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Folketællingen 1801 på Mandø
Af Musse Beck

I Personalhistorisk Tidsskrift 1988:2 side 131 
ff har Tommy P. Christensen en artikel med 
overskriften »Folketællingen 1801 -  pålidelig 
eller mangelfuld«?

Det drejer sig om en undersøgelse af folke
tællingen 1801 for Astrup sogn på Falster 
med en overvejende fiskerbefolkning, sam
menholdt med Benny Brinchs undersøgelse af 
den samme folketælling for øen Fur, publi
ceret i Fortid og Nutid bd. XXV 1973. Mens 
Benny Brinch i sin undersøgelse fandt, at ca. 
en tredjedel af befolkningen på Fur manglede 
i tællingen, kommer Tommy P Christensen 
til det resultat, at tællingen i Astrup nærmest 
er »overtallig« i forhold til de undersøgte kil
der, herunder sørullen fra 1803.

Når jeg ser på mine egne erfaringer under 
arbejdet med Mandøs historie ca. 1700-1815, 
har jeg lidt svært ved uden videre at godtage 
Tommy P. Christensens konklusion, at folke
tællingen i 1801 stort set må betragtes som 
pålidelig, og vil godt yde mit bidrag til dis
kussionen med en undersøgelse af folketæl
lingen 1801 for Mandø -  den er nemlig også 
mangelfuld. På Mandø blev der i 1801 talt 97 
personer, mens sørullen fra 1802 alene regi
strerede 93 mænd og drenge, og sognepræsten 
Henrik Bruun i sin bog »Forsøg til en fysisk- 
oekonomisk Beskrivelse over Ejlandet Man- 
døe«, udgivet i Haderslev 1806, skriver, at 
»øens folkemængde de store med de små, 
samt de fraværende med iberegnede beløber 
sig til 204 personer«.

Til indledning en kort orientering om de spe
cielle træk, der gør sig gældende for Mandøs 
vedkommende, og som kan være af betyd
ning, når man skal vurdere årsagerne til den 
mangelfulde folketælling i 1801. Øen er en 
marsk-ø beliggende i Vesterhavet syd for

Ribe ca. 6 km fra fastlandet, omgivet af sand
vader, der er tørre ved lavvande og over
svømmet ved højvande. Havet både bryder 
ned og bygger op, det sidste gennem tidevan- 
dets materialeaflejringer, der foregår langs 
øens periferi, det vil sige, at det er marskenge 
og ikke agerjord, der lægges til.

En ikke nærmere dateret stormflod -  for
mentlig i 1500-tallet -  oversvømmede Mandø 
og splittede den i to meget små øer. Byen blev 
herefter flyttet fra Gammel Mandø, den øst
ligste af øerne, til Ny Mandø, hvor den stadig 
ligger, i læ af klitrækken på et lidt højere 
niveau end resten af øen, en placering, der 
sidst viste sin berettigelse under stormfloden 
den 24. november 1981, hvor hele øen var 
oversvømmet undtagen byen og klitterne. -  
Efter stormfloden begyndte øen at vokse igen, 
men det ser ud til at være foregået ret lang
somt indtil ca. midten af 1800-tallet, og først i 
begyndelsen af vort århundrede blev Mandø 
igen en hel ø. I 1801 bestod den stadig kun af 
to små øer samt nogle holme, Kathale 
Holme.

Mandø var krongods under Riberhus La
degård indtil 1741, hvor mandøboerne på en 
krongodsauktion selv købte deres ø for 864 
rigsdaler. Den var da ansat til 9 tdr. hartkorn. 
I 1801 var hartkornet det samme.

Med udgangspunkt i opmålingen af ager
jorden til markbogen 1683 er jeg ved en for
sigtig beregning nået til, at det dyrkede areal 
var på ca. 27 ha, heraf ca. 5 ha på Gammel 
Mandø, fordelt på 26 jordejere og 24 huse. 
Hertil kom et sandsynligvis lidt mindre areal 
med engjord og fædrift samt klitterne, der 
dengang var hvide. Jeg har ingen spor fundet 
af, at mandøboerne skulle have været fæstere, 
og markbogen oplyser, at jorden »arves af 
børnene efter forældrene«.

Musse Beck, f. 1925. Kontoruddannet. Lokalhistoriker.
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Landbruget var altså ikke noget at råbe 
hurra for, og det alene kunne ikke brødføde 
øens befolkning. Mændene var søfolk og fi
skere, mens landbruget tilhørte kvinderne. 
Fra begyndelsen af 1700-tallet bliver det mu
ligt at følge udviklingen i kilderne, og det ser 
ud til, at det fortrinsvis var de ældre mænd, 
der fiskede, mens de yngre i 1700-tallets første 
halvdel især sejlede fra Holland med hvalfan
gerskibene til Grønland; men under den flo- 
rissante handelsperiode og senere deltog de 
desuden i koffardifarten fra Holland, Ham
burg og Altona samt kongerigske havne som 
Århus og København. Sideløbende drev de i 
større eller mindre omfang skudehandel både 
syd og nord for toldgrænsen mellem kongeri
get og hertugdømmerne til stor fortrydelse for 
Ribes købmænd. Kvinderne holdt sig heller 
ikke alle til landbruget alene; nogle af dem 
kørte rundt på fastlandet og opkøbte og solgte 
fisk. Endelig leverede Mandø i lighed med de 
andre vesterhavsøer befarent mandskab til 
flåden.

Der er ingen tvivl om, at mændene også om 
nødvendigt var i stand til at drive et land
brug, selv om de måske måtte finde sig i at 
blive grinet lidt af, når de f.eks. kaldte en 
tovende for en »tamp« eller »kvajlede« et tøjr 
op, men deres fag var søfarten. For at tage 
tiden fra midten af 1700-tallet og fremefter, 
som er mest relevant for de undersøgte folke
tællinger, var for det første centraladmini
strationen interesseret i befarent mandskab, 
ikke blot til flåden, men også til handels
flåden. Det medførte, at man bevidst stræbte 
efter og støttede, at så mange søfolk som mu
ligt fik en uddannelse, som man ville sige i 
dag. Men for det andet -  og ikke mindst -  
havde der på Mandø (og de øvrige vester
havsøer) udviklet sig en faglig tradition og 
deraf følgende selvbevidsthed, som prægede 
hele det lille samfund. Der var på det nærme
ste tale om en kollektiv opdragelse af dren
gene fra de var små til at være sømænd, med 
mindre de var handicappede. Det gav sig 
bl.a. udslag i, at de yngste, når de skulle ud at 
sejle første gang, kom »under vingerne« enten 
hos en slægtning, eller i hvert fald nogen de 
kendte. Et andet udslag af denne tradition er 
de bestemmelser, man finder i de allerfleste

skifter og aftægtskontrakter om, at sønnerne, 
når de fyldte 18 år (somme tider 20 eller 21 
år), skulle »udrustes til søs« og have en vin
ters fri kost. F.eks. gik enkemanden Peder 
Hansen i 1784, som det var almindeligt på 
øen, på aftægt hos sin datter. Der var 5 søn
ner, hvoraf de 3 var umyndige, som søsteren 
skulle udbetale deres fædrene arv. De myn
dige skulle have den straks og de umyndige, 
når de fyldte 18 år. Samtidig skulle de sidste 
have »et forsvarligt udstyr til søs« i form af en 
halv skibskiste med fornødne klæder af uldent 
og linned samt mad og drikke, »og om de 
imidlertid kom til søs og henne igen, skal 
enhver nyde en vinters fri kost af deres fø
destavns beboere«. I 1813 hed det f.eks. bare 
»et forsvarligt udstyr til søs efter almindelig 
sømandsbrug«.

Nu som før havde Mandø fortrinsvis for
bindelse med fastlandet ved lavvande, et for
hold, som især med tidligere tiders transport
midler må have forekommet folk på fastlan
det både besværligt og risikabelt og bidraget 
til, at den kom til at virke meget afsideslig
gende. Den eneste »fremmede« øvrighedsper
son på øen var præsten, hvortil kom land
fogeden, som dog var en af deres egne og både 
skulle varetage myndighedernes og øens egne 
interesser. Det må indimellem have været no
get af en balancegang, da mandøboerne i 
mange tilfælde benyttede sig af den afsides 
beliggenhed til at gøre, som det passede dem. 
F.eks. var der sikkert en hel del af de varer, 
skuderne handlede med, som aldrig havde set 
en tolder.

Som led i mit arbejde med Mandøs historie 
har jeg så vidt muligt rekonstitueret øens fa
milier i 1700-tallet. Dette materiale var et 
velegnet udgangspunkt for en undersøgelse af 
folketællingen 1801 set i forhold til tællin
gerne i 1787 og 1834, specielt sammenholdt 
med sørullen fra 1802, og en registrering der
udfra af befolkningen i perioden 1785-1835. 
Bl.a. fordi mandøboerne var selvejere, findes 
der ingen godsprotokoller eller lignende at 
støtte sig til, så grundlaget for registreringen 
måtte blive kirkebøgernes oplysninger om 
fødte, viede, døde og faddere, suppleret med 
hvad jeg kunne finde i skifteprotokoller,
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skøde- og panteprotokoller og justitsprotokol
ler samt enkelte oplysninger fra andre arkiv
grupper. Det var egentlig ikke så lidt disse 
arkivalier kunne supplere kirkebøgerne med; 
men det var også nødvendigt specielt i første 
del af registreringsperioden. Mens de senere 
kirkebøger fra 1804 og fremefter stort set er 
omhyggeligt ført og giver rimeligt pålidelige 
og fyldestgørende oplysninger, er den første 
kirkebog fra 1722-1804 behæftet med adskil
lige mangler. Den er generelt i en meget dår
lig forfatning og sine steder svær at læse og/ 
eller dårligt ført. Det sidste kunne hænge 
sammen med, at præsterne fra ca. 1750 skif
tede i hurtig rækkefølge; men det gjorde de 
også efter 1804, og alligevel er føringen af 
kirkebøgerne som sagt betydeligt mere på
lidelig i de efterfølgende end i den første, som 
tydeligt bærer præg af, at den i vakancerne er 
blevet ført enten af degnen eller vikarierende 
præster fra fastlandet. Omkring 1798, hvor 
præsten Peter Lauritz Mulvad kom til, ind
trådte der dog en bedring -  bortset fra at der 
er blevet byttet rundt på de sidste sider med 
vielser i 1801 og 1802 ved landsarkivets re
staurering af kirkebogen, og at vielserne for 
1803, så vidt jeg kan beregne, delvis mang
ler.1 Kirkebogens alvorligste mangel er dog 
en lakune fra ca. 1755-1770. Det eneste, der 
her er ført igennem, er konfirmandlisterne. 
Ellers findes der kun begravelser ca. 1755-63 
samt nogle brudstykker af kommunikant- 
regnskaber for årene 1761-65, 1769-76,
1781-88 og 1790, som det i parentes bemær
ket har været et større detektivarbejde at få 
dateret. Kommunikantregnskabet gav mig 
ganske vist mulighed for at samle nogle »løse 
personer« op i form af tilflyttere over kortere 
eller længere tid, men den lange lakune be
tød, at jeg i en hel del tilfælde var afskåret fra 
at gå tilbage og efterkontrollere især dåbsind
førsler og vielser i relation til folketællingen 
1787. Her var specielt skifter og aftægtskon
trakter til stor hjælp.

Til og fraflyttede personer inclusive tjeneste-

Folketallingen 1801 på Mandø

piger (man havde kun meget sjældent tjene
stekarle, mest som »siettere« fra fastlandet i 
høsttiden) voldte i enkelte tilfælde problemer, 
og kirkebogens til- og afgangslister begynder 
først at fungere nogenlunde omkring 1835. På 
den anden side lever man i så lille et samfund 
uundgåeligt tæt på hinanden, og det betyder 
også, at en hel del af de tilflyttede før eller 
senere dukker op i kilderne i den ene eller den 
anden sammenhæng. Det gælder naturligvis 
især personer, som er blevet gift med en fra 
øen og har slået sig ned der, men også folk 
med en løsere tilknytning kan f. eks. optræde 
som faddere eller -  for tjenestepigernes ved
kommende -  som konfirmander. Man ser li
geledes, at fraflyttede senere deltog som fad
dere, når deres familie på Mandø havde bar
nedåb. -  Hvad konfirmanderne angår, bør 
jeg måske tilføje, at der i årene 1807-14 blev 
konfirmeret ialt 13 »fremmede« drenge på 
Mandø, de fleste i 1808 og 1809. Jeg er tem
melig overbevist om, at det var unge mænd, 
der skulle ud at sejle sammen med søfolk fra 
Mandø og derfor blev konfirmeret dér for at 
være parat til at tage af sted med kort varsel 
(måske var det kaperkrigen, der lokkede). En 
af dem var en befaren matros fra Gørding, og 
i modsætning til tjenestepigerne blev de kon
firmeret med skriftlig tilladelse fra sognepræ
sten i deres hjemsogn. -  For tjenestepigernes 
vedkommende brugte man tilsyneladende for 
en stor del øens egne piger, men adskillige af 
disse har uden tvivl i perioder været i tjeneste 
på fastlandet eller de andre øer, mens om
vendt piger herfra har tjent på Mandø. Af 
kilderne kan man imidlertid sjældent se, hvor 
længe de har været til- eller fraflyttede. I øv
rigt drejer det sig om forholdsvis la. Det var 
langt fra alle familier, der havde tjenestepi
ger. Antallet svingede noget bl.a. afhængig af 
søfolkenes indtægter.

I det store og hele mener jeg, det er lykke
des mig at finde størstedelen af disse til- og 
fraflyttede personer. Det har dog været nød
vendigt, især for nogle mænds vedkommende, 
at operere med begrebet »forsvundet« i regi-

1. Antallet af vielser for de enkelte år er i en statistik pag. 94 i kirkebogen opgjort til 3 i 1801,4 i 1802 og 4 i 
1803, men faktisk var der af daterede vielser i 1801 6, i 1802 4 -  og i 1803 altså sandsynligvis 2 
(udaterede).
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streringen. Det hænger sammen med, at de 
var søfolk. Præsterne har ganske vist i mange 
tilfælde indført sømænd, der »blev derude« i 
kirkebogen, men langt fra alle. Det lod sig 
altså ikke altid afgøre, om en mand var om
kommet på havet eller blot flyttet fra øen, og 
efter et par års spillerum efter sidste »livs
tegn« (konfirmand, fadder el. lign.) er de ud
gået af materialet.

På mange måder kan det være en fordel at 
arbejde med et begrænset antal personer i et 
så sluttet samfund som på Mandø. Man lærer 
de enkelte familier og personer godt at kende 
og kan også i de fleste tilfælde finde ud af, 
hvor de boede. Byens udstrækning var ikke 
stor, ca. 600 m fra de nordligste huse (nu
værende matr. nr. 1 a og 2 a) til kirken syd
ligst i byen, og ca. 200 m på sit bredeste sted: 
her lå -  og ligger stort set stadig -  alle byens 
huse, mellem 46 og 48 i perioden 1785-1835. 
Matrikelnumre fik de ikke før ved udskift
ningen i 1879/80. Skulle husene tælles op, 
begyndte man som regel fra nord og num
mererede dem fortløbende efter, hvor mange 
der nu var, idet dog sammenbyggede huse, 
der ejedes af to familier, somme tider blev talt 
som to og somme tider som ét hus. Det er 
bevidst, at jeg anvender ordet »hus«, som var 
det, mandøboerne selv brugte. Ordet »gård« i 
betydningen landbrugsejendom er jeg ikke 
stødt på i denne periode.

Da jeg ikke havde mulighed for at fa mit 
materiale EDB-behandlet, måtte jeg foretage 
en manuel registrering på kartotekskort af 
øens befolkning fra 1785 frem til 1835, og 
valgte som udgangspunkt et kort over øen fra 
1839, udarbejdet af landinspektør Thyregod. 
På dette kort, som er det første pålidelige over 
Mandø, er husene nummereret fra nord mod 
syd, og en sammenligning med folketællingen 
1834 havde dels vist, at tællingens rækkefølge 
svarede ret nøje til kortets, dels at familiernes 
antal stemte overens med husenes. Mit kend
skab til husenes ejerforhold er tilstrækkeligt 
omfattende til, at størsteparten af øens fami

lier i 1785 kunne placeres på kort med »de
res« husnummer. De øvrige fik kort mærket 
med bogstaver, mens »løse« personer, pas
santer o. lign. blev grupperet på samlekort. 
Alle kort blev forsynet med rubrikker for de 
nødvendige data, herunder en rubrik for hver 
af de tre tællinger. På denne måde havde jeg 
bedst styr på, at alle kom med, og mulighed 
for en grundig efterkontrol med kilderne. Når 
jeg således startede med familierne i 1785, var 
det naturligvis spændende at se, hvilket folke
tal jeg nåede frem til i 1834, men det viste sig 
kun at ligge 3 over folketællingens antal.2 For 
alle tre tællinger gav registreringen følgende 
tal, med folketællingernes tal i parentes: 1787: 
235 (162), 1801: 204 (97), 1834: 246 (243).

Det er givet, at de tal jeg er kommet frem til 
ved registreringen, må være minimumstal og 
også de jure-tal. Det antal personer, jeg har 
registreret, var bosat på Mandø, uanset om 
de var til stede på tællingsdagen eller ej. Det 
gælder specielt folketællingerne 1787 og 1801. 
I 1834 stemmer registreringens og tællingens 
tal så nøje overens, at der må antages at være 
tale om reelle tal. Tallene er for små til at 
være statistisk signifikante i sig selv, og jeg 
har afstået fra at bringe alt for mange af de 
tabeller og procentberegninger, som jeg selv
følgelig alligevel har siddet og leget med un
der forarbejdet -  om ikke for andet, så for at 
demonstrere for mig selv, hvor lidt de siger, 
f.eks. sammenholdt med landsstatistikker.

For alle tre tællinger gælder det, at det er 
præsten, der har udfyldt skemaerne, sam
mentalt siderne og signeret tællingen. Man 
skulle jo tro, at det med byens ringe udstræk
ning ville have været svært at overse nogen 
ved en sådan tælling. Teoretisk kunne det vel 
lade sig gøre at sidde hjemme og gennemgå 
byen hus for hus, hvad enten det var præsten, 
degnen eller landfogeden, der stod for tæl
lingen. Alligevel er der ikke så lidt forskel på 
de tre tællinger.

Folketællingen 1787 er også behæftet med 
visse mangler, der til en vis grad må skyldes, 
at præsten først havde tiltrådt embedet et par

2. De tre overskydende personer er 2 unge piger, der sagtens kan have været ude at tjene, og en ung mand, 
som faktisk omkring den tid flyttede fra øen, men er med i materialet, fordi han var fadder på Mandø i 
august 1834.
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Tabel 1. Bevægelser i folketallet 1787-1801.

Registeret folketal 1787 
Heraf døde 61

235

forsvundet 10
fraflyttet 24 -9 5

140
Fødte 1787-1800* 97
Heraf døde — 35 +62

tilflyttet 14
fraflyttet — 12 + 2 +64

Registreret folketal 1801: 204

* Der er ingen fødsler eller dødsfald i 1801 før 
tællingsdatoen den 1. februar.

måneder, før tællingen blev foretaget den 1. 
juli (den er dog først dateret den 8. august). 
Slutresultatet er rettet fra 160 til 162 -  til
fældigvis 81 af hvert køn -  men herfra skal 
trækkes 4 personer, der er talt dobbelt, og et 
barn, som ikke kan findes nogen steder hver
ken før eller efter tællingen, og som må være 
en fejlskrivning, så det endelige tal bliver 157. 
Udover at enker/enkemænd og aftægtsfolk 
som venteligt er underrepræsenteret i tællin
gen, mangler der imidlertid dels nogle enkelt
personer rundt omkring i familierne, dels hele 
familier, ialt 8 med tilsammen 20 børn. Det er 
ikke, som man måske kunne vente i betragt
ning af tællingstidspunktet, overvejende sø
folk der mangler. Af dem er der 27 i tællingen 
(heraf 17 i Asiatisk og Islandsk Kompagni) 
samt 13 fiskere, blandt hvilke der sikkert skju
ler sig en del søfolk. I alt skulle der efter mine 
beregninger mangle 78 personer i tællingen, 
så antallet kommer op på 235.

Til gengæld er det mit indtryk, at folketæl
lingen i 1834, set i forhold til min registrering 
og Thyregods kort fra 1839, må anses for 
fuldt pålidelig og desuden meget samvittig
hedsfuldt udført. På baggrund af tællingsda
toen den 18. februar er det her mere for
ståeligt, at søfolkene er rigeligt repræsenteret. 
Ud af 62 mænd i alderen 16-50 år var der 48 
søfolk fra skibsdreng til skipper (samlet antal 
mænd og drenge: 118).

Ved min registrering af folketallet i 1801 har 
jeg ikke bevidst stræbt efter at nå det samme

Folketællingen 1801 på Mandø

tal, 204, som pastor Bruun opgiver i sin bog 
fra 1806, og det er naturligvis heller ikke præ
cis de samme personer, det drejer sig om, 
men det tyder dog på, at resultatet af regi
streringen ligger ret tæt på de faktiske tal, 
med et udsving på fa personer til den ene eller 
den anden side. Under alle omstændigheder 
er der tale om et dobbelt så stort folketal som 
i tællingen, men samtidig om et fald på ca. 30 
i forhold til det registrerede folketal på 235 i 
1787. På baggrund af de små tal er et fald på 
omkring 13% temmelig meget; hvad årsa
gerne til dette fald kan tænkes at være, har jeg 
søgt at gøre rede for i Tabel 1.

De 10 forsvundne er alle mænd, og som før 
omtalt må en del af dem formodes at være 
omkommet på havet (7 omkomne søfolks 
dødsfald er indført i kirkebogen). De øverste 
24 fraflyttede udgør en ret stor gruppe i for
hold til folketallet. Heri indgår for det første 
en del personer, som har relation til to af øens 
præster, Søren Krag (1778-82) og Hans Jør
gen Bierring (1782-87). Det drejer sig dels 
om pastor Bierrings unge enke og lille datter, 
som boede i præstegården på tællingstids
punktet, men forlod øen ved nådsensårets ud
løb, dels om tjenestefolk af begge køn, som de 
to præster »importerede« til øen, og som igen 
flyttede derfra med deres tilkomne børn om
kring 1788/89. Af dem var 8 med i tællingen. 
For det andet har jeg kendskab til 10 personer 
som flyttede fra øen i løbet af 1790’erne: 1) En 
familie på 4 som i 1798 flyttede til Sønderho. 
2) Af den fattige krøbling og tidligere skole
holder Peder Carstensens 8 børn blev en dat
ter gift i Vester Vedsted, to sønner blev gift og 
slog sig ned på Sønderho (hvor den ene se
nere blev kaperkaptajn), og én søn flyttede til 
ukendt opholdssted. 3) 2 yngre mænd flyttede 
til henholdsvis Korsør og Juvre på Rømø, 
hvor de blev gift. Den sidste var skipper og 
havde i 1802 4 søfolk fra Mandø i sin be
sætning. -  Den nederste gruppe til- og fra
flyttede omfatter passanter og præstefamilier, 
inclusive deres på øen fødte børn, i perioden 
1787-1800.

Arsagen til faldet synes altså for en stor del 
at være de fraflyttede og forsvundne, sam
menholdt med, at der ikke var noget fødsels
overskud i denne periode. Fra tællingstids-
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punktet i 1787 og indtil udgangen af 1800 
blev der foretaget 28 vielser. Heraf flyttede 1 
par (nogle af de tidligere omtalte tjenestefolk) 
måske allerede fra øen i 1787 -  de fik i hvert 
fald ingen børn på Mandø. Der var 18 før
stegangsvielser, 8 andengangsvielser samt 1 
tredje- og 1 fjerdegangsvielse. En enkelt 
mand, viet første gang i 1785, nåede at blive 
enkemand 3 gange i løbet af 1790’erne, fordi 
hans koner døde i barselseng, og giftede sig 
fjerde gang i 1798 (i alt døde 9 kvinder i 
barselseng i dette tidsrum). Ellers var der 
både sømandsenker og enkemænd blandt de 
flergangsviede.

De 97 børn, der er født i perioden, fordeler 
sig på 12 ægtepar viet før 1787 og 20 af de 
ovennævnte 28 ægtepar, samt en ugift kvinde 
med 1 barn. Det vil sige et gennemsnit på 3 
børn pr. par. For omkring halvdelen af ægte
parrenes vedkommende viser der sig fra ca. 
1790 en tendens til længere intervaller mel
lem børnefødslerne end i årene forud, og ikke 
kun hos de ældre ægtepar (tendensen bliver i 
øvrigt endnu mere iøjnefaldende i tiden efter 
1801 op til et »boom« i børnefødsler på 15 i 
1816). Jeg tror dette forhold har forbindelse 
med, at flere af søfolkene efterhånden sejlede 
på langfart og var fraværende længere tid ad 
gangen end førhen, hvor de som regel var 
hjemme hver vinter. Vielserne, hvoraf over 
halvdelen fandt sted i januar og december, 
ligger på ca. 2 pr. år til og med år 1800, men i 
1801 blev hele 6 par viet, 3 i januar og 3 i 
december. Det er muligt, at den tilspidsede 
storpolitiske situation omkring denne tid, 
som førte frem til slaget på Reden den 2. april
1801, har haft en vis indflydelse på beslut
ningen om at gifte sig.3

Nok så relevant for en undersøgelse af fol
ketællingen 1801 er de sammenligninger, der 
kan foretages mellem den og sørullen fra
1802. Sørullerne skulle egentlig på den tid

være opdelt i hovedruller (16-50 år), ung
domsruller (indtil 15 år) og ekstraruller over 
det gamle mandskab. Men for Mandøs ved
kommende er alle tre kategorier opført i en 
enkelt rulle, og det letter selvfølgelig over
blikket at have dem alle samlet på ét sted. 
Admiralitetet havde i 1793 givet tilladelse til, 
at mandøboerne kunne møde ved »delega
tion« på sessionen, landfogeden og 2-3 
mænd, som kunne give oplysninger til rullen 
på samtlige mænds vegne, ligesom der så vidt 
muligt skulle vises »skånsel« ved udskrivnin
gen, således at der blev nogen tilbage til at 
forsørge familierne. Det samme gjorde sig 
gældende i 1802, hvor 5 mænd mødte og gav 
oplysninger til rullen. Først kommer de gifte 
mænd og deres sønner, og derefter følger som 
en slags »ungdomsrulle« enkernes sønner og 
unge, enlige ugifte mænd.

I alt er der som tidligere nævnt opført 93 
mænd og drenge i rullen; men sammenlignet 
med mit materiale for folketællingen 1801 er 
der visse forskelle. En ældre, ugift handicap
pet mand er ikke med i rullen, sandsynligvis 
på grund af alder. Ligeledes mangler 2 
drenge på 12 og 16 år. I mit materiale er de 
registreret som forsvundet efter 1801, og det 
er uopklaret, hvornår de er forsvundet, men 
åbenbart i hvert fald inden sessionen i 1802. 
Endelig er præsten naturligvis ikke med i rul
len, mens han indgår i mit materiale. Disse 4 
personer opvejes dog af 4 andre, så slutresul
tatet stadig bliver 93. En familie med to søn
ner flyttede i 1798 til Sønderho, hvor de er 
med i folketællingen 1801, men vendte senere 
tilbage til Mandø. De er altså ikke med i 
materialet for 1801, men eftersom faderen og 
de to sønner er optaget i sørullen, havde de 
vel allerede da laet nok af Sønderho. Den 
fjerde person er noget tvivlsom. Det er en 
dreng på 15 år, som faktisk var født på 
Mandø, men ca. 1788/89 flyttede med foræl-

3. Senere findes der i hvert fald ét eksempel på, at mandøboernes tanker var påvirket af, hvad der foregik 
ude i den store verden. En ung 22-årig styrmand og hans 18-årige trolovede stillede i marts 1807 (et 
halvt års tid før »flåderanet«) hos præsten sammen med fire vidner. Han skulle nu ud at sejle, og da en 
sømands liv var usikkert, ville de gerne have trolovelsen indført i kirkebogen. Det fik de også, og 
samtidig skrev præsten og de fire mænd under som vidner på et gensidigt testamente, de to havde 
oprettet. Styrmanden var en af dem, der omkom på havet, uden at dødsfaldet står i kirkebogen. 
Testamentet fik kongelig konfirmation i 1811. Et par år efter giftede hans trolovede sig med en anden, og 
deres første barn blev opkaldt efter styrmanden.

104



Tabel 2. Mænd registreret 1801/optaget i sørullen 1802, 
talte og manglende, samt hvor mange der var ude at sejle i 
1802.

talt mangler
sejlede

1802

skipper 9 4 5 8
styrmand 7 1 6 5
helbefaren 1 1 - -
halbefaren 4 1 3 4
søvant 24 9 15 23

45 16 29 40
fripas 16 13 3 -
udygtigh.pas 2 - 2 -
slettet 1 - 1 -
drenge 0-15 
år 25 12 13 -

ialt: 89 41 48 40

Af de 23 søvante, der var ude at sejle, gjorde 1 
tjeneste på flåden som enrolleret matros. 21 af de 
øvrige, styrmænd og menige søfolk, sejlede med de 
8 skippere fra Mandø, 4 med en Rømø-skipper født 
på Mandø, 2 med skippere fra Nordby og Søn- 
derho og 1 med en skipper fra Ho. Om 3 oplyses 
blot, at de »er i farten«. Skipperne fra Mandø 
sejlede fra Arhus, København og Altona; en af de 
sidste førte eget skib. Om en styrmand oplyses, at 
han var i farten med en skipper fra Mandø, men 
denne skipper var rent faktisk en af de 5 mænd, der 
mødte på sessionen. Styrmanden har vel så haft 
ansvaret for skibet, mens skipper var hjemme på 
Mandø.

drene til Råhede, Hvidding sogn, Haderslev 
amt. I sørullen er hans opholdssted opgivet 
som Råhede, og det er den væsentligste grund 
til, at jeg ikke har ham med i mit materiale. 
Det kan måske diskuteres, om han alligevel 
skulle have været med i betragtning af, at han 
mangler i Haderslev amts tælling 1803, mens 
forældre og søskende er talt; -  men det be
høver ikke nødvendigvis at betyde, at han var 
på Mandø i 1801. Han kan være opført i rul
len, fordi han midlertidigt opholdt sig på 
Mandø, mens han ventede på skibslejlighed. 
-  Ellers stemmer antallet af mænd og drenge 
med folketællingsmaterialet, idet den eneste 
dreng, født i den mellemliggende periode, var 
søn af præsten og i øvrigt døde få måneder 
efter fødslen i 1801.

I sørullen er mandskabet inddelt i helbe
farne, halvbefarne og søvante. Efter reglerne
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krævede man for helbefarne 6, for halvbe
farne 4 og for søvante 2 års sejltid; men ind
delingen afhang dog i nogen grad af enrol- 
leringschefens skøn. Desuden fremgår det af 
sørullen, hvem der var skippere og styrmænd, 
hvem der havde udygtighedspas på grund af 
handicap, hvem der af forskellige årsager 
havde fripas, samt hvilke søfolk der var ude at 
sejle på sessionstidspunktet. -  Antallet af per
soner, der både er opført i sørullen og indgår i 
folketalsregistreringen, er 89. Af dem var de 
41 gift. 21 af de gifte mænd havde tilsammen 
35 sønner i alderen 2-23 år, og blandt disse 
sønner var 1 styrmand og 13 søvante. 13 
drenge og unge mænd i alderen 6-26 år var 
enten forældreløse eller sønner af en ugift 
kvinde og 5 enker. Af dem var 1 skipper, 1 
styrmand og 6 søvante. For 25 drenges ved
kommende i aldersgruppen 0-15 år er der 
intet anført om befarenhed og/eller sejlads. 
Det er naturligt nok for drengene mellem 0-10 
år, idet de tidligst kom ud at sejle som 11-12 
årige, men i aldersgruppen 11-15 år var der 8 
søvante ud af 14, og af disse søvante var 7 ude 
at sejle på tidspunktet for sessionen, de yngste 
på 12 år med familie -  en far eller en onkel. Af 
16 ældre mænd med fripas havde de fleste 
fripas på grund af alder og svagelighed, 2 
fiskede med både, 1 havde fripas som land
foged, 1 som degn og skoleholder (en forhen
værende skipper), 4 tilflyttere havde aldrig 
sejlet. 2 yngre mænd havde udygtighedspas 
på grund af handicap -  den ene var dog sam
tidig søvant. 1 ung mand blev slettet af rullen 
som død i maj 1802 på et skib ved Altona. 37 
ud af 46 mænd i aldersgruppen 16-50 var 
søfolk, og af disse var de 33 ude at sejle, da 
sessionen fandt sted. Med de 7 drenge bliver 
det i alt 40, der var ude at sejle.

Tabel 2 giver en oversigt over antallet af 
talte og manglende søfolk i 1801, sammen
holdt med sørullen, samt over hvor mange 
der var ude at sejle i 1802. I tabellen er an
vendt sørullens befarenhedsbegreber m.v.

Sørullen giver også oplysninger om hart- 
kornets størrelse, dog ikke i 5 tilfælde, hvor 
jeg véd der hørte jord til husene, ligesom 7 
aftægtsfolks aftægtsjord ikke er oplyst. Hart
kornet har muligvis været så beskedent, at 
man ikke har fundet det umagen værd at
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notere. Det største hartkorn var på 3 skæpper 
og 2 fjerdingkar, og det laveste på 3 fdk. Deler 
man hartkornet i 2 grupper, den ene fra 2 skp. 
og opefter, den anden under 2 skp., finder 
man i den første gruppe 3 skippere, 1 halvbe
faren, 2 søvante og 2 ældre med fripas, og i 
den anden gruppe 5 skippere, 3 styrmænd, 1 
helbefaren, 3 halvbefarne, 5 søvante og 4 
ældre med fripas. En ugift skipper ejede 
endnu ikke hus ogjord. I gruppe 2 befandt sig 
mindst én af øens velbeslåede skippere.

Umiddelbart ser det ud, som om tabel 2 
kunne forklare manglerne ved folketællingen 
1801, og at det var de fraværende søfolk, der 
manglede, men slet så enkelt er det nu ikke. 
Som antallet af ikke-talte drenge antyder 
manglede deres koner og børn også i en vis 
udstrækning, som jeg senere skal vise.

Folketællingen 1801 for Mandø omfatter 
som sagt 97 personer, fordelt på 24 hus
stande, præstens inclusive. Til 15 af husstan
dene hørte 42 børn og unge, 8 husstande be
stod af mand og kone -  5 ældre og 3 yngre 
forholdsvis nygifte par (herunder præsten). 
Et af de ældre par boede sammen med deres 
datter, en ung sømandsenke. Den 24. hus
stand bestod af en enke og hendes voksne 
datter. Enkens patronym er fejlagtigt anført 
som Nielsdatter i stedet for Hansdatter. 4 af 
husstandene havde tjenestepiger. Ganske vist 
forekommer der 5 i tællingen; men den femte 
var en ung pige opført som tjenestepige hos 
sin gifte halvbror, og det er tvivlsomt, om hun 
egentlig var det. Til 2 husstande hørte dels en 
ældre ugift mand, dels en enlig ugift kvinde 
på aftægt.

De gifte mænd på nær præsten var hus- 
mænd med jord. Set med øvrighedens -  her 
præstens -  øjne måtte dette være en selvfølge, 
men det tilslører, at landbruget efter øens 
sædvane tilhørte kvinderne. Den ene talte 
enke var ganske vist huskone med jord; men 
ellers indskrænker erhvervsbetegnelserne sig 
for kvindernes vedkommende til 5 tjenestepi
ger, 9, der vævede og 3 fiskehandlere, hvoraf 
den ene desuden var jordemor. Ved de aktive 
søfolk er det maritime erhverv nævnt først, 
eksempelvis »matros og husmand med jord«. 
Der var 17 søfolk i tællingen: 1 styrmand, 1

enrolleret matros (den samme, som i 1802 
gjorde tjeneste på flåden), 4 matroser og 3 
skibsdrenge. Betegnelsen »matros« dækker 
over 4 mænd mellem 34-48 år, der i sørullen 
var henholdsvis helbefaren, halvbefaren og 
søvant (2). Endelig var der 8 skippere, med et 
»overskud« i forhold til sørullen på 4. Af disse 
havde den ene »frasagt sig farten« som land
foged og de tre andre på grund af alder. De 
var altså ikke skippere i sørullens forstand -  
men måske gav de sig alligevel af med lidt 
skudehandel eller lignende? 13 af søfolkene 
var husstandsoverhoveder (undtagen den en- 
rollerede matros og de 3 skibsdrenge). 8 
mænd er kun opført som husmænd med jord,
1 som degn og skoleholder, og så var der 
naturligvis præsten.

Der er talt 54 kvinder og 43 mænd, men i 
mit registrerede folketal indgår 111 kvinder 
og 93 mænd, det vil sige, at der mangler 57 
kvinder og 50 mænd.

Tabel 3 og 4 skulle anskueliggøre mang
lerne. I tabel 4 er det af mangel på andre 
oplysninger stort set sørullens betegnelser, 
der er anvendt.

Tabel 3 afslører nogle skævheder i alders
fordelingen. I tællingen er der forholdsvis 
mange under 10 og over 40 år, 59 eller godt 
60% af alle talte, mens flertallet af de mang
lende befinder sig i de mellemliggende alders
grupper fra 11-40 år, nemlig 64 eller knap 
60% af samtlige manglende. Når så mange af 
de gifte i tællingen var over 40 år, hænger det 
sammen med, at 23 af alle ægtepar var blevet 
gift før 1790. Det er dog kun 19 af disse ældre 
par, der er talt. Af de resterende 14 yngre par 
mangler til gengæld de fleste. Som før nævnt 
er der i tællingen opført 15 husstande med 
børn og unge fra 0-30 år; men reelt var der 17. 
Et af de tilsyneladende barnløse ægtepar 
havde 5 børn mellem 16-26 år, 2 døtre og 3 
sønner, som ikke er talt, og enken med den 
voksne 34-årige datter (som jeg ikke regner 
med til børnene) havde ud over hende 2 
ugifte sønner på 23 og 25 år, der må have hørt 
til husstanden, men som heller ikke er talt. De 
25 børn under 10 år i tællingen hørte alle til 
de talte husstande; men i 8 af husstandene 
mangler 15 mellem 11-30 år, af dem 8 mænd,
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Tabel 3. Talte og manglende i folketællingen 1801 fordelt på køn, alder og civilstand.

Talte Manglende

alder:
ugifte ugifte

enker ialt
ugifte gifte

enker ialtK M K M K M K M

0-10 14 11 25 10 11 21
11-20 9 8 1 - - 18 10 13 - - - 23
21-30 3 - 4 2 1 10 7 12 4 4 1 28
31-40 2 - 4 4 - 10 - - 7 6 - 13
41-60 1 1 11 17 - 30 1 - 2 3 3 9
o. 60 - - 3 - 1 4 - - 1 1 11 13

ialt: 29 20 23 23 2 97 28 36 14 14 15 107

Der var ingen enkemænd på tællingstidspunktet i 1801. For mændenes vedkommende er der en difference 
mellem tabel 2, som viser et antal på 48 manglende mænd, der både er optaget i sørullen og indgår i 
registreringen, og tabel 3 hvor antallet er 50, idet de to tidligere omtalte forsvundne drenge ikke er talt og 
derfor indgår i denne tabel.

som alle var søfolk. Der var fra 1 til 8 børn i 
de talte husstande, men kun 5 af dem havde 
over 3 børn.

En nøjagtig opgørelse over antallet af 
manglende husstande er ikke mulig, idet der 
er 7-8 personer, hvis husstandsforhold ikke 
kendes. Jeg vil dog skønne, at antallet har 
ligget omkring 21-23. Helt konkret var der 17 
husstande med 46 børn og unge fra 0-30 år og 
derudover 4 forholdsvis nygifte par uden 
børn, hvor mændene var skippere. Til de 17 
husstande hørte alle manglende 21 børn un
der 10 år samt 25 af de ugifte mellem 11-30

år, mens 2 piger på 13 og 23 år er talt som 
tjenestepiger. Også her er de større søskende
flokke koncentreret på forholdsvis fa, idet kun 
4 havde over 3 børn.

I alderen mellem 11-40 år er der i alt 102 
talte og manglende, det vil sige halvdelen af 
det registrerede folketal på 204, og heraf er 
kun talt 38, 24 kvinder og 14 mænd. Af de 
resterende 64 udgør de ugifte godt 65% eller 
42. Men mens der er omtrent lige mange talte 
og manglende ugifte kvinder, henholdsvis 14 
og 17, er der for de ugifte mænds vedkom-

Tabel 4. Manglende mænd fordelt på alder og beskæftigelse.

alder: skipper styrmand halvbef. søvant andet uoplyst ialt

0-10 11 11
11-20 - - - 8 1 4 13
21-30 4 5 - 5 2 - 16
31-40 1 1 3 1 - - 6
41-60 - - - 1 2 - 3
over 60 - - - - 1 - 1

ialt: 5 6 3 15 6 15 50

4 skippere og 1 styrmand var gift. De øvrige blev det i de nærmest følgende år pånær to styrmænd som døde 
i 1803 og 1805, den ene ved Senegal og den anden ved San Domingo. De 3 halvbefarne og 2 søvante over 30 
år var ligeledes gift. Den yngste af skipperne var 23 år og ugift, den ældste hans gifte bror på 36 år. Under 
»andet« er der 3 ældre gifte mænd, den 20-årige mand der blev slettet af rullen som død, samt 2 mænd med 
udygtighedspas, den ene skrædder og gift, den anden skomager og ugift. De to forsvundne drenge, som vel 
nok har været søvante, indgår i de 15 drenge under »uoplyst«. For de øvrige 13 giver sørullen ikke 
oplysning om befarenhed.
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mende kun talt 8 mod 25 manglende. Det er 
ikke, fordi der var så mange flere ugifte mænd 
i de manglende husstande end i de talte. Det 
stod faktisk næsten lige, idet der til de talte 
husstande hørte 16 og til de manglende 14 af 
disse ugifte mænd; men med så små tal bliver 
virkningen straks synlig, når 8 fra de talte 
husstande mangler (at slutsummen ikke 
stemmer med tabellen skyldes 3 med ukendte 
husstandsforhold).

Det er påfaldende, at en stor del af de 
manglende mænd mellem 11-40 år er søfolk 
og nok især, at kun 2 (en skipper og en styr
mand) af i alt 18 i aldersgruppen 21-30 år er 
talt. Skal man foretage en opgørelse over det 
samlede antal søfolk i 1801, nytter det ikke at 
gå ud fra tabel 2, der kun viser de talte og 
manglende mænd, som er fælles for registre
ringen og sørullen (der var også flere gifte 
mænd i 1802 end i 1801). Jeg mener ikke, 
man kan komme uden om at regne tællingens 
4 »overtallige« skippere med til de aktive sø
folk, selv om de ikke var skippere i sørullens 
forstand. Derimod kan der være tvivl med 
hensyn til 3 drenge mellem 12-15 år, der i 
tællingen ikke er opført med noget erhverv, 
men som ifølge sørullen var søvante. Det 
kunne de være blevet i den mellemliggende 
tid, så de er for en ordens skyld holdt uden for 
opgørelsen. Hvis man til de 29 søfolk i tabel 4 
lægger den 20-årige mand, der døde i 1802, 
og de to, sandsynligvis søvante, forsvundne 
drenge, bliver det samlede antal manglende 
søfolk 32. Hertil kommer de 17 søfolk i tæl
lingen. Det vil sige, at af i alt 93 mænd var 
mindst 49 søfolk. 10 af dem var over 40 år, og 
her mangler én, men af de resterende er kun 8 
talt, mens 31 mangler. Af dem var de 10 gift, 
og deres husstande mangler ligeledes: de 4 
ovennævnte forholdsvis nygifte og barnløse 
skippere, samt 6 med 16 manglende børn og 1 
talt. De manglende børn var mellem 0-11 år. 
Kun i 4 af de manglende husstande var der 
ingen søfolk.

Noget kunne med andre ord tyde på, at der er 
holdt så mange søfolk som muligt uden for 
tællingen i den alder, hvor »risikoen« var 
størst for udskrivning til flåden. Netop i disse 
år var udskrivningen øget kraftigt på grund af

de urolige internationale forhold, og i betragt
ning af den væsentlige betydning indtægterne 
fra søfarten havde for øens befolkning, er det 
ikke vanskeligt at forestille sig, at søfolkene 
langt foretrak at sejle i koffardifart frem for at 
gøre tjeneste i flåden, hvor de havde udsigt til 
lav hyre og ubestemt tjenestetid. Som situa
tionen var, havde de vel heller ikke nogen 
større tiltro til Admiralitetets løfter om »skån
sel« ved udskrivningen.

Der kan naturligvis også have ligget andre 
årsager bag. Det var trods alt ikke alle de 
manglende, der var søfolk. Nogle kan have 
været fraværende på tællingstidspunktet og 
andre udeladt af skattemæssige grunde, men 
når så mange ikke er talt, kan det være svært 
at afgøre den konkrete årsag. Måske i nogle 
tilfælde en kombination af flere ting. Der er 
antydninger af, at nogle piger mellem 15-21 
år kan have været ude at tjene, idet der i 5 
husstande kun mangler en enkelt datter, men 
til gengæld i et par andre både døtre og søn
ner. Teoretisk var der heller ikke noget i vejen 
for, at en del af søfolkene var ude at sejle, men 
i betragtning af tællingstidspunktet, 1. fe
bruar, vel næppe alle 32. Desuden er resten af 
husstandene for deres vedkommende i så 
mange tilfælde heller ikke talt. Man kunne 
spørge, om pigerne i disse husstande så er 
udeladt, fordi de var ude at tjene, eller fordi 
deres fædre og/eller brødre var søfolk. Og 
noget tilsvarende kunne man måske spørge 
om for de enkers vedkommende, hvis sønner 
var søfolk; men det drejer sig trods alt kun om 
3 af de i alt 15 manglende enker. 8 af disse 
enker var på aftægt, 5 hos talte og 3 hos 
ikke-talte familier, og det er ikke usandsyn
ligt, at både de og de øvrige enker faktisk er 
udeladt af skattemæssige grunde. Af aftægts
folk var der i alt 15, fordelt på 2 ugifte kvin
der, 9 enker og 2 ægtepar. Der er talt 4, men 
kun i ét tilfælde fremgår det af tællingen, at 
det drejer sig om aftægt, nemlig en 52-årig 
kvinde. Ud over hende er der talt et ægtepar 
og den førnævnte enke på aftægt i ikke-talte 
husstande. Man kan undre sig lidt over, hvor
for netop de er kommet med, når resten ellers 
-  formentlig af skattemæssige grunde -  er 
udeladt. Parret er dog nok talt, fordi manden 
var degn og skoleholder; men enken er lidt af
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en gåde. Hun var på aftægt sammen med sin 
datter hos en gift søn, en skipper, som altså 
ikke er talt, så lidt som de to tidligere nævnte 
ugifte sønner. Skal man søge årsagen til hen
des optagelse i tællingen i, at to af de tre 
sønner var skippere og den tredje styrmand, 
så var der nu også et par af de ikketalte enker, 
der kunne prale af noget tilsvarende, og de 
var ikke på aftægt. -  Udeladelsen af skræd
deren (skomageren hørte til »enkebørnene« 
og er heller ikke talt) samt nogle dårligt stil
lede familier og enkeltpersoner kunne lige
ledes være sket af skattemæssige grunde. Men 
der var som sagt søfolk i næsten enhver hus
stand. Derimod tror jeg ikke, hartkornets 
størrelse har spillet nogen rolle, når man ser 
på den fordeling, som er omtalt under gen
nemgangen af sørullen, eller at udeladelserne 
er udtryk for nogen social lagdeling, for i så 
fald burde vel i det mindste alle skipperne 
være talt. Det er nu heller ikke mit indtryk, at 
de sociale skel har været særlig markante, lige 
så lidt som de er det i dag, og dengang må 
befolkningen i endnu højere grad have været 
undergivet fælles livsbetingelser, som ikke 
gav grobund for udviklingen af skarpe skel. 
Når der kom penge til huse fra søfart, fiske
handel, pigernes tjeneste m.m. klarede man 
sig godt, mens det betød nedgang, hvis disse 
indtægter svigtede, og det kunne enhver fami
lie risikere. Heller ikke ved giftermål har jeg 
konstateret påfaldende sociale skel. Enkens 
søn blev gift med skippers datter o.s.v. -  det 
betød snarere noget, om han var en god sø
mand.

Der kan altså godt være flere årsager til tæl
lingens mangler, men efter min mening taler 
fraværet af de mange søfolk i bestemte alders
grupper for, at ønsket om at undgå udskriv
ning af søfolk til flåden har spillet en væsent
lig rolle ved udeladelserne. Det kan dog kun 
blive en hypotese, så længe vi ikke ved, om 
noget lignende har været forsøgt andre steder, 
med flere fællestræk med Mandø end Fur og 
Astrup tilsyneladende har. På den anden side 
har vi så mange kilometer kyststrækning og 
så mange øer, hvor en stor del af mændene i 
1801 må have været sølimitter, at det skulle 
være mærkeligt, om man ikke i hvert fald

Folketællingen 1801 på Mandø

nogle steder kunne finde spor af tilsvarende 
bestræbelser på at undgå udskrivning. Den 
uvilje var sikkert ikke noget specielt for man
døboerne, men de havde måske i kraft af øens 
særlige forhold bedre betingelser for at kunne 
»knibe uden om«. Det ville jeg umådeligt 
gerne vide noget mere om, men jeg har des
værre ikke selv tid til eller mulighed for at 
foretage den slags undersøgelser og kan bare 
håbe på, at der rundt omkring sidder nogen, 
som er faldet over træk, der kunne pege i 
samme retning -  eller som måske har en helt 
anden forklaring på fænomenet.
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Folketællingers kvalitet -  
et absolut eller relativt begreb?
Af Poul Thestrup

Debatten om 1801-folketællingen
De fleste forskere, der har arbejdet med folke
tællingsmateriale til det ene eller andet for
mål, har oplevet den situation, at en person, 
der »burde« findes i et sogn ved en folketæl
ling, mangler. Alt efter temperament og hvad 
man i øvrigt sidder inde med af oplysninger, 
drager man derefter én af to konklusioner: 
Enten at personen midlertidigt er fraværende 
af den ene eller anden grund -  eller at han/ 
hun ved en fejl ikke er medtaget i folketæl
lingen.

Det er klart, at ingen folketælling kan være 
100% korrekt. Den form for løbende person
registrering, som i dag er grundlaget for store 
dele af den offentlige administration og plan
lægning, er heller ikke fuldstændig korrekt. 
Der er også i dag folk, som af den ene eller 
anden grund slet ikke står i systemerne -  eller 
i hvert fald ikke står på rette sted. Alligevel 
accepterer vi normalt de resultater, man 
kommer frem til ved beregning på de offent
lige personregistre; f.eks. hvordan det danske 
folketal har udviklet sig i 1970’erne og 
1980’erne. Vi ved altså godt -  i hvert fald når 
vi tænker os lidt om -  at ingen form for regi
stre, og derfor heller ikke de derpå byggede 
sammentællinger, er 100% korrekte. Spørgs
målet er derfor kun, hvor stor unøjagtigheden 
ved et bestemt materiale er, og om den er 
acceptabel i forhold til vores formål med an
vendelse af registeret eller statistik skabt på 
grundlag af registeret.

Debatten om kvaliteten af de danske folke
tællinger har på det sidste koncentreret sig

om, i hvor høj grad 1801-folketællingen er 
behæftet med mangler, og hvilket system der i 
givet fald måtte være i disse mangler. Sidst 
har Musse Beck i den artikel, der står umid
delbart forud for denne her i tidsskriftet, på 
grundlag af en undersøgelse af tællingen for 
Mandø argumenteret for, at specielt søfolk og 
søfolks familier skulle være glemt for at undgå 
udskrivning til flåden. Debattens udgangs
punkt har imidlertid været den artikel med 
titlen »Folketællingen 1801«, som Benny 
Brinch i 1973 publicerede i Fortid og Nutid.

Benny Brinch forsvarer selv, at artiklen 
bærer titlen »Folketællingen 1801« uden an
givelse af begrænsninger, selv om det, den 
faktisk indeholder, kun er en kontrol af 1801- 
folketællingen for øen Fur i Limfjorden. Som 
begrundelse for titlen anføres to argumenter, 
nemlig at:
1. Den anvendte metode ikke er speciel for Fur, men 

også vil kunne bruges ved tilsvarende undersøgel
ser af andre sogne.

2. En case study som denne kan siges at have generel 
karakter, når alment accepterede påstande kan 
afvises ud fra denne}

I artiklen demonstrerer Benny Brinch, at 
mens der i Furs 1801-folketælling er anført 
398 personer, så godtgør kirkebøgerne, at der 
yderligere må have været ca. 200 beboere på 
Fur i 1801.2 Kontrollen er gennemført på in
dividniveau. Der er altså ikke blot tale om at 
beregne et folketal ud fra fødsels- og dødstal. 
Selv om Benny Brinch ikke har gennemført 
en egentlig familierekonstitution3 for øens be
folkning, er der ingen grund til at tvivle på 
resultatet. Vi må altså acceptere, at der til

Poul Thestrup, f. 1945. Dr. phil. Arkivar ved Landsarkivet for Fyn.
1. Benny Brinch: Folketællingen 1801, Fortid og Nutid bd. XXV, 1973, s.280.
2. Benny Brinch: Loc. cit. s.290.
3. Om familierekonstitutionsmetoden se f. eks.: Hans Chr. Johansen: Befolkningsudvikling og familie

struktur i det 18. århundrede, 1975, s. 26-28 og Poul Thestrup: Methodological Problems ofa Family 
Reconstitution Study, The Scandinavian Economic History Review, vol. XX, 1972, s. 1-26.
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den talte befolkning på Fur skal lægges ca. 
50%.

Spørgsmålet er imidlertid, i hvilken sam
menhæng Benny Brinchs resultat skal ses. 
Hvis det, indtil Benny Brinchs artikel frem
kom, har været en almindelig accepteret på
stand, at 1801-folketællingen var fuldstændig 
komplet, er denne påstand naturligvis tilba
gevist med publiceringen af Benny Brinchs 
resultater. Det er imidlertid et spørgsmål, om 
man kan tale om en sådan forudgående al
mindelig accept af 1801-folketællingens ufejl
barlighed. Brinch henviser til Falbe-Hansen 
og Scharling, Aksel Lassen og Jørgen Elklit 
med hensyn til, at der indtil dette tidspunkt 
var bred enighed om, at 1801-folketællingen i 
det store og hele må anses for pålidelig med 
hensyn til de egentlige demografiske oplys
ninger -  såsom folketallets størrelse.4 Det, de 
nævnte forfattere er ret enige om, er imid
lertid snarere, at totaltallet for 1801-folketæl
lingen formentligt ikke er meget galt.5 Dette 
betyder naturligvis ikke, at det registrerede 
1801-folketal ikke kan være et par procent for 
lavt. Det må altså afvises, at Brinch med sin 
undersøgelse har falsificeret en alment accep
teret hypotese om 1801-folketællingens ufejl
barlighed. En sådan alment accepteret hypo
tese har ikke eksisteret.

Det er imidlertid klart, at det ikke er uden 
betydning, at Benny Brinch har vist, at en 
tredjedel af Furs 1801-befolkning ikke er med 
på folketællingslisten. Spørgsmålet er kun, 
hvilken betydning der skal tillægges resulta
tet. Benny Brinch anfører selv, at man kan 
indvende mod hans undersøgelse, at en folke
tællings værdi som masseiagttagelse ikke går 
tabt ved en »stikprøvekontrol i detail« af for
skellige sognes folketællinger i stedet for en 
generel kritik af folketællingen, men at en 
sammenholdelse af resultaterne for Fur med 
tilsvarende undersøgelser af andre sogne, der 
tilsammen kan udgøre et repræsentativt ud

snit af samtlige folketællinger i 1801, vil være 
en anvendelig form for kontrol af 1801-folke
tællingen som masseiagttagelse betragtet.6

Nu har Benny Brinch imidlertid ikke valgt 
Fur ved en tilfældighed. Fur blev udvalgt, 
fordi øen ifølge tællingerne mere end fordo
blede sit folketal fra 1801 til 1834. Benny 
Brinch anfører selv, at en sådan registreret 
vækst på mere end 100% fra 1801 til 1834 
kun forekommer for 18 danske landsogne.7 
Brinch sætter antallet af sogne i datidens 
Danmark til henved 2000,8 hvilket må betyde, 
at han regner Sønderjylland med, selv om her 
først var tælling i 1803, men selv på baggrund 
af de knap 1700 landsogne i det egentlige 
Danmark er der altså tale om, at Fur er ud
valgt blandt den ca. ene procent af danske 
landsogne, der i mest udpræget grad har en 
mistænkelig lav optalt befolkning i 1801. Hvis 
Fur skal indgå i en repræsentativ stikprøve af 
danske landsogne til kontrol af 1801-folketæl
lingen, vil det altså kræve, at denne stikprøve 
skal være på op mod 100 sogne, hvor ingen 
andre end Fur kommer fra denne stærkt mis
tænkelige gruppe med fordobling af den op
talte befolkning fra 1801 til 1834. Som berørt 
senere i nærværende artikel ville man ved 
udførelse af kontrol af 1801-folketællingen 
ved hjælp af en statistisk repræsentativ stik
prøve af sogne nok nøjes med ca. 30 sogne, 
men til gengæld udvalgt statistisk tilfældigt, 
f.eks. ved fortløbende nummerering af alle 
danske landsogne og anvendelse af en tabel 
over tilfældige tal til udvælgelse af stikprøven.

De ca. 200 indbyggere på Fur, der mangler 
i 1801-folketællingen, udgjorde ikke et tilfæl
digt udsnit af Furs befolkning, hvad man nu 
heller ikke kunne vente. De familier, der 
manglede, var husmandsfamilier, hvilket på 
Fur stort set vil sige fiskerfamilier. Foruden 
den erhvervsmæssige skævhed var der dog 
også en aldersmæssig skævhed. Især børn og 
gamle manglede. Muligvis er der også talt for

4. Benny Brinch: Loc. cit. s.285 og hans note 18.
5. Se de i Brinch: Loc. cit. note 18 nævnte steder hos omtalte forfattere.
6. Benny Brinch: Loc. cit. s.280.
7. Ifølge beregninger anført senere i nærværende artikel, er der i Kongeriget (d.v.s. Danmark excl. 

Sønderjylland) 26 landsogne, der 1801 til 1834 har en befolkningsvækst på 100% og derover. Forskellen 
mellem 18 og 26 er dog helt uden betydning i denne sammenhæng.

8. Benny Brinch: Loc. cit. s.280.
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fa tjenestefolk. Benny Brinch konkluderer da 
også, at den systematiske fejl ved folketæl
lingen (på Fur) 1801 -  d.v.s. den skæve for
deling af de ikke-optalte -  ikke er overra
skende i sammenhæng med tællingsprocedu
ren. Her som andre steder foregik tællingen 
nemlig ved, at præsten indkaldte husstands
overhovederne til at give møde og redegøre 
for familiens forhold.9 Det var først ved 1834- 
folketællingen, at nogen rent faktisk gik rundt 
og optalte befolkningen. De husstandsover
hoveder, som præsten i 1801 ikke fik indkaldt, 
fik ikke deres familie talt, og de husstands
medlemmer, som husstandsoverhovedet 
»glemte« af den ene eller anden grund, blev 
heller ikke talt.

Det er imidlertid væsentligt at holde fast 
ved, at Fur hører til den ene procent af land
sognene, hvor vi ud fra antal optalte personer 
i 1801 og 1834 i højeste grad må tvivle på 
1801-folketallet. Man må derfor håbe, at det 
er tidsskriftets redaktør og ikke Benny 
Brinch, der er forfatter til den indholdsman
chet, som står foran Benny Brinchs artikel. 
Det hedder i manchetten: »Der mangler isar 
husmand, kvinder og børn, og disse »systematiske« 
fejl giver anledning til at frygte, at 1801-tallingen i 
almindelighed er behaftet med store mangler«. En så 
bombastisk udlægning er der på grund af den 
metode, hvorved Fur er blevet udvalgt, abso
lut ingen dækning for i resultaterne. Ud fra 
Benny Brinchs konkrete resultater kan man 
kun konkludere, at der er fare for en betydelig 
underregistrering af folketallet i de 18 sogne 
med »for lavt« 1801-folketal, som Fur er ud
valgt blandt.

Benny Brinchs artikel blev da heller ikke 
umiddelbart fulgt op af nogen debat om 1801- 
folketællingens kvalitet generelt.10 I 1988 pu
blicerede Tommy P. Christensen imidlertid 
artiklen: »Folketællingen 1801 -  pålidelig el
ler mangelfuld«.11 Til trods for titlen var der 
igen tale om en meget lokal undersøgelse. Her

Folketællingers kvalitet

var det endda kun en del af et sogn, der blev 
undersøgt, nærmere betegnet de fiskende hus- 
mænd i Astrup sogn på Falster. Om udvæl
gelsen anføres i artiklen: »Til sikring af, at 
lokale og regionale fejl og udeladelser, der kan tankes 
at have påvirket Fur-tallingens resultat, blev helt 
udelukket, udvalgtes et sogn i den modsatte ende af 
landet«}2 Hvad det umiddelbart kunne synes 
mere relevant at få klarlagt, er, hvordan den 
optalte befolkning i Astrup udviklede sig fra 
1787 til 1801 og fra 1801 til 1834. Her viser 
det sig, at sognets samlede optalte befolkning 
steg 18% fra 1787 til 1801 og 20% fra 1801 til 
1834.13 Der er altså ikke på nogen måde tale 
om en abnorm vækst fra 1801 til 1834 (eller 
en ikke uvæsentlig befolkningsnedgang fra 
1787 til 1801). Begge de to vækstprocenter 
ligger klart inden for gennemsnitsvæksten 
mellem de relevante tællinger plus/minus en 
standardafvigelse -  altså inden for den »al
mindelige« ca. to trediedele af landsognene.14 
Selv om Tommy P. Christensen kun har un
dersøgt en gruppe af sognets befolkning, er 
der således ikke på samme måde som for Fur 
på forhånd grund til at frygte en betydelig 
underregistrering af befolkningen i 1801.

Det viser sig da også, at Tommy P. Chri
stensens systematiske familierekonstitution 
og yderligere inddragelse af fortegnelsen over 
huse i fiskerlejerne i det relevante gods jorde- 
bog samt sognets sørulle, som var grundlaget 
for udskrivningen til flåden, ikke afslører no
gen general underregistrering af indbyggere i 
sognets fiskerlejer ved 1801-folketællingen. 
Der er snarere flere personer i folketællingen 
end i kontrolmaterialet. Tommy P. Christen
sen sammenfatter da også, at det ikke er rime
ligt at konkludere, at folketællingen 1801 -  for 
kystbefolkningens vedkommende -  generelt 
bør betragtes som upålidelig, men at Brinchs 
undersøgelsesresultater bør afføde yderligere 
detailundersøgelser. På grund af den måde 
som Brinch har udvalgt Fur på, mener

9. Benny Brinch: Loc. cit. s.291.
10. Hans Chr. Johansen: Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede, 1975, s.69-78.
11. Personalhistorisk Tidsskrift, 1988:2, s. 131-150.
12. Tommy P. Christensen: Loc. cit. s. 137.
13. Statistiske Meddelelser 4, 37, 1, 1911, s. 28-29.
14. Beregnet ved hjælp af sognetallene fra Statistiske Meddelelser 4, 37, 1, 1911 indlagt i databasen 

Sognedata.
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Tommy P. Christensen dog, at man stadig 
roligt kan slå sig til tåls med, at 1801-folketæl
lingen er -  ganske pålidelig og i hvert fald i 
mere end 90% af tilfældene angiver de folk i 
sognene, som rent faktisk er der.13

Musse Becks artikel
Tommy P. Christensens artikel er imidlertid 
ikke kommet til at stå uimodsagt, idet Musse 
Beck her i Fortid og Nutid nu opponerer mod 
hans konklusion på grundlag af en under
søgelse af underregistreringen i 1801 på øen 
Mandø. Da artiklen står i samme nummer af 
tidsskriftet som nærværende artikel, skal 
Musse Becks artikel ikke refereres i detaljer.

Det skal kun fremhæves, at Musse Beck 
ved sammenligning af 1801-folketællingen for 
øen med et register over øens befolkning etab
leret ved familierekonstitution og ved inddra
gelse af sørullen når frem til, at de på Mandø 
i 1801 talte 97 beboere udgjorde under halv
delen af de tilstedeværende 204 personer. 
Mod denne konklusion skal der ikke på nogen 
måde argumenteres. Der er nemlig ikke 
grund til at betvivle anvendeligheden af de af 
Musse Beck brugte metoder eller hendes an
vendelse af dem. Mest interessant er dog hen
des opgørelse over, hvem det er, der mangler, 
og hendes teorier om, hvad der kan være 
grunden til, at de mangler.

Umiddelbart kunne det af hendes tabeller 
synes, at de på folketællingslisten manglende 
personer var fordelt med hensyn til køn, alder 
og erhverv på en måde, der ikke afveg væsent
ligt fra den optalte del af befolkningen. Musse 
Beck har dog nok ret i, at der mangler for
holdsvis »for mange« i aldersgruppen 11-40 
år, og at en påfaldende del af de ikketalte var 
søfolk eller hørte til deres familier. Da tæl
lingen er afholdt 1. februar, er det ikke over
vejende sandsynligt, at søfolkene har været 
ude at sejle, og selv om de var, burde de have

været talt alligevel, da tællingen er opgjort 
efter »de jure« princippet. Musse Beck har 
derfor fremsat den teori, at man bevidst har 
udeladt søfolk og deres familier fra tællingen 
for at undgå udskrivningen til flåden under 
henvisning til, at det økonomisk var langt 
mere givtigt at sejle i koflardifart end at skulle 
gøre tjeneste i flåden til lav hyre og med 
ubestemt tjenestetid.

En egentlig afprøvning af denne teori vil 
kræve undersøgelser af et betydeligt antal 
sogne med »sølimitter«, altså sogne, hvorfra 
der blev foretaget udskrivning til flåden. Fa
milierekonstitution for en repræsentativ stik
prøve af landsogne, stor nok til at kunne give 
signifikante udsagn om, hvorvidt der var væ
sentlig underregistrering ved 1801-folketæl
lingen, vil ikke engang løse problemet. I en 
sådan stikprøve vil der ikke forekomme nok 
kystsogne. Problemet måtte løses ved enten at 
gøre den generelle stikprøve af sogne så stor, 
at der kom tilstrækkeligt mange kystsogne 
med i den, eller ved at tage en speciel repræ
sentativ stikprøve af kystsogne. De beregnin
ger, der følger nedenfor, må derfor kun op
fattes som et groft tillempet forsøg på at fal- 
cificere hypotesen.

Beregningerne er foretaget med et redskab, 
som egentlig slet ikke er skabt til dette formål, 
nemlig databasen »Sognedata«, der blev 
etableret til arbejdet med brugsforeninger og 
andre folkelige bevægelser i Danmark efter 
1850. Den indeholder dog også folketal for de 
enkelte sogne så langt tilbage i tiden, som 
sådanne kendes, og derfor har det været mu
ligt at anvende den til de nedenstående be
regninger, ligesom den har en tilknyttet kort
tegningsfacilitet, som også er udnyttet.16

Idéen bag beregningerne er, at hvis der ved 
1801-folketællingen specielt mangler mange 
personer i sogne, hvorfra der var udskrivning 
til flåden, så vil sådanne sogne i gennemsnit 
have en for lav registreret befolkningsvækst 
fra 1787 til 1801 og en for høj registreret

15. Tommy P. Christensen: Loc. cit. s. 144—145.
16. Angående variabel-indholdet i Sognedata se Poul Thestrup: Nærbutik og næringslovs-omgåelse. En 

undersøgelse af brugsforeningerne og deres placering i innovationsprocessen i Danmark mellem 1850 
og 1919, 1986, s. 488-500. Sognedata er på nuværende tidspunkt endnu ikke almindeligt tilgængelig til 
beregningsformål.
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Tabel 1. Procentvis befolkningsvækst 1787-1801 fo r  kongerigets landsogne fordelt på sønærings-sogne og ikke-sønærings- 
sogne med antal sogne i parentes.

Over 5% 
tilbage

gang

4,9-0,1% 
tilbage

gang

0-19,9%
vækst

20% og 
højere 
vækst

I alt

Sønæringssognc 14,1% 12,0% 52,2% 21,7% 100,0%
(antal) (13) (11) (48) (20) (92)

Ikkc-
sønæringssogne 7,4% 9,7% 64,8% 18,1% 100,0%
(antal) (117) (153) (1025) (286) (1581)

Beregnet ved hjælp af »Sognedata«. »Sønærings-sogne« er defineret som sogne, der i 1860 havde 10% og 
derover forsørget ved sønæring.
Chi2-signifikans 0,0396.

befolkningsvækst 1801 til 1834. Det indgår 
imidlertid ikke i den anvendte database som 
en variabel, om sognene havde »sølimitter«. I 
stedet for er brugt et tilnærmet udtryk herfor, 
nemlig om sognene havde en betydelig be
folkningsdel, der levede af »sønæring«, idet 
det jo var sådanne sogne, hvorfra der blev 
udskrevet til flåden. Da databasen heller ikke 
indeholdt erhvervsfordelinger fra før 1860 for 
sognene, har data fra 1860-folketælingen måt
tet anvendes til at udsondre gruppen af sogne 
med mange forsørget ved »sønæring«.17

Sønærings-sogne blev ved beregningerne 
defineret som sogne, der i 1860 havde 10% 
eller derover af befolkningen forsørget ved 
»sønæring«. Selv om dette tidspunkt ligger 59

år efter 1801, er der dog ikke grund til at tro, 
at der i mellemtiden er sket virkelig grund
læggende forandringer i, hvor det var, »sø
næring« blev drevet, og når »sønærings-sog- 
nene« defineret på denne måde tegnes ud på 
et kort, forekommer der da heller ikke de 
store overraskelser. »Sønærings-sognene« er 
mange af sognene langs den jyske vestkyst, en 
del sogne langs Limfjorden, mange små øer 
og et vist antal kystsogne på Fyn, Sjælland og 
Lolland-Falster. I alt medfører udvælgelses
metoden, at 92 af 1673 landsogne (Sønder
jylland indgår ikke i beregningerne) bliver 
defineret som »sønærings-sogne«. Det kan i 
øvrigt bemærkes, at både Fur og Mandø er 
med blandt de 92 sogne, men ikke Tommy P.

Tabel 2. Procentvis befolkningsvækst 1801-1834 fo r  kongerigets landsogne fordelt på sønærings-sogne og ikke-sønærings- 
sogne med antal sogne i ( ).

Under
19,9%

20,0-
39,9%

40,0-
59,9%

60,0% 
og over

I alt
I alt

Sønæringssogne 32,6% 33,7% 22,8% 10,9% 100,0%
(antal) (30) (31) (21) (10) (92)

Ikke-
sønæringssogne 28,8% 40,6% 20,6% 10,9% 100,1%
(antal) (442) (642) (325) (172) (1581)

Beregnet ved hjælp af »Sognedata«. »Sønærings-sogne« er defineret som sogne, der i 1860 havde 10% og 
derover forsørget ved sønæring.
Chi2-signifikans 0,5901.

17. Der kunne naturligvis have været indlagt tidligere erhvervsfordelinger i databasen, eller det kunne 
direkte have været indkodet, fra hvilke sogne der omkring 1801 blev udskrevet til flåden. Der er 
imidlertid ikke noget, der tyder på, at en sådan yderligere ressourceanvendelse ville have været 
rentabel.
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Christensens Astrup på Falster, da der her er 
for ringe en procent forsørget ved sønæring i 
sognet som helhed.

Tabel 1 viser sognenes befolkningsvækst fra 
1787 til 1801. Det er tydeligt, at der er flere 
blandt sønærings-sognene, der havde lav be
folkningsvækst i denne periode, end blandt de 
øvrige sogne. En Chi2-test viser da også, at 
forskellen er signifikant på 5%-niveau. Her
ved forstås, at der, hvis der havde været tale 
om en stikprøve, var mindre end 5% sand
synlighed for, at der ikke var forskel på de to 
typer sogne i den helhed, hvorfra stikprøven 
er taget.18

Går man derimod til Tabel 2, der tilsva
rende viser sønærings-sogne og ikke-sønæ- 
rings-sogne fordelt efter deres befolknings
vækst 1801-1834, bliver teorien om, at der i 
1801 specielt skulle være talt for fa i sønæ
rings-sognene, væsentligt mindre overbevi
sende. Tabellen viser nemlig ikke det, man ud 
fra teorien skulle vente. Der er ikke specielt 
stor vækst i sønærings-sognene. Selv på dette 
store materiale er der ikke nogen signifikant 
forskel mellem de to typer sogne, og teorien 
begynder derfor at smuldre. Når sønærings- 
sognene kun har atypisk lav vækst 1787— 
1801, men ikke atypisk kraftig vækst 1801-34, 
vil det være rimeligere f.eks. at forklare for
skellen i befolkningsvækst mellem de to typer 
sogne med, at perioden 1787-1801 var en 
vækstperiode i landbrugserhvervet -  men 
ikke i fiskeriet.

Nu har Musse Beck jo imidlertid fundet en 
kraftig underregistrering i 1801 i et af sø
nærings-sognene (Mandø), ligesom Benny 
Brinch har fundet det for sønærings-sognet 
Fur, og det kræves derfor i hvert fald at godt
gøre, hvorfor hun for Mandø far resultater, 
der rimer så dårligt med de her beregnede 
landsdækkende resultater. Det kan let for
klares, at Benny Brinchs resultater er atypi
ske. Han har jo netop valgt et sogn, hvor 
sammenligning af to folketællinger på for
hånd viste ham, at her var noget galt -  men

hvad med Mandø? Musse Beck nævner 
ikke noget om, at hun har brugt tilsvarende 
kriterier til at udvælge sit undersøgelses
sogn.

Det er klart, at hvis det registrerede folketal 
for et sogn udviser et helt atypisk fald 1787— 
1801 og en atypisk kraftig stigning 1801— 
1834, så er der en mere end almindeligt be
grundet mistanke om, at dette sogn er et af de 
sogne, hvor der er talt alt for fa ved 1801- 
folketællingen. Det er dog ikke sådan, at det 
nødvendigvis kun er disse sogne, der er noget 
galt med. Hvis vi imidlertid holder fast ved, 
at der er størst sandsynlighed for, at et sogns 
1801-folketælling er ufuldstændig, hvis det re
gistrerede folketal er faldet kraftigt fra 1787 til 
1801 og samtidig steget kraftigt fra 1801 til 
1834, kan vi på denne måde udsondre en 
gruppe af sogne, hvor vi har en begrundet 
formodning om, at 1801-folketællingen er 
ufuldstændig.

Hvis man giver alle sogne samme vægt i 
beregningerne, hvad enten de befolknings
mæssigt er små eller store, kan den gennem
snitlige befolkningsvækst i landsognene 1787— 
1801 beregnes til 11,0% og den gennemsnit
lige vækst 1801-1834 til 33,7%.19 Hvis man 
på baggrund heraf som specielt mistænkelige 
f. eks. udvælger landsogne med befolknings
tilbagegang 1787-1801 på 10% eller derover 
og samtidig befolkningsvækst 1801-1834 på 
80% eller derover, far vi 8 sådanne mistænke
lige landsogne. Hvis vi både kræver en til
bagegang på 20% eller derover 1787-1801 og 
kræver 100% eller højere vækst 1801-1834, 
indskrænkes gruppen derimod til 2 land
sogne. Det ene af disse to sogne er Asmild 
sogn ved Viborg, hvor der er registreret en 
befolkningstilbagegang på 20% 1787-1801 og 
en befolkningsvækst på 141% 1801-1834. En 
sådan befolkningsudvikling virker naturligvis 
påfaldende og tyder umiddelbart på, at der er 
registreret for fa i 1801-folketællingen. Det er 
dog naturligvis ikke umuligt, at folketallet i 
Asmild faktisk har udviklet sig på denne

18. Dette er, hvad den beregnede Chi2-værdi udtrykker. Om Chi2-test se f.eks. David R. Anderson, D. J. 
Sweeney and Thomas A. Williams: Statistics for Business and Economics, sec. ed. 1981, s.341-345 og 
Bernt Schiller och Birgitta Odén: Statistik för historiker, 1970, s. 153.

19. Beregnet ved hjælp af Sognedata.
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Tabel 3. Kongegerigets landsogne fordelt efter deres befolkningsvækst 1787-1801 og 1801-1834.

Vækst 1801 til 1834

Vækst 1787 0 el. 0,1- 40,0- 80,0- 100,0% el. I alt
til 1801 negativ 39,9% 79,9% 99,9% højere

20% el. større 
tilbagegang 0 3 6 2 2 13
Tilbagegang mellem
19,9 og 10% 0 19 25 3 1 48
Tilbagegang mellem
9,9 og 0,1% 1 144 71 10 7 233
Uændret befolkning 
el. vækst 39 939 361 24 16 1379

I alt 40 1105 463 39 26 1673

Beregnet ved hjælp af Sognedata.

måde20 Det andet af de to helt specielle sogne, 
der opfylder betingelserne (fordi tilbagegan
gen 1787-1801 var 40% og væksten 1801— 
1834 151%), er allerede brugt til en sådan 
undersøgelse. Det er nemlig Mandø.21 Det er 
altså rimeligt nok ud fra de landsdækkende 
resultater, at Musse Beck finder, at 1801- 
folketællingen på Mandø er meget ufuldstæn
dig. Samtidig er der dog ud fra de lands
dækkende resultater heller ikke nogen grund 
til at tro, at virkeligt mange sogne har en så 
dårlig 1801-folketælling, som Mandø har, da 
så fa sogne har en registreret befolkningsud
vikling 1787-1801 og 1801-1834, der i den 
grad er besynderlig.

Hvis vi nu vender tilbage til spørgsmålet 
om, hvorvidt det specielt er sogne, hvorfra 
der blev foretaget udskrivning til flåden, der 
har ufuldstændige 1801-folketællingslister, 
kan man f.eks. se på de andre 7 sogne i grup
pen med mindst 10% registreret tilbagegang 
1787-1801 og samtidig mindst 80% registre
ret vækst 1801-1834. Udover Mandø har kun

et af de øvrige 7 sogne grænse til havet, og her 
var der i 1860 ikke 5% eller derover, der 
forsørgedes ved sønæring.22 Heller ikke ud fra 
denne betragtning er der således meget, der 
tyder på, at 1801-folketællingen specielt er 
ufuldstændig i sogne, hvorfra der blev fore
taget udskrivning til flåden.

De problematiske sogne ved 1801- 
folketællingen
Hvis man som specielt mistænkelige udvæl
ger sogne med stor procentvis registreret be
folkningstilbagegang 1787-1801 samtidig 
med stor procentvis registreret vækst 1801— 
1834, er det nok ret sikkert, at man far fat i en 
gruppe af sogne, hvor der er betydelig sand
synlighed for ufuldstændige 1801-folketæl
lingslister. Det er imidlertid værd at be
mærke, at Fur, hvor Benny Brinch fandt en 
betydelig underregistrering, ikke kommer

20. Ifølge arkivar Ole Degn, Landsarkivet i Viborg, der i anden anledning er i færd med at beskæftige sig 
med Asmild sogn, kan den stærke befolkningsvækst i sognet fra 1801 til 1834 i nogen grad forklares 
med, at klædefabrikken Bruunshåb i 1821 etableredes i sognet. Samtidig var der mellem de to tællinger 
sket en betydelig, men ikke uforklarlig befolkningsvækst i landsbyen Overlund, hvortil kommer, at 
mens Asmild kloster hovedgård i 1801 ikke havde noget herskab og derfor kun havde 3 beboere, var 
der i 1834 28 personer på hovedgården.

21. Beregnet ved hjælp af Sognedata.
22. Beregnet ved hjælp af Sognedata. De seks sogne (udover Mandø og Asmild) er: Bakkendrup (Løve 

herred), Lyngby (Hasle herred), Øster Snede (Nørvang herred), Ejsing ved Limfjorden (Ginding 
herred) samt Hjarup og Vamdrup (Andst herred). Tallene for Vamdrup er dog delvis rekonstruerede 
(Se Statistiske Meddelelser 4, 37, 1, 1911, s.92-93).
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Figur 1. Sogne og købstæder med mindst 20%  befolkningstilbagegang 1787 til 1801 eller mindst 80% befolkningsfremgang 
1801 til 1834. (Udtegnet ved hjælp a f  Sognedata).

med i gruppen af de 8 meget mistænkelige 
sogne. På Fur var væksten 1801-1834 ganske 
vist over 100%, men der var ikke nogen stor 
registreret tilbagegang 1787-1801, simpelt 
hen fordi 1787-folketællingen også var meget 
ufuldstændig her.23 Hvis vi mere almindeligt 
skal have fat i alle de mistænkelige sogne i 
1801, bliver vi derfor nødt til at anvende et

mindre finmasket net. Samtidig vil vi så for
mentligt fa en række sogne med, hvor de mere 
eller mindre usædvanlige registrerede æn
dringer i folketallet 1787-1801 og 1801-1834 
ikke er udtryk for en ufuldstændig 1801-folke
tælling, men skyldes den faktiske udvikling i 
sognet.

Tabel 3 viser sammenhængen mellem pro-

23. Benny Brinch: Loc. cit. s. 292.
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centvis vækst 1787 til 1801 og 1801 til 1834 
for landsogne i det egentlige Danmark (excl. 
Sønderjylland). Tabellen er kun detaljeret for 
de intervaller, der er relevante i denne arti
kels sammenhæng, nemlig for sogne med be
folkningstilbagegang 1787 til 1801 og for 
sogne med kraftig befolkningsvækst 1801 til 
1834. Man ser igen, at der kun var 8 sogne, 
som både havde en befolkningstilbagegang 
1787-1801 på mere end 10% og en befolk
ningsvækst 1801-1834 på over 80%.

Det må naturligvis bero på et ret individu
elt skøn, hvor mange af sognene i Tabel 3 der 
har en registreret befolkningsudvikling 1787— 
1801 og 1801-1834 af en sådan art, at der er 
begrundet tvivl om, at deres 1801-folketælling 
er nogenlunde fuldstændig. De følgende be
regninger er et forsøg på at bestemme et rime
ligt skøn for manglerne ved 1801-folketællin
gen. I stedet for blot at koncentrere sig om de 
8 sogne, der både har befolkningstilbagegang 
1787-1801 på 10% og derover og befolk
ningsvækst 1801-1834 på 80% eller højere, er 
opmærksomheden i det følgende vendt mod 
alle de sogne som opfylder enten den ene eller 
den anden af disse to betingelser. I så fald far 
man 13+48=61 sogne med på grund af 
mindst 10% tilbagegang 1787-1801 og 
39 + 26=65 sogne med på grund af befolk
ningsvækst på mindst 80% 1801-1834. Fra 
disse 61 +65= 126 må dog trækkes de 8 sogne, 
som er med i begge grupper, og resultatet er, 
at vi på denne måde far 118 sogne med poten
tielt ufuldstændig 1801-folketælling. Når 
gruppen af mistænkelige sogne er udvalgt på 
denne måde, er der nok ikke megen tvivl om, 
at vi også har faet et betydeligt antal sogne 
med, hvis 1801-folketællingsliste ikke er spe
cielt dårlig. Samtidig vil denne metode imid
lertid ikke nødvendigvis medtage sogne med 
mindre mangler i sognets 1801-folketælling. 
Disse to faktorer virker i modsat retning, men 
vi har naturligvis ikke nogen garanti for, at de 
to faktorer bare tilnærmelsesvis opvejer hin
anden.

Folketællingers kvalitet

Som eksempel på, at sogne kan komme 
med i den udvalgte »mistænkelige gruppe«, 
uden at der tilsyneladende er noget galt med 
deres 1801-folketælling, kan anføres, at Lyø 
sogn er med blandt de 118 sogne, fordi øens 
registrerede folketal faldt 13% fra 1787 til 
1801. Sognet opfylder dog ikke den anden 
betingelse, idet øens folketal kun steg 31% fra 
1801 til 1834.24 Ikke desto mindre foreligger 
der en undersøgelse af befolkningsforholdene 
på Lyø sogn, hvori det godtgøres, at samtlige 
fødte mellem 1787 og 1801, der ikke er døde 
inden 1801, og hvis familier ikke har forladt 
øen, er med i 1801-folketællingen. Heller ikke 
ved at sammenligne Lyøs 1801-folketælling 
med øens lægdsrulle fra 1802, har der kunnet 
konstateres nogen fejl i øens 1801-folketæl
ling.25

Hvis vi imidlertid vælger denne gruppe på 
118 sogne som grundlag for de videre be
regninger og antager, at deres 1801-folketæl
ling er så ufuldstændig, at der skal lægges 
50% til tallet på samme måde som for Furs 
vedkommende, medfører dette, at der til det 
totale antal optalte i kongerigets landsogne i 
1801 skal lægges 2,2%.26 Selv om man an
tager, at der er så store mangler i over 100 af 
landsognene, medfører dette altså kun en me
get begrænset korrektion af totaltallet for 
landbefolkningen. Det vil i hvert fald være 
svært ud fra sådanne beregninger at argu
mentere for, at der mangler mere end 3% af 
landbefolkningen i 1801-folketællingen. For 
endnu en gang at vende tilbage til ideen om, 
at der skulle være et eller andet system i, for 
hvilke sogne der er optalt for fa personer i 
1801, er de 118 landsogne, som opfylder 
mindst en af de to betingelser -  samt for 
fuldstændighedens skyld de købstæder, der 
opfylder de samme betingelser, angivet med 
den helt sorte signatur på Figur 1. Som det 
fremgår afkortet, er der ikke specielt tale om 
kystnære sogne, selv om såvel Fur som 
Mandø naturligvis er med blandt sognene 
med helt sort signatur. Hvis man anvender de

24. Sognedata og Statistiske Meddelelser 4, 37, 1, 1911, s.36-37.
25. Peter Windfeld Hansen: Befolkningsforhold på Lyø i det 18. og første halvdel af det 19. århundrede 

(Historiske Studier fra Fyn nr. 8), 1980, s. 43-44.
26. Beregnet ved hjælp af Sognedata.
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to kriterier enkeltvis, far man forståeligt nok 
færre sogne angivet med signaturen, men hel
ler ikke på de to kort, der herved fremkom
mer, men som ikke er gengivet her, er der i 
markant grad specielt tale om kystsogne.

Derimod giver kortet på Figur 1 det ind
tryk, at en uforholdsmæssig stor del af de 
potentielt problematiske sogne ligger i Jyl
land, og det samme indtryk giver de to kort, 
der fremkommer ved at anvende de to kri
terier enkeltvis. Som udgangspunkt må man 
dog være opmærksom på, at sognene på et 
sådant kort fremtræder repræsenteret ved de
res areal og ikke ved deres folketal. Sagt på en 
anden måde vil store relativt tyndtbefolkede 
jyske sogne syne af mere, end de forholdsvis 
betyder ud fra deres andel af totalbefolknin
gen. Hvis man imidlertid gentager den oven
for udførte beregning, hvori det blev under
søgt, hvad det ville betyde for nøjagtigheden 
af landsognenes folketal, hvis der skulle læg
ges 50% til folketallet i de 118 sogne, men 
foretager denne beregning separat for Jylland 
og for området øst for Lillebælt, kommer man 
ikke til det resultat, at der skal lægges 2,2% 
til landbefolkningens folketal i begge de to 
områder, men kun 1,3% øst for Lillebælt mod 
3,2% i Jylland.

Denne overvægt af jyske sogne blandt sog
nene med potentiel kraftig underregistrering 
ved 1801-folketællingen bliver for øvrigt ikke 
anfægtet, selv om man vælger at antage, at 
den på Figur 1 fremstående koncentration af 
sådanne sogne i området umiddelbart vest for 
en linie Kolding-Vejle ikke er udtryk for un
derregistrering ved 1801-folketællingen, men 
for en faktisk betydelig befolkningsvækst i 
området 1801-1834. Herfor taler nemlig, at 
langt de fleste af disse sogne er kommet med 
blandt de 118 sogne på grund af kraftig be
folkningsvækst 1801-1834. Selv om sognene i 
dette område ikke medtages i beregningerne, 
bliver resultatet alligevel en dobbelt så stor 
skønnet underregistrering i Jylland som øst

for Lillebælt.27 Dette kunne altså tyde på et 
vist fald i kvaliteten af 1801-folketællingen, 
når man bevæger sig mod vest i Danmark. 
Forklaringen skulle i givet fald være, at ikke 
alle præster tog folketællingshvervet lige al
vorligt, når man kom tilstrækkeligt langt væk 
fra magtens centrum.28

Uden at det med disse beregninger på no
gen måde har været hensigten at søge at for
ene resultaterne fra de hidtidige tre detaljeret 
undersøgte sogne, som ikke på nogen måde 
var valgt ud fra et forsøg på tilsammen at 
skabe repræsentativitet, er resultatet faktisk 
blevet en teori, som i hvert fald ikke er ufor
enelig med resultaterne fra de tre detaljeret 
undersøgte sogne. Om teorien på længere sigt 
vil kunne bære, kan imidlertid kun en rimelig 
stort anlagt landsdækkende, repræsentativ 
undersøgelse af 1801-folketællingslisterne 
med inddragelse af kirkebøger og andre kilder 
afgøre.

Kvaliteten af 1801-folketællingen i 
forhold til tidligere og senere 
folketællingers kvalitet
Den megen debat om kvaliteten af 1801-folke
tællingen kan let forlede til det indtryk, at 
denne tælling er af væsentlig ringere kvalitet 
end andre folketællinger. Bortset fra Hans 
Ghr. Johansens undersøgelse af kvaliteten af 
1787-folketællingen baseret på en repræsenta
tiv stikprøve på 26 landsogne, står vi imid
lertid på ret bar bund med hensyn til kvalite
ten af de danske folketællinger, når der ses 
bort fra de i det foregående refererede under
søgelser af 1801-folketællingens kvalitet i en
kelte sogne. Metoden til at opnå en sikker 
viden er imidlertid metodisk set ikke spor 
problematisk, men derimod ret omkostnings
krævende, hvad enten man regner i tid eller 
penge. Først skal der udvælges en statistisk

27. Beregnet ved hjælp af Sognedata.
28. Hvis man opdeler Hans Chr. Johansens stikprøve på 26 sogne på samme måde, bliver der derimod 

ikke markant forskel på underregistreringsprocenten i Jylland og området øst for Lillebælt ved 
1787-folketællingen. Gennemsnitsprocenten for underregistrering er i 1787 kun ganske lidt større for 

Jylland end øst for Lillebælt. Hans Chr. Johansen: Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. 
århundrede, 1975, s. 70.

120



tilfældig stikprøve på 25-50 sogne. Det vil her 
være rimeligt at tage sit udgangspunkt i Hans 
Chr. Johansens 26 sogne, da arbejdet for 
disse er gjort frem til 1801. Derefter skal der 
udføres familierekonstitution for sognenes be
folkning f.eks. fra 1787 og til 1901. Kvalitets
vurderingen af sognenes folketælling bliver 
herefter et biprodukt af familierekonstitutio- 
nen, idet det fremgår af familierekonstitutio- 
nen, hvilke personer der med sikkerhed er 
konstateret i sognene både før og efter en 
tælling. Procenten af personer, der kan kon
stateres i sognet både før og efter tællingen, 
men som mangler ved tællingen, må så an
tages for at være et rimeligt skøn over pro
centen af manglende generelt ved tællingen.

Dette kræver som nævnt betydelige res
sourcer, men et udgangspunkt kunne være, at 
man ved fremtidige befolkningsundersøgelser 
i 1900-talsmateriale valgte et eller flere af de 
26 »Johansen-sogne«, hvis det ikke på grund 
af et lokalt udgangspunkt på forhånd var fast
lagt, hvilket område, der skulle undersøges. 
Det er dog nok et urealistisk håb, at der vil 
komme ret meget ud af et sådant ønske. Gan
ske vist kan universitetsspecialer som regel 
uproblematisk vælges inden for denne 
ramme, men man kan ikke forvente, at lokal
historikere generelt på denne måde vil lade 
sig spænde for rigshistoriens vogn som ar
bejdsheste. For den, hvis udgangspunkt og 
formål er studier af lokalområdet, er valget af 
undersøgelsesområde rimeligt nok helt indi- 
skutabelt. Indtil nogen i ikke-lokalhistorisk 
sammenhæng er villig til at sætte ressourcer 
af til en stort anlagt repræsentativ undersø
gelse af befolkningsudviklingen på landet i 
Danmark i 1900-tallet,29 må vi derfor nok 
klare os med skøn over folketællingernes kva
litet bygget på mere grove og især billigere 
metoder.

I begyndelsen af artiklen er det vist, hvor
dan et sogn, hvor den optalte befolkning er 
faldet kraftigt fra foregående folketælling til 
den undersøgte og/eller er steget kraftigt fra
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den undersøgte folketælling til den næste fol
ketælling -  i hvert fald i nogen tilfælde -  som 
årsag hertil har en betydelig underregistre
ring af befolkningen ved den undersøgte tæl
ling. Generelt kan vi derfor fremsætte den 
teori, at sogne, hvis befolkning er faldet kraf
tigt fra den foregående folketælling til den 
undersøgte og steget kraftigt fra den under
søgte folketælling til den næste, er »mistænke
lige«, og at antallet af sogne med en betydelig 
underregistrering af befolkningen ved en tæl
ling vil være om ikke identisk med antallet af 
»mistænkelige sogne« -  så proportionalt med 
antallet af »mistænkelige sogne«.

Hvis man skal bruge et sådant ræsonne
ment til at sammenligne kvaliteten af for
skellige folketællinger, forudsætter det imid
lertid, at der er brugt helt sammenlignelige 
metoder til afgrænsning af gruppen af »mis
tænkelige sogne«, som herefter vil blive be
tegnet »sogne med potentiel kraftig under
registrering«. Hvad er en betydelig befolk
ningstilbagegang i forhold til sidste folketæl
ling og en usædvanlig kraftig vækst i forhold 
til næste folketælling? Alene fordi de danske 
folketællinger fra 1769 til 1901 er udført med 
meget forskellige tidsintervaller, er det klart, 
at det, der er en usædvanlig høj procentisk 
vækst mellem folketællingerne i 1840 og 1845, 
ikke vil være en høj vækst mellem 1801-folke
tællingen og 1834-folketællingen. Dette pro
blem kunne løses ved -  i stedet for at beregne 
den procentiske vækst for sognene fra én tæl
ling til den næste -  at beregne den årlige 
gennemsnitsvækstrate mellem to tællinger for 
ethvert sogn, naturligvis efter en rentes-rente
formel. Hvis man herefter ud fra sådanne tal 
valgte et par værdier for årlig gennemsnits
vækstrate som »usædvanlig kraftig vækst« og 
»usædvanlig kraftig tilbagegang« gældende 
for hele perioden fra 1769 til 1901, ville man 
imidlertid ikke fa taget hensyn til, at landbe
folkningens vækstrate faktisk ændrede sig ret 
betydeligt i perioden.

For at komme ud over dette problem er

29. Der kunne ellers være andre gode grunde til en sådan generel undersøgelse af befolkningsudviklingen 
på landet i 1800-tallet. Fertilitetsudviklingen i de første 30-40 år af 1800-tallet kan således kun belyses 
meget summarisk ved hjælp af den landsdækkende statistik (Herom se P. C. Matthiessen: Some 
aspects of the demographic transition in Denmark, København 1970).
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Figur 2. Beregnet kvalitet a f  folketællingerne i kongeriget 1787-1901 udtrykt som antal landsogne med potentiel kraftig 
underre gis trering. (Beregnet ved hjælp a f  Sognedata).

der, i de beregninger hvis resultater frem
lægges i det følgende, foretaget en relativ af
grænsning af gruppen af landsogne med kraf
tig vækst eller kraftig tilbagegang mellem to 
folketællinger i stedet for en afgrænsning ud 
fra absolutte procentværdier. Landsogne med 
kraftig vækst mellem to tællinger er defineret 
som de 5% af landsognene, der havde den 
kraftigste procentvise vækst, mens sogne med 
kraftig tilbagegang (ringe vækst) er defineret 
som de 5% af sognene, hvis folketal procent
vis gik mest tilbage (steg mindst). På denne 
måde bliver der for hvert tællingsinterval ud
valgt en lige stor gruppe sogne med »kraftig 
vækst« og en gruppe af helt samme størrelse 
med »kraftig tilbagegang« (ringe vækst). 
Med den anvendte sognedatabase far man 
hver gang 83 landsogne med »kraftig tilbage
gang« (ringe vækst) siden sidste tælling og 83 
landsogne med »kraftig vækst« frem til næste 
tælling, mens grænserne for, hvad der er 
»kraftig vækst« etc. varierer fra tællingsinter
val til tællingsinterval.

Når man altid far udvalgt samme antal 
landsogne med kraftig tilbagegang siden sid
ste tælling og samme antal landsogne med

kraftig vækst frem til næste tælling, kunne det 
synes, som om en sådan udsondring af sogne 
overhovedet intet viser om folketællingernes 
kvalitet. Hvis vi imidlertid holder fast ved, at 
de virkelig »mistænkelige sogne« -  sognene 
med potentiel kraftig underregistrering -  er 
de sogne, der samtidig har en kraftig befolk
ningstilbagegang siden sidste tælling og en 
kraftig befolkningsvækst frem til næste tæl
ling, kan vi fa et udtryk for folketællingernes 
kvalitet ved at undersøge, hvor mange »gen
gangere« der er mellem sognene med kraftig 
tilbagegang i forhold til foregående tælling og 
sognene med kraftig vækst frem til næste tæl
ling. Dette er vist på figur 2.

Inden der gås nøjere ind på, hvad figuren 
synes at vise, er der dog grund til at beskrive 
beregningsmetoden lidt nøjere. Efter at det 
for hver tælling var fastlagt, hvilke sogne der 
umiddelbart kom i gruppen af sogne med 
både betydelig befolkningstilbagegang i for
hold til foregående tælling og kraftig vækst 
frem til næste tælling, blev denne gruppe nø
jere undersøgt. I et par tilfælde viste det sig, 
at sognet simpelt hen var kommet med på 
grund af tastefejl. Et sogn havde f.eks. således
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ved en tælling faet indtastet et sognetal, der 
var 100 for lavt i forhold til den trykte ver
sion. Sogne, der var kommet med af denne 
grund, blev herefter ikke medregnet.

En anden type sogne, der i første omgang 
er kommet med i gruppen, men som alligevel 
ikke er medregnet, er sogne, hvor variationen 
i folketal med sikkerhed kan henføres til æn
drede administrative grænser.30 I den sidste 
del af perioden var der således i første om
gang kommet nogle landsogne med, som 
grænsede op til voksende købstæder, og hvor 
variationen i landsognets folketal skyldtes, at 
købstaden først voksede ud i sognet, at der 
derefter indlemmedes et stykke af landsognet 
i købstaden, hvorefter købstaden igen vok
sede ud i landsognet etc. Noget sådant giver 
for landsognet kraftig vækst i folketallet af
brudt af pludselig tilbagegang i indlemmel
sesårene. Sådanne landsogne er fjernet fra 
gruppen.

Endelig blev sogne, som var kommet med i 
gruppen af sogne med potentiel kraftig under
registrering fjernet, hvis de havde under 50 
indbyggere. Dette var fortrinsvis de helt små 
»sogne« af typen købstadlanddistrikter. De 
blev fjernet, fordi en variation i folketallet på 
bare -  f.eks. 10 indbyggere kunne forårsage 
en så kraftig procentvis variation i folketallet, 
at de kom med i gruppen. Så små absolutte 
ændringer i folketallet bygger naturligvis på 
rene tilfældigheder, og kan ikke bruges til at 
sige noget som helst om folketællingers kvali
tet.

Det er værd at gøre sig klart, at det er en 
ren vilkårlighed, når gruppen af landsogne 
med potentiel kraftig underregistrering er ud
valgt som alle landsogne, der både hører til 
de 5% af landsognene med kraftigst tilbage
gang siden sidste folketælling og de 5% af 
landsognene med størst vækst frem til næste 
tælling. Hvis man f.eks. havde taget de 10% 
sogne med størst tilbagegang siden sidste tæl
ling -  kombineret med de 10% sogne med 
størst vækst frem til næste tælling, vil man 
naturligvis fa en større gruppe af sogne, der 
både har kraftig tilbagegang i forhold til fore-
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gående folketælling og kraftig vækst frem til 
næste tælling, end når de to grupper kun 
udvælges som de 5% af sognene med kraftigst 
tilbagegang eller kraftigst vækst. At aflæse de 
absolutte tal på Figur 2 som udtryk for det 
faktiske antal landsogne, hvis folketælling er 
meget ufuldstændig, er derfor uden mening. 
Det er tilsvarende helt vilkårligt, når sogne 
med netop under 50 indbyggere er fjernet fra 
gruppen. De valgte vilkårligheder er imid
lertid gennemført på samme måde ved samt
lige tællinger, og antallet af »sogne med po
tentiel kraftig underregistrering« på Figur 2 
bør derfor være udtryk for en tendens i ma
terialet.

Det, figuren synes at vise, er således, at 
1787-folketællingen er klart den dårligste og 
at 1801-folketællingen er væsentlig bedre end 
1787-folketællingen, men væsentlig dårligere 
end det kvalitetsniveau, der bestod stort set 
uændret mellem 1834 og 1870. Det vil på 
grund af den valgte grove metode være helt 
uden mening at fortolke de små udsving mel
lem 1834 og 1870 som andet end udtryk for de 
rene tilfældigheder. Om man ud fra figuren 
kan slutte, at der er sket en kvalitetsforbed
ring af tællingerne efter 1870, er endda tvivl
somt. Tallene tyder ganske vist på det, men 
det absolutte antal landsogne med »potentiel 
kraftig underregistrering« er her så små, at 
rene tilfældigheder let kan have spillet ind. 
Man skal igen huske, at der til enhver tid vil 
være et vist antal sogne, som både har kraftig 
tilbagegang før en tælling og kraftig vækst til 
næste tælling, uden at der er noget som helst 
galt med det mellemliggende tællingsresultat.

Selv om der nok ikke er nogen tvivl om, at 
1787-folketællingen med hensyn til antallet af 
sogne med potentiel kraftig underregistrering 
er klart den kvalitetsmæssigt dårligste af de 
undersøgte folketællinger, skal de beregnede 
tal for denne tælling dog tages med yderligere 
forbehold. I virkeligheden indeholder den ud
sondrede gruppe af sogne med potentiel kraf
tig underregistrering ikke 32 sogne, som vist 
på figuren. Dette hænger sammen med, at vi 
for ca. en fjerdedel af landsognene idag ikke

30. Hermed menes, at en territorial ændring, der forklarer variationen, er nævnt i noterne til den trykte 
udgave af sognetallene (Statistiske Meddelelser 4, 37, 1 1911, s.94—100).
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kender 1769-folketallet. Disse sogne, hvor 
1769-folketallet ikke kendes, har derfor måt
tet undtages ved beregningerne til kontrol af 
1787-folketællingen. Antallet af sogne med 
potentiel kraftig underregistrering har derfor 
måttet omregnes til landsniveau ud fra en 
antagelse om, at forholdene i den ca. fjerdedel 
af landsognene, hvor vi ikke kender 1769- 
folketallet, var tilsvarende, eller sagt på en 
anden måde, at de ca. tre fjerdedele af sog
nene, hvor 1769-sognetallet kendes, er repræ
sentative for helheden. Geografisk er de 
sogne, hvorfra 1769-sognetallene ikke kendes, 
imidlertid meget ujævnt fordelt. Det drejer 
sig hovedsagelig om Lolland, gi. Alborg amt, 
gi. Hjørring amt, gi. Thisted amt samt det 
meste af gi. Viborg amt. Alene for den del af 
landsognene, hvor 1769-folketallene kendes, 
er der dog fundet 67% flere sogne med poten
tiel kraftig underregistrering i 1787 end 
blandt samtlige landsogne i 1801.

Ud fra de beregninger, der i det foregående 
er foretaget over forekomsten af »mistænke
lige sogne« ved 1801-folketællingen, er der 
dog ingen grund til at tro, at tællingskvaliten 
ved de tidlige tællinger skulle have været spe
cielt god i de mere afsides jyske egne. Der er 
således ingen tvivl om, at 1801-folketællingen 
er klart bedre end 1787-folketællingen. 
Spørgsmålet er kun hvor meget bedre. Umid
delbart fristes man til at konkludere, at 1801 - 
folketællingen var ca. »dobbelt så god« som 
1787-folketællingen, men at tællingerne fra 
1834 til 1870 igen var dobbelt så gode som 
1801 -folketællingen.

I 1787 og 1801 var det præsten personlig, 
der skulle forfatte folketællingslisterne for 
sognene i deres pastorat. Man kunne derfor fa 
den idé, at præster, hvis pastorat bestod af to 
eller flere sogne, ville opføre sig ens i sognene 
med hensyn til, om de lavede en fuldstændig 
eller ufuldstændig folketællingsliste. Dette 
skulle så medføre, at et pastorats »andet« 
sogn vil have større sandsynlighed for at

komme i gruppen af sogne med potentiel kraf
tig underregistrering, hvis pastoratets »før
ste« sogn hører til denne gruppe. Dette er dog 
ikke særlig udtalt i materialet, selv om ten
densen med hensyn til kvalitetsforskellen på 
1787-folketællingen og 1801-folketællingen er 
klar nok. For 1787 er der 6 af sognene i grup
pen med potentiel kraftig underregistrering, 
der to og to hører til samme pastorat. For 
1801 er der kun et pastorat (med to sogne) 
blandt de 15, mens de 13 øvrige sogne for
deler sig på 3 sogne fra enkeltsognspastorater 
og 10 sogne fra to- eller tresognspastorater. 
Heraf har kun et af de andre sogne i pastora
tet atypisk tilbagegang 1787-1801 efterfulgt 
af kraftig vækst 1801-1834 og altså ikke så 
markant, at sognet er kommet med i gruppen 
med potentiel kraftig underregistrering. Dette 
kunne tyde på, at det kun i ringe grad har 
været en bevidst handling fra præstens side at 
sjuske med folketællingslisten.

Til sidst bør det måske anføres, at når 
gruppen af sogne med potentiel kraftig under
registrering er stor ved de tidligste tællinger, 
men mindre fra 1834 og lille fra 1880, skyldes 
det ikke, at befolkningsudviklingen i begyn
delsen af perioden foregik mere ensartet, hvil
ket ville medføre, at selv små afvigelser fra det 
lands-gennemsnitlige vækstmønster for et 
sogn foranlediger, at sognet kommer med i 
gruppen af sogne med potentiel kraftig under
registrering. Selv om man kompenserer for, at 
der i begyndelsen var længere perioder mel
lem tællingerne, var vækstmønsteret i den før
ste del af perioden betydeligt mindre ensartet 
sognene imellem, end det senere blev.31

Det eneste landsdækkende skøn over un
derregistreringsprocenten ved en folketælling 
er som nævnt Hans Chr. Johansens bereg
ninger over manglerne i landsogne ved 1787- 
folketællingen ud fra hans repræsentative 
stikprøve på 26 sogne. Her manglede i gen
nemsnit 6,3%. Der var naturligvis variatio
ner, men ca. 70% af sognene havde mangel-

31. Dette gælder, hvad enten spredningens omfang beregnes som almindelig standardafvigelse for de 
absolutte vækstprocenter mellem tællingerne, som variationskoeficient for de absolutte vækstprocenter 
mellem tællingerne eller som standardafvigelse for rentes-rente-beregnede årlige vækstrater. Beregnet 
ved hjælp af Sognedata.

124



procenter mellem 3 og 9. (Standardafvigelsen 
var 2,9).32 Hvis man vover mere end det ene 
øje og virkelig er villig til at bevæge sig ud på 
tynd is, kunne man anvende tallene i Figur 2 
til at ekstrapolere ud fra den af Hans Chr. 
Johansen beregnede underregistrering på ca 
6% ved 1787-folketællingen. Bag en sådan 
ekstrapolering ligger i så fald en hypotese om, 
at underregistreringsprocenten skulle have 
udviklet sig nogenlunde proportionalt med 
antallet af sogne med potentiel kraftig under
registrering. Hvis man anvender en sådan 
hypotese, når man frem til, at antallet af 
manglende personer i landsognene ved folke
tællingerne har udviklet sig fra ca. 6% i 1787, 
over ca. 3% i 1801 og til ca. 1,5% fra 1834 til 
1870, hvorefter underregistreringsprocenten 
beregnet ud fra disse forudsætninger frem til 
1901 skulle være på et niveau under 0,5%.

Folketællingers kvalitet

For 1801-folketællingens vedkommende er 
dette resultat i hvert fald ikke i modstrid med 
den beregning, der er udført i det foregående, 
og som gav en underregistreringsprocent på 
under tre.

Sammenfattende må man derfor konklu
dere, at vel er der nogen usikkerhed ved at 
arbejde med ældre folketællingsmateriale, 
men der er ikke nogen grund til på grundlag 
af detaljerede undersøgelser af netop de en
keltsogne, der ud fra den landsdækkende sta
tistik må formodes at have mest ufuldstæn
dige folketællinger, at konkludere, at der ge
nerelt er store fejl f.eks. i 1801-folketællingen. 
Sammenlignet med de fejl vi må leve med i 
andre former for kilder, er folketællingerne 
ikke dårligere, end de med omtanke kan bru
ges både til lokale, regionale og landsdæk
kende undersøgelser.

32. Hans Chr. Johansen: Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede, 1975, s.70.
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Ældre danske skovtaksationers tolkning og 
anvendelse til belysning af skoves størrelse
Af Bo Fritzbøger

I dag er Danmarks skove tiltrængte åndehul
ler i det intensivt dyrkede agerland, men 
denne modsætning har ikke altid eksisteret. 
Før Fredskovsforordningens (1805) og de øv
rige landboreformers civilisering og »ord
ning« af landskabet, gik skov, eng, ager og 
overdrev i ét, og tilsammen udgjorde de land
brugsproduktionens (i gunstigste fald) fint af
stemte ressourcegrundlag.

Skoven leverede først og fremmest træ, der 
før industrialiseringen var et næsten univer
selt materiale i by som på land. I bygninger 
og vogne indgik tømmer fra overskoven, der 
juridisk var defineret som alle ege, bøge- og 
asketræer, og som oftest var forbeholdt gods
ejeren, som en uundværlig bestanddel. Og 
ved fra de mangfoldige andre busk- og træar
ter, kaldet underskoven, indgik i hegn og hus
geråd. Endelig gjorde det træ, som ikke havde 
tømmerkvalitet, god gavn som brændsel, om
end tørven formentlig spillede hovedrollen 
mange steder.1 Ydermere benyttedes skove
nes urteflor til græsning af store kreatur
flokke, og på træernes nedfaldne frugter jule- 
fededes svin i tusindvis. Skovbruget var altså 
en del af landbruget, og derfor kan landbru
gets historie ikke skrives uden inddragelse af 
skovene.

De oplevede imidlertid store forandringer 
gennem tiden fra middelalderens slutning til 
deres fredning eller fald i 1800-tallet. Først og 
fremmest antages det almindeligvis, at der 
fandt en gennemgribende afskovning sted.

Altså at skove blev ryddet eller udtyndet i en 
sådan grad, at de snarere var skove af navn 
end af gavn.2 Denne skovødelæggelse findes 
beskrevet i talrige historiske fremstillinger, 
men forsøg på mere dybtgående analyser af 
dens forløb, årsager og omfang er fa.3

Når udviklingen i skoves størrelse og til
stand gennem en længere årrække søges be
lyst, vil det ofte være nærliggende i første 
omgang at anvende kvantificerbare udtryk, 
der kan sammenlignes i tid og rum. For ældre 
perioder foreligger sådanne næsten udeluk
kende i form af skovtaksationer, men de lader 
sig sjældent benytte uden videre. Forud kræ
ves en grundlæggende tolkning af deres ind
hold.

Skove består af træer. De kan være store 
eller små, frønnede eller sunde, og de kan stå 
spredt eller tæt sammen. Oplysninger om 
skoves omkreds eller areal, som findes i rigt 
mål i 1700-tallets skovbeskrivelser, er derfor 
af begrænset værdi. Et langt bedre udtryk for 
en skovs størrelse er derimod træernes sam
lede biomasse, det vil sige mængden af træ. I 
moderne skovbrug, hvor kun dét ved, som 
industrielt kan opskæres til brugbart tømmer 
eller brænde har interesse, gøres dog alene 
vedmassen (dvs. biomassen fradraget løv, 
kviste osv.) til genstand for opmåling. Her
hjemme har sådanne taksationer siden Den 
Gram-Langenske Forstordning 1763-76 dan
net grundlaget for skovbrugets planlægning 
af foryngelse og hugst.4

Bo Fritzbøger, f. 1958. Mag.art., kandidatstipendiat ved Historisk Institut, Københavns Universitet.
1. Oversigterover købstæderncs brændselsforbrug i 1760’erne findes i Rigsarkivet (RA), Rentekammeret 

(Rtk.) 333.109: Brevskaber angående den nye forstindretning 1762-63.
2. Se f. eks. P. C. Nielsen behandling af perioden i Danmarks Natur 6, s. 16 ff, København 1980 (3. udg.).
3. Den eneste monografiske fremstilling er stadig Christian Theodor Vaupells »Om de Forandringer, som 

det danske Skovlands Udstrækning har været undergaaet i den historiske Tid« (Tidsskrift for populære 
Fremstillinger af Naturvidenskaben, 2. rk. bd. 4, s. 389-436) fra 1862.

4. P. C. Nielsen og E. Laumann Jørgensen: Nordsjællands skove gennem 200 år. Den Gram-Langenske 
Forstordning, København 1964, s. 76 ff.
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Allerede længe før detaljerede vedmasse- 
beregninger blev praktisk mulige, underka
stedes skovene imidlertid ejendomsretligt el
ler skattemæssigt betingede opdelinger og 
vurderinger, der i de bevarede dokumenter 
fremtræder som kvantificering af skov. Det er 
disse forskellige taksationsformers ulige an
vendelighed ved undersøgelser af udviklingen 
i skoves størrelse, som er emnet for det føl
gende.

Skovrebning og udskiftning
Når landsbyens jord skulle fordeles mellem 
dens gårde, udmåltes hver gårds anpart af 
bymarken med et reb af bestemt længde. I de 
såkaldt regulerede landsbyer var rebet af
stemt, så det kunne bruges til at overføre det 
indbyrdes forhold mellem gårdenes toftebred
der til agerstrimlernes bredde.5 Af dette må
lereb har selve lodskiftningsprocessen faet be
tegnelsen »rebning«.

I de middelalderlige landskabslove optræ
der flere bestemmelser om rebning af skov, 
som på lovenes affattelsestidspunkt antagelig 
var et relativt nyt fænomen.6 Ved skovreb
ningen fulgtes øjensynlig stort set samme

fremgangsmåde som ved rebning af ager,7 
idet hver enkelt gård efter en byspecifik for
delingsnøgle oftest fik flere skovlodder. An
givelig for at sikre en jævn fordeling af god og 
dårlig skov.8 På grund af skoves lette for
gængelighed synes der endvidere at have væ
ret forbud mod omlægning af skovloddernes 
grænser, når først rebningen én gang var fore
taget.9

Talrige yngre godsbeskrivelser bekræfter 
eksistensen af mange skovlodder til hver 
gård.10 Eksempelvis havde hovedgården Sta- 
rupgård (Øster Starup sogn, Brusk herred) 
ved sin nedlæggelse 1578 1 enemærke og 22 
skifter i fællesskoven.11 Skovloddernes stør
relse varierede fra by til by og fra skov til 
skov, og der ses kun undtagelsesvis at være 
anvendt absolutte mål ved rebningen.12 Be
tegnelsen »reb« som egentlig måleenhed ved 
underinddeling af skovskifter, optræder såle
des yderst sjældent,13 og må antages at have 
været lokalt varierende. Den befandt sig 
imidlertid angiveligt ret stabilt omkring 9 
alen.14

Skovlodderne var som regel markeret ved 
skelsten eller -pæle,’3 og i enkelte tilfælde ses 
de navngivet individuelt på linie med de tal
rige (mark)navne, der betegnede den lodskif
tede bymarks åse.16

5. Frits Hastrup: Danske landsbytyper, Århus 1964.
6. Poul Meyer: Danske Bylag. En Fremstilling af det danske Landsbystyre paa Baggrund af retshistori- 

ske Studier overjordfællesskabets Hovedproblemer, København 1949, s. 198.
7. Skånske Lov kapitel 71, Danmarks gamle Love paa Nutidsdansk (= DGL), København 1945-48, bd.l 

s. 22.
8. Eriks Sjællandske Lov II, kapitel 56: »Men hvad angår skovskifte, da skal det ikke foretages efter 

toftens beliggenhed efter solen, for man tager efter den dårligste skov og lægger til den bedste, og 
udligner således«, DGL bd. 2, s. 62.

9. Meyer 1949, s. 201.
10. Således Sjællands Stifts Landebog 1567, Svend Gissel (udg.), København 1956, s. 25: »har han 8 eller 

10 små skovlodder«.
11. Rigsarkivet (RA), Danske Kancelli (DK) B 94: Besigteiser og andre indlæg til skøder og mageskifter 

1572-1660, 7/7 1578.
12. De »duo skoghs Land«, der optræder i Øm Klosters Krønike, skal formentlig ikke opfattes som 

egentlige skovmål, men blot i betydningen »skovlodder«; Scriptores Minores Historiæ Danicæ Medii 
Ævi, M. Cl. Gertz (udg.), København 1917-22 (1970), bd. 2 s. 264. Ordet »skovlodder« (skowslothe) 
om »dele af skoven« (partes siluarum) optræder allerede i en notits for året 1310 i Sorø Klosters 
Gavebog, Diplomatarium Danicum 2. rk., bd. 6, nr. 222.

13. F. eks. »et rebs skovskifte«, ÆDA bd. 2 s. 367 (1480) og »31/? skovskifte til fornævnte halvgård, og 3 reb 
udi hvert skovskifte«, DK B 94, 18/6 1585.

14. Poul Rasmussen: Mål og vægt, København 1975, s. 85.
15. For eksempel De ældste danske Archivregistraturer 1-5 (= ÆDA), København 1854—1910, bd. 5 s. 

240: »...og er samme skovskifte stenet og stablet...« (u. å.).
16. Diplomatarium Danicum 3. rk, bd. 2, nr. 395 (29/9 1347).
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Nykøbing Hospitals skifte i den store østfalsterske græsningsskov Klodskov. Som eneste lodsejer ud over kronen havde 
hospitalet senest fra  1500-årene dén udskiftede skovlod, der her ses på matrikelkortet fra  1785. Den var a f  market med 
skelpæle, og løb øst-vest, og dermed på tværs a f  bøndernes (ikke længere eksisterende) lodder, men giver ikke desto mindre et 
godt indtryk a f  skovrebningens nære slægtskab med agerrebningen. Ved den omfattende rebning a f  Falsters skove i forbindelse 
med rytterdistriktets oprettelse 1719 var de i alt 353 gårdvise lodders gennemsnitlige bredde 174 alen ( ~  ca. 110 m.). 
(Opmålt a f  P. v. Hirsch. Kort- og Matrikelstyrelsen, Matrikelarkivet).

Der er ingen tvivl om, at skovskifternes 
størrelse som hovedregel var bestemt af går
dens øvrige tilliggende. Denne sammenhæng 
mellem ager- og skovlodder fremgår blandt 
andet af et tingsvidne fra 1496, hvori det slås 
fast, »at sandemænd svor Ømklosters gård i 
Vindinge 2 otting til i Vinding Skov, eftersom 
samme gård har otting jord i marken«.17

Meget tyder på, at skovrebningen og den 
deraf følgende udskiftning af skov på enkelt

lodder til ejere eller til gårde først for alvor 
tog fart, efterhånden som træ (med store geo
grafiske variationer) blev en begrænset res
source. Især de store kongelige mageskifter og 
den adelige godskoncentration i 1500-tallet 
bidrog dertil, og i dette århundrede udstedtes 
flere forbud mod hugst i uskiftede skove, 
hvori kronen var lodsejer.18 Udskiftningsbe
vægelsen synes dog først afsluttet i løbet af 
1700-tallet, og endnu Danske Lov medtager i

17. ÆDA, bd. 1 s. 211. En tilsvarende formulering findes i et tingsvidne fra 1501, trykt i Diplomatarium 
Vibergense, A. Heise (udg.), København 1879, nr. 158.

18. Bl.a. i Koldingske Reces 1558 § 30: »Findes skove, som flere end en lodsejer er til, og er de uskiftede, da 
skal slige skove efter denne dag være i fred og intet hugges derudi enten aflodsejerne eller andre, før 
end samme skove bliver således og rebet, at enhver ved, hvor sin lod kan falde«; Corpus Constituionem 
Daniæ. Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, V. A. Secher (udg.), København 1887-1918, 
bd. 1 nr. 1.
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1683 påbud derom (5-10-24). På Falster var 
således kun ca. halvdelen af skovene udskif
tede ved rytterdistriktets oprettelse 1719.19

By- og skovmål
En nærliggende relativ angivelse af gårdes 
eller godsejeres skovtilliggende var det »bol«, 
der i forvejen anvendtes som bymål ved ager
jordens fordeling på driftsenheder.20 I Kong 
Valdemars Jordebog fra 1200-tallets midte 
findes enkelte omtaler af bol i forbindelse med 
skov.21 Særlig må nævnes Falsterlistens be
kendte notits om de kongelige besiddelser i 
Vålse: »kongen har 3 bol særskilt i skoven«.22 
Det er imidlertid usikkert, hvorvidt der er tale 
»skov« eller »rydningsjord i skov«.23 Sikre ek
sempler på boldeling af skov (eller dettes un
derinddelinger skov-otting osv.) er imidlertid 
talrige,24 og så sent som i Matriklen 1662 
angives flere af Koldinghus lens skove at være 
ottingdelte.25

Som agerbolets dele, var disse skovottinger 
imidlertid også blot regneenheder, der angav 
andele af det samlede skovtilliggende. De 
hang altså ikke snævert sammen med selve 
den fysiske inddeling af skoven i skovlodder, 
hvilket blandt andet fremgår af formulerin
gen i en regest fra 1500-tallet: »der ligger en

fuld otting skov i alle skovskifter til den gård i 
Eltang, som Søren Lassen iboede...«.26

I enkelte kilder er skov beregnet i mark, 
men om hvilke »mark«, der er tale, er som 
regel temmelig usikkert. Såvel Kong Valde
mars Jordebog som Roskildebispens Jorde
bog 1370 opererer således med skov regnet i 
ørtug (!/24 mark),27 og i mageskiftebesigtelsen 
af nogle gårde i Andkær (Gaverslund sogn, 
Holmans herred) hedder det 1582, at »skov 
dertil liggende er 4 mark gods, hver mark 
regnet for 21 svin«.28

I Arhus domkapitels jordebog fra 1313 sæt
tes en guldvurdering af skov i relation svins 
olden (se nedenfor), idet 16 »svinslæg« sættes 
til 1 mark guld svarende til 96 skæpper land.29 
Ifølge senere kilder skulle et svinslæg endvi
dere bestå af skov til 1 tal eller 6 svins olden, 
således at 1 svins olden svarede til 1 skæppe 
agerland.30 Denne vurderingsform optræder 
imidlertid yderst sjældent, og jævnføringen 
mellem svins olden og agerland var naturlig
vis af fiskal og ikke af real karakter.

Urebet skov
I urebet skov kunne en gårds skovpart ikke 
udtrykkes i bymål, men istedet lod den sig 
karakterisere som en bestemt brøkdel af træ-

19. Rtk. 333.18: Skovenes rebning og inddeling i det lolland-falsterske regimentsdistrikt 1719-20.
20. Poul Rasmussen: Bol, Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder 2, sp. 55-63, København 

1957.
21. Kong Valdemars Jordebog (= KVJ) 1-3, Svend Aakjær (udg.), København 1926-43; eksempelvis bd. 

1 s. 108: »I Scoghusas, så meget i skoven, som hører til et bol«.
22. KVJ bd. 1 s. 131.
23. Svend Gissel antager, at der er tale om en (unavngiven) bebyggelse. Svend Gissel (red.): Falster- 

undersøgelsen 1, Odense 1989, s. 92.
24. F.eks. »skovbol«: ÆDA bd. 2 s. 141 (1477) og »skov-sjetting«: Danmarks Riges Breve (= DRB) 3. rk. 

bd. 1, nr. 340 (23/7 1343).
25. Rigsarkivet, Rentekammeret (Rtk.) 311.95: Matriklen 1662, Koldinghus amt. Eksempelvis bestod 

Børup Skov (Tavlov sogn, Elbo herred) af 6 kronottinger, '/j kirkeotting og 51/? selvejerotting.
26. ÆDA bd. 5, s. 364 (udat.).
27. KVJ bd. 1 s. 128: »8 ørtug jord i agre, enge og skove« og Roskildebispens Jordebog (= RBJ), 

Roskildekirkens jordebøger og regnskaber, Danske Middelalderlige Regnskaber I I I .1, C. A. Chri
stensen (udg.), s. 24: »i marken < terra>  og skoven (en) ørtug jord«.

28. DK B 94, 5/3 1582.
29. Voer (Rougsø herred): »Her har (kannike)bordet 128 svinslægjord, som svarer til 8 mark guld, 16 

svinslæg regnet for mark guld«, Arhus Domkapitels Jordebog 1313, Arhus Domkapitels Jordebøger 
bd. 3, Poul Rasmussen (udg.), 1975, s. 25 med kommentar s. 41.

30. Svend Aakjær i KVJ bd. 1 s. *113.
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Oldensvin. Kobberstik i O. Brunfels: Contrafayt Kreüter- 
buch fra  1535.

erne. Således tilskødedes Ove Krabbe i 1381 
»1 øde gård i Søby og hver 4. fure over Søby 
mark og hvert 4. træ i Søby skov«,31 og andre 
tilsvarende beskrivelser foreligger.32 Denne 
simple »brøkdeling« kunne endvidere knyttes 
til andre taksationsformer, eksempelvis 
»svins olden-taksationen«.33

Svarende hertil opregnes i visse tilfælde 
simpelthen antallet af træer på skovlodden. 
Især Sjællands Stifts Landebog 1567 er rig på 
sådanne mål. Det er i denne forbindelse be
mærkelsesværdigt, at de ikke kun benyttedes 
om småskove som »en 10 eller 12 bøge i den 
nørre vang« (s. 50), men også om eksempelvis 
»en egeskov ved 500 eger i Kalby Ris« (s. 70).

Skovtaksationer på grundlag af 
oldenfedningen af svin
Allerede i oldtiden spillede opfedningen af 
svin på skovtræernes nedfaldne frugter en be
tydelig rolle, og detaljerede bestemmelser an
gående denne form for husdyrbrug indgår 
centralt i flere germanske lovkomplekser.34 
Også vore hjemlige landskabslove indeholder 
enkelte bestemmelser om svin på skov,35 mens 
middelalderlige privilegier forbundet med 
retten til oldenfedning af svin er talrige.36

Når træernes frugter i ældre kildemateriale 
ganske overskygger træerne selv, er det imid
lertid næppe på grund af de to produkters 
respektive brugsværdi og betydning.37 Før 
1500 led det danske samfund generelt ikke af 
tømmer- og brændselsmangel, og en kapitali
sering af ejendomsretten til skovene skete der
for i det væsentlige med udgangspunkt i sko
vens andre produkter. Ikke mindst oldenfed
ningen af svin fik derfor, fremmet af tvangs
foranstaltninger såsom forbud mod oldenfed
ning uden for godsets egne skove,38 en stærkt 
opskruet juridisk og økonomisk betydning.

31. ÆDA bd. 2, s. 118.
32. RBJ s. 39: »Ligeledes skoven, som kaldes Gamle Hegnet ... i hvilken hvert tredje træ er biskoppens«, 

DRB 4. rk. bd. 1, nr. 140 (27/12 1376) og Sjælland Stifts Landebog 1567, s. 78: »Af samme skov 
tilhørte kirken hvert tredje træ«.

33. »et stykke skov takseret for 500 svin, og har Peder Munk deraf de 2 træer, og Claus Podebusk det 
tredje, og beløber sig Peder Munks anpart deraf, olden til 333 svin og de 2 parter af et halvt svin«, DK 
B 94, 13/7 1593.

34. C. L. ten Cate: Wan god mast gift. Bilder aus der Geschichte der Schweinezucht im Walde, Wage- 
ningen 1972, s. 59 lf og Hans Kloster: Svinets historie, København 1984, s. 61 IT.

35. Eksempelvis Skånske Lov kap. 206; DGL bd. 1, s. 71.
36. Et af de formentlig ældste er fra 1177 og findes i afskrift i Esrom Klosters Brevbog, O. Nielsen (udg.), 

København 1880-81, s. 230.
37. M. Endres: Die Waldbenutzung vom 13. bis Ende des 18. Jahrhunderts, Tübingen 1888, s. 172.
38. For eksempel Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold (= Kane. Brevb.), C. F. 

Bricka m. fl. (udg.), København 1885 ff, 2/7 1616.
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Og derfor kom dens bytteværdi i periodens 
kilder til at overskygge dens brugsværdi.39

Idet netop svinefedningen blev gjort til 
genstand for værdisættelse, var det nærlig
gende også at tage udgangspunkt i dén, når 
skoven selv skulle vurderes med henblik på 
salg eller beskatning. Allerede fra Karolinger
tiden kendes således matrikuleringer af skov 
ud fra, »hvormange svin, den kan fede«,40 og i 
den engelske Domesday Book fra 1086 er 
denne taksationsform hyppigt forekom
mende.41 De tidligste danske eksempler synes 
at optræde i Arhus Domkapitels jordebog fra 
ca. 1313.42

Ansættelsen af en skovs størrelse til et »an
tal svins olden« udsprang oprindelig af olden
taksationer, dvs. årlige synsforretninger over 
skovenes aktuelle oldenmængde og evne til at 
fede svin. Olden var træernes frugter: agern 
og bog, men også eksempelvis hasselnødder.43 
I august eller september udtog tingene syns- 
mænd til at besigtige skovene eller de enkelte

ejeres skovlodder og bedømme, hvor mange 
svin hver enkelt kunne fede på olden. Efter 
denne taksation blev svinene omkring Mik
kels Dag (29/9) brændemærket (indbrændt) 
og ført til skoven, hvor de oftest forblev til 
juleslagtningen. Ikke sjældent løb halvvilde 
svin dog rundt i skovene til langt hen på 
vinteren, og i gode oldenår kunne der fore
komme to indbrændinger efter hinanden.44 
Når svinene atter blev taget af skoven, skete 
det mod betaling (oldengæld) i naturalier el
ler penge til skovejeren -  overskovejeren vel 
at mærke, for oldenen kom jo i det væsentlige 
fra overskovens træer.

Denne årlige procedure har efterladt sig to 
rækker kilder, af hvilke den ene med stort 
udbytte kan anvendes til belysning af skoves 
størrelse. Selve oldentaksationen blev i tings
vidner forelagt herredstingene, og findes der
for i stort tal indført i tingbøgerne. Når ind- 
brændingen var sket, og der skulle opkræves 
oldengæld, førtes lister over det antal dyr, ofte

39. Bo Fritzbøger: Skove og skovbrug på Falster 1652-1685, Odense 1989, s. 169-189.
40. Karl Hasel: Forstgeschichte. Ein Grundriss fur Studium und Praxis, Hamburg 1985, s, 153.
41. H. C. Darby: Domesday Woodland, Economic History Review, 2. series, III. 1, 1950, s. 23 ff.
42. s. 11, 13, 20 ffog 25.
43. Landsarkivet for Sjælland m. m., Falsterske Retsbetjentearkiver før 1919, Falsters Birk, Syns- og 

taksationsforretninger, Oldenskove 1737-94, oldentaksation 1748: taksation af »hans majestæts ene
mærker, skove, kobler, skovparter, skovhaver, vænger, indelukker og lunde samt agerlodder med 
oldentræer i marken og underskoven af hasselnødder, som hører med til oldenen«; Fritzbøger 1989, s. 
166 IT.

44. RA, Koldinghus lens Jordebogsregnskab 1612/13, litra K.
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opdelt i fuldvoksne (eller »fulde« svin), ung
svin og grise, der havde været på skov.

Imidlertid udviklede der sig senest fra mid
ten af 1600-tallet tradition for at indbrænde 
betydelig flere svin, end oldentaksationen gav 
hjemmel for, og disse indbrændingslister har 
derfor som regel kun et yderst akademisk for
hold til skovenes faktiske ydeevne.45 Så fast
tømret var traditionen for overskridelser i 
1700-tallet, at den ofte udløste en latent kon
flikt mellem de tingsvalgte synsmænd og 
skovmyndighederne, som modtog oldengæl
den. Eksempelvis beklagede den falsterske 
overførster Conrad Runge sig i 1746 højlydt 
over, at synsmændene »ikke er at bringe eller 
tvinge til raison«.46 Taksten for hans distrikt 
var dette år til hans store mishag kun sat til 
380 svins olden, men det lykkedes ham at 
gennemtrumfe, at der indbrændtes ikke færre 
end 1440 svin i alle størrelser.

Anderledes anvendelige er oldentaksatio
nerne. De udfærdigedes hver sensommer af 
erfarne synsmænd efter nøje gennemgang af 
træernes frugtsætning, og besidder derfor en 
konsekvens og aktualitet, der gør dem særde
les velegnede til belysning af udviklingsfor
løb. Det kan blot i praksis være svært at frem
skafle et tilstrækkeligt sammenhængende ma
teriale for den enkelte skov. Til denne prakti
ske anvendelse skal jeg vende tilbage.

Trods det nære slægtskab og det fælles ord
valg (skov til XX svins olden) var disse »olden
taksationer« væsensforskellige fra »skovtaksatio
nerne«. De første angav alene konkrete skøn 
over oldenkapaciteten i bestemte år, mens de 
andre udgjorde generelle overslag over olden
kapaciteten i almindelighed. Idet god frugt
sætning synes at afhænge af varme og tørke 
den forudgående sommer, svingede frugtsæt

ningen imidlertid særdeles stærkt, og olden
mængden (og dermed taksationen) vekslede 
derfor mellem stort set oldenløse år (spræng- 
olden) og år med en sand overflod af olden 
(oldenår). Der kunne altså være betydelig for
skel på en skovs oldentaksation i et bestemt år 
og dens generelle skovtaksation.

Skovtaksationerne skete formentlig ofte i 
forbindelse med rebning og udskiftning. Ek
sempelvis meddeles det, at Lundum Skov 
(Voer herred) i 1473 blev rebet og skiftet 
samtidig med, at det blev fastsat, »hvor 
mange svin hver otting skal tage når olden 
er«.47 Og i skiftet fra 1626 efter godsmagnaten 
Eske Brock hedder det ligefrem, at nogle 
skove »endnu er uskiftede, og derfor ikke kan 
vides, hvor mange svins olden det er«.48

Hvor hyppigt taksationerne blev justeret er 
uvist, men de prægedes antagelig af en be
tydelig træghed, og ikke sjældent møder man 
besværinger over, at taksationer er forældede. 
Fem bønder i Gelballe (Skanderup sogn, 
Andst herred), hvis tilliggende skovlodder i 
1580 takseredes til sammenlagt 52 svins ol
den, indvendte således, at »Gelballe Skov 
ikke tåler så meget, som den er sat for, thi den 
er så forhuggen».49 Og Keldkær hovedgårds 
skovtakst (Bredsten sogn, Tørrild herred) er- 
kendtes i 1578 overvurderet som følge af tøm
merforbrug og stormfald?0 En taksation 1488 
forudsætter da også klogelig, at skovene hol
des ved magt, »som de nu er«.51

At der i andre tilfælde er sket omtakserin
ger, fremgår af sagsbehandlingen ved et ma
geskifte af noget gods på Glænø (Ørslev sogn, 
Vester Flakkebjerg herred) mellem kronen og 
Axel Arenfeldt 1628.52 Ved selve besigtigelsen 
takseredes skovlodderne til 290 svins olden, 
men blev senere ved en fornyet taksering (på

45. Fritzbøger 1989, s. 171 f. Sigende i så henseende er forsikringen i Antvorskov amts jordebogsregnskab 
1662/63 (RA) om, at »så haver jeg dog gjort min flid, at indbrænde de fleste (svin), som kunne bringes 
til veje«. Indbrændingens overskridelse af oldentaksationen var dette år 41%.

46. Rtk. 333.477: Om olden og svins indbrænding på Lolland-Falster, Fyn og i Jylland 1741-62, 27/9 
1746.

47. ÆDA bd. 1, s. 196 (1473).
48. Skiftet efter rigsråd Eske Brock 1626, Carl Rise Hansen (udg.), København 1965, s. 21 jvf. også s. 64.
49. DK B 94, 22/3 1580.
50. DK B 94, 22/11 1578.
51. Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis 2. rk. (= Repert. II), William Christensen 

(udg.), København 1928-39, nr. 6309 (25/7 1488).
52. DK B 94, 29/2 1628.
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den kongelige ridefogeds foranledning) ned
skrevet til 270. Det skete imidlertid selvom 
»der udi 34 år aldrig har været fedet mere end 
120 svin på samme skove, når fuld olden væ
ret haver«. I modelbogen til Christian Vs 
Matrikel var øens samlede skovtakst 3 svins 
olden.53

Der findes fra tiden før 1660 ingen gene
relle instrukser for den praktiske fremgangs
måde ved disse taksationer, og de bevarede 
udmeldinger af synsmænd er som regel lidet 
meddelsomme. Et afgørende spørgsmål er i 
denne forbindelse, hvilket »idealmål« der lag
des til grund ved taksationen. Altså om der 
for eksempel var tale om gennemsnit af en 
række års oldentaksationer, eller blot om et 
noget løsere skøn over mulighederne i olden
år.

Ifølge en synsforretning 1554 skulle sko
vene takseres efter hvor mange svin de 
»kunne tåle til olden, når de bar alminde
lig«?4 I 1579 beordredes Steen Bille at »sætte 
samme skov for så mange svins olden som 
den kan tåle«/5 og en skov på Møn skulle to 
år senere takseres »for nogen visse antal svins 
olden som sædvanligt er«.56 Endelig hed det 
1642 om en jysk skov, at den skulle takseres 
»for visse svins olden, som forsvarligt kan 
være«.37 Klarere formuleret var pålægget 
1580 om at vurdere, hvor mange »svin sko
vene kunne tåle, når god olden var«.58

Også mageskiftetaksationerne selv er præ
get af uklare formuleringer. Nygård hoved
gårds skov (Øster Starup sogn, Brusk herred) 
kunne således 1578 fede 500 svin, »når olden

er middelmådig«?9 Er der her tale om et gen
nemsnit (middelmådig)? Flere skovlodder i 
Starup by oplyses i samme forbindelse kun at 
kunne fede »16 svin på det højeste«.

Mest almindelig er dog den uspecificerede 
formulering, at skoven »kan fede« så og så 
mange svin, men i eksempelvis Sjællands 
Stifts Landebog 1567 og Roskilde Kapitels 
Jordebog 156860 angives taksationerne med 
stor konsekvens at gælde situationen, »når 
olden er«. At taksationen så i sidstnævnte 
tilfælde ofte suppleres med et »mere eller 
mindre« bidrager blot til det generelle ind
tryk af usikre retningslinier. I Arhus Domka
pitels Jordebog 1313 gælder en enkelt af skov
taksationerne udtrykkelig »når der vil være 
foder« (»quando erit pastura«)61 -  altså ikke 
en årligt tilbagevendende begivenhed.

Trods de sproglige uklarheder, giver taksa
tionerne indtryk af generelt at oplyse den for
ventede ydeevne under særlig gunstige vilkår, 
eller med andre ord i oldenår. Det gælder også, 
selv om dette ord ikke udtrykkelig bruges. En 
gård i Brøndsted (Gaverslund sogn, Holmans 
herred) takseredes eksempelvis 157862 til 10 
svins olden, »når de bærer vel«, og i Matrik
len 1683 hedder det om Kragelund Skov 
(Bække sogn, Andst herred), at »når olden 
bærer til, så er samme skov takseret og sat for 
tre svins olden«.63 Endelig takseredes en gård 
i Gejsing (Andst sogn og herred) 1578 til 26 
svins olden »når god olden er«.64

Gradueringer efter, om det var egen eller 
bøgen, der bar frugt, forekommer ikke sjæl
dent.65 Således understregedes det 1578, at

53. RA, Christian V’s Matrikel, protokol nr. 1800.
54. ÆDA bd. 5, s. 1071 (1554).
55. DK B 81: Jyske Tegneiser 10/3 1579.
56. DK B 57: Sjællandske Tegneiser 19/7 1581.
57. DK B 81, 13/7 1642.
58. DK B 94, 6/3 1580.
59. DK B 94, 18/6 1578.
60. Roskilde Kapitels Jordebog 1568, J. O. Arhnung (udg.), København 1965.
61. Århus Domkapitels Jordebog s. 22.
62. DK B 94, 3/7 1578.
63. Christian Vs Matrikel, protokol nr. 850.
64. DK B 94, 19/12 1578.
65. Se eksempelvis Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1-5, L. Laursen m. 

fl. (udg.), København 1892-1955, bd. 2 s. 8, jvf. også Henrik Larsen: Nordfyns Bebyggelse og Skove, 
Aarbog for historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1937, s. 37, og Chr. Brasch: Vemmetoftes 
Historie, bd. 1, 1859, s. 236.
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Udsnit a f  mageskiftebesigtigelse a f  en gård i Treide (Elbo 
herred) i tilknytning til skøde 2/10 1578. Om skoven 
oplyses det, at »Disligiste haffuer hand fierde partt a f f j  
otting i en skou med een a f f  kongens Bønder ved naffn 
Hans Ruud, som och Boer udj Treille som Belob er sigh a f f  
Lxx Svind xviij svin«. (Rigsarkivet, Danske Kancelli B  
94).

Damsgårds skove (Øster Starup sogn, Brusk 
herred) kunne fede 200 svin, »når både eg og 
bøg bærer«.66 I modsætning hertil hedder det 
eksempelvis i en regest af to udaterede tings
vidner, at »det ene lyder, at fornævnte skov 
ikke kan tåle mere end 60 svin, når egen 
bærer, og det andet lyder, at hun ikke kan tåle 
mere end 200 svin, når bøgen bærer«.67

Også nødder regnedes som nævnt med til 
olden, og taksationsmændene skelede derfor

ved de årlige oldentaksationer antagelig til 
hasselbuskenes frugtsætning, som også var 
stærkt varierende.68 Kun i et enkelt tilfælde 
ses hasselnødder imidlertid medregnet ved en 
skovtaksationf®

Skovtaksationen tager i en række tilfælde 
udtrykkelig udgangspunkt i den senest fore
gående oldentaksation. I forbindelse med ma
geskiftet af en gård i Hjarup (Hjarup sogn, 
Andst herred) meddeles det 1578, at dens 
skov var sat til 30 svins olden, »eftersom olde
nen var udi dette år, men når både eg og bøg 
bærer tilsammen, beretter bønderne, at der 
tages da 5 svin mere til hver otting jord som 
ligger til deres gårde«.701 andre tilfælde sattes 
skovtaksationen angiveligt højere end der var 
dækning for i oldentaksationerne.71

I middelalderen benyttedes skovtaksatio
nerne formentlig oftere til fastlæggelse af 
brugsrettigheder i uskiftede skove end til en 
rumlig bestemmelse af skiftede skovlodder. 
Denne anvendelse optræder eksempelvis i til
sagnet i Slagelses købstadsprivilegier fra 1477 
om, at borgerskabet hvert år måtte ind
brænde 350 svin på byens egne samt Antvor
skov klosters skove.72

Senere synes skovtaksation i svins olden i 
flere tilfælde knyttet til boldelingen. Således 
takseres hver af Ravnings og Bredstenlunds 
(Bredsten sogn, Tørrild herred) skov-ottinger 
i Matriklen 1683 til 1 svins olden.73 Men ef
tersom bolet var et ejerlavsspecifikt »bymål«, 
kan der ikke etableres nogen fast forbindelse 
mellem bolinddelingen og »svins olden«-tak- 
sationen. Endvidere var bolet øjensynlig 
knyttet til arealet og ikke til vedmassen af en 
skov, og skovbol i samme by kunne derfor 
præstere en ret forskellige bevoksningsgrad. 
To ottinger af den udstrakte skov på Treide 
Næs (Treide sogn, Elbo herred) takseredes

66. DK B 94, 3/7 1578.
67. ÆDA bd. 5, s. 238 (udat.).
68. Fritzbøger 1989, s. 168.
69. Tingsvidne fra Slagelse herredsting 1552: »klostret kunne lade fede 40 svin på Asminderup og 

Ubberup skov, når bøgeolden er, og 10 når hasselen bærer«, ÆDA bd. 4, s. 68.
70. DK B 94, 19/12 1578.
71. DK B 94, 23/3 1579: takseret til 10 svins olden »dog har han ikke været sat højere end for 8 svins olden, 

når enten eg eller bøg bærer«.
72. Repert. II Ar. 4015 (23/4 1477).
73. Christian Vs Matrikel, protokol nr. 797.
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Side fra  Antvorskov og Korsør lens matrikelprotokol 1662. 
Det oplyses midt på siden om Sønderup i Boeslunde sogn, 
at »till denne bye haffr werit schouff till 100 Suin alt 
feede, och nu gandsche a f  fhuggen saa iche i træ findiß«. 
(Rigsarkivet, Rtk. 311.79).

eksempelvis i én og samme besigtelse 1579 til 
henholdsvis 145 og 60 svins olden.74

Det skal endvidere bemærkes, at der øjen
synlig kunne være andre -  og mere overord
nede -  principper for sådanne niveaufor
skelle. I Jerlev (Jerlev sogn og herred) er hver 
kron-otting i Matriklen 1662 således konse
kvent sat til 1 Zi svins olden, mens selvejernes 
otting hver kun modsvarer 1 svins olden. Til
svarende ses i Andkær Skov (Gaverslund 
sogn, Holmans herred) kronens mark at 
ækvivalere 9 svins olden, de øvrige ejeres 12.

Endelig skal det bemærkes, at disse raffi

nerede beregninger og inddelingsmetoder 
først og fremmest var bureaukraters værk. De 
har antagelig i ikke så fa tilfælde forekommet 
de berørte bønder temmelig ligegyldige, så
længe bare svinene kunne blive fedet op. 
Blandt 1662-Matriklens meddelelser om Ve- 
erst by (Veerst sogn, Andst herred) oplyses 
det således, at der »findes skov til fornævnte 
by, som er 5 selvejergårde og 4 krongårde 
tilsammen til 12 svin. Er ingen levende i 
byen, som kan gøre underretning, hvor meget 
hver gård tilkommer«.

1600-tallets matrikuleringer
I forbindelse med enevældens stort anlagte 
matrikuleringer i årene 1661-62, 1663-64 og 
1681-88 blev skovtaksationer med relation til 
evnen til svinefedning for første gang taget i 
anvendelse landsdækkende og (angivelig) sy
stematisk.70 Disse taksationer rejser imidler
tid en række presserende tolkningsproblemer. 
For det første melder spørgsmålet sig, hvad 
deres indhold egentlig var. For det andet, 
hvorledes omregningen til hartkorn fandt 
sted. Og endelig for det tredje, hvordan skat
ten, kaldet skovskylden, blev beregnet.

Instruksen for Matriklen 1662 lyder: 
»...hos hver gård at forklare, hvor meget årli
gen af al slags korn kan sås, og hvor meget hø 
kan avles. Iligemåde skovene til hvor mange 
svins olden«.76 At der skulle være tale om 
skøn over oldenår fremgår altså ikke klart, men 
matrikelprotokollernes gentagne formulering 
»når fuld olden er«, bortvejrer enhver tvivl 
om, hvordan praksis var.

Det er imidlertid et åbent spørgsmål, om 
matriklens skovtaksationer afspejler forhol
dene før eller efter de særdeles destruktive 
Karl Gustav-krige (1657-60). Formentlig la
der spørgsmålet sig kun besvare lokalt, idet 
fremgangsmåden synes at have varieret fra 
egn til egn. Generelt beskriver matriklen dog

74. DK B 94, 23/3 1579.
75. Gunnar Knudsen: De danske Matrikler og deres Benyttelse ved historiske Undersøgelser, Fortid og 

Nutid II, s. 1-42, 1919.
76. Rtk. 212.4: Skatkammeret, Ekspeditionsprotokol 1662.
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så ofte krigenes skovødelæggelser,77 at taksa
tionerne må opfattes som aktuelle nyvurde
ringer og ikke blot som slavisk videreførelse af 
en tradition. Det forholder sig på dette punkt 
formentlig med Amtstuematriklen 1664 som 
med Landgildematriklen 1662.

Vanskeligst at gennemskue er skovtaksatio
nerne i Christian Vs Matrikel. I landmålerin- 
struksens § 6 foreskrives det blot »at besigtige 
de til hver by eller gård beliggende skove, og 
dem for visse svins olden at taksere, som I 
siden hver gård sin tilhørende andel af har at 
tillægge».78 Den åbenbare mangel på detal
jerede instrukser har skabt betydelig forvir
ring både blandt datidens matrikelkommis
sioner og vore dages historikere.79

Atter synes problemet dog i første omgang 
løst relativt let. For eksempel hedder det om 
Agersbøl Skov (Lejrskov sogn, Andst herred), 
at den »synes som den nu er, når olden er, at 
kunne takseres for tolv svins olden«.80 Til
svarende lyder Refstrup hovedgårds (Gad- 
bjerg sogn, Tørrild herred) taksation samme 
sted: »da findes dertil noget egeskov af unge 
træer, hvilken vi eragter, når fuld olden fin
des, at kan føde svin 2 tal«.81 Skovtaksations
protokollerne henviser altså utvetydigt til si
tuationen »når olden er« -  dvs. i oldenår.

Der er to oplagte årsager til den udbredte 
usikkerhed med hensyn til taksationernes 
baggrund. For det første var instrukserne 
yderst uklare i deres ordvalg. Og for det an
det kan taksationsniveauet i visse egne af lan
det konstateres generelt at være blevet udsat 
for voldsomme variationer -  såvel i forhold til 
de tidligere matrikler som mellem skovtaksa

tionsprotokoller, modelbøger og matrikelpro
tokoller indbyrdes.82

Eksempelvis faldt taksationen i modelbo
gen for Koldinghus amt i forhold til Matrik
len 1664 sammenlagt med 74%, hvilket dog 
dækker over både store stigninger og store 
fald. For Nykøbing amt var den tilsvarende 
nedskrivning 48%, men idet der findes et re
lativt komplet oldentaksationsmateriale fra 
årene omkring de to matrikuleringer, kan 
denne generelle nedskrivning påvises ikke at 
have grundlag i et reelt fald i skovenes yde
evne.83

En mulig forklaring på de tilsyneladende 
tilfældige reduktioner af skovtaksationerne i 
forbindelse med matrikuleringen 1682-83 
kan være, at de sagkyndige forstembedsmænd 
obstruerede matrikelkommissionernes ar
bejde. De udvalgte takserbønder fik dermed 
relativt stor indflydelse på synsforretninger
nes udfald, og selv om de ikke måtte deltage i 
taksationen af skovene i deres hjemsogn, 
havde de naturligvis en fælles interesse i en 
generel reduktion. Skovtaksationen indgik jo i 
det fremtidige beskatningsgrundlag.

Landsdommer Poul Mathiesen fra den lol
landske matrikelkommission beklagede sig al
lerede 1681 over, at »udi vores instruks mel
des, at holtzførsteren skal følge med at taksere 
skovene, og skovrideren. Dette kan vi ikke 
erlange, thi vildtmesteren og skovriderne, 
som er i hendes majestæts tjeneste, gør altid 
udflugter«.84 Og noget kunne tyde på, at en 
utilfredshed med pålægget om aktivt at tage 
del i matrikuleringen var alment udbredt in
den for forstvæsenet. Ihvertfald lyder der fra

77. Eksempelvis Elbo herreds skove i Rtk. 311.95 og Antvorskov og Korsør lens skove i Rtk. 311.79. 
Således Gunderslevholm (Gunderslev sogn, Øster Flakkebjerg herred): »Skovene til fornævnte gård 
har været købt for 2000 svins olden, men eftersom de af svensken er forhuggen, og en del til gårdens 
nytte deraf er forbrugt, er de nu takseret for 1600 svins olden«.

78. Henrik Pedersen: De danske Landbrug, København 1928, s. *28.
79. Fritzbøger 1989, s. 57-66.
80. Christian Vs Matrikel, protokol nr. 850.
81. Christian Vs Matrikel, protokol nr. 797.
82. Bent Holsøe: Forsvundne Skove i Københavns Amt, Fra Københavns Amt 1932-33, s. 229-244 og 

Karl-Erik Frandsen: Vang og tægt. Studier over dyrkningssystemer og agrarstrukturer i Danmarks 
landsbyer 1682-83, Esbjerg 1983, s. 81, Henrik Larsen: Østjyllands Skove i Fortiden, Østjysk Hjem
stavn 1938, s. 166-173, og H. H. Biilmann: Frijsenborgs Skove, Østjysk Hjemstavn 1952, s. 9-32.

83. Fritzbøger 1989, s. 169 ff.
84. Rtk. 312.2: Breve og dokumenter vedr. landmålingskommissionerne til den nye matrikels indrettelse, 

3/10 1681.
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□ B H
0,0-0,9%  1,0-1,9% 2,0-2,9% 3,0 % 3

Skovhartkornets andel a f  det samlede amtsvise hartkorn 
ifølge Matriklen 1664. Denne matrikulering byggede ge
nerelt på ækvivalensen 24 svins olden ~  1 td. htk., og 
taksationerne synes i det store og hele at tage højde fo r  Karl 
Gustav-krigenes ødelæggelser. Der er altså tale om et aktu
elt billede a f  skovtilstanden ved 1660ernes midte. Blot er 
hovedgårdenes enemærkeskove i en del tilfælde ikke specifi
ceret som en selvstændig del a f  det samlede priviligerede 
hartkorn, hvorfor de pågældende hovedgårde er ladt ude a f  
procentberegningen. ? angiver amter, fo r  hvilke data ikke 
foreligger.

andre kommissioner tilsvarende besværeiser 
over skovrideres og førsteres uvillighed i at 
møde ved skovtaksationerne.80

Endnu sværere at forklare end niveauæn
dringerne i forhold til tidligere taksationer er 
imidlertid mange eksempler på indbyrdes 
modstrid mellem Christian Vs Matrikels 
egne talrækker. For disse forskelle, kan visse

overordnede principper ved hartkornsansæt- 
telse og skatteligning dog have spillet ind.

Hartkornsansættelse af skov
I 1500-tallets mageskiftebesigtelser -  som i 
1600-tallets matrikler -  blev taksationerne af 
»skov til svins olden« omregnet til regneen
heden hartkorn (dvs. »hårdt korn«, rug og 
byg), der var fælles for alle landbrugets res
sourcer. Denne omregning fulgte lokale tradi
tioner, men synes på visse punkter at have 
ændret karakter gennem perioden.

Normalt gik der flest svins olden pr. tønde 
hartkorn i de skovrige landsdele,86 og det er 
derfor bemærkelsesværdigt, at nogle jyske 
skove, som var ødelagt af havvinden, i 1561 
udtrykkelig regnedes for halvt hartkorn (48 
og ikke som normalt 24 svins olden ~  1 td. 
htk.) netop på grund af disse ødelæggelser.87 
Tilsvarende kunne en halvering af omreg
ningsfaktoren optræde som et særligt privile
gium.88

Dén grundlæggende idé, at oldenfedningen 
var af større betydning, hvor skovrigdommen 
var begrænset, end hvor der var overflødig 
skov, går i øvrigt igen i hartkornsansættelsen i 
forbindelse med Christian Vs Matrikel. I en 
indberetning fra den koldingske kommission 
hedder det nemlig, at »de ejere, hvor der 
ikkun er lidt skov og derfor kan have des mere 
fordel af olden, når den falder, er noget bedre 
anset end de ejere, hvor der er mængde af 
skov, og må forunde oldenen bort for en føje 
ting«.89

I det hele taget er hartkornsansættelsen i for
bindelse med matrikuleringen mindst ligeså 
uigennemskuelig som selve skovtaksationen. I 
Matriklen 1662 var for øerne anvendt fak
toren 24 svins olden ~  1 td. htk., men i kom
missærinstruksen for den nye matrikel fast-

85. Rtk. 312.4—5: Breve og dokumenter vedr. landmålingskommissionerne til den nye matrikels indrettelse 
1681-88, f. eks. Kalø Kommissionsprotokol p. 6 v og 19 v.

86. Arent Berntsen: Danmarckis oc Norgis fructbar Herlighed, København 1650-56, 2. bog s. 70 ff.
87. Kane. Brevb. 27/6 1561.
88. Eksempelvis for Nykøbing hospitals skove; Rtk. 311.21: Indsendt jordebog over kirkernes indtægter, 

Nvkøbing amt 1661.
89. Rtk. 312.5, 7/12 1686.
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Fordeling a f  Koldinghus 
amts byvise skovtakster i 
matrikelbøgerne i procent a f  
tilsvarende takster i model
bøgerne til Christian Vs 
Matrikel.

sattes den 1681 til 32 svins olden.90 Den blev 
dog senere ændret, idet det 22/3 1686 i en 
memorial fra Rentekammeret meddeles, at 
der overalt er regnet med 24 svins olden til 1 
td. htk.91 Nu var det en grundsætning for 
matrikuleringen, at ligningsgrundlaget skulle 
være den enkelte gårds faktiske produktions
kapacitet, hvorfor hvilende jord blev fradra
get for agrenes vedkommende.92 Da skovtak
sationerne afspejlede situationen i oldenår, 
måtte en tilsvarende reduktion foretages 
her.93

På hvilket niveau i det indviklede matriku- 
leringsforløb denne reduktion efter oldenåre
nes hyppighed skulle finde sted, fremgik 
imidlertid ikke klart af Rentekammerets in
strukser.94 Det gav naturligvis anledning til

store tolkningsproblemer i kommissionerne 
med deraf følgende forskelle i praksis.95 Den 
kunne principielt finde sted ved selve skov
taksationen til »svins olden«, ved omregnin
gen til hartkorn96 eller endelig ved en særskilt 
udregning af »skovskyldshartkornet«. Og der 
findes eksempler på alle tre fremgangsmåder.

I en lang række tilfælde er taksationerne i 
de såkaldte Eng, skov- og græsningstak
sationsprotokoller, som udgjorde en særlig 
undergruppe af markbøgerne, i nøje overens
stemmelse med såvel model- som matri
kelprotokollers hartkorn.97 Det må formentlig 
tolkes således, at hvis der er foretaget en re
duktion, er det sket ved selve taksationen.

Modsætningsvis omtales i forbindelse med 
taksationen i Fræer sogn (Helium herred)

90. Pedersen 1928, s. 32*.
91. Samme s. 49*.
92. Frandsen 1983, s. 39 IT.
93. Poul Søndergaard: Skovhistorie I, 1. del. Kompendium efter P. Chr. Nielsen gennemsct og redigeret af 

Poul Søndergaard, Hørsholm 1988, s. 114.
94. Carl Christiansen: Bidrag til den danske Statshusholdnings Historie under de to første Enevoldskon

ger II, København 1922, s. 488-508.
95. »Hvad skovenes taksering er angående, da er dermed ment, at kunne fordres så mange når fuld olden 

kan blive, medens hvor mange års hvile skovene skal tillægges (så som ofte sig tildrager, at der ej 
vorder fuld olden førend hver fjerde eller femte år og mod længere), det stilles udi al underdanighed til 
hans kgl. majestæts allernådigste resolution«, brev fra en af de fynske matrikelkommissioner citeret i 
Finn Stendal Pedersen: Fynsk landbrugs vilkår 1682, Odense 1985, s. 42.

96. Christian Gandil: Om oldensvin, Dansk Skovforenings Tidsskrift XXII, 1937, s. 273-298, s. 285 f.
97. Det gælder eksempelvis stikprøver i protokollerne for Københavns, Roskildegårds, Holbæk, Korsør og 

Antvorskov Klosters Amter.
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»dén tredjedel af oldningen, som til hartkorn 
anslås«.98 Og i den før omtalte indberetning 
fra den koldingske kommission 1686 hedder 
det, at »Skovene er anset for så højt de mest 
kan føde, når fuld olden er, dog ej der af uden 
den 3. part beregnet til hartkorn i betragt
ning, at skovene sjældent bærer olden uden 
hvert 5. eller 6. og vel flere år«.99

I størstedelen af Koldinghus amt skete re
duktionen således ved omregningen til hart
korn, men en nøjere analyse af matrikelproto
kollernes temmelig kaotiske talmateriale sy
nes at antyde, at den en del steder først fandt 
sted i forbindelse med, at modelbøgernes be
regninger overførtes til matrikelbøgerne som 
det endelige hartkorn. På figuren s. 138 ses 
således for hele amtet forholdet mellem ma
trikel- og modelbøgernes takster omregnet til 
svins olden. Det fremgår, at der altoverve
jende er tilstræbt overensstemmelse (100%) 
mellem de to talrækker. Ikke desto mindre 
kan der udover et maksimum omkring 96- 
100% spores tendens til et sekundært maksi
mum omkring 31-35%, svarende til en re
duktion til den foreskrevne tredjedel.

På Falster svarer det samlede skovhartkorn 
nøje til skovtaksationen ved omregningsfak
toren 24 svins olden ~  1 td. htk., og reduktio
nen synes altså først at være sket efter hart- 
kornsansættelsen, nemlig ved selve pålignin
gen af »skovskyld«. Dén er imidlertid i enhver 
henseende så tilfældig, at man for dette amts 
vedkommende må konkludere, at hverken 
skovtaksation, skovhartkorn eller skovskyld i 
Christian Vs Matrikel står i noget rimeligt 
forhold til skovenes størrelse og ydeevne.

Jørgen Rydén Rømer har for nylig argu
menteret overbevisende for opfattelsen af 
Christian Vs Matrikel som en kilde med store 
lokale og regionale variationer, og ikke som et 
ensartet korpus.100 Dette gælder ikke mindst 
dens behandling af skovene.

Skov og skatteligning
Efter iværksættelsen af Christian Vs Matrikel 
som beskatningsgrundlag afløste skovskylds- 
hartkornet stort set skovtaksationerne til 
svins olden. I denne form optræder mageskif
tetaksationer af gårdvise skovlodder således 
gennem hele 1700-tallet, men idet disse taksa
tioner nu var knyttet til skatteligningen, synes 
deres niveau i stadig ringere grad påvirkeligt 
af ændringer i skovenes beskaffenhed.

Ved sammenligning af skovskyldshartkor- 
net i Koldinghus Amt 1688 og 1834101 viser 
det sig da også, at taksationerne i en lang 
række tilfælde er identiske, og at afvigelser 
mellem de to talrækker generelt er små (i 
gennemsnit 9,2%). Nogle reguleringer ses 
dog at have fundet sted, og nok så overras
kende bestod flertallet af disse af opskrivninger 
af skovskylden. Mon dog ikke de var afhæn
gige af andre faktorer end netop skovbevoks
ningen? Som kilder til belysning af skovtil
standen er disse sene hartkornsansættelser 
ihvertfald næppe egnede.102

Anvendelsen af skov- og
oldentaksationer som kilder til 
skoves størrelse
Det er af det ovenstående fremgået, at alene 
olden- og skovtaksationer repræsenterer ma
teriale til andet end helt lokale kvantitative 
analyser af ændringer i skovvegetationen før 
ca. 1750.

Skovtaksationer findes typisk i ældre ad
komstdokumenter, i matrikler samt i jordebø- 
ger, der af forskellige årsager er indsendt til 
centraladministrationen (læs Rentekamme
ret). Endelig anvendes de ikke sjældent i rent

98. Rud. Sørensen: Hundrede år af Rold skovenes historie, Fra Himmerland og Kær herreder 23, s. 
109-140, s. 126.

99. Rtk. 312.5; jvf. også Kloster 1984, s. 70.
100. Jørgen Rydén Rømer: Om den virkelige brug af agerjorden i Jylland 1683, Fortid og Nutid 

XXXVL3, s. 204-215, 1989.
101. Rtk. 352.153: Tabellariske efterretninger om hartkornet i Danmark 1834—37.
102. Søndergaard 1988, s. 115 og E. Mørup: Om Beskatningen af vore Skove i Danmark, Tidsskrift for 

Skovbrug 4, 1880, s. 207-227, s. 220 f.
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Eksempel på tingsvidne med oldentaksationer bilagt A n
tvorskov lens jordebogsregnskab 1650/51. Blandt andet 
læses nederst, at »Sorterup schouff kand fæde 300 Suin, 
Nordrup Schouff 120: Kindertofte schouff 250, Grefte 
schou 400«. (Rigsarkivet).

forstlige fortegnelser samt forskellige kommis
sionspapirer.

De årlige oldentaksationer findes først og 
fremmest i tingenes retsprotokoller, af hvilke 
de i visse tilfælde er udskilt som særlige ræk
ker, samt som genparter af disse i form af 
tingsvidner bilagt lens- og amtsregnskaber. 
Materialet i disse regnskabsbilag er dog 
langtfra komplet, og oplysningerne forsvinder 
generelt fra amtsregnskaberne, da oldengæl
den i Skovforordningen 1687 tillægges Over
jægermesteren personligt. Andre lokale bort

forpagtninger af oldengælden kan i øvrigt 
gøre sig gældende før dette tidspunkt.

Det har vist sig, at taksationspraksis gen
nem tiden, og især før 1600, har givet vidt 
spillerum for subjektive skøn, hvilket i sig selv 
bør mane til forsigtighed. Men der må også af 
andre grunde tages forbehold ved slutning 
»fra taksation til virkelighed«.

For det første udgør taksationerne et rela
tivt konservativt mål for skovens ydeevne. 
Eksempelvis virker det påfaldende, når den 
nu forsvundne bebyggelse Ravnsbøls skov 
(Skibet sogn, Tørrild herred) bibeholdt den 
samme skovtaksation gennem de begiven
hedsrige 36 år fra 1626 til 1662.103 En generel 
forklaring på trægheden kan være, at forde
lingen af lodsejernes respektive rettigheder i 
skoven ofte gik ud fra den samlede taksation, 
og at omvurderinger derfor kun fandt sted 
ved ejerskifte eller helt iøjnefaldende misfor
hold.

For det andet var skovtaksationerne ikke 
arealmål. En skovs træer kan som nævnt stå 
tæt eller spredt, og det er udsigtsløst at for
søge en beregning af tidligere tiders skovarea
ler udfra disse tal.104 Tyske undersøgelser i 
1930erne105 viser således, at ældre egeskove 
producerer ca. 200 gram agern/m2, og at et 
voksent svin æder gennemsnitlig 1 !/2 kg 
agern/dag, hvorfor der følgelig må ca. 700 m2 
skov til at give føde til 1 svin i 3 måneder. 
Træernes tæthed, mængden af alternative fø
deemner samt et 15- eller 1600-tals svins gen
nemsnitlige appetit er imidlertid altafgørende 
ubekendte i den opstillede ligning. Den kan 
ikke løses.

For det tredje udspringer taksationerne 
først og fremmest af overskovtræernes frugtsæt
ningsevne, og siger derfor intet om under
skovens samt endnu ikke kønsmodne over
skovtræers tilstand. Om adskillige skove hed
der det således i taksationerne, at de er for

103. Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller 1-3 (= VLSP), Jens Holmgaard og Poul Rasmussen 
(udg.), København 1966-81, bd., 1 nr. 51, bd. 3.1 nr. 139 og Matriklen 1662 (Rtk. 311.95).

104. Jvf. også Oliver Rackham: Ancient Woodland its History, Vegetation and Uses in England, London
1980, s. 119. Det turde være overflødigt at nævne, at en beregning af Danmarks svinehold (Gandil 
1937, s. 287 ff og Kloster 1984, s. 71) udfra sådanne skovtaksationer er vrøvl.

105. Kloster s. 62 f og Cate s. 214.
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Oldentaksationer a f  Klod- 
skov i perioderne 1641-80 
og 1742-89. Der er kun 
medtaget taksationer >0. 
Stigningen i 1700-årenes 
slutning er bemærkelses
værdig og kan formentlig 
skyldes en omlægning a f  
taksationspraksis i retning 
a f  forstetatens ønsker. Der 
kan dog også være tale om, 
at det, som i 1764 var ung 
skov, er begyndt at sætte 
frugt. (Kildegrundlag: 
Nykøbing lens/amts j  or de- 
bogsregnskaber og Lands
arkivet fo r  Sjælland m.m.: 
Falsterske retsbetjentearkiver 

fø r  1919, Falsters birk, 
ju s  tits dokumenter: olden
skove 1737-94).
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unge til at fede svin.106 Niveauændringer kan 
også skyldes andre faktorer end antallet af 
træer. For eksempel må klimatiske forhold i 
1600-årene have bidraget betragteligt til de 
store nedskrivninger.107

Som illustration af hvor skævt et billede, 
olden- og skovtaksationer kan give, skal oven
stående oldentaksationskurve over Klodskov 
på Falster sammenholdes med nogle a f ^  helt 
andre og anderledes veldefinerede tal, der be
gyndte at dukke op ved midten af 1700-årene. 
I 1760erne gennemførtes nemlig nidkære ved
taksationer med henblik på dén udstrækning 
af den Gram-Langenske forstordning til hele 
landet, som på grund af ryttergodssalget ikke 
blev til noget.108 Ifølge disse taksationer be
stod den store falsterske græsningsskov, hvis 
areal kan skønnes til ca. 1800 td. land, af ialt 
1.011.000 træer på tilsammen ca. 2.370.000 
rummeter. De generelt lave oldentaksationer 
skyldtes altså ikke at der manglende træer. 
Bevoksningen var påfaldende tæt, og ca. 85%

af træerne indeholdt mindre end 1 i/2 rumme
ter ved.

Endelig skal det erindres, at ikke alene slut
tede og hegnede bevoksninger, men også tal
rige træer spredt ud over bymarken bar frugt, 
og blev takseret. Imidlertid har olden på 
træer i dén del af marken, som var besået med 
vintersæd selvsagt næppe kunnet nyttiggøres 
(måske ved indsamling ?). Man må derfor 
antage, at denne del af oldenhøsten er ude
ladt af oldentaksationerne, og at taksationer 
af skov »i ager og eng« derfor oftest er sat 
lavt.109

Skovtaksationer optræder sjældent for den 
samme skov i et antal, der gør detaljeret be
skrivelse af en udvikling mulig, men inddra
ges større områder (herreder eller amter), er 
materialet velegnet til at skabe overblik. Såle
des viser figuren s. 142 niveauet for gennem
snitlige, gårdvise skovtaksationer fra hele lan
det i en lang periode. Især de skånske tal 
præges af svingninger, uden at disse dog viser

106. Eksempelvis DK B 94, 22/11 1578, Lindet, Vester sogn, Nørvang herred: »nogen ung nye krat som 
ikke har været lagt svin til udi 30 år uden tvende gange og da ikke uden 4 svin« og 26/6 1584, 
Sindbjerglund, Sindbjerg sogn, Nørvang herred: »og findes der nogen ung skov til samme gård, som 
aldrig er lagt svin til«.

107. Jean M. Grove: The Little Ice Age, London 1988.
108. Rtk. 333.1 1 1 Foranstaltninger i anledning af den nye forstindretnings gennemførelse 1763-71.
109. Der findes en række eksempler (Rtk. 333.477) på, at taksationslister angiver oldentakst med tilføjelser 

som: »men samme år i rugmark«.
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"svins o lden"

I I Nørrejylland I I Øerne Skänelandene

Gennemsnitlige gårdvise skov taksationer 1570-1690fordelt på landsdele. Som kildegrundlag er fo r  perioden fø r  ca. 1610 
anvendt de bevarede mageskiftebesigtigelser (D K  B  94) og fo r  tiden derefter skødeexcerpterne i Kronens Skøder, som først 
fra  dette tidspunkt konsekvent oplyser skovtaksationer. Som helhed må dette materiale antages at udgøre et bredt (og i denne 
sammenhæng »tilfældigt«) udsnit a f  Danmarks lodskiftede skove, omend en geografisk forskydning i mageskifteaktiviteten 
fra  vest mod øst gennem perioden skal bemærkes. Værdier fra  perioder, fo r  hvilke der fo r  en landsdel foreligger færre end 25 
taksationer, er ikke medtaget. I  alt er 2236 taksationer inddraget.

en klar tendens op eller ned. De nørrejyske tal 
er mere stabile, men ligeledes uden nogen 
klar tendens. Kun for øerne (der dominerer 
materialet) synes der klart at være tale om en 
faldende tendens. Det skal dog bemærkes, at 
hyppigheden af skovvise taksationer i skøde
materialet er aftagende fra 1640’erne, hvilket 
i sig selv antyder en generelt negativ tendens.

Denne tendens bliver tydeligere, hvis man 
følger enkelte skoves taksationer gennem ti
den. Det lader sig umiddelbart lettest gøre 
med enemærker, som ejendomsmæssigt var 
mere stabile end skove med flere ejere, og 
hvor det derfor bedst sikres, at der virkelig er 
tale om den samme skov på forskellige tids
punkter. Eksempelvis blev de falsterske lade
gårde Korselitses og Skørringegårds enemær
ker ved kronens erhvervelse o. 1600 takseret 
til henholdsvis 2000110 og 865” ’svins olden. I

Matriklen 1662 var taksterne 440 og 90 sva
rende til en reduktion på henholdsvis 78 og 
90%.’12

I Viborg Landstings skøde- og panteproto- 
koller for 1600-årene findes enkelte gårdvise 
skovtaksationer, der muliggør en interessant 
belysning af udviklingen i taksationsniveau 
mellem mageskifteperioden i slutningen af 
1500-tallet og matriklerne 1662-88. Keldkær 
hovedgård (Bredsten sogn, Tørrild herred), 
hvis skove ved dens oprettelse 1578 taksere
des til 300 svins olden, omend den »ikke nu 
kan tåle så mange svin«,113 og i den indsendte 
jordebog 1660’14 kun blev sat til 24, vurdere
des endnu sommeren 1655 til 50 svins ol
den.”5 Efter jordebogens indsendelse redu
ceredes taksten i øvrigt yderligere til 16 svins 
olden.”6 Rødinghus, der lå til Keldkær, vur
deredes samme år til 16 svins olden, men i

110. DK B 94, 12/9 1603.
111. DK B 94, 1/10 1604.
112. Rtk. 311.85: Matriklen 1662, Nykøbing Amt.
113. DK B 94, 22/11 1578.
114. Rtk. 311.41: Jordebøger indsendt i. h. t. kgl. missiver af 28/9 1660, 10/1 1661 og 4/7 1662, Keldkær 

hvgd.
115. VLSP 3.1, 1655 nr. 161.
116. Rtk. 311.41, Rtk. 311.95 og Matriklen 1664, protokol 1819 A.
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jordebogen 1660 kun til 3. Keldkærs fæste
gård i Hopballe (Jelling sogn Tørrild herred) 
ses derimod nok så overraskende at have faet 
sin skovtakst forøget fra 12 svins olden til 18 
mellem 1655 og 1660. Endelig fik Engels
holms fæstegård i Kærbølling (Bredsten sogn, 
Tørrild herred) ved erhvervelsen 1656 sin 
skovlod takseret til 27 svins olden117 mod kun 
9 i jordebogen 1661.118

Disse eksempler antyder, hvordan man så
vel for større områder som for enkeltskove 
kan benytte sammenligning af skovtaksatio
ner som indikator på ændringer i bevoksnin
gerne. En mere detaljeret undersøgelse bliver 
imidlertid mulig, hvis også oldentaksationer 
inddrages.

Som ved sammenstilling af skovtaksationer 
fra forskellige tidspunkter må det sikres, at de 
takserede skove (skovlodder) er identiske. 
Det er ikke altid helt enkelt, hvor der er flere 
lodsejere. Endvidere skal det erindres, at ol
dentaksationerne i modsætning til skovtaksa
tionerne registrerer alle årlige (og det store 
perspektiv »uvedkommende«) svingninger, 
således at et relativt omfattende og sammen
hængende datamateriale er nødvendigt for 
tilvejebringelsen af sikre oplysninger om be
tydende niveauforskydninger.

Som eksempel på oldentaksationernes mu
ligheder for at afsløre langtidsudviklingen i en 
skovs frugtsætningsevne, vises s. 141 taksatio
nerne af Klodskov i Falsters Nørre herred. 
Kildematerialet giver her mulighed for et 
skarpt billede af denne nu kun som torso 
eksisterende skovs udvikling gennem en af de 
mest kritiske perioder af dansk skovhistorie. 
Det er dog ovenfor fremhævet, at den klart

faldende oldenkapacitet ikke i dette tilfælde 
var udtryk for nogen udtynding af skoven.

Betegnende for udviklingens retning er det 
i øvrigt, at hvor »svinet« i 1600-tallet natur
ligt var mindste taksations-enhed, regnedes 
der i 1700-tallet ikke sjældent med % svin.119

Afslutning
Tal udgør et taknemmeligt, men ofte også 
forførerisk, kildemateriale.120 Denne gammel
kendte sandhed gælder også den skovhistori
ske undersøgelse.

Blandt flere taksationsformer, der har væ
ret anvendt siden middelalderen, udmærker 
de former, som udsprang af oldenfedningen af 
svin, sig ved i store træk at besidde en sam
menlignelighed i tid og rum, der gør dem 
egnede til kvantificering af skoves tilstand. 
Vel at mærke tilstand med hensyn til det ene: 
at fede svin.

De siger altså ikke noget om de unge bøge 
og ege, som kunne stå tæt, eller om de vældige 
bevoksninger af el, tjørn, hassel og andre så
kaldte underskovstræer af stor nytte for bon
den.121 De beskæftiger sig ene og alene med de 
midaldrende ege- og bøgetræer, som i vore 
dage præger skovbilledet de fleste østdanske 
skove (juletræer og pyntegrønt ufortalt).

Det er derfor indlysende, at sådanne tal, 
løsrevne eller i række, ikke kan give noget 
udtømmende billede af omskiftelserne i en skov 
eller skovegn. Men de kan, når deres bag
grund tages i betragtning, være gode strøm
pile for den overordnede udvikling.

117. VLSP 3.1 1656 nr. 164.
118. Rtk. 311.40: Jordebøger indsendt i. h. t. kgl. missiver af 28/9 1660, 10/1 1661 og 4/7 1662, Engelsholm 

hvgd.
119. Talrige eksempler findes i Rtk. 333.477 Om olden og svins indbrænding på Lolland-Falster, Fyn og i 

Jylland 1741-62.
120. Se f. eks. Fridlev Skrubbeltrang: Nogle Kilder til ældre dansk Landbrugsstatistik, Historisk Tidsskrift 

11. rk. bd. 1, s. 245-286, 1945.
121. Eiler Worsøe: Stævningsskovene, København 1979.
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Hvad lagde de særlig mærke til?
Om brugen af publikumsundersøgelser i museumsarbejdet
Af Pernille Ulla Knudsen

I efteråret 1989 åbnede Orlogsmuseets per
manente udstilling på Christianshavn i det 
gamle Søkvæsthus.

Forud for denne begivenhed lå flere års 
arbejde med restaurering af huset, såvel 
som arbejde med opstillingen af museets 
udstilling. Det er ikke hver dag, vi i Dan
mark oplever en nyopbygning af faste ud
stillinger -  og da slet ikke i den størrelse, 
som Orlogsmuseets udstilling udgør. Jeg fik 
i forbindelse med mit konferensstudium på 
historie mulighed for at følge med i dette 
spændende arbejde fra maj 1989. Endelig 
fik jeg tilladelse til at foretage en summativ 
publikumsundersøgelse umiddelbart efter 
museets åbning.1

Formålet med min undersøgelse var at fa et 
billede af publikums anvendelse og udbytte af 
museumsbesøget. Her specifikt på Orlogsmu- 
seet, men min metode burde også kunne an
vendes andre steder. Jeg vil derfor i det føl
gende redegøre for dels min iagttagelsesun
dersøgelse af publikum i udstillingen, dels 
min interviewundersøgelse af publikums ud
bytte af museumsbesøget. Til slut i denne 
artikel vil jeg diskutere anvendelsen af publi
kumsundersøgelser som led i formidlingsar
bejdet på museer.2

Iagttagelsesundersøgelsen
Der er en udbredt tendens til at tale om mu
seumsbesøgende som en homogen gruppe, og 
selv om de på flere områder tilhører nogle 
fællesgrupper, er det nok forkert at regne 
med, at de besøgende på et museum rent 
faktisk også opfører sig ens. De udenlandske 
undersøgelser viser da også, at det ikke er 
reelt at leve med dette billede af »de typiske 
besøgende«.3

Det er vigtigt at fa en klarere fornemmelse 
af publikums brug af udstillinger, blandt an
det fordi dette kendskab eller mangel på 
samme har stor indflydelse på, hvordan man 
henvender sig til publikum. Det har ved flere 
undersøgelser vist sig, at besøgende ikke bru
ger mere end mellem 20-45 sekunder pr. 
montre,4 og at det derfor er begrænset, hvor 
meget de kan nå at se og læse på den tid. 
Ting, der interesserer nogen, kan andre gå 
forbi. De besøgende er i høj grad styret af 
deres medbragte erfaringer, således at ting, 
de på forhånd har kendskab til, også tiltræk
ker deres opmærksomhed i en udstilling?

Min iagttagelsesundersøgelse på Orlogs- 
museet er af hensyn til mine begrænsende 
ressourcer kun at betragte som et bud på,

*Pernille Ulla Knudsen, f. 1964, stud. mag.
1. Jeg vil endnu engang udtrykke min tak til museet. Såvel som jeg gerne vil takke min lærer lektor 

dr.phil. Karl-Erik Frandsen for støtte og gode diskussioner undervejs. Endelig mine fem studiekam
merater, uden hvis hjælp undersøgelsen ikke kunne have været udført. Begrebet summativ er hentet fra 
den udenlandske litteratur. Margrethe Brock-Nannestad har forsøgt en tillempning af dette begreb til 
dansk ved at bruge ordet »afsluttende« (Brugergrupper og evalueringsprocesser. Projekt Nationalmu
seet og Fremtiden, Kbh. 1986). Da jeg mener, at »afsluttende« giver nogle forkerte associationer, har 
jeg valgt at fastholde »summativ«, tiltrods for, at det ikke kan forventes almindelig kendt.

2. Herværende artikel er blevet til på baggrund af den arbejdsrapport, der er resultatet af mine 
undersøgelser. Af pladshensyn har jeg valgt kun at uddrage de mest centrale resultater af min 
undersøgelse, og henviser yderligere interesserede til min rapport, der udlånes på Museologisk 
Bibliotek.

3. Alt/Griggs, 1984, s. 386; Loomis, 1987, s. 65.
4. Henvisning til undersøgelser: Belcher, 1984, s. 405.
5. Alt/Griggs, 1984, s. 387.
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hvordan sådanne undersøgelser kan foreta
ges.

På baggrund af en plan over rummene re- 
gisterede jeg de besøgendes tidsforbrug i de 
enkelte lokaler, deres bevægelsesmønster, 
hvor de stoppede op i over 5 sekunder, og 
hvor længe de blev stående.6

Undersøgelsen er foretaget ved, at jeg har 
taget ét rum ad gangen. Jeg har siddet på en 
stol i udstillingen på et sted, hvor jeg har 
kunnet overskue hele rummet, og hvor jeg 
stadig kunne virke mindst mulig forstyrrende 
på publikum. Jeg bad ikke om tilladelse til at 
observere de besøgende, men redegjorde for 
mit arbejde, hvis nogen henvendte sig til mig. 
Publikum blev udvalgt ved, at jeg for hver 
endt iagttagelse ventede 30 sekunder, hvor
efter jeg påny iagttog den første gæst, der 
trådte ind i udstillingsrummet.7

Af ressourcemæssige årsager var jeg ikke 
istand til at undersøge en gæsts hele gennem
gang af museet -  selv om dette så absolut 
havde været at foretrække.

Jeg registerede publikum, når de stoppede 
op i minimum 5 sekunder. Der ligger imid
lertid et problem her. Det er jo i høj grad 
muligt at bevæge sig og iagttage ting i ud
stillingen samtidig. Stoppet markerer dog en 
særlig interesse, og det er også ved stop, at 
læsning af tekster finder sted. Som iagttager 
kan man ikke altid med sikkerhed sige, om 
publikum læser, når de står stille i længere 
tid. Mit indtryk af gæsternes brug af teksterne 
var, at de primært betragtede genstandene, 
medens de diskuterede eller overvejede, hvad 
det drejede sig om. Publikum benyttede tekst
erne som en støtte, eller som et tilbud, hvis 
der var noget, de ville vide mere om. Det 
betyder ikke, at størstedelen af teksterne er 
unødvendige, fordi de ikke bliver læst. Hvis 
folk ønsker at læse, og teksten ikke er tilstede, 
vil de savne den.

Jeg kunne til dels følge nogle adfærdsmøn
stre hos publikum. Blandt andet brugte de 
fleste personer omkring 4—6 minutter i de en
kelte rum. De gik flere steder rundt i rum-
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mene, med langt større koncentration på gen
standene langs væggene end på rummenes 
centrum. Ikke desto mindre gik publikum 
også efter ting, der umiddelbart fangede deres 
opmærksomhed, og ofte kikkede den besø
gende først kort tid på en genstand, vandrede 
videre, for derefter at vende tilbage til gen
standen -  ofte ledsaget af andre. Der var 
nogle »tilløbsstykker«, alle så, men hvad pu
blikum hæftede sig ved, og som blev hæn
gende, er i langt højere grad en individuel 
sag.

Udstillingsproducenterne havde opbygget 
udstillingen med en klar forventning til publi
kum om at følge én rute gennem udstillingen. 
Det var imidlertid ikke tilfældet, og jeg fik ofte 
det indtryk af publikum, der ikke var kommet 
den »rigtige« vej ind i rummet, at de var 
præget af forvirring. Men dette vender jeg 
senere tilbage til.

At det sociale fællesskab betød meget for 
museumsbesøget var evident. Der var klare 
tegn på, at folk, der var alene, koncentrerede 
sig mere om udstillingen. De læste og brugte 
længere tid på at iagttage genstandene. Her
overfor står især børnefamilierne, hvor en stor 
del af koncentrationen var rettet væk fra ud
stillingen -  mod gruppen -  specielt mod deres 
børn.8

Mit materiale viser også, at størstedelen af 
de iagttagne personer netop var i selskab med 
andre. Museumsbesøg betragtes af de fleste 
som en fritidsbeskæftigelse, man foretager sig 
samme med andre. At dette påvirker gæster
nes koncentration, er noget man må gøre 
sig klart, når man henvender sig til publi
kum.

En af de mest interessante ting, jeg erfarede 
gennem min iagttagelse af publikum, var for
holdet mellem børn og voksne. De forældre, 
der opmuntrede deres børn til at se på tin
gene, fortalte dem om de udstillede gen
stande, læste højt af teksterne og svarede på 
børnenes spørgsmål, opnåede at børnene ret
tede deres energi mod udstillingen. I de situa
tioner, hvor forældrene ikke forsøgte at ind-

6. Der er redegjort for denne metode hos Loomis, 1987, s. 220 ff.
7. En metode H. Lundbak har haft gode erfaringer med på Frihedsmuseet.
8. Resultater, der også ses hos Belcher, 1984, s. 405, og John H. Falk, Curator 28/4-1985.
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Det første rum i Orlogsmu- 
seets udstilling har til 
formål at fortalle model
samlingens historie, dels ved 
en plancheudstilling, hvor 
dette billede a f  den gamle 
modelsamling på spantelof- 
tet på Nyholm indgår, dels 
ved at indrette det nuvarende 
rum i Søkvasthuset med de 
samme skibsmodeller som på 
billedet -  og med Christian 
I V ’s statue fo r  enden a f  
rummet. Over halvdelen a f  
det adspurgte publikum  
havde ikke fanget denne 
sammenhang. (Billederne er 
et udsnit a f  de anvendte 
billeder i interviewundersø
gelsen).

drage børnene, daskede disse imidlertid 
rundt og viste tydelige tegn på kedsomhed.

Det efterlader det indtryk, at der, hvor for
ældrene selv var »museumsmindede«, videre- 
bragte de interessen til deres børn, mens de 
forældre, der enten ikke evnede eller kunne 
videregive denne interesse, heller ikke opnå
ede at aktivere deres børn. Jeg ser nogle ulyk
kelige perspektiver i dette. Børnene er mor
gendagens museumsbesøgende. Hvad rolle 
spiller skolen i denne proces? Kan museerne 
selv gøre noget i denne forbindelse? Alt sam
men noget der burde undersøges langt grun
digere.

De ni dage, undersøgelsen varede, gav et 
udmærket indblik i publikums anvendelse af 
udstillingen. Jeg kunne følge med i deres sam
taler -  høre, når det var »genkendelsens 
glæde«, der prægede deres interesse, og når 
de tydeligt misforstod noget. Det er måske 
netop denne umiddelbare kontakt med publi
kum, der er det væsentligste element i denne 
slags undersøgelse. Mange af de erfaringer, 
man gør sig ved dette arbejde, hører ikke til i 
»skemaform«. Det var således denne kontakt,

der kom til at danne grundlag for udarbejdel
sen af spørgeskemaet til interviewundersøgel
sen, hvilket vil fremgå af det følgende.

Interviewundersøgelsen
Undersøgelsen strakte sig over 14 dage, hvor 
publikum blev interviewet efter endt muse
umsbesøg i museets forhal. Alle blev stillet de 
samme spørgsmål, og spørgeskemaet havde 
»åbne svarmuligheder«.9

Jeg vil som introduktion redegøre for spør
geskemaet, der findes som bilag til artiklen.

Spørgeskemaet er delt op i tre dele. Den 
første del omhandler publikumssammensæt
ningen -  alder, køn og så videre. Jeg valgte 
bevidst ikke at interviewe børnene, fordi jeg 
anså spørgeskemaet for at være for svært for 
børn at besvare. Derimod valgte jeg at rette 
mine spørgsmål om børnenes udbytte til for
ældrene. Det blev selvfølgelig de voksnes me
ning, der således kom til at dominere, men 
det var det nok under alle omstændigheder 
blevet.

9. Undersøgelsen fandt sted fra d. 4/11-19/11-1989. Til udformning af spørgeskemaet anvendte jeg 
tildels de erfaringer, Henrik Lundbak og Margrethe Brock-Nannestad havde gjort i deres under
søgelser. Jeg kontaktede dem begge og havde stort udbytte af at tale med dem. Inden undersøgelsen 
startede, lavede jeg en generalprøve med spørgeskemaet og foretog herefter de sidste korrektioner. Til 
at interviewe publikum havde jeg hjælp fra fem af mine studiekammerater.
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Jeg var også interesseret i at undersøge, 
hvor mange af de besøgende, der havde til
knytning til flåden. Man måtte forvente, at en 
stor del af gæsterne enten ville komme fra 
flåden, eller være medlemmer af Orlogsmuse- 
ets Venneselskab. Ligeledes måtte det for
ventes, at denne gruppe havde særligt for
håndskendskab til museets samlinger eller 
flådens historie. Ved at registere disse særskilt 
var der mulighed for at undersøge, om der 
var forskel på »kendere« og besøgende, der 
måske kom helt uden forkundskaber.

Anden del af skemaet er en præsentation af 
syv billeder for publikum. Billederne er ud
valgt på baggrund af mine erfaringer fra iagt
tagelsesundersøgelsen. De stammer fra for
skellige rum i den faste udstilling på museet. 
Her er det min vurdering af publikums ud
bytte af museumsbesøget, der kommer frem.

Den tredie og sidste del af spørgeskemaet 
er så til gengæld tilrettelagt, så publikum selv 
havde mulighed for at udtrykke deres mening 
om udstillingen. Der er tænkt meget over for
muleringerne i denne del af spørgeskemaet. 
Når jeg valgte at spørge folk, om de havde 
nogen kritik at fremføre, var det ikke for at 
indsamle så meget kritik af museet som mu
ligt. Hvis jeg spurgte, om de var tilfredse, 
ville de fleste skynde sig at svare ja, sandsyn
ligvis for at glæde intervieweren. Når man 
åbner for kritik, giver man de besøgende en 
større mulighed for at formulere en utilfreds
hed -  uden at være bange for at genere museet.

De sidste spørgsmål, der er samlet under 
punkt 16, har jeg medtaget efter ønske fra 
museet. Jeg var som nævnt kun interesseret i 
at se på den indholdsmæssige side af udstil
lingen, og de besøgendes brug af denne.

Redegørelse for resultaterne
I de 14 dage, undersøgelsen varede, blev 304 
personer interviewet. Af disse ønskede 275 
personer at deltage. Jeg må med det samme 
indrømme, at disse i tal ikke kan måle sig
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med en gallupundersøgelse. Dette er jeg mig 
helt bevidst. Museet havde åbent 4 timer om 
dagen, og først en time efter åbningen kunne 
undersøgelsen påbegyndes. På hverdage var 
der ofte lange døde perioder, hvorefter folk 
forlod udstillingen i ryk, således at vi måtte se 
et stort antal potentielle »interview-emner« 
forsvinde ud af museet.

Oprindelig havde jeg tænkt mig en udvæl
gelse af publikum; men det viste sig hurtigt, 
at vi i hverdagen praktisk talt interviewede 
alle, vi kunne komme i kontakt med, mens vi i 
weekenden tog den første, der forlod udstil
lingen efter endt foregående interview.10

Der var to gange så mange mænd blandt de 
interviewede som kvinder. Dette stemmer 
med kønsfordelingen i iagttagelsesundersø
gelsen. Den skæve kønsfordeling skyldes nok 
museets emne, der tiltrækker langt flere 
mænd end kvinder.11

I hverdagen var gruppen af publikum over 
60 år langt den største, hvorimod det i week
enden var aldersgruppen 30-39 år, der var 
den største enkeltgruppe.

Ikke overraskende viste undersøgelsen, at 
museet har sit »opland af museumsbesø
gende« i København og hovedstadsområdet, 
og kan i denne sammenhæng betragtes som 
»lokal-museum«.

I hverdagen var der mange af de adspurgte 
personer, der kom alene (22.4%). Mens det 
ellers var helt klart, at publikum kom i sel
skab med andre.

Ved at spørge forældrene om børnenes op
levelse af museumsbesøget fik vi indirekte 
kontakt med over 40 børn. Generelt var hold
ningen til børnenes udbytte positivt. Foræl
drene med lidt mindre børn (2-5 år) mente 
nok, at deres børn havde været for små til at 
forstå museet.

Som forventet var der både flådefolk og 
medlemmer af Venneselskabet blandt de in
terviewede personer. Cirka en fjerdedel af de 
besøgende. Langt den største gruppe af disse 
personer var, eller havde været værnepligtige 
i flåden. Kun 3 af disse var kvinder.

10. Aldersfordelingen blandt de interviewede indikerer, at vi har laet talt med et bredt udsnit af de 
besøgende.

11. En erfaring Henrik Lundbak også gjorde i sin undersøgelse på Frihedsmuseet, 1989, s. 7.

10* 147



Pernille Ulla Knudsen

En model a f  Carlsten 
fæstning ved Marstrand, der 
erobredes a f  Tordenskjold i 
1719. Langt de fleste a f  
publikum kendte Marstrand 
og Tordenskjold, hvorimod 
navnet på fæstningen ikke 
var blevet hængende, hvis 
teksten overhovedet var 
blevet læst. Mange nævnte 
senere Tordenskjold som den, 
de umiddelbart forbandt 
med flådens historie. Flere 
kvinder kommenterede 
herrens flotte  udseende.

Museet fik ved åbningen en fin presseom
tale, og over 30% af de adspurgte angav, at 
de var blevet opmærksomme på museet gen
nem medierne. 10% havde hørt om museet 
fra familie og venner. I udlandet er de over
nævnte inspirationskilder til museumsbesøg 
tillagt en central betydning, når det gælder 
om at appellere til et publikum, der normalt 
ikke er museumsbesøgende.12 25% kom af in
teresse, mens 7% var kommet forbi. En ret

stor gruppe bemærkede, at de var blevet slæbt 
med. Denne gruppe rummer formuleringer 
som frivillig tvang -  d.v.s. at de gik med af 
hensyn til »deres barn, deres mand, far eller 
kæreste«. Størstedelen af denne gruppe var 
kvinder, og bekræftiger min idé om museet 
som »mandsrelateret«.

Jeg spurgte publikum, hvor lang tid de 
havde brugt i udstillingen, og her må jeg 
erkende, at der indsneg sig en stor fejl i mit

På museet er opbygget en 
stor model a f  Nyboder ca. 
1760. Iagttagelsesunder
søgelsen viste, at publikum  
brugte lang tid ved denne 
model. For mig var det 
derfor centralt at høre, om 
publikum forbandt modellen 
med det Nyboder, vi kender 
i dag. Denne relation var 
åbenlys, langt de fleste  
reagerede på »virkeligheden« 
uden fo r  museet.

12. Loomis, 1987, s. 123-24, 151.
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Model a f  M as tekranen på Nyholm fra  1749. -  Her var jeg  
igen interesseret i at se, hvor mange der forbandt modellen 
med mastekranen på Holmen. Her var atter forbindelsen til 
virkeligheden uden fo r  museet tydelig. Flere svarede »Åh, 

ja , det er jo  Mastekranen på Holmen«, ikke som de havde 
set den i udstillingen, men som en gammel kending.

spørgeskema. Næsten 70% angav, at de 
havde brugt mere end en time i udstillingen. 
Nu må man imidlertid være opmærksom på, 
at gæsterne nok havde en tilbøjelighed til at 
overdrive. De ville gerne virke seriøse. De 
angivelser svarer ikke til resultaterne fra iagt
tagelsesundersøgelsen, men fortæller dog alli
gevel lidt om publikums egen opfattelse af tid 
i udstillingen.

Den anden del af spørgeskemaet, der angik 
en billedfremvisning for de interviewede per
soner, var nok det, der overraskede mest. Ge
nerelt var jeg imponeret over, hvor meget der 
blev hængende. Billederne er taget som et 
udsnit af hele udstillingen, og selvom ikke alle 
svarede lige korrekt,13 svarede dog over halv-
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delen af de adspurgte ja til, at de havde set 
billederne. Derimod havde jeg fortsat den 
samme fornemmelse som ved iagttagelsesun
dersøgelsen, nemlig at det var tilfældigt, hvor 
meget publikum læste, og hvor i udstillingen 
de gjorde det. Dette viste sig ved publikums 
manglende evne til at svare helt korrekt på 
spørgsmålene, også selv om de tydeligvis var 
kendt med motivet på billedet.

I min behandling af billedbesvarelserne 
delte jeg de adspurgte ind i tre grupper: kvin
der, mænd og folk med flådetilknytning. Det, 
at flere kvinder var »slæbt med«, og min for
modning om »mande-museum« gjorde, at jeg

Langt størstedelen a f  de udstillede genstande er anbragt i 
montre. Dette som et sikkerhedshensyn. En a f  undtagel
serne var fyrlinsen fra  Christiansøs fyr . Der var ingen 
mulighed for, at publikum kunne overse den, hvis de havde 
været i dette rum. For mig var det derfor mere interesssant 
at vide om publikum vidste, hvor den havde været i brug. 
Det krævede nemlig, at teksten var blevet læst. En tredjedel 
a f  publikum kunne svare. Det bekræftede, at man ikke uden 
videre kan forvente, at publikum læser teksterne.

13. Kun 4—5 personer svarede rigtigt på alle billederne, og her har jeg endda accepteret, at de hver især 
havde et »næsten-korrekt« svar.
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gerne ville se, om dette påvirkede kvindernes 
evne til at svare rigtigt på denne del af spørgs
målene. Omvendt forventede jeg, at menne
sker med flådetilknytning ville være mere eg
nede. Som formodet var kvinderne gennem
snitligt ikke helt så gode til at svare rigtigt 
som mændene. Mere overraskende var det, at 
flådetilknytningen tilsyneladende ikke gav 
flere rigtige svar. Som oftest lå procenterne 
for rigtige besvarelser på linie med den sam
lede gruppe af mænd, og ofte lå »flådens folk« 
rent faktisk lavere end mændene generelt. Ud 
fra dette forsvandt nogle af mine forventnin
ger til en særlig kendergruppe blandt de be
søgende.

Langt den største del af publikum var til
freds med tekstningen i udstillingen. En væ
sentlig kritik blev dog rejst af nogle af de 
adspurgte. De manglede en historisk bag
grund -  en rød tråd... og at de gerne så mere 
tekst. Det er interessant med dette ønske om 
uddybende tekster, når mit klare indtryk jo 
netop er, at der ikke bliver brugt meget tid på 
læsning. Småkritikken af teksterne er temme
lig simpel at rette op på. Derimod ligger der 
nogle langt større problemer i ønsket om 
mere tekst vedrørende den historiske bag
grund. Det rammer fundamentet i udstillingens 
fremstilling, og rummer det tilbagevendende 
dilemma mellem for meget og for lidt tekst. 
Enkelte af de adspurgte gæster efterlyste et 
katalog, og det kunne reelt være en løsning på 
problemet -  vel at mærke et katalog til en 
moderat pris.

Langt de fleste havde -  ifølge deres eget 
udsagn -  ingen problemer med at finde rundt 
i udstillingen. Dog mener jeg, jf. iagttagelses
undersøgelsen, hvor ikke alle gik den »regle
menterede« vej gennem rummene, at man 
bør være lydhør for den kritik, der rejstes af 
små 20% af de adspurgte. Deres kritik kunne 
nemlig godt tyde på, at de var kommet forkert 
gennem udstillingen. Flere sagde, at de syn
tes, at det virkede rodet, at de manglede lo
gik, at de måtte gå frem og tilbage, at fortid 
og nutid var blandet sammen osv. Igen og 
igen dukkede kronologien og den røde tråd 
op. Flere manglende skiltning i udstillingen. 
Der er for mig ingen tvivl om, at skiltningen 
på museet er for dårlig. Når man opbygger en

udstilling kronologisk, må man give publi
kum en kvalificeret mulighed for at følge 
denne. Hvis nogen så alligevel vælger at gå 
den modsatte vej -  ja, så er det deres eget 
valg.

Jeg havde været meget spændt på svarene 
på, hvad publikum særlig havde lagt mærke 
til. Over hundrede forskellige ting blev 
nævnt. Besvarelsen er helt central for min idé 
med undersøgelsen, for den viser på den ene 
side, at der er nogle ting, mange refererer til, 
men at der på den anden side også er mange, 
der nævner ting, som kun de havde været 
opmærksom på. Ting, der i mange tilfælde 
hverken er særlig iøjnefaldende eller lettil
gængelige. Det bekræfter mine overvejelser 
fra iagttagelsesundersøgelsen om, at publi
kum ikke er denne homogene gruppe, man let 
kan komme til at tro. Interessant -  men ikke 
overraskende -  var det, at flådens folk oftest 
tegnede sig for de nyere udstillede genstande, 
mens kvinderne var interesserede i udsmyk
ning og uniformer.

Jeg opfordrede selvfølgelig publikum til at 
være ekstra kritiske, når jeg spurgte til muse
ets mangler. De adspurgte følte sig mange 
gange forpligtigede til at svare et eller andet, 
for eksempel at vinduerne var for høje. Men 
langt de fleste udtrykte sig meget velover
vejet. På dette ledende spørgsmål var der lidt 
under halvdelen, der fremsatte kritik af ud
stillingen. Mændene var mere kritiske end 
kvinderne, og igen adskiller flådens folk sig. 
65% af disse havde manglet noget i udstil
lingen. Igen primært de nyere ting. Men el
lers er det atter kronologien, den historiske 
baggrund og den røde tråd, der dukker op. 
Over 30% manglede informationer vedrø
rende livet ombord. Dette er et aspekt, der 
praktisk taget ikke er inddraget i udstillingen. 
Ellers gik kritikken -  eller ønskerne -  på en 
uddybning af emner, der var repræsenteret i 
udstillingen. Det er altid svært at bede folk 
om at komme med en kritik af noget, de lige 
har set. Ganske rigtigt skal oplevelsen først 
bundfælde sig. Når derfor næsten 25% af 
dem, der ytrede sig kritisk, manglede den 
menige sømand og mennesket ombord, bør 
denne kritik give anledning til eftertanke.

Til sidst bad jeg publikum om at svare,
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hvad der umiddelbart faldt dem ind, når jeg 
sagde »Flådens historie i Danmark«. Kun 
5% af de adspurgte kunne ikke svare på 
spørgsmålet, -  men langt de fleste kom straks 
med et bud. Det var de store begivenheder, 
slaget på reden o.s.v. Ellers var det flåden 
som en vigtig del af Danmarkshistorien. 
Mange nævnte den nationale stolthed, stor
hedstiden og Danmark som søfartsnation. 
Også anegalleriet blev bragt frem: Kong 
Hans, Huitfeldt, Christian IV, Tordenskjold, 
Niels Juel o.s.v. Atter skilte personer med 
flådetilknytning sig ud ved at nævne den ny
ere historie. Det historiesyn, der her blev præ
senteret, må siges at være temmelig traditio
nelt. Det er de store begivenheder, de store 
personer og den nationale stolthed over flå
den. Men der er heller ikke noget i udstil
lingen, der forsøger at ændre på dette histori
esyn. Der er ved udstillingens tilrettelæggelse 
taget udgangspunkt i de genstande, der var i 
museets samling. Det er også genstandene, 
der i den færdige udstilling formidler flådens 
historie, og det er nu engang ikke vidnesbyrd 
om den menige sømands liv og levend, der er 
blevet bevaret til senere tider. Det historiesyn 
publikum præsenteres for på museet, er også 
det historiesyn, flåden selv har ønsket frem
lagt i deres store flådehistoriske værk.14 Forsk
ningen i de mere socialhistoriske aspekter er 
imidlertid begyndt, og også inddraget i for
midlingen af flådens historie andre steder.15 
Det ville have været meget interessant at have 
stillet de besøgende dette spørgsmål både før 
og efter, de havde set udstillingen. På den 
måde kunne man have dannet sig et indtryk 
af, om der skete en ændring eller udvikling i 
historiesynet ved museumsbesøget. Dette har 
jeg ikke haft mulighed for at gøre, men det 
burde forsøges. Undersøgelser af den art, kan 
give et fingerpeg, om den overordnede mål
sætning i en udstilling har virket efter hen
sigten. Konkret i denne sammenhæng hænger 
publikums besvarelse udmærket sammen 
med udstillingens fremstilling af flådens hi
storie.

Hvad lagde de særlig mærke til?

Nogle sammenfattende konklusioner
Min metodiske drejning af spørgeskemaet 
med den hensigt at opfordre publikum til at 
være kritiske over for deres besøg på museet 
og min understregning af dette undervejs i 
behandlingen af svarene efterlader selvfølge
lig et noget fordrejet indtryk af forholdet mel
lem ros og ris til museet. Jeg har argumen
teret for mit valg af denne metode, og jeg 
mener, at selv om jeg pressede gæsterne til 
kritik, var kritikken ofte så velargumenteret, 
at den nok var kommet under alle omstæn
digheder. Spørgsmålet er jo, om man vil fore
tage publikumsundersøgelser for at bekræfte 
sig selv i, hvor godt det hele er, eller om en 
sådan undersøgelse -  netop i sin vægtning -  
skal anvendes som udgangspunkt til at blive 
bedre?

Forskellen mellem mænd og kvinder kan 
godt bekymre mig lidt. Museets primære bru
gere er mænd, og kvinderne bruger ikke mu
seet på samme måde som disse. Det kan man 
vælge at leve med; men uden en aktiv indsats 
tror jeg ikke, at dette billede vil ændre sig.

De potentielle kendere -  folk med flådetil
knytning -  adskilte sig ikke så meget som 
forventet. De fulgte resten af publikum, når 
det drejede sig om, hvorfor de valgte at 
komme, og hvad billederne fortalte om deres 
udbytte. Men da de blev bedt om deres per
sonlige mening dukkede forskellene op. Der 
må altid ligge en ambivalens mellem dem, 
der tilhører den historie, der kommer på mu
seum, og historien, som den opfattes af dem. 
Det er flåden af i dag, der interesserer disse 
mest, mens flåden af i går ikke begejstrer på 
helt samme måde.

De besøgende kom med forskellige forud
sætninger, og de brugte museet forskelligt. 
Det, der interesserede nogen, kunne andre gå 
forbi. Det ses i billedbesvarelserne og i sva
rene på, hvad der interesserede publikum 
mest. Det er således godt i tråd med de er
faringer, jeg gjorde i iagttagelsesundersøgel
sen. Men når publikum vælger, er der også 
noget, der bliver valgt fra -  hermed går den

14. Flåden gennem 450 år. Steen R. Steensen (red.). 3. udg. 1974 under titlen: Flåden gennem 475 år.
15. Jævnfør formidlingen af de meniges liv ombord henviser jeg til skibet Wasa i Stockholm.
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sammenhængende skildring tabt. Det må 
man have i erindring, når man laver udstil
linger.

En undersøgelse, som den jeg har foretaget 
på Orlogsmuseet, må i sit væsen som summativ 
undersøgelse blive en evaluering af et for
midlingsarbejde, der allerede har fundet sted. 
Og må, som jeg allerede har nævnt, være en 
vurdering mellem godt og skidt. Det var ikke 
museets idé, at undersøgelsen skulle foreta
ges, og meget mod min forventning lykkedes 
det mig ikke at inddrage museets ansatte så 
meget i min undersøgelse, som jeg havde kun
net ønske mig. Det er selvfølgelig uheldigt, og 
undersøgelser af denne art bør normalt foregå 
i et samarbejde mellem museum og den eller 
dem, der foretager undersøgelsen.16

I Danmark har de publikumsundersøgel
ser, der hidtil har været foretaget, alle været 
summative. Ved at vælge denne form er mål
sætningen imidlertid afgørende. Publikums
undersøgelser er oftest dyre og tidskrævende, 
og hvis udbyttet skal stå i forhold til an
strengelserne, må konklusionerne kunne an
vendes i det fremtidige arbejde. Ellers kom
mer det hele let til at virke bagvendt -  først lave 
formidlingsarbejdet for dernæst at finde ud 
af, om det virkede.

I de angelsaksiske lande er der i de senere 
år blevet arbejdet meget grundigt med publi
kumsundersøgelser som led i museernes for
midlingsarbejde -  såvel teoretisk som em
pirisk. Særlig er der blevet gjort erfaringer 
med evaluering undervejs i udstillingsproduk
tionen. Dels en intern evaluering i planlæg
ningsfasen før det egentlige opstillingsarbejde 
påbegyndes (front-end).17 Dels eksternt i for
hold til publikum undervejs i opstillingsarbej
det, hvor publikum inddrages i en vurdering 
af, om intentionerne fungerer som forventet 
(formativ evaluering).18 Mig bekendt har

man ikke endnu i Danmark gjort forsøg med 
noget tilsvarende i museumsevalueringen, 
selv om det rent logisk må være det mest 
hensigtmæssige.

Hvorfor foretage
publikumsundersøgelser?
Generelt kan man i det hele taget sige, at vi 
slet ikke i Danmark har den store tradition for 
at foretage publikumsundersøgelser. De un
dersøgelser, der er udført herhjemme, har pri
mært beskæftiget sig med, hvem det var, der 
kom på museerne, og i langt mindre grad 
med, hvad udbytte publikum fik af museums
besøget.

Efterhånden er dette temmelig godt belyst 
-  også i udlandet19 -  og det kom vel aldrig 
rigtig bag på nogen, at socialgruppe 5 ikke 
tegner sig som den største gruppe blandt de 
museumsbesøgende. Ønsket om at kende pu
blikums sociale status skal ses i lyset af 
1970’ernes ønske om »demokratisering« af 
museerne.20 Museerne skulle være folkets og 
fungere som led i den folkelige uddannelse.

Som sagt er den sociale skævhed blandt 
brugerne af museumstilbudene godt belyst, 
og problemerne løses ikke ved fortsat at regi- 
stere denne skævhed.

Hvis man oprigtigt ønsker at ændre på 
denne tingenes tilstand, skal der andre ting 
til. Det kræver imidlertid, at man ved, hvad 
det er for nogle virkemidler, man tager i an
vendelse, og hvordan de indbyrdes og særskilt 
virker på publikum.

Er museernes formål at fungere som ud
dannelsesinstitution for den danske befolkning, 
eller er de tænkt som fritidstilbud på lige fod 
med biografen eller videoen en søndag efter-

16. Loomis, 1987, har et større afsnit i sin bog, hvor han diskuterer forholdet mellem »undersøger« og »de 
undersøgte«. Problemerne ved, at museet selv står for egen evaluering kontra at nogen kommer udefra.

17. Bl.a. Griggs, 1984, s. 417-19.
18. Belcher, 1984, s. 406; Griggs, 1984, s. 416-17; Screven, 1986, s. 120.
19. Bassett/Prince, 1984 s. 377; Belcher, 1984, s. 405; Loomis, 1987, s. 70; Jørgen Jensen, 1981, s. 6 (om 

svenske undersøgelser; Villy Toft Jensen, 1977; H. J. Klein, 1984; Ole E. Meyer, 1981; Marylin G. 
Hood, 1983.

20. Bl.a. Bassett/Prince, 1984, s. 378; Carter, 1984, s. 382-83; Belcher, 1984, s. 407; Jørgen Jensen, 1979, s. 
23 og 1981, s. 6.
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middag? Og hvis de er tænkt som uddannel
sestilbud, er besøget så spildt, hvis publikum 
går derfra og stadig tror, at Tordenskjold var 
tændstiksfabrikant?

Det er her, jeg mener publikumsundersø
gelserne har sin berettigelse. De skal anven
des i sammenhæng med det øvrige formid
lingsarbejde på museerne til at klarlægge de 
besøgendes brug af og udbytte af museerne. 
De skal bruges som erfaringsophobning til 
næste gang, der skal laves en ny udstilling, og 
de skal fungere vejledende undervejs i et kon
kret arbejde med opstillingen afen udstilling.

I de seneste år er man da også herhjemme 
blevet mere interesseret i at undersøge publi
kums udbytte.21 Det står imidlertid klart for 
mig, at der i museumsverdenen i Danmark 
ikke er gjort nær nok erfaringer, hverken med 
hensyn til kendskabet til evalueringsproces
ser, eller med brugerne af museumstilbudene. 
Her kan jeg blot håbe på, at det er noget, der i 
fremtiden i langt højere grad vil blive ind
draget på lige fod med museernes andre ud
adrettede aktiviteter.
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Spørgeskema

Bilag 1: Spørgeskema
Goddag. Må jeg have lov til at forstyrre Dem et øjeblik? Museet foretager i dag en
publikumsundersøgelse, og jeg vil gerne have lov til at stille Dem et par spørgsmål, hvis De har set 
udstillingen. Det tager kun et øjeblik.

1 1 Ønsker ikke at deltage.
1 1 Er umulig at kommunikere med.

d. /  kl.
Interviewer:

1) Køn Mand Kvinde (sæt streg under).

2) Må jeg have lov til at spørge om Deres alder?
□ □ □ □□ □ □ □

10-19

3) Deres pos

4) Har De s< 
1 1 Alene
1 1 Samm
1 1 Guide< 
1 1 Samm

Hvad har

5) Har De, e

6) Har De ti

7) Hvorfor v

20-29
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Spørgeskema

8) Hvor lang tid, mener De, at De har brugt ii udstillingen i dag?
□  □ □ □ □

1-15 16-30 31-45 46-60 min. Over en time.

9) Nu vil jeg præsentere Dem for nogle billeder af ting fra udstillingen, og jeg så spørge Dem, om De 
genkender pågældende ting, og hvad den forestiller. Det er ikke en eksamen. Museet laver denne 
undersøgelse, for at se hvad der har fanget folks opmærksomhed. 7 billeder vises den adspurgte.

Billede 1: Genkender De denne genstand? □ □ □
Ja Nej Ved ikke

Hvad forestiller det?

Billede 2: Har De set denne model? □ □ □
Ja Nej Ved ikke

Hvad hedder denne fæstning?

Billede 3: Har De set denne model? □ □ □
Ja Nej Ved ikke

Hvad forestiller den?

Billede 4: Har De set denne model? □ □ n
Ja Nej Ved ikke

Hvad forestiller den?

Billede 5: Genkender De denne model? □ □ □
Ja Nej Ved ikke

Hvad forestiller det?

Billede 6: Genkender de denne genstand? □ □ □
Ja Nej Ved ikke

Hvor har den været brugt?
Har De set afdelingen for undervandsarkæologi? □ □

Billede 7: Har De set denne model?

Hvad forestiller den?

Ja

□
Ja

Nej

□
Nej

□
Ved ikke
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Spørgeskema

De næste spørgsmål, jeg stiller Dem, drejer sig om Deres personlige mening om udstillingen. De skal 
endelig sige Deres mening.

10) H v a d  m ener D e nm teksterne i udstillingen?

11) Synes De, det er nemt af finde rundt i udstillingen? □ □
Ja Nej

Hvorfor

12) Kan de nævne to ting, De lagde særlig mærke til i dag?
1
2.

13) Er der noget, De manglede i udstillingen?

14) Har De forslag til særudstillinger?

15) Tilsidst vil jeg bede Dem nævne, hvad der umiddelbart falder Dem ind, når jeg siger »Flådens
historie i Danmark«?

16) Var de tilfreds med: Garderobeforhold □ □ □
Toiletter □ □ □
Cafeteria □ □ □
Personale □ □ □

Ja Nej
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Debat

Steen Busck
Historiefaget ved indgangen til 
1990’erne
Claus Bjørn tegnede fornylig her i tidsskriftet 
(hft. 3, 1989), en skitse af dansk historieforsk
ning ved udgangen af 80’erne med et tilba
geblik på de seneste 30 års udvikling. En 
meget venlig skitse. Hovedtemaet var mang
foldigheden, de mange nye skud på historiefa
gets stamme; eller med hans afsluttende bil
lede: de mange børn, som den gavmilde Clio 
til stadighed avlede med sine talrige bejlere. 
Jeg er blevet bedt om at kommentere skitsen 
og skal gøre det med en anden, mindre venlig 
skitse, der samtidig er bredere, idet den tager 
mere med af forskningens omgivelser, end 
Claus Bjørn gjorde.

Hans Clio er historiefaget som adademisk 
disciplin med den skriftlige publikation som 
formål og resultat. En dejlig, evigt ungdom
melig dame, som vi alle formodes at vide, 
hvem er. Mit billede af damen er noget an
derledes.

Allerede i 1960’erne, da Claus Bjørn og jeg 
begyndte at studere, var hun gammel og grim 
og viste tegn på krise. Et af dem var bogen 
»Hvad er historie?«, som kom i 1963. For
fatteren H. P. Clausen var ikke nogen op
rører. Pænt og indforstået præsenterede han 
sin akademiske disciplin. Men bogen var i sig 
selv et tegn på, at den faglige tradition, den 
beskrev, havde problemer med identiteten. 
Bl.a. var fagets renommé som videnskab truet 
af de systematiske samfundsvidenskaber, især 
det sidst tilkomne statskundskab.

Også Dansk historisk Fællesforening, For
tid og Nutid og resten af det lokalhistoriske 
apparat havde problemer. Det levede ikke op 
til de professionelles forventninger. Ved 
DHF’s 50-årsjubilæum i 1957 måtte Johan 
Hvidtfeldt konstatere, at de lokalhistoriske

publikationer langt fra var blevet til den ri
vende strøm, han havde set for sig. Forfatter
kredsen omkring de lokalhistoriske tidsskrif
ter var forblevet ret snæver.

Historiefaget var i krise. Som fag ville det 
gerne være videnskab. Det skal universitets
fag jo helst. Men jo mere det blev videnskab, 
jo mere fjernede det sig fra fortællingen, fra 
»oplivelsen af den historiske sans«, som det 
hed i lokalhistoriens barndom. Historiefaget 
var hverken det ene eller det andet, hverken 
ordentlig, systematisk videnskab eller le
vende, engagerende fortælling. Deri bestod 
krisen.

I denne tilstand ramtes damen af uddan
nelseseksplosionen. Fra begyndelsen af 
1960’erne begyndte stadig større årgange at 
strømme ind på de historiske institutter. Der 
blev ansat flere lærere. Miljøet voksede eks
plosivt og lukkede sig samtidig om sig selv. 
Den indbyrdes kommunikation mellem de 
mange nye mennesker tog al tiden fra den 
udadvendte. Og udgiftskurven steg stejlt. De 
bevilgende myndigheder og skatteyderne 
kunne med rette kræve noget for pengene. 
Der måtte en effektivisering til. De historiske 
institutter fik som de fleste andre institutter 
nye studieordninger, som ved hjælp af flere 
eksaminer med jævnere mellemrum skulle 
sluse flere kandidater igennem på kortere tid.

Men hvad skulle man med alle disse histo
rikere? Hvad skulle man med faget i det hele 
taget, med alle de gamle bøger på institutbi
blioteket og de lige så støvede lærere? Hvad 
skulle man med den store Danmarkshistori- 
ske bygning, de arbejdede løs på? Især stu
denterne stillede sådanne spørgsmål.

Ved de to nye universitetscentre i Roskilde 
og Alborg blev de etablerede fagtraditioner i 
vidt omfang ignorerede og faggrænserne ned
brudt, specielt i basisuddannelserne. Projekt
orientering var nøgleordet. I Arhus blev en 
stigende del af undervisningen på humaniora

Steen Busck, f. 1939. Cand.mag., lektor i historisk metode ved Historisk Institut, Aarhus Universitet.
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organiseret under den permanente institution 
»tværfag«. Studenterne, hvoraf mange efter
hånden blev undervisere, vendte de etable
rede traditioner ryggen og fik mere til fælles 
med deres ligesindede i andre fag end med 
kollegerne.

»Den jyske historiker« hed et nyt tidsskrift i 
Århus. Det startede som meddelelsesblad på 
instituttet, men forvandlede sig på fa år til et 
marxistisk tidsskrift, der ikke specielt hen
vendte sig til historikere, skønt kredsen, der 
udgav det, for størstedelen var historiestu
derende (kredsen udgjorde, som Claus Bjørn 
skriver, på instituttet »en struktur i struk
turen«, men det var ikke dens hensigt at ero
bre det. Det hverken ville eller kunne den. 
Det billede af et århusiansk Verdun og et 
marxistisk hegemoni, som Claus Bjørn teg
ner, har ikke meget med virkeligheden at 
gøre. Det må være opstået ved københavnske* 
kaffeborde fjernt fra Århus).

Ved midten af 1970’erne var interessen for 
historie enorm, større end nogensinde, men 
historiefaget i dets gamle akademiske form 
var helt ude af kurs. Også blandt de histori
estuderende, især i Århus, Ålborg og Ros
kilde. Kun få læste Historisk Tidsskrift, Hi
storie og Fortid og Nutid. Selv Den jyske 
Historiker var på vej ud. De marxistiske te
oretikere, der havde oplevet en kortvarig au
toritet, som rigtig nok ikke gav ældre akade
miske faderfigurers meget efter, gled bort i 
den antiautoritære bevægelses malstrøm.

Alene mængden af nye studerende 
sprængte alle rammer. I september 1975 star
tede mere end 300 nye historiestuderende i 
Århus. De fleste interesserede sig ikke en døjt 
for Claus Bjørns dame, ikke heller for mar
xistisk teori og lærte måske aldrig nogen af 
delene nærmere at kende. Hvad de interes
serede sig for, var den historie, som måtte 
være relevant for kassedamer i Bilka eller sy
ersker i Herning. Sådanne læser jo hverken 
Den jyske historiker eller Fortid og Nutid. 
Der måtte andre medier til såsom lysbilledse
rier og udstillinger.

Herved opstod en intens interesse for lokal
historie, en virksom lokalhistorie, fortalt af og 
for de lokale beboere. Og det ikke nødvendig
vis på tryk, men på alle mulige og umulige

måder. Denne interesse blev ingenlunde vakt 
af Fortid og Nutid eller det lokalhistoriske 
establishment i øvrigt. Den opstod så at sige 
spontant.

Det samme gælder den store bølge af lokal
historisk interesse, som længe havde været på 
vej over hele landet. Arkiver og foreninger 
opstod i massevis nedenunder de etablerede, 
og aktiviteterne drejede sig ikke længere først 
og fremmest om at fa noget trykt i amtsårbo
gen eller andetsteds. De drejede sig om at fa 
samlet, ordnet og bevaret gamle papirer, bil
leder og ting. Om at mødes for at vise hinan
den tingene og snakke om gamle dage. Eller 
gå en tur for at finde historien i terrænet. Kun 
et fatal særligt ivrige fandt vej til landsarki
vet, og endnu færre bragte det så vidt som til 
at skrive forskningsresultaterne sammen til 
noget, der kunne publiceres.

Tilflyttere spillede ofte en stor rolle som 
igangsættere. Blandt dem et stigende antal 
historikere, etnologer og arkæologer, nogle 
professionelt ansat ved det lokale museum 
eller arkiv, andre rene græsrødder. Som regel 
folk, der så aktiviteterne som et mål i sig selv 
og ikke målte dem efter de resultater, de 
måtte afsætte i trykte sider. Således opstod 
der efterhånden helt uden om det gamle lo
kalhistoriske apparat talrige forbindelser mel
lem historisk uddannede personer og folk 
med en eller anden grad af historisk interesse. 
Professionelle og amatører talte man ikke 
længere om, for de uddannede havde ikke 
nogen entydig professionel standard at 
hævde, og de historisk interesserede var kun 
undtagelsesvis skribenter med ambitioner om 
at nærme sig en sådan standard. En frodig 
mangfoldighed var der derimod tale om. Den 
havde blot ikke meget med Claus Bjørns Clio 
at gøre.

Det havde dog en særlig variant af lokal
historien, som kom på mode i 1980’erne. I 
udlandet havde lokalhistorie allerede længe 
været en respektabel adademisk disciplin. 
Mest kendt blev den franske historiker La- 
duries populære bog om landsbyen Montail- 
lou i Pyrenæerne. At Ladurie skal have været 
førerguru for nogen, som Claus Bjørn skriver, 
er dog vist overdrevet. Dertil var bogen for 
dårlig. Men hans program vandt stor tilslut-
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ning. Det gik ud på inden for den snævre 
lokale afgrænsning at samle økonomi, køns
liv, åndsliv m.v. i en »totalhistorisk« betragt
ning og samtidig gøre historien levende og 
anskuelig i stedet for at fremstille den som 
rene strukturer og talserier. Ladurie havde 
lært af antropologien, der jo altid havde haft 
lokalsamfundet som sit centrale forsknings
felt. Også arkæologerne havde længe inter
esseret sig for antropologisk teori, og der op
stod nu i Danmark en intensiv dialog mellem 
historikere, arkæologer og antropologer. 
Forum for denne dialog blev især tidsskriftet 
Fortid og Nutid, som Claus Bjørn redigerede, 
og som i hans tid rykkede frem som det fø
rende tidsskrift inden for den akademiske hi- 
storikeroffentlighed i Danmark. Men moder 
har det med at skifte. Nu er hverken total
historien eller lokalhistorien længere på 
mode. Fortid og Nutid ikke heller. I hvert fald 
ikke på universitetet.

Mit billede af de seneste tredive års ud
vikling inden for historiefaget er ikke histo
rien om den samme dejlige Clio med de skif
tende bejlere. Det er historien om en krise og 
en eksplosion, som sprængte alle rammer for 
den fagtradition, der var blevet grundlagt i 
slutningen af sidste århundrede. I 1970’erne 
var historie så mange ting, at en fælles identi
tet er svær at få øje på. Selv den snævrere 
overskrift lokalhistorie dækkede aktiviteter, 
som intet havde med hinanden at gøre.

I 1980’erne ebbede uddannelseseksplosio
nen ud takket være adgangsbegrænsningen. 
De få, der slap igennem, havde lært at til
passe sig karakterræset. Den antiautoritære 
bølge og de politiske modsætninger i institut
miljøet lagde sig. Folk vendte tilbage til de 
faglige tidsskrifter; også Den jyske historiker 
fik karakter af et sådant. Mere og mere antog
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fagtraditionen den samme skikkelse, som den 
havde haft i 1960’ernes begyndelse.

Gennem 1980’erne lagde også den lokal
historiske bølge sig. Landet var ved at være 
dækket med lokalhistoriske arkiver, og de nye 
professionelle i de lokalhistoriske institutioner 
og foreninger blev efterhånden selv et esta
blishment, som så deres interesse i at hævde 
sig over for det ældre historiske establish
ment.

Alt er dog langt fra som før. For det første 
er faget meget større. Det rummer stadig 
mange flere mennesker. De mener og gør 
mange flere forskellige ting. Den gamle kon
sensus om kildekritikken som videnskabskri
terium vil næppe vende tilbage. Den publi
cerede tryksag vil ikke heller i samme grad 
være det overordnede mål for historikeres ak
tiviteter. Faget er forsåvidt mere mangfoldigt, 
end det fremgår af Claus Bjørns skitse, der 
f.eks. ikke nævnte de brogede aktiviteter på 
lokalarkiverne og især museerne, hvoraf 
mange i 1970’erne og 80’erne udviklede sig til 
veritable kulturcentre.

For det andet er tværfagligheden for ikke at 
sige fagopløsningen givetvis kommet for at 
blive. Hvem siger, at vi fortsat behøver et fag 
med navnet historie? Mange andre end fag
uddannede historikere beskæftiger sig med 
historie og gør det mindst lige så godt. Den 
historiske interesse og den historiske bevidst
hed stod og faldt på ingen måde med historie
faget og de alen, historikerne lagde til den 
historiske faglitteratur, og det gør den stadig 
ikke. Naturligvis skal vi ikke ensidigt ned
lægge historiefaget, men vi kan roligt sætte 
det på spil under den åbning af faggrænserne, 
som er på vej alle vegne. Det tager Clio 
næppe nogen skade af.
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Bondefrigørelse. Dansk landbrug i fortid, nutid og 
fremtid. Redigeret af Jørgen Andersen, Tønnes 
Bekker-Nielsen og Ole Fenger. Acta Jutlan- 
dica LXV:3. Naturvidenskabelig Serie 8. 
Aarhus Universitetsforlag 1989, 255 s., ill. 
Kr. 238.

Stavnsbåndsjubilæet blev i 1988 fejret på Aarhus 
Universitet ved en offentlig forelæsningsrække på 9 
enkelt- eller dobbeltforelæsninger, arrangeret i 
samarbejde med Stavnsbåndsjubilæets Lokalko
mite i Arhus. I denne bog er foredragene samlet og 
udgivet, rigt illustreret.

Ideen med foredragsrækken var ikke så meget at 
fortælle om stavnsbåndet og dets løsning som at 
fortælle om landbruget mere generelt. Og specielt 
hvad Aarhus Universitets forskere fra mange for
skellige fag kan byde på i denne forbindelse. Bogen 
bliver derved en usammenhængende række af en
keltartikler, hvor det eneste fælles udgangspunkt er 
landbruget, med en mere eller mindre historisk 
anlagt synsvinkel. Derved far bogen egentlig lige 
så meget karakter af et reklameskrift for det jyske 
universitet, for de forskningsprojekter, som ved
rører landbruget -  og hvilke gør ikke det, når man 
tænker på, hvilken betydning landbruget har haft 
tidligere, og hvilken rolle det spiller i dag i for
valtningen af vores kulturlandskab.

Når det er sagt, skal det også siges, at det er en 
række interessante enkeltartikler, der er samlet, 
som kan give landbrugshistorikere spændende 
tværfaglige indfaldsvinkler til stofTet.

Arkæologen Søren H. Andersen beskæftiger sig i 
det første indlæg med den altafgørende indførelse 
af landbruget i stenalderen. Modsat hvad man 
tidligere antog, ser agerbruget nu ud til at være 
indført i løbet af 100 år omkring år 4000 f.Kr., og 
endvidere at det er den samme befolkning på den 
samme lokalitet og ikke indvandrede folkeslag, der 
har bragt det nye erhverv med sig. Hvad årsagen(- 
rne) til innovationen kan have været, kan der kun 
gisnes om. Har der været tale om overbefolkning i 
den forudgående Ertebøllekultur, som fremtvang 
et pres på føderessourcerne? Var der tale om mil
jøændringer, som drastisk ændrede fiskebestan
den, så man var nødsaget til at søge andre fødekil
der?

I nogle retshistoriske betragtninger over bonde
samfundet før 1788 gør Ole Fenger op med retsbe
greber som frihed og ejendom, der har laet deres 
betydningsindhold netop i tiden omkring landbo
reformerne, og som er blevet umiddelbart pro
jiceret ned på middelalderens samfund. Ligeledes

fremhæver Fenger juristers traditionelle brug af 
love som normative kilder og en (medfødt?) væg
ring ved at se på f.eks. udskiftningslovgivning, som 
jo i princippet kun skulle bruges én gang. Samtidig 
opfordrer Fenger til studier af tingbogsmaterialet, 
hvor vi fra 1551, hvor tingbogspligten indførtes, far 
rige muligheder for at belyse bondens dagligdag, 
især i de trykte udgaver af udvalgte herreders ting
bøger.

Historikeren Erik Ulsig gennemgår strukturerne 
i landbruget fra vikingetid til landboreformer. Det 
bondebrug, som vi kender omkring 1800, og som 
landboreformerne sikrede udviklingen af, blev 
egentlig grundlagt ved senmiddelalderens agrar
krise, som tvang godsejerne til at omstrukturere 
deres fæstegods.

Steen Busck, også historiker, gennemgår land- 
boreformlovgivningen, set ret befriende med nuti
dens begreber. Han belyser samtidig modsætnin
gen mellem det feudale, patriarkalske syn på bon
desamfundet og det borgerlige syn, som har præget 
eftertidens bedømmelse. Busck lægger dog ikke 
særlig megen vægt på den tidlige reformlovgivning 
før 1780, hvor grundlaget for de senere reformer 
som udskiftning og hoveribestemmelse -  og af
løsning blev lagt, og hvor den eneste reformlov om 
selveje kom i 1789. Hans konklusion er, at 1784- 
regeringen var den dygtigste regering, Danmark 
nogensinde har haft, fordi den evnede på fredelig 
vis at lave et »blidt« kompromis mellem den idea
listiske tidsånds krav om frihed og lighed og de 
økonomiske interesser, som staten og godsejerne 
havde. På trods af at der -  som Busck selv frem
hæver -  blev skabt kummerlige kår for husmæn- 
dene.

Som økonom gennemgår Holger Gad den øko
nomiske udvikling i landbruget fra reformerne til i 
dag og fremhæver den vækst og de kriser, det har 
været igennem. Gad ser to dominerende forhold, 
der går igen i landbrugets vanskeligheder, nemlig 
kombination af afsætningskrise og rentekrise. Ar
tiklen understreger, hvordan landbruget siden re
formerne har produceret mere og mere og er blevet 
mere og mere afhængig af udlandet som aftager af 
produkterne. Jon Vibe Pedersen følger linien op og 
gennemgår som økonom den aktuelle situation i 
landbruget og dets fremtidsudsigter. De gennem
førte strukturforandringer i løbet af de sidste 30 år 
har været nødvendige, for at landbrugerne kunne 
opretholde en rimelig indtægt i forhold til andre 
indkomstgrupper, selv om han vurderer det høje 
generelle lønniveau i forhold til eksporterhverve
nes indtjeningsmuligheder som årsagen til vore 
økonomiske problemer. Vibe Pedersen mener, at 
højere landbrugspriser inden for EF vil være en
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fordel for det danske samfund som helhed, da eks
portkvoten er relativ høj, og da en del af landbru
gets øgede indtægter kommer tilbage som skatter.

Fra den mere æstetiske side belyses landbruget 
også. Viggo Sørensen, der er ansat på Jysk Ord
bog, giver eksempler på bondens sprog, der selv
følgelig er præget af hans hverdag og dens be
greber og de værdiladninger, der ligger herinden- 
for. Beskæftigelse med bondens sprog bliver i vid 
udstrækning identisk med dialektforskning, men 
spænder over de fælles træk i dialekterne inden for 
landbosamfundet. Litteraturforskeren Ole Bruhn 
belyser det kulturskifte, der skete ved landborefor
merne, specielt stavnsbåndsløsningen. Bønderne 
overgik gradvis både materielt og åndeligt til en 
informationskultur, hvor de sammen med bysam
fundene ønskede oplysning og fremskridt, og forlod 
en feudalt præget erfaringskultur, der var baseret 
på traditionen. Ole Bruhn mener dog, at rester af 
den gamle kultur levede videre i andelsbevægelsen 
og højskolebevægelsen i slutningen af 1800-tallet. 
Sanghistorikeren Kirsten Sass Bak belyser udvik
lingen i bøndernes sangtraditioner siden landbore
formerne. Sangtraditionerne forud havde først og 
fremmest været præget af mundtlig overlevering, 
hvor der blev sunget ved givne lejligheder, både til 
hverdag og fest. Gårdmændene udviklede efter 
1800 deres sangtradition i tilknytning til højsko
lebevægelsen og understregede gårdmandsklassens 
selvforståelse. På den anden side udviklede hus- 
mændene også deres egen sangtradition, således at 
det åndelige kom til at afspejle den sociale ud
vikling i 1800-tallet.

Sporene af menneskenes konkrete udnyttelse af 
landskabet er temaet for flere artikler. Geologen 
Kristian Dalsgaard beskriver forandringerne i kul
turlandskabet siden landboreformerne i fire for
skellige områder, hvor dræning og opdyrkning har 
betydet, at vådområder og overdrevsarealer er 
svundet ganske kraftigt ind. I de sandede dele af 
Jylland er der sket skovtilplantninger på de tid
ligere hedearealer og på sent dyrkede landbrugs
arealer, der nu igen er opgivet. Sandede jorder 
med ringe næringsindhold og stort vandingsbehov 
vil fremover være oplagte emner i spørgsmålet om 
marginaljord. Dette emne lægges der også op til i 
geologen Per Nørnbergs artikel om vegetationens 
betydning for forsuring afjordbunden. Her vil san
dede jorder være langt mest påvirkelige af vegeta
tionen i spørgsmålet om jordens omsætning af or
ganiske stoffer. Således vil egetræer have en gavn
lig eflekt på jordbundens næringsindhold, mens 
derimod gran, der lukker lyset ude, vil betyde, at 
der udvikler sig et større morskjoldlag på over
fladen, og at podsoljorden nedenunder forøges.

Biologerne Ole Christensen og Janice Glenna 
Mather diskuterer i deres artikel sprøgsmålet om 
bio-indikatorer: om forskellige former for fauna, 
f.eks. regnorme, kan fortælle os noget om jord
bundens tilstand. Påvirkningerne kan komme fra 
jordbehandling, sprøjtemidler og gødningsstoffer.

Kollegaen Mogens Gissel Nielsen behandler em
net økosystemer. Landbruget er som et menneske
skabt økosystem åbent (påvirkeligt og afhængigt af 
omverdenen) og simpelt (få produkter i stor 
mængde), men samtidig som følge heraf ret usta
bilt og sårbart. Der bør satses mere på virknin
gerne i økosystemet af brugen af sprøjtemidler og 
gødningsstoffer.

Biologerne Lise Brunberg Nielsen og Boy Over- 
gaard Nielsen behandler i hver deres artikel insek
ters angreb på hhv. planter og kvæg. Især i den 
første artikel lægges der en historisk synsvinkel 
ind, idet tidligere tiders sene så-tidspunkter gjorde 
kornet særlig udsat for fritfluens angreb på de spi
rende planter i slutningen af maj måned. Efter at 
Carl von Linné var den første, der i 1750 beskrev 
fluen og dens betydning for ringe kornudbytte, har 
man fundet metoder til at bekæmpe dens negative 
sider.

Fra lægelig side beskæftiger man sig også med 
problemer, der vedrører landbruget. Peder Helms 
belyser kosten før og nu. Tidligere var kosten mere 
sparsom og ensformig; i dag er den rigelig, fødeval
get er frit, men kosten er samtidig ret fedtholdig 
med de risici det rummer for helbredet. Martin 
Iversen beskriver aktuelle arbejdsmiljøproblemer i 
landbruget i form af lungesygdomme og allergi.

Endelig belyses i bogens to sidste artikler et 
fremtidsaspekt, som allerede har fået en vis be
tydning, nemlig den nye DNA-teknologi. Jens Pe
ter Hjorth belyser, hvordan man kan bekæmpe 
sygdomme og forbedre husdyrs produktionsegen
skaber ved hjælp af gensplejsning, mens Carsten 
Poulsen behandler det tilsvarende for planteforæd
lingen.

Per Grau Møller

Finn Stendal Pedersen: Den ulige frihed. Studier i 
myten om stavnsbåndsløsningens betydning. Odense 
Universitetsforlag 1990, 144 s., ill. Kr. 138.

Det er altid et taknemmeligt emne for en historiker 
at gøre op med myter. Ved at skildre med Rankes 
ord, »hvordan det egentlig var«, er det histori
kerens opgave at sætte sig ud over samtidens og 
især eftertidens opfattelser og -  i værste fald -  
fordomme af bestemte begivenheder.

Det emne, som lektor, dr. phil. Finn Stendal 
Pedersen her har kastet sig over, rummer gode 
muligheder for at komme en kraftig mytedannelse 
til livs, nemlig den at stavnsbåndsløsningen var 
den vigtigste af landboreformerne, som skabte den 
fri bondestand, der fik økonomisk fremgang, og 
som er grundstammen i vort demokratiske sam
fund. Egentlig burde bogen jo være kommet for 
P/2 år siden i 200-året for stavnsbåndsløsningen, 
men ved at udkomme på nuværende tidspunkt
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rummer bogen også en beskrivelse og vurdering af 
myten, som den kom til udtryk ved dette jubi
læum. Det bliver så spændende at se, om monogra
fien har ændret så meget ved den almindelige op
fattelse, der har ført til mytedannelsen, at der ikke 
bliver et næste stavnsbåndsjubilæum, men et 
»Iandboreform-jubilæum«. For selv om opgøret 
med myten i de sidste 10-20 år har fundet sted i 
fagbøgerne, skal der meget til, før myten bare nu
anceres i skolebøger og i den almindelige opfat
telse. Derfor er bogen absolut ikke overflødig, den 
er velskrevet og letlæst, velillustreret og fortjener 
derfor at fa større udbredelse.

Forfatterens udgangspunkt er at se på, hvilken 
del af landboreformkomplekset der har haft be
tydning for bondestanden, her forstået som økono
misk og social betydning for bøndernes situation 
og udvikling. Den traditionelle tilgangsvinkel til 
landboreformerne har været ideologisk, at se på 
hvilke nybrud der var i lovgivningen, når det 
gjaldt individernes retsstilling -  et typisk udgangs
punkt for en gængs historieopfattelse i 1800- og 
begyndelsen af 1900-tallet. På forhånd er der såle
des lagt op til et helt andet syn på landborefor
merne.

Stendal Pedersen griber opgaven an med en fir
delt disposition. Først skildres opbygningen af my
ten om stavnsbåndsløsningen i 1788 og ved jubilæ
erne med 50 års mellemrum frem til 1988. Det sker 
både gennem studier af samtidige avisartikler 
(med eksempler fra fynske aviser) og faglitteratur. 
I 1788 er det markant, at lovens udstedelse næsten 
blev fulgt af larmende tavshed i de fa medier, der 
var, og ligeså i bondedagbøger. Rejsningen af Fri
hedsstøtten i 1797 blev finansieret af embeds- 
mænd, borgere, håndværkere og reformvenlige 
godsejere. Et gennemgående træk i skildringen er, 
at stavnsbåndsløsningen brugtes af både regering 
og oppostion til at fremhæve hver sine synspunk
ter. I 1838 fandt der ingen officiel højtidelighol
delse sted, da regeringen frygtede for lovprisning af 
stavnsbåndsløsningens indhold af frihed -  som 
kunne bruges i 1788 -  mens oppositionen netop 
fremhævede, at reformen kun var en begyndelse til 
flere reformer, f.eks. pressefrihed. Tilsvarende 
brugte Højre og Venstre 100-års jubilæet midt un
der provisorietiden til at fremme hhv. tilfredshed 
med tingenes tilstand og yderligere reformer. I 
1938 fremhævedes i landbrugets store udstilling på 
Bellahøj, at landbruget selv var i stand til klare 
kriser, efter at staten havde givet det friheden -  
vendt mod oppositionen inden for landbruget sam
let i LS. I 1988 var det egentlige formål med den 
store festivitas omkring jubilæet i form af et optog 
gennem København til Frihedsstøtten at henlede 
befolkningens og politikernes øjne på landbrugets 
aktuelle økonomiske situation.

Blandt de faghistoriske værker, som jubilæerne 
affødte kom der især i 1888 flere betydningsfulde 
værker af bl.a. Johs. Steenstrup, Edvard Holm og 
V. Falbe-Hansen. Især sidstnævntes værk om

»Stavnsbåndsløsningen og landboreformerne set fra  natio
naløkonomiens synspunkt« har faet stor betydning ved 
at understrege, at stavnsbåndsløsningen var den 
blandt landboreformerne, der fik størst betydning 
for bondestandens økonomiske udvikling i 1800- 
tallet.

Stendal Pedersens konklusion vedrørende fag
historikernes holdning i 1988 er, at man erkender, 
at myten er falsk, men at man ikke tager stilling til 
berettigelsen i at afholde et stavnsbåndsjubilæum. 
Konsekvensen af denne holdning må være, at man 
som historiker ikke deltager i jubilæumshøjtidelig
hederne og heller ikke prøver at give oplysning om, 
hvorfor man mener, at myten er falsk, og prøver at 
fortælle, hvad stavnsbåndsløsningen egentlig be
tød. Det kan dog ikke være en rigtig løsning at 
isolere sig med sine »rigtige« holdninger -  det 
bliver mytedannelsen ikke mindre af.

I anden del af bogen skildrer forfatteren stavns
båndet, dets virkning i samtiden sammenholdt 
med andre frihedsbegrænsende forholdsregler 
samt virkningerne af stavnsbåndsløsningen. Gen
nemgående understreges stavnsbåndets ringe be
tydning i forhold til f.eks. den generelle forpligtelse 
til at bære gyldigt pas, underskrevet af sin tidligere 
arbejdsgiver (godsejer) og med præstens påførelse 
af skudsmål. Det betød så også, at stavnsbåndsløs
ningen fik mindre reel betydning, og slet ikke al
lerede fra 1788. Stavnsbåndet ophørte kun gradvis 
med de pågældendes alder og først fra 1800 var alle 
»fri«. Meget betegnende bringer forfatteren eksem
pler på stavnsbindingen og øvrige mobilitetsbin
dinger efter 1788. Der var således ikke meget at 
fejre for bønderne i 1788.

I bogens tredie hovedafsnit gives en skildring af 
reformdebatten fra 1720 til 1788. Hovedformålet 
er at vise, at den offentlige debat, som først tog fart 
efter den officielle opfordring til at indsende af
handlinger om at fremme landets flor til overhof
marskal A. G. Moltke i 1755, stort set ikke drejede 
sig om stavnsbåndets ophævelse. Derimod drejede 
indlæggene sig om dyrkningsfællesskabets ophæ
velse, forbedrede driftsformer mere generelt, ho
verispørgsmålet, tiendeafløsning, hovedgårdsjor
ders udstykning og brugsstørrelser samt besiddel
sesformer (arvefæste -  selveje). Stavnsbåndets løs
ning krævedes kun af to grupper: dels godsejere, 
der ønskede endnu friere dispositionsret over fæ
stegodset til f.eks. krav til indfæstning, landgilde 
m.m., dels af en gruppe, der ønskede at sikre bøn
derne mod godsejerens økonomiske udnyttelse og 
urimelige fæstevilkår. Dette blev opnået med loven 
af 8. juni 1787, hvorfor stavnsbåndsløsningen fak
tisk blev uden reel betydning. Stendal Pedersen 
giver derfor Hans Jensen ret i, at denne lov var 
langt mere væsentlig for bondestandens retslige 
udvikling end stavnsbåndsløsningen.

I den fjerde og sidste del gennemgår forfatteren 
landsbrugsstrukturen i 1700-tallet, koncentreret 
om de to hovedelementer, landsbyfællesskabet og 
godssystemet. Indirekte lægger afsnittet også op til
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yderligere forskning i 1700-tallets økonomiske 
landbrugsstrukturer, hvilket anmelderen kun kan 
bifalde. Formålet med afsnittet er at understrege, 
at det var reformer inden for disse økonomiske 
sektorer, der var af betydning for debatten i samti
den og for bondestandens udvikling fremover. 
Vendepunktet i landboreformerne ser forfatteren 
omkring 1789, hvor der kom en forordning, der 
opfordrede til selveje, en lidt mere vidtgående ud- 
skiftningslov og radikale tiltag i hoverispørgsmå
let, selv om de blev tilbagekaldt med Struensees 
fald. Provokerende slutter bogen med at sige, at 
»udviklingen på godt og ondt indenfor landbruget 
i årene frem til andelsbevægelsens start ikke kunne 
have fundet sted uden udskiftningen, sikringen af 
fæstebøndernes retsstilling og bevarelsen af de 
mellemstore danske bøndergårde som driftsenhe
der, men nok uden stavnsbåndsløsningen«. Dette 
kan selvfølgelig ikke bevises, men bogen er et 
spændende opgør med en sejlivet myte.

Per Grau Møller

Esther Petersen: Fra kald til fag -  kampen om 
stats autorisation. Dansk Sygeplejeråd, 1989. 
203 sider inkl. illustrationer og bilag. Kr. 121.

Med denne bog har Dansk Sygeplejeråd udsendt 
den tredje i rækken af historiske publikationer, 
hvoraf nummer to blev anmeldt af undertegnede i 
Fortid og Nutid, bd. 36, 3, 1989. Forfatteren er 
også i det foreliggende tilfælde Esther Petersen, og 
de to bøger har mange lighedspunkter, både hvad 
angår kilder, metode og lay-out.

Bogen omhandler Dansk Sygeplejeråds og til 
dels sygeplejegerningens udvikling fra dannelsen 
af Dansk Sygeplejeråd i 1899 og frem til loven om 
statsautorisation af sygeplejersker i 1933.

For Dansk Sygeplejeråd som for mange andre af 
tidens kvindeforeninger var det uddannelses
spørgsmålet, der stod i centrum. Tæt vævet sam
men med kravet om bedre uddannelse var ønsket 
om at blive en agtet gruppe i samfundet. Dansk 
Sygeplejeråd satsede derfor både på at ændre ud
dannelsen og på at skabe større disciplin og sam
menhold internt blandt sygeplejersker.

Når kampen for statsautorisation varede for
holdsvis længe, skyldtes det flere forhold. For det 
første indgik sygeplejerskernes bestræbelser i den 
også dengang aktuelle debat om, i hvor høj grad 
det offentlige skulle varetage diverse funktioner, 
der tidligere havde været klaret privat. Navnlig 
partiet venstre gav udtryk for, at sygepleje hørte 
hjemmet til, og at staten ikke skulle involveres 
yderligere på dette felt. Forestillingen om sygeple
jen som en del af de hjemlige omsorgsopgaver gik 
hånd i hånd med den opfattelse, at evnen til at 
pleje syge nærmest var medfødt hos kvinder. I

hvert fald var det noget, enhver kvinde kunne klare 
uden den store treårige uddannelse, som Dansk 
Sygeplejeråd forlangte.

For det andet stødte Dansk Sygeplejeråd på 
modstand hos lægerne. De havde lige siden den 
første uddannelse af den ny tids sygeplejersker 
frygtet, at kontrollen med sygeplejen skulle glide 
lægerne af hænde. Dansk Sygeplejeråd ønskede, at 
sygeplejerskernes uddannelse skulle ledes af en 
kvinde, en forstanderinde, ligesom det var tilfældet 
i England. Lægerne var også imod et alt for teore
tisk indhold i sygeplejerskernes uddannelse, idet 
de frygtede, at sygeplejerskerne skulle udvikle sig 
til at blive en slags andenrangs læger. Det lykkedes 
efterhånden at gøre uddannelsen mere teoretisk 
betonet; men forstanderindesystemet blev ikke 
gennemført i den her behandlede periode.

Når Dansk Sygeplejeråd i 1933 havde nået 
mange af de satte mål, skyldtes det ikke mindst, at 
foreningen gennem sin praksis så at sige under
minerede det gamle system indefra. Der synes at 
være tale om et dygtigt og eksemplarisk stykke 
organisatorisk arbejde fra sygeplejerskernes side. 
Dansk Sygeplejeråd stillede krav om, at kun sy
geplejersker med tre års uddannelse kunne blive 
medlem af foreningen. Sygeplejerådets medlem
mer blev hermed blåstemplede og skulle gennem 
deres dygtighed overbevise tvivlerne om, at tre års 
uddannelse skulle være obligatorisk. Fremtræ
dende medlemmer af Sygeplejerådet fik etableret 
sygeplejeskoler på enkelte hospitaler, og også dette 
bredte sig ved eksemplets magt. Dansk Sygeple
jeråd begyndte at udgive lærebøger for at la indført 
teori i undervisningen, og endelig oprettede for
eningen en forskole på Testrup Højskole for de 
elever, der ikke fik dette tilbud på et hospital.

Dansk Sygeplejeråd fik langsomt ændret forhol
dene på det ene hospital efter det andet. Også 
inden for hjemmesygeplejen søgte foreningen at 
gøre sit uddannelseskrav gældende. Da loven kom 
i 1933, var forholdene mange steder væsentligt 
bedre, men først nu kunne sygeplejerskerne fa det 
offentliges blå stempel. Fra da af skulle alle sy
geplejersker have gennemgået en treårig uddan
nelse for at opnå statsautorisation. Uddannelsen 
skulle dog stadig foregå på det enkelte hospital, da 
det ikke blev vedtaget at oprette egentlige fælles 
sygeplejeskoler. Heller ikke kravet om en forstan
derinde som leder af sygeplejen gik igennem, men 
loven blev alligevel betragtet som en stor sejr af 
Dansk Sygeplejeråd.

Bogen holder sig snævert til Dansk Sygepleje
råd, men giver tillige et indtryk af de forhold, som 
den tids sygeplejersker arbejdede under. Sammen 
med lærerindeerhvervet var det en af de mest al
mindelige beskæftigelser for pæne unge piger, som 
ikke kunne gå på fabrik.

Inden for de valgte rammer er der tale om en 
omhyggelig og redelig fremstilling, men som det 
var tilfældet med den foregående bog, savnes der 
en perspektivering i forhold til samtiden. For ek-
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sempel genkender man blandt modstanderne af 
kravet om statsautorisation nogle af de personer, 
som lige så stærkt talte imod andre forbedringer 
for kvinder i mellemkrigstidens store diskussioner 
vedrørende befolkningsspørgsmålet. Fremstillin
gen ville vinde ved i højere grad at blive relateret 
til tidens sociale og erhvervsmæssige udvikling.

Metodisk og kildemæssigt befinder bogen sig på 
afprøvet grund; til gengæld er materialet for en 
stor dels vedkommende ikke tidligere blevet ud
nyttet. Forfatteren kunne måske i forbindelse med 
en senere udgivelse forsøge at kaste lidt lys over de 
menige sygeplejersker, når nu den organisatoriske 
og lovgivningsmæssige ramme er lagt.

Der er mange interessante fotografier i bogen, 
men desværre er kvaliteten mindre god. Det skyl
des vist, at der er en del amatøroptagelser samt 
enkelte, der er reproduceret fra trykte publikatio
ner.

Birte Broch

Søren Mørch: Danskernes billeder før fjernsynet. 
Billedredaktion Knud Ryg Olsen. Hans Reit- 
zels Forlag, 1989. 192 s. Kr. 248.

Bag titlen gemmer sig en kavalkade af billeder 
bragt i billedbladene fra de begyndte at udkomme 
i 1938 og frem til 1960. Titlen er sådan set raffi
neret, hvad Søren Mørch, ikke pointerer, derved at 
den er sandfærdig i kraft af, at den viser, hvilke 
billeder danskerne så. Bogen er derimod ikke nød
vendigvis et billede af danskernes liv i perioden. 
Der mangler emner som uddannelse, sport, be
tydelige dele af den tekniske udvikling, teater og 
film, forbrydelser, arbejdsløshed for at nævne 
nogle temaer. Det havde været en god ting, om 
udgiverne havde redegjort lidt nærmere for deres 
udvælgelse af billeder, eller om der ikke er fore
taget noget emnevalg, men at miseren er den, at 
billedbladene var skæve i deres valg af emner.

Det, der er, er imidlertid godt. Et vidtspæn
dende billedudvalg ledsaget af gode tekster, der 
sætter illustrationerne i en sikker historisk ramme. 
Søren Mørch begynder med at lade land-by være 
en ledetråd i udviklingen; påfaldende er dog, at 
provinsbyerne næsten er borte. Det er København, 
der dominerer suppleret med indslag om bondeli
vet. Også dette skyldes sikkert for en væsentlig del 
bladenes redaktionslinier.

Bortset fra, at det er en underholdende og vel
skrevet bog, står det imidlertid fast, at den kan 
være en god hjælp for lokalhistoriens dyrkere. Bil
lederne og teksterne vil være en støtte, når der 
bruges billeder fra lokalsamfundet. Det vil også 
kunne inspirere til i øget grad at udnytte det rige 
stof, der ligger rundt i de lokale samlinger.

Vagn Dybdahl

Kim Karmark: Laug og zünftighed. De tyske hånd
værkerskikke, deres ankomst, etablering og forsvinden 
belyst gennem det københavnske snedkerlaugs histo
rie, 1577-1800. Aarhus Universitetsforlag 
1989. 116 s. Kr. 85.

Siden Camillus Nyrop i 1903 udgav sit storværk 
»Håndværksskik i Danmark« er der ingen, der for 
alvor har givet sig i kast med en systematisk be
handling af dette emne. Det er derfor med spændt 
forventning, man åbner den foreliggende bog med 
den ambitiøse titel »Laug og zünftighed« på om
slaget. Forventningerne daler dog en kende, da det 
på titelbladet viser sig, at det ikke drejer sig om en 
samlet analyse af emnet, men om en gennemgang 
af håndværkerskikkenes -  zünftens -  udvikling in
den for et enkelt laug, Københavns snedkerlaug. 
Et laug, der bestemt ikke har nogen typisk, omend 
dog en ganske interessant historie.

Bogen er stort set identisk med forfatterens uni
versitetsspeciale i historie. Som sådan har den sin 
styrke i en solid præsentation af stoffet, hvor speci
elt forfatterens grundige gennemgang af snedker- 
laugets righoldige arkiv har givet pote i form af 
mange interessante oplysninger fra historiens 
græsrodsplan. Og efter at have læst bogen sidder 
man tilbage med et godt overblik over elementerne 
i den zünftige kultur og denne kulturs opkomst, 
opblomstring og afvikling inden for Danmarks 
mest zünftige laug.

Fremstillingsteknisk havde bogen vundet ved en 
yderligere gennemskrivning og en strammere dis
position. Lidt flere, velvalgte illustrationer ville 
også have frisket godt op.

Alt i alt er der tale om en sympatisk publikation 
af et udmærket studenterspeciale. Men bogen er 
ikke det nye hovedværk om emnet. Her må man 
stadig ty til Nyrops og Rasmus Bergs værker fra 
begyndelsen af dette århundrede -  og så supplere 
med den teoretiske inspiration, der kan hentes i 
Sverige og Tyskland, hvor der virkelig er grøde i 
laugsforskningen.

Thomas Bloch Ravn

Danmarks Kirker. Holbæk amt. Udgivet af Na
tionalmuseet på Poul Kristensens Forlag. Re
digeret af Marie-Louise Jørgensen og Hugo 
Johannsen. Hefte 19. 128 s., ill. Kr. 122,—  
(indb.) og 94,50 (uindb.). Hefte 20. 148 s. Kr. 
122,- (indb.) og 94,50 (uindb).

Disse hefter af kirkeværket afslutter kirkebeskrivel
serne fra Skippinge herred og er samtidig afslut
ning på bind 3 af det gamle Holbæk amt. Kirkerne 
i Odsherred og købstadskirkerne er i sigte, og vær-
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kets afslutning for Holbæk amt og hele Danmark 
øst for Store Bælt nærmer sig. Det drejer sig her 
overvejende om kirkerne i den sydlige del af Skip- 
pinge herred, den skovrige egn, som indtil be
gyndelsen af dette århundrede bl.a. var domineret 
af Lerchenborg og Dragsholm godser. Hefte 19 
omfatter Bjergsted, Holmstrup og Viskinge; hefte 
20 Avnsø, Værslev, Jorløse og Sejrø. Sidstnævnte 
kirke hørte i middelalderen til Odsherred, men 
kom senere under Skippinge herred. Den har også 
ejendomsmæssigt særstatus ved ikke at have været 
under nogen af de ovennævnte godser, men fulgte 
øens skiftende ejere, indtil overgangen til selveje i 
1808.

Der er fælles træk ved flere af kirkerne, f.eks. de 
særlige vestsjællandske gavlblændinger fra gotik
ken; men med kirkeværkets grundige beskrivelser 
afsløres også store forskelle, når det gælder de 
mange om- og tilbygninger op igennem århundre
derne. Her skiller den store Holmstrup kirke sig 
markant ud, og dens beskrivelse fylder ikke mindre 
end 70 sider. Ikke mindst på grundlag af nogle 
veldokumenterede amatørarkæologiske undersø
gelser oprulles en fantastisk bygningshistorie, der 
begynder med en lille romansk kirke, kaldt Læsø
holm efter det nærmeste stormandssæde, og ender 
med en meget stor treskibet valfartskirke af mun
kesten fra årtierne før reformationen. En hellig
kilde viet til Skt. Søren var baggrunden for det 
store byggeri, der også omfattede en udvendig 
prædikestol til brug ved de store kildemarkeder. 
Det er ikke blot bygningshistorien, der gør denne 
kirke til noget særligt. Velstanden og blomstringen 
lige op til reformationen har betydet bevaring af 
meget fornemt inventar fra gotik og renæssance. 
Der er f.eks. altertavlen fra slutningen af 1400- 
tallet med Korsfæstelsen og helgener, som i værket 
kan følges i nærbilleder.

De fleste af Lerchenborgs kirker blev temmelig 
hårdt restaureret omkring 1870, og i den bedste 
mening forsynedes de med moderne inventar. Men 
undertiden nøjedes man som i Jorløse med at 
lægge de værkbrudne middelalderlige stykker op 
på kirkeloftet, og i flere af kirkerne findes derfor 
smukke middelalderlige figurer.

Især Mariabillederne var man efter reformatio
nen på vagt over for, og angsten for den katolske 
tids billeder holdt sig længe. Kalkmalerierne i Vi
skinge kunne således kun delvis afdækkes i slut
ningen af forrige århundrede, idet præsten næg
tede at have en dekoration med Marias himmel
kroning i kirken (s. 1869). Nu er alle billederne frit 
til skue, og Viskinge er sammen med Sejrø kirke 
perler, når det gælder studiet af kalkmalerier fra 
senmiddelalderen. Sejrøs er bygget op over Det 
gamle Testamentes Josef og Salomon-fortællinger, 
og som sævanlig er afsnittene om billedtolkningen 
spændende og spækket med henvisninger til den 
aktuelle ikonografiske forskning.

Det museale aspekt ved de gamle kirker er i 
stigende grad blevet en selvfølge, og da menig

heden i Avnsø i begyndelse af 1930’erne fik lov til 
at lukke den middelalderlige kirke og bygge ny et 
mere bekvemt -  og mindre fugtigt sted -  var be
tingelsen, at den gamle kirke skulle holdes vedlige 
efter synsloven. I dag kan man desværre forstille 
sig flere ødekirker i landdistrikterne, og det er også 
i det perspektiv umådelig vigtigt, at de videnskabe
lige undersøgelser kan fuldendes og fremlægges 
som her. Hvis bygningernes af den ene eller anden 
grund trues, vil det være af stor betydning, at 
kulturværdien er dokumenteret som andet og mere 
end nydelig pynt i landskabet.

M argit Mogensen

Finn H. Lauridsen (red.): For ethvert Hjem. Århus 
i avisannoncer 1900-1960. Udgivet af Århus by
historiske Udvalg, 1989. 136 sider. Kr. 215.

Arhus byhistoriske Udvalg, der begyndte sin virk
somhed i 1956, har med »For ethvert Hjem« ud
sendt sin publikation nr. 69. Det århusianske ud
valg har i hele sin virksomhed sigtet mod at for
tælle byhistorie »på en ny måde«, som det hed i de 
tidlige salgskampagner. Det vil sige social- og kul
turhistoriske emner, med hovedvægt på perioden 
fra århundredskiftet og nogle årtier frem og med en 
fremstillingsform og et teknisk udstyr, der appel
lerede til et bredt publikum, som næppe på for
hånd var indstillet på at investere i historisk lit
teratur.

»For ethvert Hjem« er i god overensstemmelse 
med denne tradition. Bogens idé er at lade avisan
noncer fra ca. 1900 til 1960 fortælle lokal hverdags
historie. Bogen er bygget op af en række enkeltstå
ende artikler, der kommenterer og perspektiverer 
de udvalgte annoncer.

Artiklerne spænder over et bredt register: fra 
ejendomshandel og boligudlejning over boligens 
indretning og opvarmning til ernæring og påklæd
ning. Dertil kommer legetøj, ure, de nye elektroni
ske medier, hotel- og restaurationsbranchen, den 
begyndende rejseindustri. Ingen væsentlig bran
che synes glemt, selv bedemændene er kommet 
med.

Bogen afsluttes med en mere omfattende artikel, 
»Gift dig aldrig Olof...«, der trækker nogle ge
nerelle linjer op i reklamens og reklamebranchens 
udviklingshistorie med dagspressen som det bæ
rende medium.

Vurderet ud fra det byhistoriske udvalgs egne 
intentioner er det blevet en vellykket bog. Man 
hygger sig under læsningen. De mange annonce
illustrationer er udvalgt med omhu og sikker sans 
for såvel det historiske perspektiv som det under
holdende. Den tekniske gengivelse er god og i kraft 
af bogens ret store format kommer de til deres ret. 
Artiklerne er velskrevne, og læseren far god og
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nyttig vejledning undervejs med hensyn til tek
nologiske nydannelser, de enkelte branchers ud
vikling og generelle træk i den økonomiske og soci
alhistoriske udvikling.

En afgørende omkostning ved den valgte form er 
den manglende helhed og sammenhæng. Bag de 
gode læseroplevelser lurer det kalejdoskopiske. Det 
er karakteristisk, at det eneste bud på en rød tråd 
gennem bogen er gemt til sidst. (»Gift dig aldrig 
Olof...») Det er måske udtryk for en forståelig 
angst for at virke belærende. Men havde man taget 
udgangspunkt i avisreklamen som medium og fast
holdt det som overordnet tema gennem artiklerne, 
havde man nu nok alligevel udfordret læseren på 
en frugtbar -  og særdeles nutidsrettet -  måde. Så 
var resultatet ikke blot blevet en række gode histo
rier med tilhørende visuel oplevelse af skiftende 
tiders vareudbud og salgsteknik, men måske også 
en ny historisk bevidsthed. Og det må da være 
oplevelse på et højere plan! Behovet for at skabe 
egentlig sammenhæng og udviklingsforståelse må 
være stort i en tid, hvor klassiske dannelsesidealer 
-  herunder historisk viden -  stort set er gået fløj
ten, og hvor det stadige mediebombardement -  
også med meget historisk sto f- direkte modarbej
der en helhedsforståelse. Måske er der endnu en
gang brug for at »skrive byhistorie på en ny 
måde«, som det hed i Arhus byhistoriske Udvalgs 
effektive salgsannoncer fra 1950’erne?

Knud Holch Andersen

Morten Hahn-Pedersen: Fanø i sejlskibstiden -  et 
overblik. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakva
riet, Esbjerg, 1989, 48 s., ill. Kr. 85.

Morten Hahn-Pedersen og Holger Munchaus Peter
sen: Prinsen og Prinsessen -  to storsejlere fra Fanø. 
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, 
Esbjerg 1989, 48 s., ill. Kr. 65.

Niels Frederiksen: Sønderho. En skipper by i Vade
havet. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 1989, 
168 s., ill., indb. Kr. 298.

Fanø indtager en særstilling i dansk søfartshistorie. 
I 1871 var Danmarks næststørste provinsflåde 
hjemmehørende her, i 1897 var Fanø hjemsted for 
provinsens største handelsflåde kun overgået af 
København. Blot 15 år senere, i 1913, var flåden 
reduceret til ‘/æ, fra 45.421 nrt. til 2.275 nrt. 11919 
bortsolgtes det sidste store sejlskib. Også på andre 
områder var øen noget særligt. Fanø-sejlskibsflå- 
den var førende, når det gjaldt benyttelse af den 
moderne aktieselskabsform; og Fanø-kvindedrag- 
ten levede længere end alle andre egnsdragter.

Den særprægede Vadehavsø kan således nok for
tjene opmærksomhed. Monumentale værker er ud
givet af N.M.Kromann i 1933-36, og F. Holm- 
Petersen har behandlet enkeltskibes historie. Tak
ket være Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg fore
ligger der nu tre nye bøger, som på en overskuelig 
måde trækker lange linjer i øens historie, med be
nyttelse af den nyere forsknings tilgangsvinkler.

Fanø i sejlskibstiden er -  som undertitlen siger -  et 
overblik. Efter et kort rids af betingelserne for øens 
erhvervsliv berettes øens søfartshistorie fra o. 1770, 
opdelt i 4 faser: 1700-årenes nærtrafik i fragt mel
lem hjemøen, de vestjyske købstæder, Norge, 
Hamborg og Holland; de vanskelige år under Eng
landskrigen og den følgende lavkonjunktur; en be
tydelig fremgang fra 1840’erne, hvor »kornsalgs
perioden« gav mange fragter til og fra England, 
endelig kulminationen frem til 1897, da øens re
dere satsede på store jernsejlskibe i fragt på de syv 
have. Skibene blev mere og mere finansieret af folk 
uden for hjemøen, og man blev helt afhængig af et 
enkelt mæglerfirma i Hamborg. Da rederne ikke 
fulgte med i omstillingen til damp, blev nedturen 
brat. I 1919 var det endelig slut.

Efter kapitler om skibsbyggeriet, finansieringen 
og om livet ombord gør bogen op med det romanti
ske billede af sejlskibstiden. Forlis og overdødelig
hed blandt mændene havde brede virkninger for 
øens befolkning. Korte rids aflivet derhjemme og 
erhvervsfordelingen runder bogen af. Det er en 
særdeles velskrevet og letløbende oversigt -  meget 
pædagogisk tilrettelagt, og med fremragende illu
strationer i sort/hvid og farve. Den sætter enkelt
fænomenerne i sammenhæng, og fortaber sig ikke i 
enkeltheder uden perspektiv.

De to andre bøger tager på forskellig måde en
kelttræk fra denne oversigt ud til særlig behänd- 
•ing-

»Prinsen og prinsessen« går tæt på to af de store 
jernbyggede sejlskibe, som var med til at skabe 
Fanøs kulmination som søfartscentrum i 
1890’erne, og som også oplevede sammenbrudet. 
De to skibe blev bygget på Helsingør Jernskibs
værft i 1892 og 1893. Bag begge stod aktieselskaber 
med Fanø-redere i spidsen for bestyrelsen. Men 
ellers var den lokale tilknytning beskeden. Kun en 
lille del af besætningen var fra Fanø, skibene kom 
næsten aldrig til dansk havn, men sejlede især på 
Sydamerika og Australien. Hamborg-mæglere tog 
sig af befragtningen. Da fragtmarkedet svigtede fra 
sidst i 90’erne, og dampskibene blev en overmæg
tig konkurrent, var skibene ikke længere rentable.

På baggrund af flittigt indsamlede regnskaber 
over skibenes bygning og drift, beretninger om 
livet ombord og fine fotos skildres de stolte sejleres 
odyssé lige til det triste endeligt: prinsessens forlis i 
1910 og prinsens salg i 1911 samt dets vanskæbne 
som akvarium i Miamis havn frem til o. 1950.
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Det er en god og farverig beretning, som samti
dig giver mange typiske træk om Fanøs sidste stor
hedstid -  byggende på et sjældent regnskabsma
teriale. Vi far her to eksempler som viser, hvorfor 
og hvordan Fanø satsede på de store sejlskibe, og 
hvorfor det gik så galt.

Niels Frederiksens bog om Sønderho er et barn af 
forskningsprojektet »Vadehavets kulturhistorie«, 
som på initiativ af Ribe og Sønderjyllands amters 
amtsmuseumsråd blev søsat i 1981. Bøger om 
Mandø og Rømø udkom i 1983 og 1986, og en 
undersøgelse af Ballum sogn blev påbegyndt i 
1988. Sønderhobogen bygger på undersøgelser i 
årene 1982-84.

Med udgangspunkt i livsformsbegrebet viser bo
gen, hvordan den vældige op- og nedgang for ho
vederhvervet -  søfarten -  påvirkede skipperbyen 
mellem 1850 og 1900. Først gives en bred skildring 
af skippersamfundets vilkår, lige fra den udpræ
gede arbejdsdeling mellem mænd og kvinder til 
den specielle fødselsrytme og stedets normer og 
tankesæt. Befolknings- og erhvervsudviklingen, 
især tilbagegangen og fraflytningen efter 
1890’erne, analyseres, og vi far en bred gennem
gang af den økonomiske udvikling frem til de store 
jernsejlskibes tid. På baggrund af bevarede regn
skaber og protokoller fra flere skibsaktieselskaber 
kan forfatteren tegne et detailrigt billede af rederi
ernes og investorernes vilkår i denne slutfase.

Søfartens afvikling påvirkede den gamle skip
perbys kultur. Omstillingen belyses i bogens sidste 
store kapitel, hvor der også redegøres for forhol
dene før »det moderne forfald«. Utallige forhold 
var præget af søfartens påvirkning. Vi hører om 
boligindretningen, spisevaner, skik og brug, hver
dag og fest, og om hvorfor Fanødragten levede så 
længe -  kunstigt ganske vist. Maleren Julius Ex- 
ners deprimerede afsked i 1909 med den by, som 
da var helt forandret og ødelagt af tidernes ugunst 
-  og af Esbjerg ! -  danner et effektfuldt afslutnings
billede.

Bogen er fint illustreret med tegninger og 
mange, delvis hidtil ukendte fotos, og den trækker 
på et bredt, trykt og utrykt kildemateriale i oflent- 
lig og privat eje. Mange citater fra kilderne gør 
fremstillingen levende, omend dispositionen er lidt 
flimrende. Til gengæld er der et kortfattet og præ
cist engelsk resume. Alt i alt er der fremlagt et 
både spændende og på mange måder nyt materi
ale, og bogen giver kød og blod til den ovennævnte 
»oversigts« lange linjer.

Der er således et fint samspil mellem bøgerne i 
trilogien fra Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Lars N . Henningsen

Troels Fink: Landsbyfællesskabet i Rinkenæs 1550- 
1769. Skrifter udgivne a f  H istorisk  Sam fund

for Sønderjylland, nr. 69, Aabenraa 1989, 104 
s., ill. Kr. 112,50.

Ethvert dansk barn -  og dets forældre -  kender 
sangen om Rasmus fra Rinkenæs sogn. Fra histo
risk tid foreligger et særlig interessant dokument 
fra sognet. Det drejer sig om en forligsaftale af 11. 
juli 1550 mellem hertug Hans den Ældre og brød
rene Gregers og Frantz Ahlefeldt til Søgård. Den 
indeholder en bestemmelse om indførelse af dyrk
ningsfællesskab i Rinkenæs. Det er ganske enestå
ende, at vi kan fa oplysninger om indførelsen af 
dyrkningsfællesskab, fordi det sker så sent. Når 
landsbyerne første gang dukker frem i skriftlige 
kilder i middelalderen, vil dyrkningsfællesskab 
være indført, således at vi normalt kun har op
lysninger om problemer med dets drift eller dets 
opløsning ved udskiftningen.

Med udgangspunkt i dette dokument har fhv. 
professor og generalkonsul, dr. phil. Troels Fink 
forfattet en velskrevet bog om Rinkenæs sogn i 
landsbyfællesskabets periode indtil udskiftningen i 
1769. Fællesskabets indførelse og ophævelse er 
knudepunkter, også rent kildemæssigt, da mange 
forhold fra fællesskabet som sædvanlig først kan 
belyses ved dets opløsning. Det betyder så, at en 
retrospektiv metode må anvendes.

Den centrale sætning i 1550-dokumentet er »Ef
ter som Rinkenæs mark fra gammel tid og til alle 
tider har været gribsjord og ikke tidligere har været 
rebet, og det nu af højbemeldte hertug Hans af 
nåde er blevet tilladt, at Rinkenæs mark rebes og 
deles efter landsret, så skal ...«. Betegnelsen gribs
jord dækker over tilstanden før dyrkningsfælles
skabet; men hvad ligger der egentlig i betegnelsen, 
som i de fleste tilfælde bruges om mindre dele af en 
bymark, men her om hele bymarken? Troels Fink 
gennemgår brugen af ordet i forskellige (konge- 
rigske) recesser og love op til Christian V’s Danske 
Lov og nævner Arent Berntsens omtale heraf i sin 
»Danmarckis og Norgis fruetbare Herlighed« fra 
1600-tallet. Ligeså nævner han forskellige lokale 
omtaler af begrebet og stednavne, der er afledt af 
ordet at gribe, dvs. tage jord ind til individuel 
dyrkning. Men intet fører egentlig frem til en funk
tionel bestemmelse af indholdet i begrebet: hvor
dan har dyrkningen afjorden fundet sted, indtil al 
jorden blev rebet, dvs. fordelt efter den gældende 
fordelingsnorm og afgiftsgrundlag. Fink beskriver 
det blot som kaotisk og individuelt.

Omkring bebyggelsen i Rinkenæs er der inter
essante forhold at iagttage. Den gamle romanske 
kirke ligger isoleret i den nordlige del af sognet. 
Placeringen sammen med marknavnet Bakkensby 
gør, at Troels Fink rimeligvis antager, at der en 
sket en bebyggelsesflytning, dateret til senmiddel
alderen. Men kan denne bebyggelsesflytning og 
indførelsen af markfællesskabet i 1550 ikke kombi
neres? Allernordligst i sognet ligger enestegården 
Buskmose. Den kendes fra ca. 1475, hvor den ind-
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gik i skiftet efter den store nordslesvigske godsbe
sidder Emmike Esbernsen. I 1548 solgte de to ejere 
jord (ager, eng og græsgang) fra gården til den 
anden store gård i sognet, frigården Bennichsgård.
1 1550 fik Buskmose det meste jord indhegnet for 
sig selv som særmark, således som den havde haft 
inden da, og indgik således ikke i dyrkningsfælles
skabet i Rinkenæs. Buskmoses jorder kan være 
blevet forøget frem til 1550 ved en flytning af be
byggelsen omkring kirken. At det kan være sket 
umiddelbart inden bekræftes af, at der i et tillæg til 
1550-aftalen også er tale om nedlæggelse af alle 
husmandshuse på Rinkenæs mark, bl.a. omtales et 
hus i Kirkemaj. Husene kan være rester af den 
tidligere bebyggelse -  hvorfor skulle de ellers ligge 
midt på marken? Om der er sket en flytning af 
bebyggelsen fra området omkring kirken til den 
sydlige del af ejerlavet, eller om der kun er tale om 
en flytning eller måske en nedlæggelse af en min
dre bebyggelse fra området syd for Buskmose om
kring Bakkensby, vides ikke.

I det hele taget er vægten i bogen ikke lagt på 
dyrkningsfællesskabet i Rinkenæs, som var det 
konstituerende funktionelle element i bebyggelsen, 
og som ifølge bogens titel og udgangspunkt skulle 
være det centrale. Der er selvfølgelig kildemæssige 
problemer med f.eks. at belyse de kaotiske forhold 
før dyrkningsfællesskabets indførelse, men forfat
teren vover ikke at løfte sig over kilderne og frem
sætte analyser af mulighederne rent dyrknings
mæssigt. Det nævnes, at driftsmåden var et græs
marksbrug med 4 års drift og 4 års hvile. Desværre 
er der heller ikke bevaret nogen fuldstændig lands
byvedtægt fra Rinkenæs, kun en enkelt paragraf 
om præstens jord og græsningsret. Derfor sam
menligner Fink med en vedtægt for nabosognet og 
med Jyske Lovs generelle bestemmelser.

Troels Fink giver i stedet en -  i øvrigt interessant 
og læseværdig -  skildring af forskellige lokale for
hold i sognet. Det gælder de indviklede besiddel
sesforhold, afgifts- og skatteforhold, husmænd og 
deres beskæftigelsesmuligheder, skolen og endelig 
en strid mellem sognets pietistiske præst, pastor F. 
C. Bruhn og hele menigheden. Denne holdt i utro
lig grad sammen mod øvrighederne og indgik bl.a. 
et såkaldt »vilkår«, hvori de forpligtede sig til at 
stå sammen. Dette har ikke direkte noget at gøre 
med landsbyfællesskabet, da det omfattede hele 
sognet og også husmændene, mens dyrkningsfæl
lesskabet kun omfattede gårdmændene i selve Rin
kenæs; men det har selvfølgelig styrket sammen
holdet, at en del af sognet var vant til et tæt samar
bejde omkring dyrkningen.

Troels Finks ærinde er -  som det understreges i 
bogens sidste kapitel -  Perspektiver -  at trække 
linier mellem tilstandene før og under dyrknings
fælleskabet, mellem en »mere individualistisk 
holdning, som kendetegnede vikingetiden [og] en 
følelse af solidaritet mellem landsbybeboerne .... 
[i] fællesskabet«. Fink ser jordfordelingen efter de 
relative andele som udtryk for retfærdighed. Men

der er unægtelig et stort spring mellem vikingetid 
og tilstandene i 1500-tallet, som Fink beskriver 
dem for Rinkenæs. Ligeså beskriver han også kon
gerigets 1688-matrikel, hvor al jord opmål tes og 
vurderedes i skatteøjemed, som udtryk for et fuld
stændigt brud med de retfærdige fordelingsmål, 
der lå i de relative andele i dyrkningsfællesskabets 
begyndelse, baseret på skatteansættelsen. Men der 
kan peges på, at allerede i Skånske lov fra tidlig 
middelalder er der en konflikt mellem den norma
tive, på fordelingsmålene baserede jordbesiddelse 
og den faktiske jordbesiddelse, når det gælder 
hævd på jorden og beskatningsforhold (Skånske 
lov § 75+76 samt Anders Sunesens parafrase § 
35).

Alt i alt er det et spændende emne, som Troels 
Fink med sin bog har kastet sig over; men den 
bringer egentlig mere nyt om forholdene i Rinke
næs sogn end om dyrkningsfælleskabets kompli
cerede historie.

Per Grau Møller

Svend Falkner Sørensen: Faneflugt? Dansksindede 
soldaters flugt fra tysk krigstjeneste 1914-18. Skrif
ter, udgivne af Historisk Samfund for Sønder
jylland, nr. 68, Aabenraa 1989, 128 s., ill. Kr. 
120.

»Faneflugt?« er et omarbejdet speciale fra Aarhus 
Universitet. Der er tale om et grundigt arbejde, 
hvor forfatteren har anvendt kildemateriale fra en 
række arkiver og har fundet meget væsentligt og 
spændende materiale om de ca. 2500 dansksindede 
nordslesvigere, der valgte ikke at kæmpe en krig, 
der ikke var deres.

De 2500 soldater svarede til ca. hver 13. vær
nepligtig fra Nordslesvig. Forfatteren forsøger at 
forklare årsagerne til deres flugt. Den væsentligste 
forklaring var selvfølgelig deres nationale tilhørs
forhold. De vægrede sig ved at udkæmpe en krig 
for et land, som undertrykte dem. De fleste kom fra 
Haderslev kreds, som også var den mest dansksin
dede. Men forfatteren har haft succes med yderli
gere at indkredse motiverne bag flugten.

Trætheden over krigens rædsler var således et 
væsentligt motiv. Den træthed eksisterede selvføl
gelig også hos resten af den tyske hær, men de 
nordslesvigske soldater havde bedre mulighed for 
at desertere til en egn, hvor de var i skjul for de 
tyske myndigheder. Det viser sig også tydeligt ved, 
at jo længere nordpå man kommer inden for Ha
derslev kreds, jo flere desertører var der.

Svend Falkner Sørensen forsøger også at for
klare, hvem den »typiske« desertør var. De fleste 
var ganske unge, der flygtede før eller i det øjeblik, 
indkaldelsen kom. Så undgik de nemlig faneeden. 
Årsagen til, at det var de helt unge, der flygtede, 
var, at de ikke havde forpligtelser som de ældre.
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Tyskerne forsøgte ihærdigt at dæmme op for 
deserteringerne. Man anvendte strenge straffe så
vel over for desertørerne som dem, der hjalp dem. 
Forfatteren fremhæver dog, at der ikke var tale om 
nogen speciel politik for at ramme de dansksin
dede, men blot om en generel politik for at hindre 
desertering.

Danmark udleverede ikke en eneste desertør, 
selv om man egentlig juridisk var forpligtet til det. 
Man kan undre sig over, at tyskerne ikke pressede 
på for at kræve udleveringer. Forfatteren forklarer 
dette forhold med den logik, at tyskerne priori
terede venskabet med danskerne højere end deser
teringerne. Det er måske et af de fa steder, hvor 
forfatteren kunne have givet mere solide forklarin
ger ved at at udnytte arkiverne fra Udenrigs- og 
Justitsministeriet.

Endelig belyser forfatteren også et spændende 
aspekt ved at pege på, at de kredse, der hjalp 
desertørerne i Danmark havde andre motiver end 
de rent humanitære, og at der lå politisk opposi
tionslyst mod den siddende regering bag.

Der er kort sagt tale om et grundigt og væsent
ligt arbejde som afdækker den komplicerede virke
lighed.

Bent Blüdnikow

Register til Sønderjyske Årbøger 1889-1988.Ved 
Børge L. Barløse. Udgivet af Historisk Sam
fund for Sønderjylland, Aabenraa 1989, 488 
s. Kr. 225.

I 1889 udkom første nummer af Sønderjyske Årbø
ger, udgivet af Historisk Samfund for Sønderjyl
land. 100-års jubilæet fejrede samfundet ved at 
give sig selv, dets medlemmer og andre brugere af 
årbøgerne en meget fornem gave. nemlig et regi
ster til alle årgange af årbøgerne. Ikke blot et 
almindeligt bibliografisk register, men et register, 
der rummer både sted- og personregister til alle 
årbøgernes artikler. Hvilket historisk samfund har 
et så fornemt register? Børge L. Barløse har ud
arbejdet de omfattende sted- og personregistre, 
mens overbibliotekar N. H. Kragh-Nielsen har ud
arbejdet den bibliografiske del med emnemæssig 
registrering af artikler og anmeldelser samt for
fatterregister. Det er forståeligt, at projektet har 
været seks år undervejs, snarere imponerende, at 
det er kommet til tiden.

Stedregistret omfatter alle stednavne omtalt i 
årbøgernes artikler -  og ikke blot sønderjyske. 
Ydermere er det emneopdelt, så snart der er mere 
end et par omtaler af lokaliteten, således at man 
hurtigt kan se, om stedet er omtalt med det emne, 
man søger efter. Emneopdelingen er meget præcis, 
hvilket betyder, at der kan være mange underop
delinger. På den anden side kan det også betyde, at

emneopdelingen ved stednavnene med mange re
ferencer kan virke uoverskuelig, især hvis man har 
et generelt emne som udgangspunkt. I så fald må 
man også søge i den emneopdelte bibliografiske 
del.

Personregistret, som udgør over halvdelen af bo
gen, er mere ligetil. Her er der ingen emneop
deling, hvilket også kun de færreste personer vil 
kræve, men f. eks. med H. P. Hanssen med 172 
referencer kunne man måske have overvejet en 
underopdeling. Børge Barløse har gjort det store 
arbejde, at han ganske kort har biograferet hver 
enkelt person med fødsels- og evt. dødsårstal og en 
kort titel -  så vidt det har været muligt. Det er i sig 
selv et ganske imponerende stykke arbejde, da der 
i mange tilfælde må hentes oplysninger ud over 
hvad der står i den enkelte årbogsartikel. En lille 
dråbe malurt skal dog dryppes i bægeret til sidst. 
Det undrer anmelderen, hvorfor der ikke er regi
streret personer, der indgår i en opremsning, f. eks. 
af karakteren »i mødet deltog...«. Ligeså ved gen
givelse af aktstykker eller breve registreres kun 
underskriveren, men ikke adressaten. Disse perso
ner kan dog have spillet en lige så stor rolle i det 
historiske begivenhedsforløb, hvorfor de nok burde 
have været omtalt i registret.

Men alt i alt er det et fornemt register, vi her har 
faet for alle, der beskæftiger sig med sønderjysk 
historie.

Per Grau Møller

Knud Prange: Mit navn er Jensen. En bog om 
slægtsforskning. Danmarks Radio, 1989. 56 s., 
ill. Kr. 98.

Blandt de mange emner, Knud Prange er specia
list i, er slægtshistorie. Bogen her blev udgivet som 
grundbog til fire tv-udsendelser, men står fint 
alene. De 56 sider i A-4 format er rigt illustreret, så 
tekstmængden er ikke så forfærdelig stor; men tek
sten er ligesom titel og billeder meget fornøjelig. 
Dette er i sig selv en dyd; helt fortræffeligt bliver 
det derefter, at bogen giver netop det, der er nød
vendigt for at gå i gang med slægtshistorie.

Der fortælles først om, hvad slægtshistorie er og 
derefter om de forskellige centrale kildegrupper, 
der skal bruges. Det er ikke så meget lister over de 
forskellige typer arkivalier, men i høj grad vel
lykkede eksempler på, hvad man kan fa ud af dem. 
Der er også afsnit om den trykte litteratur, om 
arbejdsteknikken og om, hvordan slægtshistorie 
bliver til mere end stamtavler.

Samlet giver bogen eller hæftet lige det, der skal 
til. Den store og alsidige viden inden for emnet har 
gjort det muligt for Knud Prange at vælge vari
erede og centralt oplysende eksempler. Når så det 
hele tilmed er velskrevet og stimulerende, skulle
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alle betingelser være til stede for, at mange vil have 
glæde af den utraditionelle bog.

Vagn Dybdahl

Dyrekøbte Erfaringer. Overretssagfører Otto Fabri
cius’ Erindringer. Ved L. B. Fabricius. C. A. 
Reitzels Forlag 1989, 270 s., ill. Kr. 183.

Man er i godt selskab med overretssagfører Otto 
Fabricius. Han skriver med flugt og farve og efter
lader ingen tvivl om, at han havde et spændende 
liv (1883-1954).

Fabricius var københavner. Efter en munter stu
dentertid og læreår i Randers og Odense virkede 
han som sagfører i København fra 1915 til sin død. 
Med sin etiske holdning til sandhed og ret kom 
han til at gøre dyrekøbte erfaringer, og det er især 
dem, han skriver om, men også familien og musik
ken far grundig omtale.

Allerede under 1. verdenskrig fik han opgaver 
for de danske mejeriorganisationer, og som deres 
juridiske konsulent og snart chefforhandler kom 
han til at rejse over hele kloden. Bruddet i 1923-24 
skildres skånsomt, men det kommer frem, at an
delsfolkene gik i for små sko.

Fabricius havde måttet forsømme sin forretning 
i de hektiske år, især de processer, han mestrede så 
vel. I 1924 påtog han sig en sag, der skulle give

rigeligt med retssager, men til gengæld kostede 
ham dyrt økonomisk. Han sagde ja til at forsvare 
den modige unge metodistpræst, der rejste kritik 
mod de danske metodisters magtfulde biskop, An
ton Bast. Sagen stod på i fem år, Fabricius vandt 
den; men derefter måtte han bygge sin forretning 
op fra bunden.

Bogen indeholder skarpe karakteristikker, såle
des af Th. Madsen-Mygdal: »Begavelse er ikke 
nok, character is destiny. Pengedjævlen sad med 
trumfen i baghånden »eller den naziinficerede for
mand for Juristforbundet, Erik Reitzel-Nielsen: 
»Et af de dygtigste og farligste medlemmer af den 
danske sagførerstand«.

Fabricius og hans hustru, den svenskfødte Signe 
Boberg, skabte et hjem med kultur, hvor musik var 
livsnerven. De var begge udøvende, hun som san
ger (i verdensklasse, indtil hun valgte familielivet 
fremfor karrieren), han som violoncellist. Desuden 
gjorde han meget godt i musiklivets organisationer 
og foreninger.

I 1947 begyndte Fabricius at nedskrive sine 
erindringer, de sidste dikterede han kort før sin 
død i november 1954. Udgiveren er sønnen, den 
juridiske embedsmand L.B. Fabricius, der bekræf
ter den dygtighed, hvormed han udgav bedstefa
derens, Jacob Fabricius’ erindringer (1975) og 
skrev den vægtige artikel om Bast-sagen (1986). 
Forordet er en velformet biografi, noterne meget 
givende for læsere, der vil gå i dybden.

Sigurd Rambusch
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