor
holdene i de enkelte »amter« og frie byer samt
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enkelte særsamlinger. Hvert afsnit indledes 
med en geografisk og historisk/administrations- 
historisk præsentation af amtet/byen efterfulgt 
af en kort omtale af de enkelte arkiver, deres op
rindelse, deres samlinger, åbningstidspunkter 
og evt. litteraturhenvisninger. Til sidst præsen
teres det danske mindretals arkiv i Flensborg 
(Archive der dänischen Minderheit im Landsteil 
Schleswig), den nordelbiske evangelisk-luther
ske kirkes arkiv i Kiel (Nordelbisches Kirchen
amt-Archive) og endelig det slesvig-holstenske 
arkiv for arkitektur og igeniørbyggekunst i Sles
vig (Schleswig-Holsteinisches Archiv für Archi
tektur und Ingenieurbaukunst).

Bogen slutter af med en gengivelse af den 
slesvig-holstenske arkivlov og et nyttigt stedre
gister, der kan lede den lokalhistoriske arkiv
bruger til det arkiv, der dækker den relevante lo
kalitet.

Med denne arkivguide har alle, der arbejder 
med slevig-holstensk historie fået et særdeles 
nyttigt hjælpemiddel. Ærgeligt kun, at man ikke 
har villet ofre mere på bogens lay-out. Det ville 
have pyntet med et par illustrationer, for slet ik
ke at tale om et kort.

Peter Henningsen: Nøgne og brødløse -  
om Store Egholm. JP J  Industrial 
1996. 58 s.

Med denne lille bog har Peter Henningsen på en 
gang skrevet et lille stykke lokalhistorie og soci
al- og landbrugshistorie. I følge forordet blev Pe
ter Henningsen i sommeren 1994 stillet over for 
den udfordring at skrive en lille bog om Store 
Egholm, en lille forblæst holm i Østersøen, der 
kun havde været beboet i en kort periode -  helt 
nøjagtig 37 år -  i forrige århundrede.

Det må have været lidt af en udfordring, som 
faktisk har udmøntet sig i et interessant stykke 
historie. Store Egholm har fra gammel tid været 
hævdvunden græsningsareal for bønderne i 
Marstal sogn på Ærø. Hver sommer blev kreatu
rerne sejlet fra Strandbyen i Ommel til de to 
små egholme, hvor de igen blev hentet hjem ud 
på efteråret. Men fra 1863 til 1900 var øen også 
hjemsted for enkelte familier. Da bebyggelsen 
var på sit højeste, var der i alt fire landbrugs
ejendomme på holmen, hvis beboere ernærede 
sig af en blanding af søfart, fiskeri og lidt land
brug.

Det har været et ensomt og isoleret liv, hvor 
det omgivende hav i dårligt vejr ofte har truet 
med oversvømmelse og ødelæggelse af både hus, 
dyr og afgrøder for slet ikke at snakke om men
neskeliv. Kontakten med omverdenen foregik 
via jolle- og bådtransport til Ærø og de andre 
omkringliggende øer, og børnene måtte enten 
selv ro, eller sejles af forældre eller ældre 
søskende, når de skulle i skole på den større ø 
Birkholm.

Kun fattigdom og armod kan have fået men
nesker til at søge sig en levevej her. Baggrunden 
for bebyggelsen har ifølge Peter Henningsen 
været det befolkningspres, der i sidste halvdel af 
1800-tallet var meget udpræget i det sydfynske 
område, og som truede småkårsfolk og børnerige 
familier på deres levebrød. Det blev vanskeligt 
overhovedet at få jord, og i alt fald at få jord som 
småkårsfolk kunne betale. Ville man ikke nøjes 
med en tilværelse som tyende, kunne man -  som 
mange gjorde -  forsøge lykken i Amerika, men 
man kunne også nøjes med det lille skridt at 
købe jord, hvor den var til at få for penge: f.eks. 
på Store Egholm. Historien viser dog, at her var 
vilkårene for barske. Kun få af beboerne holdt 
ud i en længere periode.
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