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Danske middelalderbyer
Middelalderlig byplanlægning i Danmark
AfJørgen Elsøe Jensen

I 1989 iværksattes en undersøgelse af danske
middelalderbyers byplanforhold. Det er hen
sigten i de kommende år at analysere samt
lige middelalderlige byplaner i Danmark for
at skaffe et samlet overblik over denne særlige
monumenttypes indhold og tilstand her i lan
det. Undersøgelsen vil blive publiceret i en
serie »byplanregistranter«, der regionsvis
fremstiller de enkelte byers planforhold og
sammenfatter resultaterne i en indledning.
Middelalderlig dansk byplanlægning fin
des i o. 100 købstæder på et geografisk om
råde, der dækker det nuværende Danmark
samt dele af Sønderjylland syd for grænsen og
de tidligere danske provinser i Sverige.1 De
tabtes som bekendt i krig 1658, men deres
urbanisering ved overgangen til middelalde
ren falder i en periode, hvor landområderne
kulturelt og historisk hørte til »danernes
mark«.
Den faglige forudsætning for at tilrette
lægge og gennemføre en så omfattende under
søgelsesrække blev grundlagt med de store
bygningsregistreringer, Nationalmuseets 2.
afdeling foretog på Fyn i midten af
1980’erne.2 Bebyggelsesforholdene i de to
middelalderlige byområder (Rudkøbing og
Kerteminde), museet fik undersøgt på Fyn,
gjorde det klart, at gadernes status og ind
byrdes forløb i bylegemet måtte være den
oprindelige. Rudkøbing og Kertemindes mid
delalderlige byplan er intakt; de må være ud
lagt én gang for alle og siden fastholdt som
byens fysiske dispositionsramme gennem år
hundrederne. De afslører, at bybefolkningen
fra begyndelsen bestod af de grupper, som

senere træder frem i kilderne: Købmænd,
håndværkere og arbejdskraftsælgere.
Tanken var derfor nærliggende at gennemgå
hele dette særlige genstandsmateriale for at
bruge det i en faglig sammenhæng - én af de
nye genstandstyper i arkæologi- og historie
forskningen, hvis klarhed i beretningen na
turligvis ville afhænge af, om det kunne lade
sig gøre at afrense hvert enkelt »aktstykke«
for dets tilkomme træk. Det viste sig snart, at
oprindeligheden og autenciteten er et gen
nemgående træk i danske middelalderbyers
byplaner, og at der derfor her ligger et unikt
og stort set uudnyttet kildemateriale til be
lysning af en række centrale forhold i den
tidlige middelalders historie. Forskningsre
sultaterne betyder også, at byerne har faet
deres monumentværdi betydeligt forøget, og
at der er behov for grundige teknisk-videnskabelige beskrivelser til brug i forvaltningen
af disse store og enestående værdifulde kul
turhistoriske monumenter.
Fyn med omliggende øer blev udvalgt som
det første regionale undersøgelsesområde, og
det er resultaterne herfra, jeg skal omtale i det
følgende.

Lokalisering i kulturlandskabet
Byerne på Fyn fordeler sig med Odense som
regionens centerby og de øvrige beliggende

*Jørgen Elsøe Jensen, f. 1948, mag.art. i historie, konsulent.
1. Anders Andrén: Den urbana scenen. Lund 1985, s. 1451T.
2. J. Elsøe Jensen: Historiske huse og gårde i Rudkøbing. 1988, Historiske huse i Kerteminde. 1990.
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Fig. 1. Rudkøbings Ramsherred har været fattiggade lige fr a begyndelsen. Den ligger på byens nordvestvendte side mod
havet. Endnu omkring 1890 var stemningen meget autentisk, og selv om gaden er attraktiv i dag, så står dens præg tilbage
som en mindelse gennem århundrederne om det oprindelige. (Rudkøbing byarkiv Bd. 2389)

langs kystranden, hvortil Rudkøbing og
Ærøskøbing ved Det sydfynske Øhav må
medregnes.
Til denne fordeling svarer en landskabelig
opdeling af Fyn i en indre terrænsænkning,
omgivet af et halvbueformet højland og en
omløbende kystrandzone. Landskabet er
dannet under sidste istid med hele den cen
trale del af Fyn som et højglacialt dødisområde, de senere baltiske isstrømme ikke for
måede at overstryge. Den isstrømspåvirkede
kystrand består hovedsageligt af drumliniserede flader, dvs. med lave morænebakker ori
enteret i isbevægelsens retning fra sydøst mod
nordvest gennem bælterne. Mødet mellem de
sene baltiske isstrømme og dødisområdet an
skueliggøres dramatisk i hele det sydfynske
randmorænekompleks, og sandsynligvis på
3. Per Smed: Det fynske landskab. Brenderup 1978.
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grund af de opskubbede rande fik det centrale
Fyn med den højglaciale påvirkning afvan
ding gennem en indre terrænmæssig sænk
ning vendt mod nordøst, således at hele det
indre Fyn afvandes gennem Odense A og
dens biåer til Odense Fjord.3
Ressourcemæssigt afgav terrændepressio
nen og det tilhørende nordøstre sletteland
skab omkring Odense Fjord et storartet
grundlag for landbrug. Højlandet havde mere
knappe landbrugsmæssige ressourcer på
grund af ringere bonitet og skarpere terræn,
mens kystranden både kunne tilbyde gode
landbrugsvilkår og mulighed for fiskeri.
Undersøgelser på Fyn har afsløret, at re
gionens landsbyer er anlagt inden for en kort
tidsperiode ca. 1050-1250. De ældste er ud
sprunget fra tidlige ikke stedfaste landsbyer
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(navne, men ikke pladskontinuitet) og i perio
den forøget fra ca. 400 til ca. 800 gennem
udflytning til torpebyer og skovbygder; alt
sammen på baggrund af et intensiveret ager
brug med en vangeopdelt mark i fast afgrø
derotation og brug af hjulploven som et nyt,
kraftigt agerbrugsredskab.4
Dette kolossale nyanlæg af landsbyer for
deler sig på landskabet i klar overensstem
melse med dets naturgivne udnyttelsesmulig
heder. Det halvbuede, centrale højland kolo
niseredes af skovbygder, mens den koncen
trerede masse af moder- og torpelandsbyer
findes i de ressourcerige egne.
Købstadsbyernes fordeling viser en tydelig af
hængighed af dette kulturlandskab, der skyl
des en radikal intensivering og omlægning af
landbruget. Odense kom til at ligge midt i sit
opland og i centrum af regionen, mens kyst
zonens byer opdeler randbæltet i en række
indbyrdes små oplande.
Tilsvarende består den overordnede lande
vejsstruktur afen omløbende forbindelse mel
lem kystrandens købstæder, hvorfra lande
veje stråler radiært op over højlandet og gen
nem Odenses store opland til byen i midten,
så alle, fik den kortest mulige vej dertil.
Odense var fra begyndelsen det naturgivne
midtpunkt for sit opland og for landsdelens
kulturelle og finansielle overadministration.
Landskabet og dets udnyttelse afgør struk
turen i den regionale byfordeling.
Byerne ligger med andre ord fast forankret i
middelalderens kulturlandskab. Odenses op
land regnes for at være et af de store sammen
hængende landbrugsområder, og et sted som
Odense har sikkert allerede i vikingetiden
fungeret som handels- og forsamlingsplads
for regionens stormænd; men det er uden
tvivl tiltagende almindelig handel og hånd
værk, som fra 1000-årene giver anledning til
bymæssig bebyggelse3 overalt i regionen. En
gennemgang af kystrandens købstæder giver

det samme billede: Byerne ligger centralt i et
opland, som de udvekslede med. De er anlagt
for at tjene handelsfunktionelle krav, og deres
placering er et resultat af trafikstrategiske
overvejelser.
Kystrandens købstæder udgør en umiddel
bart sammenlignelig gruppe, da deres kultur
landskabelige forudsætninger er de samme.
Det viser sig da også, at de er helt ens op
bygget, og når de afviger fra hinanden i for
men, skyldes det udelukkende det valgte ter
ræns muligheder i forhold til de krav, der blev
stillet til byplanen. Odense adskiller sig kun
på fa punkter fra kystrandens byer. Den har
en mere indenlandsk beliggenhed, og kirkens
tilsyneladende mindre dominerende place
ring i byen tyder på en lidt højere alder.

Opbygning og morfologi
Det funktionelle præg
Fyns byer har en række fælles træk i opbyg
ningen, som gør det klart, at handelstrafikale
krav har spillet den overordnede rolle i valget
af bygrund. De ligger midt i deres oplande og
på pladser, som var bedst egnede til sejlads
og havn. I kystrandens købstæder ledes op
landsvejen ind gennem bykroppen over en
hovedgade til torvet ved kirken, hvorfra der
sendes en brogade til stranden og skibsbroen.
At købmandsgårdene ligger før hovedstrøgets
udløb i torvet, er et karakteristisk træk i alle
middelalderlige købstæder - efter Hugo Matthiessen fordi købmændene forbeholdt sig ret
ten til at købe for egen dør, inden varerne
blev udbudt til almindeligt salg på torvet.6
Hvis købmændene havde forkøbsret, må man
forestille sig, at udvekslingen af rå oplands
varer foregik direkte hos købmanden i hoved
gaden, mens priserne på byens forsynings
varer fastlagdes på torvet. Derfor var byens
torv heller ikke det merkantile centrum, men
nærmere byens forsyningsplads og de præur-

4. Erland Porsmose: De fynske landsbyers historie. Odense 1987.
5. Finn Grandt-Nielsen: Nyt fra Knud den Helliges Odense. Fynske Arbøger 1971, s. 213.
6. Hugo Matthiessen: Torv og Hærstræde. København 1922, s. 9fT.
16*
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Fig. 2. Fyns middelalderlige kulturlandskab opdeles i kystranden, det koloniserede skovhøjland og den indre/nordøstvendte
del omkring Odense A og Fjord. Det falder nøje sammen med regionens naturlandskab, der må udpeges som det
grundlæggende formtræk i byernes beliggenhedsstruktur: Odense i midten a f den indre del, søkøbstæderne opdelende kystzonen
i en række små lokaloplande. (Ffter F. Porsmose: De fynske landsbyers historie. Odense 1987.)
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Fig. 3. Rudkøbings Østergade set ud a f byen i sommeren 1907 eller 1908. Bag den fremspringende bygningsgavl ligger en
bebygget del fr a 1840’erne med facadeflugten trukket efter lineal. Men inde i den middelalderlige del buer gaden mod syd og
gør denne sides facader synlige i gaderummet. Her fandtes byens store bygårde. Nordsidens facaderakke viger derimod bort
fo r blikket og fortaber sig. Langs denne side lå huse og enkelte mindre ejendomme. (Rudkøbing byarkiv B .b. 1157.)

bane sæsonmarkedspladsers stedlige efterfølgere.

kommer terrænets karakter til at spille en
væsentlig rolle i byernes planformer.

Alt efter forløbet gennem bylegemet kan ho
vedgaden kaldes ud- eller enkeltløbende, hvis
det er forbindelsen mod Odense, der er valgt
som hovedgade, eller gennemløbende/slynget, hvis det er kystrandens omløbende lande
vej, som er valgt. Landevejene på Langeland
og Ærø løber i en slynge gennem deres køb
stæder. Uanset sit forløb ligger torvet og kir
ken altid for enden af hovedgaden.
Men inde i bylegemet påvirkes de funktio
nelle krav til byplanen af bybefolkningens so
ciale opdeling. Hovedgadens forløb over by
grunden viser sig at være klart priviligeret, og
de øvrige gader fordeler sig efter social (og
trafikal) status som side- og baggader. Derfor

Det sociale prag
Ni ud af ti byer på Fyn har hovedgaden orien
teret i en øst-vestlig retning og gerne den
streg mod nord, som vinden bed værst fra.
Derved kom gårdene til at løbe som en fane i
vinden og ydede hinanden den størst mulige
gensidige læ - et forhold af stor betydning for
hovedgadernes linieføring i alle Fyns søkøbstæder, hvor vindhastighederne i gennemsnit
ligger over 20% højere end i øens indre.7 Ker
teminde afviger fra denne regel; men det skyl
des denne bys beliggenhed i forhold til sit
naturlige opland, Hindsholm, som ikke tillod
nogen anden løsning end en nord-sydløbende
hovedgade (Langegade). I øvrigt er det ka-

7. Knud Frydendahl: Klimatologiske meddelelser I. Vind - standardnormaler 1931-1960. Meteorologisk
Institut. København 1971.
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den; men af situationen i Fåborg fremgår det
også, at hovedgadens øst-vestretning var vig
tigere end en fri sydside. Kertemindes hoved
gade er omtalt. De øvrige af kystrandens byer
har de store bygårde forsamlet på hovedga
dens sydside. Nogle steder er gaden ligefrem
tvunget ud i en bue mod syd, så denne gadesi
des husfacader træder frem i gaderummet,
mens nordsidens forhuse ligger på en udadbue, hvor de viger bort for blikket og fortaber
sig. Rudkøbings Østergade er et perfekt ek
sempel.

rakteristisk, at det kun er byerne på Fyns
vestside, som har ud- eller enkeltløbende ho
vedgader, dvs. at landevejen mod Odense
(radien) fungerer som hovedgade, mens den
omløbende landevej gennem kystrandens
bælte passerer forbi uden for bylegemet. Med
havet på vestsiden og et nord-sydligt forløb
har den omløbende landevej ikke været noget
attraktivt valg.
På grund af solens bane afgav hovedgadens
sydside alt andet lige de bedste byggegrunde.
Her blev lyset fanget ind i gårdsrum og var
mede bygninger og forhuse op, mens nordsi
dens gårdsrum ligger i fugtig skygge. Det er
på hovedgadens sydside, man altid finder by
ens store gamle købmandsgårde. Men det
kunne ikke altid lade sig gøre at friholde syd
siden til gårdsbebyggelse. I Assens og Fåborg
ligger kirken syd for hovedgaden og beretter
om dens forret til at placere sig på bygrun

Ser man på kystbyernes terrænformer, er det
tydeligt, at de er ligefremt relateret til byplan
formen. Byer på et plant terræn har sym
metriske parallelformer, mens en kuperet by
grund gav anledning til urolige byplaner,
hvor bybefolkningen er klart lokaliseret i for
hold til terrænets relief og levestedsværdi. Det
skarpe terræn fremhæver de sociale skel, og
man kan derfor kalde den type byer for »terrænreliefbyer«.
På Fyn findes byer med et skarpt terræn
relief udelukkende omkring Det sydfynske
Øhav, og alle fire byer i denne egn tilhører
gruppen, der har Rudkøbing og Svendborg
som de mest markante repræsentanter, Ærø
skøbing som en mere regelmæssig udgave8 og
Fåborg som en mellemform mellem byer med
udtalt terrænrelief og byer med symmetriske
parallelformer. Denne gruppe findes tilsva
rende og udelukkende på delen af Fyn uden
for Det sydfynske Øhav.
Blandt byer med symmetriske parallelfor
mer kan udskilles en hovedtype, som har ho
vedgaden omkranset af én eller to paralleltløbende baggader (småbebyggelsen er rand
lokaliseret) og en variant (Bogense og Ny
borg) med hovedbebyggelsen omkring en in
dre plads, en forte, der efterhånden er blevet
udfyldt af småhusbebyggelse (centrumlokalisering).
Selv om det er påfaldende, at det udeluk
kende er byerne omkring Det sydfynske
Øhav, som har terrænrelief, tyder intet på, at
andre forhold end terrænet spiller en rolle.

8. J. Elsøe Jensen: Skipperkøbmandsbyen Ærøskøbing. Fynske Årbøger 1990.

238

Danske middelalderbyer

\

Fig. 5. Kort over Rudkøbing 1899. Byen består a f den øst-vestløbende Østergade, der i lige løb fortsätter over Torvet og
gennem Brogade til stranden og skibsbroen. Fra nord indløber Nørregade; men det er et svagt indløb, som grenes ud på
hovedstammen fø r sit udløb i Torvet. Bebyggelsen i en linie fr a Strandgade, Nørrebro, Ørstedsgade og Østergades yderste
halvdel er tilkommen randbebyggelse fr a industrialismen o. 1840-erne og frem . (Trap 3. IV , v. s. 612.)

Man kunne fristes til at forestille sig en skar
pere opdelt befolkning i denne rige lokalegn
på den tid, byerne anlagdes, og dermed også
en skarpere fremtræden i byplanerne; men
det er indtil videre kun terrænets beskaffen
hed, der kan lægges til grund for byplanernes
formtræk. De formskabende kræfter er overalt
de samme. Funktionelle krav og sociale skel
er den styrende hånd i byplanlægningen.

Rudkøbing - og lidt om Kerteminde
En by som Kerteminde er anlagt på et næsten
helt plant marint forland ved Kertinge Nors
munding. Den består tilsvarende af et næsten
fuldstændig symmetrisk opbygget netværk af
paralleltløbende hoved- og baggader, forbun
det af trange stræder på tværs gennem by
kroppen. Småhusbebyggelsen ligger randlo
kaliseret, og hovedgaden Langegade løber
nord-syd, tvunget ind i denne usædvanlige

orientering på grund af byens særlige belig
genhed ved noret med oplandet Hindsholm
nord for byen. Fra Odense ledes en landevej
ind gennem bykroppen over Vestergade; men
grundforholdene afslører, at gaden bryder
igennem Langegades gårdsrække, og dens be
byggelse af mindre huse gør det yderligere
klart, at det er ikke en hovedgade, selv om
den spiller en rolle i byplanen. Hovedaksen er
nord-sydgående. Det er en by med rolige,
symmetriske parallelformer, som de findes på
Fyn uden for Det sydfynske Øhav.
Rudkøbing på Langeland er en lige så fin
repræsentant for Øhavets terrænreliefbyer
med deres urolige byplanbillede. Mens man i
byer med symmetriske byplanformer nok ser
mange tegn på en levestedsprioritering i be
byggelsen, er terrænreliefbyerne langt mere
skarpt orienteret efter vejret og bygrundens
godhed.
Rudkøbing ligger nogenlunde lige langt fra
Langelands nord- og sydende, så alle fik den
239
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kortest mulige vej til byen. Den anlagdes på
vestsiden af øen ved roden af et næsagtigt
forland, der skyder sig ud mod syd med havet
på den ene side og Vejlen, et fladvand til
vinteroplag af både, mod landsiden. Byen lig
ger på den nordfaldende side af Ruebanken,
en stor bakkeknude, som udgør næssets land
masse, og opdeles af en svag rygning i en
østlig del og en vestfaldende side. På denne
side mod havet findes næsten al småhusbe
byggelse.
Som i alle andre købstæder langs Fyns
kystrand føres landevejen ind gennem by
kroppen over en hovedgade til torvet ved kir
ken, og sender derfra en brogade ned til
stranden og skibsbroen. Fra syd- og midtøen
løber landevejen ind gennem hovedgaden
Østergade, der i lige øst-vestligt forløb fort
sætter som en langagtig udvidelse op over
Torvet på byterrænets rygning og ned gen
nem Brogade til stranden. Fra nord støder
landevejen fra Nordlangeland ind i bylege
met; men Nørregade er et svagt indløb, som i
240

et par smågader (Sidsel Bagersgade og Grøn
negade) grenes ud og fortaber sig inden ud
løbet i Torvet.
Hovedparten af byens købmandsgårde fin
des langs sydsiden af Østergade. I Nørregade
og dens indløbsområde kendes kun nogle få
større bygårde, og Nørregade og dens udgreninger havde ingen særlig høj status i byle
gemet. Terrænet var lavt, bebyggelsen blan
det, men overvejende ringe.
Rudkøbings hovedgade er egentlig et slyn
get gennemløb, men Østergade med den
smukke sydside ned mod Vejlens store, åbne
landskab var så attraktivt et levested, at tra
fikken fra Nordlangeland blev trukket ned
gennem Sidsel Bagersgade til Østergades
store købmandsgårde, så Nørregade opløses
som en selvstændig hovedgade før mødet med
byens torv. Trafikken fra Nordlangeland kan
have være begrænset, for oplandet var ikke så
stort som det sydlige, og hovedgården Trane
kær, der kendes fra den tidlige middelalder,
kan have taget sin part af produktionen fra
denne side af byen. Det, der var, blev på den
anden side trukket ned i Østergade, hvor de
store gårde og de attraktive grunde lå. Rud
købings torv er derfor heller ikke en udpos
ning for enden af slyngen, som i de øvrige
slyngede hovedgadebyer, men en smuk, lang
agtig plads i lige forlængelse af Østergades
løb over i Brogade.
Rudkøbings virkelige randbebyggelse findes
næsten udelukkende på byens nordvestvendte
side, hvor fattiggaden Ramsherred løber pa
rallelt med kysten som en yderste forpost mod
vinden og havet. Den udsprang af Brogades
X
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Fig. 8. Landevejene på Langeland går ind gennem Rudkøbings bykrop over en hovedgade til torvet ved kirken, hvorfra en
brogade fører til skibsbroen. Torvet var oprindeligt en langstrakt udvidelse a f hovedgaden Østergade, derfortsætter i lige løb
gennem Brogade til stranden. Pladsen med rådhuset fra 1843 løber op over den rygning, som deler byen i østlig del og en
vestvendt side. (Foto omkring 1920 i Rudkøbing byarkiv B.d. 8694.)

nederste stykke, fulgte kystlinien op mod
nord og endte et ligegyldigt sted på bymar
ken. Kun siden mod stranden var oprindelig
bebygget. Først i løbet af 1700-årene fik siden
mod byen også en bebyggelse af usle små
huse. Forbindelser til bykernen smøg sig op
over terrænet mod byen - Smedegade bag
kirkegården, Vinkældergade og nordligst
Blindestræde, der i 1841-1842 fik en stribe
arbejderboliger langs ydersiden og i 1898 æn
drede navn til Strandgade. Dette stræde løb
fra byens Nørreport til enden af Ramsherred,
og det var det samme som »blindt«.
Rudkøbings placering imødekommer først og
fremmest funktionelle krav til fjernhandel og
omsætning med oplandet. Ud for byen søgte
et strømløb tæt under land, og Vejlen var
anvendelig som vinterhavn. Da handelsski
bene ved middelalderens slutning fik større
dybgang, og vådområderne krøb ind, måtte

man søge vinterhavn i Lindelse Nor - et pro
blem med udviklet teknologi, en lang række
danske købstæder berørtes af. Som nævnt lig
ger byen nogenlunde midt på øen, så alle fik
den kortest mulige vej, og man har skelet til,
at bygrunden var en terrænmæssigt beskyttet
plads med gode byggegrunde.
Det er folk, som handlede, der har udpeget
stedet, og dets naturgeografiske placering in
dicerer et valg. Favoriseringen af købmænde
nes levevej og forrettigheder træder så tyde
ligt frem i Rudkøbing, at de her som andre
steder må udpeges som de egentlige bygrund
læggere.
Da torvet udlagdes ved kirken i de byer, som
anlagdes, efter kristendommen var indarbej
det, kom kirkens placering på terrænet til at
spille en helt central rolle i byplanlægningen.
I de fynske søkøbstæder fordrede kirken
først og fremmest en plads i bylegemet, hvor
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den kunne stå synligt som en varde i land
skabet. Det er en symbolsk defineret place
ring, men samtidig en praktisk, idet det tunge
kirkehus krævede en tør og stabil grund. På
Rudkøbings bygrund tilbød den nedløbende
rygning fra Ruebanken en grund, hvor kirke
huset kom til at stå fuldt synlig over et stort
udsnit af horisontcirklen, og det brændpunkt
måtte byplanens hovedlinier opsøge.
På grund af byplanens affinitet til terrænet
kom kirken til at stå i skellet mellem byens
rige østre og fattige vestvendte side. Hverken
her eller i landets øvrige købstæder har kir
kens plads noget med bybefolkningens lokali
sering at gøre; kirkens og torvets placering i
bylegemet afgjordes af de muligheder for kir
kebyggeri, det udvalgte byterræn tilbød.
Nogle steder afgav bygrunden rige mulighe
der for byplanindretning, men andre steder,
som f.eks. i Fåborg, var pladsen trang. Da
Fåborgs terræn blot tilbød én eneste plads, og
hovedgadens øst-vestforløb var vigtigt, kom
kirken til at optage hovedgadens sydside. Få
borg er et godt eksempel på, hvilke byplan
mæssige problemer, der kunne opstå i en
middelalderby under trange terrænforhold,
fordi den giver et skarptskåret billede af kom
promiser og prioritetsrækkefølge i byplanlæg
ningen. I Rudkøbing gav kirkens placerings
præferencer ikke anledning til problemer.
Den trak hovedlinierne til sig og medvirkede
stærkt til at forme byplanen, men forhindrede
ikke andre interessers fulde udfoldelse.
Dele af Rudkøbings byterræn udfyldtes først
af bebyggelse efter byens anlæg - bebyggelsen
langs sydsiden af Torvet og Brogade er fra
renaissancen, og udfyldningen af hele om
rådet omkring kirkepladsen samt dele af tor
vepladsen i Brogade kan tilskrives 1700-årenes begyndelse, hvor de mange nye gadehuse
vidner om ændringer i bybefolkningens sam
mensætning. Men den bebyggelsesmæssige
udfyldning medførte ingen forandringer af
byplanindretningen. Den fulgte nøje de ret
ningslinier for fysisk disposition, som var ud
lagt én gang for alle. Heller ikke den store
byfornyelse i 1800-årene forårsagede indret
ningsmæssige omvurderinger.
Nationalmuseets undersøgelse af Rudkø
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bings bygnings- og ejendomsmæssige forhold
gennem 300 år viste to markante træk. Byen
har gennemgået en massiv byfornyelse ca.
1840—1915; men byplanen og bosætnings
mønstret var helt uberørt deraf. Byen havde
været stabil i sin opbygning i en periode, der
ellers er præget af byfornyelse og stærke æn
dringer af bybefolkningens størrelse og sam
mensætning.
Under den store byfornyelsestid omsatte så
godt som alle ejendomme deres bygnings
masse til grundmur. Bebyggelsesgraden steg
betragteligt i bymidten, og byen fik tillagt en
massiv ring af ny randbebyggelse. Fornyelses
tiden faldt i to afsnit, den første mellem 1840—
1880, hvorefter byen med de sammenhæn
gende facaderækker stod færdig i et utroligt
ensartet arkitekturpræg, den følgende ca.
1880-1915 bestod i udskiftning af hovedstrø
genes sidste store ejendomme, samt i tillægget
af nye forstadskvarterer. Hovedgaden Øster
gade bærer tydeligt præg af denne efterglød i
byfornyelsen. Samtidig ændrede bosætnings
mønstret karakter. Borgerne begyndte at
flytte ud fra bykernen og skabte dermed for
udsætningerne for den fysiske forandring,
som nu begynder at vise sig. Endnu i dag har
Rudkøbings bygningsmasse et massivt præg
afgrundmuret klassicisme, der vidner om by
fornyelsens kraft under »de nye tider«; men
den middelalderlige byplan er intakt, og dens
fysiske disposition udstraktes til også at fa en
indflydelse på den store randtilvæksts forde
ling og karakter.
Hovedgadernes tilpasning til vejret er et af de
forhold, der gør det klart, at byernes former
er et resultat af en regulær planlægning, som
bybefolkningen selv gennemførte i overens
stemmelse med deres sociale skel, efter at
overordnede handelstrafikale hensyn var til
godeset. Gadernes orientering efter vinden og
prioriteringen af sydsiden viser os en stilling
tagen til en af Jordens store konstanter, og
hovedgaderne i de fynske byer bekræfter
endnu engang, at vestenvinden også for 1000
år siden overstrøg landet og dominerede dets
klima.
Frihed til at udstikke gadeføringen bliver
samtidig et grundtræk i Fyns søkøbstæder.
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Måske er det med til at forlene dem med en
særlig charme, at de ikke i deres former er
tvunget af givne veje, men kunne finde en
skikkelse i harmoni med terrænet og bybe
folkningens erhverv og opdeling.
Tilpasningen til klimaet gør det også klart,
at byerne er udlagt én gang for alle. Man må
antage, at bykroppen med det samme stiv
nede i sin form og siden fastholdtes som et
aftryk af anlægstidens forhold i en sej masse
af individuelle grundskel og bygninger. Ser
man på en fysisk så sammensat kulturgen
stand som en middelalderlig by, giver det da
også næsten sig selv, at deres konstruktions
træk må være en mere stabil side end bylege
mets enkelte ejendomme. Når de er bedst, har
danske bindingsværksbygninger en funk
tionstid på et par hundrede år i forhold til de
små 1000, byplanerne må have været i funk
tion. Men selv om bygninger hører til byens
variable sider, så afgør deres placering i by
planen fortsat næsten altid, hvilket socialt og
funktionelt anstrøg også generationsrækken
af forgængere må have haft.
Byerne hjemsøgtes tidligere af store flade
brande; men brande forårsagede ikke egent
lige byplanændringer. De var tilstrækkelige
katastrofer til, at man koncentrerede sig om
at genopbygge. Brande ramte byens flygtige
side, men ændrede ikke de funktionelle eller
sociale træk, som var forankret i byplanen.
Først i 1700-årene medførte et par omfat
tende bybrande, f.eks. i København 1728 og i
Nyborg 1797, visse reguleringer i byplanen mest i form af facadelinieopretninger. Siden
fik man ilden under kontrol, men til gengæld
ramtes gadeforløb og facadelinier af nidkære
byplanlæggeres liniealer.
Heller ikke krige har formået at sætte af
gørende spor i danske byplaner. Nogle steder
har store militære anlæg omlagt byen med
rammer, der senere var vanskelige at over
skride; men kun i ét tilfælde kendes til en
krigsskadet byplan i Danmark, hvorimod ad
skillige af de i middelalder og renaissance af
svenske hære ustandseligt afsvedne byer i

Skåneland er stærkt krigsmærket.9 Efter nørrejydernes oprør 1313 lod Erik Menved en
borg opføre foran Viborg på en banke ved
søerne for at kue byen og overvåge begiven
hederne på landstinget. For at skaffe vand
omkring borgen blev Viborgsøerne opdæm
met. Det gjorde den ældste bydel omkring et
landevejskryds på forlandet ubrugeligt til be
byggelse og forkrøblede byplanen. Den gamle
øst-vestgående forbindelse over en tange mel
lem søerne blev afbrudt, og trafikken måtte
ledes ind til byen gennem de tidligere over
gader, som nu fik status af hovedgader.
Endnu i dag lider Viborg under sin vanske
lige, krigsskadede byplan.
Heller ikke variationer i bybefolkningens
antal og sammensætning har på Fyn givet sig
udslag i byplanmæssige dispositionsforan
dringer. Ændringerne kan oftest aflæses af
bebyggelsen og grundforholdene. Byernes
grundopdeling må generelt have gennemgået
en langsommere forandring end bygnings
massen og afspejler mere direkte end byg
ningerne byens struktur.
Byggematerialer og byggeskik satte i øvrigt
en egen grænse for, hvor meget selve byg
ningsbilledet blev ændret. Bygningskunsten
nåede et klimaks under renaissancen, men
det berørte ikke alle og enhver. I almindelig
hed er byernes bygningsmasse fra den store
byfornyelsestid under industrialismen o.
1840-1920, men med indslag af fa middelal
derlige stenhuse, noget renaissancebyggeri og
1700-talshuse. Først da grundmuringens tek
nik og materialer blev almindelig udbredt ved
indgangen til 1800-årene, udskiftede byerne
for alvor deres bygningsdragt.
Men grundmuring giver ikke i sig selv an
ledning til nye kvarterspræg. Virkelige æn
dringer af byernes genstandspræg forudsatte
opbrud i den sociale struktur og en ændret
sammensætning af byfunktionerne. Forekom
det ikke, må man regne med en form- og
fremtrædelsesmæssig stabilitet i byerne. Så
selv om bygrundens opdeling i privat jord og
offentlig gade har virket som en hæmsko for
genstandsmæssig forandring, må byernes op-

9. Uno Röndahl: Skåneland utan forskoning. Karlshamn 1981.
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bygning og deres stabilitet gennem århundre
der i sidste ende tilskrives forholdene i det
samfund, der efterlod et så velholdt monu
ment. Byerne var stabile, fordi den samfunds
struktur, de giver et billede af, kom for at
blive.
Det resultat, at købstædernes middelalderlige
byplaner er intakte, fører et monumentpro
blem med sig. Byernes bevaring har af tradi
tionelle grunde været bundet til bygnings
massen, for som den flygtige del af byernes
kulturlandskab ramtes de først af de moderne
forandringer.
Virkelige ændringer er netop, hvad der har
ramt de danske middelalderbyer i det sidste
århundrede. Omkring århundredskiftet be
gyndte borgene for alvor at forlade bykernen
som et levested og flyttede ud i byomgivel
serne for at efterlade bykernen til specielle
formål som service og handel, hvor den op
rindelig havde dannet rammen om hele livet.
Denne bykernens moderne funktionsforan
dring gav sig naturligvis først til kende i byg
ningsmassen, men da den generelt var blevet
udskiftet i de foregående årtier, er det først i
den nyeste tid, at bygningsmassen trues gen
nem et vedligeholdelsesproblem. Det var især
en række sager om den ældst bevarede byg
ningsmasses nedbrydning, som omkring år
hundredskiftet gav stødet til, at bygningsbe
varingssagen rejstes og førte til et regulerende
lovindgreb i 1917.10
I dag er det selve den middelalderlige plan,
der er truet. Byernes funktionsforandringer
har smittet af på byplanen i form af grund
sammenlægninger, rydninger og gennemfø
ringen af store, statiske trafikanlæg gennem
bykernen. Der er tale om radikale fysiske om
disponeringer i et byplanrum, der i princip
pet har været uforandret siden anlægget ved
overgangen til middelalderen. Blandt Fyns
byer er Odense værst mærket af dispositioner,
hvor bevaringsinteresser har været ignoreret;
men også andre byer har alvorlige funktions
og trafikskader.

Diskurs
Resultaterne af undersøgelserne leder uund
gåeligt til en diskussion af hypoteser og te
orier om de middelalderlige byer i Danmark.
Emnet er i det hele taget svagt belyst i histo
rien. Der findes ingen samlet, videnskabelig
gennemgang af byerne som et historisk gen
standsmateriale, og de fremstillinger, der er
lavet, hviler hovedsageligt på syninger eller
lokalt arbejde.
Nationalmuseets Hugo Matthiessen sy
nede købstæderne i årene omkring 1. verdens
krig og beskæftigede sig i en række bøger og
artikler med at udrede byernes ældste plan
forhold og byudvikling. Men Matthiessen ac
cepterede i vid udstrækning sin samtids histo
rieforståelse som en ramme om sit emne, i
stedet for at lade sin genstandsbearbejdning
indgå i en selvstændig dialog med opfattelsen
af fortiden. Der findes kort og godt ingen
samlet undersøgelse og fremstilling af dette
særlige historiske genstandsmateriale i Dan
mark, og de ansatser, der findes på historisk
grund til besvaring af en række problemer i
byrejsningsspørgsmålet, er spredte og hviler
på et vilkårligt grundlag.
Da købstæderne kort efter århundredskiftet
udviklede sig til et emne for kulturhistorisk
undersøgelse, blev en række små syddanske
søkøbstæder dateret til 1200-årenes begyn
delse, og det er stadig den almindelige da
tering. Men forudsætningerne for at gennem
føre den findes ikke mere.
Kr. Erslev formulerede og Erik Arup til
sluttede sig den tese, at Valdemarernes stor
hedstid som forudsætning havde den bebyg
gelsesmæssige og økonomiske ekspansion,
westfalere og sachsere i 1100-årene indledte i
de slaviske østersøområder. Fremvæksten af
Lübeck og de øvrige tyske østersøbyer skaf
fede de danske bønder afsætning for deres
landbrugsvarer, og lybske og hanseatiske
købmænd tildeles æren for, at Norden blev
indlemmet i den europæiske kulturkreds og
økonomi. I sin Danmarkshistorie opridsede
Erik Arup et udviklingsskema for det danske

10. Michael Ottosen: Bygningsfredningsloven. Arhus 1984.
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samfund, fra et svagt organiseret samfundsliv
i vikingetiden til Valdemarstidens fast opbyg
gede rigsdannelse. Nordboerne var primitive
folk på den europæiske kulturs overdrev, de
res handel organiseredes udefra, først af fri
sere, siden af tyske købmænd, og først med
Lübeck og hansestæderne trådte Norden fast
ind i det europæiske handelsliv.
Siden har Aksel E. Christensen stærkt imø
degået denne ældre historieopfattelse. Vikin
getiden var tværtimod et højdepunkt for Nor
den, både merkantilt, militært og politisk.
Forud for hanseaterne udfoldede der sig en
levende nordisk handel og søfart i østersøom
rådet. Adam af Bremen beretter o. 1070, at
der fandtes mange store og endog meget store
handelsbyer (civitates) i Danmark. De gamle
nordiske forbindelseslinier fra Novgorod i øst
til Den engelske Kanal i vest opretholdtes
efter vikingetiden, således at de store handels
veje vestpå til Frisland og England, og østpå
til de slaviske og baltiske flodmundinger var
på nordboernes hænder. Ved midten af 1000årene kom de vigtigste kulturimpulser fra
England, Kanalområdet og Rhinlandene, og
vidnesbyrdene i Danmark om de nære for
bindelser med Vestens kulturcentre længe før
den tyske kolonisering af Østersøens sydky
ster er for længst dokumenteret.11
De tyske byers betydning for Danmark på
det økonomiske og kulturelle område sætter
ikke ind før begyndelsen af 1200-årene.12
Handel med tyske østersøbyer fik uden tvivl
betydning for bylivet i Danmark; men til
stedeværelsen af mange store byer ved slut
ningen af 1000-årene vidner i sig selv om et
levende dansk handelsliv længe inden. Ribe
og Hedeby er dateret til 700-årene, og en
række af de byer, Adam af Bremen omtaler,
kendes fra overgangen til 1000-årene og der
med fra den vikingetid, Aksel E. Christensen

har udnævnt til et højdepunkt i nordens hi
storie.
Den samtidige generation, der beskæftigede
sig med Danmarks byer, accepterede Erslevs
og Arups tese. Endnu i sit sidste byplanhisto
riske skrift fra 1941 gentog Hugo Matthiessen
sin samtids byrejsningsteori, at Østersøen
havde været unddraget fredelig handelssam
kvem, før tyskere koloniserede områderne og
vendernes plyndringer ophørte, og at frem
væksten af en række danske købstæder ved
overgangen til 1200-årene vidnede om, at
Valdemarernes Danmark hurtigt forstod at
udnytte de muligheder for øget afsætning og
handel, de forandrede forhold førte med sig.13
Den ældre historieopfattelse var så stærk,
at Matthiessen og en række senere byhistori
kere14 så deres emne gennem den. Matthiessens fortolkning af Rudkøbing er et godt ek
sempel. I lighed med byer som Assens og
Bogense, der ikke var skærmet af en borg,
anlagdes bebyggelsen i respektfuld afstand
fra havet, mente Matthiessen. De spirende
borgersamfund måtte skærme sig mod uro og
sørøveri, for selv om havet var en forudsæt
ning for deres virke, bar det også farer. På
baggrund af et fundamentfund i Brogade ved
Torvet fandt Matthiessen, at Rudkøbings
Brogade må have udgået som en lang, tynd
udløber fra byens tætsluttede kerne til skibs
broen.13
Matthiessens brogadeteori kan ikke holde,
og hverken Bogense eller Assens ligger på
længere afstand af havet, end de øvrige fynske
søkøbstæder. Brogade var ikke en smal for
bindelse fra bylegemet til havnen, men en
bred, åben torveplads, og årsagen til dens
sene bebyggelse må søges i de forhold, at
Brogade lå uden for trafikkens strøm, og at
byggegrundene lå udsat for vinden. Den slyn-

11. Aksel E. Christensen: Mellem vikingetid og Valdemarstid. Historisk tidsskrift 12.r.II 1966, s. 49ff.
12. Samme s. 48f.
13. Hugo Matthiessen: Middelalderlige Byplaner. Meddelelser fra Foreningen til Gamle Bygningers
Bevaring. 4.R.H. København 1941, s. 6fT.
14. Bl.a. Erik Kroman: Hvor gammel er Ærøskøbing? Fynske Årbøger 1956-1958, s. 269-285. Se min
kritik i Fynske Årbøger 1990.
15. Hugo Matthiessen: Gamle Gader og Gaarde i Rudkøbing. Architekten XIX. 1917, s. 175f.
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gede hovedlinie gennem byen bestemtes af
kirkens placering og landevejenes tilløbsret
ning, og hovedbebyggelsen måtte ligge før
dette slutpunkt. Ingen forhold i Rudkøbings
middelalderlige byplan kan med rimelighed
tages til indtægt for en datering på et ErslevArupsk grundlag.
Hugo Matthiessen fremfører andetsteds, at
1200-årenes byplanudvikling stiler mere og
mere i retning af det regulære firkanttorv i
stedet for det simple algadetorv, der blot er en
udvidelse af hovedgaden. Det lange algade
torv, som man især i Mellemeuropa vedblev
at fastholde, og som i kunstnerisk forædlet
form tjente som længde- og midtakse i regel
rette, symmetriske anlæg, er en type, skriver
Matthiessen, der ikke er ukendt i Danmark.
Parallelbyen, hvor en reguleret adelgade med
en eller to sideløbende længdeakser (bagga
der) bestemmer byplanens skema, er hyppigt
det naturlige forbillede for nogle af de ved
kunst anlagte stæder. Modent udviklet træder
det os i møde i Assens, hvor det er gennemført
uden vaklen; men også Fåborg er i slægt med
denne by type.16 Fåborg, Nyborg og Assens
nævnes atter i et af Hugo Matthiessens senere
arbejder som eksempler på de med kunst an
lagte stæder på grund af deres regelmæssige
opbygning,17 og Ærøskøbing dateres senere
delvis på dette grundlag.18
Hugo Matthiessen kommer ingen steder
nærmere ind på indholdet af begrebet »ved
kunst«, men kæder det sammen med regel
rethed og symmetri i opbygningen i over
ensstemmelse med den begrebslige spænding
mellem kaos og orden, der kommer til udtryk
overalt i Matthiessens produktion.19 Den an
tagelse, at byernes alder og byplanidé til dels
kan afgøres på deres formmæssige fremtræ
den, holder ikke for en bygruppe som de fyn
ske søkøbstæder. Den regelmæssige byplan
opbygning i byer som Assens, Fåborg og Ny
borg skyldes snarere terrænet, end åndsideer.
16.
17.
18.
19.
20.

I øvrigt er kun Assens en typisk parallelgadeby med en gennemløbende hovedgade og
to symmetriske baggader, mens Fåborgs by
plan er mere komplekst opbygget, og Ny
borgs byplan tilhører fortetypen. For en
gruppe som de fynske søkøbstæder kan by
planformerne ikke anvendes i en daterings
sammenhæng.
Rent byplanmæssigt er der ikke noget
grundlag for at datere Rudkøbing til 1200årene, og det er et spørgsmål, hvor meget
byplanerne med deres brede træk overhove
det kan yde til en datering af Danmarks køb
stæder. Sammenlignende studier over de fyn
ske købstadsbyplaner har ikke ført til en ny
datering, men på den anden side rystet grun
den under Hugo Matthiessens åndshistoriske
forsøg. Det er indtil videre kun byernes sam
menhæng med kulturlandskabet, der sand
synliggør, at de fynske købstæder anlagdes i
1000-1100-årene.

Det er en ofte gentaget hypotese, at forskellige
byer har haft en landsby eller et fiskerleje som
forgængerbebyggelse på samme plads. En
moderne version udgår fra, at flere danske
bynavne har samme endelser som visse lands
byer, og at mange af de byer, som etableredes
mellem 1000- og 1200-årene derfor er tid
ligere landsbyer.20 Sådanne bynavne peger
imidlertid nok sjældent på pladskontinuitet
mellem funktionelt så forskellige bebyggelser
som købstæder og landsbyer.
I Rudkøbings tilfælde har kontinuitetste
orien laet en egen udformning. I Traps 5.
udg. angives byen at være opstået i første
halvdel af 1200-årene, men da kirkens ældste
dele stammer fra 1100-årene, er den muligvis
en landsbysognekirke, der siden blev byens
sognekirke.21 Samme sted menes det, at by
dannelsen utvivlsomt skyldes den lette over
fart til Tåsinge og Fyn.

Hugo Matthiessen: Torv og Hærstræde. København 1922, s. 68 og note 51 s. 136.
Hugo Matthiessen 1941, s. 8.
Erik Kroman anf. artikel.
Anders Linde-Laurscn: Hugo Matthiessens kulturhistorie. Moesgård 1989, s. 73f.
Ole Fenger: »Kirker rejses alle vegne«. 1050-1250. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. Bd. 4.
København 1989, s. 248f.
21. Trap V. 5,2 1957: s. 644.
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Det er vanskeligt at forestille sig, at alfartrafikken over den afsides egn kan have givet
anledning til en bydannelse. Byterrænet er
snarere valgt for at tilfredsstille handelens
funktionelle krav, og intet i byplanen tyder
på, at Rudkøbing har haft forgængere. En
undersøgelse af de danske købstæder vil sand
synligvis vise, at hovedparten forudsætnings
løst er anlagt til at imødekomme købmænde
nes metier.
Ser man på byernes beliggenhed, er det
iøjnefaldende, at de næsten overalt er bestemt
af naturgeografiske forhold og lagt på steder,
hvor trafikkens strøm måtte falde til ro ved et
vadested, ved sejlbare åers munding eller di
rekte ved havet. Det er steder, der synes for
udbestemte til at drage handel og samfærdsel
til sig. Derfor er det nærliggende at opfatte de
middelalderlige byer som bebyggelser, der
har udviklet sig ved spontan tilflytning til
egnede pladser af handelsmænd og håndvær
kere, efterhånden som vikingetidens og den
tidlige middelalders øgede ind- og udlands
handel skabte de fornødne erhvervsmulighe
der.
I en artikel i anledning af Ribes uventet
høje alder nævner Olaf Olsen, at det har væ
ret den almindelige opfattelse, at der forud for
middelalderen ikke foregik nogen udlands
handel af betydning med landbrugsprodukter
fra Danmark. En sådan handel forudsætter et
overskud, og det har man først anset for mu
ligt efter landbrugets omlægning under vikin
getid og tidlig middelalder. Men Ribes åben
bart vedvarende udvikling siden 700-årene
tvinger os til at overveje, om der ikke har
været landbrugsvarer tilovers på et langt tid
ligere tidspunkt, omend ikke i et så stort om
fang, som i Valdemarstiden. Basis for en øget
handel kan allerede være skabt i yngre ger
mansk jernalder, enten ved øget opdyrkning
eller gennem ændringer i ejendomsfordelin
gen, så jorden er kommet på færre hænder.
Begge dele kan have skabt en hjemlig basis
for øget handel med omverdenen.22

Undersøgelser af landsbyen Vorbasse ca.
30 km. vest for Vejle har vist, at der var et
overskud af kvæg i landsbyen, og at dette
overskud steg stærkt i perioden 800-1000. Da
de tykke gødningslag i Ribes ældste del samti
dig for hovedparten består af kogødning, er
der almindelig enighed om, at kvægeksport
havde en betydning for bydannelsen. Kraftig
tilvækst af pløjejord ses derimod først efter
vikingetiden. Pollen- og støvanalyser af
Fuglsø Mose på Djursland afslører ingen
mærkbar indskrænkning af skovbestanden i
vikingetiden, men sikre tegn på et øget om
fang af pløjejord ved overgangen til 1100°
23
arene.
I den nuværende fagsituation synes det
nærliggende især at knytte fremvæksten af det
tætte net af småkøbstæder på øerne til om
lægningen af landbruget og de store nyryd
ninger af landbrugsjord fra o. 1050-1250,
mens Jyllands store byer og øernes bycentre
generelt synes at tilhøre vikingetidens sidste
del. Ny forskning i Fyns landsbyer har som
nævnt vist, at de fik deres blivende sted mel
lem 1050-1250-årene, men rigets øvrige egne
gennemløb en tilsvarende udvikling.24 Det
omlagte landbrug og den betydelige befolk
ningsekspansion, som fulgte, fordrede et
større mål af vareudveksling.
Ved overgangen til 1100 var håndværkere
bofaste i byerne, og den tidligere mere sæson
prægede handel lå samlet på byernes torve;
men mange fortsatte markedsgæsteriet som
under vikingetiden. Det tætte net af småkøb
stæder på øerne må betragtes som en sidste
bymæssig udfyldning i landets mest frugtbare
egne. Fremtidige arkæologiske undersøgelser
kan muligvis yde den nødvendige dokumen
tation for hypotesen om småbyernes anlægs
tid.
Optegnelser vedrørende byerne i Kong Val
demars Jordebog 1231 over kongens person
lige og embedsmæssige ejendomme i Dan
mark har ledt til den tanke, at mange byer må

22. Olaf Olsen: Nogle tanker i anledning af Ribes uventet høje alder. Fra Ribe Amt. 1975, s. 251 fT.
23. Peter Sawyer: Da Danmark blev Danmark. Gyldendal og Politikens danmarkshistorie. Bd. 3. Køben
havn 1988, s. 30 IT. og 181 fT.
24. Niels-Knud Liebgott: Dansk middelalderarkæologi. København 1989, s. 22 IT.
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være opstået på et kongeligt magtbud. Byer
nes særlige naturgeografiske placering har
monerer imidlertid dårligt med en sådan an
tagelse,25 der må forudsætte, at kongeslægten
ejede eller på anden måde besad disse egenar
tede steder før byernes anlæg.26 Det, at by
erne står opført som kongelige ejendomme,
skal givetvis ikke forstås i en moderne, abso
lut betydning - den middelalderlige ejen
domsret kom til udtryk i form af retten til at
kræve skat uden forudsætning i en absolut
ejendomsret.27
Kongernes erhvervelse af rettigheder i by
erne må snarere være sket efter deres dan
nelse. Opførelsen af mange borge i byernes
periferi eller umiddelbare nærhed er taget

som et udtryk for regalets gennemførelse i
1100-årene, nemlig gennem beskyttelse og
magtbud.28 Man kan forestille sig, at byernes
retsstilling og rent fysiske eksistens som rig
domscenter har gjort en alliance med konge
magten nærliggende. Ved overgangen til
1100-årene indtræder som bekendt et skifte i
dansk politik og samfundsliv. Kongedømmet
skiftede karakter; den rene hærkonge forsvin
der, og kongen far samfundsmæssige funktio
ner efter vesterlandsk forbillede. Over for by
erne fik kongemagten nu mulighed for at føre
en aktiv finanspolitik, mens det sandsynligvis
har været vanskeligt over for produktionen på
landet før Valdemarstiden.29

25. Olsen, anf. artikel 1975, s. 255f.
26. Oprindeligt fremført i P. Johs. Jørgensen: Dansk Retshistorie. København 1940, s. 422 ff.
27. Ole Fenger m.fl.: »I være have«. Arhus Universitet 1982. Se Bodil Møller Knudsen og Helle
Reinholdt: »I være have« - et middelalderligt rettighedsbegreb. Hikuin 13. 1987, s. 301-306.
28. Thomas Riis: The Typology of Danish Medieval Towns. Storia della cittå 18. Milano 1981, s. 120f.
29. Olsen, anf. artikel 1975, s. 255f.
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Fod under eget bord1
Af Kim Furdal

Den nyere byudvikling i provinsbyerne efter
århundredskiftet må, til trods for en række af
bøger der har set dagens lys i de senere år,
siges at være stedmoderligt behandlet.2 Ved
Kolding Stadsarkiv har vi i 1989 forsøgt at
råde bod på denne situation med projekt
»Havebyen Kolding« med undertegnede som
projektleder. En af de problemstillinger, som
projektet undersøgte, var den sociale adskil
lelse (segregation) af byen. I det følgende skal
jeg kort forsøge at ridse nogle af projektets
foreløbige resultater på dette område op.
I undersøgelsen har jeg specielt fokuseret
på 2 fænomener, der har haft betydning for
Koldings udvikling og for mange andre pro
vinsbyer.

1. Fremkomsten af haveselskaber fra ca.
1910 til slutningen af 50’erne.
2. Statslånshusene fra 1938 til 1958.

For en fuldstændigheds skyld bør endvidere
nævnes typehusbyggeriet fra begyndelsen af
1960’erne og parallelt med det private bolig
byggeri den sociale boligsektor.
Alle fire fænomener er udtryk for et forsøg
på at nedbringe omkostningerne ved at skaffe
tag over hovedet. Haveselskaberne var et de
centralt og vellykket forsøg på »græsrodsni
veau« ved hjælp af en bestemt organisations
form, nemlig ved oprettelsen af private for
eninger at skaffe eget hus for en befolknings
gruppe, der ikke tidligere havde haft denne

mulighed. De billige statslån var derimod et
initiativ fra centralt hold, der særligt fik be
tydning efter 2. verdenskrig, til at sætte gang i
boligbyggeriet. Fra 1960’erne gjorde frem
komsten af »typehuset« og den teknologiske
udvikling inden for byggebranchen det mu
ligt at nedbringe de faktiske byggeomkost
ninger. Endelig har staten og kommunerne
siden første verdenskrig via forskellige støtte
ordninger eller offentligt byggeri søgt at skaffe
boliger til dem, der ikke økonomisk formåede
at erhverve eget hus.
Som første led i projektet var det nødven
digt at skaffe et præcist overblik over antallet
af haveselskaber i Kolding, deres placering og
oprettelsestidspunkt. I dette arbejde var det
nødvendigt med en systematisk gennemlæs
ning af realregistrene til skøde- og panteprotokollerne samt tingbøgerne. Resultatet
af dette arbejde er siden blev kortlagt jf.
figur 1.

Byggeselskaber, haveboligselskaber
og haveselskaber
Indledningsvis kan der være grund til kort at
skelne mellem flere forskellige typer af sel
skaber, der indtil tressernes parcelhusbyggeri
har spillet en vigtig rolle for at realisere de
mindrebemidledes drøm om det lille hus.
Sideløbende med opførelsen af spekula
tionsbyggeri begyndte den bedrestillede del af

*Kim Furdal, f. 1958, cand.mag., projektleder.
1. Artiklen er en bearbejdet udgave af mit fordrag på Koldinghus den 15. marts 1990 ved mødet for
samarbejdspuljen for danske bymiljøer i nyere tid.
2. Af nyere artikler og bøger inden for området kan bl.a. nævnes: Dragsbo, Peter (1988 & 1990)
Hvidberg, Ena & og Hannelene Toft Jensen (1986, 1987a & 1987b) Møllgaard, Johannes (1986)
17
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Den sydlige del a f Kolding. I midten ses den sydgående Haderslevvej. Til venstre i billedet ses haveselskaberne Solvang og
Iowa, der på fig u r 1 er haveselskaberne nr. 5 og 8. Medlemmerne a f haveselskaberne byggede, når der var penge, oftest efter
at grunden var betalt. På billedet ses enkelte nyopførte huse mellem de mange havelodder. Billedet er formentligt taget i
midten a f 1930'erne.

arbejderklassen selv at løse boligproble
merne. I slutningen af 1800-tallet opstod en
række byggeforeninger med det formål at bygge
gode og sunde boliger for foreningernes med
lemmer. Foreningerne blev organiseret på andclsbasis, hvor hvert medlem betalte et lille
ugentligt kontingent. Efter et halvt års med
lemsskab opnåede medlemmerne ret til at
deltage i lodtrækningen om lejligheder i de
ejendomme, foreningen opførte. Såfremt et
medlem ved lodtrækningen fik tildelt en lej
lighed, skulle vedkommende betale en fast
boligafgift, indtil huset var betalt. For at bil
liggøre byggeriet blev husene ofte opført på
de billigste grunde efter en fælles tegning.
Husene var ofte de i tiden omkring århun
dredskiftet populære dobbelthuse med hvid
pudsede mure, manzardtag i rød tegl, småsprossede vinduer og en lille havelod til de
enkelte lejligheder. For at lette finansieringen
rummede husene ofte en lille udlejningslejlig
hed eller en butik.
17*

I slutningen af 1800-tallet kom de første
boliglove, der gav statsstøtte til opførelse af
arbejderboliger. Den første kom i 1887, men
det var først den forbedrede boligstøttelov i
1898, der for alvor satte skub i oprettelsen af
byggeforeninger. Byggeforeningerne fik stor
betydning for København, hvor der blev op
ført omkring 3000 lejligheder med tilhørende
have. Byggeforeningerne kom dog ikke til at
spille nogen rolle i Kolding, hvor der ikke
blev oprettet en eneste forening.
Fra socialistisk side blev det kritiseret, at
selskaberne ved at overdrage husene til med
lemmerne på denne måde skabte en gruppe af
småkapitalister, der kunne spekulere i vær
distigningerne. I en tale ved boligkongressen i
1917 kom formanden for Dansk Havebolig
forening ind på dette problem: »Byggefore
ningerne bliver paa denne Maade ikke den
billige Boligreserve for ubemidlede Klasser,
som de skulle være, men bliver det værste,
som de overhovedet kan blive, nemlig det
251
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forholdsvis allermest hidsige Led i Husleje
stigningen, idet som bekendt smaa Kapitali
ster altid er mere ivrige efter at realisere en
øjeblikkelig avance end de større«.3
Som en reaktion på denne udvikling opstod
der i begyndelsen af århundredskiftet en
række haveboligforeninger, hvis formål var at
skaffe medlemmerne gode og sunde boliger,
uden at det samtidig blev muligt at spekulere
i grundværdistigningerne. I 1909 blev
»Dansk Haveboligforening« dannet. Den
skulle fremme haveboligsagen, og 2 år efter
blev den første haveboligforening Grøndals
vænge i København oprettet. For at forhindre
spekulation blev jorden købt af Københavns
Kommune, der lod hele købesummen indestå
i bebyggelsen mod at fa tilbagekøbsret til
grunden i de første 200 år for den oprindelige
købesum samt bygningernes værdi. Dermed
sikrede kommunen sig hele grundværdistig
ningen, mens foreningen stod som ejer afjor
den og bygningerne. Foreningens medlemmer
fik derimod kun brugsretten til lejlighederne.
I Kolding blev disse synspunkter bl.a. an
ført af den senere borgmester, redaktør af
Kolding Socialdemokrat Knud Hansen un
der debatterne om opførelse af de første kom
munale boliger i 1916/17. Sikring af boliger
var for Socialdemokratiet i Kolding et sam
fundsanliggende, som ikke kunne overlades
til privat spekulation. En lignende indstilling
lå givet bag et anonymt angreb i Kolding
Socialdemokrat den 18. februar 1918 mod
H/S Fjordglimts planer om kloakering og be
byggelse af haveselskabets jorder:
»Er det ikke en vild Idé at lave Selskabet
om fra et Haveselskab, hvor medlemmerne
har befundet sig vel, til et Byggeselskab hvor
alt bliver Spekulation, og hvor ingen kan se,
hvad Fremtiden vil bringe paa plads, hvor
der hverken er Vand eller Gas. Slaa koldt
Vand i Blodet, inden det er for sent, - at blive
ved Jorden det tjener os bedst«.
Få år senere havde Socialdemokratiet i
Kolding ændret indstilling til haveselska
berne. Kolding Socialdemokrat, der fulgte
nøje med i haveselskabssagen, kunne den 14.
3. Citeret efter Peter Dragsbo (1982).
4. Jydske Tidende 1944, den 19. april.
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november 1923 med glæde konstatere en kraf
tig vækst i antallet og noterede i den for
bindelse bevægelsens betydning for samfun
det og den enkelte havedyrker: »En foretagen
Optælling af samtlige haveselskaber og disses
arealer har givet til Resultat, at der i Kolding
findes, saavidt vi har kunnet konstatere, ikke
mindre end 19 Haveselskaber, der tilsammen
raader over et areal af ca. 137 Tdr. Land,
udstykket i 953 Parceller. Det kan saaledes
med Rette siges, at Bevægelsen ogsaa her i
Kolding har haft Vind i Sejlene. Vi hilser
dette Resultat med Glæde, idet vi nærer For
visning om, at Kolonihavesagen er en god og sund
Bevægelse, som vil være af stor Betydning, saavel for den enkelte Havedyrker som for Sam
fundet som Helhed. Kolonihavesagens kul
turelle, æstetiske og økonomiske Goder er
uomtvistelige. Med hensyn til ernæringsfor
holdene i de smaa Hjem spiller Haven en
Rolle med dens Frugter, Urter og Grøntsa
ger, den æstetiske Sans vækkes ved Dyrkning
af Blomster, og for Børnene kan vel næppe
tænkes bedre og sundere Tumleplads end Ha
ven. For arbejdere, som til daglig finder deres
Beskæftigelse indenfor fire Vægge, kan Friti
den heller ikke anvendes paa en bedre og
sundere Maade, end ved arbejdet i Haven.
For den sundhedsmæssige Side af Sagen har
ogsaa vore Lægeautoriteter et aabent øje«.
Haveboligselskabernes inddragelse af ejen
domsværdistigningerne tiltalte heller ikke
borgerne i Kolding. Mange af haveselskaber
nes medlemmer har sikkert kunne dele for
manden for Dansk Haveboligforening F.C.
Boldsens opfattelse af havebyens moralske og
sundhedsmæssige værdi, men hvad angik ejen
domsretten, har de fleste sikkert været enige
med den mangeårige formand for Koloniha
veforbundet i Kolding Peter Mailand, der
ved sin afgang i 1944 understregede betyd
ningen af den personlige ejendomsret: »Inden
for Kolonihaveforbundet er vi af den opfat
telse, at det, der bygges på Kolonihavejord,
skal være personlig Ejendom, og det opnaaes
jo ikke med andelshuse«.4
Medlemmerne ønskede fod under eget
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bord og ikke en eller anden ejendomsform,
der fjernede den personlige ejendomsret og
den medfølgende dispositionsfrihed. Derimod
kunne de godt bruge haveboligselskabernes
organisationsform til at finansiere erhvervel
sen af egen jordlod. Haveselskaberne blev or
ganiseret som en økonomisk forening, der
skulle stå for køb og finansiering af et pas
sende stort jordstykke samt udparcelleringen
afjorden i lodder til foreningens medlemmer.
Foreningerne opstod i reglen ved, at en
eller flere personer annoncerede i Kolding
Socialdemokrat efter andre, der ville være
med til at danne et haveselskab for at købe en
jordlod. Initiativtagerne havde som reglen i
forvejen laet tilbudt en jordlod. Sælgerne var
enten gårdejeren selv eller mellemhandlere,
der havde opkøbt jorden med henblik på vi
deresalg. Disse mellemhandlere var i reglen
folk, der i kraft af deres arbejde, oftest som
heste- og kreaturhandlere, i forvejen kendte
gårdmændene omkring Kolding. Et godt ek
sempel på dette er kreaturhandler J. L. Han
sen, der ved flere lejligheder optræder som
mellemhandler.
Det var haveselskabet, der stod som køber
afjorden. Medlemmerne var derpå forpligti
gede til hver uge at betale et fast afdrag efter
deres økonomiske formåen, hvilket i reglen
skete over 5 højest 10 år. Efter det fastsatte
åremål, og når jorden var betalt, fik den på
gældende overdraget skødet på jorden til pri
vat ejendom. Inden da måtte det enkelte
medlem søge foreningens tilladelse, hvis han
ikke længere ønskede eller ikke kunne beholde
jorden. Boligbyggeriet var i modsætning til
byggeforeningerne en privatsag, der ikke be
rørte haveselskabet. Mange af selskaberne
havde dog servitutter, der lagde faste rammer
for byggeriet æstetiske udseende. Haveselska
bet »Iowa« betingede sig således i skødet, at
bygningerne skulle holdes i villastil på ikke
over 2 etager. Skødet forbød endvidere virk
somheder, der medførte røg, støj- eller lugtgener. Villaerne skulle holde en byggelinie på
6 alen fra vejen, hverken mere eller mindre.
Der var langt fra disse servitutter til haveby
ideens pioner arkitekten Ebenezer Howards
ideer om selvstændige forstæder som en blan
ding af hjem og arbejde.

Haveselskaberne i Kolding
Haveselskabernes betydning for den nyere
byudvikling i Kolding kan næppe overvur
deres. Hovedparten af de private udstyknin
ger i årene 1910 til 1960 blev finansieret ved
oprettelse af haveselskaber. I alt blev der op
rettet 55 selskaber fra det første »Søndervang« i 1911 til det sidste »Thorshøj« i 1959.
Af disse gik to konkurs, et tredje blev opkøbt
af kommunen, da det ikke lykkedes for have
selskabet at fa byggetilladelse til grunden,
mens en fjerde handel blev annulleret.
Boligen er et langvarigt forbrugsgode, der
under normale omstændigheder skal forren
tes over en lang årrække. De økonomiske kon
junkturer herunder renteniveauet har derfor
haft en afgørende indflydelse på byggeriet.
Foruden det langsigtede mål at fa eget hus på
egen jord, havde haveselskaberne en anden
vigtig funktion nemlig, at de kunne udnyttes
som nyttehave. En funktion, vi normalt ikke
tænker over i dag, hvor prydhaven de fleste
steder har erstattet nyttehaven. Haven ud
gjorde et vigtigt supplement til familiens øko
nomi med kartofler, kål, radiser, æbler etc.
For mange af medlemmerne blev haverne
små landbrug, der ikke alene supplerede fa
miliens husholdning med grønsager og frug
ter, men også med kaniner, fjerkræ og grise.
Lovene for haveselskabet »Søndervang« tog
derfor også højde for disse situationer: »Det
tillades Medlemmerne at holde Fjerkræ og
deslige, naar de er forsvarlig indhegnede. Ka
niner og Svinehold maa kun finde sted i
grundmurede Huse. Virksomheder af stø
jende Art eller som medfører stærk Røg eller
Lugt maa ikke drives paa Jorden.« Naboerne
skulle ikke belemres med svin, der gravede sig
ud. Uden dette fødetilskud havde mange fa
milier næppe haft nogen mulighed for økono
misk at realisere deres drøm om eget hus. Det
må dog ikke forlede til økonomisk determi
nisme. Haven var samtidig et fristed for fami
lien, hvor man kunne slippe væk fra den to
værelseslejlighed i Koldings spekulationsbyg
geri.
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Tabel 1. Haveselskaberne i kronologisk orden

Nr.

Dato for køb
afjorden

Navn

1.
2.
52.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
48.
47.
17.
18.

21.12.1911
26.06.1912
1916-1929
10.02.1916
16.01.1919
28.01.1919
09.04.1919
18.11.1919
30.12.1919
13.04.1920
04.05.1920
04.05.1920
24.08.1920
14.11.1922
02.04.1923
06.11.1923
1924-1926
02.09.1924
1926-1928
1926-1931
30.03.1926
20.07.1926

49.
19.
20.
21.
46.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
45.
29.
53.
30.
50.
31.
32.
33.

1927-1931
06.03.1928
05.12.1929
30.01.1933
1939-1945
17.07.1941
05.08.1941
05.08.1941
28.08.1941
07.11.1941
05.12.1941
23.06.1942
06.11.1942
16.02.1943
06.04.1943
27.09.1943
19.10.1943
22.10.1943
26.10.1943
31.01.1944

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

25.07.1946
25.10.1948
16.11.1948
30.03.1950
06.12.1950
15.03.1951
03.09.1952
06.10.1952
19.02.1953
12.10.1953

54.

28.12.1954

44.
55.

30.07.1954
09.09.1959

Søndervang
Fjordglimt
Carl Ploug
Højvang
Ravnsbjerg
Solvang
Nord høj
Fjordvang
Iowa
Låsbytoft
Gimle
Vesterlykke
Frem
Fremtiden
Belvedere
Nørrevang
Munken borg
Lykkebo
Brunebæk
Brændkjær
Havelykke
Munkehaven,
(17.04.1929 på tvangsauktion)
Højlykke
Østerlykke
Bakken
Brændkjær Udsigt
Brænd kjærhøj
Elmelykke
Egelykke
Lykkevang
Bøgelykke
Søndermarken
Kongevang
Skovly
Dyrehavebo
Danevirkc
Fjordlykke
Lykkehøj
Mosevang
Klostervang
Danevang
Drachmanns Eje.
Jorden blev købt af Kolding Kom
mune i 1947, da der ikke kunne
gives byggetilladelse.
Sol høj
Bellahøj
Flora
Enigheden
Sønderhøj
Thorbjerg
Thordal
Hjortsminde
Marienlyst
Seesthus,
(16.12.1953 annulleret)
Hånd i hånd,
(09.11.1955 på tvangsauktion)
Galgehøj
Thorshøj.

Kilder: Realregistre til Skøde- og panteprotokoller.
Tingbøger.
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Det er derfor heller ikke særligt overra
skende, at ovenstående liste over oprettede
haveselskaber i Kolding afspejler de økono
miske konjunkturer, boligmanglen og ikke
mindst forsyningsproblemerne under de to
verdenskrige. Oprettelsen af nye haveselska
ber sætter ind i to bølger med henholdsvis
den første og den anden verdenskrig som ka
talysatorer. 11911 blev det første haveselskab
i Kolding oprettet, men det var først under
første verdenskrig og de følgende år med for
syningsproblemer og voldsom boligmangel,
at Kolding oplevede et regulært boom i nyop
rettede haveselskaber. Derpå ebbede bevæ
gelsen stille ud, og 30’ernes krise satte et ef
fektivt stop for tilvæksten af nye selskaber.5
Navnene på mange af de nystartede have
selskaber i disse år afspejler en idealisme og et
håb for fremtiden, som f.eks. Østerlykke, Ha
velykke, Lykkebo, Fremtiden og Frem, mens
andre som Søndervang, Fjordglimt, Højvang,
Fjordvang, Bakken og Nørrevang fortæller
om stedets beliggenhed og naturoplevelsen.
Det var navne, der spillede en vigtig rolle for
beboerne, og som der blev hæget om. Da
gadenavneudvalget i forbindelse med den
store gadenavnerevision i 1935 havde fore
slået gadenavnet »Valmuevej«, modtog ud
valget en skarp protestskrivelse fra havesel
skabet Fjordvang med følgende ordlyd: »Val
muevej! En Mindelse om Spaniolernes Hær
gen i vort Fædreland, en Mindelse om Bran
den paa Koldinghus. Valmuen!
En
prangende, hurtigt faldende, hurtigt døende
Blomst, hvoraf der udvindes en af de farligste
Gifte. Fjordvang! Et smukt Navn, hvis første
Stavelse bringer i Tanken vor skønne Fjord,
vi elsker vort Fædreland, vi elsker Fjordvang,
og intet Navn kan bedre betegne den Plet, vi i
saa mange Aar har hæget om«.6
Det blev 2. verdenskrig med de derpå føl
gende forsyningsvanskeligheder, der for an
den gang satte et voldsomt skub i havesel
skabsbevægelsen. I alt blev der oprettet 15
nye selskaber under 2. verdenskrig, hvilket
udgør lidt over en 1/4 af Koldings samtlige
haveselskaber. Navne som Egelykke, Bøge
lykke, Lykkevang og Lykkehøj, afspejler som
i de første haveselskaber et håb for fremtiden;
men samtidig satte krigen sine spor med na
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tionalt betonede navne som Kongevang, Danevirke, Danevang og Drachmanns Eje.
Krigsafslutningen havde ikke overflødig
gjort haveselskaberne. Efterkrigstiden var
stadig præget af forsyningsproblemer. Samti
dig havde krigen forvandlet et boligoverskud
før krigen til et boligunderskud efter krigen.
Da regeringen i 1946 derfor vedtog loven om
statslån til mindrebemidlede familier, var der
kommet et nyt incitament til at oprette nye
haveselskaber. Resultatet blev 11 nye have
selskaber, indtil loven om statslån til privat
boligbyggeri blev afskaffet i 1958.

Medlemmerne
Meget ofte er det hævdet, at haveselskaberne
var et forsøg fra den bedre stillede del af

arbejderklassen på at skaffe eget hus. Ret be
set er der ingen, som har undersøgt dette. Jeg
har derfor foretaget en systematisk registre
ring af de første grundejere på basis af ting
bøgerne, så vidt dette var muligt inden for de
tidsmæssige rammer, jeg havde. Hvert med
lem fik tildelt et socialgruppenummer efter
Danmarks Statistiks principper.7
I alt er der registreret 1352 medlemmer,
hvilket så vidt jeg kan skønne, udgør over
halvdelen af samtlige medlemmer.
Haveselskaberne var, som det fremgår af
tabel 2, en arbejderbevægelse eller rettere en
bevægelse for de ufaglærte arbejdere, som ud
gjorde knap halvdelen af selskabernes med
lemmer. På den baggrund er det heller ikke
overraskende, at Kolding Socialdemokrat var
den foretrukne avis, når et nyt haveselskab
skulle startes. I tiden omkring 1920 vrimler

5. Derimod satte krisen i 30’erne ikke en stopper for nybyggeriet i Kolding. Kolding oplevede i 30’erne en
kraftig vækst i nybyggeriet. En væsentlig forklaring på denne vækst i husbyggeriet var indlemmelsen af
de tilstødende områder fra nabosognene i 1930.
Boligbyggeriet i Kolding.

år

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

nyopførte
huse
25
21
44
54
75
35
64
97
83
49
47
65
77
37

antal
lejligh.
37
35
95
86
131
82
124
226
191
148
159
177
224
221

Kilde: Bygningsinspektørens beretning. Borgmesterkontorets arkiv. ks. 211.
6. Bruun, Georg: »Koldings gader« i: Byrådsbogen 1936/37 24 s. 20.
7. Opdelingen i socialøkonomiske kategorier er foretaget ud fra Danmarks Statistik, Folke- og Boligtæl
lingen 9. November 1970. Boligen (Kbh. 1975) s. 11-14 samt Statistisk Tabelværk 1972: III, Al,
Bornholms amt. Bilag 84: Erhvervskoden og Bilag 90: Fagkoden.
Opdelingen er ikke uden kildemæssige problemer. Først og fremmest rummer materialet en tendens
til at undervurdere de selvstændiges andel af den samlede population. Materialet giver ingen umiddel
bar mulighed for med sikkerhed at rubricere erhverv som snedker eller jurist. Er der tale om ansatte
eller selvstændigt erhvervsdrivende?. Hvor der ikke har været mulighed for at foretage en sikker
indplacering, er de pågældende placeret som lønmodtagere. De socialøkonomiske grupper er de
samme som Johannes Møllgaard anvendte i sin bog om Viborg (1986).
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Kolding Socialdemokrat med annoncer til in
teresserede læsere om at gå med ind i nyop
rettede haveselskaber. Et godt stykke efter de
faglærte og ufaglærte arbejdere finder man en
stor gruppe af selvstændige i fremstillings
virksomhed og handel. Derimod er alle andre
grupper næsten fraværende i haveselska
berne. Selvstændige i liberale erhverv som
advokater, læger etc. er nærmest eksotiske
grupper i selskaberne. Det var heller ikke
funktionærer og tjenestemænd, som var med
til at rydde de bare marker i Koldings ud
kant.
Arbejdsmand er den hyppigst forekom
mende og intetsigende stillingsbetegnelse for
de ufaglærte; men indimellem dukker stil
lingsbetegnelser op, der knytter personer an
til bestemte virksomheder og arbejdsfunktio
ner. Stillingsbetegnelser som chokoladearbej
dere, slagteriarbejdere, kommunalarbejdere
og bryggeriarbejdere fortæller, at de arbej
dede ved henholdsvis F.D.B. (nu Nordchokolad), Andelssvineslagteriet, Kolding Kom
mune og Slotsmøllen. Imidlertid har det kun
de færreste steder været muligt i de enkelte
haveselskaber at spore en tilknytning til en
fælles arbejdsplads. Af Lykkehøjs 15 ufag
lærte arbejdere angiver de 7 sig som værende
tekstilarbejdere, hvilket kunne tyde på en til
knytning til enten Bdr. Volkert eller Kolding
Hørfabrik. Der hersker dog ingen tvivl om, at
arbejdspladserne spillede en vigtig rolle ved
oprettelsen af et selskab. I en polemik i Kol
ding Socialdemokrat den 25. januar 1918

kom et af selskabernes egne medlemmer ind
på dette: »For over 5 Aar siden traadte der
nogle - lad os saa kalde dem Middelstands
folk - sammen; de bestod væsentlig af Tjene
stemænd ved Jernbanen, Arbejdere og en
kelte Haandværkere og fastlønnede Funktio
nærer, for ved Sammenslutning i Interessent
skaber at købe Jord og saa udstykke den i
Haver, for saa senere, naar Tiden mentes
gunstig, da at opføre dem en Bolig paa den
erhvervede Jordlod...«
Erhvervsmæssigt udgjorde de faglærte ar
bejdere en homogen gruppe i haveselska
berne. 15 faggrupper er således hver repræ
senteret med mere end 4 medlemmer, mens
70 medlemmer eller 26.7% fordeler sig over
fag med 1-4 personer repræsenteret blandt
haveselskabernes medlemmer. Det var for
trinsvis de håndværkere, der i større eller
mindre grad selv kunne medvirke ved hus
byggeriet, der var dominerende. Af de store
fag var håndværkerne inden for byggefagene
stærkest repræsenteret med 32.5% af samt
lige faglærte arbejdere. Der var dog tale om
en begrænset gruppe af fag, hvoraf tømrer-,
snedker- og murerfagene var altdominerende.
En tredje gruppe, der skiller sig ud, er de
selvstændige erhvervsdrivende i fremstillings
virksomhed og handel, som udgjorde 12.1%
af medlemmerne. 10 fag var repræsenteret
med mere end 4 medlemmer, mens de re
sterende 54 medlemmer fordeler sig over fag
med 1-4 medlemmer.
I en tid med stadig større virksomheds-

8. Medlemmer a f haveselskaberne i Kolding Købstad
antal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v.
Arbejdere i landbrug, fiskeri m.v.
Selvstændige i fremstillingsvirksomhed
Selvstændige i liberale erhverv
Funktionærer og tjenestemænd, overordnede
Funktionærer og tjenestemænd, underordnede
Faglærte arbejdere
Ufaglærte arbejdere
Personer udenfor erhverv
Ukendt
I alt
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i%

0
33
164
27
47
67
263
591
113
47

0,0
2,4
12,1
2,0
3,5
4,9
19,5
43,7
8,4
3,5

1352

100,0
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Figur 2. Medlemmer a f haveselskaber i Kolding Købstad.8

1.
2.

111S
c

3.
4.
5.
6.

1

7.
8.
9.
10.

9% ]lo% ;10% •10% <10% f>0% 60%
1. Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v.
2. Arbejdere i landbrug, fiskeri m.v.
3. Selvstændige i fremstillingsvirksomhed, her
under handel.
4. Selvstændige i liberale erhverv.
5. Funktionærer og tjenestemænd, overordnede.
6. Funktionærer og tjenestemænd, underord
nede.
7. Faglærte arbejdere.
8. Ufaglærte arbejdere.
9. Personer udenfor erhverv.
10. Ukendt.

fusioner kan der være grund til at minde om,
at denne kategori dækker over alt fra den lille
håndværksmester uden andre ansatte end sig
selv til direktøren i den store koncern med
liere hundrede ansatte. Det er nu ikke den
sidste gruppe, der prægede billedet i havesel
skaberne. Mange af håndværksmestrene har
derfor ikke i deres liv og dagligdag adskilt sig
fra de faglærte arbejdere. Indtil begyndelsen
af århundredskiftet var dagligvarehandlen
centreret omkring den gamle bykerne, men
med de nye haveselskaber i byens udkant
blev der langt til den lokale købmand. I en
tid, hvor bilen var forbeholdt en velstående

minoritet, har der været brug for mange små
detailforretninger. Det er derfor ikke tilfæl
digt, at så mange købmænd og bagere be
nyttede lejligheden til at flytte ud til de nye
områder. Her kunne de dække det støt vok
sende behov for dagligvarer i byens periferi.
Haveselskaberne bød en mulighed for på
samme tid at bygge eget hus og stable en lille
købmandsforretning på benene.
Købmænd og bagere var ikke de eneste,
der så de nye muligheder, der opstod. For de
fleste af beboerne var haven en nødvendig og
integreret del af familiens økonomi. Andre
formåede at gøre haven til en lille forretning.
Når der i materialet forekommer 24 gartnere
blandt medlemmerne, må det tages som et
udtryk for, at enkelte har drevet deres have
brug videre end til selvforsyning. Da N.N.
således i 30’erne byggede et hus på en jordlod
i Vonsild, blev haven samtidig plantet til med
æbletræer, som senere skulle supplere lønnen
med salg af æbler.
Interessant er det, at personer uden for
erhverv udgjorde knap 10% af medlem
merne. Betegnelsen dækker over en gruppe af
pensionister, fruer, rentiers og enker. Det fo-

Tabel 2. Haveselskabernes medlemmer. Den erhvervsmæs
sige fordeling a f socialgruppe 7. Faglærte arbejdere*.

Bager:
Bikkenslagcr:
Cigarmagcr:
Elektriker:
Maler:
Maskinarbejder:
Maskinpasser:
Mekaniker)
Murer:
Skrædder:
Slagter:
Smed:
Snedker:
Stenhugger:
Tømrer:
Andet:
Ialt:

antal
pers.

i%

6
5
5
5
12
26
7
8
16
7
21
10
22
5
30
70

2,4
1,9
1,9
1,9
4,7
10,2
2,7
3,4
6,3
2,7
8,2
3,9
8,6
1,9
11,8
27,5
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100,0

Faggrupper med flere end 4 personer er udskilt
separat.
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Tabel 3. Haveselskabernes medlemmer. Den erhvervsmæs
sige fordeling a f socialgruppe 3. Selvstændige i frem stil
lingsvirksomhed*

Bagermester:
Entreprenører:
Karetmager:
Købmand
Malermester:
Murermester:
Skomager:
Snedker- og tømrermester:
Vognmænd:
Andre:
Ialt:

antal
pers.

i%

6
9
5
18
9
35
5
18
5
54

3,6
5,5
3,0
11,0
5,9
21,3
3,0
11,0
3,0
32,0

164

100,2

’Faggrupper med flere end 4 personer er udskilt
separat.

rekommer besynderligt, at der for størstepar
tens vedkommende er tale om fruer. Normalt
er det mandens stillingsbetegnelse, der fore
kommer i tingbøgerne. Privatøkonomiske for
hold kan have spillet ind ved ejendomshand
lerne, men der kan muligvis også være tale
om en gruppe af enker.

Statslånshusene
Som statsstøtteordning til boligbyggeriet var
»Lov om byggeri med oflenlig støtte«, der var
lovens fulde og korrekte titel, ikke noget nyt i
1946. Allerede i 1887 kom den første spar
somme lovgivning om støtte til boligbygge
riet. Det var imidlertid først under første ver
denskrig med en katastrofal boligmangel, at
staten for alvor begyndte at blande sig i bolig
markedet med forskellige former for støtte til
boligbyggeriet. I 1917 kom som et resultat af
Boligkommissionens arbejde loven om lån til

Byggeforeninger og lov om lån til Kommuner
til Byggeforetagender. I 1922 blev de to love
erstattet af en samlet lov om lån til bolig
byggeri.9 Det er principperne i denne lov
givning, der med situationeile ændringer dan
nede grundstammen i de følgende boligstøtte
love i 1933, 1938 og endelig 1946. Specielt
genfinder man mange af 1938-lovens punkter
i 1946-loven.10Det var dog 1946-loven, der fik
den største gennemslagskraft, mens 1938-loven aldrig rigtig kom i gang som følge af
krigsudbruddet året efter.
Forarbejdet til 1946-loven havde været
grundigt. Allerede i 1941 nedsatte Indenrigs
ministeriet 2 udvalg, henholdsvis det Bjerregaardske udvalg (under debatten kaldt det
sagkyndige udvalg) og det Dahlgaardske ud
valg (det politiske udvalg), der skulle belyse
boligsituationen. I 1946 udsendte Indenrigs
ministeriet betænkningerne fra de to udvalg,
som dannede grundlaget for 1946-loven.
Loven stillede i perioden 1946-54 75 mill,
kr. til rådighed som lån til opførelse af bolig
byggeri med lejligheder til den mindrebemidlede del af befolkningen. Parallelt med dette
stillede loven i samme periode 20 mill. kr. til
rådighed som lån til parcel- og rækkehus
byggeri til brug for ejeren. Lånene skulle gi
ves til mindrebemidlede og specielt børnerige
familier. Samtidig satte loven en maksimums
grænse for byggeomkostningerne. For køb
stadskommunerne uden for Københavns
området, som i denne forbindelse har inter
esse, måtte håndværksudgifterne højest be
løbe sig til 20.000 kr. for enfamiliehuse og
29.000 kr. for huse med 2 lejligheder. Denne
del af loven fik en afgørende betydning for
parcelhusbyggeriets størrelse og indretning i
50’erne. Husene kom til at ligge på fra 80 m2
til 90 m2. Samtidig skete der en stigende stan
dardisering af parcelhusbyggeriet. Lånene
blev givet på meget gunstige vilkår, der havde
en løbetid på 20 år med en rente på 2.2%. Til
sammenligning svingede den effektive rente

9. Lov om Laan til Byggeforeninger af 31. marts 1917, Lov om Laan til Kommuner til Byggeforetagender
og Lov om Laan til Byggcforanstaltninger af 23. december 1922.
10. Lov om Laan til Boligbyggeri og Huslejenedsættelse for mindrebemidlede børnerige Familier af 13.
April 1938 og Lov om Byggeri med offentlig støtte af 30. April 1946.
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i.
2.
S
1

lån. I det følgende har jeg undersøgt, hvem
modtagerne af statslånene i perioden 1946-58
var.

3.
4.

giSSS-gig:;

5.

Ansøgerne

6.

Lovgivningens krav om kommunal godken
delse af statslånsansøgerne gør det muligt i
den årlige trykte byrådsbog, der indeholder
byrådets beslutninger, at følge med i hvem,
der søgte, hvor meget og til hvilken bygge
grund. Derimod er det ikke muligt at se,
hvorvidt ansøgerne rent faktisk benyttede sig
af muligheden. Som det er tilfældet for med
lemmerne af haveselskaberne, har jeg fore
taget en registrering af statslånsansøgerne og
givet de enkelte ansøgere et socialgruppe
nummer. I alt er der registreret 1098 stats
lånsansøgere. Da boligselskaber, kommuner,
virksomheder og foreninger kunne søge stats
lån, har det været nødvendigt med en ekstra
kategori 11.
Ikke overraskende var det specielt boligsel
skaberne, der drog nytte af de nye tilskuds
muligheder til opførelse af lejligheder. Mere
overraskende er det, at det stadig er de
samme grupper, der benyttede sig af de nye
muligheder. Når dette er tilfældet, hænger det
sammen med, at det i stor udstrækning var
medlemmerne af haveselskaberne, der benyt-

7.
8.

ft'

9.
10.

11.
OMS &£
)% 1lo% :>o% :10% <10% i>0% 60%
Figur 3. Statslånsansøgere i Kolding Købstad.11

mellem 4.3% og 6.5% i perioden fra 1950 til
1957. Ved siden af dette indeholdt loven en
række bestemmelser til at fremme boligbyg
geriet, byggeri med socialt eller kulturelt for
mål, renovering af ældre ejendomme og bolig
støtte til børnerige familier.
Loven skulle virke til 1954, men kom med
et nyt sæt love i 1955 til at virke frem til 1958,
hvor der skete en afvikling af de billige stats11. Statslånsansøgere i Kolding Købstad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v.
Arbejdere i landbrug, fiskeri m.v.
Selvstændige i fremstillingsvirksomhed
Selvstændige i liberale erhverv
Funktionærer og tjencstcmænd, overordnede
Funktionærer og tjencstcmænd, underordnede
Faglærte arbejdere
Ufaglærte arbejdere
Personer udenfor erhverv
Ukendt
Boligselskaber, virksomheder, foreninger
I alt

antal

i%

5
6
222
21
123
100
217
227
26
2
149

0,5
0,5
20,2
1,9
11,0
9,1
19,8
20,7
2,4
0,2
13,6

1098

99,9
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tede sig af mulighederne for at få statslån.
Funktionærernes og tjenestemændenes sti
gende betydning i det danske samfund af
spejler sig dog også i tallene. Tendensen er
derfor heller ikke længere så entydig, som for
haveselskabernes tilfælde.
Dette generelle billede dækker dog over
nogle karakteristiske geografiske variationer.
For at belyse dette har jeg fordelt statslånsan
søgerne efter de enkelte ejerlav i Kolding.
Tydeligst kommer det til udtryk, når man
sammenligner statslånsansøgerne i Kolding
markjorder 3. afdeling med ansøgerne i Kol
ding markjorder 4. afdeling. Hovedparten af
ansøgerne ønskede at bygge syd for Kolding
A i de gamle og nyoprettede haveselskabsom
råder. Syd for Kolding A var ansøgerne pri
mært faglærte og ufaglærte arbejdere samt en
stor gruppe af selvstændige erhvervsdrivende.

Derimod er der her næsten ingen funktio
nærer og en forsvindede lille del med beskæf
tigelse inden for de liberale erhverv. Nordøst
for Kolding A er situationen omvendt. Her er
funktionærstanden blandt ansøgerne klart i
overtal. Specielt ønskede de bedrestillede
funktionærer at bygge i dette område. Under
10% af statslånsansøgerne i dette område var
faglærte arbejdere.
Når den socialøkonomiske profil i den
nordøstlige del af Kolding skiller sig så mar
kant ud fra det generelle billede, hænger det
nøje sammen med de endog meget store for
skelle i grundpriserne. I 1956 var grundpri
serne i denne del af Kolding gennemgående
2-3 gange så høje som i de tidligere havesel
skabsområder syd for Kolding A. Arbejder
klassen ønskede eller kunne ikke betale denne
ekstra pris for at bo i det »attraktive« område

12. Statslånsansøgere i Kolding Købstad. Kolding markjorder 3. afdeling.
antal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

i%

Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v.
Arbejdere i landbrug, fiskeri m.v.
Selvstændige i fremstillingsvirksomhed
Selvstændige i liberale erhverv
Funktionærer og tjenestcmænd, overordnede
Funktionærer og tjcnestemænd, underordnede
Faglærte arbejdere
Ufaglærte arbejdere
Personer udenfor erhverv
Ukendt
Boligselskaber, virksomheder, foreninger

3
2
92
4
29
21
96
106
12
0
33

0,8
0,5
23,1
1,0
7,3
5,3
24,1
26,6
3,0
0,0
8,3

I alt

398

100,0

antal

i%

13. Statslånsansøgere i Kolding Købstad. Kolding markjorder 4. afdeling.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v.
Arbejdere i landbrug, fiskeri m.v.
Selvstændige i fremstillingsvirksomhed
Selvstændige i liberale erhverv
Funktionærer og tjcnestemænd, overordnede
Funktionærer og tjcnestemænd, underordnede
Faglærte arbejdere
Ufaglærte arbejdere
Personer udenfor erhverv
Ukendt
Boligselskaber, virksomheder, foreninger

0
0
14
4
25
17
14
8
1
0
5

0,0
0,0
15,9
4,5
28,4
19,3
15,9
9,1
1,1
0,0
5,7

I alt

88

99,9

Fod under eget bord

Ejerlavene i Kolding Købstad.

Kolding bygrundc
Kolding markjorder 1. afd.

Kolding markjorder 3. afd.
—

Kolding markjorder 4. afd.

|

J

Kolding markjorder 2. afd.

14
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Figur 5. Statslånsansøgere i Kolding Købstad. Kolding
markjorder 3. afdeling.’2

Figur 6. Statslånsansøgere i Kolding. Kolding markjorder
4. afdeling.’3

i den nordøstlige del af byen. Det var den
bedrestillede del af funktionærstanden, der
var villig til og økonomisk i stand til bygge på
de dyre grund i dette hjørne af byen. Samti
dig var denne fordeling af ansøgerne med til
at cementere den sociale segregation af byen,
jf. figur 4.

ningshaandværkere eller andre«.14 Dermed
lagde loven op til, at en stor gruppe af små
håndværksmestre og håndværksmæssige au
todidakter kunne finansiere deres byggevirk
somhed ved hjælp af lavtforrentede statslån.
Når huset stod færdig, flyttede familien over i
det nye, solgte det gamle og startede byg
geriet af et nyt. En proces, der i princippet
kunne gentage sig i det uendelige, så længe
finansieringsmulighederne var til stede, og
som det er set mange gange siden. I et inter
view fortalte et tidligere sognerådsmedlem i
Harte-Bramdrup sognekommune nord for
Kolding om en af disse driftige håndværks
mestre: »Det var selvfølgelig vigtigt, at man
herude havde nogle såkaldte driftige menne
sker, bl.a. murermester Nielsen, som blev
min meget gode ven, og som jeg købte det
allerførste hus af, da vi flyttede hertil i 1964.
Støt og roligt bebyggede han store dele af det
indre Bramdrupdam. Når jeg siger støt og

De første entreprenører
Formålet med loven om byggeri med offentlig
støtte var at forøge boligmassen til de mindrebemidlede og de børnerige familier ved hjælp
af lån til eget brug. Dette princip blev dog
udhulet af en følgende paragraf, der reelt åb
nede op for statslån til forretningsmæssigt bo
ligbyggeri: »Laan til opførelse af Beboelses
huse med Lejligheder af mindre Type og til
Erhvervelse af Byggegrundene gives Byg-

14. Lov af 30. April 1946, Paragraf 46.
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roligt, så er det. fordi han kun brugte en
murersvend i ny og næ til hjælp og ellers
havde et par arbejdsmænd. Selv sad han fra
tidlig morgen til langt ud på aftenen om som
meren, fugede, pudsede og solgte huset, så og
sige inden han havde fjernet stilladset. Solgte
det hus, han boede i vel og mærke, hvorefter
hans kone fik besked på at flytte ned i kæl
deren på det ny hus, mens han fik gjort taget
færdig. Der boede de, indtil han byggede et
nyt, så gentog processen sig«.13
Denne virksomhed kunne udvikle sig i
større eller mindre grad afhængig af person
lige ambitioner og tid. I det små byggede
murermester N.N. 3 huse i den sydlige del af
byen. Det kunne ikke måle sig med X.X. der
nåede at bygge 18 huse. De første huse byg
gede han som slagteriarbejder, men forret
ningen må have gået godt, for efter byggeriet
af de første 2 huse kaldte han sig entreprenør.

På tilsvarende vis kaldte Z.Z. sig i starten for
murerarbejdsmand, men efter det første byg
geri for murermester. Som murermester nå
ede han at bygge 5 huse.

Konsekvenser
De økonomiske konjunkturer, boligmangel og
forsyningsproblemer under de to verdens
krige fik arbejderklassen til at tage skeen i
egen hånd. Haveselskaberne var en organisa
tionsform, der gjorde det muligt for nye grup
per af faglærte og ufaglærte arbejdere at reali
sere deres ønske om at få fod under eget bord.
Resultatet af denne proces blev store »arbej
derkvarterer« specielt syd for Kolding A. En
proces der blev videreført med de billigt for
rentede statslån i perioden fra 1946 til 1958.
Det, der måske er mest interessant, er den

15. Interview med K.E. Reddersen i: Kim Furdal (1989) s.89.
16. Socialøkonomiske grupper i haveselskabsområde (H /S Carl Ploug & H /S Solvang) i 1981

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v.
Arbejdere i landbrug, fiskeri m.v.
Selvstændige i fremstillingsvirksomhed
Selvstændige i liberale erhverv
Funktionærer og tjenestemænd, overordnede
Funktionærer og tjenestemænd, underordnede
Faglærte arbejdere
Ufaglærte arbejdere
Personer udenfor erhverv
Ukendt
I alt

antal

i%

2
0
19
4
28
37
81
80
13
76

0,6
0,0
5,6
1,2
8,2
10,9
23,8
23,5
3,8
22,4

340

100,0

17. Socialøkonomiske grupper i Mariesminde i 1981.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v.
Arbejdere i landbrug, fiskeri m.v.
Selvstændige i fremstillingsvirksomhed
Selvstændige i liberale erhverv
Funktionærer og tjenestemænd, overordnede
Funktionærer og tjenestemænd, underordnede
Faglærte arbejdere
Ufaglærte arbejdere
Personer udenfor erhverv
Ukendt
I alt

antal

i%

0
0
30
5
51
42
23
13
7
40

0,0
0,0
14,2
2,4
24,2
19,9
10,9
6,2
3,3
19,0

211

100,1
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Figur 7. Socialøkonomiske grupper i haveselskabsområde
(H /S Carl Ploug & H /S Solvang) i 1981.16

S

res sociale profil som arbejderkvarterer op
igennem 60’erne og 70’erne. Middelstanden
har ikke vist nogen speciel interesse for at
flytte ind i disse kvarterer. Til gengæld er

Figur 8. Socialøkonomiske grupper i Mariesminde i
1981.17
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Området er et karakteristisk havcselskabsområde
domineret af »Bedre Byggeskik«-huse og bun
galower fra mellemkrigstiden.

kontinuitet, man finder i disse områders soci
ale profil. Umiddelbart skulle man forvente
en opblødning af den sociale segregation i
løbet af 60’erne; men dette er ikke tilfældet.
Mine foreløbige resultater viser, at de gamle
haveselskaber syd for Kolding A beholdt de

£W
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10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mariesminde er en af Koldings store udstykninger
syd for Kolding A fra begyndelsen af 70’erne. Som
det var moderne på dette tidspunkt er der tale om
meget store typehuse på mellem 130-150 m2. Ti år
efter havde området udviklet sig til et typisk funk
tionærkvarter.

18. Socialøkonomiske grupper i Grønholtparken i 1981.
antal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v.
Arbejdere i landbrug, fiskeri m.v.
Selvstændige i fremstillingsvirksomhed
Selvstændige i liberale erhverv
Funktionærer og tjenestemænd, overordnede
Funktionærer og tjenestemænd, underordnede
Faglærte arbejdere
Ufaglærte arbejdere
Personer udenfor erhverv
Ukendt
I alt

Kilde til 16, 17 og 18: Kolding Vejviser 1981
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i%

0
0
10
0
15
23
54
31
7
14

0,0
0,0
6,5
0,0
9,7
14,9
35,1
20,1
4,6
9,1

154

100,0
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middelstanden overrepræsenteret i de nye
parcelhuskvarterer fra 60’erne og 70’erne og
specielt nord for Kolding A.
At dette ikke blot er en skrivebordskonsta
tering, har jeg kunnet konstatere gennem
samtaler med middelklassetilflyttere til Kol
ding. Ejendomsmæglerne er udmærket klar
over, hvor de skal anbefale f.eks. en bibliote
kar at flytte ind. Det er nord for Kolding Å og
visse af de nye typehuse fra 60’erne og
70’erne. Det er for mig en socialøkonomisk
kontinuitet, der ikke alene kan forklares øko
nomisk. Den er i lige så høj grad kulturelt
betinget, uden jeg foreløbig præcist kan ud
rede en forklaring.

Afslutning
Ikke alle parcelhusområder har som Mariesminde
udviklet sig til et funktionærkvarter. Grønholtparken syd for Kolding A blev bygget omtrent samti
dig med Mariesminde. Her var grundene og hu
sene meget mindre, og på knap 10 år havde om
rådet udviklet sig til et nyt arbejderkvarter.

I disputatsen »Österlen« bemærker Börje
Hanssen, at vi ikke besidder noget begreb for
menneske. I det foreløbige arbejde har jeg
anvendt begreber som socialøkonomiske ka
tegorier. Disse begreber kan være gode til at
skabe nogle søgegrøfter, men beskriver kun
en lille del af de mennesker, som er genstand

19. Socialøkonomiske grupper på Knud Hansens Vej i 1981.
antal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

i%

Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v.
Arbejdere i landbrug, fiskeri m.v.
Selvstændige i fremstillingsvirksomhed
Selvstændige i liberale erhverv
Funktionærer og tjenestemænd, overordnede
Funktionærer og tjenestemænd, underordnede
Faglærte arbejdere
Ufaglærte arbejdere
Personer udenfor erhverv
Ukendt

0
2
2
0
0
3
22
131
8
53

0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
1,4
10,0
59,3
3,6
24,0

I alt

221

100,3

Kilde: Kolding Vejviser 1981
Der kan være grund til at knytte nogle kommentarer til den store gruppe af ukendte (10). I mange af
tilfældende er der tale om ægtefæller til husejeren eller lejlighedsindehaveren. Jeg har i modsætning til
Johannes Møllgaard afholdt mig fra at give vedkommende et socialgruppenummer ud fra ægtefællens
placering. Dels er det vanskeligt at vurdere, hvorvidt der er tale om ægtefæller eller samboende, dels
giver den manglende stillingsbetegnelse ingen garanti for at vedkommende rent faktisk ikke er i
arbejde. Gruppe 10 vil derfor næppe ændre afgørende på talmaterialet.
18

Fortid og N u tid
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Figur 10. Socialøkonomiske grupper på Knud Hansens Vej
i 1981.19

billigere huse fra mellemkrigstiden? For blot
at nævne nogle enkelte spørgsmål. Jeg tror,
det er ad denne vej, vi skal arbejde i vores
forskning af byernes kvarterdannelse og soci
ale geografi.
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En bolskiftet landsby
Vangede, Gentofte sogn, Sokkelund herred, Københavns amt
Af P. Rønn Christensen

I Vangede fandtes der helt frem til 1732 be
varet et forholdsvis enkelt, gammelt agerfor
delingssystem, som måske kan have interesse
ved sammenligninger med tilsvarende, men
mere indviklede fordelingssystemer andre ste
der i det gamle danske bondeland, og derfor
være berettiget til en nærmere omtale.
Kilderne er naturligvis først og fremmest
markbogen (nr. 7) fra 1682 og det 80 år yngre
aldeles fortræffelige kortmateriale fra tiden
omkring 1766, da landsbyerne Gentofte, Or
drup og Vangede på grev Bernstorffs bud
blev udskiftet af fællesskabet som led i den
noksom bekendte »Bernstorffske indretning«.
Men desuden har en tredje kilde haft væsent
lig betydning, nemlig en grundig undersø
gelse af landsbyens historie, som i anden for
bindelse er foretaget.1 Herved er det blevet
muligt at følge de enkelte gårde og deres be
boere 2-300 år før markbogens tid, for de
fleste gårdes vedkommende helt tilbage i
1300-tallet.

Vangede bymark
Det var - og er - karakteristisk for Vangedes
jord, at den næsten totalt på alle sider har
særdeles naturlige grænser, nemlig mod vest,
syd og øst (mod Buddinge, Emdrup og Gen
tofte jorder) de stadig eksisterende vandløb
og Gentofte sø. Grænsen mod nordøst, mod
Jægersborg (Ibstrup), har nok oprindelig
gået gennem en sænkning i terrænet fra Søn
dersø mod nordvest; men i 1635 blev et min

dre område, takseret til 5 td. land sædejord,
sammen med eng til 8 læs hø, taget fra Van
gede og lagt under kongens jagtslot Ibstrup
(Jægersborg).2 Skellet mod nordvest var der
imod problematisk, men mere herom neden
for.
Måske har disse faste, naturlige grænser
været medvirkende til, at ingen bonde uden
for Vangede nogensinde synes at have haft
del i denne bys mark - ligesom der i øvrigt
heller ikke kendes eksempler på, at Vangedebønder har haft jord i andre byers marker.
Vangede havde ikke noget overdrev (hvil
ket ofte beklages); men denne mangel afbødedes i nogen grad af, at der rundt om på mar
ken fandtes en lang række småstykker, »vand
kær« eller »engepletter og forsletter« kaldes
de i markbogen, som ikke dyrkedes, men blev
brugt til høavl, når der blev sået korn i den
omliggende agerjord. Hertil kom, at der i
marken nord for byen var ikke mindre end 7
moser, der kun delvis benyttedes til tørve
skær. Den største var »Store Lynge Mose«,
nu »Gammelmosen« (fredet siden 1844), den
næststørste mose lå umiddelbart syd for byen
og hed »Vildes Mose«, nu Nymosen (alle
Vangedeboeres elskede bypark).
På traditionel sjællandsk vis dyrkedes de
ca. 600 td. land i bymarken i et trevangsbrug:
Rug, byg og brakmark. I bymarken var de tre
vange adskilt ved stendiger, medens vejene,
som gik gennem marken, var omgærdet på en
mindre massiv måde. Gærderne her, samt de
gærder, der adskilte selve landsbyen fra by
marken, var stav-gærder, som bønderne ofte

*P. Rønn Christensen, f. 1905, fhv. skolebiblioteksinspektør.
1. Utrykt manuskript »Det ældste Vangede«. Kopi i Gentofte Kommunes lokalhist. arkiv. Arkivet
opbevares p.t. på Hovedbiblioteket i Hellerup.
2. Sokkelund herreds tb 23.7.1635 (Landsarkivet for Sjælland m.m.)
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Vangede bygade nr. 52. Som noget meget sjældent er her
bevaret en del a f et bondestuehus fr a fø r udskiftningen i
1766 (gård nr. 13 på tegningen s. 275). Bør fredes!

havde besvær med at holde så godt vedlige,
som fællesdyrkningen nødvendiggjorde. Ma
terialerne fik bønderne i et vist omfang hvert
år udvist af underskoven i kronens nærlig
gende skove, men de måtte også købe stave alt ifølge markbogen.
For at dyrkningsfællesskabet kunne fun
gere, måtte det være underkastet visse ved
tægter eller vider, »byens vilkår« kaldtes de i
Vangede. De er ikke bevaret for Vangedes
vedkommende, men det fremgår af tingbo
gen, at de har eksisteret.3 Når det var på
krævet, samledes på god demokratisk vis alle
13 eller 14 gårdfæstere i byen - vist som regel
søndag eftermiddag - og traf de nødvendige
beslutninger vedrørende dyrkningsfællesska
bet. Oldermanden havde »byens kæp», hvor
med han ved skurer ud for hvert gårdsmærke
kunne holde regnskab for de små bøder, som
idømtes for overtrædelse af de vedtagne love.4

Jordfordeling - bolskifte
Det var den 5. august 1682, at de ca. 1000
agre, som Vangedes jord dengang var opdelt

Vangede gamle skole, som grev B ernstorff lod opføre i
1786. Den blev i 1975 smukt renoveret a f Gentofte kom
mune, som samtidig fjernede de omgivende ældre huse, så
bygningen kom til at ligge alene på en »præsenterbakke«
midt i byen, omgivet a f et stort, grønt område. Her samles
nu næsten alle beboere i bydelen ved festlige lejligheder (og
dem er der mange af. Vangedeboerne forstår at feste!).

i, blev målt og vurderet, således som det se
nere blev renskrevet i markbogen. I løbet af
årene 1682-83 fandt lignende opmålinger
sted over hele landet - et imponerende ar
bejde, helt uden sidestykke i Danmarkshisto
rien.
Af hver ager blev der i gamle sjællandske
alen (1 gi. alen = 1.007 ny alen) taget tre mål,
et længde-mål og to bredde-mål, nemlig et
ved hver agerende. Senere blev så længde
målet multipliceret med gennemsnittet af de
to breddemål, og arealet af hver ager var
udregnet. På Vangede mark var en ager ret
ofte ved en lille eng, et kær eller en vej delt op
i to eller flere »stykker«, hvilket der omhygge
ligt gøres rede for.
Den dyrkede jord var fordelt på 72 »åse« af
vidt forskellig størrelse, som det synes afhæn
gig af naturlige terrænforhold, bakkeskrånin
ger, sletter, sænkninger i terrænet, veje, vand
løb m. v., men også under hensyn til, at åsene
ikke skulle blive for store, de skulle nemlig
rumme én - og kun en - ager til hver af de

3. Tb. 11.6.1635
4. Tb. 23.6.1631
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oprindelige 13 gårde i byen (gd. nr. 8 havde
dog sin jord fordelt på to smalle agre i hver
ås, jf. nedenfor).
Vangedegårdene var fordelt i 5 grupper
med fra 2 til 4 gårde i hver gruppe. Det
kaldtes i ældre tid - men ikke i markbogen at gårdene »lå i bol sammen«. Navnet »bol
skifte« er en nyere opfindelse. Systemet var
nu, at alle 5 gårdgrupper inden for den
samme ås skulle have nøjagtig samme størrel
ses-part af åsens samlede agerbredde. Inden
for hver gårdgruppe - hvert »bol« - havde
derefter hver gård sin ager, hvis bredde altid
var den samme brøkdel af hele gårdgruppens
blok af agre. Agrene i »bolskiftet« havde altså
forskellig bredde.
Agrenes længde kunne naturligvis variere
en del efter terrænet; men det var der ikke
taget hensyn til i jordfordelingen. Det var kun
agerbredderne, der talte. Dog kan det siges,
at der på en måde var taget hensyn, der
igennem at rækkefølgen af gårdgrupperne i
åsene var helt tilfældig, åbenbart bestemt
gennem lodtrækning. En gårdgruppe kunne
altså ikke risikere den uretfærdighed, det ville
være altid at skulle have den første eller den
sidste agergruppe i åsen, hvor agrene ofte var
kortere, end de var midt i åsen.
De enkelte gårdgrupper - »bol« - nævnes i
markbogen for Vangede med stor regelmæs
sighed. Det ses, at agerlængderne mange ste
der varierer efter bolinddelingen. Når et nyt
bol begynder, kan det ofte ses på agerlæng
derne. I enkelte åse er der ligefrem 5 ager
længder, svarende til de 5 bol.
Gårdene i en gårdgruppe nævnes altid i
samme rækkefølge, men ikke helt, som det var
almindeligt i andre bolskiftede sjællandske
landsbyer, i den rækkefølge, som gårdene lå i
inde i byen (»solskiftet«, d.v.s. »med solen«).
Agrene i bolene havde, som nævnt, ikke
alle samme bredde, det var nemlig agerbred
den, der afgjorde den enkelte gårds jordtilliggende, dens part af bolet. I mange tilfælde
kan man med næsten matematisk nøjagtig
hed på grundlag af agerbredden (gennem
snittet af de to agerbredder, der opgives i
markbogen) bestemme, hvilken brøkdel af
bolet, der tilkom en bestemt gård, og da det jo
over hele den bolskiftede bymark var den
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samme brøkdel af et bol, der tilkom gårdene,
volder det ingen vanskelighed - trods nogle
små uregelmæssigheder - at opstille et skema
over de bolsparter, som tilkom de enkelte
gårde.
Det ser sådan ud:
Bolinddelingen i Vangede. Gårdenes numre er her og i
det følgende de numre, de har i markbogen (og i
matriklen 1688). Bolenes romertal er derimod frit
opfundet til brug ved denne lejlighed.

Matrikel
nummer 1688

Brøkdel
af bolet

Bol I

1
2

*/2
'/>

Bol II

3
11

y.6
7.6

Bol III

13
4

%
%

Bol IV

5
6
8

%
*/.

Bol V

7
8
10
9
12

Vi
*/,
%

Vi

Gård nr. 14 var uden for bolinddelingen.

På baggrund af den store regelmæssighed og
enkelhed i bolskiftet i Vangede er det med
særlig interesse, man giver sig i kast med at
undersøge de uregelmæssigheder, som kan
konstateres.
Mest bemærkelsesværdigt er det, at den
nordligste del af bymarken, et bælte op imod
Lyngby skel, ikke er bolskiftet.
Det drejer sig om i alt 8 åse, og i hver af
disse åse har hver enkelt gård fået tildelt en
temmelig bred ager, og her har alle agre no
genlunde samme bredde. Gårdenes række
følge i åsen er fuldstændig tilfældig og må
være bestemt ved lodtrækning, en ny lodtræk
ning for hver ås.
Denne ikke-bolskiftede jord må hidrøre fra
en landsby ved navn Bilstorp (eller Blistrup),
der, som adskillige andre landsbyer, er blevet
nedlagt under agrarkrisen i 1300-tallet, hvor
efter dens jord er blevet delt mellem Vangede
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og Lyngby. Bilstorp nævnes nogle gange i
tiden 1348-90, men var da helt eller delvis
»øde«? Der vides intet om, hvornår Vangedebønderne er begyndt at opdyrke den nedlagte
bys jorder; men i hvert fald for den dårligste
jords vedkommende er der nok gået en læn
gere årrække. Endnu i markbogen fra 1682
meldes der om de to åse, som lå i det nord
vestligste hjørne af marken (»Store og Lille
Knæbjerg»), at de var ganske overgroet med
stor lyng, og at »ingen kunne mindes, at de
nogen tid har været oppløjet og tilsået« (hvil
ket dog ikke forhindrede, at hver gård på
markbogens papir kom til at figurere med én
ager også i disse åse - med nøjagtig de samme
breddemål!).
En anden meget iøjnefaldende uregelmæs
sighed var, at gård nr. 8 havde del i to bol,
nemlig !4 af bol IV og % af bol V. Gårdenes
rækkefølge i bol IV kunne tyde på, at nr. 6
oprindelig har haft !4 af dette bol, men at
halvdelen af denne bolspart (14 bol) på et
eller andet tidspunkt er afstået til gd. nr. 8.
En kendsgerning er det, at nr. 8 i alle de
bolskiftede åse havde to smalle agre, 14 af bol
IV og [A af bol V; men oplysninger om, når
og hvordan denne ændring i agerfordelingen
er sket, kan ikke gives.
Derimod er der bevaret god dokumenta
tion for, hvordan en helt ny gård, gård nr. 14 i
markbogen, er blevet klistret på det gamle
bolskifte. Det skete formentlig i første halvdel
af 1500-tallet.
Frederik II skriver 16.3.1582 til lensman
den på Københavns Slot, at kronens bønder i
Vangede har berettet, at der i deres by findes
en til Helliggejsthus (Vartov) henlagt gård,
som »i gammel tid« er oprettet afalle bønder
nes jord, uden at de i den anledning har laet
noget afslag i skyld og tynge. Lensmanden
skal lade »oldinge« undersøge forholdene og
indskrive en eventuel nedsættelse i jordebogen.6 Lensregnskaberne for Københavns len
er ikke bevaret fra den tid, men ved at sam
menligne landgildeangivelserne fra før og ef
ter 1582 ses det tydeligt, at der virkelig blev
gennemført en nedsættelse af kornskylden for

de gårde, som dengang var i kronens eje, en
nedsættelse på i alt ca. 2 pund korn, fordelt
med 6 - 1 3 skæpper på hver gård. For de
gårde, der ikke hørte under kronen, skete der
ingenting, hvilket nok - især for de gårde, der
ikke hørte under Vartov - kunne synes noget
uretfærdigt; men de havde jo altså ikke kla
get!
Af markbogen fremgår det klart, hvordan
man har båret sig ad med at skaffe jord i
bymarken til den nye gård. Kort fortalt blev
det ordnet således: Som en slags joker i spillet
fik den nye gård tildelt jord, der hidtil havde
været tildelt de oprindelige bol. Helt nøjagtigt
overtog gd. nr. 14 i 2 åse bol II, i 3 åse bol
III, i 3 åse bol IV og i 3 åse et halvt bol V.
Man spørger uvilkårligt, hvorfor bol I ikke
skulle bidrage. Det kan muligvis skyldes, at
den nye gård blev placeret nordligst i byen og
der har overtaget gårdsplads og en del tofte
jord fra bol Is to gårde, som lå her.
I øvrigt kom den nye gård til at ligge ved
siden af byens mindste gård, nr. 12, som også
ejedes af Vartov, og det varede ikke længe,
inden de to gårde blev sammenlagt til en
gård. Det har måske ligefrem været det egent
lige formål med Vartovs indgriben i Vangede
bys struktur at tilvejebringe én gård nordligst
i byen af en mere passende størrelse.
I alt overtog jokeren nr. 14 fra det gamle
bolskifte brede agre med en samlet bredde på
lidt under det normale for % bol. Sammen
lagt med nr. 12, der var '/a bol, blev der
altså nu en gård af størrelsesorden lidt over 14
bol.
For at gøre fortegnelsen over uregelmæssig
hederne i bolskiftet komplet skal det endelig
nævnes, at der rundt om på marken fandtes
nogle —som regel små —agre holdt uden for
bolinddelingen, men tildelt enkelte bol eks
tra.Det drejer sig om i alt 8 sæt fordelt på alle
5 bol. Endvidere var der 27 agre, mest små
yderagre, som var tillagt enkelte gårde uden
om bolinddeligen. En del af disse agre kaldes
i tingbogen undertiden »forlods jord«.
Men alt taget i betragtning, er der alligevel
tale om et så regelmæssigt og velbevaret bol-

5. 26.9.1348, 11.3.1377, Roskildebispens jb. og Ældste arkivregstr. A III 361, Kirkehist. Saml. 2 V 424.
6. Kbhvns. Dipl. IV 661, Kane. Brevbøger.
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skifte, at det nok er værd at tilknytte nogle
almindelige bemærkninger.

Bolskiftets alder
Vi ved nogenlunde nøjagtigt, hvornår bolskif
tet i Vangede blev ophævet. Det skete for
holdvis sent, nemlig efter året 1732, da kro
nen var blevet ejer af alle gårdene i byen
undtagen én, der tilhørte Københavns Uni
versitet. Først da nåede den såkaldte »egali
sering« til Vangede, d.v.s. at byens jord blev
omfordelt, så alle gårde (undtagen Universi
tetsgården) blev gjort lige store. Vangedebønderne var tilsyneladende godt tilfredse
med den nye ordning (»ligedelingen«). Det
fortæller de i hvert fald i et bombastisk bøn
skrift, som de fik forfattet og indsendt til kon
gen i 1766 i et forgæves forsøg på at stoppe
grev Bernstorff og ikke mindst godsforvalter
Torkel Baden i deres store planer om ud
skiftning af fælleskabet, udflytning fra lands
byerne m. v.
Derimod ligger det unægtelig noget tun
gere, når det gælder spørgsmålet om bolskif
tets oprindelse. Det er faktisk endnu helt uaf
klaret, hvornår og hvordan denne agerforde
ling er opstået.
Begrebet »bol« har tidligere været disku
teret mellem historikere her i landet i en lang
årrække; men også i de seneste år har det
været drøftet i Historisk Tidsskrift.7
Der er enighed om, at det er meget gam
melt. Det nævnes i det ældste danske diplom,
hvis latinske tekst er bevaret(i afskrift), Knud
den Helliges gavebrev til Lunds Domkirke i
året 1085, og synes allerede da at have været
den almindelig anvendte måleenhed for
jordejendom.8 Men var det »familiebolig« el
ler var det »skattegrundlag«, derom står bl. a.
diskussionen (I parentes bemærket: Vi er el
lers 1% mill, boligejere i dronningeriget, som
nu 1000 år efter udmærket forstår, at det kan
have været begge dele - samtidig!) Bolskiftet,
7.
8.
9.
10.
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den særlige form for jordfordeling, som her
omtales, er ikke så gammel som selve bol
begrebet (jævnfør hvad der nedenfor skrives
om byens struktur og andre former for jord
fordeling). Men gammelt er det.
Det omtales i tingbøger, tingsvidner, skø
der og pantebreve, ja, helt tilbage i de gamle
landskabslove (omkr. 1300), men var allerede
dengang på vej til at blive forældet. Egentlig
er det mærkeligt, at selv om bolskiftet omtales
direkte og indirekte utallige gange, er der al
tid kun tale om justeringer eller små ændrin
ger; men der gives ingen oplysninger, som
kan lede os på sporet af bolskiftets oprindelse.
Det simpelthen bare var der, og det rettede
man sig så efter i de mange århundreder, da
dyrkningsfællesskabet prægede de danske
landsbyer.
Et eksempel på, at bønderne i Vangede
kendte og respekterede bolinddelingen i 1600tallet dukker op i tingbogen fra 1641, da fire
mænd af tinget blev udtaget til at granske og
forfare jordfordelingen til gård nr. 6 og gård
nr. 8, som »lå i bol sammen«. Synet er ikke i
sin helhed indført i tingbogen; men man for
står, at det drejer sig om en af de almindelige
justeringer, der gik ud på, at de to bolsparter
skulle være nøjagtig lige store, således at jor
den igen måtte være »til hver sin gård, som
den af arilds tid ligget haver«.9 Man bemær
ker, at beboeren i nr. 6 benyttede lejligheden
til en rask lille byttehandel: Han fik en ager i
Saksekærs ås mod at afstå en »forlods eng« i
samme vang. Hvis den slags bytteforretnin
ger i andre byer er foregået i større tal gen
nem nogle århundreder, forstår man godt, at
det oprindelige bolskifte kan være vanskeligt
at udrede.
Sognepræsten i Gentofte indrømmer i en
indberetning fra 1657, at det er »i det uvisse«
hvordan landsbygårdene er lagt i bol i hans
sogn. Han mener, at usikkerheden generelt er
størst blandt »skovboerne«, hvortil Gentofte
sogns beboere altså blev regnet.10 Hos »hed
boerne« (beboerne i »Heden« mellem Køben

Hist. Tidsskr. bd. 83, 1-34, bd. 85, 110-118.
Oversættelse og kommentar i Gyldendals og Politikens Danmarks Historie IV 77 f.
Tb. 18.3 og 6.5.1641
Danske Kane. B 124 b RA
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navn og Køge) var det mere regelmæssigt.
Ejendommeligt er det også, at opmålerne i
1682 ikke med et ord omtaler bolskiftet, det
var altså forlængst degraderet til en fortids
levning, som ingen agtede på, selv om det
faktisk stadig, som det her er redegjort for, i
Vangede var selve fundamentet for agerforde
lingen.

Vartov, eller som det dengang hed, Hellig
gejst.14 Som foran omtalt lykkedes det for en
af Vartovs forstandere at få oprettet en hel ny
gård i Vangede, og stiftelsens gods i denne by
omfattede derefter gårdene nr. 1,4, 10, 12 og
14. I øvrigt er stiftelsens godshistorie mærke
ligt nok vist aldrig blevet rigtig undersøgt.
Ved mageskifte af 10.1.1732 kom Vartovs
gods i Vangede under kronen.13

De ældste ejere

Kronens gods

Der findes tilstrækkeligt bevaret kildemateri
ale til, at det med rimelig sikkerhed er muligt
at gøre rede for Vangedegårdenes ejerforhold
i 1300-, 1400- og 1500-tallet.

En gruppe på 4 gårde (det var nr. 7,8, 11 og
13) synes allerede i 1300-tallet at være samlet
under en godsejer. Den ældste, kendte ejer er
Katrine Timmesdatter (Abildgård) til Hørningsholm (Hørsholm), død før 1346, gift
med Niels Eriksen (Saltensee), og der er fra
tiden 1346-1400 bevaret dokumenter, som
vedrører disse to personers og deres børns
ejendomsret til Vangedegårdene.16 I året 1400
godkendte familien, at dette gods - som så
meget andet bøndergods i de dage - overtoges
af Danmarks myndige dronning Margrethe
den Første, og i de følgende århundreder for
blev gårdene da i kronens eje. De fire gårde
var i nogle år fra 1524 sat i pant til Ros
kildebispen,17 men i 1548 blev de som et sær
skilt lille len givet som løn til kongens liv
læge.18 Han havde faet Hvidøre kongsgård
overladt. 10 år senere overgik de til en ny
livlæge, men efter dennes død indgik de fire
gårde i den ordinære samling af bøndergårde,
der var tillagt Købennavns len.19
Af et dokument fra 11.3.1377 fremgår det,
at Siunde Nielsen Gylling af Strø (ved Slan
gerup) havde arvet 5 øre jord i Vangede og 11
ørtug jord i den nærliggende landsby Bil
storp, og at han pantsatte denne jord til svo
geren Henrik Skytte. Endnu 1403 ejede fami-

Vor Frue Kirkes og Vartovs gods
Ifølge Vor Frue Kirkes »dødebog« d.v.s. en
kalender over sjælemesser for afdøde givere af
gods, fik kirken i 1335 overdraget bøndergods
i Vangede efter en Peder Pedersen. Han
havde haft godset i pant af »en vis Jakob
Karlsen« for 12 mark rent sølv11 Der kan være
tale om en sjællandsk adelsmand, Jakob
Karlsen (Rani) til Højby i Odsherred, som
levede i 1338, og han bliver i så fald den
ældste kendte ejer af bøndergods i Vangede.
Bøndergods til værdi 12 mark sølv svarede
vel på den tid til ca. 5 pd. korn i skyld, og der
er da formentlig tale om gårdene nr. 1 og nr.
12.
Helt sikkert er det derimod, at rigshofme
steren Anders Jepsen (Lunge) 29.6.1424 ind
stiftede et alter i Frue Kirke og tillagde det
bøndergods i Gladsakse, samt 2 gårde i Van
gede.12 Det var gårdene nr. 4 og 10.
Efter reformationen13 blev de nævnte 4
gårde, der tilhørte Vor Frue Kirke, tillagt
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SRD V III 540, Kbhvns. Dipl. II 7
Kbhvns. Dipl. IV 27
10.12.1538
Jb. 1531, Kbhvns. Dipl. I 518
Kronens Skøder
To skøder af 22.7.1346, pantebrev 1.5.1374, skøde 25.2.1400, samt pantebrev 25.7.1391 el. 90(Kirkehist. Saml.2 V 424).
17. Frederik Is Regstr. 52.
18. Danske Kancelliregstr. 380.
19. Danske Kancelliregstr.386.
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lien jord i Vangede,20 og det er formentlig
denne jord, som 2.3.1465 var 2 gårde med
tilsammen 6 pd. korn i skyld, og da skødedes
af ElsefTBremlesdatter, gift med Jens Madsen
af Slangerup til hendes slægtning Torben
Bille af Søholm. De dukker op igen i skiftet
efter Torben Bille i 1492.21 Det var gården nr.
5, som 1560 mageskiftedes til kronen, og nr.
6, som i 1631 ligeledes kom til Københavns
len.22 Det var formentlig Christian IVs ind
retning af en ladegård til Ibstrup (Jægers
borg), som gjorde kronen interesseret i at fa
mere hoveripligtigt bøndergods i Vangede.
Gård nr. 9 kom i 1623 ved mageskifte fra
adelseje til kronen, således at kronen herefter
havde gårdene nr. 7, 8, 11, 13, 5, 2, 9, 6,
nævnt i denne rækkefølge (efter anskaffelsestiden) i jordebøgerne.23
Ved mageskifte 10.1.1732 kom hertil Var
tovs gods i Vangede, nr. 1, 4, 10, 12 og 14, og
der var derefter kun en gård i byen, nemlig
nr. 3, der ikke tilhørte kronen. Gennem alle
omskiftelser vedblev den at tilhøre Køben
havns Universitet.
Universitetets gods
I Roskildebispens jordebog fra ca. 1370 op
lyses det ganske kort, at 2 gårde i Vangede
ligger under bispestolen;24 men senere, i 1436
far vi at vide, at gårdene var lagt under Øl
sted præbende (kannike-underhold) og ydede
3 og 1 pund korn i skyld (gde. nr. 2 og 3).2)
Ved reformationen blev bispegodset kron
gods, og allerede 10.6. 1539 overdrog kongen
den mindste af gårdene - sammen med andet
bøndergods - som gave til Københavns Uni
versitet til løn for 2 professorer, og derefter
forblev denne gård universitetets ejendom
hele 15, 16 og 1700-tallet igennem, medens
hele byen i øvrigt hørte under kronen og se
nere under Bernstorff gods.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Gård nr. 2 blev ved universitetet til
15.5.1622, da den blev mageskiftet til kronen.
Konklusion
Vangede var i 1300-tallet og, sandsynligvis i
adskillige år tidligere, delt mellem mange for
skellige ejere, vist alle af adelig slægt. Nogen
direkte forbindelse mellem de ældste kendte
ejere og bolinddelingen kan ikke påvises. Det
er sandsynligvis opdelingen mellem mange
ejere, som har bevirket, at bolskiftet har be
varet sig så godt - muligvis med en eller flere
justeringer undervejs - helt frem til 1700-tal
let. En »ligedeling« kunne vanskeligt gen
nemføres i en by med så mange ejere.

Landgilden
Den egentlige landgilde, kornskylden, ydedes
oprindelig som regel i et helt antal pund korn
(å 24 skæpper). Ansættelsen til kornskyld går
langt tilbage i tiden, og det vil derfor være
nærliggende at undersøge, om der i Vangede
er en forbindelse mellem skyldsætningen og
den gamle bolinddeling, og det er der.
De mange spredte oplysninger om korn
skylden i byen i 1400- og 1500-årene viser
tydeligt, at der dengang har været tale om 8
pund korn pr. bol, nogenlunde fordelt på de
enkelte gårde med den samme brøkdel, som
gården havde i bolet.
Tilsammen svaredes der altså af de 5 bol i
byen 40 pund korn; men da det er almindelig
fastslået, at på Sjælland var den oprindelige
kornskyld af hvert bol 1 læst eller mark korn
d.v.s. 12 pund, for Vangede by altså 60 pund
korn, må den oprindelige skyld engang før
1400-tallet være nedsat med en tredjedel.26
Lignende generelle nedsættelser af kornskyl
den i en hel landsby kendes fra samme tid

Ældste arkivregstr. III 362.
Repert. 2.3.1465, 1.4.1465 og 8.12.1492.
Kane. Brevbøger 21.6.1631. Mærkelig nok ikke i Kronens Skøder.
Kronens Skøder 28.6.1623.
Danmarks mia. regsk. 3 I 65.
SRD VIIJ 260.
Bl. a. i »Arhusbogen« fra ca. 1310.
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Figur 1. Bondebyen Vangede fø r 1766. Rekonstruktion. Gårdspladserne er de rigtige ifølge skøderne, men bygningernes
signaturer og deres placering kan ikke angives nøjagtigt. Navne f i k gårdene først ved udskiftningen i 1766. Gårdenes nr. er
fr a matriklen 1688.

mange andre steder i landet.27 De fandt sted
under endnu ikke helt oplyste omstændighe
der i »agrarkrisen« i 1300-tallet. Samtidig
med, at den nærliggende landsby »Bilstorp«
blev helt nedlagt, skete der altså også et be
tydeligt tilbageslag i agerdyrkningen i Van-

gede. Vi aner skyggerne af en sådan alvorlig
tilbagegang; men nærmere oplysninger sav
nes.
Kornskylden var den egentlige landgilde,
og den havde altså direkte tilknytning til bol
inddelingen; men der blev også i tidens løb

27. Se f. cks. Fortid og Nutid XIV 90 f.
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tillagt gårdene i Vangede en række mindre
afgifter, som var uden direkte forbindelse
med bolinddelingen, men varierede efter hvil
ket gods gårdene havde været underlagt.
En gammel afgift var 1 skilling grot (9 skil
ling i nyere mønt), der påhvilede hver af de
fire gårde, som dronning Margrethe I i året
1400 fik lagt under kronen. Erfaringer an
detsteds fra viser, at en sådan beskeden pen
geafgift i grotmønt ofte var afløsning for en
middelalderlig arbejdspligt.28 Det var ret be
grænset, hvad der krævedes af arbejde til ho
vedgårdsdrift i middelalderen.
På Vangedegårdene blev der - principielt
til underhold for hovedgårdens beboere - på
lagt nogle »småredsler« eller »beder«, pro
viant som godsejeren måtte »bede om« (det
var nok ikke så helt frivilligt endda!). Det var
for kronens gods for hver gård 1 lam, 1 gås og
2 høns og for Vartovs gods 1 lam, 1 gås og 4
høns. En gård, nemlig nr. 5, var fritaget for
»beder« men afløsning herfor var måske inde
holdt i den særlige afgift på 8 td. havre, som
var pålagt denne gård. Den anden gård i bol
III, gård nr. 4, havde ligeledes en gammel
landgildeafgift, der ikke kan forklares, nemlig
3 skilling grot.
9 gårde i Vangede havde en havreafgift,
som antagelig oprindelig var pålignet som
afløsning for det såkaldte »gæsteri« d.v.s. fæ
stegårdens pligt til at underholde hovedgår
dens folk og vel især deres heste (»hovheste«).
»Gæsteri»afløsningen synes pålagt på grund
lag af kornskylden og fordelt ligesom i to sæt,
nemlig 3-3 Vi td. havre af de første fire gårde,
som kronen blev ejer af, og 1 td. havre af
Vartovs gods samt en universitetsgård.
Hermed skulle den gamle landgilde i Van
gede være forklaret. Det må tilføjes, at der i
1600-tallet til tider dukker enkelte mindre af
gifter op, som modsvarer rettigheder eller
pligter for fæstebønderne i byen, bl. a. »ol
dengæld», der var V-i ort pr. skovsvin eller 1
svin pr. 10 svin på olden i kronens skove,29
»fodernødspenge«,30 som Vartovs bønder be
28.
29.
30.
31.
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Fortid og Nutid XIV 144 f.
Bl. a. i lensrgsk. 1622.
F. eks. tb. 12.11.1640, 23.11.1643.
Tb. 28.11.1639.

talte til afløsning af pligt til at holde et krea
tur opstaldet for godsejeren, og »ægtpenge«
d.v.s. afløsning for kronens bønders pligt til
kørsel for Københavns slot.31

Byens struktur
Gårde, tofter og gadeareal
Bolskiftet har - som nævnt - utvivlsomt bi
draget væsentligt til, at byens struktur har
holdt sig forbløffende stabil i de fire hundrede
år af dyrkningsfællesskabets tid, som vi kan
følge gennem skriftlige kilder frem til fælles
skabets ophør i 1760, da alle gårdene blev
flyttet ud fra byen.
Vangede var, som andre sjællandske byer i
almindelighed var det, en by af gårde. Der
var kun ganske få huse, og ingen af dem
havde jord at dyrke. De 13-15 gårde som
udgjorde byen, var placeret på en jævn syd
skråning fordelt i to rækker på begge sider af
bygaden. Der var ca. 400 m. mellem søndre
og nordre vangeled (sidstnævnte er direkte
afmærket på et af de ældste kort fra udskift
ningstiden). På det bredeste sted havde det
aflange, pæreformede byareal en bredde på
lidt over 300 m. Bygaden, der stadig snor sig i
blide slyngninger gennem Vangede og er by
delens hovedstrøg, var i øvrigt alfarvej, en del
af Københavnsvejen, som førte fra Søborg til
Lyngby. Færdselen her var dog af ret be
grænset omfang, da den virkelig store trafik
fra hovedstaden mod nord dengang lå læn
gere mod vest.
Engang i 1500-tallet lykkedes det for Var
tovstiftelsen at få oprettet en helt ny gård i
Vangede - men den blev i øvrigt temmelig
hurtigt lagt sammen med byens mindste
gård, som lå i nærheden.
I 1600-tallet hændte det nogle gange, at der
en tid var to fæstere i én gård, uden at dette
medførte en varig deling; men i året 1675
fæstedes byens største gård (nr. 5) samtidig
til to nye fæstere, og delingen kom til at vare
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ved. I 1702 blev yderligere gd. nr. 1 delt i to
gårde, fordi fæsteren »af alderdom« afstod en
halv gård til en søn, og denne deling blev også
permanent. Fra 1702 til 1766 var der herefter
15 gårde i Vangede (2 gde. sammenlagt og 2
gde. delt).
Gårdenes rækkefølge i byen kan fastslås på
grundlag af detailoplysninger, som er samlet
om de enkelte gårde. Det viser sig at være
nøjagtig den samme rækkefølge, som fæste
bøndernes navne står opført i i skattemand
tallene fra 1600 og senere, i markbogen 1682
og i flere andre kilder. Gårdenes beliggenhed
er angivet begyndende ved byens nordøstre
hjørne og derefter »med solen« rundt om by
gaden for så at slutte med den sidste gård i
det nordvestre hjørne.
Der var faktisk ganske god plads til 13 - 15
gårde inden for det indhegnede byareal i
Vangede. Ved delingen af nr. 1 fandt man da
også plads til begge halvgårde tæt op ad hin
anden. Derimod gik det anderledes i den an
den ende af byen, hvor en halvgård af nr. 5
blev flyttet helt over på den vestre side af
gaden. Sådan var det i hvert fald op til året
1766; men der var så god plads nord for hel
gårdens gamle grund, at det synes sandsyn
ligt, at begge halvgårde efter delingen i 1675
har ligget ved siden af hinanden; men i så fald
mangler vi en forklaring på, hvorfor den ene
halvgård siden er blevet flyttet.
Tofterne, der jo var særeje til de enkelte
gårde, var temmelig små og uregelmæssige.
Gårdene på vestsiden havde i 1682 deres tof
tejord liggende samlet i et trekantet stykke
jord nordligst i byen, medens østsidens tofter
var en række beskedne jordstykker, ca. 30-40
alen brede, liggende ud for gårdenes byg
ninger. Det var et særpræg for den gamle
byplan i Vangede, at her var der et temmelig
stort fælles gadeareal og ingen af den slags
tofter i tilknytning til bygningerne, som ellers
var almindeligt forekommende i langt de fle
ste landsbyer. Der er nok en forbindelse mel
lem disse to ejendommeligheder, men hvil
ken?
Den faste struktur af byen og fæstegårdenes
fordeling mellem mange godsejere, der kan
påvises fra 1300-tallet, kan ikke være opstået
pludseligt, men fra tiden før 1300-tallet findes

absolut intet skrifligt bevaret, som kan oplyse
om landsbyen Vangede - dog er der måske en
enkelt undtagelse, selve navnet på bebyggel
sen.
Byens navn er et oprindeligt naturnavn
»wang with», der egentlig blot betyder sådan
noget som »den dyrkede jord i skovene«; men
sammenholder man det relativt unge navn
med bebyggelsesnavne, der indeholder
»with« eller »ved« (træ, skov) andre steder i
landet, samt i Norge, Sverige og England,
kan det skønnes - meget rundt regnet - at
bebyggelsen på vangen i skovene tidligst kan
være grundlagt omkring år 800.Herved bliver
det tidsrum, da vi står helt uden konkrete
oplysninger om landsbyen Vangede altså ind
skrænket til »kun« at være 3-400 år. Men der
er sket meget i de år.
Hvis bolinddelingen ikke har eksisteret al
lerede fra landsbyens grundlæggelse, må den
være blevet indført kort tid derefter. Der er
vist nogenlunde almindelig enighed om, at
systemet med et vist antal lige store bol, som
tilsammen udgør en landsby, har fungeret
som skattelæg for ledingspligtens afløsning;
men om et bol oprindelig har bestået af en
eller flere »boliger« (familieboliger), derom er
der ikke enighed.
Indskrænker man sig nu udelukkende til
tilfældet Vangede og ser på skemaet side 270
over byens 5 bol, må det siges, at det fore
kommer ret urimeligt, at 5 énfamilies bol
gårde i løbet af det begrænsede åremål, som
ovenfor er nævnt, kan have udviklet sig til 13
gårde. Men på den anden side: Delinger af
bol har fundet sted. Når f. eks. gd. nr. 8 har ’/i
af bol IV og '/» af bol V, kan der næppe være
tale om en ordning, der har eksisteret fra
bolenes oprindelsestid. Men skemaet viser så
mange muligheder for bol-delinger (ved arv,
køb eller salg), at vi hellere må lade alle de
lings-teorier fare og blot fastslå, at delinger
sandsynligvis er foretaget i de første århun
dreder, byen har eksisteret, før Vangede blev
fæstegods under mange forskellige godsejere.
Om den ældste struktur for landsbyen
Vangede kan i øvrigt bemærkes følgende. Selv
om byens største gård, nr. 5, på ganske en
kelte punkter indtager lidt af en særstilling
(bl. a. vedr. landgilden, se side 276), er der
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intet, som tyder på, at byen en tid kan have
haft den kendte landsby-struktur fra ældre
middelalder: En større gård, beboet af en
bryde, og i tilknytning til den nogle landboer
(Jylland) eller gårdsæder (Sjælland). Endvi
dere er der heller ikke —f. eks. i det velbe
varede marknavnestof - fundet noget, der
kunne tyde på, at byen på et tidspunkt er
blevet flyttet.
Der forekommer heller ikke oplysninger om
kirkejord, »ornum« eller anden gammel sær
jord, som kan have grebet forstyrrende ind i
byens gennemførte, velbevarede bolskifte.
Den smule »forlods jord», som er undtaget
bolskiftet, er så minimal, at den ikke er værd
at hæfte sig ved i denne forbindelse.
Men kan vi ikke komme videre med pro
blemerne om Vangedes ældste struktur på
grundlag af skriftlige kilder, er det til gengæld
særdeles inspirerende at se på de storartede
resultater, som arkæologien - delvis ved nye
metoder - har opnået andre steder i vort land
vedrørende de ældste landsbyer og det ældste
landbrug.
Endnu er ingen hel sjællandsk landsby fra
vikingetid eller ældre middelalder udgravet;
men i Jylland har arkæologerne i de sidste år
foretaget omfattende landsbyudgravninger
og har gjort fund og iagttagelser, som absolut
vil fa afgørende indflydelse også på den æld
ste sjællandske landsbyhistorie, bl.a. må vel
nu de store udgravninger ved Borup Ris på
Midtsjælland (påbegyndt omkr. 1960) tages
op til ny vurdering.
Lægger man nu arkæologernes grundplan
for perioden ca. 700 - 900 fra den fuldt ud
gravede jyske landsby Vorbasse, 30 km. vest
for Vejle, ved siden af Vangedes byplan kan
man ikke undgå at bemærke en tydelig lighed
mellem de to strukturer. Vorbasse havde den
gang 7 - 8 gårde grupperet på en lav bakke
kam i to rækker omkring en bygade fuldstæn
dig som i Vangede. Det var store enlængede
gårde af nogenlunde samme størrelse med
stald i den ene ende. Til hver gård hørte et
jordstykke afgrænset ved gærder, en toft, som
det kendes fra de fleste yngre danske lands
byer, men ikke i Vangede. Toftens bredde ud

mod gaden var ca. 60 m., medens længden
varierede fra 60 til 130 m. På toften var der
foruden gårdens bygninger talrige »grube
huse« og andre mindre bygninger. Fra ca.
950 skete der en ændring i bebyggelsen, idet
der byggedes selvstændige staldbygninger.
Gårdene fik nu altså to parallelle længer.32
Det samlede byareal i Vorbasse var ca. 400
gange 300 m. - i Vangede ca. 400 m. gange
200 m.
Er der egentlig noget til hinder for at an
tage, at Vangedes ældste struktur har lignet
den, som nu - fra samme tid - er fundet i
Vorbasse?

Det ældste landbrug
Vedrørende oldtidens landbrug har arkæolo
gerne i de sidste år opnået meget betydelige
resultater. Ja, faktisk oplever vi for tiden den
ejendommelige situation, at vi i det gamle
landbrugsland Danmark kender oldtidens
landbrug væsentlig bedre, end vi kender den
ældre middelalders!
Århundrede efter århundrede, i 4000 år fra
den yngre stenalder og frem til den yngre
vikingetid, kan arkæologerne nu følge de skif
tende faser i udviklingen af jordbruget så
nøje, som ingen førhen har tænkt, det ville
være muligt; men netop ved overgangen mel
lem vikingetid og middelalder er de - for
håbentlig kun foreløbigt - standset.
Det medfører bl. a., at nogle helt vitale
spørgsmål vedrørende landbrugshistorien
stadig står åbne. Hvornår og hvordan be
gyndte det dyrkningsfællesskab, som kom til
at sætte sit afgørende præg på landbruget i
Danmark gennem nogle århundreder - indtil
for bare 200 år siden? Hvordan og hvornår
indførtes bolskiftet?
Det er klart, at selve inddelingen i bol har
eksisteret længe måske endda meget længe før det forholdsvis avancerede bolskifte blev
indført.
Der findes fra sidste halvdel af 1200-tallet
overleveret nogle sparsomme oplysninger fra

32. Gyldendals og Politikens Danmarks Historie II 185.
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Figur 2. Bister Boels zL. Rekonstruktionen a f åsen i 1682.
I stiliseret form ses her gårdens agre efter markbogen. Det
ses på agerlængderne, at de er udmålt efter bol.

Sønderjylland om bol på landsbymarken af
en helt anden art end de bol, som her er så
grundigt omtalt for byen Vangedes vedkom
mende. De synes hver for sig at have bestået
af et sammenhængende stykke jord på byens
mark, som havde én ejer og havde sit eget
navn, ofte efter ejeren, f. eks. Dukisbol, Eversbol, Snursbol og Totisbol, men også med
navne som Frendebol, Landbol, Mulebol.33
Spor af disse bol med navne er formentlig
bevaret i marknavne mange steder i landet,
ja, såmænd om der ikke også findes et mark
navn i Vangede, der kan være rester af et
sådant bol. Midt på marken nord for byen lå
en ås, der i 1682 kaldes »Bister Boels As« og i
1766 »Bister Boels Agre«.
Disse bol, som helt forsvandt, da bolskiftet
kom og sejrede, har åbenbart været selveje,
og de kan måske siges at have været en slags
udvikling af oldtidens små digevoldingsagre,
der er velkendte i Danmark såvel som i hele

Nordvesteuropa og vel også har været dyrket
af enkeltpersoner (eller familier).
Men det er gætterier. Sikkert er det der
imod, at arkæologerne i Vorbasse klart har
tidsfæstet en periode omkr. år 1000, da lands
byen havde en omfattende kvægdrift, der
grundede sig på et stort græsningsområde,
mens korndyrkningen kun omfattede en min
dre del af byen jord. Der var i denne periode i
hele byen i alt båse til ikke mindre end ca. 300
- 350 store husdyr, mest kreaturer. Ganske
vist var det nogle små køer (å ca. 200 kg. - en
ko i nutiden vejer ca. 600 kg), og mælkeydel
sen var ringe efter vore begreber. En skikkelig
nutidsko giver på årsbasis 10 gange så megen
mælk, som en ko fra dengang. Men alligevel der har vel næppe siden været så mange køer i
landsbyen Vorbasse.
Har det mon været noget lignende i Van
gede?
Det store husdyrhold indskrænkedes, da
der skete en stor strukturændring af landbru
get. Græsningsarealet blev afløst af en mere
intensiv udnyttelse afjorden gennem en om-

Figur 3. Bister boels Agre. Udsnit a f udskiftningskort fr a
1766. Nord fo r byen ved vangegærdet mellem Lille Vang og
Stolpe Vang.

33. C. A. Christensen i Hist. Tidsskr. 83 s. 17 f., Poul Meyer: Danske Bylag 246, Sønderjyske Stednavne II
596 f.
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fattende korndyrking. Var det hjulploven,
som blev indført ved denne lejlighed og dan
nede de første »højryggede agre«, eller var det
overgangen til både vinter- og vårsæd, som
spillede en rolle? Sikkert er det, at der er sket
en stor forandring ved overgangen fra græs
ningsbrug til en større korndyrkning i alsædbrug eller i to eller trevangsbrug. Et nyt sy
stem, en regulering af den dyrkede jord, blev
nødvendig. Bolskiftet indførtes.
Var det sådan det gik til, da dyrkningsfæl
leskabet blev indført i Vorbasse og i mange
andre landsbyer? Vi ved det ikke, men vi
venter i spænding på, at arkæologerne må
klare nogle af de store problemer, som agrar
historikerne nu - forgæves - har har tumlet
med i mere end 100 år her i landet.
Hvem ved, måske venter der os flere store
overraskelser?

Andre jordfordelinger
Bolskiftet var måske det ældste og det mest
udbredte system, der anvendtes ved jordfor
delingen i danske landsbyer i fællesdyrk
ningstiden. Det dominerede en tid fuldstæn
dig på Sjælland og i Skåne. Men der fandtes i
middelalderen og senere også andre grundlag
for at foretage inddeling og fordeling af lands
byens dyrkede jord. De varierede fra egn til
egn, ja, kunne i nogle tilfælde tilmed være
forskellige fra by til by inden for det samme
sogn. Så broget var det samlede indtryk af
jordfordelingerne, at ingen i ældre tid (og
forøvrigt heller ikke i nutiden) har vovet at
opstille en blot nogenlunde komplet oversigt
over alle jordfordelings-principper, der blev
anvendt inden for Danmarks riges grænser.
Engang - formentlig allerede i sidste halv
del af 1400-tallet - ser det ud til, at en inter
esseret mand har påtaget sig at supplere sit
lovhåndskrift med en jorddelingsliste, som
derefter - i mangel af bedre - blev afskrevet i
utallige lovhåndskrifter og har voldt adskil
lige historikere megen hovedbrud.34 Listen

består i al sin enkelhed af 8 ligninger i 8 linier
og slutter temmelig bombastisk: »Denne fore
skrevne jord ere de agre og de enge, som
bonden haver under sin plov og sin le, og ej
andre jord«, men dette er nu ikke rigtigt, i
hvert fald ikke, hvis vi bevæger os uden for
Sønderjylland, hvor forfatteren så åbenbart
hører hjemme. Han begynder nemlig sin liste
med at nævne »fjerding« og »otting« jord som
jorddelingsenheder, og det var de netop ty
pisk i nogle dele af denne landsdel, parallelt
med »bol« og »mark skyld« andre steder i
landet (jordfordeling efter fjerding og otting
træffes også andre steder i landet - for slet
ikke at tale om Sverige!).
Når den gamle jorddelingsliste har været så
besværlig at tyde, beror det vistnok især på,
at man - efter forfatterens slutbemærkning,
har villet gøre den til én sammenhængende
fremstilling af al jorddeling, medens den i
virkeligheden delvis uden sammenhæng næv
ner de forskellige former for jorddeling, som
forfatteren kender eller har hørt om. På
samme måde nævner andre yngre forfattere
ofte som kuriosa eksempler på mange jordfor
delinger. Selv Arent Berntsen kan ikke dy sig
for i sin omfangsrige beskrivelse af jordde
lingen på hans tid (omkr. 1650) at nævne
kuriøse eksempler på »gammel jorddeling«
uden at gøre forsøg på nærmere forklaring.35
Man plejer at sige, at bolskiftet afløstes af
solskiftet, således som det allerede kort om
tales i de gamle landskabslove, og det er da
også rigtigt, at det var en væsentlig ændring i
jordfordelingen, at agrene på marken nu blev
ordnet sådan, at de lå i samme rækkefølge
»med solen« præcis som gårdene og deres
tofter inde i byen, men endnu væsentligere
var dog vel størrelsen af det jordareal af by
marken, som tilfaldt den enkelte gård, og den
blev vistnok også i de fleste tilfælde ændret
ved solskiftets indførelse. Det skete ikke blot i
de tilfælde, da hele byen eller blot en stor part
af gårdene samtidig med solskiftets indførelse
blev ligedelt (egaliseret). Det skete vist i flere
tilfælde, end man i almindelighed regner
med.

34. Se f. eks. Kulturhist. Lex. under »Ager« og »Bol« og Sv. Akjær i »Mål og Vægt« s. 236 f.
35. »Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed« (1650-56).
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Jævnsides med bolskiftets gamle kvotade
ling af landsbyjorden eksisterede der fra gam
mel tid (måske nogle steder allerede fra byens
grundlæggelse) en fordeling af jorden efter
mark skyld (kornskylden); men med solskif
tets indførelse blev »gammel skyld« det al
mindelige rebningsgrundlag, og derved blev
det.
Nogle steder udviklede det sig sidenhen så
ledes, at ikke alene kornskylden, men også de
mange små »beder«, som landgilden var ble
vet forøget med i tidens løb, skulle regnes
med, når byen blev rebet; det findes doku
menteret i adskillige rebningsbreve fra 1500tallet.
Søger man en almindelig karakteristik for
jordfordelingernes grundlag i 1500-tallets
Danmark, finder man den næppe bedre end
den, der står i Christian Ills Koldingske Re
ces fra 1558 i bestemmelserne om »Hvorledes
mark og ejendom skal rebes«. Hvis marken
forhen har været rebet efter bol, fjerding, otting eller mark sølv jord (1 mark guld = 8
mark sølv - udbredt jordvurderingsgrundlag
i Jylland), skal dette danne grundlag også for
den nye rebning. Findes der jord, som ikke
tilforn har været rebet, skal den rebes »efter
gammel landgilde og skyld«.
Mærkelig nok synes udsæden ikke at være
brugt som rebningsgrundlag i Danmark, selv
om »sædejord« eller »sædeland« har været
almindelig anvendt som jordmål helt fra
ældre middelalder (f. eks. i »Falsterlisten« i
Kong Valdemars jordebog), ja, i Thy og Han
herred regnes der den dag i dag i daglig tale i
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nogle tilfælde med td. sædeland (1 td. »sæde«
= 10.000 kvadratalen).
Ser man lidt nøjere på markbøgerne fra
1652, er man ikke i tvivl om, at man i mange
landsbyer efterhånden har fundet det prak
tisk at fordele jorden efter agre, men bestemt
ikke uden et system. Det er f. eks. ikke til
fældigt, at mange af de landsbyer, der nu af
agrarhistorikere bekvemt rubriceres med
»uregelmæssig agerfordeling« samlet har 240
eller 480 agre (altså et helt antal »mark«
agre) og derfor alligevel på en eller anden
måde må være reguleret. Det gælder også nye
landsbyer oprettet i 1400- eller 1500-tallet
ved deling af en større gård.
I øvrigt kunne mange interessante og hidtil
upåagtede enkeltheder vedrørende jordforde
lingen i fællesdyrkningstiden komme frem,
hvis flere lokalhistorikere ville forlade anejagten for en tid til fordel for »totalundersøgel
ser« af enkelte landsbyer, d.v.s. undersøgel
ser, som inddrager alle relevante ældre kilder
vedrørende jordfordeling, landgilde, ejen
domsforhold, marknavne m.v. i en samlet un
dersøgelse. Mange gode, nyere kildeudgivel
ser, fotokopieringen og - ikke mindst de
mange aktive lokalhistoriske arkiver står jo
nu til rådighed for lokalhistorikeren. Kom der
tilstrækkelig mange af den slags undersøgel
ser på de lokalhistoriske arkiver, kunne det
måske blive muligt at opstille regionale og til
sidst landsdækkende oversigter over jordfor
delingerne i hele landet. Men - der er lang vej
hjem! Vi må nok først sætte vor lid til hjælp
fra arkæologien.
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Lars M. Banke:
Museernes forpligtelser over for
offentligheden og forskningen
- om rækkevidden af museumslovens
§2
Det fremgår af museumslovens § 2, at muse
erne bl.a. har til opgave ».... at gøre sam
lingerne tilgængelige for offentligheden og at
stille samlingerne til rådighed for forskningen
Hvad skal der egentlig nærmere forstås ved
denne forpligtelse ? Hvad kan og hvad skal
museerne ? Rækkevidden af museumslovens §
2 - og dermed besvarelsen af de ovennævnte
spørgsmål - er mig bekendt aldrig rigtig ble
vet diskuteret.
Det er ikke kun en diskussion om lovpara
graffer. Museernes rolle i samfundet er langt
hen ad vejen netop bestemt af museumslo
vens § 2 om museernes opgaver. Det er ikke
hensigten i denne artikel at tage hele pro
blematikken omkring museernes samfundsmæsssige opgaver op, men alene at lægge op
til en debat om den del af museumslovens
opgavebestemmelse, der vedrører forpligtel
sen til »... at gøre samlingerne tilgængelige
for offentligheden og at stille samlingerne til
rådighed for forskningen...«, og som udgør
det lovmæssige grundlag for museernes virk
somhed i samfundet.
Indledning
Når man skal forsøge at finde baggrunden for
en lovbestemmelse, plejer man normalt at gå
til lovmotiverne, d.v.s. blandt andet bemærk
ningerne til de enkelte bestemmelser i lovfor

slaget. Her viser der sig imidlertid det inter
essante, at bemærkningerne til museumslo
vens § 2 slet ikke forholder sig konkret til
beskrivelsen af museernes opgaver. Det kon
stateres blot, at »... museernes opgaver be
skrives i loven i lighed med den opgavedefi
nering og -beskrivelse, der i løbet af 1970’erne
har fundet sted for så godt som alle sam
fundets sektorer.«
Der er altså ikke megen hjælp at hente i
lovmotiverne, når man skal fastlægge række
vidden af forpligtelsen i museumslovens § 2.
Gøre tilgængelig for offentligheden
Der indgår imidlertid et par vendinger eller
begreber i lovens § 2, som det nok - uden at
forfalde til juridiske spidsfindigheder - er
værd at opholde sig lidt ved af hensyn til den
videre diskussion.
Samlingerne skal »gøre(s) tilgængelige for
offentligheden« og »stille(s) til rådighed for
forskningen«.
Selv om det med en vis ret kunne hævdes,
at der rent sprogligt ikke er meget forskel på
at »gøre tilgængelig« og »stille til rådighed«,
må man nok alligevel gå ud fra, at når der i
lovteksten er anvendt to forskellige formu
leringer om museernes forpligtelser vedrø
rende samlingerne i forhold til dels offent
ligheden, dels forskningen, så er der tænkt
over disse formuleringer.
Men hvad tænkes der da på, når man bru
ger vendingen »gøre samlingerne tilgængelige
for offentligheden«, som godt kan virke som
en lidt gammeldags formulering? Ud over det
indlysende krav, at museerne skal være åbne
for offentligheden på forud bekendtgjorte
tidspunkter, jfr. lovens § 11, stk. 1, nr. 11.

*Lars M. Banke, f. 1954. Cand. scient, pol., fuldmægtig i Kulturministeriet. I perioden 1985-90 fuld
mægtig i Statens Museumsnævns sekretariat.
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Som nævnt indledningsvis er der ikke me
gen hjælp at hente i bemærkningerne til mu
seumsloven af 1984, hvor bestemmelsen kom
ind i loven. Men hvis man går helt tilbage til
den første museumslov, nemlig 1958-loven
om de kulturhistoriske lokalmuseer, fremgår
det af denne lovs § 1, at disse museers formål
var »... at indsamle og bevare genstande fra
fortiden og gøre disse tilgængelige, således at
de kan udnyttes i folkeoplysningens og viden
skabens tjeneste«.1 Det lidt bemærkelsesvær
dige er imidlertid, at heller ikke disse for
muleringer er der nærmere redegjort for i lov
motiverne!
I 1959 blev der udsendt en bekendtgørelse i
tilknytning til loven, hvori det bl.a. blev fast
sat, at »Samlingerne skal være anbragt på
betryggende måde i de for de pågældende
genstande bedst egnede lokaler. I udstillings
rummene skal genstandene være anbragt ef
ter pædagogiske principper, opstillet oversku
eligt og med understregning af områdets sær
præg. Ved etikettering og forklaringer skal
publikum kunne orienterede sig om museets
indhold. Der bør afholdes skiftende udstil
linger og særudstillinger for at fremme be
folkningens interesse for museet. I studierum
mene, hvortil særligt interesserede kan få ad
gang, skal genstandene være ordnede efter
saglige principper.«2
Der er nok ikke tvivl om, at de ovennævnte
citater er inspirationskilde for formulerin
gerne i den nugældende museumslovs § 2.
Alligevel er man i et vist omfang henvist til at
gætte sig til, hvad der i dag menes med »... at
gøre samlingerne tilgængelige for offentlighe
den«.
Den mest nærliggende fortolkning tilsiger,
at formuleringen betyder, at museerne er for
pligtede til at udstille samlingerne, og at ud
stillingen skal være formidlet, således at be
folkningen - offentligheden - kan forstå, hvad
det handler om. Museerne må altså ikke have
alle genstandene gemt væk på magasinet!
Tværtimod pålægges museerne en aktiv

handling - nemlig en formidlingsindsats således at publikum kan se de pågældende
genstande og forstå den sammenhæng, som
de har indgået i.
Dernæst skal samlingerne »stilles til rådig
hed for forskningen«. Altså har forskere en
videre adgang til museernes samlinger end
publikum i almindelighed. F.eks. mulighed
for at undersøge de enkelte genstande nøjere
og adgang til magasinerne samt vel også krav
på mere hjælp og service fra museets side.
Det er imidlertid vigtigt i denne sammen
hæng at slå fast, at museerne har forpligtelser
ikke bare over for forskningen, men også over
for offentligheden.
Hvad skal der da forstås ved »offentlig
heden« ? »Offentligheden« er os alle sammen!
Samfundet! Man kan vel parallelisere til lov
givningen om offentlighed i forvaltningen d.v.s. den lovgivning, som (med visse be
grænsninger) sikrer offentligheden adgang til
at se de sager, der er eller har været under
behandling i den offentlige forvaltning hvoraf det fremgår, at »enhver» har denne
ret. Det er således ikke engang et krav, at den
der fremsætter begæringen, er dansk stats
borger eller har bopæl her i landet. Der stilles
i offentlighedsloven ikke krav om en vis alder
eller modenhed, ligesom juristerne må kon
statere, at heller ikke »notoriske kværulanter«
er udelukkede.3
»Offentligheden« i museumsloven må altså
på linie hermed skulle forstås i allerbredeste
forstand. Museerne skal være åbne for alle og
ikke kun for snævre kredse af befolkningen f.eks. udelukkende medlemmer af bestemte
foreninger.
På den anden side er det også vigtigt at slå
fast, at museernes lovmæssige forpligtelser
over for offentligheden er relativt begrænsede,
nemlig at samlingerne skal udstilles og for
midles. Men det udelukker naturligvis ikke,
at museerne i praksis giver alle adgang til
samlingerne i bogstaveligste forstand - selv
om det altså ikke er en pligt i henhold til

1. Lov nr. 166 af 7. juni 1958 om de kulturhistoriske lokalmuseer.
2. Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 3. marts 1959 vedrørende lov om de kulturhistoriske
lokalmuseer.
3. Betænkning nr. 857 om offentlighedslovens revision, København 1978, p. 118.
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museumsloven. Loven angiver minimums
kravene i relation til offentligheden.
Men museerne er også at betragte som
samfundets kollektive hukommelse, som efter
min opfattelse principielt bør stå til rådighed
for alle - uanset om man er forsker eller bare
har brug for at vide noget om et eller andet,
som befinder sig på museet.
Museernes rolle i forhold til det omgivende
samfund er således efter min opfattelse ikke
bare at udstille, selv om man i henhold til
museumsloven kan »nøjes« med det. Museer
nes forpligtelser som serviceorganer i forhold
til offentligheden må række videre. Hvis en
interesseret publikummer har behov for at se
en genstand, der tilfældigvis befinder sig på
magasin, bør denne genstand findes frem til
vedkommende, eller der må gives adgang til
magasinet. Ressourceforholdene kan gøre, at
en sådan service kræver forudgående aftale,
men i museets interne prioritering må der
også tages højde for sådanne publikumsrettede særopgaver. En udvidet fortolkning af
forpligtelsen om »... at gøre samlingerne til
gængelige for offentligheden« tilsiger, at det
ikke kan være tilstrækkeligt i forhold til ånden
i loven bare at udstille (en del af) samlin
gerne. Også rent sprogligt må »tilgængeliggørelsen« tages mere bogstaveligt!
Man kunne på denne baggrund overveje
ved næste revision af museumsloven at præci
sere, at samlingerne skal stilles til rådighed ikke bare for forskningen - men for alle. I
lovsprog hedder det vist »enhver«.

Forskningen
Hvad skal der så forstås ved »forskningen«,
altså i praksis »forskere« ? Her er der hjælp at
hente i Rigsarkivets tilgængelighedsregler,
som findes i »Bestemmelser og vejledning«
(Rigsarkivet 1984). Rigsarkivet har fastsat
forskellige bestemmelser for de to grupper,
der har behov for adgang til arkivalierne i
arkivet, nemlig dels de institutioner, som har
afleveret arkivalierne til arkivet, dels forskere.
»Forskere« skal ifølge Rigsarkivets bestem
melser forstås i bredeste betydning, idet det
omfatter alle, der har et begrundet ønske om
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at undersøge arkivalier, enten på læsesalen
eller ved udlån.
Der stilles således ikke krav om en akade
misk uddannelse eller om, at den pågældende
er ansat ved eller på anden måde tilknyttet en
forskningsinstitution.
Hvis man »overfører« Rigsarkivets bestem
melser til museumsområdet, vil det sige, at
også amatørarkæologer, slægtsforskere og
studerende - samt almindeligt lokal- eller
kulturhistorisk interesserede - må indgå i
gruppen af forskere, som har krav på at få
stillet samlingerne til rådighed.
Der er nemlig ingen grund til at tro, at
museerne vil kunne påberåbe sig mere re
striktive regler end Rigsarkivet i spørgsmålet
om, hvem der som forskere har adgang til
samlingerne.
Museernes samlinger
Hvad skal der da forstås ved »samlinger« ?
Ud fra en normal forståelse af ordet må
»samlingerne» være lig med de genstande,
der er registreret i museets protokol samt de
genstande, der i øvrigt befinder sig på mu
seet.
Det vil sige, at også eventuelle uregistre
rede genstande må være omfattet af muse
umslovens § 2. Hvis dette ikke skulle være
tilfældet, ville de museer, der ønskede at
»omgå« lovens § 2, jo blot kunne undlade at
registrere indkomne genstande eller evt. for
sinke registreringen af genstandene. Det er
måske en lidt teoretisk diskussion, fordi mu
seerne som bekendt i loven også er pålagt en
forpligtelse til registrering af samlingerne.
Det vil også sige, at eventuelle genstande,
der er udlånt til eller deponeret på museerne,
i princippet må være omfattet af lovens § 2 på
linie med museets »egne« genstande. Bag
grunden for dette synspunkt er blandt andet,
at der anvendes offentlige midler til de på
gældende genstandes opbevaring, sikring og
konservering m.v. Der kan dog være klausu
ler i forbindelse med deponeringen, som gør
det nødvendigt at henvise eventuelle anmod
ninger om at fa genstanden stillet til rådighed
- til f.eks. et forskningsprojekt - til den på
gældende genstands formelle ejer.
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»Samlingerne« må - i forbindelse med for
pligtelsen til at stille disse til rådighed for
forskningen - endvidere omfatte de oplysnin
ger, som museet er i besiddelse af om gen
standene i samlingerne. En sådan adgang føl
ger efter min opfattelse naturligt i forlængelse
af, at samlingerne skal stilles til rådighed for
forskningen. De »nøgne» genstande er jo i
vidt omfang uanvendelige i forskningssam
menhæng. Først når forskeren kender fundog erhvervelsesomstændigheder o.s.v., er det
muligt at anvende genstandene i forskningen.

Begrænsninger i offentlighedens og forskningens
adgang
Nu skal man dog ikke tro, at der slet ingen
begrænsninger er i offentlighedens og forsk
ningens adgang til museernes samlinger. I
det følgende vil en række af disse begræns
ninger blive diskuteret, men en del myter og
misforståelser om museernes muligheder for
at begrænse adgangen vil også blive forsøgt
aflivet.
Først og fremmest er der naturligvis for
skellige museumsfaglige og -etiske hensyn,
der gør, at ikke alle genstande - herunder
arkivalier - og oplysninger ukritisk kan stilles
til offentlighedens/forskningens rådighed selv om forskere nok har en videre adgang til
sådanne oplysninger end »almindelige men
nesker«.
Det drejer sig bl.a. om beskyttelse af arkæ
ologiske lokaliteter, meddelere, kilder m.v. og
hensynet til involverede personers, institutio
ners og 3. persons berettigede krav på be
skyttelse af oplysninger, der hører privatlivet
til. Derfor henviser Statens Museumsnævns
standardvedtægter da også til muligheden for
at tilgængelighedsbegrænse arkivalier i over
ensstemmelse med Rigsarkivets regler, som
netop har fastsat visse beskyttelsesperioder
(80-100 år) for adgangen til sådanne oplys
ninger. Dog med mulighed for dispensation
til forskere. Eventuelt kan forskere pålægges
tavshedspligt eller at anonymisere sådanne
oplysninger i tilfælde af publicering.
Det er imidlertid - juridisk set - kun i

ganske ekstraordinære situationer museet kan
blive gjort ansvarlig for, hvorledes forskerne
behandler - herunder evt. misbruger - op
lysninger, som de lovligt har faet adgang til
på museerne. Det gælder både i relation til
straffelovens bestemmelser om krænkelse af
privatlivets fred m.v. og i relation til ophavs
retslovgivningen. Hvis forskeren overtræder
disse lovbestemmelser, er det et forhold mel
lem den pågældende forsker og den eller dem,
som måtte føle sig krænket, eller hvis ophavs
rettigheder er blevet gået for nær. Museet kan
ikke hindre forskeres adgang til samlingerne
med henvisning til en frygt for, at adgangen
kan blive misbrugt i forhold til anden lov
givning.
De genstande eller arkivalier, som forske
ren ønsker adgang til, kan være behæftet med
klausuler, som i større eller mindre grad hin
drer, at de pågældende genstande kan stilles
til rådighed. Altså ikke klausuler, som museet
selv har lagt på genstande, men som en even
tuel giver i sin tid har stillet som betingelse i
forbindelse med overdragelsen til museet. I
den forbindelse skal der for god ordens skyld
gøres opmærksom på, at de statsanerkendte
museer i henhold til museumsbekendtgørel
sens § 5, stk. 2 ikke må modtage genstande
eller samlinger, der er behæftet med klausu
ler, uden forelæggelse for museumsnævnet.
Også bevaringshensyn er naturligvis en le
gitim begrundelse for at nægte adgang til en
konkret museumsgenstand. I henhold til mu
seumsloven er museerne også forpligtede til
at sikre samlingernes bevaring, som dækker
både konservering og forsvarlige opbeva
ringsforhold. Man er på denne baggrund for
pligtet til at hindre slitage eller nedbrydning
af genstandene og denne forpligtelse kan na
turligvis anvendes som begrundelse for at
nægte udlån til f.eks. forskningsbrug. Muse
erne skal jo sikre kulturarven ikke kun for den
nulevende generation, men også for fremti
den.
På den anden side er det magtfordrejning et andet yndet juridisk udtryk - hvis museet
forsøger at omgå lovens § 2 med henvisning
til bevaringsmæssige hensyn, hvis dette rent
faktisk ikke er tilfældet.
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Kommerciel udnyttelse
Nogle museer har den opfattelse, at man bør
forhindre kommerciel udnyttelse af genstan
dene i museernes samlinger, eller i hvert fald
at andre end museet selv udnytter genstan
dene kommercielt. Ofte sker dette med hen
visning til, at museet har ophavsret til muse
umsgenstandene i samlingerne.
Denne opfattelse er der næppe belæg for i
museumsloven - og for den sags skyld heller
ikke i ophavsretsloven. Ejendomsret og op
havsret er i øvrigt to vidt forskellige ting, som
principielt er uafhængige af hinanden.
Museet har kun i visse tilfælde ophavsret til
de genstande eller værker, der befinder sig i
samlingerne. Først og fremmest fordi det kun
er »kunstneriske værker« og ikke almindelige
brugsgenstande, der er beskyttet af ophavs
retsloven, og for det andet, fordi denne be
skyttelse kun varer 50 år efter ophavsman
dens død.
Med andre ord er størstedelen af genstan
dene på de kulturhistoriske museer og en stor
del af værkerne på kunstmuseerne ikke be
skyttet af ophavsretsloven. Bortset fra den
såkaldte »droit moral« beskyttelse, som det
vil føre for vidt at komme ind på i denne
sammenhæng. Jeg vil i denne forbindelse
henvise til den vejledning i ophavs- og fotoret
for arkiver, museer og billedsamlinger, som i
nær fremtid vil blive udsendt af Landsfor
eningen til bevaring af fotografier og film.
Selv om museerne ikke har ophavsret til
genstandene, har de naturligvis den fysiske
ejendomsret til genstandene, og denne ret kan
- som hvis det havde været en privatperson,
der havde ejet genstandene - bruges til at
fastsætte vilkår for andres benyttelse. Ejen
domsret til en genstand defineres almindelig
vis som retten til at disponere over denne
genstand i enhver henseende. Men selv i et
samfund som det danske, hvor ejendomsret
ten normalt betragtes som ukrænkelig, er
denne råderet dog begrænset af anden lov
givning. Det vil i det konkrete tilfælde sige
museumsloven, som netop pålægger muse4. Danske Museer Nr. 1/1990.
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erne en forpligtelse til ikke alene at bevare de
genstande, de ejer, men også at gøre sam
lingerne tilgængelige for offentligheden og
stille samlingerne til forskningens rådighed.
Og hvad denne offentlighed så vil benytte
adgangen til genstandene til, vedkommer så
dan set ikke museet.
Museerne kan således ikke hindre - med
henvisning til museumsloven eller ophavs
retsloven - for eksempel et kommercielt firma
i at sælge kopier af bronzealdersmykker, eller
at et reklamebureau anvender Egtved-pigen
som koncept for en markedsføringskampagne
for et nyt vaskepulver. Et kunstmuseum må
også finde sig i, at andre fremstiller reproduk
tioner af de malerier, der befinder sig i muse
ets samlinger, og hvor ophavsretten er ud
løbet - eksempelvis de danske guldalderma
lere.
Jeg vil ovenikøbet vove den påstand, at
museerne - som offentlige institutioner, der
står til rådighed for samfundet - bør være det
ovennævnte smykkefirma m.v. behjælpelig
med at tilvejebringe fotografier og kopier af
de museumsgenstande, som de har brug for i
deres virksomhed.
Den kommercielle udnyttelse vil ofte være
afhængig af bistand fra det museum, som ejer
genstandene eller værkerne. For eksempel
kræver produktion af en reproduktion et or
dentligt fotografi af det pågældende maleri.
Det er min opfattelse, at museet ikke bør
nægte den ovennævnte producent et sådant
fotografi - selv om det muligvis kan gøres
uden at overtræde museumsloven; men som
jeg tidligere har redegjort for i en anden arti
kel,4 er det ikke ifølge museumsloven et krav,
at museets tjenesteydelser m.v. er gratis. Når
man aftaler »prisen« for museets bistand - i
det konkrete tilfælde for optagelsen af et foto
er det op til museet selv - d.v.s. museets
styrelse at fastsætte denne pris, og ofte vil den
netop være afhængig af formålet. Jo mere
kommercielt formål, jo højere pris. Der er for
mig at se ikke noget krav - implicit eller
eksplicit - om, at de, der ønsker at købe et
fotografi, skal have det til samme pris. Men et
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eller andet sted sætter museumslovens § 2
også en »overgrænse« for prisen. Hvis prisen
fastsættes så højt, at museernes naturlige for
pligtelser som samfundsmæssige institutio
ner, der er til for alle, bliver illusoriske, er det
efter min opfattelse magtfordrejning. Også
selv om det ikke er noget lovkrav, at alle skal
kunne købe fotografier på museerne. Med an
dre ord skal prisen for et sådant foto stå i et
rimeligt forhold til dels arbejdet forbundet
med at optage billedet, dels hvad anvendel
sen af et »tilsvarende« foto ville koste på det
kommercielle marked.
Museerne har altså ikke en generel »co
pyright« til de genstande, der befinder sig i
deres samlinger. Selv om den fysiske ejen
domsret til en genstand eller et kunstværk
tilhører museet, kan ophavsretten - hvis 50års grænsen fortsat gælder - godt tilhøre en
person uden for museet. Hvis for eksempel et
manuskript, hvor der ikke er gået 50 år siden
forfatterens død, befinder sig på et museum,
kan museet ikke - uden samtykke fra arvin
gerne, eller hvem der måtte have rettighe
derne - uden videre for eksempel udgive dette
manuskript. Modsat kan rettighedshaverne
ikke udnytte deres ret til at udgive manu
skriptet, hvis museet ikke vil give dem adgang
til det fysiske eksemplar af manuskriptet
(eventuelt i kopi).
En sag, der minder lidt om ovenstående
forhold - nemlig omkring udlevering af et
manuskript fra et museum - er for nylig ble
vet afgjort i Østre Landsret. Denne dom er i
virkeligheden den første dom, hvori række
vidden af museumslovens § 2 berøres.
Retssagen vedrørte flere aspekter omkring
ovennævnte manuskript, men det pågæl
dende museum havde nægtet at udlevere ko
pier af manuskriptet med henvisning til dels,
at man i henhold til praksis ikke udleverede
kopier af »utrykt materiale«, dels at museet
selv benyttede manuskriptet til den forsk
ningsvirksomhed, som man i henhold til mu
seumsloven også er forpligtet til at udføre.
Imidlertid fremgår det af landsrettens
dom, at »Sagsøgte (museet) har efter muse

umsloven pligt til at stille samlingerne til rå
dighed for forskningen, og sagsøgte kan der
for ikke afslå en anmodning fra sagsøgeren
om kopier af (manuskriptet) uden saglige
modstående hensyn. Den omstændighed, at
(manuskriptet) også fra museets side er gen
stand for forskning, findes ikke at udgøre en
tilstrækkeligt tungtvejende begrundelse for et
afslag (om udlevering af fotokopier),« idet
retten samtidig konstaterer, at manuskriptet
kan fotokopieres »uden nogen fare for tilside
sættelse af de hensyn, som sagsøgte skal vare
tage efter museumsloven, herunder hensynet
til (manuskriptets) bevaring.«3
Med andre ord er beskyttelse af museets
egen forskningsvirksomhed altså ikke en sag
lig begrundelse for at nægte at stille muse
umsgenstande til andre forskeres rådighed.
Man kunne dog også pege på, at der er en
modsætning indbygget i museumslovens § 2:
På den ene side pålægges museerne at forske i
samlingerne samtidig med, at de på den an
den side pålægges at stille samlingerne til
rådighed for forskningen (underforstået an
dre forskere end dem, der er ansat på muse
erne).
Det interessesammenstød, der kan være
mellem de to forpligtelser, er der ikke taget
stilling til i museumsloven. Også dette for
hold burde nok klargøres i forbindelse med
næste revision af museumsloven.
»Lukkede« arkæologiske fund
Den ovennævnte landsretsdom stiller i virke
ligheden også spørgsmålstegn ved Det Arkæ
ologiske Nævns »Retningslinier vedrørende
adgang til og publicering af arkæologiske
fund og undersøgelser«, som blev udsendt til
de arkæologisk arbejdende museer i januar
1989.
Retningsliniernes formelle status - og
DANs hjemmel til at udsende regelsæt om
adgangsforhold - er efter min opfattelse
uklar. På den ene side er der tale om »ret
ningslinier« (altså ikke-bindende), at reglerne
»anbefales af DAN« og at man »... henstille

5. Østre Landsret 6. afd. nr. 92/1988. Dommen er afsagt den 11. oktober 1989.
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(r) til museerne at følge reglerne«. På den
anden side fremgår det samtidig, at »DANs
bevillingspraksis i fremtiden vil blive knyttet
til overholdelse af de pågældende regler.«6
DANs retningslinier har eksplicit til formål
både at sikre adgang til arkæologiske fund og
dokumentation og at sikre indsamlerens ret
til (i en afgrænset periode) selv at publicere et
af ham/hende indsamlet materiale.
I retninglinierne fastsættes bl.a., at dersom
et fund ikke er publiceret 5 år efter udgrav
ningen - et større fund dog 10 år efter - kan
fundet »publiceres af andre.« I de oven
nævnte perioder på henholdsvis 5 og 10 år er
fundene »lukkede« ifølge regelsættet, og den
daglige leder af udgravningen (eller evt. mu
seets ansvarlige leder) har »rettighederne til
den ikke-publicerede del af materialet«.
Det fremgår dog af en anden af bestemmel
serne i retningslinierne, at »en institution kan
ikke nægte forskere adgang til at benytte upubliceret materiale ved komparative undersø
gelser« (§ 8b, 1. punktum), men samtidig
gives udgravningslederen vetoret, idet denne
»... skal orienteres om og godkende andre for
skeres adgang til materialet«, (paragraf 8b, 2.
punktum, min fremhævelse, LMB).
Der er også andre bestemmelser i DANs
retningslinier, som indskrænker andre forske
res adgang til arkæologiske fund, herunder at
udgravningslederen under visse omstændig
heder - som i øvrigt ikke defineres nærmere kan stille som betingelse for at give andre
forskere adgang til materialet, at han/hun op
føres som medforfatter til publikationen!
Jeg er opmærksom på, at DANs retnings
linier skulle være et fremskridt i forhold til
den hidtidige praksis, hvor også fund, der er
meget »gamle«, reelt har været utilgængelige
for forskningen, men til trods herfor mener
jeg, at DANs retningslinier er i strid med
museumslovens § 2. Det er ikke lovligt at
»lukke« arkæologiske fund i hverken 5 eller 10
år for at give den udgravende arkæolog lejlig
hed til at meritere sig. Desuden er det temme
lig uklart, hvad der i DANs regelsæt skal
forstås ved »rettigheder« og »materiale« - og
vel også »publicere«. Ejendomsretten til ind

samlet materiale (med det tilhørende doku
mentationsmateriale) tilhører uden tvivl mu
seet, og når genstandene er indgået i museets
samlinger, er såvel genstandene som udgrav
ningsberetninger, tegninger m.v. omfattet af
museumslovens § 2 og må derfor uden dis
kussion stilles til andre forskeres rådighed.
Museumslovens § 2 skelner ikke - som nogen
arkæologer ynder - mellem bearbejdet og
ubearbejdet materiale. Efter min opfattelse
kan man ikke - og skal ikke - »forbyde« for
skere adgang til ubearbejdet materiale og hel
ler ikke hindre forskere, der har undersøgt
genstande eller andet materiale i museernes
samlinger, i at publicere deres forskningsre
sultater.
Problemet er selvfølgelig, at ressourcefor
holdene på museerne ofte bevirker, at der kan
gå lang tid, inden arkæologiske fund bliver
undersøgt og publiceret - og at den arkæolog,
der rent faktisk har forestået udgravningen
kan have en naturlig interesse i - af hensyn til
sin videnskabelige karriere - at det bliver
ham/hende, der forestår denne forsknings
mæssige bearbejdelse. Men disse ressource
forhold - og prioriteringer - kan næppe an
vendes som begrundelse for at »udhule« an
dre forskeres adgangsret i henhold til muse
umslovens § 2.
Det er på den anden side klart, at hvis den
pågældende (eksterne) forsker blot skriver
udgravningsberetningen af og udgiver den
som sin egen forskning, er der tale om både
ukollegial adfærd og sandsynligvis også en
overtrædelse af ophavsretsloven, men at hin
dre adgangen til arkæologiske fund med hen
visning til risikoen for, at der kan ske en
sådan overtrædelse, er efter min mening ikke
alene i strid med museumslovens § 2, men
også udtryk for, at museerne har misforstået
deres opgave.
Afslutning
De statslige og statsanerkendte museer er in
stitutioner med forpligtelser over for offent
ligheden. Deres samlinger er offentligt tilgæn
gelige, og resultatet af museernes arbejde skal

6. Skrivelse af 3. januar 1989 fra Rigsantikvarens arkæologiske Sekretariat.
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komme offentligheden til gode. Genstandene i
museernes samlinger tilhører samfundet og
ikke den enkelte museumsinspektør. Museer
nes ansvar over for offentligheden fremgår
blandt andet af museumslovens § 2, herunder
forpligtelsen til at gøre samlingerne tilgænge
lige for offentligheden og at stille samlingerne
til rådighed for forskningen. Museernes rolle i
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samfundet afhænger af, hvorledes disse lovbe
stemmelser fortolkes.
Det er på denne baggrund vigtigt, at der
kommer en debat i gang om rækkevidden af
de forpligtelser, som museerne har påtaget sig
- mod bl.a. at fa statstilskud - herunder kon
sekvenserne for museernes egen forsknings
virksomhed.
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Søren Ehlers ( red.): Historie og lokalsamfund. En
håndbog iformidling. Dansk historisk Fællesfor
enings håndbøger. 1990. 142 s., ill. Kr. 172.
Der er ingen tvivl om, at der i almindelighed er en
stigende interesse for lokalhistorie i Danmark.
Rundt om i landet oprettes stadig nye lokalhistori
ske foreninger og arkiver. - Til gengæld er det vist
også almindeligt kendt, at det for det meste er den
ældre generation, der står bag disse nye lokal
historiske tiltag. Det kniber gevaldigt at fa ung
dommen med.
Dette forhold vil denne nye håndbog fra Dansk
historisk Fællesforening forsøge at råde bod på. En
række forfattere med stor lokalhistorisk og pæda
gogisk baggrund har i en stribe artikler øst af deres
egne praktiske erfaringer, og det er der kommet en
særdeles spændende, lærerig og nyttig bog ud af. At hovedsigtet med bogen er at præsentere gode
ideer til undervisere på især folkeskole- og gym
nasieniveau fremgår klart af såvel forord som de
enkelte afsnit. Men bogen vil også med stort ud
bytte kunne anvendes af andre, der måtte have
større eller mindre erfaring på det lokalhistoriske
område.
Bogen indledes med et par fyldige artikler om
arbejdet med lokalhistorien i henholdsvis folke
skole- og gymnasieregi. Karakteristisk for disse to
artikler, såvel som for den øvrige del af håndbogen,
er, at der er et væld af gode ideer og forslag til
emner, den enkelte lærer kan tage fat på. Der
bliver fra begge forfatteres side givet gode forslag
til undervisningsforløb. På folkeskole-området er
der endda specificeret forløb ud på de enkelte år
gange. Samtidig er der overalt henvist til relevant
faglitteratur for de behandlede emner.
I den resterende del af håndbogen tages fat på
en række af de felter, børn og unge kan behandle
med udgangspunkt i deres egen hverdag og umid
delbare omgivelser. - Det vil føre for vidt at gen
nemgå de enkelte artikler i detaljer, derfor kun
hovedtræk i det følgende.
Blandt andre kan fremhæves en artikel om kul
turlandskabet som emne. Her som overalt i hånd
bogen er der gjort fint brug af illustrationer. I den
pågældende artikel lægges vægten på kortmateri
ale.
I en række artikler behandles forskellige bosæt
telsesformer og deres særtræk såsom landsbyen stationsbyen - storbyen. Ud over at give indføring
i den historiske baggrund for disse bosættelsesfor
mer lægges der også her megen vægt på anvendel
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sen af billedmateriale. Det er også klart, at disse
ingredienser i høj grad vil være motiverende for
børn og unge, idet billedmateriale er langt mere
tilgængeligt end de skriftlige arkivalier, der måtte
forefindes på de lokale arkiver.
Væsentlig er også den korte, men instruktive,
gennemgang af interview-teknikken. Som overalt i
håndbogen gøres her klart hvor vigtigt det er, at
eleverne gøres bevidste om, hvad det er de søger hvilke spørgsmål de ønsker besvaret og hvorfor. På
ny er håndbogens forfattere pædagogiske i deres
fremstilling.
Forhold vedrørende den enkelte elevs hverdag
behandles i artikler om familie, skole, fattigdom,
sygdom, foreninger, fritid og arbejde. I den for
bindelse savnes en artikel om det, man vel kan
kalde lokalhistoriens »smertensbarn», nemlig
slægtsforskningen. Spredt rundt i håndbogen mø
der man ord som »kirkebøger, folketællingslister,
stamtræ», men en egentlig oversigt over frem
gangsmåder i slægtshistorie, f.eks. opstilling af
stamtræ, er der desværre ikke blevet plads til. Her
ligger jo ellers et oplagt emne, hvor eleverne umid
delbart kan bidrage med stof ved blot at spørge
derhjemme.
Helt i håndbogens meget instruktive ånd af
sluttes med først et afsnit om arkiv- og museums
væsenets opbygning. Oven i købet under den ven
lige overskrift »Velkommen på arkiv og museer«.
Dernæst en grundig vejledning i litteratursøgning
med et fyldigt udvalg af relevant litteratur om
emner, der vedrører den lokalhistoriske forskning.
Der er ingen tvivl om, at man med denne nye
håndbog i hånden står med et meget grundigt og
inspirerende stykke værktøj, som vil kunne an
vendes af enhver lokalhistorisk interesseret. Ikke
mindst bærer artiklerne præg af at være skrevet af
erfarne undervisere, som næsten overdænger een
med gode forslag til at gå i gang med lokalhistorien
både inden- og udenfor skolestuen.
Et gennemgående træk i artiklerne er også væg
ten på det tværfaglige aspekt, og de muligheder det
giver for samarbejde de enkelte fag imellem.
Denne side vil især være realisabel i folkeskolen,
hvorimod gymnasiereformen har besværliggjort
det tværfaglige samarbejde noget - i hvert fald
uden for 1. g.
At denne håndbog vil være særdeles relevant på
ethvert arkiv og skolebibliotek, og ikke mindst
hjemme på hylden i studerekammeret, er der ingen
tvivl om. - Det er en bog, der vil blive slidt på.
Derfor ville det have været rart med en mere hånd
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fast indbinding. Det ellers fint illustrerede omslag
virker meget lidt slidstærkt.
Bogens forfattere er anført med adresser og tele
fonnumre på bogens sidste side, idet de tilbyder sig
om instruktører »igangsættere« på kurser i de re
spektive områder. Med den initiativrigdom de har
lagt for dagen i artiklerne, fortjener de sandelig at
blive benyttet.
Erik Hansen

Danske kortsamlinger. En guide. Redigeret af Ma
rie Louise Brandt, Jørgen Nybo Rasmussen og Lizzi
Schwenger. Dansk Kartografisk Selskab og Det
kongelige Bibliotek, 1989. 77 s., ill. Kr. 80.
Den historiske interesse for gamle kort og teg
ninger er i stadig vækst i disse år; men for den
interesserede har det ikke altid været let at finde
frem til alle relevante institutioner. Kortsamlinger
findes nemlig utrolig mange steder. Når denne
guide har kunnet begrænse sig til ca. 80 institutio
ner, skyldes det, at den ikke omfatter lokalhistori
ske arkiver og museer, bortset fra nogle store lokale
samlinger i hovedstadsområdet, hvis indhold er
skønnet at være af mere end lokal interesse. Gui
den omfatter først og fremmest de store lands
dækkende samlinger i København. Derudover er
samlingerne ved provinsuniversiteterne, amterne,
landsarkiverne og Erhvervsarkivet medtaget.
Det er et nyttigt hjælpemiddel, der hermed er
tilvejebragt, med omhyggelige karakteristikker af
de enkelte samlingers indhold og registreringsfor
hold samt mange praktiske oplysninger om, hvil
ken service den enkelte institution kan tilbyde i
forbindelse med dens kortsamling. Indimellem
skinner det igennem, at kortsamlingen registre
rings- og opbevaringsmæssigt må være en dårlig
samvittighed for mere end én institution, dog for
trinsvis for sådanne for hvem opbevaringen afkort
i realiteten er en marginal arbejdsopgave. Måtte
fremkomsten af denne guide medvirke til at råde
bod herpå.
Dorrit Andersen

Scandinavian Atlas of Historie Towns, 5, Denmark,
Stege 1500-1950, af Poul Tuxen, udg. af Dansk
Komité for byhistorie. Odense Universitets
forlag 1987, 56 sider + 24 kortbilag. Pris 150
kr i abonnement, 200 kr i løssalg.
Dansk komité for byhistorie består af en gruppe af
forskere, som i en årrække har samarbejdet om
afholdelse af konferencer omkring byhistorie, om
udgivelse af kilder til byhistorie og af byhistoriske
fremstillinger. Medlemmer af komiteen har således
20*

medvirket ved udgivelsen af Kalundborgs bys hi
storie.
Komiteens »flagskib« er imidlertid den danske
del af Scandinavian Atlas of Historie Towns. Disse
atlas udgives i et samarbejde med tilsvarende ko
miteer i Island, Norge, Sverige og Finland. I alt er
der planlagt 15 atlas, og heraf er der udkommet
fem, hvoraf Stege er det andet af fem planlagte
danske atlas. Ribe-atlasset udkom i 1984, mens der
desuden er planlagt atlas over Køge, Randers og
Svendborg.
Alle atlas udgives af hensyn til kortmaterialet i
stort format (30x40 cm) og på to sprog, i dette
tilfælde dansk og engelsk. Der er fastlagt et fælles
mønster for alle atlas. Det er de samme forhold,
der beskrives, så vidt muligt på samme tid, kort
materialet gengives i samme målestok o.s.v., alt
sammen for at muliggøre de sammenlignende stu
dier af byernes tilstand og udvikling, som er et
væsentligt formål med disse atlas.
Poul Strømstad og Ole Degn, der i 1984 publi
cerede Ribeatlasset, og hvis disputats »Rig og fat
tig i Ribe« danner grundlag for en række af de
synsmåder, der er anlagt i denne atlasserie, gør i
en indledning rede for formål og idé med den
danske atlasserie. Byerne er udvalgt under hen
syntagen til geografisk spredning og størrelse. Ud
valget af byer kan naturligvis altid diskuteres, men
synes rimeligt nok. selv om anmelderen igen må
konstatere, at Sønderjylland heller ikke her er re
præsenteret, på samme måde som Sønderjylland
heller ikke var repræsenteret med nogen by i »Pro
jekt Middelalderbyen«. Netop det at forholdene i
Sønderjylland på mange måder var anderledes, og
at påvirkningen fra nordtyske byer her var stær
kere end i det øvrige land, kunne gøre det rimeligt
at medtage en sønderjysk by, netop når formålet
bl.a. er at gøre det muligt at sammenligne de for
skellige byer. Men her som i så mange andre til
fælde standser mange danske historikeres horisont
ved Kongeåen.
Det danske atlas sætter som mål at belyse en
række forhold omkring areal, bebyggelse, befolk
ning, erhvervs topografi og socialtopografi, og
hvert af disse emner far derfor sit afsnit i teksten
med tilhørende kort. Kortmaterialets udgangs
punkt er det rentegnede matrikclkort ca. 1870, der
er det tidligste tidspunkt, hvorfra vi har et nøj
agtigt opmålt matrikelkort. Tre nøgleår er udvalgt:
1682, 1761 og 1870 (for Steges vedkommende dog
1697, 1761, 1870 samt 1950). For hvert af disse år
opstilles der en tabel over byens huse efter matri
kelnumre med angivelse af erhverv (i form af en
talkode) for husenes beboere (skatteborgere) (s.
38-51). Grundlaget er en erhvervs- og socialgrup
peinddeling, der i princippet opererer med syv
hovederhvervsgrupper: 1) købmænd og hand
lende. 2) embedsmænd og funktionærer, 3) liberale
erhverv, 4) industridrivende og håndværkere, 5)
faglærte arbejdere, 6) ufaglærte arbejdere og 7)
uden for erhverv.

291

Anmeldelser

Dette skatteborgerskema er grundlag for de er
hvervs- og socialtopografiske kort, og det giver
endvidere mulighed for yderligere undersøgelser
og udarbejdelse af kort. Der bringes endvidere et
skema, der viser antallet af personer inden for
hvert enkelt erhverv (angivet ved fagkode, s. 5255), ligesom der bringes en sammentælling inden
for hovederhvervsgrupper (s. 56), altsammen for
de fire år 1697, 1760, 1870 og 1950.
Stege-atlasset er udarbejdet af Poul Tuxen, der i
tekstdelen giver en redegørelse for undersøgelsens
resultater. I afsnittene beliggenhed og areal og
bebyggelsen gives en grundig gennemgang af Ste
ges fysiske udvikling, ja, det er en helt lille Stege
bys historie. Hertil knytter sig den række af ældre
kort fra 1659-1952 (ialt 14), som er gengivet i
kortbilagene (nr. 10-17), og som det også er et
væsentligt formål for atlasset at bringe. Sidst i
tekstdelen findes en kort gennemgang af de enkelte
kort med en vurdering af deres nøjagtighed. Det
ældste kort er fra 1659 og er en tilnærmelsesvis
nøjagtig opmåling, foretaget af den svenske generalkvartermester Erik Dahlberg. Det er ret ene
stående for en dansk købstad, at der findes en så
tidlig opmåling.
I relation til afsnitet om byens fysiske udvikling
er der udarbejdet et kort over gader og bygninger
1500 (kort 10), hustyper 1760 (kort 20) og hushøj
der 1870 (kort 18) samt offentlige bygningers be
liggenhed 1500-1950 (kort 19 med tilhørende liste
side 35-36). Det fremgår heraf, at Stege er kende
tegnet ved et næsten totalt fravær af gavlhuse, i
hvert fald så langt tilbage som kilderne når. Byen
var kendetegnet ved boder, især i sidegaderne, og
énetages langhuse, evt. med en gavlkvist, og endnu
i 1870 var antallet af huse på to etager eller mere
meget begrænset. De fleste af dem lå på byens
hovedgade, Storegade med Torvet, og det er også
her vi træffer byens købmænd og handlende såvel i
1697, 1760 som 1870, ligesom de højeste skattey
dere er bosiddende her (kort 23-24). Først i 1950
er billedet mere diffust, hvilket naturligvis hænger
sammen med fremvæksten af villakvarterer uden
for byens middelalderlige volde.
De erhvervstopografiske forhold er illustreret på
kortene 21-22. Fire erhvervsgrupper er udvalgt til
illustration af den erhvervstopografiske udvikling:
1) købmænd og handlende, 2) borgmester, rådmænd og byrådsmedlemmer, 3) søfarende 4) ild
stedbrugende erhverv. Samtidig er disse erhvervs
grupper delt i tre økonomiske grupper, de 10%
højest takserede, de 10% næsthøjest takserede og
de 80% lavest takserede. Den socialtopografiske
fordeling af skatteborgere som helhed ud fra disse
kriterier fremgår af kort 23-24.
Bearbejdelsen af materialet om skatte- og er
hvervsforhold viser, at Stege på mange måder ud
viser træk, der synes typiske for danske købstæder.
En struktur med byens hovedgade (eller hoved
gader) med de største og højeste huse og de højeste
skatteydere (som regel købmænd og handlende
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samt enkelte embedsmænd) og byens øvrige gader
domineret af de øvrige erhverv (håndværkere og
arbejdere) og af de laveste skatteydere kan gen
findes i mange byer, i byer, der er større end Stege,
nok endnu mere differentieret, end det her er til
fældet. Det er i Stege således næppe muligt på
noget tidspunkt klart at udskille f.eks. et egentligt
arbejderkvarter.
Poul Tuxens redegørelse for disse forhold og
fremlæggelsen heraf på kortene er klar og præcis,
og den, der selv har prøvet at arbejde med de
kilder, der må gennempløjes for at opstille sådanne
skemaer, ved hvilket minutiøst og pinligt nøjagtigt
arbejde, der ligger bagved, selv for en så relativt
lille by som Stege.
Til gengæld står den tekniske gengivelse af kor
tene efter anmelderens mening ikke i alle tilfælde
mål med kvaliteten af arbejdet med skemaerne. En
del af gengivelserne af de ældre kort virker grum
sede og uklare, hvilket utvivlsomt hænger sammen
med, at alle kort er gengivet i streg, dvs. uden
ilægning af raster. Dette bevirker, at skravering og
mørkere gråtoninger i forlæggene eller disses for
skellige farver let bliver udflydende. Det gælder
især gengivelsen af det ældste kort fra 1659, hvor
en række små priksignaturer nogle steder næsten
forsvinder helt, og af opmålingen 1800, som er
blevet til en stor sort klat.
Med hensyn til de nytegnede kort er der ret stor
forskel på den tekniske udførelse. Matrikelkortet
1866 (nr. 4) og det tilsvarende arbejdskort (nr. 8)
er tegnet i Matrikelarkivet og fremtræder meget
smukt og klart, mens arbejdskortet 1950 (nr. 9) er
meget grovere i stregen. Det fremgår ikke, hvem
der har tegnet dette kort. Det oplyses blot, at det er
»konstrueret«. Hvad menes der hermed? Er der
ikke benyttet et forlæg? I hvert fald ikke noget
andet af de gengivne, samtidige kort - matrikelkor
tet 1950 (nr. 5) og kote- og højdekurvekortet 1975
(nr. 7) - for arbejdskortet 1950 er »skrumpet« i
forhold til disse, der heller ikke indbyrdes holder
præcis samme mål. Til gengæld passer arbejds
kortet 1950 og arbejdskortet 1870 næsten præcis
over hinanden, men også kun næsten. Man må
derfor spørge, om det er matrikelkortet 1870 eller
matrikelkortet 1950 der er noget galt med, eller om
forklaringen på disse unøjagtigheder er, at der ikke
har medvirket nogen professionel korttegner ved
udarbejdelsen af atlassets kort. Hverken atlassets
kolofon, forord eller oplysninger på de enkelte kort
siger noget herom.
Endnu et forhold omkring kortgengivelserne
skal inddrages. Kortene er gengivet på kraftigt
hvidt papir, hvert kort for sig. Der er ikke foretaget
nogen sammentegning afkort for dermed at vise en
udvikling eller ændringer fra et tidspunkt til et
andet. F.eks. kunne det have været interessant at se
en sammentegning af Dahlgreens kort og et mo
derne matrikelkort (f.eks. 1950-kortet), således at
man kan se, hvor borgen egentlig var placeret i
forhold til det nuværende gadeforløb. Det fremgår
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ganske vist af kort 19, der viser offentlige byg
ningers beliggenhed, men kun i form af et tal. En
indtegning af det omrids af borgen, som Dahlgren
gengiver, ville dog være mere givende. Også en
sammentegning af opmålingen 1800 med et mo
derne kort kunne have været givende, idet det klart
kunne vise bebyggelsens udstrækning i forhold til
nu.
Man kunne have givet brugeren denne mulig
hed i hænde ved at have gengivet arbejdskortene
på en transparent. Eller også kunne man have
lettet brugen af arbejdskortene ved anbringelse af
pasmærker på dem og de øvrige kort i samme
målestok. En anden mulighed havde været be
nyttelse af flere farver på samme kort. Sådan er det
f.eks. gjort i »Stadtkernatlas Schleswig-Holstein«,
der udkom i 1976 og gennemgår alle historiske
bykerner i Slesvig-Holsten, i alt 40 (desværre er de
nordslesvigske byer ikke med). Her er benyttet tre
farver til at vise forskellige forhold. Den ene af dem
viser ældre, nu forsvundne vigtige bygninger, vold
anlæg, gadeforløb og pladsers udstrækning, kyst
linjer og vandløb. Hvert af disse kort med tre
farver er placeret ovenover eller ved siden af et
lodret luftfoto af bykernen i dag, gengivet i farver
og i samme målestok som kortet (1:5000). Denne
fremgangsmåde giver virkelig gode muligheder for
sammenligninger og studier af de enkelte byers
udvikling.
Farver er naturligvis dyre, men blot et enkelt
kortblad, evt. med to kortgengivelser i 1:5000 og i
blot to farver ville have gjort underværker! Be
tydelige ressourcer økonomiske såvel som arbejds
mæssige - er jo i forvejen investeret i dette projekt.
Projektet er perspektivrigt og spændende, og
dets værdi kan først fuldt ud vurderes, når der
foreligger nogle flere atlas, men det er beklageligt,
at kortmaterialet i den kvalitet og den form, som
det foreligger i i Stcgc-atlasset, ikke lever op til den
standard, man burde kunne forvente af et sådant
værk, og heller ikke står mål med atlassets øvrige
indhold og bearbejdelsen af det skriftlige kildema
teriale. således som det foreligger i form af ske
maer.
Henrik Fangel

Johan Peter Noack: Det danske mindretal i Sydsles
vig 1920-1945. Institut for Grænseregions
forskning. 1989, 2 bd., 602 s., ill. Kr. 325.
Værket blev forsvaret som disputats ved Aarhus
Universitet i november 1989. Forfatteren er direk
tør for Institut for Grænseregionsforskning i
Åbenrå, og disputatsen er led i et større forsk
ningsprojekt om det danske mindretals historie,
hvortil Noack var knyttet allerede før, han blev
direktør. Han var tidligere lektor i historie ved
Århus Universitet. Der kan forventes en fortsæt-

telse af dette værk, som fører udviklingen op til
1955. Og der kan fra et parallelprojekt forventes et
værk om det tyske mindretals historie ved Henrik
Becker-Christensen.
Noacks disputats er på to bind på i alt 600 sider,
og den selvstændige forskningsindsats ligger i dæk
ningen af perioden 1920-33. Baggrundshistorien
og afstemningerne er fyldigt behandlet i andre
værker, ikke mindst i Troels Finks Da Sønder
jylland blev delt 1918-1920. Og perioden 1933-45
er grundigt behandlet i Carsten Mogensens Dansk
i Hagekorsets Skygge fra 1981. Tæller man kapit
ler og sidetal bliver Noacks bog da også først og
fremmest mindretallets historie under Weimarrepublikken. Det er en imponerende indsats. Her er
anvendt et omfattende kildemateriale stammende
fra mindretallet selv og fra offentlige og private
arkiver i Danmark og Tyskland.
Hovedvægten ligger på den konfliktfyldte politi
ske historie. Og der er tale om politik på mange
planer, med mange modspillere og som følge deraf
med mange konfrontationsmuligheder. Der er for
holdet til de tyske myndigheder på forskellige ni
veauer. Der er forholdet til de politiske partier og
grænseorganisationerne i Danmark. Og der er
modsætningerne i mindretallet selv, om mål, stra
tegi, og mellem grupper og personer.
Udadtil måtte den organiserede danskhed i Syd
slesvig tage skikkelse af et kulturelt mindretal. Det
officielle Danmark kunne af udenrigspolitiske
grunde ikke acceptere eller støtte en kamporgani
sation med grænserevision på programmet. Men
der var strid mellem de politiske partier i Dan
mark. Der er dog næppe tvivl om, at håbet om en
grænseflytning var et bærende element i den natio
nale mobilisering i den danskorienterede folkedel i
Sydslesvig. Men da man ikke kunne arbejde aktivt
for dette mål, måtte den politiske kamp finde an
dre slagmarker. Presseforhold og skoleforhold far
en grundig behandling. Af vidtrækkende betyd
ning også for tiden efter 2. verdenskrig er det for
modentlig, at den liberale skoleordning af 1929,
hvis genesis er skildret omhyggeligt, accepterede et
sindclagskritcrium. Dansk var altså den, der valgte
at være det. For det tyske mindretal i Nordslesvig
havde det samme princip været gældende siden
1920.
Den dominerende hovedperson i bogen er Ernst
Christiansen, Flenborg Avis’ chefredaktør, min
dretallets ledende skikkelse, som Noack tegner et
nuanceret, men absolut ikke ukritisk portræt af.
Der er ingen tvivl om, at man med vore dages
sprogbrug må karakterisere ham som nationalist.
Noack påpeger elementer i hans nationale ideolo
gi, som bringer ham tæt på nazistisk tænkning. Det
er nok et spørgsmål, om det er nødvendigt at fore
tage en sådan sammenstilling, uanset hvad man i
dag måtte synes om Ernst Christiansens forestil
lingsverden. Måske Ernst Christiansen snarere
skulle ses som et udtryk for, hvor lidt originalt, der
var i nazismens tankegods, at det er sammenstyk-
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ket af »lånte« og ofte gamle ideer, som blev forvan
sket ud i det ekstreme, fanatiske og vulgære.
I bogens kapitel 6 findes nok de mest bemærkel
sesværdige af de forskningsresultater, Noack læg
ger frem. Her analyseres mindretallet som social
gruppe på grundlag af blandt andet medlemskar
totekerne. Geografisk var danskheden stærkt kon
centreret i Flensborg med nærmeste forstæder med
følgelig ringe udbredelse i landbefolkningen. Den
overvejende del af mindretallet bestod af småkårs
folk, især fra arbejderklassen, mens kun ca. en
fjerdedel tilhørte gruppen af højere funktionærer
og selvstændige. Men de ledende lag, som havde
tillidsposterne og repræsenterede mindretallet ud
adtil, rekrutteredes fortrinsvis fra den sidste
gruppe, der var af overvejende borgerlig og konser
vativ observans. Disse forskelle, både sociale og
ideologiske, rummede åbenlyse konfliktmuligheder
og kom da også til at præge mindretallets ud
vikling. Dette har ikke været ukendt. Men nok så
overraskende er det nok, at Noack har kunnet
påvise betydelige til- og afgange i medlemsskaren.
I Flensborgafdelingen havde man fra 1920 en svag
stigning i medlemstallet, som kulminerede i 1924
med 5800 medlemmer. Herefter kom et brat fald
de efterfølgende år, som varede til den økonomiske
verdenskrise satte ind. Efter nogle års svagere stig
ning vendte billedet atter fra 1936, da nazisternes
indflydelse for alvor begyndte at gøre sig gæl
dende. Herefter faldt medlemstallet gradvist og
var ved krigens slutning nede på under 2000. Bag
de lettere iagttagelige nettobevægelser konstaterer
Noack endnu større bruttobevægelser. Der har
altså været tale om betydelige vandringer, ikke
bare ud af, men også ind i det danske mindretals
organisation. I begyndelsen af 1920’erne var disse
vandringer så omfattende, at de svarede til en
udskiftning af halvdelen af medlemsskaren på kun
fem år.
Disse konstateringer må give anledning til over
vejelser over, hvad vi egentlig skal forstå ved et
nationalt mindretal og national identitet. Noack
skriver: »Mindretallets alvorligste fjende var i vir
keligheden det tyske samfunds assimilerende kræf
ter«. Og han henviser til, at disse netop blev brudt
i perioderne 1918-24 og 1930-33, hvor mindretal
let voksede, især i den første periode, hvor der var
tegn til en opsplitning af Tyskland, og mange
mente, at der var udsigt til en grænseflytning.
»Tallene for bruttobevægelserne« konkluderer
Noack »afslører en så betydelig medlemsudveks
ling, at det må konstateres, at skellet mellem dansk
og tysk i jævne menneskers øjne forekom mindre
dybt, end det ofte er fremstillet«.
J.P Noack disputats er et gedigent videnskabe
ligt værk i den bedste - men ikke enerådende tradition, som siden slutningen af 50’erne ofte i
DNHs regie har omfattet en række vægtige arbej
der om nyere dansk historie, især besættelsesti
dens. I denne tradition ligger hovedvægten absolut
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på den politiske historie, underbygget af den øko
nomiske historie og af påvisninger af kvantitative
sociologiske træk i samfundsudviklingen. Men især
fra 1970’erne er nye aspekter af faget historie be
gyndt at trænge sig på ud over den mere traditio
nelle politiske og økonomiske historie. De glider
ind som dimensioner i videnskabsfaget historie og
bliver til krav om noget, der skal tilgodeses i skoleog uddannelsessystemet. Her skal nævnes i flæng
kulturhistorie, socialhistorie og lokalhistorie, som
er gamle kendinge, men også nyere foreteelser duk
ker op som familiehistorie, kvindehistorie, mentali
tetshistorie, bevidsthedshistorie. Der er almindelig
tilslutning til, at disse dimensioner bør indgå i
vores almindelige historiske viden, forståelse og
dannelse, men det rejser unægtelig metodiske og
didaktiske problemer, især da forskningsgrundla
get er nyt og spinkelt.
På denne baggrund og med fare for at gå i den
anmelderfælde, som består i, at man bebrejder
forfatteren, at han har skrevet en anden bog end
den, anmelderen egentlig helst havde set, han
havde skrevet, skal der alligevel peges på et par
spørgsmål, som Noacks bog ikke rigtig giver svar
på.
For det første: Hvilke personlige motiver lå til
grund, når sydslesvigeren valgte at være dansk?
Og for det andet: Hvilke følger fik det for til
værelsen og dagligdagen i Sydslesvig, når man
havde foretaget dette valg? Det første spørgsmål
tager Noack for så vidt stilling til, som han mener,
det unddrager sig en historisk analyse. Kilderne
svigter. Der findes ikke tilstrækkelig mange indivi
duelle udsagn til, at der kan generaliseres. Noacks
argumentation er videnskabelig og skal ikke an
fægtes. Men der kunne godt foretages en registre
ring og systematisering, måske til dels prioritering,
af de kendte motiver, der kunne ligge bag nationa
litetsvalg. Sagen er vel, at selv om historikerne ikke
beskæftiger sig dermed, så vil andre alligevel gøre
det. Og myterne vil uantastet kunne leve videre.
Med hensyn til det andet spørgsmål vil naturlig
vis også her de individuelle udsagn være utilstræk
kelige. Men man kunne rette opmærksomheden
mod indholdet af de tilværelsesrammer, som ska
bes af politik og økonomi. Med andre ord: det
kulturelle og ideologiske udbud, som det danske
mindretal stod for i kraft af sit skolevæsen, sin
presse, sit foreningsliv og sin kirke.
De sidste bemærkninger anfægter ikke Noacks
præstation. Disputatsen er blevet overordentlig vel
modtaget af anmeldere og ved forsvarshandlingen.
Det er et væsentligt værk i nyere dansk historie
forskning, og hvad der ikke dermed er selvfølgeligt:
Trods de mange indviklede politiske tråde og rela
tioner, der har skullet udredes, og de mange talog detailstudier, er det blevet til en fængslende
kronologisk fremadskridende fremstilling. Så det
er også en rigtig historie.
Erik Stenz
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Suno Scharling: Min slægt. Hvordan - Hvornår Hvorfor? Clausen bøger 1989, 106 s., ib. ill.
Kr. 128.
Af de efterhånden mange vejledninger i slægtshi
storie udmærker denne sig særlig ved sin klare og
pædagogiske fremstilling. Samtidig kommer den
imponerende vidt omkring på den begrænsede
plads, så den opfylder fuldt ud sit formåhat vejlede
den slægtsinteresserede uden særlige forudsætnin
ger.
Det er forfatteren magtpåliggende, at slægts
forskningen skal føre til mere end en bevidstløs
indsamling af aner. »Slægtens vilkår og levevis skal
skildres i størst mulig bredde.« Forfatteren frem
hæver også, at en slægtshistorie, der er bygget op
af kapitler med skildringer af forskellige grupper af
slægtninge langt er at foretrække.
Et kapitel i bogen om kildekritik med titlen »At
skelne det rigtige fra det forkerte« må virkelig siges
at opfylde et behov i betragtning af, hvilke be
synderligheder man undertiden støder på i slægts
bøger o.lign. Det største kapitel handler om de
centrale slægtshistoriske kildetyper. Her far for
fatteren bl.a. anskueliggjort, hvorfor vi har de for
skellige kildetyper (det oprindelige administrative
formål), deres kildeværdi og naturligvis også,
hvilke oplysninger der kan hentes. Også en intro
duktion til skriftlæsning med skriftprøver er kom
met med.
Dorrit Andersen

Ove Hornby: »Ved rettidig Omhu...«. Skibsreder A .
P. Møller 1876-1965. Schultz Forlag, 1988. 316
s., ill. Kr. 220.
Ove Hornby er ekspert i økonomisk historie, og det
præger naturligvis hans bog om A. P. Møller. For
fatteren har ikke tilstræbt en biografi om den store
erhvervsmand, men har i stedet brugt kræfterne på
en skildring af den virksomhed, A.P. Møller
skabte. At dømme efter Mærsk Mc-Kinney Møl
lers forord er det sket med dennes fulde opbakning,
hvilket er forståeligt. Virksomheden har først og
fremmest ønsket at fa nedfældet sin historie indtil
A.P. Møllers død i 1965, og i den sammenhæng er
Ove Hornby et godt valg.
Resultatet er nemlig blevet en solid skildring af
rederiets historie lige fra den spæde begyndelse.
Historien er i sig selv fascinerende, og det er vel
grunden til, at Hornbys skrivestil er så tilbagetruk
ken og reserveret - han holder sig pænt tilbage
bogen igennem og lader i stedet sin hovedperson
om at udtrykke sine meninger, særlig på grundlag
af det omfattende materiale, rederiet har stillet til
forfatterens rådighed. Læseren far meget at vide
om selskabets eller snarere selskabernes udvikling

gennem det lange spand af år. Værket er således
spækket med handelsaftaler, skibsbeskrivelser, sta
tistikker og ikke mindst beløb af stadig mere svim
lende størrelser. Der er næsten for mange detaljer
og opremsninger, og det kan virke lidt kedeligt for
den læser, der længes efter at vide noget om perso
nen A.P. Møller.
Den menneskelige synsvinkel savnes, men det er
som nævnt et bevidst valg fra forfatteren (og re
deriets) side. Et afsluttende kapitel søger at løfte
lidt af sløret i sin omtale af skibsrederen som pri
vatperson og som deltager i den offentlige debat.
Kapitlet er imidlertid kort og viger uden om de
mere kontroversielle emner. Det havde f. eks. væ
ret interessant at høre mere om A. P. Møllers rolle i
den såkaldte Højgaard-kreds under besættelsen,
men vi må nøjes med at fa hovedpersonens egen
holdning til sagen, således som han udlagde den
efter krigen. Når sagen overhovedet bringes frem i
bogen, kunne forfatteren have gravet dybere.
Ove Hornby har lavet en spændende og detal
jeret beskrivelse af en stor dansk virksomheds ud
vikling, men der savnes en egentlig analyse af suc
ces’ en. Synet på A.P. Møller fremgår tydeligst af
dette citat (side 240): »Ekspansionens forløb (...)
afspejler en kyndig og skabende persons udnyttelse
af de muligheder, der frembød sig«. Helt korrekt,
men næppe hele forklaringen. Man kunne have
ønsket en nøjere behandling af den samfunds
udvikling ude som hjemme og de personer, der
også betingede fremgangen. A. P. Møller løftede
trods alt ikke alene.
Det samme lidt enstrengede syn spores i den ofte
citerede kritik af de skiftende (socialdemokratiske)
regeringers økonomiske og handelsmæssige politik,
f. eks. i omtalen af den »vrangvillige Valutacen
tral« i 1930’erne og udviklingen i det danske sam
fund efter krigen. A.P. Møller udtalte sig gerne
bramfrit, når han kritiserede sine landsmænd, bl.
a. for at lide af »velstandspsykose«, der angiveligt
skulle ytre sig ved manglende arbejdslyst og flid (
side 251). Den »sygdom« er vi sikkert mange, som
lider af, men det havde i den forbindelse været
spændende med en diskussion af påstanden, f. eks.
ved en omtale af rederens forhold til de store fag
forbund.
Bogen rejser altså en del spørgsmål, hvis be
svarelse må vente til en biografi om denne fasci
nerende erhvervsmand forhåbentlig snart dukker
op. Når det er sagt, skal det imidlertid straks til
føjes, at Ove Hornby har leveret en solid skildring
af et spændende stykke erhvervshistorie. Som en
sidegevinst far den lokalhistorisk interesserede læ
ser en række flashbacks til de samfund, firmaet
fungerede i. De er nok malet med bred pensel; men
vi føres dog tilbage til Rømø, Dragør og Svendborg
på sejlskibenes tid, og til A. P. Møllers Klondyke,
Munkebo, som han i løbet af fa år forvandlede fra
en lidt glemt landsby til en driftig værftsby.
Søren Eigaard

295

Anmeldelser

Lisbet Holtse: En fynsk hjulmagers dagbog 18131833. Analyse og tekst. Landbohistorisk Selskab
1989. 216 s. Kr. 188.
Landbohistorisk Selskab begyndte rækken af bon
dedagbogsudgivelser tilbage i 1969 med Jens
Holmgaards udgave af den midtjyske fæstebonde
Christen Andersens dagbog fra landboreformernes
tid. Senere er der fulgt dagbøger fra andre egne og
i tid frem til andelstiden hundrede år efter. I de
senere år har etnologer og historikere både her
hjemme og i udlandet forsket intenst i bondeøko
nomi, sociale relationer og mentalitet i det førindu
strielle samfund, og netop de bevarede dagbøger
og optegnelser har vist sig at være gode kilder til
disse emner. Skønt knappe og for de ældstes ved
kommende ureflekterede, rummer de ofte flere lag,
end man umiddelbart skulle tro. Udnyttelsen af
dem har givet ny indsigt på mikroplan, hvilket
igen har medført, at tidligere generelle opfattelser
om landsbyliv m.v. har måttet revideres. Man er i
stigende grad blevet de regionale variationer i leve
vilkår og livsformer bevidst, og der tegner sig møn
stre for selvforståelse og omverdensbillede alt efter
dagbogsforfatternes køn, alder og sociale place
ring.
Hidtil har de udgivne dagbøger stammet fra
gårdmandsmiljøet; men med udgivelse af denne
fynske dagbog er også husmandsstanden, i hvert
fald den bedrestillede del, kommet med. Etnologen
Lisbet Holtse har bearbejdet sin magisterafhand
ling om en dagbog skrevet af husmanden, hjul
manden og spillemanden Hans Nielsen fra Gerup
på Sydfyn. Det er blevet til en ny milepæl på
bondedagbogsområdet, som kan sammenlignes
med Karen Schousboes arbejde for gårdmands
dagbogens vedkommende (jf. En fæstebondes liv.
Erindringer og optegnelser af gårdfæster og sogne
foged Søren Pedersen, Havrebjerg 1776-1838,
Landbohistorisk Selskab 1983).
Gerupbogen består dels afea. 100 sider analyse,
dels af selve dagbogen med tilhørende ordliste,
kilde- og litteraturoversigt. Man kan give sig i kast
med dagbogen efter blot at have læst de første par
sider af udgiverens indledning. Her findes nemlig
de klassiske oplysninger om kilden og dens op
havsmand: Hans Nielsen var født i 1795 som søn af
en fæstehusmand og hjulmager under Brahetrolleborg. HN gik i en god Revcntlowsk skole, skrev og
stavede godt, og begyndte som 18-årig i 1814 at
skrive ned, hvad han foretog sig - eller noget af
det. Det fortsatte han med til kort før sin død (af
tuberkulose) i 1833. Han boede hele sit liv i hjulmagerhuset, også efter at han i 1830 blev gift med
en lidt ældre kusine. Dagbogen, d.v.s. 21 små al
manakker med indsyede beskrevne blade, er ad
snirklede veje endt i Brahetrollcborg Folkeminde
samling.
I dagbogen møder man et mylder af personer,
faktisk 550, der er gilder, oplysninger om landbru
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get, hjulmagergerningen og meget mere. Man op
dager dog hurtigt, hvor svært det i grunden er at
følge med i et fremmed menneskes liv i en fjern tid
med andre normer og rammer end i dag. Alligevel
kommer man selv på denne lidt hovedkulds måde
år for år tættere på, kommer til at kende til om
gangsformerne i landsbyen, ved hvem der hjælper
hinanden med hvad, og man bliver fortrolig med,
at bryllup, barsel og død kan følge tæt. Det fulde
udbytte af kilden far man dog først ved parallel
eller efterfølgende læsning af Lisbet Holtses ana
lyse, som er ualmindelig grundig og skarpsindig.
Netop med kendskab til den usystematiske no
tering og alt det indforståede i dagbogen begriber
man, hvilket enormt arbejde det må have været at
systematisere og kombinere HNs jævne ord, så der
tegner sig et mere fast mønster. Det økonomiske
grundlag, det sociale netværk og HNs begreber om
tid, evighed, død og kærlighed er hovedoverskrif
terne i analysen, som inddrager mange andre kil
der, bl.a. de ejendoms- og slægtshistoriske i den
udstrækning de findes. Der sammenfattes til slut i
et interessant afsnit om »Hans Nielsen og hans
verden«.
Lisbet Holtse fremlægger her og andre steder
alle tænkelige muligheder for nærlæsning, men gør
altid rede for, hvornår det drejer sig om en hypo
tese, evt. inspireret af hendes omfattende faglige
baggrundsviden, og som regel far læseren alle reflektionerne over både pro et contra med. Det kan
ikke nægtes, at dette af og til tynger læsningen.
Slægtstavler og diagrammer om gilder, rejser og
socialt netværk letter i de fleste tilfælde overblik
ket, men lysten til skemaer og kurver går efter min
mening over gevind, når man også skal have en
kurve for, hvornår HN omtaler sin far som »vor
Faer« og »min Fader«! (s.80). Vel er det led i en i
øvrigt udmærket argumentation for, hvornår HN
de facto overtog hjulmagerhusholdet; men det er
nok de færreste, der bliver mere overbeviste om
hypotesens holdbarhed p.g.a. denne kurve.
Faglitteraturens forestillinger om faste typer i
bondesamfundet, f.cks. »handelsbøndcr« har Lis
bet Holtse gode kommentarer til på baggrund af
det intense arbejde med HN og hans færden. Hen
des pointe er, at mobiliteten er behovsbestemt, og i
det tætte Sydfyn behøvede hverken HN eller de
fleste andre at rejse ret langt for at afsætte pro
dukter og tage på familiebesøg. Deres aktionsra
dius var ikke stor, men frekvensen for rejser til
gengæld høj, og i den forstand var man omkringfarende som nogen. HN var således på vej til et
eller andet ca. en tredjedel af årets dage, og da
mange andre også var det, oprulles et uden tvivl
sandt billede af små veje med stadig tæt trafik af
folk og fæ (s. 97).
Her som andre steder er det ved siden af den
videnskabelige grundighed lykkedes Lisbet Holtse
at gøre teksten levende, og hist og her ligger der i
tilgift en god portion humor gemt i hendes sidebe
mærkninger til hovedpersonen og hans omgivelser.

Anmeldelser

Det er ikke en pragtudgave, hvad det ydre angår;
men de illustrative topografiske billeder fra tiden
står rimeligt, og både i det ydre og i substansen er
der tale om en meget gennemarbejdet bog, som
kan anvendes på mange niveauer og til mange
formål.
M argit Mogensen

Helga Skou: Når bægeret er fuldt! En landarbej
derkvindes livshistorie fra årene 1915-1960. Sel
skabet til forskning i arbejderbevægelsens hi
storie 1989, 143 s., ill. Kr. 80.
Under den noget søgte overtitel »Når bægeret er
fuldt!« (en sammenblanding af talemåderne »Må
let er fuldt« og »Dråben der får bægeret til at flyde
over«?) fortæller en landarbejderkvinde her sin
livshistorie.
Helga Skou er født i 1915 »på den jyske hede« hvor oplyses ikke - og er vokset op i en børnerig
husmandsfamilie. En stor del af erindringerne ta
ger sig ud som et sandt jammersminde med ry
stende skildringer af børnemishandlinger, vold
tægt, sygdomme, forbrydelser, umenneskeligt slid
og udbytning. Formålet med udgivelsen (ved
Anette Eklund Hansen) er da også at gøre op
mærksom på landarbejdernes vanskelige kår helt
frem til vor tid, herunder særlig kvindens. Først da
Helga Skou og hendes mand efter 25 års arbejde
som landarbejder- og fodermesterpar på en række
herregårde over det meste af landet forlod land
bruget, fik de del i samfundets velstandsfremgang i
1950’erne, fik hus og bil og børnene godt i vej.
Ægteparret synes at have været i besiddelse af en
betydelig stædighed og vilje til selvhævdelse, der
har hjulpet dem gennem megen modgang.
Der er imidlertid tale om en både ujævn og
særdeles subjektiv skildring. I en bredere sammen
hæng kan den kun bruges af lokal- og kulturhisto
rikeren, når udsagnene kan sandsynliggøres gen
nem andre kilder. Når en del af bogens lokaliteter
er sløret eller helt anonymiseret, må det skyldes
den store mængde nærmest injurierende og ære
krænkende beskyldninger, som læseren ikke har
nogen mulighed for at tage stilling til. Det mest
betænkelige eksempel er måske en beskyldning (s.
85) mod en nabokone for at have myrdet et af sine
børn, uden at det blev opdaget af myndighederne.
Der kan meget vel endnu leve folk, der har kendt
familien, og ved, hvem det drejer sig om. Den slags
bør en udgiver være lidt forsigtig med at offent
liggøre, selv om der i erindringer er et større spil
lerum for subjektiviteten end i almindelige histori
ske arbejder.
Ved en bog af denne karakter burde udgiveren i
det hele taget have oplyst, hvilke udgivelsesprin-

cipper, der er lagt til grund, og hvilke verifikatio
ner, der er søgt foretaget (om overhovedet nogle).
En egentlig realkommentar ville også have været
på sin plads, når man har fundet manuskriptet
væsentligt nok til udgivelse. Men læseren lades
helt i stikken på dette punkt. Det er f.eks. ufor
ståeligt, at en bemærkning s. 67 ikke enten er
udeladt eller kommenteret. Her beklager Helga
Skou sig over, at hun og hendes mand aldrig havde
ferie, selv om der var kommet en ferielov. Men
ferieloven af 1938 omfattede bl.a. ikke personer, der
var fæstet som medhjælpere i landbruget, så vidt
anmelderen da kan se.
Dorrit Andersen

Christine Plov: Lærerhjem og lærerindeliv. Erin
dringer fra Sønderjylland 1871-1920. Udgivet af
Niels H. Kragh-Nielsen. Sønderjyske lev
nedsløb nr. 26. Historisk Samfund for Søn
derjylland 1989. 237 s., ill. Kr. 128.
Christine Plov (1871-1944) voksede op i et lærer
hjem i Starup. Hendes far var en af de dansksin
dede lærere, der valgte at virke i den offentlige
skole i Nordslesvig efter den preussiske anneksion.
Selv gik hun samme vej efter i 1892 at have taget
den tyske lærerindeeksamen ved seminariet i Au
gustenborg. Hun virkede som »tysk lærerinde med
dansk hjerte« til 1900, hvor en stadig skærpet kurs
fra myndighedernes side over for dansksindede læ
rere havde modnet hendes beslutning om at ændre
fremtidsplaner. Hun tog sin afsked og videreuddannede sig ved Statens Lærerkursus i Køben
havn. Efter et ophold på Askov Højskole m.m. blev
hun kommunelærerinde i Vejle.
Dette lyder måske ikke særlig ophidsende; men
der er faktisk tale om en bog, der fortjener mere
end almindelig interesse, sådan som det er tilfældet
med flere af det sønderjyske historiske samfunds
udgivelser af erindringer. Christine Plov er en god
iagttager, og hendes skildringer især fra ungdoms
tiden fortæller fængslende om menneskeskæbner,
folkeliv og kulturelt liv, de steder hun har boet.
Også for kvindehistorikeren vil der være noget at
hente: den unge piges længsel efter intellektuelle
udfordringer, stoltheden over lærerindegerningen
m.m. I København fik hun kontakt med flere af
kvindebevægelsens fremtrædende personligheder
og påvirkedes af deres ideer.
Det er utroligt, at der kan blive ved med at
dukke så gode erindringsmanuskripter op fra den
sønderjyske nationale kamps tid. Det vidner om,
hvor stærkt den periodes oplevelser har virket på
de samtidige.
Dorrit Andersen
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Hovedstadsområdet og
landsdækkende
Nationalmuseets arbejdsmark 1989. Udgivet i
samarbejde med Nationalmuseets Venner.
Redigeret af Olaf Olsen. 224 s. ill. [Alle artik
ler med engelsk resumé og litteraturhenv.].
Aistrup, M aj Stief, se Jørgen Jensen.
Friis, Lars. Lyngby Landboskole og

Frilandsmu
seet^ 159-174).
Gilberg, Rolf. Nogle troldmænd kalder man skama
ner. (S. 48-56). [Om de danske centralasiatiske
ekspeditioner i 1930’erne].
Graae, R olf, Jens Johansen, Karl Søndergaard Nielsen og
Erik Skov. Møgeltønder kirke. (S.24—41). [Beret

ning om hovedrestaurering 1974—88, afdækning
af loftmalerier m.v. fra 1740].
Haas trup, Lars og Bodil Bundgaard Rasmussen. Med
hilsen fra Brede. Statens over 20 udstillinger
med 2.584.405 besøgende. (S. 201-223).
Hein, Jørgen, Joan Hornby, Søren Møller og Mette Westergaard. Prinsessens lakerede tårnkammer på

Rosenborg. Ny fund i forbindelse med restaure
ring. (S. 128-142). [Værelse fra omk. 1670, ind
rettet til Frederik 4.s søster - identifikation af
kinesisk forbillede].
Hornby, Joan, se Jørgen Hein.
Jensen, Jørgen, John Nørlem Sørensen, Flemming Rieck og
M aj S tie f Aistrup. Hjortespringbåden genopstil-

Sorteper på afveje. (S. 4247). [Tekstilforskning - om indiansk tunica fra
1500-tallet, tidligere antaget for gallisk oldtidsdragt].
Møller, Søren, se Jørgen Hein.
Nielsen, Karl Søndergaard, se Rolf Graae.
Olsen, Olaf. Rigsantikvarens forord. (S. 5-8).
Rasmussen, Bodil Bundgaard. »Et raat barbarisk
Idol«. Om græske marmorskulpturer fra 3. årtu
sind f. Kr. (S. 68-84).
- se Lars Haastrup.
Rieck, Flemming, se Jørgen Jensen.
Skov, Erik, se Rolf Graae.
Sørensen, John Nørlen, se Jørgen Jensen.
Varnild, Ib. Fotografiet som redskab for kulturhisto
rien. (S. 175-189). [Fra 1839 - ca. 1940. Typer
af fotografier og samlinger].
Westergaard, Mette, se Jørgen Hein.
Munksgaard, Elisabeth.

Jagt- og Skovbrugsmuseets årsskrift 1989. Redi
geret af Jette Baagøe. 38. s. ill.
Om skovdyrkningen i 1670’ernes
Danmark. (S. 3-25). [Litteraturhenv., engelsk
résumé].
Baagøe, Jette. Ja g t- og Skovbrugsmuseet 1988-89.
(S. 26-38). [Beretning for museet og museets
venneforening].
Fritzbøger, Bo.

let.( S. 101-114).
1300-tallet - skattefundenes
store periode. (S. 57-67).
Johansen, Jens, se Rolf Graae.
Kaul, Flemming. Klekkendehøj ogjordehøj. 5000årige ingeniørarbejder. (S. 85-100).[Møn og
Bogø, restaureringsarbejde og nye undersøgelser
af jættestuer].
Kromann, Anne. Røde Kro Teater ved århundred
skiftet. (S. 115-126).
Larsen, Carsten. Gravhøje på Sjælland. (S. 143—
158). [Om det kulturhistoriske centralregister
på edb og de tidligere berejsninger].
Laursen, Bodil Busk. På vej mod et nyt Nationalmu
seum. (S. 923). [Bygningshistorie fra 1938 og
præsentation af igangværende ombygning].

Jensen, Jørgen Steen.
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Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog
1989. Udgivet af Selskabet Handels- og Sø
fartsmuseets Venner. Redigeret af Hans Jep
pesen, Hanne Poulsen, Kåre Lauring og Jo 
hanna Hendriksen. 205 s., ill. [Alle artikler
med litteraturhenv., noter og engelsk ré
sumé].
Beretning fo r året 1988. (S. 175-205).
Frederichsen, Frederik. 50 år med danske

motorsej

lere. (S. 3-31).
Hurra! Om sømandens hilse
skikke og honnør til søs. (S. 32-72).

Henningsen, Henning.
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Et rederikontor 1888. (S. 73-82).
[Udgivelse af J. Sønderhousens erindringer fra
firmaet C.K. Hansen].
Nielsen, Erik Møller. Skibsbygning i Danmark. Om
træskibets konstruktionshistorie ca. 1800-1920.
(S. 83-141).
Parmentier, Jan. Søfolk og supercargoer fra Oostende i Dansk asisatisk Kompagnis tjeneste
1730-1747. (S. 142.173).
Lauring, Kåre.

Sjælland
ROMU. Årsskrift for Roskilde Museum 1989. Re
digeret af Frank Birkebæk og Flemming Ras
mussen. 103 s. ill. [Alle artikler med noter].
Mere om storkøbmænd i
Roskilde, 1750-1950. (S. 45-98). [Uddybning af
forf.s. artikel i ROMU 1986 og forkortet udgave
af undersøgelse til Statens Museumsnævn. Bl.a.
ejerlister for Stændertorvet 2 og Algade 12].
Hjermind, Jesper. Kridthuset - et senmiddelalderligt
bygningskompleks i Roskilde. (S. 17-28).
Jørgensen, Anne Nørgård. Tofteagervej - en middelal
derlig landbebyggelse. (S. 5-16).
Roskilde Museum. Bestyrelse, forlag, åbningstider
(S. 100-103).
Christmas-Møller, Ingeborg.

Alle tiders Odsherred 1989. Udgivet af Odsher
reds Museum. Redigeret afOle Strandgaard.
31 s. ill.
Ellingebjerg. (S. 19-26).
[Udgravning af tre grave fra ældre bronzealder.
Noter]
Andersen, Helge. Multen - en trofast turist ved Sjæl
lands Oddes kyst. (S. 9-10).
- Orlogsskibet »Prinds Christian Frederik«. (S.
15-18).
Larsen, Ebbe, se Erik Nielsen.
Nielsen, Erik og Ebbe Larsen. Vort vidunderlige brød
og dets forunderlige navne. (S. 5-8).
Strandgaard, Kirsten. Skal kirkegårdenes gravminder
bevares? (S. 11-14).
Strandgaard, Ole. Dragsholm i farver (S. 2). [Om
forsidebilledet fra Det Kongelige Bibliotek].
Topsøe-Jensen, Torben. Lidt om vejene i Odsherred.
(S. 27-31).
Andersen, Arne Hedegaard.

Lolland-Falster
Lolland-Falsters Stiftsmuseums Årsskrift 1989. Re
digeret af Else-Marie Boyhus. 63 s. ill.
Fra Stiftsmuseets samlinger.
Stole. (S. 5-35). [Renæssance til funktionalisme,
m. katalog].
Årsberetning og regnskab 1988. (S. 37-60).
Boyhus, Else-Marie.

Museet for Holbæk og Omegn. Årsberetning 1989.
Udgivet af Museumsforeningen 1990. Redi
geret af J.L. Ostergaard Christensen. 108 s.
ill.
Asmussen, Else.

Arkæologisk virksomhed 1989. (S.

35-45).
Museets drift m.v. (S.
9-34).
- Et dukkehus fra 1895.(S. 99-102).
Christensen, Kirsten. En ny funden gravhøj fra yngre
stenalder på Damgård, Ny Hagested. [Littera
turhenv.].
- Tuse Låge - en gravhøj fra ældre bronzealder.
(S.61-70).[Noter og litteraturhenv.].
- En førromersk pladefibula fra Ny Hagested. (S.
71-77). [Noter og litteraturhenv.].
Christiansen, Niels A . 9. april og besættelsestiden i
Holbækegnens dagligliv. (S. 89-93). [Bl.a. op
tegnelser af Holbæksagføreren Christian Chri
stiansen (1879-1948), noter].
Koch, Hanne Dahlerup. Albert Thomsen som mid
delalderarkæolog. Holbæk Museums første mid
delalderarkæologiske undersøgelse. (S. 79-88).
Tranberg, Gunna. Udgravning og konservering af et
lerkar fra Damgård. (S. 95-97).
Christensen, J .L . Østergaard.

Bornholm
Fra Bornholms Museum 1989-90. Udkommer i
1991.

Fyn
Fynske Minder 1989. Udgivet af Odense Bys
Museer. Redigeret af Torben Grøngaard Jep
pesen. 199 s. ill. [Alle artikler med noter og
engelsk eller tysk résumé].
Glimt fr a museernes arbejdsmark 1988 (S. 169-199).
Grandt-Nielsen, Finn. To usædvanlige fotografier. (S.

141-150).
1865-70].

[Af fotograf Emil Rye, Odense

Henriksen, Mogens Bo.

Bregentved I. En gravplads
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M argit Mogensen

ved Ringe Sø med våbendeponeringer fra yngre
romersk jernalder. (S. 67-76).
Jensen, N ils M . og Jens Sørensen. En ny brik til ud
forskningen af Nonnebakke-anlægget i Odense.
(S. 77-84).
Jeppesen, Torben Grøngaard. Odense Bys Museer på
vej ind i 199O’erne.(S. 7-12).[Om den nye orga
nisationsplan].
Larsen, Tove Lund. Rosine og »Rosenkavaleren«.
(S.85-92). [To nyerhvervede portrætter af Jens

Juel].
Karen-Hanne Stærmose. Bronzealderdrag
terne som blev en messe værd. (S. 31-66). [Fra
udstillingen på Hollufgård: Gyldne tider, en
messe om magt og ære i bronzealder og nutid].
Nielsen, Anders Vægter og Johnny Møller. Sprøjtehuse i
de fynske landsogne ca. 1850-1900. (S. 123—
140).
Oxenvad, Niels. Carl Nielsen Museet. Tilblivelse og
udformning. (S. 151-168).
Skougaard, Mette. Nymølle fra Ellcsted sogn - en
fynsk vandmølle på Frilandsmuseet. (S. 93106).
Sørensen, Jens, sc Nils M. Jensen.
Thrane, Henrik. De 11 guldskåle fra Mariesminde vidnesbyrd om en broncealderhelligdom? (S.
13-30).
Wøllekær, Johnny, se Anders Vægter Nielsen.
Nielsen,

Fredningernes rolle i Gudme.
(S. 63-64).
Kølin, Elly. Rokokodragter i Svendborg og Omegns
Museum. (S. 77-82).
Larsen, Ida. Svendborg i året 1864. (S. 107-112).
Michaelsen, Karsten Kjer. Egelygård - en større sag.
En foreløbig beretning om undersøgelsen af en
romertidsgravplads ved Lundeborg. (S. 36-45).
Nielsen, Erik Møller og Palle Stenbock. Sejl- og skibs
typer. Søfartssamlingerne i Troense. (s. 113126).
Nielsen, Johannes. Krigen 1864 set fra Sydfyn. (S.
102-106).
Nielsen, Svend. Romerske denarer i Danmark - ak
tuelle betragtninger, (s. 52-53).
Rasmussen, Marianne. Restaurering og kopiering af
en gravfane fra år 1702 i Gudbjerg Kirke. (S.
72-76).
Stenbock, Palle, se Erik Møller Nielsen.
Stilborg, Ole. Keramikteknologisk undersøgelse af
keramik fra Sydøst-Fyn. (S. 51-52).
Thomsen, Per 0. Lundeborg. En foreløbig redegø
relse for 4 udgravningskampagner. (S. 8-35).

Kristiansen, Kristian.

Charta. Årsskrift for Kerteminde Museum 1989.
Redigeret af Kurt Risskov Sørensen. 95 s. ill.
Befæstningen på Fyns Hoved under
2. verdenskrig. (S. 42-48).
Eilstrup, Anne-Lise. Hvad en kaldsbog fra RynkebyRevninge pastorat kan fortælle. Rynkeby og
Revninge i midten af forrige århundrede, (s.
61-76).
Hansen, Orla Eigil. Garnisonen i Kerteminde. (S.
7-21). [Erindringer fra besættelsen].
M atzon, R ita H. Chr. Jyde, Vilhelmine og alle de
andre II. Personerne bag gadenavne i Kerte
minde. Fortsættelse af artikel i Charta 1988. (S.
22-41). [Noter].
Nederland, Ole. Munkebo i krigsårene 1658-59. II.
Massegrav og stjerneskanse. (S. 49-60). [NoBanke, Eggert.

Arbog for Svendborg og Omegns Museum 1989.
Udgivet af Museumsforeningen. Redigeret af
Henrik M. Jansen. 212 s. ill. [Alle artikler
med engelsk eller tysk resumé, de fleste med
noter og litteraturhenv.].
Y/S V IK IN G ’s tur til Nykøbing
Falsters 700 års jubilæum. Pluk fra logbogen. (S.
149-153).
Blæsild, Benno. Portrætter som håndværk - på spo
ret af en svendborgensisk maler. (S. 90-101).
[C.J. Weil 1806-65, portrætmalcr og musikdi
rektør i byen].
Boganmeldelser m.v. (S. 154—212).
Bremer, Birgit. Dagligliv i Fruestræde. (S. 83-89).
[Om musikerfamilien Simonsen og familien
Grebys/Syberg].
Grøn, Ole. Projekt Gudme Sø. (S. 53-63).
Gøthche, Morten. Registrering og opmåling af fartø
jer i det Sydfynske Øhav. (S. 127-143).
Hagemann, Annelise Florian. 5O’cr lejligheden - en
arbejdsrapport. Kompromisernes komplicerede
kunst. En lykkelig dokumentation fra det virke
lige liv. (S. 144-148).
Hatting, Tove. Orientering om knoglematerialet fra
Lundeborg. (S. 47-51).
Jansen, Henrik M . Svantevit fra Svendborg. (S. 6571). [Tolkning af lille billedfigur i museets sam
linger].
Andersen, Marcus.
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(S. 77-91).

Jylland
Skanderborg Museum. Årbog 1988. Redigeret af
Herbert Madsen, Leif Pedersen og Helle
Reinholdt. 62 s. ill. [Udkommet i 1990, senest
udkomne årsskrift. Årsskrift for 1989 forven
tes at udkomme sidst i 1990],
Brinch, Jørgen. Indledning. (S. 5-6).
Ingvordsen, Jens. Vandkar af sten. (S.

7-12). [Om
vievandskar, noter og litteraturhenv].
Laursen, Simon Steenfeldt. Det første valgte lokalstyre
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i Ousted-Tåning. (S. 28-33). [Sogneforstanderskabet 1841. Kildehenv].
Madsen, Herbert. Huse og gader i 1600-tallets Skan
derborg. (S. 21-27). [Noter].
Pedersen, L e if Juul. Louis Pio’s hilsen til landarbej
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Peveile, Claus, Stig Jensen og Kirsten Ljungberg.
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kelsen. Byudgravninger og byarkæologiske un
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Holm, Poul. Sydvesten. (S.73-75). [Hovedbeklæd
ningen! Litteraturhenv.].
Iversen, Hanna. Esbjerg by-miljø - et stykke praktisk
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