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Forord
D ette num m er a f Bol og By kredser
om kendskabet til og brugen af skrift i
1600-tallets landbosam fund. Troels
D ahlerup og Charlotte Appel giver bi
drag til undervisningens, læsefærdig
hedens og tryksagernes historie på
landet. Der synes ikke a t være tvivl
om, a t hævdvundne antagelser om en
begræ nset læse- og skrivekyndighed i
det 17. århundredes bondesam fund
stå r for fald. Det understøttes også af
H ans H. Worsøes artikel, der først og
frem m est behandler præ sten i hans
funktion a f lokalsam fundets “skrift

kloge”, m en også berører de ikke så få
andre i sognet, som m estrede skrive
kunsten. Endelig giver Otto U lbricht
os et indblik i, hvad det betød for bud
skabet, n å r landboerne lod en profes
sionel skriver affatte deres bønskrift.
Bag en sådan skrivelse, k an m an,
som h a n viser, ane en en trep ren an t
person fra de godsdominerede syd
slesvigske egne.
Bo Fritzbøger
Jens Villiam Jensen
Bjørn Poulsen
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Om kilderne til udbredelse af landalmuens
læsefærdighed i 1600-tallet
a f Troels Dahlerup
Det h a r for mig længe væ ret et p a ra 
doks, a t dansk forskning (eller m an
gel på samme) så utroligt sejglivet
h a r fastholdt traditionen om den dan
ske landalm ues boglige uform åen
hed.1 Ganske vist tvang sam arbejdet
m ellem nordiske forskere i Finland
1981 de danske forskere til a t tage
spørgsm ålet alvorligt, m en derefter
synes den danske skolehistoriske tr a 
dition med hovedvægt på 1700-tallet
a tte r a t have taget over.2
Det er for mig indlysende, a t den Resen-Brockm annske orthodoxi med sin
enorme vægt på Skriftens autoritet og
på nødvendigheden a f en effektiv
kathekisering h a r spillet en væsentlig
rolle i den tidlige udvikling a f under
visningen a f landalm uen. I denne
sam m enhæ ng m å jeg i korthed forud
sæ tte, a t vi allerede før 1600 h a r fået
et ikke helt ineffektivt købstadsskole

væsen op a t stå, således a t der her
var ganske betydelige m uligheder for
a t skaffe sig de elem entære kundska
ber. N år således Helsingør m agistrat
1562f. k an kræve, a t børn (in casu
drenge) skal sæ ttes til et håndvæ rk
eller holdes i skole, lå der m åske i nok
så høj grad et ønske om det m ere “kri
m inalpræ ventive”, dvs. a t de i hvert
fald skulle holdes fra gaden.3
Men spredte kilder og diverse køb
stadshistorier giver a lt i a lt et ganske
godt billede af et velfungerende køb
stadsundervisningsvæ sen, således a t
vi f.eks. k an konstatere, a t der i Hel
singør i 1620’erne foruden den bety
delige latinskole og den danske skole
yderm ere fandtes en halv snes perso
ner, der som skoleholdere (desuden
lejlighedsvis lærem ødre) overvejende
h a r levet a f at meddele undervisning,
hvorfor de modtog et gratiale fra sta-

Troels Dahlerup, født 1925, cand. mag. i historie og kristendomskundskab, dr. theol, professor ved
Historisk Institut, Aarhus Universitet (emeritus). H ar især beskæftiget sig med dansk historie i
senmiddelalderen samt 1500- og 1600-tallet, med hovedvægt på kirke-, adels-, social- og kulturhisto
rie. H ar ud over talrige artikler om disse emner bl.a. skrevet Studier i senmiddelalderlig dansk Kir
keorganisation (1963), Det danske Sysselprovsti i Middelalderen (disputats, 1968) og Gyldendals og
Politikens Danmarkshistorie 6: “De fire stænder 1400-1500” (1989). Har desuden forestået flere kil
deudgivelser, heriblandt Det Kgl. Rettertings Domme og Rigens Forfølgninger fra Christian I ll’s Tid
I-II (1959-69) og for Landbohistorisk Selskab bl.a. Aasum Herreds Tingbog 1640-1643, 1643-45,
1645-48 (1956-62).
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Skolen i Fakse, som stadig findes, synes at gå tilbage til 1620’eme. (Tfegning: Herman Henriksen).

den, for a t også ubemidlede børn k u n 
ne følge undervisningen.4
Med orthodoxiens sejrsgang i 1600tallets D anm ark kom mer såvel Skrif
tens autoritet som nødvendigheden af
undervisning om den rette Lære til a t
spille en voksende rolle, hvorfor det
på ingen m åde er m ærkeligt, a t der
isæ r fra 1631 og følgende å r kommer
talrige påbud om isæ r kathekisering,
m en også lejlighedsvis om tale a f “sko
le” (et ord, der endnu ikke h a r fået
sin senere betydning a f institution,
m en strengt tag et alene betyder u n 
dervisning). I 1631 kræves det, a t su

perintendenten på Gotland skal føre
tilsyn med skolerne der på landet,
hvorefter senere privilegier skal af
gøre, i hvor høj grad de landlige un
dervisere kan fritages for æ gt og a r
bejde;5 1633 kom m er et privilegium
til den person, der underviser børnene
i Fakse,6 en undtagelsesvis vel belyst
skoleinstitution; 1636 får sogne
præ sten i det fynske Lumby lov til at
holde kapellan under ansøgerens hen
visning til, a t pågældende da ville
kunne tage sig a f børnenes undervis
ning,7 og samme år søger Ribebispen at
finde en ordning på de problemer, der
nødvendigvis opstod, n år talrige deg
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nekald lagdes til L atinskolen (hvis
elever næppe kunne påtage sig dette
ellers udbredte “w eekendarbejde” i
det så u d strakte stift), hvorfor bispen
ønskede substitutter, dvs. de siden så
velkendte “erstatningsdegne”,8 hvis
n edsatte lønning givet m å have fået
dem til med lys og lygte a t oplede m u
ligheder for ekstraindtæ gter.
E n særlig interesse påkalder sig
bispernes besvarelse af det kongelige
ønske af 1631 om eventuelle ændringer
(nyredaktion) i den kirkelige lovgiv
ning, hvor der ud over den betydelige
interesse for skolegang og isæ r kathekisering direkte stilles et forslag “om
det ikke (som sommesteds sker) m åtte
bønderne påbydes i de store landsbyer
a t holde en skolem ester og et lidet
skolehus, hvor ungdommen kunne u n 
dervises og de m est form uende give
noget dertil, efterdi det er deres børns
saligheds forfremmelse anliggende”.9
At denne vigtige bem æ rkning til nu
ikke er blevet tilstræ kkeligt p åagtet
(skønt den explicit viser, hvorledes
skolegang med i hvert fald elem entæ r
læsefærdighed anses for n æ rt k n y ttet
til kathekisering), skyldes form entlig
den herskende vrangforestilling, a t
n å r bispernes interesse ikke gav sig
udslag i en kongelig forordning m ed
dertil hørende statslig organisation,
skete der næppe noget på om rådet.
F aktisk er vi i stand til a t konstatere,
a t der i og om kring 1631 flere steder
fandtes “bondeskoler”. Velkendt, m en
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fortsat bem æ rkelsesvæ rdig er Lunde
bispens visitatsprotokol, da h a n u n 
der en rejse i Halland 1624 finder et så
veloplært sogn, a t h a n næ rm est glem
m er a t redegøre for den reelle til
stand, idet h an i stedet begejstret ud
bryder “ikke få kunne læse i bøger”.10
Den gennem et undtagelsesvis stort
an tal kilder velkendte skole i Fakse
synes a t stam m e fra 1620’em e, selvom
den først optræ der i 1633 som en da
veletableret institution.111 1635 om ta
les skolen i Jelling, 1640 i Skæ rbæ k
(ved Fredericia) - samm e år, hvor der
klages over m anglen på skoler på
Læsø - og 1641 i V am drup.12 Med
hensyn til sidstnæ vnte skole (i A nst
herred) gives yderm ere den begrun
delse, a t m an med denne lokale m u
lighed for a t lade børnene læ re a t
læse og skrive slap for som tidligere
a t m åtte sende dem til Kolding.
I betragtning a f hvor ganske tilfæ l
digt ældre kildem ateriale er overleve
ret, er det interessant, a t en retssag
fra netop A nst herred i 1589 fortæller,
a t et b arn fra egnen i et års tid havde
været i skole i Kolding (da pågældende
læ rer ikke om tales ved nogen akade
m isk grad eller betegnelse, var der
form entlig tale om dansk skole, even
tuelt skrive- og regneskole), en detalje,
der alene h a r væ ret væ rd a t notere,
fordi der var tale om værgem ål, og
helt u n ik t h a r dette næppe væ ret, da
vi kort efter (1591) hører om en bon
desøn fra Rougsø herred, der en tid
havde gået i skole i R anders.13

Ikke m indst tingbøgerne fra S kast
herred 1636-40 giver adskillige vid
nesbyrd om en betydelig interesse for
børnelæsning, fortrinsvis dog i a t
læse dansk prent, selvom et par rige
selvejerskifter viser dels drenge, der
h a r væ ret sendt til Ham burg, dels en
ung m and, der bør holdes til skole,
indtil h an “k an forestå en god m ands
regnskab”,14 dvs. a t m an h er h a r for
ventet en a rt “højere handelseksa
m en”, som de i skolehistorien alt for
oversete “skrive- og regneskoler” netop
h a r ku n n et give. I næ rvæ rende for
bindelse vil jeg alene frem hæve de
nem t fejltolkede retssager fra 1630’erne, hvor foged, skriver og nogle a f de
otte m ænd (respektive to og fire), der
sad på tinge (utvivlsomt efter en tr a 
ditionel rotation blandt herredets
bønder, altså en re t tilfæ ldig “sam p
ling”), ufortrødent giver sig i k a st
med den problem atiske opgave a t af
gøre, hvorvidt der var foretaget rettel
ser i et irettelagt dokum ent.15U anset
m an k an have sine tvivl om, hvor
langt disse bønders palæografisk-krim inaltekniske form åen rakte, h a r de
altså selv ikke følt sig inkom petente,
og det er ej heller givet, a t de reste
rende h a r væ ret analfabeter, da de
tæ nkeligt h a r erkendt, a t deres evner
ikke stra k te videre end til a t læse
dansk prent.
Også fra Sokkelund herreds tingbog
findes adskillige eksem pler på skoler
og skolemestre, hvorfor jeg fra udga
ven med dens omhyggelige registre
blot vil erindre om et par særdeles in 

struktive eksem pler på kildem ateria
lets endnu yderst tilfældige karakter:
under en drabssag 1634 hører vi, a t
liget blev fundet bag skolen (Brøns
høj), og i et to år senere tilfælde sagdes
drabsm anden a t være søn a f en skole
holder fra Vester H assing (Kær h er
red).16
Det er i det hele tag et karakteristisk,
a t de klassiske kildetyper endnu ikke
h a r noget som h elst “skolehistorisk”
sigte, m en alene k an give en p assan t
indtryk, isæ r i sager om værgem åls
påtagelse, respektive aflæggelse a f
regnskab desangående. D ertil optræ 
der skoleholdere (såfrem t de ikke
sam tidig var degne eller su b stitu tter
og følgelig benævnes som sådan) spo
radisk i skifter og gældssager, således
også i udgaven a f Køgeskifteme, hvor
vi i 1649 møder såvel en skolem ester i
Herfølge som enken efter skoleholde
ren i Terslev.17

Tavle indsat i skolen i Fakse, der markerer
skolens officielle fundation i 1633.
(Foto: Stevns Museum).
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Mere givende er det a t gå til en land
jurisdiktions skifteprotokol (om end
det er karakteristisk, a t det formentlig
er landets æ ldste - bevarede - a f
slagsen), nem lig de udgivne dele a f
Smørum-Lille 1644-48. Dels k an der
her være tale om klassiske restancer
(idet folk sjæ ldent dør på skæ ringsda
gen), dels traditionel gavm ildhed i
forbindelse m ed begravelsesom kost
ninger. M edens om talen a f egentlige
degne er sjælden (formentlig fordi
m ange degnekald h a r væ ret lagt til
skolerne i København og Roskilde),
virker det, som der her traditionelt
ydes afgifter/gebyrer til kirke, p ræ st
og “skoleholder” (skolemester), der
øjensynligt er den dagligdags beteg
nelse for egnens substitutter, og kun
enkelte gældsposter siges direkte a t
være for en drengs skolegang (for
m entlig i H erstedøster).18
Hvor tæ nkeligt det end k an være, a t
den påfølgende tids stedse hyppigere
omtale a f skole, skolehus og skolehol
der (skolemester) skyldes en reel
væ kst i interessen for a t skaffe opvok
sende generationer en m ere boglig
elem entæ ruddannelse, skal det dog
understreges, a t det lige så godt kan
skyldes den kolossale væ kst i det rele
vante kildemateriale. F ra netop denne
tid optræ der et voksende an tal skole
fundatser, fortrinsvis fra gavmilde
godsejere (og ikke m indst godsejeren
ker), der opretter en fundats.19
Nok er de fleste af disse fundatser
ifølge sagens n a tu r daterede (med en
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interessant koncentration om 1640’erne), men ofte fastslås - som tilfældet er
for Ålum-Bjerregravs vedkommende
a t det ikke så m eget drejer sig om at
oprette en skole som om a t forbedre
et - gerne ikke specificeret - under
visningsarbejde på stedet.20 Ikke u in
teressant er legatet fra 1641 til Avlum
(næ r Holstebro), hvorved der henlæ g
ges et årligt beløb til degnen, såfrem t
h an vil holde skole,21 en understreg
ning af, a t degnene endnu betrag te
des som kirkelige funktionæ rer, der
ud over kirketjenesten var ansvarlige
for børnenes undervisning i k risten 
dom (kathekismus), men ikke videre. I
betragtning af, a t talrige af Ribe stifts
degnekald var lagt til latinskolerne,
pålagde bispen 1636, a t degnene derfor
skulle holde substitutter,22 en disposi
tion, der tæ nkeligt h a r gjort de lokale
kirketjenere interesserede i a t skaffe
sig ekstraindtæ gter.
I sin grundige katalogisering (på
grundlag a f try k t m ateriale) a f de tid 
lige skoleefterretninger h a r Niels B.
K ristiansen23 bem æ rket, a t Ålborg
stift tilsyneladende er tidligt og langt
fremme i denne udvikling, hvilket for
nuftigvis forklares ved, a t alene her
findes en re t grundig degne- og skoleholderhistorie ved RM. Rørsig, der
ikke som sine m ange forgængere spe
cielt h a r koncentreret sig om degnene
alene.241 alle tilfælde vil det give gan
ske misvisende billeder a t koncentrere
sig om enkelte, ofte ret specielle kil
der som de ovennævnte godsejersko
ler, a f hvilke der ca. 1610-1669 ken-

des et par og tyve. N år således om
kring halvdelen er placeret i Østjyl
land,25 afspejler dette form entlig isæ r
adelsgodsets koncentration efter de
store mageskifter, og idet de her stif
tede legater antagelig lagde større
vægt på afkastet a f legatform uen (der
form entlig fortsat lå som en ikke
sæ rskilt “prioritet” på herregården),
m å tabsprocenten i ta k t med gods
ejerforarmelsen under den tidlige Ene
vælde have væ ret betydelig. I flere
tilfælde kendes således den oprindelige
fundats alene fra traditioner eller fra
en senere “genoprettelse”.26
Til slut skal kort omtales en stort set
ubenyttet kilde til dette problems h i
storie, nemlig de om fattende m andtal
for hovedskatten 1645 på Sjælland.27
U anset a t det rum m er m ange fald
gruber, idet form ålet p rim æ rt er fis
kalt, og a t delingen i såvel en verdslig
som en gejstlig liste utvivlsom t h a r
givet flere ludfattige skoleholdere et
sm uthul til helt a t undgå registre
ring, giver listerne dog et bredere bil
lede a f undervisningsm ulighederne,
end vi ellers gerne får. E t enkelt h er
red h a r jeg tidligere behandlet, nemlig
Sokkelund,28 der dog muligvis takket
være sin k arak ter a f københavnsk op
land kan være atypisk. Ikke blot havde
talrige p ræ ster en studiosus boende,
utvivlsomt gerne som huslæ rer,29m en
også borgm estre, herredsfogeder, ja
sågar degne kunne holde huslæ rer30
Det gejstlige m andtal anfører over 30
studenter, hyppigst hos præ sterne,

m en lejlighedsvis også hos degne eller
diverse standspersoner, og om end det
er sjældent, a t det direkte anføres, a t
de inform erer (formentlig fordi det of
test var en selvfølge), skal hertil læg
ges en halv snes “pædagoger” eller
præ ceptorer (de provstivis affattede
m andtal viser tydeligt, hvor afhængige
vi er a f den m åde, hvorpå provsten
h a r m ent bedst a t imødekomme m yn
dighedernes krav). Men alligevel finder
vi (uden for købstæ derne, der gerne
havde såvel latinskole som dansk sko
le og m ange andre) henved 20 direkte
anført som skolem estre (hvortil kom
m er de uspecificerede personer, “der
informerer børn”), og det vel a t m ærke
ofte i sogne, hvor vi ikke fra andre
kilder kender en undervisningssitua
tion. Det er således tankevæ kkende,
a t der optræ der en skolem ester i
Reerslev, men ikke i det Ruds Vedby,
hvor der 1640 skulle være funderet et
skolelegat. Og i det Smørum herred,
hvor vi gennem skifteprotokollen uaf
brudt hører om skolem estre, m øder vi
her alene disse i Ballerup og H ersted
øster. Men tak k et være det verdslige
sk attem andtal skal h ertil lægges Is
høj og Sengeløse.
Her løber vi så ind i det klassiske pro
blem, hvorvidt de med tiden stedse
hyppigere næ vnte skoleholdere m.fl.
repræ senterer en væ kst i an tal a f u n 
dervisningsm uligheder eller prim æ rt
et stedse rigeligere kildem ateriale.
Det sidste er i hvert fald um iddelbart
indlysende tilfældet; m en såfrem t
m an vil antage, a t D anm ark så no
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genlunde h a r fulgt sam m e udvik
lingsm ønster som sine nabolande
(herunder isæ r Sverrig og Nordsles
vig31), burde der være tale om en ud
vikling i løbet a f 1600-tallet.
Det forekom mer mig en rim elig arbejdshypothese, a t vi med orthodoxiens
sejrsgang (og herm ed dens kraftige
betoning af den rette læ re, hvilket
igen kræ ver en grundig kathekisering) fra 1630’em e møder en stor iver
efter a t få også bønderbørn vel under
vist, principielt i den kristelige lære.
Men hvor ofte h a r en løbedegn under
sit lørdagsbesøg fundet det sim plest
a t læ re børnene bogstaverne og derpå
ladet dem læse på lektien til næ ste
lørdag? H u rtig t søges disse lidet po
pulæ re løbedegne e rsta tte t a f substi
tutter, der ifølge system ets n a tu r fra
først a f m å have h aft økonomiske pro
blem er og følgelig væ ret på ja g t efter
indtæ gtskilder, hvor den pligtige
kathekisering nem t kunne friste til
de ekstraindtæ gter, som indlæ ring af
elem entæ r læsefæ rdighed kunne k a 
ste a f sig? De undtagelsesvis rigelige
kilder til skolen i Fakse fastslår såle
des, a t en udvidelse af kathekiseringen til alm indelig skolegang fandtes
n a tu rlig af alle, fra sognefolk og
standspersoner til p ræ st og biskop.32
At Molesworth efter sit ulyksalige be
søg i D anm ark i 1680’erne fandt, a t
alm uen stort set kunne læse og skrive,
skal givet tages med et gran salt, spe
cielt m ed hensyn til skrivefæ rdighe
den. Men antager vi ikke, a t en bety

14

delig del a f alm uen havde en rim elig
læsefærdighed (i hvert fald i “a t læse
dansk p ren t”), vil vi stå med et langt
større problem, såfrem t vi ønsker at
forklare århundredets næ sten eksplo
sive væ kst i “folkelige bogtryk”. Men
det er en anden historie.
Til slut skal det understreges, a t thesen om den danske landalm ues an al
fabetism e i 1600-tallet (ja hos nogle
endog ind i 1700-tallet) ofte er søgt
underbygget ved (vist en lidt hastig)
brug af Joakim Larsens banebrydende
skolehistorie. Herved er m an kom met
til a t gøre den fortjenstfulde m and
stor uret. Som det k la rt og tydeligt
frem går a f hans væ rks anlæg, er hans
hovedsigte alene a t skildre “folkesko
lens” tidlige udvikling, hvorved han
k lart og entydigt definerer denne som
en statslig opgave, og en sådan skole
organisation (med reglem enter for
undervisningen, norm erede lønninger
og rejste bygninger) kan h an naturlig
vis først finde efter 1700 (strengt taget
først fra 1739/40, om end med en vigtig
forudsæ tning i “ryttergodsskolerne”
m.v.).
Som et hovedargum ent for denne th e
se anfører Joakim L arsen selv rede
ligt sam tlige de (da trykte) kildetyper,
som jeg ovenfor h a r anført, isæ r Hof
m ans F undationer og m ange andre,
hvilket derpå netop bruges som bevis
på, a t selvom der således var mulighed
for til en vis grad a t opnå læsefæ rdig
hed (et skoleinstitutionshistorisk uin
tere ssa n t problem), var der netop

ikke tale om en statslig (sam funds
dirigeret) organisation. D ette h a r h an
jo evigt ret i. Men er m an m indre in 
teresseret i institutionshistorie og
m ere i læ sefæ rdighedens eventuelle
udbredelse, vil kilderne pludseligt få
en anden karakter. Således kender
Joakim Larsen naturligvis det næppe
uvigtige bispeforslag af 1631 (se oven

for) om oprettelsen a f skolehuse på
landet, “m en Regeringen udstedte
ikke noget Lovbud i denne Retning
før 1708”,33 hvorefter h an redeligt
gennem går det private initiativ og
dets form entlig gavnlige virkninger
for undervisningen (der naturligvis
dengang som n u burde kunne give
bedre resultater).
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3.

4.

5.
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Således endnu i Ole Feldbæk: “Tiden
1730-1814”, (Gyldendals) Danmarks histo
rie, red. Aksel E. Christensen m.fl., bd. 4,
København 1982, med henvisning til
Joakim Larsen: Bidrag til den danske Tol
keundervisnings og Folkeskoles Historie
1536-1784, København 1916, samt til
G. Japsens nordslesvigske undersøgelser
(se herom nedenfor note 24).
Ur nordisk kulturhistoria. Läskunnighet
och folkbildning före folkskoleväsendet.
XVIII nordiska historikermötet, Jyväskylä
1981, det danske bidrag ved Ingrid Markussen og Vagn Skovgaard-Petersen:
“Læseindlæring og læsebehov i Danmark
ca. 1550 - ca. 1850”, s. 13-71; jfr. at Ingrid
Markussen: Visdommens lænker. Studier
i enevældens skolereformer fra Reventlov
til skolelov, Odense 1988, i traditionens
spor koncentrerer sig om landboreformtiden.
Helsingør Stadsbog 1554-65, udg. Karen
Hjorth og Erik Kroman, København 1981,
s. 187 og 302. Det lidt formelagtige i for
muleringen understreges af, at den i
næsten enslydende form gentages i bis
pernes reformforslag 1631, Kirkehisto
riske Samlinger 3. rk. II, 1877-80, s. 119.
Laurits Pedersen: Helsingør i Sundtoldsti
den 1426-1857, bd. II, København 1929, s.
268ff. Om provstevisitatsbogen se samme:
Almueundervisningen i en dansk Købstad,
København 1909; jfr. de talrige (private)
skoleholdere, der nævnes i det nedenfor
omtalte skattemandtal af 1645 (note 27).
Kancelliets Brevbøger vedrørende Dan
marks indre Forhold i Uddrag 1551ff.,
udg. C.F. Bricka m.fl., København 1885ff.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

(herefter KB), 1631 28/7 (s. 544f.); jfr.
1633 15/7 (s. 204) og 1637 17/5 (s. 121f.).
KB 1633 14/4 (s. 115); jfr. 1642 5/5 (s. 112)
samt Kirkehistoriske Samlinger 4. rk. I,
1889-91, s. 700f.
KB 1636 30/6 (s. 599); jfr. Troels Dahlerup: “Provsten i Lumby Hr. Oluf Andersen
og hans Bibliothek”, Kirkehistoriske Sam 
linger 7. rk. IV, 1960-62, s. 348-58, se s. 354.
KB 1636 30/12 (s. 788f.).
Kirkehistoriske Samlinger 3. rk. II, 187780, s. 118f.
G. Carlquist: Lunds Stifts Herdaminne.
I bd. 1,1 (1942) har B. Komerup udgivet
visitatsbogen 1611-37, se s. 151 og 230.
Se ovenfor note 6.
KB 1635 27/3 (s. 96), 1640 28/12 (s. 334),
1640 18/1 (s. 29) og 1641 2/3 (s. 401).
Danske Domme 1375-1662. De private
domssamlinger, udg. Erik Reitzel-Nielsen
under medvirken af Ole Fenger, bd. IV:
1582-1589, København 1980, nr. 602
(s. 351) og bd. V: 1590-1596, København
1982, nr. 661 (s. 153).
Se herom bl.a. Troels Dahlerup: “Den fol
kelige Danmarkshistories fødsel”, Skalk
1986 nr. 6, s. 18-26.
Skast Herreds Tingbog 1637, udg. Poul
Rasmussen, København 1956, nr. 253
(hhv. 2); Skast Herreds Tingbog 1638, udg.
Poul Rasmussen, København 1957,
nr. 519 (4).
Sokkelund Herreds Tingbøger 1634-36,
udg. Karen Marie Olsen, København
1974, 1634 nr. 513; Sokkelund Herreds
Tingbøger 1636-37, udg. Karen Marie Ol
sen, København 1976, 1636 nr. 293.
Skifter fra Køge 1579-1655, udg. Gerd

Neubert, København 1992, s. 227.
18. Bondeskifter fra Smørum og Lille herred
1644-48, udg. Jørgen H. Andersen, Køben
havn 1984, se nr. 1, 10,11,13,16 og 20;
om skolegang jfr. nr. 5 og 38.
19. Hofman: Fundationer, København 175580, en omhyggelig registrant herover i
Niels B. Kristiansen 1991 (se note 23); jfr.
også Joakim Larsen 1916 (se notel),
s. 382 ad note 128.
20. Hofman: Fundationer, bd. III, København
1758, s. 362; jfr. Amtsavisen (Randers) 6/1
1990.
21. Hofman: Fundationer, bd. IV, København
1759, s. 608.
22. KB 1636 30/12 (s. 788f.); se note 8 ovenfor.
23. Niels B. Kristiansen: En undersøgelse a f
almuens læsefærdighed og a f skolevæse
nets udvikling i Danmark indtil ca. 1740,
utrykt specialeafhandling Aarhus Univer
sitet 1991, rummer bl.a. en særdeles
grundig registrering af alt til nu trykt kil
demateriale, jfr. hans bilag bagest.
24. Sst. s. 67f. med tabel s. 68. Jfr. tilsvaren
de, at når G. Japsen: Det dansksprogede
skolevæsen i Sønderjylland indtil 1814,
Tønder 1968, s. 199f., finder en tydelig
forskel imellem Nordslesvig og Kongeri
get, kan dette i og for sig bl.a. skyldes, at
der til nu savnes en “kongerigsk Japsen”.
Se også P.M. Rørsig: Skoler, Degne og Sko
leholdere i Vendsyssel I-II, 1933-53.
25. Niels B. Kristiansen 1991 (se note 23),
s. 44.
26. Sst. s. 47f.
27. De verdslige mandtal ligger som bilag til
de enkelte lens ekstraskatteregnskaber
(og er gerne ført med højst varierende
grad af detaljerthed); det nu tabte gejstli
ge mandtal er i kopi sendt til kancelliet,

nu i RA, Danske Kancelli, B 111.
28. Troels Dahlerup: “Sokkelund herreds gejst
lighed. En kilde til Københavns undervis
ningsvæsens historie”, Historiske Meddel
elser om København 1961, s. 36-47.
29. Jfr. således, at i Sørbymagle kunne også
et bondebarn følge den undervisning, som
præstens huslærer gav, se Levnedsløb i
Sørbymagle og Kirkerup Kirkebøger 16461731,1. Biografierne, udg. Ole Højrup,
København 1963/1982, nr. 631. De kilde
kritiske problemer angående anvendelsen
af denne i og for sig meget givende kilde især vedrørende læsefærdighedsidealet har jeg ganske kortfattet berørt i min arti
kel i Skalk 1986 (se note 14).
30. Ifølge 1645-mandtallet havde Øster Flak
kebjerg herredsfoged (i Krummerup) en
student boende; jfr. også, at der 1660 - i
de tilsvarende mandtal - på gårde i Nellerup og i Ramløse (hvor i øvrigt herredsfog
den til da boede) fandtes skolemestre, for
mentlig til en større kreds end de få børn
(hhv. 2 og 5), der da boede på de pågælden
de gårde, se Gunnar Olsen: Kronborg
Vestre Birk. Holbo herred fra oldtiden til
vore dage, København 1961, s. 144.
31. Om Norden se den i note 2 anførte rap
port; vedr. Nordslesvig se note 24.
32. Kirkehistoriske Samlinger 4. rk. 1 ,1889-91,
s. 713ff. Myndighedernes gode samarbejde
med lokalbefolkningen om skolegangen
m.v. giver i øvrigt anledning til at stille et
spørgsmål ved den hos mange fremhæve
de forskel mellem sogne(kirke)skoler og
bondeskoler. Forholdet er nu engang det
enkle, at der i Danmark var betydeligt
færre sogne, end der var landsbyer med
undervisningsbehov.
33. Joakim Larsen 1916 (se note 1), s. 128ff.
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“Kunne læse udi Bøger Prent”.
Om læsefærdighed og læsning i 1600-tallets landbo
samfund
a f Charlotte Appel

Mette Jensdatter
Lige siden kirkebøgerne fra Vonsild
blev udgivet 1982, h a r de fleste histo
rikere henvist til dette landsogn syd
for Kolding, hvis talen faldt på læ se
færdighed. Og i sæ rdeleshed h a r de
henvist til historien om tjenestepigen
M ette Je n sd a tte r.1 Lad mig derfor
indlede også denne artikel med at følge
M ette på den skæ bnesvangre tu r
hjem fra fastelavnsm arkedet i Kol
ding 1688.
P astor Johannes Rüde fortæ ller os, a t
M ette var født 1658 i M am m en by og
sogn (ved Viborg), hvor h u n var ble
vet “i Gudz fryet opdragen” og selv
havde “øfvet sig, a t hun kunde læse i
prentede bøger”. H un havde i flere å r
arbejdet som tjenestepige, m en efter
a t have født et uæ gte b arn (der døde
som spæd) var h u n flyttet til S trårup,
lige syd for Kolding, sandsynligvis for
a t væ re i næ rheden a f sin bror. H er

arbejdede hu n om somm eren, m en
sad om vinteren “for sig selv”. H un le
vede i arm od og kunne ikke betale
skat. F ra M ettes bror E rik havde
præ sten hørt, hvordan h u n gik til
Kolding m arked fastelavnsm andag
for a t købe sig en historie “som Pe
ders sølff nøgel oc andre slige”. P å ve
jen hjem var hu n så “kommen til sit
dødzstæd” og blev først fundet næ sten
syv uger senere. Selvom h u n egentlig
hørte til et andet sogn, blev him p.g.a.
sin fattigdom begravet a f Johannes
Rüde fra Vonsild kirke.2
Det er p.g.a. M ettes dram atiske død og P astor Rüdes interesse for sine
sognebørn - a t vi pludselig konfronte
res med en dimension a f dagliglivet i
1600-tallet, som vi ellers kun sjæl
dent hører noget direkte om. Ikke ale
ne m øder vi h er en tjenestepige, der
havde læ rt sig selv a t læse. Vi hører
også - en passan t - hvordan h u n i sin

Charlotte Appel, født 1960, mag.art. i historie, Københavns Universitet 1990. Siden 1991 kandidat
stipendiat ved Institut for Historie, sammesteds. H ar skrevet bl.a. “Bogmarkedets og læsningens
historie ca. 1500-1700 i nyere europæisk forskning. En introduktion”, Fund og Forskning XXXII,
1993, s. 185-234. Er ved at afslutte en Ph.D.-afhandling med titlen “Læsning og bogmarked i 1600tallets Danmark”.
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iver efter læ sestof begav sig ud på en
længere tur, der skulle vise sig a t blive
hendes sidste. H istorien er illustrativ
og læ rerig i sig selv. Den udgør et ek
sempel på den type “incidental infor
m ation”, dvs. tilfældige oplysninger,
som megen kultur- og m entalitetshi
storisk forskning er helt afhængig af.
For selvom vi stå r over for en enkelt
stående begivenhed, kan selve den
selvfølgelighed, hvormed historien
fortælles, tillægges overordentlig stor
betydning.3
Vi skal i det følgende undersøge,
hvorvidt M ette var et særtilfælde eller
om vendt kan betegnes som relativt
typisk for beboerne i og om kring Von
sild sogn. Siden skal vi udvide interes
sen til a t gælde hele det danske land
bosamfund. D et skal dog straks
præciseres, a t selve Vonsild sogn lå i
Haderslev am t og provsti som et a f de
nordligste sogne i den kongelige del af
Hertugdøm m erne. Men i dagligdagen
var livet i høj grad re tte t mod den
næ rm este købstad, nem lig Kolding,
blot fire kilom eter mod nord.

Et hierarki aflæsefærdigheder

En meget Kortvillig Historie I Om Den skiønne
Magelona I en Kongis Daatter affNeaples I og
En Ridder! som bleff kaldet Peder med S ølf
Nøglen/ en Grevis Søn u daf Provincia. A f det
Frantzøske Sprock! førstpaa Tydsken udsæt!
og nu nylige fordansket”, Kbh. 1698 (K.B.)

Ud fra kirkebogens biografier tegner
der sig et helt h ierark i a f læse- og
skrivefæ rdigheder. E nkelte, navnlig
æ ldre folk, kunne gerne deres børne
lærdom udenad, m en så heller ikke
m ere. D et gjaldt f.eks. den tidligere
gårdm and Paul Sørensen, født ca.
1615, der “bleff opdragen i Guds fryet
oc m undeligen undervijst i cate-

“Peders Sølvnøgle” må, som tidligere påpeget af
Troels Dahlerup (se note 2), være identisk med
denne historie om den “skiønne Magelona”. In
teressant nok er det ældste bevarede eksem
plar af bogen fra 1690, dvs. to år efter, at Mette
begav sig af sted efter den åbenbart velkendte
titel. Den her viste udgave fra 1698 måler i
klummen 133 x 75 mm og er på 124 sider.
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Tabel 1. Minimumstal for læsefærdige mænd og drenge i Vonsild født før 1700
1600-19

1620-39

1649-59

1660-79

1680-99

IALT

Eksplicit
læsefærdige

2

16

5

8

3

34

Biograferede
i alt

5

27

14

15

5

66

Fødselsår

Tabel 2. Minimumstal for læsefærdige kvinder og piger i Vonsild født før 1700
1600-19

1620-39

1649-59

1660-79

1680-99

IALT

Eksplicit
læsefærdige

1

7

6

6

5

25

Biograferede
i alt

13

28

16

15

11

83

Fødselsår

Kilde: Nekrologer 1685-1708 i Vonsild Kirkebog 1659-1708, udg. Hans H. Worsøe, 1982.

chism i læ rdom ...” (Vonsild nr. 50).
D ernæ st v ar der m ange, der kunne
læse, m en så heller ikke mere, og vel
a t m æ rke læ se i trykte bøger. M ette
v ar langt fra den eneste, der kun
kunne læse “p re n t”. Om en anden
pige hedder det f.eks., a t h u n “v ar
blefuen fæ rdig til a t læ se i bøger,
hvad h u n skulde” (nr. 210). Denne
læsefæ rdighed h a r alene væ ret re tte t
mod læ sning a f try k t te k s t på mo
dersm ål. K un i ganske få tilfæ lde
hører vi om folk, der også kunne
“læse skrift”; en enkel dreng kunne
endda læse “alle slags schrifter” (nr.
117). Her er vi k latret endnu et trin op
ad kundskabsstigen.
Det norm ale synes dog a t have været,
a t børn og unge læ rte a t læse h å n d 
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skrift i forbindelse med, a t de selv
læ rte a t føre en pen. Alle de Vonsildbøm, der lærte a t læse og (bagefter!) at
skrive, synes a t have læ rt dette sidste
i en skole. Tilsyneladende tog det ofte
1-2 å r a t lære a t læse og så yderligere
et års tid a t læ re skrivningens kunst.
N æ ste trin på vejen gjaldt Tegnekun
sten og derm ed en videreudvikling af
skrivefærdigheden til også a t omfatte
regnskabsopstillinger m.m. Endelig,
som øverste trin - i hvert fald ud fra
en præ sts synspunkt - stod latinskolen
som mulighed. Reelt h a r latinskolen
og en købstadsskole med skrive- og
regneundervisning dog udgjort to p a 
rallelle m uligheder for en ‘videregåen
de uddannelse’, og vi kan se, a t børn i
visse tilfælde benyttede sig a f begge
dele.4

Men hvordan fordelte færdighederne
sig i Vonsild? Det m å først slås fast,
a t kirkebogsbiografierne m å omgås
med største varsom hed. Selvom Jo
hannes Rüde tydeligvis interesserede
sig for sognebørnenes kundskaber,
kan m an ikke tillade sig a t slutte no
get negativt, fordi h an i bestem te
tilfælde undlader a t omtale læsefæ r
dighed. Tavsheden kan skyldes m ang
lende viden eller fokusering på andre
sider a f afdødes liv og færden. Det er
f.eks. tydeligt, a t Rüdes kendskab til
de m ange tilvandrede efter krigskata
strofen sidst i 1650erne er m eget
svingende; h an ved kun lidt om folk
fra Nørrejylland, m ens h a n generelt
er bedre inform eret om tilvandrere,
der som h an selv kom længere syd
fra. Endelig m å præ stens kendskab
have væ ret bedre til færdighederne
hos de yngre, hvis opvækst og skole
gang h a n selv h a r fulgt, end til sog
nets ældre beboere. N år jeg i det føl
gende om taler an tal og andele, er der
således hele tiden tale om absolutte
m inim um stal.

Køn, udvikling og sociale
mønstre
Sporene af en stigende læsefærdighed i
løbet a f 1600-tallet kan følges på to ni
veauer i kirkebogen. For det første
kan m an indplacere alle de afdøde efter
fødselsår og se, hvorvidt der tegner sig
en udvikling. Af de netop nævnte
grunde er denne metode behæftet med
store usikkerheder, men hvis m an
ikke desto m indre gennemfører ekspe

rim entet (se tabel 1 og 2), frem træ der
der et billede af stigende læsefærdighed
og - isæ r - betydelige kønsmæssige
forskelle. Blandt de ældre kvinder, der
var født i 1600-tallets første fire årtier,
var der allerede en del, der havde læ rt
a t læse prent, således (mindst) 8 ud af
41. Men fra de samm e år var der
m indst dobbelt så m ange m ænd, der
blev betegnet som læsefærdige, nem 
lig 18 ud af 32. Denne forskel synes a t
udjævnes, idet vi fra århundredets
sidste fire årtier finder m indst 11 ud af
36 kvinder, der kan læse prent, og fra
samme tidsrum 11 ud a f 20 m ænd,
der kan. Derimod synes en anden for
skel a t bestå århundredet igennem:
Der er uhyre langt mellem de kvinder,
der eksplicit karakteriseres som skri
vekyndige. De eneste vi møder, er fak
tisk pastor Rüdes søstre fra glarmesterhjem m et i Tønder sam t sønnedat
teren a f Vonsild sognedegn og skole
m ester (nr. 111, 234 og 55). En enkelt
pige havde desuden læ rt a t læse
skrift. Drengene og de voksne m ænd
fordeler sig til gengæld over hele ska
laen århundredet igennem. Ud a f 34
læsefærdige havde m indst 17 sam ti
dig kunnet skrive.
L angt m ere sigende end disse m ini
m um stal for andelen a f læsekyndige,
er dog Johannes Rüdes næ rm ere
kom m entarer til de enkelte levneds
løb. Da den førom talte Paul Sørensen
blev begravet i 1689 tilføjede Jo h an 
nes Rüde, a t den forhenværende
gårdm and altså kun var blevet u n 
dervist m undtligt “saa som dend tijd

21

scholegangen icke saa h a rt bleff drefven paa, dissverre” (nr. 50). Og om en
anden ældre m and hed det, a t h a n
“bleff effter den tijds ledighed i eenfoldig kundskab opdragen” (nr. 163).
Alderen h a r a ltså ved 1600-tallets
slutning væ ret anført som forklaring
og undskyldning for, at de pågældende
ikke havde læ rt så meget. Tilsvarende
m å det om en 18-årig dreng forklares,
a t hans forældre havde opdraget ham
omhyggeligt til gudsfrygt og gerne
havde forfrem m et ham m ed skole
gang “til fuldkom men lærdom ”. Men
Gud havde ikke “forlenet ham de dertil
behøfvende naturlige gaver, hverken i
m æle eller hukom m elsen” (nr. 186).
Tydeligere kan det næ sten ikke siges,
a t læ sning og skolegang var blevet
norm en i Vonsild sogn. D et er derfor
m eget sandsynligt, a t m anglende om
tale a f læsefæ rdighed sidst i å rh u n 
dredet netop skyldes en sådan selvføl
gelighed. Den tilsyneladende stagnati
on i antallet a f eksplicit læsefærdige
m ænd (tabel 1) skal derfor næppe ta 
ges for pålydende.
Hvad de sociale m ønstre angår, er der
en k lar tendens til, a t isæ r drengene
fra de bedst stillede gårdm andshjem
får en endog særdeles grundig u ddan
nelse, hvor undervisning i landsby
skolen fortsæ ttes hos skrive- og regnem estre (oftest i Kolding). Men det
skal understreges, a t der også er ek
sem pler på folk i ganske beskedne
kår, der k an læse og i nogle tilfælde
endda også skrive. Senere ulykker,
m en også den nedadgående sociale
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mobilitet, der kunne følge efter foræl
dres tidlige død, synes a t have væ ret
en vigtig forklaringsfaktor. Børn kan
altså have nået a t erhverve sig bety
delige færdigheder, før en ugunstig
skæbne lod dem ende i sociale situtioner, hvor m an m åske ikke um iddel
b a rt ville forvente a t finde læse- og
skrivefærdighed. Det er også værd a t
bemærke, at de fleste børn begyndte at
erhverve sig disse kundskaber - og
altid først evnen til a t læse prent - da
de var ganske små. Topisk 5-6 år.
Derudover bem æ rker m an nogle
stæ rke gårdm andsslæ gter med tra d i
tion for varetagelse a f - skal vi sige 'adm inistrative’ hverv i lokalsam fun
det: som kirkeværger, sognefogeder
eller sandem ænd. H er bliver genera
tion efter generation tilsyneladende
veluddannet. Også forbindelser til
præ ste- og degneslæ gter synes a t
have haft stor betydning, og vi kan se,
a t børn i flere tilfælde bliver sendt til
f.eks. en m orfar eller farbror, der er
præst. Kort sagt efterlades m an med et
stæ rkt indtiyk af, a t hvis først læse- og
skrivefæ rdigheden var n å e t ind i en
familie, så lod m an den ikke gå fra sig
uden videre. F.eks. havde den gamle
Paul Sørensen med den m undtlige
katekism uskundskab giftet sig med
en kone, der kunne læse (nr. 52 og
205); og deres børn kom da også i
landsbyskolen. Jeg tror, a t vi h er stå r
over for en vigtig selvforstærkende
dynam isk faktor, hvis betydning for
færdighedernes udbredelse m an ikke
bør undervurdere.

Sørbymagle
Lad os nu se næ rm ere på den eneste
rigtige pendant, vi h a r til Vonsild-biografierne, nem lig pastor M ads Proms
levnedsbeskrivelser i Sørbymagle
kirkebog 1646-88.5 Disse beskrivel
ser er generelt lan g t kortere end de
tilsvarende fra Vonsild, og h e r er på
ingen m åde grundlag for nogen ‘sta ti
stiske’ beregninger. Vi m å blot kon
sta te re , a t M ads Prom indim ellem ,
n å r det faldt n a tu rlig t - og det gjorde
det isæ r i om talen af m indre børn,
der havde et kort liv bag sig - kunne
finde på a t kom m entere skolegang
sam t læse- og skrivefærdighed. I året
1656, hvor h a n p.g.a. pesten m åtte
begrave i alt 40 børn på op til 16 år,
blev em net f.eks. berørt i de 11
tilfælde. Igen er det m est påfaldende
den selvfølgelige m åde evt. læ sefæ r
dighed omtales på. Om den lille Citzel
på knap seks å r hedder det, a t hun
“Haffde vdi denne liden ailder stor
vittighed, begynt a tt læse vdi bøger.
Haffde giort vdi sin børnelæ sning en
god begyndelse” (Sørbym. nr. 255).
H er er det alderen og læ renem m en,
der under streges. Tilsvarende n å r det
om den 20-årige k arl H ans F randsen
fra en fattig fam ilie hedder, a t h a n
“paa faa m aaneder haffde giort en
m erckelig god profect vdi læ sen oc
schriffuen” (Sørbym. nr. 153), og det i
en sen alder! Den ofte citerede k a 
ra k te ris tik a f tæ kk em andens søn
Niels, der var “s a tt till schole oc er
den første som effterat n u i m ange
a a r h e r i disse sogne ingen haffuer
ladet sig der til bevege”, h an d ler om,

a t der nu endelig var én, der til p ræ 
stens behag skulle følge efter de sognem æ nd, der for længe siden “i bogli
ge k o n ster haffuer giort profect oc
kom m en till p ræ ste k a ld ” (Sørbym.
nr. 22). Niels v ar m ed andre ord
kom m et i latinskole\ De øvrige Sørbym aglebørn blev und erv ist a f om
gangslæ rere i egen landsby eller i en
a f nabobyerne, før de evt. kom til en
skrive- og regnem ester i Slagelse,
a ltså h e lt p a ra lle lt til m ø n stret fra
Vonsild. Således blev f.eks. en anden
Niels, gårdm andssøn fra Rosted,
“holt i schole i Sørby-Magle hos pre
stens pædagogum over aars tid. D er
n est hos dansk skolm ester til O luf
Bomands i Sørby-Magle 16 vger <hos
scholmester>, siden i Slagelse V2 aar, i
Hallager-Lille til P.O.s 18 vger. Kunde
om sider veil regne og skrifve” (Sør
bym. nr. 569).
Selvom vi ud fra Sørbymagle-biografierne ikke kan udlede noget præ cist
om den kronologiske udvikling eller
fæ rdighedernes næ rm ere fordeling,
kan m an alligevel konstatere, a t basal
læ sefæ rdighed lan g t fra v a r noget
sæ rsyn ved 1600-tallets m idte, og a t
såvel undervisningsform er som visse
sociale m ønstre udviser store lighe
der m ed forholdene i Vonsild. F.eks.
k an vi også i Sørbymagle sogn følge
nogle veletablerede gårdm andsslægter
med mange ‘adm inistrative hverv5, der
ikke blot sørger godt for børnenes
undervisning, m en også tit læ gger
hus til om gangslæ rerne.6
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Sverige og Butjadingen
I den internationale “literacy”-forskning h a r Sverige længe v æ ret frem 
hæ vet som et enestående tilfælde, for
di m an her ud fra de berøm te “husfor
hørslæ ngder” h a r k u n n et påvise, a t
flertallet af den svenske landbefolk
ning kunne læse (men ikke skrive) al
lerede ved begyndelsen a f 1700-tallet.
“Husforhørslæ ngderne” v ar de proto
koller, hvor kirkens m æ nd skrev
landboerne og deres kundskaber “i
m an d tal” ved de årlige visitatser.
Gennem analyser a f de forskellige al
dersgruppers kundskaber h a r Egil Jo
hansson og andre sandsynliggjort, a t
det var den lutherske kirke, der med
sine bestem m elser i bl.a. den store
svenske kirkelov 1686 v ar den af
gørende drivkraft i udviklingen. Ved
‘kam pagnens’ s ta rt kunne typisk ca.
50% læse, m ens m an om kring 1730
var n å e t op på ca. 90% for begge køn.
Frem gangen var med det sam m e
m æ rkbar blandt de unge, og den fal
dende analfabetism e afspejlede sim 
pelthen, a t stadig flere ældre og ikkelæsekyndige sognebørn gik hen og
døde. Særligt interessant er det dog, a t
m ange a f de æ ldre sidst i 1600-tallet
kunne deres børnelærdom (udenad)
uden a t kunne læ se i bog, hvorimod
deres børnebørn som 5-7-årige typisk
var begyndt a t læse (i katekism en,
forstås), m en endnu ikke kunne den
udenad. M an havde altså, lidt tilspid
set formuleret, byttet om på rækkeføl
gen aflæ sn in g “indenad” og “udenad”.
A ntallet af skrivefærdige forblev deri
mod lavt. Johansson an slår det til
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blot 15-20% blandt m ændene endnu
omkring 1800.7
Men den lutherske kirke i Sverige var
næppe så enestående endda. E n u n 
dersøgelse af læse- og skrivefæ rdig
hed i Butjadingen, en m arskegn nord
vest for O ldenburg (der fra 1667 lå
under den danske krone som del af
grevskabet Oldenburg-Delm enhorst)
frem viser mange paralleller.8 Wilhelm
N orden h a r også h aft et sto rt m ate
riale a f “sjæ leregistre” (svarende til
de svenske forhørslængder) til sin
rådighed. I sognene Stollham m og
A bbehausen (med en sam let befolk
ning på ca. 2000) kan h an f.eks. vise,
a t læ sefæ rdighedsniveauet allerede
om kring 1675 lå på godt 70% for
m ændenes vedkommende og på 50%
for kvindernes. I 1735 var tallene
n ået op på hhv. 98% og 94%. M.h.t.
skrivning og regning er der tale om
en m ere skæv fordeling. Mens næ sten
50% a f m ændene kunne læse i 1675,
gjaldt det kun 10% a f kvinderne. 60
år (og to generationer) senere var ta l
lene hhv. 80% og knap 50%. Udviklin
gen i retning a f øget læsefæ rdighed
var dog s ta rte t forud for 1675, idet
det allerede da var de yngre, der kla
rede sig bedst. D ette underbygges af
Nordens overblik over skolevæsenets
udvikling, hvor kirken havde væ ret
overordentlig aktiv som led i den ge
nerelle luthersk-ortodokse offensiv
under 30-årskrigens truende himmel.
Og det var netop kirken, der havde
sat læ sningen øverst på dagsordenen.
E fter en ødelæggende stormflod 1715

satte en økonomisk nedgangstid ind
for om rådet, og m ens skrive- og reg
nefærdighederne var stagnerende eller
direkte gik tilbage (og altså viste sig
konjunkturafhæ ngige), lykkedes det
kirken a t fastholde det høje læseniveau.

Boglæsning og børnelærdom
Allerede i de før næ vnte kirkebøger
m øder vi nogle interessante indicier
på, a t katekism usundervisningen h a r
spillet en vigtig rolle for indlæringen af
de basale læsefærdigheder, også i
D anm ark. Den lille Sidsel fra Sørbymagle synes a t være begyndt a t læse,
før him tog fat på selve børnelærdom 
men. Om Anne L auridsdatter fra
Vonsild, der var født 1694, hed det, a t
da hun havde gået et halvt å r i skole
læ rte h u n “icke allene a t læse i huad
bog hende forekom, m en hu n oc viste
hendis catechism um ferdig udenad a t
opsige, læsde evangelier oc psalm er oc
sang af bogen med de andre i h uset”
(Vonsild nr. 235), og om Peder, der
døde kim seks å r gammel hører vi, a t
“der hand var blefuen noget næm , da
holte de [forældrene] ham i skolen, a t
hand læ rde a t læse oc begynte a t
fremsige sin catechism um uden ad”
(Vonsild nr. 248).
Rækkefølgen synes altså a t ligne den
svenske: Først læ rer m an a t læse in 
denad og derpå, som endem ålet, a t
“læse udenad”. Det var disse to faser,
der interesserede kirken. Skrivning
og regning m åtte være underordnet i

forhold til spørgsm ålet om børnenes
frelse. Og det er ju st her, vi h a r nøglen
til den betydelige læsefærdighed
blandt kvinderne. Mens der på stort
set alle sam fundsom råder herskede
stor ulighed mellem kønnene (og der
dermed var stor forskel på behovet for
skrivefærdighed), var m and og kvin
de på ét område lige, og det var som
m enneskesjæ le over for Gud. Derfor
skyldte gode kristn e forældre både
sønner og døtre en god kristen opdra
gelse. Som antydet m å læ sning af
prent i stadig stigende grad være ble
vet opfattet som en nødvendighed i
den sam m enhæng.
Det frem går også, n å r vi ser på sam ti
dige bestem m elser i skifter, hvor en
enke eller enkem and påtager sig an
svaret for børnene og typisk får lov at
holde børnenes arveparter i boet mod
til gengæld a t holde dem med “kost og
klæde og anden nødtørftighed”. Jeg
skal igen afholde mig fra forsøg på at
lave ‘statistik ’ på et m ateriale, der
ikke egner sig hertil, og blot oplyse, at
der f.eks. ud af 68 skifter med sådanne
forsorgsbestem m elser fra S kast h er
red 1648-57 helt eksplicit loves skole
gang i 29 tilfælde, og a t der i andre 14
tilfælde tales mere generelt om under
visning i børnelærdom og lignende.
U m iddelbart kan det naturligvis van
skeligt afgøres, hvad der ligger i et
udtryk som a t “holde dem til gudfryg
tighed a t læ re deres katekism us og
børnelærdom ”. M en f.eks. m øder vi
1653 en form ulering som “holden
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ham til gudsfrygt og skolegang til a t
læ re a t læse i bøger og [!] til h a n kan
sin katekism us og børnelærdom ”.9
Værgen til de to søskende G ertrud og
Niels fra Knude skulle “holde dem til
Guds frygt, a t læ re deres katekism us
og børnelærdom og drengen Niels
skal h a n holde til skole, indtil han
kan skrive og regne”.10 Niels’ oplæring
i læ sekunsten v ar altså indeholdt i
det pensum , h an havde til fælles med
søsteren (og som i øvrigt ikke nødven
digvis krævede skolegang). Ordvalget
synes i begge tilfælde a t dokumentere,
a t læ sning også i S kast herred gik
forud for den udenadslæ re, der i
1600-tallet opfattedes som udtryk for
en ægte tilegnelse a f stoffet. Det er
indlysende, a t sådanne løfter ikke i
ethvert tilfælde er blevet indfriet.
Men de vidner i sig selv om, hvad der
var norm og m ålsæ tning for m ange
fam ilier (og ikke kun de m est velha
vende) i Skast herred i 1600-tallet.

Ud af de hundreder og tusinder af ABCer, som
1600-tallets boghandlere har ligget inde med
og siden solgt, er kun 2 (!) ABCer på dansk be
varet, bl.a. et fragment af denne udgave fra
1649 (133 x 80 mm, 16 sider). ABCen kan ka
rakteriseres som den ‘allermindste katekis
mus’, for efter præsentationen på forsiden af
selve (de gotiske) bogstaver i stor og lille udga
ve fulgte katekismens ord “rent”, dvs. uden
forklaring, som den første egentlige læsetekst.
Mens 1. part i Luthers lille katekismus var De
10 Bud, blev ABCen indledt med Fader Vor, i
bedste middelalderlige tradition.
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I bevarede skolefundatser fra 1600tallet, hvor vi endnu engang møder
det velkendte hierarki af færdigheder,
kan m an også finde belæg for den sta
dig m ere indforståede kobling mellem
børnelærdom og læsning. I fundatsen
1648 for “en liden skole” i A arestrups
fattighus (ved Viborg) skulle “den
siungende Degn” flittigt informere og
lære fattige skolebørn “deres Catechismo og Børnelærdom og anden Gudfrygtigheds Øvelser, saa og a t lære at
skrive og regne, saa vidt enhver efter
sine A ar og Alder kand fatte og begri
be”. I Hover 1655 skulle en dygtig og

læ rd person oplære børnene i “deres
Catechismo, saavelsom i Regning og
Skriven” og fra slutningen a f å rh u n 
dredet møder vi flere tilsvarende for
m uleringer.11 Læsning i bog nævnes
slet ikke, fordi den var blevet en selv
følgelig del af undervisningen i børne
lærdom. Formodentlig havde kirkens
m ænd en stor del af æ ren herfor.

Kirkens katekismus
undervisning
Der er desværre ikke her mulighed for
a t komme næ rm ere ind på de kompli
cerede processer, der op gennem 1500og 1600-tallet førte til en gradvis for
andring i opfattelsen af, hvad der
krævedes af en god kristen. Vi m å blot
slå fast, a t den såkaldte “lutherske or
todoksi” (hvis gennem brud om trent
faldt sam m en med 30-årskrigens be
gyndelse), lagde overordentlig stor
vægt dels på rettroenhed, dels på
bodsfromhed.12 Det var for hele sam 
fundet a f største betydning, a t alle
dets medlemmer var gode kristne. For
selv den m indste surdej kunne udløse
Guds stra f over hele den kristne m e
nighed. Derfor satte den ortodokse
kirke ind over for alle slags synder, og
det formelig regnede med forbud mod
trolddom, utugt, ulovligt krohold og
meget, meget mere. Men lige så nød
vendigt som det var a t bekæmpe det
onde, var det a t fremme det gode. Og
her var katekism en det naturlige og
centrale middel til a t føre alle m enne
sker ad den rette, smalle vej lige fra
barnsben. K atekism en var på ingen

måde blot en (beklagelig) kort opsum
m ering a f trosgrundlaget for dem, der
ikke kunne forstå andet og mere.
Tværtimod blev katekism en betragtet
som “den lille bibel” og som selve troens
essens, som Gud gennem Luther havde
ladet uddestillere som grundlag for
alle troende.13
Lad mig i denne sam m enhæ ng pege
på fire områder, der i sig selv vidner om
udvidet og intensiveret katekism us
undervisning og om inddragelse af
boglæsning i denne undervisning. Ved
at følge skiftende bispers krav til bør
nenes kunnen, k an vi iagttage nogle
m arkante ændringer. Mens Peder Palladius um iddelbart efter reform atio
nen havde ment, a t de tre første parter
(dvs. de 10 bud, trosbekendelsen og
Fader Vor) var et acceptabelt m ini
mum, forlangte H ans Poulsen Resen
allerede fra sin tiltræ delse 1615, at
såvel børn som voksne skulle kunne
alle fem hovedparter (de tre førnævnte
plus stykkerne om dåb og nadver).
F ra forordene til flere a f hans kateke
tiske skrifter fra 1630’em e kan vi se, at
han på dette tidspunkt betragtede det
som alm indeligt, a t de unge kunne
ikke blot disse fem parter, m en endvi
dere andre fem stykker, herunder
hustavlen og de såkaldte “sm å kristeli
ge spørgsmål”.14
D ette m eget udvidede pensum h a r
form odentligt kun, eller i h v ert fald
lettest, ku n n et læ res udenad, hvis
børnene først havde læ rt a t læse i
bog, og derfor havde Resen da også
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selv ved frem læggelsen a f sit ‘katekism usprogram ’ på Roskilde lande
mode 1616 dekreteret, a t degnene
“skal ikke ku n undervise i k atek is
men, m en også læ re børnene a t læse,
så vidt m uligt”.15 Undersøgelser a f
sam tidige visitatsbøger viser, a t Resens sam tidige, bisper såvel som
provster, synes a t have delt hans idea
ler m .h.t. børnelærdom m ens indhold
og omfang. Det blev altid bem æ rket,
hvis de frem mødte ikke kunne det
kræ vede pensum . Da der 1631 blev
indhentet forslag til en (aldrig gen
nemført) revision a f kirkeordinansen,
blev katekism usundervisningen ofte
frem hævet, og Ålborgs biskop påpege
de “Om det ikke (som som m esteds
sker) m aatte Bønderne paabydes i de
store Landsbyer a t holde en Skole
m ester og et lidet Skolehus, hvor
Ungdommen kunde undervises...”.16
Ved udstedelsen af de gejstlige privile
gier 1661 hed det om degnene, a t
“Siddedegne paa Landsbyerne skal
Boliger udvises saaledis, a t de der udi
kand holde Skole til Ungdom m ens
Vnderwiisning oc læ re”.17 Og da Sjæl
lands biskop H enrik B ornem ann ved
århundredets slutning også lagde stor
væ gt på en forbedret katekism usun
dervisning, kunne h an som noget
selvfølgeligt indskæ rpe (1694), a t “for
æ ldrene holte deris børn til skole”.18 I
en ny katekism usforklaring, som Bor
nem ann netop havde udgivet, kunne
han i øvrigt fortælle, a t de unge nu tit
også m estrede Davids syv pønitensesalm er sam t (Brochmands) nyttige
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sprog og sentenser a f bibelen.19 Kort
sagt frem står læ sning og skolegang
som centrale m idler i det tilsynela
dende vellykkede forsøg på a t udvide
børnelærdommen.

Katekismusregistre og
trolovelse
M ange steder h a r sognefolket utvivl
somt sendt deres børn til katekism us
undervisning uden a t kny, fordi de
- ligesom forældrene i Skast herred gjorde, hvad der v ar nødvendigt og
h elt n a tu rlig t for a t sikre børnenes
fulde m edlem skab a f det kristn e fæl
lesskab. Konge og kirke sørgede dog
for a t stram m e både tilsyn og sanktio
ner, og h er er vi frem m e ved m it a n 
det punkt. Allerede 1616, på det før
næ vnte landem ode, havde biskop Re
sen pålagt provster og p ræ ster a t føre
registre over de unges kundskaber. I
oktober 1642 præciserede h ans efter
følger Je sp e r Brochm and, a t degne
ne, u n d er tilsyn a f både p ræ ste r og
provster, skulle “optegne Confirm ati
ons Børnene og saa offte som Prov
sterne holde Visitatz i Kirckerne, saa
ofte skal Degnene frem visse en For
tegnelse paa Børnene, hvor et hver
Barns Fremgang skal optegnes” [min
udhævning]. H er s tå r vi faktisk over
for en bestem m else, der til forveks
ling ligner påbuddet om “husforhørs
læ ngder” i den svenske kirkelov
1686. Å ret efter understregedes det,
a t p ræ sten skulle sende listen over
forsømmelige til den verdslige øvrig
hed.20

M an bem æ rker udtrykket “konfirm a
tionsbørn”! Sam m enkoblingen m el
lem børnelærdom og altergang blev
yderligere forstæ rket gennem m issi
ver til alle landets bisper 1645-46,
hvor det “er og for godt befundet, a t
de gemene unge folk ikke skal af
præ sterne troloves, førend de der h a 
ver bevist, a t de deres børnelærdom
læ rt haver”.21 Allerede to år før havde
C hristian IV om talt forslaget for sin
kansler med ordene “At ded skulle
gøre den gemene m and flyttiger [flitti
gere] tiil a t lere derris børne lerdom,
E nd nu skeer”, ikke m indst fordi “dy
skal uerre tygange banger derfor End
for nogit andiit, som paleggis k u n 
de”.22 Præcis de sam m e tan k e r og
indgreb gjorde sig gældende i H ertug
dømmerne i disse år, hvor der bl.a. i
Haderslev provsti dekreteredes skole
gang i alle sogne - herunder Vonsild netop for at styrke børnelærdom men
forud for en (mere form aliseret) kon
firm ation.23

de sogne, hvor degnen var en “løbe
degn”, dvs. en latinskolediscipel, der
stort set kun kom ud i sognet for at
forrette de kirkelige handlinger. Men
fra 1620’em e og frem efter er det
m indst lige så tit sædedegne, der bliver
pålagt a t holde substitut. Typisk er
følgende optegnelser fra Fyns biskop
H ans M ikkelsen på hans visitats i
somm eren 1632: “Jeg visiterede Ve
ster Skem inge Kirke: børnene var for
sømmeligt underviste. Degnen blev
påm indet om sin pligt, og jeg beordre
de, at han skulle knytte en substitut til
sig”. To dage senere: “Jeg visiterede
Stenstrup Kirke, børnene var ikke or
dentlig underviste; præ sten lovede
omhu, efter a t h an nu havde fået en
substitut. Jeg visiterede Lunde Kirke,
ikke godt. Bønderne bad om en substi
tu t”.24 Da substitutten i Alsted ved
Slagelse blev afsat p.g.a. en lejerm åls
sag 1644, bad h an om nåde “efterdi
han havde intet andet læ rt, end at
læse for børn”.25

Hvordan m an levede op til disse be
stem m elser i de forskellige sogne, h a r
utvivlsom t væ ret m eget forskelligt,
m en såvel visitatsbøger som sager for
landem oderne tyder på, a t m an langt
fra tog opgaven lemfældigt.

I Nordsjælland k an vi se, hvordan
provst Peder Rasm ussen Lange gang
på gang hjæ lper med a t ansæ tte en
“skolem ester”, der derpå omtales som
“substitut”. Ordningen forløb ikke altid
gnidningsfrit. F.eks. klagede p ræ st og
degn i Blovstrød over, a t substitutten
forsømte de fattige, fordi h an “holt til
sin profit skole”.26 Men alt i alt får
m an et indtryk a f velfungerende sub
stitut-ordninger på grundlag a f fælles
interesser mellem kirke og sognefolk:
Kirken sikredes bedre undervisning
under eget tilsyn, mens bønderne fik en

Substitutter og skolemestre
Hvor undervisningen, ifølge provst eller
biskop, var utilstræ kkelig, blev det
gang på gang pålagt præ st og degn a t
ansæ tte en “substitut”. En sådan deg
nesubstitut havde m an længe kendt i
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“skolem ester” til reduceret pris, fordi
su b stitu tten typisk aflønnedes med
såvel en del af degnens løn som med til
skud fra forældre i sognet. Hvor ud
bredt ordningen var, får m an bl.a. ind
tryk a f gennem det a f Troels Dahlerup
næ vnte skattem andtal 1645, hvor en
betragtelig del af de sjællandske sogne
havde ‘dobbeltbesætning’.
Ofte vil vi ikke i det enkelte tilfælde
kunne dokum entere, a t substitutten eller degnen selv - underviste i bog
læsning. Men ud over den bevidste
bestræbelse på a t plante su b stitu tter
som ek stra undervisere, k a n m an
som et Qerde punkt nævne den selv
følgelige måde, hvorpå egentlig læ se
undervisning nævnes i forbindelse
med enkelte kapellaner, degne eller
substitutter. Lad m ig blot nævne ét
eksempel, der sam tidig viser, a t kom
binationen a f skolelærer og Ttirkeansa t’ kunne gå langt tilbage: I forbin
delse med Ribebispens bestræ belser
på a t lade stiftets latinskoler forsyne
de næ rm este sogne med løbedegne,
protesterede sognefolkene fra Dejbjerg og H anning i 1616, “th i vi bedendke ved 60 å r og m ere altid have
h aft bosiddende degne, som vore børn
h a r udi læsen og skriven med flid forfordret”, og de bad derfor om igen at få
tildelt en sædedegn.27

Læseundervisning - hvor og
hvornår
U d over de kirkelige undervisere var
der m ange andre, der - u n d er yderst
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forskellige form er - tog sig a f læ se
undervisningen i landbosam fundet. I
denne sam m enhæ ng skal jeg blot u n 
derstrege fire generelle fænom ener,
der h a r h a ft betydning for, hvem der
læ rte a t læ se p re n t i 1600-tallets
D anm ark. For det første h a r det
utvivlsom t væ ret m eget alm indeligt
a t læ re den basale læ sning a f p ren t
hjem m e, enten a f foræ ldrene eller af
en om gangslærer. D ette fænom en er
så u d b red t i indberetningerne om
undervisningen på lan d et 1735,
navnlig i de jyske egne m ed spredt
bebyggelsesmønster, a t m an med sik
kerhed k an antage, a t noget lignende
fandt sted også et h alv t eller et helt
århundrede tidligere, og det er ikke
m indst hjem m eundervisningen, der
k an forklare den selvakkum ulerende
dynam ik i udbredelsen a f læ sefæ r
dighed.28
For det andet bekræ ftes det her som i
skolefundatserne, a t skrive- og regne
undervisning ikke blot fulgte efter
læ seundervisningen, m en også var
dyrere. M ens det typisk kostede 1-2
skilling om ugen a t læ re a t læse, var
prisen gerne det dobbelte (eller mere)
for skriveundervisning. Alene p.g.a.
betalingen h a r m ange børn formo
dentlig k u n fået undervisning i
læ sning a t try k t tekst. I m ange a f de
tilfæ lde, hvor en fundats eller en
m ere uform el ordning b landt sogne
folket sikrede g ratis undervisning til
de fattige børn, gjaldt denne ordning
også k u n undervisning i læ sning og
børnelærdom .

For det tredie kan indlæ ringsalderen
også have spillet en rolle. M an kunne
um iddelbart mene, a t der m åtte ligge
en selvmodsigelse indbygget i den se
nere fattigforordning 1708, der på én
gang bestem m er, a t de fattige børn
skal gå i skole, og sam tidig fastslår,
a t “N aar Børnene blive saa store, a t
de kan drive Plog, vogte Gieslinger el
ler andre sm aa G ierninger paa Lan
det, skal de sæ ttes dertil”.29 Men som
vi tidligere h a r set, begyndte m ange
børn læseundervisningen som 5-6-årige, og det er nok spørgsm ålet, om de
på dette tidsp u n k t var store nok til
det næ vnte arbejde. 7-8-årige børn
var strak s m ere anvendelige i land
bruget, sådan som det også er frem 
gået af undersøgelser af engelsk m ate
riale.30 Det er derfor tæ nkeligt, at et
betydeligt an tal børn k an have nået
a t få i hvert fald Zæseundervisningen
med, før de for alvor blev sa t til a t a r
bejde.
Endelig, for det Qerde er det vigtigt a t
erindre, a t ‘skolegangen’ eller rettere
læseundervisningen i dens mange for
m er oftest h a r væ ret en vinterskole,
hvor bønderne netop h a r udnyttet de
stille og mørke m åneder fra november
til april, nogen gange blot tiden fra jul
til påske. På dette tidspunkt var der
ikke videre behov for børnenes a r
bejdskraft, og m an h a r k u n n et hyre
en om gangslærer til beskeden løn.
Det er ikke m indst i lyset a f denne
praktiske indretning a f bøm eundervisningen, a t m an skal forstå de m an
ge protester op gennem 1700-tallet

Davids Psalmer synes at have været en af de
mest læste tekster 1600-tallet igennem. Som
flere andre bøger, nok især Bibelen og katekis
men, blev den dog ikke kun brugt til læsning,
men også til magisk brug. F.eks. havde Marine
Pommerantzis i Helsingør 1625 læst af kong
Davids 109. salme, lige indtil hun hørte, at
lensmanden på Kronborg var blevet syg. Den
her viste udgave var blevet trykt netop i Hel
singør 1610 (122 x 67 mm, ca. 500 sider).
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mod den af øvrigheden organiserede
skole med fast skolebetaling, faste
undervisningstider m.m.31

Åndelige håndbøger
Men hvad h a r folk på landet så læst,
hvis først de havde læ rt a t læse?
1600-tallets landboskifter er desværre
næ sten helt tavse, hvad bøger angår.
D et skyldes ikke nødvendigvis, a t de
afdøde ikke havde h aft bøger. Som
tidligere frem hæ vet af Troels Dahlerup, blev det f.eks. direkte slået fast i
et skifte fra Gessing i S kast herred
1639, a t “huess bøger, som findis,
schal børnene beholde”.32 Noget tilsva
rende h a r gjort sig gældende i køb
stæ derne, hvor m an også - i hvert
fald i nogle tilfælde - kunne overdrage
bøger direkte til børnene uden om
den egentlige skifteforretning. Og
hvor bøger blev registreret, var det i
sagens n a tu r de sæ rligt værdifulde.
Gamle, slidte og derm ed tit de m est
læ ste bøger, k an m an under ingen
om stæ ndigheder vente a t finde regi
stre re t i skifterne! De følgende afsnit
giver derfor alene et indtryk af nogle af
de m est udbredte bøger i 1600-tallet i
det hele taget, sådan som billedet teg
ner sig ud fra vort kendskab til de i
dag bevarede bøger, til periodens bog
m arked og til den private bogbesid
delse i købstæ derne.33
Lad os dog først begynde med nogle
værdifulde eksem pler på “incidental
inform ation”, endnu en gang fra Von
sild Kirkebog. Ikke overraskende h a r
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Johannes Rüde isæ r bem æ rket og
glædet sig over brugen af opbyggelig
litteratu r. Vi hører f.eks. om Anders
Poulsen (1634-1705), der efter præ di
kenen altid “øfuede sig i Guds ords
læsning, oc giorde sig foruden de
vaanlige kirckesange fleere a f Kingo
hans sange bekiendt”. Da h a n siden
blev syg, var det en trø st a t hans
“øjen stoode ham bi, oc kunde læse
Gudz ord, der h and det icke m eere
kunde i kircken faa a t høre” (Vonsild
nr. 236). Og også hans d atter K irsten
(1662-92) havde sin bønnebog hos sig
på sygelejet (Vonsild nr. 109). N u var
Anders ganske vist en af Vonsilds vel
uddannede m ænd, der havde væ ret
hos skrive- og regnem ester i Kolding.
Men vi møder også nogle a f sognets
fattigere m edlem m er med bog i hånd.
Det gælder f.eks. tæ rskekarlen Peder
Jacobsen (1673-1697), der “var vel
grundet i sin catechismo, oc kunde sig
til trø st oc saligheds opbyggelse læse
sin bønnebog, der hand hafde ørkesløshed i sin siugdom” (Vonsild nr.
171), eller tjenestepigen K irsten
S ørensdatter (1655-1689), der n å r
hun bryggede altid havde “en psalm- oc
bønebog hos sig, oc undertiden læsde
oc bad derudi, saa oc om søndagers
efftermiddag, sa a tit som tiden det
kunde gifve, bad oc læsde h u n ” (Vonsild nr. 44).
Anders Poulsen havde øjensynlig læ rt
sine Kingo-salmer fra den ny forord
nede salmebog, der udkom 1699, selv
om det naturligvis ikke k an udeluk
kes, a t h a n også h a r kendt Kingos

Aandeligt Siunge-Koor, hvis første
p a rt var udkom m et allerede 1674.34
Ellers dæ kker såvel K irstens “psalmoc bønebog” som de øvrige bønnebøger
formodentlig over nogle a f de mange
“åndelige håndbøger”, der udkom fra
1630’erne og fremefter.35 Nogle beteg
nedes slet og re t som f.eks. E n ny
Haandbog med fiorten Bøger (1674 og
1683), andre fik m ere om stændelige
eller særpræ gede titler, bl.a. Den B ib
lisk Kirck-, Skol-, Huus- oc ReiseHaandbog (1675) eller Aandelige Forraad afdeelt udi fiorten Spise-Kamre
(1694, 1696, 1699). Håndbøgerne var
gerne trykt i sm å formater og med lille
skrift for a t kunne rum m e så m eget
stof som muligt. Andre blev try k t med
særlig “stor Stijl” a f hensyn til gamle
med svage øjne. Specielt ‘handy’ var
de nu ikke altid, for de kom gerne op
på 500 sider, nogle endda på 1000.
Indholdet var typisk nogle a f de m est
populære bøger fra Bibelen, isæ r fra
Gamle Testam ente: Davids Psalm er,
Salomons ordsprog, Daniels bog og
det apokryfe skrift Jesus Syrak. E nd
videre evangelier og epistler sam t
passionshistorien. N æ sten obligato
risk var desuden den lille katekism us
med forklaringer og tillæg. Endelig en
separat bønnebog eller to - m eget ofte
Avenarius’ bønner - sam t et udvalg af
salmer.
Såvel bønner som salm er v ar gerne
in d re tte t efter forskellige tid sp u n k 
ter, situationer og samfundsgrupper. I
håndbogen kunne læ seren kort sagt
finde en salm e eller en bøn til enhver

anledning. De enkelte dele blev des
uden tit udsendt som sm å sæ rskilte
tryksager, og det er m uligt, a t f.eks.
Peder Jacobsen blot havde “Avenarii
bønner” foran sig, ligesom vi ved, a t
historierne om Daniel eller S usanna i
badet osv. er blevet købt og læ st for
sig. I den forbindelse skal m an erin
dre, hvor m isvisende det kan væ re a t
forsøge a t opdele 1600-tallets litte ra 
tu r i hhv. “religiøse” og “verdslige”
titler, eller ku n a t betegne visse
verdslige h isto rier som “u n derhol
dende”. Netop de bibelske h isto rier
er et godt eksem pel på, a t det reli
giøse stof kunne væ re spræ ngfyldt af
spæ nding, krig og erotik sa m tid ig
med, a t det selvfølgelig indgik i en
opbyggelig sam m enhæ ng.
Der er også grund til a t formode, a t
m ange læ sende hjem på la n d e t som i byerne - h a r h a ft en bibel. D er
fandtes nem lig andre end de store
kirkebibler på m arkedet, og vi k a n
se, a t m ange jæ vne købstadshjem
h a r haft råd til en C hristian IV bibel i
oktav til en vurderingspris på om
k ring 2 eller 3 slettedaler. E ndnu
m ere alm indelig v a r dog - i h v e rt
fald i købstæ derne - en huspostil,
dvs. en “forklaring over evangelierne
og epistlerne”. Med denne bog i h ånd
kunne h u ssta n d e n følge k irk e å re ts
gang, læ se søndagens te k ste r og den
tilk n y tted e forklaring, der n æ rm est
havde k a ra k te r a f en lille præ diken.
Evangeliebøger h a r form odentlig og
så væ ret m eget udbredte, bl.a. fordi
børnene brugte dem i læ seundervis-
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ningen (for viderekommende). Vi hø
re r således også Johannes Rüde lyse
efter en evangeliebog fra præ dikesto
len, da en skoledreng havde ta b t sit
eksem plar på vejen hjem .36

En sand gudfrygtigheds
daglige øvelse
De netop næ vnte boggenrer v ar alle
tæ n k t som hjælpem idler til “en sand
gudfrygtigheds daglige øvelse”.37 H er

Chr. Christensøn Ferrings bog Gyldene Tanckering er en lille tyk bog, hvis knap 500 sider måler 107
x 70 mm. Det er karakteristisk for mange bøger rettet til den “gemene mand”, at teksten opdeles i
små bidder med særlige overskrifter eller indledende spørgsmål. Tbg det tid at stave sig igennem
blot en enkelt side, var der til gengæld straks belønning, som her, hvor Ferring fortolker betydnin
gen af “at slå græs”. Bemærk også de typiske henvisninger til bibelske skriftsteder. De fungerer som
dokumentation for det fromme indhold og som ‘fodnote’ for den mere lærde læser.
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til kom så et stort antal opbyggelses
skrifter, der i højere grad var a f be
skrivende og forklarende karakter.
Forfattere og oversæ ttere søgte her a t
hjælpe læ seren til a t lade dagligdagen
og det hele liv gennemsyres a f kriste
lige tanker. E t sto rt an tal a f disse
skrifter henvendte sig udtrykkeligt til
“den gemene m and”.38 D ette udtryk
er naturligvis m eget bredt og kan
dække alt, hvad der ikke er adel,
gejstlighed og (stor)borgerskab. Men
at det i særlig grad synes rettet mod de
jævnere befolkningslag, herunder også
eller ligefrem isæ r landalm uen, bliver
understreget a f det forhold, a t ud
trykket bruges i næ sten alle fortaler til
skrifter, der var blevet oversat fra
tysk til dansk. En m eget stor del af
befolkningen i de danske købstæ der
h a r hele 1600-tallet igennem kunnet
læse tysk, og vi k an se, a t de lokale
bogfolk også h a r solgt bøger på dette
sprog. N år bøger, der allerede cirkule
rede og blev læ st på tysk, alligevel er
blevet oversat og udgivet på dansk,
m å det naturligvis være, fordi for
læggerne m ente, a t de på denne måde
kunne få et endnu større publikum i
tale. F.eks. hed det i rådm and Knud
Jacobsens oversættelse af Guds Børns
Gyldene Klenod fra 1651: “Som først
aff Engelsken i Tydsk Sprog er ofversæt. Ved E m anuel Sonthomb. Oc nu
den meenige M and til N ytte aff Kier
lighed til Bogen P aa Danske V erterett
affK .J.”
Lad os prøve a t se lidt næ rm ere på et
af de opbyggelsesskrifter, der var for

fattet i Danm ark, og som måske i sæ r
lig grad h a r henvendt sig til landbo
befolkningen, nem lig C hristen Christensøn F errings Gyldene Tanckering, indeholdendis aandelige oc g u 
delige Tancker, som ethuert Guds
Barn udi sin Bestilling bruge kand...
(1633). Tankeringen er hele skriftets
ledemotiv. Den er en kæde a f 70 led
a f åndeligt guld, som skal fordrive
onde og skadelige tanker; og ringen er
rund, trin d og uden ende, ligesom
Guds ord er det. Den er uhyre nød
vendig, fordi djævelen kender “Menniskens N a tu r oc Complexion” og der
for let k an indgive det onde tanker.
Derfor gjaldt det om a t kæm pe imod
“med Guds hielp/ oc med idelig Bøn
ner/ lesning oc studering”. Bogen
skulle være til hjælp for “simple oc
enfoldige Folck deris skyld, som der
til haffuer lyst oc vilie”. Ligesom den
berøm te Praxis Pietatis™ lader F er
ring alle de gudelige tan k e r væ re
k n y ttet til daglige gøremål eller ting,
m an dagligt ser. Først beskrives tanker
ved opvågningen om m orgenen, in
klusive hvad m an skal tæ nke på, n år
m an hører hanen gale, n å r m an va
sker sig, tag er tøj på, reder sit h å r
osv. De fleste billeder og allegorier er
så klare og sam tidig så detaljerede, a t
m an dårligt kan tro andet end, a t de
h a r prentet sig ind i læserens bevidst
hed. Særlige tan k er bør vækkes, n å r
m an ser en turteldue, en spurv, en
svale, en ravn, en øm eller en ager
høne. Og dette er, hvad m an skal
tæ nke på, n å r m an ser en “kyllinge
moder”:
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“Ligesom en kluckende høne/ hun om 
skifter sin naturlig Stem m e/ oc tager
sig en sørgelig oc klagelig Stem m e til /
huor med hun locker sin kyllinge til
sig: hun skraber for dem ! oc huor hun
finder noget/ det æder hun icke selff
men lader sin kyllinge det beholde:
H un skriger oc strider a ff sin yderste
Formue imod Glenten oc andre skade
lige Fugle: H un udbreder sine Vinger!
oc lader sin Kyllinge krybe der under!
hun lader dem sidde paa sig / oc hafuer dem saare kiere: Lige saa hafuer oc
Christus taget sig en jam m erlig stem 
me til! grædt oc klaget sig for Mennisken... (etc)”
Christensøn F erring var sognepræ st i
landsbyen M ejrup ved Holstebro. Og
h a n var født som bondesøn. M åske
derfor evnede h a n i sæ rlig grad a t
skrive opbyggelig litte ra tu r til den
danske landalm ue. Bogen blev genop
try k t m indst to gange og fandt også
vej til købstadshjem.

Almanakker og alskens
historier
B landt andre form er for bogtryk er
der grund til a t frem hæve alm anak
ker, bondepraktikaer og de såkaldte
husholdningskalendere som nogle af
de - form odentlig - m eget udbredte
bøger på landet. De gav svar på mange
praktiske spørgsmål og havde samtidig
underholdende såvel som opbyggelig
værdi. De næ vnte genrer h a r væ ret
genstand for behandling andetsteds,
så lad mig blot give et kort signale
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m ent a f alm anakkens vigtigste ind
hold.40 H er kunne årets gang følges
med angivelse af de skiftende planet
konstellationer, sol- og m åneform ør
kelser, søn- og helligdage med (i over
skriftform) evangelietekster. H er var
forudsigelser - de såkaldte prognostika
- om vejret, om de m est velegnede
tidspunkter for såning, åreladning og
andre gøremål, og m an kunne i visse
tilfælde læse om sygdom og k a ta stro 
fer, der ville ram m e landet. Dette førte
i 1633 til et forbud mod sådanne
spådomme og i 1636 til indførelsen af
et sæ rligt alm anakprivilegium og der
med skæ rpet censur. Først fra 1685,
hvor universitetet også reelt overtog
udgivelsen, blev der ryddet godt ud i
de gamle h u sråd og forudsigelser,
m en selv derefter vendte det gamle
alm anakstof lige så stille tilbage.
Mange alm anakker havde endvidere
haft særlige afsnit med “kronologier”
over verdens- eller Danmarkshistorien.
Sm å tillæ g med nyttige bønner var
også tit m edtaget. Endelig indeholdt
alm anakken gerne oplysninger om
steder og datoer for m arkeder; oprin
delig integreret i den almindelige k a 
lender, m en fra 1685 som en sæ rskilt
m arkedsliste. A lm anakken var kort
og godt en lille, m en m eget nyttig
håndbog.
De såkaldte bondepraktikaer udfyldte
lignende formål. H er var der med
større udførlighed gjort rede for, hvor
n å r og hvordan forskellige praktiske
gøremål i landbruget og udi læ gekun
sten skulle gennemføres, ligesom der

var længere afsnit om bl.a. planeterne.
Læsestoffet var kort sagt større.41
Også Niels M ikkelsen Aalborgs Huszholdnings Calender kan med sin em
nekreds næ rm est betegnes som en
udvidet alm anak. Den udkom første
gang 1631 og derpå igen 1632, 1633,
1634,1638,1639, 1642,1662 og 1664.
Ikke blot antallet a f oplag (som endda
kun er dem, der - tilfældigt - er blevet
bevaret), m en også selve hurtigheden,
hvormed oplag fulgte på oplag straks
efter førsteudgaven, fortæller om bo
gens popularitet. E fterhånden blev
den udvidet med tra k ta te r om bl.a.
biavl og kvæg- og fåresygdomme. Det
var en pæ n oktav, m en relativt spar
somt udstyret.42 Det intenderede pub
likum h a r således bestem t inkluderet
store som sm å gårdm ænd landet over.
En lignende publikation var den Oeconomia nova, som den store boghandler
i København Jørgen Holst sendte på
gaden i 1649.1 sin samlede form hen
vendte den sig til et mere eksklusivt
publikum, men også den bestod af en
ræ kke sm åskrifter (med sæ rskilt ti
telblad, paginering og arksignatur),
der tydeligvis var beregnet på styk
vist salg. Det er således takket være et
enkelt solidt indbundet samleværk, a t
vi i dag kender Holsts lille ræ kke af
gør-det-selv bøger: Først en bog om
landhusholdning (prim æ rt store, hvis
ikke ligefrem adelige husholdninger);
derpå en bog om farve og blæ k til
håndvæ rkere og andre, en kogebog,
en urtebog, en bog om biavl, en fiske
bog, en bog om illum inerkunst sam t

en “Kunstbog” om konfekt, eddike og
ølbrygning. Flertallet var oversættelser
fra tysk, m en de sm å bøger om u rte r
og bier var skrevet originalt på
dansk. De to forfattere betonede selv
dette, og H ans Herwigk gjorde i E n
nyttig Bog om Bier m eget ud a f a t for
tælle, hvordan h a n havde tag et sæ r
ligt hensyn til de danske forhold,
hvordan h an selv havde studeret bier
gennem 23 å r og desuden ta lt med
mange, der selv havde bier. “Jeg er oc
offte bleffven ombedet/ a t jeg der om
noget vilde sam m enskriffve/ oc meenige M and til Gaffn paa Trycken lade
udgaa/ hvilket jeg nu haffver tæ nckt at
effterkomme”.
Ud over de næ vnte bøgers råd k an de
større læge- og urtebøger også have
fundet vej til landsbyerne, selvom
m an naturligvis m ange steder k an
have k lare t sig med den m undtligt
overleverede viden, med håndskrevne
opskrifter på de vigtigste lægem idler
- eller ved a t opsøge en lokal ekspert,
dvs. en klog m and eller kone. Hos
m ange gårdm æ nd - isæ r de ‘adm ini
stra tiv t’ aktive - h a r der sikkert også
tit væ ret en lovbog i sam lingen. E n
skånsk landsbypræ st, der selv havde
undervist sine sognebørn i boglæs
ning, beklagede sig 1632 til sin bis
kop, fordi de blot brugte færdigheden
til a t læse recessen og lovbøgerne.43
Som i købstæ derne k an m an formode
a t Jyske Lov og senere C hristian IVs
store reces (1643) h a r væ ret blandt de
almindeligste, foruden Ostersen Veyles
såkaldte Glossarium (1641 og flere
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følgende oplag), der havde k a ra k ter af
en ju rid isk håndbog. Derudover h a r
regnebøger antagelig væ ret ganske
udbredte.44
Hvorvidt bøger med historiske em ner
også h a r væ ret populæ rt stof på lan 
det, k an m an ikke vide m ed sikker
hed, m en n å r vi kom m er frem til
1700-tallet er historiske title r ikke
usædvanlige hos de lidt bedre stille
de.45 Man m å også gå ud fra, a t mange
a f de m ere sam tidsaktuelle flyveblade
og (fra 1600-tallets midte) aviser h a r
fundet vej ud til landsbyerne. Der er i
den forbindelse grund til a t m inde
om, a t det a n ta l bevarede sm åskrif
ter, vi i dag har bevaret i Det kongelige
Bibliotek og andre samlinger, kun re 
p ræ senterer en del - og efter m it bed
ste skøn ikke engang hovedparten a f de m indre bogtryk, der blev produ
ceret i 1600-tallet. N æ sten hver gang
der bliver gjort nye fund a f enkelte el
ler sam linger a f nyhedsblade og visetryk, er de fleste unikaer, dvs. a t de
rep ræ sen terer nogle hidtil ukendte
udgaver.46
B evaringsfrekvensen er også lille,
hvad angår udgaver af de sm å histori
er, som en senere tid karakteriserede
som “folkebøger”.47 “S. Peder og Sølv
nøglen”, dvs. Den skønne Magdelone
(jf. foran illustration side 19) hører til
denne genre sam m en med title r som
Till Uglspil, M elusina og Kong Karolus’ krønike, og de h a r utvivlsom t haft
læ sere som M ette Je n sd a tte r i mange
andre landsbyer landet over. Præcis

38

hvem, der læ ste hvad i 1600-tallets
gårde og huse, vil vi dog aldrig komme
til a t kunne dokum entere næ rm ere.
At dømme efter købstadsskiftem e h ar
den såkaldte Rævebog eller Reinike
Foss væ ret sæ rlig populær. M en n år
vi så tit støder på netop denne titel,
er det dog nok, fordi bogen var en
ganske stor og velillustreret sag, som
ved de fleste skifteforretninger blev
vurderet til om kring to m ark - hvis
den a ltså var indbundet. Sidst, m en
ikke m indst m å det nævnes, a t der
1600-tallet igennem blev udsendt
utallige sm å viser som etbladstryk el
ler sm åtryk, herunder også viser om
slagsm ål og kæ rlighed - eller begge
dele kom bineret.48

Bøger til salg, til låns og
som gaver
Det havde væ ret m uligt for M ette a t
begive sig af sted til fods efter læ se
stof. M en hvordan h a r bøger norm alt
fundet vej til danske landbohjem i
1600-tallet? Stort set alle danske
købstæder, m åske på n æ r nogle af de
allerm indste, h a r h aft en bogbinder.
Bogbinderen var den lokale boghand
ler, og h a n h a r fået forsyninger via en
eller flere a f de københavnske for
læggerboghandlere. H er kunne så
købstadsfolk eller landboer på besøg
købe, hvad de m åtte ønske. Hoved
parten a f bøgerne lå hen som m aterie,
dvs. i ark, og altså uindbundet. K un
derne kunne derfor bestille en be
stem t indbinding, m en flertallet h a r
form odentlig købt bøgerne uindbun
det.49

M ange steder h a r købstæ derne også,
gerne på årets største m arked, fået
besøg a f bogførere fra andre byer, pri
m æ rt udsendinge fra København, der
fra et stade i eller ved kirken h a r
solgt deres titler. Almindelige kræ m 
m ere h a r også tit - ud over “ren t p a
pir” i form a f regnskabsbøger eller
løse a rk - solgt nogle a f de m est al
mindelige standardvarer såsom ABCer, katekism er og evt. evangelie- og
salmebøger. Det er derfor ikke u tæ n 
keligt, a t om vandrende bissekræ m 
m ere k an have haft sm å trykte bøger
med i kram kisten - eller a t nogle lige
frem h a r specialiseret sig i bog- og visehandel. Jeg h a r im idlertid (endnu)
ikke fundet direkte belæg herfor. F ra
Skast herred møder vi endvidere et
eksempel på privat ‘bogimport’, da en
bonde bestiller bøger hjem via sin
bror i Holland.50
Men køb var naturligvis ikke den
eneste vej til læsestof. At dømme efter
indskrifter i mange af de i dag bevare
de 1600-tals bøger, blev disse tit brugt
som gaver. Jeg h a r bl.a. fundet flere
eksem pler på gavegivning mellem
søskende. Pudsigt nok h a r vi en sal
mebog, hvor indskriften fortæller, a t
“Denne Bog hør mig M atz Jacobsen,
oc bleff den mig foræ rit til m arkindsgaffue a f m in kiere Syster Elsebet Jacobsdatter, om Kolding m arkind 1631.
Gud und mig denne saa a t læse oc betencke, hand ephter dette tim elig liff
mig det evig wilde schencke, Amen.
M atz Jacobsen. E: hand”.51 Vi ved n a 
turligvis ikke i dag, om Mads og Else-

bet var opvokset i byen eller kom fra
landet.
Det overgik formodentlig også en hel
del landsbyfolk i 1600-tallet a t få en
bog foræ ret a f deres sognepræst, hvis
vi ellers skal tro på præ sternes rede
gørelser i forordene til deres bøger. Og
der er faktisk ikke grund til andet.
Da Sjællands biskop H enrik Bomem ann 1694 havde forfattet en ny
katekism usforklaring, sørgede h an
sam m e å r for, a t der skulle uddeles
“et exem plar til hver fattig b arn for
intet”.52 F ra et bevaret og også i andre
sam m enhænge uhyre in teressan t
regnskab, som h a r væ ret ført a f Albret Raffn, præ st i de to skånske sogne
Vomb og Veberød, k an vi se, a t Raffn
h a r foræ ret nogle eksem plarer a f sin
bog Den him m elske Herredag (1633)
bl.a. til “Jep D um m enpaap” og “En
bonde i Omae Erick”.53 Andre gange er
bøger kom m et ‘dum pende’, m ere eller
m indre med m odtagerens gode vilje,
n å r bøger - i lighed med andre n a tu 
ralier - blev anvendt til afbetaling af
gæld. D et ses m eget hyppigt i køb
stadsskifter, og jeg h a r også fundet
enkelte eksem pler fra landet.54
Derudover h a r vi talrige eksem pler
på udlån a f bøger. I købstadsskiftem e
undlader m an ofte vurdering a f en el
ler flere title r med den udtrykkelige
begrundelse, at de egentlig tilhører en
anden. Johannes Rüdes efterfølger i
Vonsild, H ans Nissen, kunne om et
sognebarn fortælle, a t da h an i sin
høje alderdom ikke længere var kapa-
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bel til gårdarbejde, “søgte hand aid
hans glæde og tidtsfordrieff i geistrige
bøger, till huilcken ende hand og tidt og
offte aff mig begæ rte en og anden
smuck bog a t trøste og fornøie hans
bekümmerde sind med og forkorte den
lange tijdt” (Vonsild nr. 275). Vi kom
m er næ sten heller ikke uden om den
lærde Vendsysselbonde Peder Larsen
Dyrskjøt (født 1629), der sidst i århun
dredet boede i Jerslev sogn og udveks
lede historiske optegnelser m.m. med
biskop Jens Bircherod i Ålborg. 1 1699
havde bispen lå n t ham et eksem plar
af Peder Vedels “Hundred-visebog”
(der 1695 var blevet genoptrykt og for
øget med andre hundrede viser). Men
det var ikke kun Dyrskjøt selv, der fik
fornøjelse a f den.

Philippus Kegels Tolf aandelige Betænckninger, der faktisk var baseret på overvejende
katolsk (jesuitisk) stof, blev en af 1600-tallets
mest populære bøger overhovedet. Den ken
des i 11 forskellige bevarede oplag mellem ca.
1625 og 1686. Denne udgave (112 x 57 mm,
516 sider) fra 1674 blev solgt “førstegang med
Kaaberstycker beprydet” og har derfor været
lidt dyrere end de uillustrerede udgaver. Men
netop i 1600-tallets sidste årtier synes illu
strationer at have været et vigtigt salgsargu
ment, der måske ligefrem kunne overtale
dem, der allerede havde en ældre udgave, til
at købe en ny!?
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I et brev bad h a n bispen om “Eders
Wlbr wiste, huad Exem plaret Kunde
Koste wden Bind Aff samme 200 Wiser
och huor det Kunde Kiøbis, da Wilde
Jeg gierne w ist det. Thi m in dotier
haffuer faaet E n stor lyst til samm e
wiser saa vel som m in høstru oc End
fliere... Der E r och fliere aff Mine N a
boer, som och wild Kiøbe deraff, I
Synderlighed wden Bind, for det Kun
de vi selff giøre”.55 Den udlånte visebog
havde altså cirkuleret blandt naboer
ne, eller - i dette tilfælde m åske m est
sandsynligt - de havde fået lov a t
læse med i Peder Dyrskjøts stue. Siden
hører vi, a t også Peder Syvs ordsprog
blev flittigt brugt og afskrevet. Selv
om Dyrskjøt var a lt andet end gen
nem snitlig, fortæ ller episoden dog,
hvordan blot en enkel læseivrig bonde

kunne påvirke sine omgivelser - og
hvordan visesang og ordsprog, dvs.
genrer m an um iddelbart vil forbinde
med m undtlig formidling, allerede
ved udgangen a f 1600-tallet også blev
spredt, brugt og nydt via det trykte
medium.
Eksem plet fortæller os sam tidig noget
m eget vigtigt om priserne på try k t
læsestof. N år m an i adelige eller kir
kelige regnskaber hører om ganske
betydelige priser på bøger, skal m an
ikke lade sig vildlede. Priserne h ar va
rieret meget efter bogens udstyr og
størrelse. M an skal bide m ærke i, a t
forlæggerne tit sørgede for a t lade en
populær titel udgå i indtil flere forma
ter. Sm å oktaver og duodecer var n a
turligvis gerne billigere end folio- og
kvartudgaver, isæ r hvis papiret - som
det gerne var tilfæ ldet - sam tidig var
a f tarveligere kvalitet. Og sidst men
ikke m indst afhang prisen af, hvorvidt
en bog var indbundet professionelt eller
ej. De få gange “folkebøger” dukker op i
tidens købstadsskifter kan vi se, at de
koster fra ca. 12 skilling og op til en
m ark eller to. Enkelte gange dukker
dog også et eksplicit uindbundet ek
sem plar op. Og nu er vurderingssum 
m en mellem 2 og 6 skilling!
M an skal naturligvis huske, a t dette er
prisen for brugte bøger. Alm anakken
skulle, ifølge det trykte privilegium,
sælges til 4 skilling i 1600-tallets sidste
årtier, m en denne pris er m åske mere
udtryk for ønsketæ nkning end virke
lighed. En helt ny (og derfor registre

ringsværdig) alm anak blev i Rud
købing 1696 vurderet til 1 skilling, og i
november 1694 fik f.eks. bogbinderen i
Nakskov vurderet sine 40 alm anak
ker for det kommende å r til 2 m k og 8
skilling, altså 40 skilling i alt.56 Skulle
der tjenes på forretningen, h a r bog
binderen nok prøvet a t hæve prisen
(lidt) over den ene skilling. E n ABC
kostede også typisk 1 eller 2 skilling,
mens Luthers lille katekism us formo
dentlig solgtes til mellem 2 og 6 skil
ling århundredet igennem .57 De sm å
bibelske enkeltskrifter som Daniels
Bog synes typisk a t have kostet 2-5
skilling, m ens større opbyggelses
bøger som Ferrings Gyldene Tanckering antagelig er solgt til omkring I - I V 2
m ark i uindbunden stand, og ca. det
dobbelte som indbunden.
Det var altsam m en penge - og M ette
Je n sd a tte r havde før sin Koldingtur
lån t lidt ek stra penge hos sin bror,
fordi hendes egne 4 skilling næppe
ville slå til (men vi ved selvfølgelig
heller ikke, hvor m ange historier him
ville købe). M an h a r im idlertid svæ rt
ved a t påstå, a t priserne i sig selv kan
have afskåret 1600-tallets landbobe
folkning fra det trykte ord. Hvis moti
vationen var tilstræ kkelig stor, lå
bog- eller rettere sagt tryksagskøb i
de fleste tilfælde inden for muligheder
nes grænser. Og ellers kunne m an
nok, som frem gået, låne sig frem.

At læse eller ikke læse
Lad os til slut vende tilbage til dis
kussionen om, hvad det egentlig vil
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sige a t kunne “læ se” i 1600-tallets
Danm ark, og til spørgsmålet om, hvor
vidt der var tale om en voksende u d 
bredelse af denne eller rettere sagt
disse færdigheder. Jeg h a r i denne a r
tikel ikke h aft m ulighed for a t kom
me næ rm ere ind på erhvervelsen a f
og udnyttelsen a f skriftlæ sning. E t
enkelt eksem pel m å dog inddrages,
fordi det k aster lys over et helt gene
relt fænomen. Da C hristen Andersen i
Hasle modtog en stæ vning til Herlufs
holm birketing 1630, havde h a n med
det sam m e sa t sig hen for a t læse
den. D idrik Væver, der havde over
b rag t stæ vningen, havde dog strak s
spurgt ham , om h a n kunne læse, og
C hristen havde så - i følge Didrik svaret, “huilcket ieg kand iche, dette
kand I, saa kallede h an d aff H ans
Deigen, a t han d schulle komme och
sette sig hoes hannem ”.58
C hristen kunne åbenbart ikke ham le
op med væveren og degnen udi skrift
læsningskunsten. Men da h a n selv fik
ordet, frem stod sagen dog noget an 
derledes. P å D idrik Vævers spørgs
mål, om h an kunne læse, havde C hri
sten - nu efter eget udsagn - svaret, at
“h and wille lesse saa m eget aff dend,
som han d kunde”. Forskellen er si
gende. I den m ere træ nede Didriks
øjne kunne C hristen ikke læse, mens
h a n efter egen vurdering kunne ori
entere sig lidt eller nogenlunde i den
skrevne stævning. Vi k an derfor nok
tale om forskellige læsefæ rdighedsni
veauer, som gjort indledningsvis, m en
det h a r ikke altid væ ret et enten-el-
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ler. U den tvivl h a r der også væ ret
mange, der kunne læse blot lidt prent
uden dog a t fortjene den ofte tilbage
vendende betegnelse “kunne læse
færdig i bøger”.
Det h a r i international sam m enhæng
ofte væ ret hæ vdet, a t den religiøst
orienterede læseindlæring, der havde
udenadslæ ren som hovedformål, næ p
pe v ar en funktionel læsefærdighed.
Kort sagt var der kun tale om a t lære
a t læ se eller genkende allerede (ad
m undtlig vej) kendt tekst, prim æ rt
den lille katekism us. Det er efter min
m ening yderst sandsynligt, a t der
ru n d t om kring i de danske byer og
landsogne h a r væ ret m ennesker, der
aldrig nåede læ ngere end til blot a t
kunne stave sig igennem katekism en og som efter deres første altergang
m åske endda glemte det indlæ rte, for
di færdigheden aldrig blev holdt ved
lige. Men jeg tro r ikke, a t dette gjaldt
flertallet; bl.a. fordi den intensiverede
katekism usundervisning med det
stæ rk t udvidede ‘pensum ’ synes at
have forudsat en funktionel læ sefæ r
dighed.
Som det er frem gået, åbnede bog
læ sning ikke kun dørene op til opbyg
gelig læsning, m en også til en videre
verden. Bogudbuddet voksede, så vidt
m an k an vurdere, næ sten å r for år, og
udvalget af titler blev større og større.
Det m å hos m ange have øget nysger
righeden og behovet for a t deltage i
den nye bogtrykkultur og a ltså kon
k ret have øget m otivationen for a t

turer. Vi k an se tegn på, a t skrivefæ r
digheden og derm ed også læsefæ rdig
heden allerede h a r væ ret m eget ud
bredt i 1500-tallet, specielt i m ere
m arkedsorienterede egne som Syd- og
Vestjylland.60 I denne fase er det m e
get m uligt, a t m ere økonomisk og ad
m in istrativ t betingede behov h a r
væ ret en afgørende drivkraft bag ud
bredelsen af begge fæ rdigheder i
landbosam fundet. Med den viden vi
h a r om forholdene for dansk landbrug
i 1600-tallets sidste årtier, k an m an
derfor ikke tage en (fortsat) stigende
skrivefærdighed for givet.61 Til gen
gæld var undervisningen i boglæs
ning, som direkte eller indirekte støt
tedes a f kirken, tilsyneladende kom
m et for a t blive, blandt både m ænd og
kvinder. Utallige skrifter re tte t alene
eller prim æ rt til kvindelige læ sere fra
århundredets sidste å rtier ta le r her
deres eget tydelige sprog.

læ re a t læse og for a t holde færdighe
den ved lige (ligesom den øgede om
sæ tning h ar givet bogbranchen ekstra
blod på tanden). Det er også værd a t
erindre, a t læsningens verden på ingen
m åde var en lukket verden, hvis hem 
m eligheder alene kunne forstås af de
indviede. Læsning foregik ikke kun i
enrum , men også tit som højtlæsning i
større eller m indre grupper.59 Allerede
på det tidspunkt, hvor der var færre og
overvejende mandlige familiemedlem
mer, der kunne læse (som formodentlig
i Vonsild i 1600-tallets første årtier), er
det trykte ord ofte nået ud til de øvrige
m edlem m er a f de pågældende h u s
stande: såvel de konkrete budskaber
som selve forståelsen af, hvad læsekunsten kunne give adgang til. Set i
dette perspektiv k an m an formode, a t
den førnæ vnte tendens til, a t læ se
færdighed blev givet videre til de
næ ste generationer, ikke kun h a r
h andlet om stræbsom m e forældre,
m en også om ægtefæller og børn, der
forstod, a t det var um agen væ rd a t
læ re a t læse.

Det trykte medium og
landbosamfundet

Derimod er det m uligt, a t skrivefæ r
dighed ikke kunne ‘akkum uleres’ på
helt sam m e vis. Skrivning synes
langt oftere a t være blevet læ rt hos
en professionel lærer; ofte længere fra
hjem m et og altid til en dyrere pris.
Kirken ydede, som hovedregel, ingen
aktiv støtte. Skrivning krævede altså
højere betaling og større m otivation
og h a r derm ed nok, som vi før så det i
O ldenburgm arsken, væ ret m ere føl
som over for de økonomiske konjunk

Erfaringerne fra de omtumlede refor
m ationsår og indtrykkene fra de fort
satte religionsstridigheder sydpå hav
de på mange m åder præget de ledende
m ænd i kirke og stat. Op gennem
1500- og 1600-tallet frem står de som
overordentlig bevidste, hvad angår
det trykte m ediums m agt og m ulighe
der. Det ses f.eks. a f de m ange forbud
mod bogimport udefra, hvor der adva
res om faren for “irringe og vildfarelse”
i troen og helt specielt om faren for
“den gemene alm ue”, a f hvilke disse
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im porterede bøger “møgit brugis och
lesis”.62 Udviklingen i 1600-tallet viser,
hvordan sta t og kirke på den ene side
søgte a t forbyde eller regulere uøn
skede eller potentielt problem atiske
bogtryk (som f.eks. alm anakken) og
om vendt prøvede a t støtte udgivelsen
og spredningen a f bogtryk, der gavne
de “en sand gudfrygtigheds daglige
øvelse”. Det er i lyset heraf, m an skal
se C hristian IVs berøm te forbud 1638
mod salg af Uglspil og andre letfærdige
og utjenlige skrifter fra landets k ir
ker, - m en a ltså ikke mod salg a f
bøger i kirkerne som sådan. Sam tidig
er det betegnende, a t der tilsynela
dende ikke kunne være tale om a t for
byde disse m eget udbredte og popu
læ re skrifter som sådan.63
M en det var ikke kun i sam fundets
øverste lag, a t m an var k lar over det
trykte m ediums m agt. Lad mig slutte
af med denne bedrøvelige, m en læ reri
ge historie, der blev m eddelt de for
sam lede provster på Roskilde lande
mode 1633:
“E n karil i Oreby Ved Calundborg, gik
ud i skoven, och skar dett ene bæn a f
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sig, och lagde dett i en liden g ra ff der
till giortt, och tiørne offer paa. Lagde
sig saa selff i dend anden g r a ff effter
sin lenge, och Velte tiørne paa sig, och
der døde. Tillforn haffde hand skreffuet nogett till sin broder, och med no
gen mørke tale ladett hannem forstaa,
hand skulde icke lenge haffve hans
omgengelse. Der hoss fantis och nogle
ark papir, skreffuen paa danske a ff
hannem , om troen och gode gierninger, att de aldrig kunde skilles ad, och
der hoss var begierendis a tt kongen
och bispen dett vilde lade trycke.64
Vi ved ikke noget næ rm ere om de to
‘korresponderende’ brødre. Men selv
m orderen h a r tydeligvis tu m let med
tunge tanker, inspireret a f præ stens
præ diken eller læ sning i bøger. For
holdet mellem troen og gode gernin
ger var på dette tidspunkt højaktuelt
stof. Da h an tillagde sine konklusio
ner stor betydning, skulle de naturlig
vis trykkes! U anset om vi h er stå r
foran en sindssyg person eller ej, for
tæ ller episoden os næ sten bedre end
nogen anden kilde, a t bogtrykket som
m edium havde fået en vigtig plads i
også jæ vne m enneskers bevidsthed.

NOTER
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Den ældre, mere sporadiske forskning
omkring læsefærdigheden i 1600-tallets
Danmark er omtalt af Troels Dahlerup i
dette nummer af Bol og By. Jeg vil gerne
rette en varm tak til Troels Dahlerup og
Ingrid Markussen, fordi de begge så gene
røst h ar øst af deres store viden om
emnet.
Jf. Vonsild Kirkebog 1659-1708, udg.
Hans H. Worsøe, Kbh. 1982, biografi nr.
37 (s. 143). I det følgende refererer jeg til
udgivelsens enkelte biografier ved at
anføre det pågældende biografinummer
inde i teksten. Mettes historie blev første
gang udnyttet og perspektiveret i Troels
Dahlerup: “Den folkelige Danmarkshisto
ries Fødsel”, Skalk 1986:6, s. 22.
Om brugen af “incidental information” i
forhold til andre metoder se bl.a. Ralph
A. Houston: Literacy in Early Modern
Europe. Culture and Education 15001800, London 1988. Blandt andre forsk
ningsoversigter kan desuden anbefales
Daniel Lindmark: Läs- och skrivkunnig
heten före folkskolan. Historisk läskunnighetsforskning i nordiskt och internatio
nellt perspektiv (Scriptum 28), Göteborg
1993.
Erhvervelsen og udnyttelsen af disse
videre færdigheder vil ikke blive behand
let nærmere i denne artikel. For eksemp
ler på nogle af de bedst uddannede Von
sild-sønner henvises til Hans H. Worsøes
artikel i dette nummer af Bol og By.
Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup Kir
kebøger 1646-1731 I-II, udg. Ole Højrup,
Kbh. 1963.
Jf. sst. nr. 255 og 693.

7.

Se bl.a. Egil Johansson: “The history of
literacy in Sweden”, Literacy and Social
Development in the West, red. Harvey
Graff, Cambridge 1981, s. 151-82, og
Daniel Lindmark: “Sann kristendom och
medborgerlig dygd”. Studier i den svenska
katekesundervisningens historia (Album
Religionum Umense 2), Umeå 1993. En
vigtig sammenfatning af den svenske
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der især højtlæsning og såkaldt ‘kollektiv’
læsning har været et centralt emne i
navnlig fransk forskning. Se f.eks. Roger
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Den skrivende præst og landsbysamfundet
med særligt henblik på de sønderjyske forhold og
Vonsildpræsten Johannes Rüde.
a f H ans H. Worsøe

Form ålet med denne artikel er a t be
lyse, hvordan landsbypræ sten forval
tede skriften i sit embede i tiden m el
lem reform ationen og om kring å r
1700. I visse tilfælde er vi så heldigt
stillede, a t præ stens optegnelser også
afspejler sogneboemes brug a f skrift,
således som det vil fremgå af en række
a f de frem dragne eksempler. Geogra
fisk er artiklen begræ nset til Sønder
jylland.
De sønderjyske præ stearkiver ru m 
m er et stort lokalhistorisk stof og er i
de fleste tilfælde langt indholdsrigere
end præ stearkiverne nord for Kongeåen.1 Også for den centrale gruppe,
kirkebøgerne, er der m ark an te for
skelle mellem deres udform ing i de
kongerigske stifter og i dem, der blev
styret fra Slesvig. Men også inden for
disse gør tydelige forskelle sig gæ l
dende, i nogen grad betinget af opde
lingen i hertugelige og kongelige om

råder. Der er im idlertid også forskelle
mellem by og land. F ra Aabenraa er de
såkaldte A abenraa A nnaler2 (Annales
rerum Apenradæ et in vicina gestarum ecclesiastici) 1524 og 1584-1694
bevaret og fra Flensborg Annales
Flensburgenses 1558ff. som vidnes
byrd om behovet i købstæ derne for en
kirkelig krønikeskrivning og regn
skabsføring på et tidspunkt, hvor
m an ku n undtagelsesvis k an tale om
en egentlig kirkebogsføring.3
H er skal det im idlertid handle om de
æ ldste kirkebøger fra nordslesvigske
landsogne, hvor præ sternes skrive
glæde og behov for bevaring a f oplys
ninger på skrift h ar givet sig udtryk på
forskellig vis. E n ganske speciel og
personlig udform ning gav pastor Jo 
hannes Rüde i Vonsild sine kirke
bøger, der isæ r fra perioden 1685 til
1707 tillader et detaljeret indblik i
landsbysam fundet, som inden for

Hans H. Worsøe , født 1932, cand.mag., landsarkivar ved Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa
siden 1981. H ar især beskæftiget sig med administrationshistorie - herunder i særlig grad amterne
og amtsarkivemes indhold - personal- og slægtshistorie og udgivet bl.a. Politikens Håndbog i Slægts
historie. Har for Landbohistorisk Selskab udgivet Vonsild Kirkebog 1659-1708 og Vonsild-Dalby Til
lysningsbog 1678-1683. Medarbejder ved Trap Danmark, 5. udg., Dansk biografisk Leksikon og Den
store danske Encyklopædi.
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D anm arks nuvæ rende græ nser kun
kan sam m enlignes med kirkebøgerne
fra Sørbymagle-Kirkerup på Sjæl
land. Begge er da også udgivet i ud
drag af Landbohistorisk Selskab.4
I de gejstlige arkiver på landsarkivet i
A abenraa findes forskellige arkivaliegrupper, der ræ kker tilbage til begyn
delsen a f 1600-tallet, ja enkelte til
slutningen af 1500-tallet. M est m ar
k a n t er den ræ kke af kirkeregnskabs
bøger i H aderslev provstearkiv, som
provst Georg Boetius lod anlægge i
1564 i alle provstiets sogne. G enerelt
er de velbevarede og slu tter sig til
provstens fortegnelse over kirkernes
indtæ gter i H aderslev provsti fra
sam m e år.5 Også i de afleverede
præ stearkiver er det ofte regnskabs
mæssige sager, der ræ kker læ ngst til
bage. F. eks. findes i Ensted præ stearkiv et kom tienderegister,6 hvori den i
1608 nedlagte landsby A arup stadig
nævnes, og kvæg- og smørtienderegistre fra 1624, m edens selve kirke
bøgerne først er bevaret fra 1656.

De ældste kirkebøger
Inspirationen til a t føre kirkebøger er
uden tvivl kom m et sydfra, hvor der
allerede i 1533 i det protestantiske
Brandenburg-Culm bach blev fastsat
regler, uden a t disse dog blev taget op i
den slesvig-holstenske kirkeordning
1542.7Alligevel er det i det slesvigske
område, næ rm ere betegnet den got
torpske del, som bl.a. om fattede Tøn
der og A abenraa provstier, a t vi i det

nuvæ rende D anm ark finder den æ ld
ste bevarede kirkebog, nemlig kirke
bogen fra H jordkær sogn syd for Aa
benraa, som er påbegyndt a f Jacob
A ndersen G eneranus, da h an i 1573
tiltrådte som kapellan for sin aldrende
fader. I 1587 fulgte provsten i Tønder
kirkebogsspørgsm ålet op, idet h an be
stem te, a t det skulle kontrolleres “an
m inistri verbi confecerant catalogum
in quem baptizatiorum , copulatorum
et defunctorum nom ina referan t“,
altså om præ sterne førte bog over
døbte, viede og døde. Det er in teres
sant a t se, a t det er dødslister og ikke
begravelseslister, der skal føres, hvil
k et k an tolkes som, a t kirkebøgerne
helt fra begyndelsen også h a r væ ret
tæ n k t som en verdslig registrering,
ikke kim en registrering af de kirkelige
handlinger.
Bestem m elserne i den gottorpske del
blev fulgt op 1612 a f hertu g Johan
Adolf, m en først i 1646 kom C hristian
IV s bestem m elser for den kongelige
del, altså sam tidig med hans bestem 
m elser om kirkebogsføring i kongeri
get.8 Alligevel er det i H aderslev
provsti - i den kongelige del a f h e r
tugdømmet - vi finder den næ stæ ldste
kirkebog, nemlig A astrups fra 1574.
Herudover er der fra Nordslesvig be
varet yderligere to kirkebøger påbe
gyndt før å r 1600, nemlig Højst 1590
(dog kun i afskrift) og fødte og døde
1593-95 fra Starup-G rarup. F ra Syd
slesvig findes en kirkebog fra Süderstapel 1583 og fra Thum by-Struxdorf
1598. F ra Nordslesvig findes i alt 15
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kirkebøger påbegyndt før 1646, hvoraf
alene de 7 fra Sønderborg provsti. F ra
Sydslesvig findes tilsvarende 25 påbe
gyndt før 1646, h e ra f 8 fra E iderstedt
og 5 fra H usum -B redstedt provsti,
altså en k lar overvægt i de vestlige
egne a f Sydslesvig.
Det er ikke her stedet for en detaljeret
gennem gang a f dette æ ldste kirke
bogsm ateriale, m en allerede blandt
de ældste forekom mer m arkante for
skelle. D ette kom m er tydeligt frem
ved en sam m enligning mellem de to
æ ldste, for m edens H jordkæ r er et
nøgternt register ført på en blanding
a f plattysk og latin over de kirkelige
handlinger i sognet, h a r A astrup en
lang ræ kke andre oplysninger. K irke
bogen er anlagt som altergangsliste i
1574 og omhyggeligt ført søndag efter
søndag, også n å r der ingen var til al
ters. I så fald skrives: nemo. Men ef
terh å n d en begynder pastor L auritz
M ichelsen i m arginen a t tilføje sm å
notitser, gerne på latin. Denne skik
udbygges a f h ans efterfølger Lauritz
Krøger (1598ff) til a t omfatte de øvrige
kirkelige handlinger, fam iliebegiven
heder, rejser, naturfæ nom ener, for
brydelser, særlige tildragelser og nyt
fra n æ r og fjern, ja selv sm å pudsig
heder, som da h a n 18. søndag efter
trin. 1598 noterer: “N. Helvaderus fan
ger alicker i sin ene Kirke”. En del af
kirkebogen er udgivet i 1925,9 des
væ rre med udeladelse a f de notitser,
som kun angår A astrup, eller som er
“uvigtige og uforståelige” (unw ichtig
oder dunkel). Da bedømm elsen h e ra f
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nok h a r æ ndret sig en del siden 1925,
vil en fornyet gennem gang sikkert
kunne bringe nye in te ressa n te ting
frem om lokalsam fundet. A astrup
sogn udm æ rker sig i øvrigt derved, a t
der fra præ stesiæ gten M onrads hånd
for perioden 1675-1762 er bevaret en
slags fortsættelse af den ældste kirke
bog under titlen Catalogus memorabilium ecclesiæ Aastrupensis, dvs.
Mindeværdige tildragelser i A astrup.10
Også den tredie nordslesvigske kirke
bog an lagt før å r 1600 bør nævnes:
kirkebogen fra Øster Højst begyndende
1589, m en kun kendt i en afskrift fra
1694, som ganske vist siges a t være
“wort zu wort”.11. Den er ført på plat
tysk om fattende dåb, vielse og be
gravelser med enkelte fyldigere ind
førsler indim ellem , f.eks. om misfos
tre og lignende, m en også om tild ra
gelser a f landbrugsm æ ssig interesse
som f. eks 1591 “In desem ja h r is gar
een dure Vodertidt gewesen, d at ock
een foder heu, so tve perd trecken
konden, 15 daler gegolden”, eller 10.
juli 1593, hvor hagl så store som høn
seæg skadede kornet på m arkerne.
O ptegnelser a f denne k a ra k te r kan
findes flere steder i de slesvigske k ir
kebøger, isæ r i tiden før de skem ati
ske kirkebøger blev påbudt ved for
ordning a f 17. okt. 1775.
Det lille hæfte fra Starup-G rarup er i
sig selv en illustration af, hvordan en
kirkebog kan blive til.12 Det består af 2
sam m enbundne læg på hver 62 sider.

Første læg starter med et “Præservatium vor den Svinn, dat se nicht kranck
werden und wegsterven”, altså et hus
råd til forebyggelse af sygdom blandt
svinene. D ernæ st fortsæ ttes med li
ster over tiende og andre afgifter. An
det læg sta rte r med en dåb 2. juledag
1592 i G rarup og fortsæ tter med fødte
og døde frem til 1595; så kommer
kvægtiendelister, begravede i Starup
kirke 1611-14, et notat om en påbe
gyndt kirkereparation 1614 og en
ræ kke regnskabsnotitser fra 1595, da
Poul Anckersen tiltrådte som adjunkt,
og frem til 1614. Der er således tale
om præ stens private optegnelsesbog
af en type, som kunne udvikle sig til
kirkeregnskabsbog, liber daticus eller
kirkebog, og det er nok bdt af en tilsni
gelse, a t den er registreret som kirke
bog. Den indeholder et rigt stof bl.a.
til belysning af præ stegårdens drift og
dens sam m enhæ ng med landsbyens
øvrige gårde, og den danner på dette
punkt begyndelsen til en række andre
optegnelsesbøger i præ stearkivem e,
som for eks. bogen over avlingen i Sdr.
Stenderup præ stegård, som dæ kker
perioden 1691-1726, men som indle
des med en afskrift a f et tingsvidne
om præ stekaldets avl og indkom st
1529, fornyet 1564.13.

Sjæleregistre
F ra tiden efter 1646-reskriptets ud
sendelse tiltager an tallet a f kirke
bøger væsentligt, og flere steder kan
der hos præ sterne konstateres en in
teresse for a t holde rede på hele sog

nets befolkning. F ra om kring 1650
kendes 2 eksem pler på de såkaldte
sjæ leregistre (catalogus anim arum ),
hvor sam tlige sognets faste beboere
opføres med angivelse a f alder, evt.
fødselsdag og -år, og med løbende
tilføjelser. Sådanne registre findes i
Varnæs kirkebog fra omkring 1650 og
ajourført frem til 1697 - og med 1570
som æ ldste å rsta l som fødselsår for
en af beboerne. Det tilsvarende regi
ster i Ø ster Løgum er anlagt om kring
samm e tid af pastor Knud B ruun, fra
hvis hånd der også er bevaret et bind
om præ stegårdens jorder og deres
drift 1650-59 (jvf. ovenfor). Da også
de senere p ræ ster i Ø ster Løgum var
m eget skrivende er der fra dette sogn
bevaret et enestående m ateriale, hvor
a f kun en del er udnyttet. M est pro
duktiv af sognets senere p ræ ster var
Peter Kier (1771-1834), hvis ene
stående håndtegnede atlas over sog
net er udgivet i 1987.14
Indtil 1864 strak te Slesvig sig op til
Kolding å, hvor Vonsild-Dalby pastorat
udgjorde den nordligste del. M edens
Dalbys æ ldste kirkebøger er gået
tabt, er Vonsilds bevarede fra pastor
Johannes Rüdes tiltræ den 1659, et år,
som for disse sognes vedkommende
på det næ rm este kan karakteriseres
som å r nul. Indbyggerne var fordre
vet, for så vidt de ikke var slået ihjel
eller døde af pest. Sine første kirkelige
handlinger udførte Johannes Rüde i
Kolding, hvor de tiloversblevne for
søgte a t overleve, indtil der kom bedre
tider, så de kunne vende hjem og
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Der findes ikke noget kort over Vonsildegnen fra Johs. Rüdes tid. Nærmest kommer det her viste
ryttergodskort fra 1721. Det giver et godt indtryk af landskabet og Koldings nærhed. Selvom Kol
ding lå på den anden side af grænsen mellem Kongeriget og hertugdømmet Slesvig, var forbindel
serne livlige, både handelmæssigt og ved personlige kontakter samt skolegang. (Det kgl. Bibliotek).

påbegynde genopbygningen af sog
nets gårde og huse. Også pastor Rüde
anlagde et sjæleregister, og på m ange
pu n k ter falder hans kirkebøger godt
ind i den slesvigske tradition, selvom
h a n gik langt videre og skabte et ene
stående m onum ent over sognets be
boere gennem sin skriftige overleve
ring a f isæ r deres levnedsberetnin
ger. H an fortjener derfor kort a t p ræ 
senteres.15
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Johannes Rüde i Vonsild.
Johannes Rüde var født i Tønder 1633
som søn af en fra Lübeck indvandret
kirkerudem aler og dennes hustru,
som var en bondedatter fra Bovrup i
V am æs sogn. H an studerede ved uni
versitetet i Königsberg og vendte i
1659 tilbage til Sønderjylland for a t
overtage et af de mange ledige præ ste
kald, idet der alene i H aderslev am t
var død 28 præster. Blandt disse var

også præ sten i Vonsild Anton M adsen
Raff, der efterlod sig en 23-årig enke,
Valborg Jørgensdatter Schrøder, og to
børn, som Johannes Rüde tog til sig,
da h an ægtede hende. Dermed var for
bindelsen til den gamle præ stesiæ gt
og dens forgreninger i sognet etable
ret, hvilket sikkert ikke bør undervur
deres. De forpligtelser, som indbyrdes
var etableret gennem flere generatio
ner, blev således overført til den nye
sjælehyrde. Selv udtrykte præ sten det
på følgende måde, da steddatteren
skulle vies i 1683:
“Bedes I mine trofaste sognemænd, så
mange Gud har givet hest og vogn, at I
ville træde sam m en og lægge Eders
gode vilje im od m ig tilsam m en at
hjælpe m ig med 10 vogne at hente og
hjemføre de folk fra Haderslev, som
jeg efter kongelig befaling er tvungen til
at skulle have til m in datters fore
stående bryllup. Gør barmhjertighed
mod hendes sal. faders ben i m ulden
(Der er en gnist a f den gamle præsteæt
beholden og kom m et til ære i verden)
og hjælp mig afsted med en god og re
debon vilje. Jeg vil med m in sved gerne
tjene Jer igen”16.
Johannes Rüde blev herredsprovst
1665, og hans lærdom var kendt og
respekteret i såvel samtid som eftertid.
Således skriver R Rhode i 1775: “Den
ne duelige læ rer og snilde historicus...har efterladt mangfoldige hånd
skrifter, som til lykke m est alle er
komne mig for øjne”.17Desværre m å vi i
dag konstatere, a t en hel del m å være

gået ta b t i de mellemliggende 220 år.
Specielt tragisk er det, a t Rüdes k ir
kebøger fra annekssognet er forsvun
det, således a t kun den fælles tillys
ningsbog 1678-83 i glim t k a ste r lys
over Dalby sogn, hvis befolkning med
beliggenheden ned til fjorden h a r haft
en anden sam m ensætning.
For a t afrunde billedet af Johannes
Rüde skal nævnes, a t h an samlede
sin familie om kring sig i Vonsild, og
a t han s ene søster, Elsabe, blev gift
med den senere skoleholder Heinrich
Schrøling (jvf. nedenfor), m edens den
anden, Ingeborg, ægtede M ads J e n 
sen Degn, som h u n fik 13 børn med,
inden h an døde 1685 ved en løbskkør
sel. Stedbørnene flyttede udensogns,
og af præ stens to egne børn blev søn
nen præ st i Sdr. Stenderup og datteren
gift med faderens efterfølger m agister
C hristian Nissen, der desværre ikke
fortsatte svigerfaderens gode k irke
bogsføring efter dennes død 20. m arts
1707.

Vonsild-Dalby tillysningsbog
Også den ovenfor citerede tillysnings
bog er udgivet a f Landbohistorisk Sel
skab, m en i m odsæ tning til k irke
bøgerne in extenso.18 Bogen er helt
k lart udfærdiget til praktisk brug, og
m an m å forestille sig, a t præ sten h a r
haft den med på præ dikestolen og
læ st op a f den. D ette gælder ikke blot
de praktiske kalenderoplysninger, op
lysningerne om gudstjenestens afhol
delse, altergang, de m ange form anin
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ger og de utallige efterlysninger, som
er bogens m est værdifulde oplysnin
ger, m en også den sta tistik over det
foregående års fødsler, trolovelser, vi
elser og dødsfald, som det nye år ind
ledes med. N orm alt angives kun an
tallet, m en i 1683 gøres der forskel på
de døde, idet h an skriver: ”Døde med
unge og gamle: m andfolk 6, a f kvin
dekønnet 14, der iblandt 2 fornemme
m atroner a f de hovedgårde.” U dtryk
ket er påfaldende, idet der ikke ligger
hovedgårde i gængs forstand i sognet,
hvorimod de afdøde kan identificeres
som gårdm andskoner på 2 a f sognets
gode store gårde. Det skal bem ærkes,
a t bønderne i Vonsild ikke hørte under
noget gods, m en direkte under kronen.
Johannes Rüdes statistiske oplysnin
ger i tillysningsbogen og kirkebogen
er u dnyttet til en specialeafhandling
ved Å rhus U niversitet a f Anne M arie
Bonde Petersen til en sam m enligning
a f fam iliestrukturen i Vonsild og
Sørbymagle.19
Som næ vnt ovenfor indeholder tillys
ningsbogens m ange efterlysninger et
særdeles interessant stof, hvis videre
perspektiv er, a t det på en ret ene
stående måde belyser sm åkrim inalite
ten, rapserier, tyverier, dyrem ishand
ling på m arkerne og hæ rvæ rk, som
kun yderst sjæ ldent nåede frem til
retsforfølgelse og derm ed indførsel i
tingbøgeme.20 Det næ re perspektiv m å
heller ikke glemmes, idet tillysnings
bogen her afspejler sognets dagligdag
set indefra. E n oversigt over de for
skellige typer er givet i indledningen
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til den trykte udgave, så h er vil det
være nok med et p ar talende eksem 
pler, alle fra 1678.21
Om tøj: Den stakkels kvinde Ann Henriksdatter, der er hos Dorthe Tøgers
datter til huse, beklager sig, a t de i fordagsgår h a r taget hende et ikke tilforn
bleget overstykke til en sæ rk (oplod)
fra, som hængte på gærdet a t tørre og
bleges. Beder det m å igen lægges, som
det blev taget. At gøre så, du som togst
det, a t hendes fattig nøgne krop ikke
fiysende og vildgående dig for Vorherre
skal bande.
Laurs Toniussen beklager sig, at ham er
i onsdags for 8 dage et stykke lærred
bleven borte udi hans gård, som var
vådt udlagt mod solen at bleges,.... at
forhjælpe ham til hans bortkomne
gods igen, Gud ellers vederkvæg ham
og det fattige folk, der m ister på så
mange steder omkring os deres retfæ r
dige gods i disse trange tider.. (Da det i
november stadig ikke var kommet til
veje, oplyses det, a t det drejede sig om
42 alen i et stykke).
Om redskaber: Der lyses efter en spa
de, der blev borte i Jens H ansens toft
14 dage efter Mikkelsdag.. Item: Min
spade, der også i fjor blev u d lån t og
findes ingensteds, og nu nødes til a t
lade en ny gøre igen. Vil jeg også for
band have lyst efter.
Om dyr: Poul Sørensen beklager sig, at
nogen h a r redet på hans bæ ster for
gangen m andag og skåren halen af
dem og slagen dem i øjnene.
H ans Jising lyser efter en sortstjem et
hoppe med en klokke på, som befrygtes
ham a t være tyvagtigen frastjålet. Ef

tersom mig er en 2-års runvæ dder
bortkommen, som og et par stæ rke og
gamle grise, og h er mumles a t for a n 
det godtfolk i lige m åder bliver sligt
sm åkræ borte, hvilket dog ikke kom
m er i ulvens strube, da form anes fra
sligt sig a t entholde.
Også egentlige arbejdsforhold ved
agerdyrkningen om tales, som f.eks. i
forbindelse med en form aning 3. be
dedag 1683 (11. maj): Form anes a t
helligbrødefogden h a r indseende med,
a t der ikke på søndage piøjes med
fuld drivende 6 bæ sters plov, som vej
farende har på vores m ark lagt m ærke
til og ført videre, end vi selv kommer.
Mig rives i næ sen mine sognebørns
forhærdelse, og får alle for en m and
skylden.

Vonsilds kirkebøger
Disse eksem pler m å være nok til a t
belyse karakteren a f indførslerne i til
lysningsbogen, så efter denne lille
ekskurs vender vi tilbage til kirke
bøgerne. I modsætning til den “private”
tillysningsbog, m å m an regne med, a t
kirkebøgerne er skrevet, om ikke for
evigheden, så dog med henblik på, a t
efterfølgerne i em bedet h a r kunnet
benytte dem. D ette frem går k la rt a f
indledningen til nekrologen over Niels
Nielsen), der døde 1706, som sta rte r
med ordene “Pro posteris meis memo
ria ”, dvs. til ihukommelse for mine ef
terkom m ere (om hvorledes Guds stra f
ram m er synden).22 Det er typisk for
Johannes Rüde med små latinske be
m æ rkninger indimellem, beregnet på

Denne side fra Vonsild kirkebog 1703-1708 er
fra nekrologen over gårdmand Anders Paul
sen, født 1634 og død 5. marts 1705. Han var
en af Vonsilds regne- og skrivekyndige gårdmænd, som omkring 1640 havde gået i skole i
Vonsild, “da skolen lå i Hans Huggers gård”, og
som sammen med andre drenge fra Vonsild
havde fortsat skolegangen i Kolding i to år hos
Gregers Nielsen. (Landsarkivet for Sønderjyl
land).
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a t blive læ st a f de senere præ ster.
Derimod er kirkebogens alm indelige
tek st med blandede m inisterialier,
herunder de 260 ofte m eget lange lev
nedsbeskrivelser, skrevet på et k e r
nefuldt dansk. Tysk te k st forekom
mer, m en ku n undtagelsesvis, som
f.eks. i forbindelse med indkvarterede
ryttere, der m å formodes a t have ta lt
tysk i m odsæ tning til den bofaste be
folkning.
F ra perioden 1659-1708 drejer det sig
om 5 bind, hvoraf bind 1 adskiller sig
fra de øvrige ved a t indeholde en ind
byggerm atrikel 1659-1706 og dåbsli
ste r 1659-1706, m edens de 4 andre
bind indeholder alle slags m inisteria
lier i kronologisk rækkefølge for årene
1685-1708.23 D åbslistem e i bind 1 h a r
hidtil væ ret betragtet som en senere
e k stra k t af kronologiske kirkebøger
som de 4 bevarede, m en undersøgel
ser udført a f etnologen Birgit Kaiser
tyder på, a t de også bygger på en
løbende ført fortegnelse over de kirke
lige handlinger, idet der optræ der en
keltheder, som savnes i de fire bind
m ed blandede indførsler.24
For a t kunne bedømme kirkebøgernes
kildeværdi vil det væ re nødvendigt
kort a t redegøre for de særlige om
stændigheder, som h a r præ get deres
tilblivelse.25
Vonsild sogn var et af de sogne, der
blev h årdest ram t a f svenskekrigene
og pesten. Som næ vnt m åtte befolk
ningen flygte fra gårdene og husene
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og søge asyl i Kolding. Efter fredsslut
ningen sattes genopbygningen i gang,
m en det væ rste problem var m anglen
på m ennesker. Der fandt derfor en
kraftig indvandring sted til sognet, i
al væsentlighed fra Nørrejylland. En
analyse af de afdødes fødesteder viser,
a t a f 129 personer, som var født før
1659 og som døde i tidsrum m et 16851707, var kun de 10 født i sognet, 24 i
den næ rm este omegn, 18 i det øvrige
Sønderjylland, m en 27 i Nørrejylland.
For 48 personer er fødestedet ikke an
givet. Der er således tale om en be
folkning, der næppe vil kunne betrag
tes som typisk for en dansk eller søn
derjysk landsby, selvom mange sogne
var h å rd t ram t a f krigene og pesten.
Det var unge, energiske folk, der flyt
tede til de krigshærgede områder, og
ofte folk, der havde prøvet lidt af
hvert. Befolkningstallet for Vonsild er
ikke forsøgt regnet ud, m en ved perio
dens slutning bestod Vonsild a f 68
husstande: præ st og degn, 22 gårde
beboet af 25 familier, 18 landboelsste
der beboet af 28 familier, 7 huse med 8
familier, 1 aftægtsbolig og 3 lejeinderster.26 70 å r senere, i 1776, er sognets
befolkningstal opgjort til 460 personer.
Det enestående ved Vonsilds kirke
bøger er levnedsløbene. Selvom de
ofte er opbygget efter et fast skema,
varierer de i omfang og derm ed i de
taljeringsgrad med hensyn til de op
lysninger, som de formidler eftertiden
om de enkelte personer. De faste op
lysninger om fatter herkom st: føde
sted og forældre (undertiden slæ gts

ræ kken længere tilbage), en kort re 
degørelse for opdragelsen, herunder
hvad der er af særlig interesse i denne
forbindelse: skolegang sam t læse- og
skrivefærdighed. D erefter følger op
lysninger om, hvor vedkommende h a r
tje n t før indgåelse af evt. ægteskab,
ægtefællens navn, børnenes antal
sam t om de er levende eller døde. Der
afsluttes med bem æ rkninger om den
afdødes sidste tid. U nder om talen af
børnene gives en sjælden gang også
oplysninger om disses skolegang etc.
E t talende eksempel herpå er nekrolo
gen over Caren Pedersdatter, der var
født i Vonsild 1619 som yngste datter af
gårdm and P eter Tusen.27 H un blev
godt opdraget og læ rte i skolen a t læse
både katekism en og bøger (“educta
bene et in scholis inform ata in catechetiis et lectura librorum ”). Efter fa
derens død forestod hun sam m en med
en broder gården i årene 1646-50.
H un blev derefter gift, m en de sven
ske tropper bortførte hendes mand, og
selvom hun fik ham løskøbt “med jam 
m ers bøn og hendes sm å børns råb så
og gode rede m idler” døde h an 1658
fra hende og 3 sm å børn. Ikke desto
m indre holdt hun den ældste søn "til
æ re og lære ved skolegang, a t h an
blev færdig i læsning, skrivning og
regning, indtil h an var blevet 20 å r”
samtidig med, a t de drev gården. 1671
fik h an lyst til a t drage udenlands, og
de afstod gården til en farbroder. H an
drog via Holland til Ostindien, og da
moderen døde i 1686, havde hun i 15 år
in tet hørt fra ham!

Som eksem plet viser, gik en pige i
skole i 1620’erne, og som enke i de
svære å r efter svenskekrigene kunne
hu n gennemføre, a t den æ ldste søn
ikke blot læ rte a t læse, m en også at
skrive og regne. Eksem plet er ikke
enestående med hensyn til detalje
ringsgrad a f de givne oplysninger, og
det er derfor på grundlag a f disse op
lysninger i levnedsløbene m uligt a t få
et bredt indblik i befolkningens be
herskelse a f de forskellige grader af
læsefærdighed, k unsten a t skrive og
undertiden også regnefærdighed. Da
læsefærdighed er em net for en anden
artikel i dette num mer, skal jeg ikke
her komme ind på de m ange, ofte
overraskende glimt, der viser en langt
større udbredelse a f læ sekunsten end
almindeligvis antaget for blot nogle få
år siden.

Skrivefærdighed
Men hvad med skrivefærdighed, som
var næ ste trin på uddannelsesstigen?
Heller ikke her var præ sten den ene
ste, der beherskede kunsten, og hos
hvem m an var henvist til a t søge
hjælp, hvis m an fik behov for a t m ed
dele sig skriftligt. Som næ vnt ovenfor
er Vonsild i sidste halvdel a f 1600-tallet ikke nogen helt almindelig landsby,
og her var der faktisk slet ikke så få
muligheder. I perioden 1685-1707 er
240 dødsfald om talt, h e ra f 99 børn
under 10 år, altså 141 voksne personer.
I 28 levnedsløb om tales læ sefæ rdig
hed, i 17 a f disse skrivefærdighed og i
5 tilfælde desuden, a t den afdøde hav
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de læ rt a t regne eller kunne føre et
regnskab. Endelig bliver det oplyst i
6 tilfælde, a t den afdøde h a r haft no
gen kendskab til latin (eller gået i la 
tinskole), hvilket m an nok m å sige er
med til a t understrege, a t sognet
rum m ede flere usædvanlige person
ligheder.
Det første, der springer i øjnene, n å r
m an gør op, hvem der kunne skrive, er,
a t det næ sten udelukkende er mænd.
Der er kun to undtagelser: den ene er
Elsabe Schrølings, hvis færdigheder
næppe er sæ rligt overraskende. H un
var nem lig søster til præ sten, født i
Tønder 1638 og holdt i skole, så hun
både kunne læse vel og skrive, hvoref
te r hu n ifølge skik og brug i Tønder
kom i sy- og knipleskole. Da h u n var
14 å r gammel, kom hun i tjeneste hos
am tm anden i Rendsborg. E fter for
skellige pladser hos andre fornemme
folk blev hun 1675 gift med m ønster
skriver Heinrich Schrøling, der endte
sine dage som skoleholder i Vonsild,
jvf. nedenfor. H un døde 1704.28
Den anden skrivekyndige kvinde er
til gengæld så m eget m ere overras
kende, idet det drejer sig om en om
vandrende unavngiven kvinde, som i
m arts 1699 efterlod et levende barn
på Vonsild kirkegård. H un blev im id
lertid opdaget af degnen, som fik hen
de h e n te t tilbage, hvorefter h u n tog
barn et til sig igen og drog videre til
Lejrskov sogn, hvor him en uge senere
efterlod det på ligbåren i kirken - og
her kom mer den overraskende oplys
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ning: Kvinden var forhen inde i et
hus, hvor en ry tter lå på sengen; der
fik h u n blæ k og pen og skrev en lille
seddel, som hun satte på barn et med
dets navn og alder. Hvis kirkebogens
oplysninger stå r til troende, kunne
hun a ltså skrive, og norm alt forven
te r m an vel heller ikke, a t en ry tte r
h a r pen og blæk i h uset og altså efter
alt a t dømme h a r kunnet skrive? Der
var i Vonsild adskillige ry ttere ind
kvarteret, m en for ingen a f dem er
nekrologer bevaret, så her er altså et
yderligere potientiale af skrivekyndige
indbyggere.29
B landt de 15 skrivekyndige m ænd, og
hertil regner vi også de 6, der havde
kendskab til latin, er der 5, der skiller
sig ud enten på grund af deres profes
sion eller deres herkom st, som inde
bærer, a t m an m åtte forvente, a t de
beherskede skrivekunsten. Det drejer
sig om Georg Bojens, Heinrich Schrø
ling, Gottfred Nicolaus Schrøling og
de to degne Matz Jensen og Anthonius
Laursen.
Georg Bojens var født i Tönning i Eiderstedt i 1627 som søn af en købmand
og silkekramhandler, som satte ham i
skole. Da faderen im idlertid døde tid
ligt kom h a n hos sin morbroder, der
var sognepræ st i W itzworth, der u n 
derviste ham videre “a t h an færdig
kunne forstå det latinske sprog”. H an
var da 14 år. Den videre uddannelse
skete bl.a. i Ham burg, indtil h an blev
byskriver i Tønder. I 1682 efterså en
kommission hans regnskaber, medens

h an var bortrejst, og da det tra k op til
afsked, søgte h an en slags asyl i den
kongelige del af hertugdøm m et, hvor
h an tilbragte sine tre sidste års
“elend- og udlændighed” med a t skrive
supplikker.30
H einrich Schrølings skæbne havde
væ ret m eget om tum let og k an kun
antydes.31 H an var født i H annover
1635 som søn a f en gæstgiver. H an
blev vel opdraget og holdt til skole, a t
h an kunne læse og skrive alt det, som
ham fornødent var, således også regne.
12 å r gammel kom han i læ re hos en
possem entm ager og rejste nogle år
med håndvæ rket, m en senere lod h an
sig hverve og tjente forskelige herrer, i
1665 således den svenske konge, men
1670 blev han m ønsterskriver ved det
holstenske regim ent. I 1676 ægtede
h a n Elsabe Rüde. E fter a t have m i
stet den ene hånd i et slagsm ål blev
h a n først skoleholder i Gammel H a
derslev i 4 å r og derefter i Vonsild,
hvor også hans børn fra første ægte
skab blev opdraget: H ans Henrik, der
blev sat i H aderslev skrive- og regneskole (“deri h an såre vel h a r nået sin
fuldkom m enhed”) og Gottfred Nico
laus, der blev uddannet som drejer, og
som efter nogle urolige å r vendte til
bage til Vonsild, da faderen døde
1698, m en h an var ikke rask og døde
selv samme år. I nekrologen bem æ r
kes, a t h an havde læ rt vel a t læse og
skrive.32
I forbindelse med disse levnedsløb er
det natu rlig t a t minde om den rolle,

præ stegårdene spillede som sam lings
sted for præ stens familie, som enten
fik underhold eller selv kunne yde no
get til gengæld, f.eks. som skoleholde
re. Johannes Rüdes forældre død begge
hos ham , og de to søstres m ænd var
henholdvis skoleholder og degn. Til
svarende forhold vil kunne konstateres
mange steder, jeg skal blot nævne et
eksempel, der dog er godt 50 å r yngre
og stam m er fra Blegind i S kander
borg am t, hvor sognepræ sten Lauritz
Sørensen Worsøe samlede sin faders
gamle søskende hos sig og lod farbro
deren, der tidligere havde væ ret skibs
skriver til orlogs, fungere som skole
holder.33
Præ stegårdene var ikke blot k u ltu r
centre, m en også sam lingssteder for
eksistenser, som på den m åde kom til
a t gøre nytte og gavn i deres alder
dom - bl.a. n å r de var i besiddelse af
læse- og skrivefærdighed.

Degnene
De to degne var begge født i sognet.
Antonius L aursen var født 1620 og
tilhørte den gamle præ stesiæ gt i sog
net. Hans far, Laurs Madsen, var født i
præ stegården som søn af stedets sog
nepræ st 1617-58, Mads Antonsen, og
var degn i både Vonsild og Dalby sog
ne. Sønnen “blev nogen tid holdt i la
tinskole i Kolding og i en bolig i
præ stegården under en studiosus.
Men da latinet ikke ville behage ham
længere, satte hans forældre ham i
skrive- og regneskole i Kolding. Deref-
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te r holt h an selv skole nogen tid i
Dalby og i Vonsild for hans gamle fa
der.” 1642 overlod faderen ham deg
nekaldet i Dalby, og 1649 efter fade
rens død fik h a n også Vonsild. Efter
Sendetiden overtog h an en ødegård,
som h a n bragte på fode, og da den
gav ham nok a t gøre, afstod h a n i
1664 degnekaldene. H an levede deref
te r videre som gårdm and til 1699.34
H ans efterfølger M ads Jen sen var
gårdm andssøn født 1633, blev holdt i
skole i Vonsild og senere i Kolding, så
h a n kunne skrive en ren læselig hånd
og regne, hvad der var brug for. Efter
Sendetiden drog h an til H usum og
Pellworm, m en vendte hjem og, “da
h a n altid fra barnsben frygtede Gud
og ufor sømt elskede kirketjenesten i
sang og Guds ords hørelse, øvede h an
sig i alle vanlige tyske sange og kirke
m elodier”, hvorefter h an forhandlede
med Antonius L aursen og fik ham til
a t afstå degnetjenesten, som h a n blev
indsat i samm e år. Å ret efter giftede
h a n sig med præ stens søster Inge
borg, med hvem h a n fik 13 børn. H an
omkom 1685, 52 å r gammel, ved en
løbskkørsel.35

De øvrige skrivekyndige
Tilbage er endnu 9 personer, hvis
skrivefæ rdighed er om talt. Af disse
opholdt de 2 sig kun kortere tid i sog
net. Af disse v ar M atths P ersen fra
Skjoldborg n æ rm est kun på gennem 
rejse.36 H an var født 1613 som præ ste
søn i Skjoldborg i Thy, m en havde for
lad t latinskolen, th i “for den bød
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delmæssige hårde strafs skyld, som i
de dage de latinske skolem estre og
hørere brugte, fik h a n lede ved bo
gen”. H an tjente forskellige steder, og
Johannes Rüde udformede “pas og be
sked”, så h an kunne rejse til Trond
heim, hvor en broder var læsemester.
Den anden, Niels M althesen, var født
1656 i Skals sogn, blev holdt i skole, så
h an kunne læse og skrive, tjente for
skellige steder, m en blev syg og døde
32 å r gamm el hos gårdm and Michel
T øgersen.37
Jeb N issen var født 1664 i Styding
ved Hammelev. Da h a n var 5 å r gam 
mel, forlod faderen hjem m et, og mo
deren flyttede til Vonsild med 3 børn,
hvoraf det ene snart efter døde. Selvom
hun var alene med børnene, blev Jeb
sat i skole, hvor h a n læ rte “a t læse
færdig tysk og dansk og tilm ed at
skrive.” Som 18-årig kom h a n ud at
tjene, m en vendte tilbage og hjalp som
daglejer med a t tjene til moderens op
hold, indtil han blev syg og døde 25 år
gammel i 1689.38
M an k a n nok sige, a t de tre her
næ vnte personers skrivefærdighed
ikke som sådan h a r betydet noget for
sognets øvrige beboere, m en de hører
med til billedet af, i hvilke forskellige
lag a f sam fundet skrivefæ rdigheden
kunne væ re udbredt. Det sam m e kan
siges om de følgende, der flyttede til
Vonsild efter a t have udøvet deres er
hverv andetsteds. D et er nok også
tvivlsomt, om de udøvede deres skri
vefærdighed i Vonsild.

Portoverligger fra den af pastor Rüde i 1673 opførte, men nu nedrevne præstegård i Vonsild by.
Overliggeren er nu indmuret i den nyere præstegårds gavl, medens en anden tavle med præstens
og hans kones navne findes i ladebygningen. Den hebræiske tekst fra salme 132 vers 15 lyder i
dansk oversættelse: “Gud Herren sagde: Dette sted vil jeg visselig velsigne, jeg vil mætte dets fatti
ge med brød”.

Den 21 septem ber 1686 berettede Jo 
hannes Rüde to gamle, udlevede fattige
folk, Michel Sørensen og h ans hustru.
H an fortalte om sit levned, a t h an var
født i Sdr. Stenderup 1607, og a t h an
som ung havde tje n t i Vonsild, men
derefter begivet sig til Kolding for at
gå i skole hos sit søskendebarn, Mi
chel Regnem ester, og læ rte alting
“hvad færdighed i skrivning og reg
ning kunne gives på to å r”. I 20 å r
drev h an handel på Danzig og
Königsberg. H ans forretninger blev
ødelagt under svenskekrigene, og han
opholdt sig derefter forskellige steder i
Dalby og Vonsild sogne, hvortil også
en d a tte r flyttede for a t pleje ham ,
indtil h a n døde knap 80 å r gammel i
1686.39

P eter E riksen Snedker v ar født 1639 i
Tapsur og læ rte a t læse og skrive. Se
nere blev h an avlskarl hos borgme
ster Panck i Kolding “og kunne være
tækkelig dermed, a t h an al avlsforret
ning kunne i pennen befatte og gøre
regnskab for”. H an ville im idlertid
hellere væ re hjulm and, m en kom til
skade under oplæringen og flyttede
1666 til Vonsild, hvor h an fik en byg
gegrund. H er opførte h an et hus og
ernæ rede sig og sin h u stru med at
binde kurve og løb i 25 år, indtil han
døde 1691.40
En anden håndvæ rker var Jen s M ad
sen M urm and, født i Kolding 1627
som søn a f en snedker, der holdt ham
både i dansk og latin sk skole. Fade-
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derster, indtil de selv fik et hus. Det
frem går ikke , hvor længe h an boede i
Vonsild, m en h an synes også derfra at
have udøvet sit håndvæ rk således, at
hvor h a n havde arbejdet en gang, der
ville m an gerne have ham igen.41

Gårdmændene

Fra Vonsild er der bevaret 5 kirkebøger fra
Johs. Rüdes tid, dækkende hele hans embeds
periode 1659-1708, men kun fra 1685-1707 fo
religger der de fyldige levnedsløb, der gør Von
sild kirkebøger så enestående. Levnedsløbene
begynder med bind 2, anlagt 1685, hvis titel
blad med indholdsfortegnelse ses her. (Lands
arkivet for Sønderjylland).

ren ville have h aft ham uddannet til
snedker, m en h a n døde, og sønnen
blev i stedet i m urer. E n tid lang er
næ rede h an sig Kolding, m en flyttede
senere til Vonsild, hvor h an og hans
h u stru i en årræ kke levede som in 
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Af de skrivekyndige gårdm æ nd var
Nis H ansen Tinglev tilflytter, idet
h an var født i Tinglev 1630, hvor
hans fader var degn og slæ gten i
øvrigt kunne føres tilbage til før refor
m ationen. Faderen læ rte ham selv at
læse og “declinere og conjungere af
Donatio”, indtil han kom i latinskolen i
Flensborg, hvor h an var nået til tredje
klasse, da skolen blev opgivet p.g.a.
de svenske troppers indfald. H an blev
derefter skriver ved m ilitæ ret, privat
læ rer på forskellige godser for endelig
som kam m ertjener for Peder R antzau
a t tu re Europa rundt. Vel hjemkom
m en overtog h an en ødegård i Vonsild
1665, m en stillede selv som ry tte r ved
W ism ar 1675. H erefter drev h a n sin
gård til 1694, da han døde efterladende
enke og flere børn. Ovenstående er et
uhyre koncentreret og derm ed ufuld
stæ ndigt resum e a f et særdeles om
tum let liv, der m å have gjort Nis
H ansen Tinglev til en usæ dvanlig
skikkelse.42
Jen s H ansen Nebbel kom fra Nr.
Bjert, hvor h an var født 1637 i en fa
milie m ed traditioner for offentlige
hverv. Faderen var gårdm and og san
dem and i B rusk herred, m orfaderen

havde ligeledes væ ret sandem and og
farfaderen herredsfoged. Selv blev
h an sa t i skole og læ rte a t læse og
skrive, m en var hjem me på gården,
indtil h an 37 å r gammel blev gift ind
på en gård i Vonsild i 1674. E fter ad
skillige års sygdom døde h an 1687.43
Den sidste af de skrivekyndige gårdmænd, Anders Paulsen, tilhørte sog
nets egen gamle bondeoverklasse,
idet h a n 1637 var født på en a f de
gårde, som Johannes Rüde kaldte ho
vedgårde. Det var hans moder, der
var født på gården, hendes m orbroder
var sandem and og i slæ gt med den
gamle præstefam ilie. Selv kom h an
først i skole i byen, m en “yderm ere
forfremmede h a n sig i regning og
skrivning og fulgte med andre sønner
her a f byen til Kolding m ider Gregers
Nielsen i 2 å r”. Da heller ikke det
kunne tilfredsstille hans lærelyst,
kom h an et år i H aderslev skole. H an
fik et tilbud om a t komme til Norge,
m en da h a n var eneste søn, afslog fa
deren det. I 1655 blev h an gift og
overtog gården, m en m åtte under
svenskekrigene rømme den nogle år.
Fra 1665 var han i 17 år sognefoged og
senere i 23 år sandem and. Der er in
gen tvivl om, a t han, i det m indste
indtil han 1698 kom alvorligt til skade
ved a t vælte med sin vogn på vej til
møllen, var en betydningsfuld m and i
sognet, som de andre indbyggere h a r
k u n n et henvende sig til om råd og
dåd.44
Som hos flere a f de andre om talte

personer var der i hans familie allere
de i tidligere generationer personer,
der havde skilt sig ud enten ved a t
opnå stillinger som sandem and og lig
nende inden for bondesam fundet eller
ved a t klatre op ad den sociale ran g 
stige. Samme fænomen kan iagttages i
forbindelse med personer, der kom på
latinskolerne og derfra fortsatte til
universitetet, hvilket ikke er så m æ r
keligt, da det ofte var tilfældigheder,
der afgjorde, om skolegangen blev af
brudt, således som det er frem gået af
flere a f de ovenfor resum erede lev
nedsløb.

Præstens øvrige funktioner
som skrivekyndig
Som det er frem gået a f ovenstående,
var der personer i sognet, som kunne
klare skriftlige opgaver for de øvrige
beboere, således a t de ikke h a r væ ret
nødt til a t henvende sig til præ sten
ved alle lejligheder. P å embeds vegne
udfærdigede han skudsm åls- og alte r
gangsattester, der som vist ved tilfæ l
det M atz Persen kunne have k a ra k 
te r af pas, n å r folk ønskede a t forlade
sognet. Men det frem går også a f k ir
kebogen, a t der også ved andre lejlig
heder blev tru k k et på ham.
T estam enter om tales flere gange.45
Første gang i 1686, hvor Johannes
Rüde berettede B irgitte Sørens, “der
hu n da mig dette testam ente til efter
retning tilsagde og hendes sidste vilje
lod af mig optegne.” 1 1689 hedder det:
“Den 6. febr. opskrev jeg m in brygger-
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pige K irsten Sørensdatter hendes te 
stam ente udi i hendes sygdom.” 1690
m ellem den 18. og 19. februar “Om
m idnat efter kom m unionen bad mig
n u sal. Peder Jebsen a t optegne sit
hus til bedste og ved god fornuft”, og i
m odsæ tning til de tidligere eksem pler
gengives tek sten i kirkebogen. Det
drejer sig dels om gæld, dels om et
skiftebrev, der aldrig blev underskre
vet, fordi m an efter a t have hjem taget
det fra fogden drak vedkommende
fuld!, og dels om nogle poster, der skal
indføres i sm ederegnskabet, som
altså h a r foreligget på skrift. I 1692
er det en gam m el tjenestekarl, der
m ener a t ligge for døden, der tilkalder
p ræ sten til sit leje i loen, hvor h an
fordeler sine ejendele, m edens h u s
bond stå r ved siden a f og bekræfter.
Der synes således ikke a t være tvivl
om, a t præ sten i disse situationer,
nemlig efter sidste nadver, tillige fun
gerede som en slags notar. Det omtales
desuden, a t præ sten ved en enkelt lej
lighed udstedte et såk ald t alm isse
brev til en beboer, m en det h a r sik
k e rt ikke væ ret en enestående begi
venhed, n å r m an sam m enligner med,
hvor m ange alm issebreve, der ifølge
tillysningsbogen blev præ senteret i de
5 år, den er ført.46
E ndnu i to tilfælde benyttes præ stens
skrivefærdighed. 1 1695 ønskede Mads
Jensen M urm and a t blive trolovet og
skulle derfor have en seddel på, a t
h an var fri for ægteskabsløfte. Proble
m et var im idlertid, a t h a n på det
næ rm este havde levet sam m en med
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en anden pige i længere tid. H un
krævede nu deres regnskab opgjort,
blandt andet for et halvt års husleje og
for a t have m alket hans køer i skoven i
2 år, i alt 9 mk. 6 sk., hvorimod han til
gengæld krævede betaling for a t have
hjulpet hende med a t høste og slå hø,
for brændsel og for kørsel, i alt 3 mk. 4
sk. Hertil kom så præstens gebyr for at
udstede attesten på 1 mk. Hele regn
skabet er indført i kirkebogen med be
mærkningen: “Heri samtykkede Mads
og hans moder og lovede a t betale Bo
dil C h ristian sd atter med tiden sam 
me penge, og h u n var derm ed også
tilfreds.” I dette tilfælde synes p ræ 
sten næ rm est a t have optrådt som en
slags forligsmægler, der nedfælder det
aftalte for at sikre dets opfyldelse.47
Det samme kan siges at være tilfældet
i 1696, hvor den ovenfor næ vnte Nis
H ansen Tinglev og hans søn var kom
m et i strid med den ligeledes næ vnte
Anders Paulsen om et skovskifte og i
den anledning havde k ald t Anders
P aulsen ved nedsæ ttende øgenavne
og beskyldt hans datter for usømmeli
ge ting. Anders P aulsen søgte a t få
præ sten til a t mægle “og jeg havde et
kristeligt forligsm ålsudkast gjort der
om og læ ste det Nis Tinglev for i hans
hus”. Da h an im idlertid ikke ville for
liges, så Johannes Rüde sig nødsaget
til a t udelukke ham fra nadveren, og
først to å r efter, da generalsuperin
tendenten kom på visitats, fik h an of
fentlig tilgivelse efter, a t en deklarati
on var blevet oplæst fra præ dikesto
len. Så vidt kunne det altså komme,

n å r præ sten blev inddraget som for
ligsmægler.48
Som det frem går a f ovenstående, var
præ stens funktioner ikke begræ nset
til det re n t kirkelige, n å r det drejer
sig om a t forvalte skrivefærdigheden,

selv ikke i et så usæ dvanligt sogn
som Vonsild i denne periode. I andre
sogne med en anden befolkningssam 
m ensæ tning og m indre velstand m å
det have væ ret endnu m ere ud
præget, m en desvæ rre tie r kilderne
som oftest derom.
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En falden fogeds bønskrift
Et forsøg på at komme tættere på Claus Paulsen (1620)
a f Otto Ulbricht (oversat a f Bjørn Poulsen)

Interessen for det enkelte m enneske i
historien er vokset voldsomt. P å den
ene side interesserer historiens sub
jektive sider: hvordan m enneskene
tog imod, oplevede og bearbejdede de
store udviklinger - med andre ord de
store sam fundsforandringer set ud fra
den enkelte. De specifikke former,
hvorunder m an mødte udviklingerne, om m an tilpassede sig eller gjorde
m odstand - viser, hvordan m ennesket
ikke kun er processernes objekt, m en
også udgør en selvstændig kraft, der
re-agerer, og som selv går aktivt ind i
processerne.1 P å denne vis kan det
enkelte m enneske igen kobles sam 
men med de store forandringer, således
k an m an afdæ kke “de beherskedes”

særlige historie.2Hvis den sociale prak
sis skal synliggøres, kræ ver synsvink
len im idlertid både, a t der anlægges
en ny læsem åde a f de hidtil kendte
kilder, og a t der inddrages andre kil
der, som kun i ringe grad h a r væ ret
udnyttede.
P å den anden side re tte r interessen
sig mod individets indre verden. For
de historikere, der studerer det 16.18. århundrede, træ der spørgsm ålet
om den moderne individualitets dan
nelse her i baggrunden, for først peri
odens slutning er præ get a f det bor
gerlige m enneske, der bringer sin
subjektivitet til udtryk i breve, dag
bøger og selvbiografier, præ get af in 

Otto Ulbricht, professor ved Kiels Universitet, dr. habil., født 1944. Har bl.a. publiceret “Rationalisie
rung und Arbeitslosigkeit in der Diskussion um die Einführung der Dreschmaschine um die Wende
zum 19. Jahrhundert” (1981); The Debate about Foundling Hospitals in Enlightenment Germany: In
fanticide, Illegitimacy and Infant Mortality (1985); ““Angemaßte Leibeigenschaft”. Supplikationen
von schleswigschen U ntertanen gegen ihre Gutsherrn zu Beginn des 17. Jahrhunderts” (1991); “Der
Einstellungswandel zur Kindheit in Deutschland am Ende des Spätmittelalters (1470-1520)” (1992);
“Reiseberichte und Tagebücher als Informationsquellen über die englische Landwirtschaft” (1992);
“Die Welt eines Bettlers um 1775: Johann Gottfried Kästner” (1994); “Der sozialkritische unter den
Gegnern: Hermann Witekind und sein “Christlich bedencken vnd eijnnerung von Zauberey” von
1585”, i H artm ut Lehmann og Otto Ulbricht (udg.): Von Unfug des Hexenprozesses. Gegner der Hex
enverfolgung von Weyer bis Spee (1992); Kindsmörderinnen vor Gericht (1993); “Mikrogeschichte Versuch einer Vorstellung” (1994); udgiver af Von Huren und Rabenmüttern. Weibliche Kriminalität
in der frühen Neuzeit (1995).
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trospektion og selvrefleksion. H elt an 
derledes med det 16. og 17. århundre
des m ennesker. H er synes individet
a t forsvinde bag husstand og stands
tilhørsforhold, a t identificere sig med
sin sociale rolle. Det synes kun a t vise
følelser, n år den facade, som det stadig
søger a t opretholde, ødelægges a f a n 
dre.3 M an m å her spørge, om denne
synsvinkel er for ensidig, eller med
andre ord: i hvilken udstræ kning var
individualitet også til stede i 15-161700-tallet? D ette spørgsm ål synes
m ere end berettiget, n å r m an ser, a t
tilsyneladende individuelle følelser
alene im plicerer “relationer mellem
m ennesker og kollektiv optræ den”.4
Eftersøgningen efter det 16.-18. århun
dredes individ h a r ført til et intensivt
arbejde med de “selvskrevne histori
er” - erindringsbøger, dagbøger etc. og til a t glemte kilder a f denne type
blev draget frem igen og a t helt nye
blev fundet.5 Men under arbejdet
med denne kildegruppe blev deres til
syneladende egenartede individuali
te t afsløret som et sm ukt bedrag, og
der blev også peget på deres eksklusive
karakter. Ligegyldigt hvor m ange kil
der af denne art, som opspores, gælder
det jo nemlig: Alle, som ikke selv skri
ver, forbliver udelukkede.6 D ette er
im idlertid ingen nødvendighed, for
der findes m ange andre kildetyper,
hvori der optræ der et “jeg“. De er blot
skabt til andre formål og ikke altid
frivilligt. For så vidt er det konse
kvent også a t inddrage disse kilder i
arbejdet og a t sam m enfatte de talrige

kilder, der siger noget om individet,
under term en “ego-dokumenter” (tysk:
Ego-Dokumente).7
Supplikker, som danner grundlaget
for denne artikel, er en a f de kilde
grupper, der kan regnes under denne
gruppe.8 Allerede den direkte h en
vendelse til fyrsten repræ senterer en
individuel handling, som tydelig d ra
ger bønskriftets skribent ud a f det
kollektiv, h a n tilhører.9 Bønskrifter
byder im idlertid på en h elt særlig
m ulighed for a t spore “jeg’et”, n å r den
bøn, som frem sæ ttes, vedrører suppli
kantens person og liv. De genspejler
hyppigt personen i en situation a f for
ceret sam fundsforvandling, for da
blev der - f.eks. i tilfælde a f krig og
dyrtid - skrevet sæ rlig m ange sup
plikker.
Som andre kilder a f denne gruppe
rum m er supplikker problemer: De er,
hvis de stam m er fra 15-1700-tallets
landbo- eller underklassem iljøer, for
det meste ikke skrevet af supplikanten
selv. P å sam m e m åde som skrivnin
gen a f de folkelige selvbiografier ofte
blev udløst a f “b rudsituationer”10, så
befandt supplikanterne sig gerne i en
yderst klem t situation. Skildringen af
situationen er derfor ikke forfattet af
velafbalancerede m ennesker i en rolig
dagligdag.11 Supplikkem e indeholder
følgelig også usandheder og overdri
velser, hvad der im idlertid ikke udgør
noget sæ rligt problem, da allerede
skribentens sam tidige havde dette
problem, og da deres undersøgelser
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folkningen selv skrev deres historier.
Mens de kendte selvbiografier for det
m este fører os til byborgernes miljøer,
så lader bønskrifter os stifte bekendt
skab m ed de personer fra landmiljøer,
hvis individualitet m an ellers kun i
så ringe grad h a r k unnet studere.12

Første side af Claus Paulsens bønskrift fra
1620. (Landesarchiv Schleswig).

I centrum for denne artikel s tå r en
enkelt m and, Claus Paulsen. H an til
hører en gruppe, som sjæ ldent får op
m ærksom hed: de a n satte på godser
ne. Baggrunden er to sam fundspro
cesser, nemlig det lange 16. århundre
des agrarkonjunktur, som delvist
stra k te sig op i 1640’erne, sam t ud
bygningen af system et med Gutsherr
schaft / Gutswirtschaft - populært sagt
livegenskabet. Vi kan næ rm e os indi
videt Claus Paulsen gennem en analy
se a f det billede a f sig selv, h an giver i
supplikkeme, og ved en rekonstruktion
af vigtige faser i hans liv ud fra m ate
rialet i de samlede supplikakter.

I
- eller en m odsupplik - ikke sjæ ldent
korrigerer vor viden om sagen.
I forhold til den folkelige selvbiografi
h a r supplikkem e en stor ulempe: de
viser supplikanterne under et enkelt
aspekt. Denne ulem pe forsvinder
im idlertid delvist, n å r der er supplik
ak ter til stede. Og supplikkem e byder
på en m ulighed for a t få et indtryk a f
lan g t flere m ennesker a f alle sam 
fundslag end de kilder, hvor landbe-
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De supplikker, som dette handler om,
blev skrevet i 1620. De var re tte t mod
godsejeren Detlev Brockdorf den Ældre
på Vindeby (tysk: Windeby), um iddel
bart syd for Eckemforde, og var stilede
til den gottorpske hertu g Friedrich
III. I skrifterne beder Claus Paulsen,13
som hidtil havde arbejdet på godset
som foged, og som havde h aft en gård
her, om a t få sin familie under fyrstelig
beskyttelse. H an begrunder sin an
søgning med, a t h a n er født i Kiel,

a ltså på fyrsteligt område, og a t
godsejerens opførsel havde drevet
ham til randen a f undergang, sam t a t
Detlev Brockdorf havde forsøgt a t
gøre en af hans sønner til livegen.
H an var derfor flygtet til den h e rtu 
gelige by Eckem forde,14 og godsejeren
fordrede nu h ans tilbagekom st til
godset.
F å å r tidligere havde en udvikling,
der havde fået voldsom styrke i det
16. århundrede, n ået sit foreløbige
højdepunkt.15 Den m å forstås som et
led i udbygningen a f <(Gutswirtschafts”-systemet. I 1614 var godsundersåttem es vornedskab nemlig ble
vet officielt anerkendt med H aderslev-recessen. R etten til a t tilbage
kræ ve flygtede u n d e rså tte r fra god
serne var fastsat ved lov. U nder ind
tryk a f den overståede krig lykkedes
det i 1636 adelen a t få fastsat lange
frister for, hvornår u n d ersåtter k u n 
ne kræ ves tilbage til godserne. Selv
efter en m enneskealder (præcis 31 år)
kunne m an tvinges tilbage. Dog fore
kom der også situationer, hvor en
sådan frem gangsm åde ikke var legi
tim , nemlig hvor undertrykkelse eller
m ishandling a f livegne havde fundet
sted. I 1600-tallets andet og tredje
årti insisterede de slesvig-holstenske
landsherrer på undersåtternes kriste
lige behandling og betragtede i mod
sæ tning til godsejerne flugt fra god
serne som en ret. Flugt var hos bøn
derne hyppigt en reaktion på forrin
gede besiddelsesforhold og forhøjelser
af tjenestepligterne, m en også andre

godsundersåtter flygtede hyppigt om
kring å r 1600, først og frem m est som
reaktion mod begræ nsninger i deres
frie mobilitet.
De adelige godsejere, der nød godt af
det lange 16. århundredes gunstige
agrarkonjunktur, og som helt fra 1524
besad hals- og h ån d sret over deres
undergivne, var efter en periode med
arrondering af godserne gået over til at
udbygge hovedgårdsdriften for a t få
bedre udbytte a f de gode afsæ tnings
muligheder. Det skete ved a t føje bon
dejord til de skattefri hovedgårdsjor
der. Øde gårde og hele landsbyer blev
nedlagt, og ved å r 1600 var hoved
gårdenes j ordtilliggender fordoblet.
Godsernes undergivne vendte sig ikke
sjæ ldent mod denne udvikling med
bønskrifter til den gottorpske hertug
og til den danske konge, der fra 1581 i
fællesskab var landsherre for godsdistrik tem e.161 det 17. århundredes før
ste å rtier forsøgte de da også a t imø
degå krav om at sende livegne tilbage
til godser, hvorfra de kunne have
væ ret borte i år eller årtier. M est ud
præ get blev livegenskabet som sy
stem i Østholsten, m en herfra bredte
det sig nordpå langs Østersøkysten og
kom til a t omfatte de sydøstlige dele af
hertugdøm m et Slesvig, Dänischwohld
- som godset Vindeby lå i - og i det 17.
århundrede også hele halvøen Svans,
hvor der lå endnu et a f Detlev
Brockdorfs godser - H em m elm ark og endelig også til Angel.
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Kort over Eckemforde med godset Vindeby lige syd for. Bemærk de store skovområder, hvor svinene
kunne gå på olden. Mod nord er halvøen Svans, mod syd Dänischwohld.
(Caspar Danckwerth: Newe Landesbeschreibung der zwei Hertzogthümer..., 1652).

II
Paulsens supplik er ikke skrevet a f
ham selv; det ser m an ved første blik.
Det frem går tydeligt a f skriftbilledet
med to skriftformer, af anvendelsen af
tiltaleform og devotialform len i skri
velsens slutning, a f de latinske ord
strøet ru n d t i teksten, m en først og
frem m est a f brugen a f det officielle
sprog, højtysk. Teksten følger i vid ud
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stræ kning den beretning, som byen
Eckernfbrde sendte til fyrsten, efter
a t den havde hørt Paulsens version af
sagen.17 Det er a ltså sandsynligt, a t
Claus Paulsen m eget kort herefter
endnu engang h a r skildret sagernes
tilstand, for h an havde forladt byens
afhøring a f ham m ed en erklæ ring
om, a t h a n “selv havde til hensigt underdanigst a t klage sin nød til fyr
sten“, og m an k an da også se, a t han

gjorde det sam m e dag. Det er også
m uligt, a t bønskriftens skriver fak
tisk havde adgang til byens beret
ning.
Inddragelsen af en skriver var en be
vidst handling, for det er vel muligt, ja
næ rm est sandsynligt, a t Claus P aul
sen selv kunne skrive.18 P å gården
Fladsten nord for Åbenrå gjorde bøn
derne M atz P aulsen og Jørgen M at
zen, far og søn, deres notater i en op
tegnelsesbog ved sam m e tid (15921626; 1631-1660).19Vest for Claus Paul
sen, i ditm arskerlandsbyen Wrohm,
skrev den største bonde i byen, Hartich
Sierck, sin “bondekrønike” (16151664).20 U nder trediveårskrigen gjor
de bonden C arsten Meideborgh i S ta
pelholm fra 1631 optegnelser i sin
regnskabsbog,21 og sam tidig førte en
ubekendt landsknæ gt dagbog i tiden
1625-1649.22 Hvorfor skulle altså en
m and fra et godsområde ikke kunne
skrive, n år h a n oven i købet, som h an
siger, kom fra en by? Og der er også
tegn på det i kilderne selv. Claus
Paulsen m åtte i det m indste kunne
læse for a t kontrollere den kaution for
100 rigsdaler, som godsejeren krævede
for Paulsens søns frigivelse, og som
blev udstedt a f to Eckernfordeborgere. Paulsens pengeforretninger, som
skal behandles nedenfor, tale r videre
for, a t han også selv lejlighedsvis tog
pennen i hånden. Forretningerne for
drede nem lig i det m indste en rudi
m entæ r bogføring. K arakteristisk nok
udgør indførsler om kredit og gæld en
ganske vigtig del a f de tidlige bonde

optegnelsesbøger/dagbøger, ja ved si
den a f fam ilienotater er de faktisk
grunden til deres opståen.23 Muligvis
havde Claus Paulsen også videregivet
skrivefærdigheder til sin søn Heinrich,
som Detlev Brockdorf havde an sat “så
h an k an forvalte m it gods og andre
regninger”.24
N år supplikanten ikke selv skriver,
skyder der sig flere lag ind mellem,
hvad bønskriftet rum m er om den per
son, som foranlediger det, og det, som
stå r a t læse. Disse æ ndringer er sket
med supplikantens vilje og godken
delse, for det færdige skrift blev læ st
op for ham . I første omgang k an vi
kort se på de sproglige forandringer,
som denne fremgangsmåde medfører. I
sam m enhæ ng herm ed vil jeg under
søge den stereotypisering, som i sid
ste ende gælder for alle tidens bønskrifter.25 Det andet lag er selv
iscenesæ ttelsen. H er forsøges det a t
fremstille individet og dets sag, således
a t bønskriftets m ål sn arest nås. Der
frem træ der altså personlige aspekter,
de bliver blot frem stillet på en be
stem t m åde for a t fremme bønnens
opfyldelse. M an træ d er individet n æ r
mere, hvor det anvender disse over
drivelser på det sproglige plan. Endelig
vil jeg vende mig til de konkrete ud
sagn om individet, for historikeren
kan ikke være tje n t med en post
strukturalistisk opløsning a f individet
i talehandlinger.261 denne forbindelse
kan m an uproblem atisk frem drage de
ikke anfægtede udsagn, f.eks. de, som
er irrelevante for det tilstræ bte mål, og
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som m an derfor m å tro på, eller de,
som faktisk bekræ ftes gennem andre
udsagn.
Til det helt generelle niveau tæ ller de
sproglige forandringer, som fortællin
gen undergik, n å r en skriver frem stil
lede den. Der skete norm alt sam tidig
en overgang fra det m undtlige til det
skriftlige, fra nedertysk til plattysk.
Det bragte en frem m eddiktion med
sig i bønskriftet, som dæ kker for
Claus Paulsens eget sprog - oftest
helt u d talt, andre gange m indre,
nemlig i de tilfælde, hvor der endnu
er bevaret citater a f m undtlige passa
ger. I alle tilfælde turde æ ndringerne
dog væ re m indre, end hvis bønskrif
te t var blevet oversat til latin .27 Over
gangen fra m undtligt til officielt
sprog er heller ikke kun en ren tek 
nisk oversættelse, m en repræ senterer
også en renselsesproces, som bl.a. kan
medføre strygning af folkesprogets
talrige plastiske og drastiske udtryk.28
Sam let kan det det dog siges, a t denne
tids supplikker s tå r den fortælling
nær, som ligger til grund for dem.
Også indføjelsen a f latinske ord og
retsform ler hører til de sproglige æ n
dringer, som ikke bringer os tæ tte re
på Claus Paulsen, skønt m an k an for
mode, a t også h an kunne et p ar latin 
ske ord, da h a n levede i en verden,
der var dom ineret a f latin. D et var
f.eks. tilfæ ldet for M atz Paulsen, der
føjede en latin iseret udgave a f fade
rens gårds navn til sit eget,29 og for
H artich Sierk.30 E n polsk adelsm and
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hævdede endda ved m idten a f det 17.
århundrede, a t h a n var sendt til D an
m ark på grund a f sit latinkendskab,
da “bønderne der ta le r latin ”.31 Det
var naturligvis næppe ganske i over
ensstem m else med virkeligheden,
m en det er ikke desto m indre ikke
udelukket, a t ord fra økonomiske
transaktioner som “in contendi, nicht
solvendi” stam m er fra P aulsen selv.
Anvendelsen af de latinske vendinger
skulle dels give indtryk a f juridisk
ekspertise, dels kunne m an slet ikke
udtrykke sig præ cist i sagerne uden
brug a f de passende juridiske vendin
ger.
Til supplikkernes stereotyper hører
det, a t bønskrivere fra de lavere sam 
fundslag traditionelt præ senterer sig
som “arzne, um Hilfe flehene Unterta
nen” - “arm e (eller fattige) undersåtter,
som beder om hjæ lp”. D et gjorde
Claus Paulsen også. S traks i begyn
delsen præ senterede h an sig som en
“arm ” gamm el m and. Lignende for
m uleringer finder m an i andre sup
plikker; sam m e å r kalder en Anna
Hofelts sig f.eks. i sit bønskrift for
“jeg arm e kone”.32 Der er k lart tale om
et stereotypt udtryk. Nu rum m er ud
trykket “arm ” i tidens sprog et flertal
a f betydninger.33 Den betydning, der
her s tå r i forgrunden, er “ynkværdig/beklagelsesværdig”. Denne beskri
velse skal vække m edlidenhed, gøre
skriftets m odtager rede til a t ud
stræ kke sin hjælpende hånd. Men
“arm ” h a r også betydning a f “alm ue”,
a f det jæ vne folk. Den tyske bonde

krig beskrives ligefrem som “A u f
stand des arm en M annes in S ta d t
und L a n d ”.™ Der opbygges altså en
m odsæ tning til adel, til herskab og
m agt, til frie og uafhængige folk. Så
det er fuldstæ ndigt parallelt herm ed,
n å r Claus Paulsen taler om “sin mæg
tige m odpart”. Detlev Brockdorf var
ikke kun “øvrighed” i sin egenskab af
godsejer, m en stam m ede også fra en
betydelig gamm el adelslæ gt35 og be
sad ikke kun et, m en flere godser.36
O rdet “arm ” indeholder altså også en
appel til landsherren om at stille sig på
den svageres, den afhængiges side.
Claus P aulsen frem stiller sig altså
ikke som “arm ” i betydning a f “m ate
rielt træ ngende og besiddelsesløs”;
h a n ta le r ikke om sine besiddelser
som sin lille armod, sin “A rm utlein”,
som andre sam tidige,37 m en anser sig
i stedet for tru e t a f ruin. H an angiver,
a t h ans formue er ved a t forsvinde
som følge a f godsejerens gerninger.
Den var allerede form indsket ved, a t
h an i fredelige tider havde overtaget
en ødegård på godset; m en tabene var
nu yderligere vokset, efter a t godseje
ren havde frataget ham dele a f hans
jord. For a t dokum entere tabene spe
cificerer han nøje (“E t kobbel land, en
eng på 12 læs hø”). Andre indtæ gter
antydes kun vagt for a t opretholde
konstruktionen med den truende u n 
dergang. F ra godsejerens modfrem
stilling a f sagen ved vi im idlertid
næ rm ere, hvordan det var lykkedes
P aulsen også a t få indtæ gter på a n 
den vis. Det skriver han ikke selv om,

da det jo ikke blot havde gjort det
klart, hvilke muligheder, der trods alt
var for ham på godset, m en også ville
have dem onstreret hans udm æ rkede
forretningsevner.
Den store sum penge, som P aulsen
m åtte lægge på bordet for a t frikøbe en
af sine sønner fra fængsel, kunne han
im idlertid ikke fortie. H an ville jo ud
over a t klage over u retten også gerne
have sine 100 rigsdaler igen. Men her
forsøges det også a t understrege pro
blem erne og a t give indtryk af, at
Claus Paulsen ikke selv havde noget at
gøre med sum m ens erlæggelse. For
det første betoner han, a t h an ikke
havde så mange penge og først m åtte
stille g a ra n ter for a t få et lån, hvad
der omhyggeligt bliver dokum ente
ret.38 D ernæ st lader Claus Paulsen
som om, h a n ikke personligt var in
volveret i a t fremskaffe sum m en (“der
blev bragt m in søn hundrede rigsda
ler”). Sigende nok stod der im idlertid i
den beretning, som h a n gav til
Eckemforde by, et “vi” - fremskaffelsen
af sum m en var altså et fam ilieanlig
gende, hvorover der så blev skrevet et
“h a n ”.39 Ved a t rykke vigtige kends
gerninger noget i baggrunden og ved
en let æ ndring a f kendsgerningerne
lykkes det altså a t fremmale et billede
a f den truende ruin.
O rdet “arm ” blev i bønskriftet supple
re t med “gam m el”: H erm ed nåede
Paulsen en yderligere understregning
a f sin hjælpeløshed og sit behov for
understøttelse, for de gamle bør m an
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dog hjælpe. G anske vist var der h er
ikke tale om en stereoptyp, helt løsre
vet fra realiteterne, det var faktisk en
realititet, som kunne bruges til a t u n 
derstrege sagen: Claus P aulsen var
virkelig en gammel m and, der snarere
var i firserne end i halvfjerdserne.
For det andet indtager bønskriveren
stillingen som den bønfaldende u n 
dersåt: I sam m enhæ ng m ed bønnen
om, a t hans “naturlige øvrighed” ville
beskytte og beskæ rm e ham , betoner
Claus P aulsen ikke m indre end fire
gange sin underdanige holdning og
frem hæver sam tidig to gange sin yd
myghed og beder i denne forbindelse til
Gud. R ituelt bliver h a n præ sen teret
som en ydmyg undersåt. Også dette
er en helt stereotyp attitude.
E r denne stereotype form lig med alle
andre supplikanters, så viser selvisce
nesæ ttelsen delvist ganske konkrete
problem er og siger noget om bønskri
verens opfattelse a f sig selv og sin si
tuation i den konkrete sag. N år Claus
Paulsen frem stiller sig selv som sin
herres tro tjener, så drejer det sig i
første ræ kke om en præ sentation,
som var naturlig for alle; m en i anden
ræ kke tjener det næ rm ere til a t blot
lægge dele a f hans forståelse a f kon
flikten.
Claus Paulsen frem hæver flere gange
sin “tro tjeneste”. Dette p u nkt er gan
ske afgørende for ham i hans præ sen
tation a f sig selv. H an havde opfyldt
sine forpligtigelser i forholdet mellem
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tjener og herskab på forbilledlig vis,
“ikke forsømt det ringeste i sin tjene
stetid”. Selv da det kom til brud, havde
h an forholdt sig fuldstæ ndig korrekt
og havde pinligt korrekt respekteret
sin herres ejendom. Men Paulsen præ 
senterer sig ikke kun som den fejl- og
dadelfri tjener, hans troskab kender
faktisk ingen ende, den går ud over
hans egen levetid, forplanter sig til
næ ste generation og fører til varig
forbindelse mellem fam ilierne. H an
havde selv tjent et halvt århundrede,
først H einrich Brockdorf, så dennes
søn. D erpå var h ans søn H einrich
(måske navngivet efter den gamle
godsejer?) trå d t i hans fodspor og hav
de allerede arbejdet i 14 å r for den
nye herre, da det kom til en strid,
som medførte, a t h a n i h a st forlod tje
nesten. Denne frem stilling a f sig selv
som mønsteret på den gode tjener viser
hen til det helt centrale i forholdet
mellem tjener og herskab: troskab var
alle tjenendes ypperste pligt, hoved
dyden, som fordredes af alle - m an
kan blot tæ nke på, hvordan også u n 
dergivne på de højeste poster beteg
nedes som “tro”, m ens alle andre kva
lifikationer egentlige var sekundære.
Det frem går f.eks. også af de forskelli
ge bøger om tjenestefolk: Ligegyldigt
om m an ser i G iasers Gesindeteufel
fra det 16. århundrede eller i Lava
ters lille bog for tjenestefolk fra det
18. århundrede, s tå r troskab overalt
frem hævet som grundlæggende.40 Tro
skaben indebar, a t m an søgte a t frem
me herskabets nytte og gavn, beskyt
tede det mod skader og i det hele gjor-

Kort over godset Vindebys hovedbygninger og have i 1798. Kortet er den tidligste fremstilling af det
udstykkede gods. På Claus Paulsens tid omfattede godset landsbyerne Gosefeld, Kochenhagen og
Beuttebech, jfr. LAS Abt 195, nr. 1001. (LAS Abt. 402, A 23, nr. 17).

de, hvad en “en tro tjener er skyldig og
pligtig til at gøre”.41 Netop dette havde
h a n gjort hele sit liv, hævdede Claus
Paulsen.
Denne lyserøde selvfrem stilling blev
m odstillet et m ørkt billede a f m odpar
ten. H erskabet svigtede ikke kun sin
pligt over for tjeneren; m en var heller
ikke tro mod egne grundsæ tninger,
som ellers var rodfæstede i det tidlige
re tjenesteforhold. Detlev Brockdorf
frem stilles som tyv, som b ru tal herre,
som ikke viger tilbage for vilkårlighe
der (der driver den ene søn fra godset

uden a t give ham en afsked), ja som ty
ran n isk godsejer, som vil presse frie
m ennesker ind i livegenskab, ad perpetuam servitutem, som det gentagne
gange hedder i bønskriftet!

III
Bag ved selvfrem stillingen skim ter
m an i det m indste delvist personen
Claus Paulsen og h ans levnedsløb.
Den lange forbindelse, det tæ tte klient-patron-forhold med familien Brockdorf, var ganske sikkert kendetegnen-
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de for Claus Paulsens liv, og m eget
m uligt h a r h a n følt sig dybt skuffet
ved sit livs slutning. M en m an k an
ved siden a f tjenesten, arbejdet for
herskabet, det væ re sig Claus P au l
sen som foged eller sønnen Heinrich
som skriver, stille andre aspekter. A r
bejdet for sig selv, for familien, for et
bedre liv talte også i tilværelsen. N år
m an næ rm ere b etrag ter livsfaserne
k an m an frilægge dette indre livs
ydre flader; m ens reflektioner, tan k er
og følelser hos P aulsen som hos ti
dens andre personer ikke er tilgænge
lige for os.
Vi ved in tet om Claus Paulsens b a rn 
dom. Det kan ikke bevises, a t h an vir
kelig er født i Kiel og kristeligt opdra
get i byen, altså h a r gået i skole. Ofte
angav flygtninge fra godserne, a t de
var født på fyrsteligt om råde for a t
undgå livegenskabets krav. P å den
anden side k an m an også hyppigt ef
tervise, a t personer udefra er draget
ind i godsområder.
Som ung m and v ar Claus Paulsen,
ifølge sit bønskrift, “draget efter
krigsvæsenet, og h a r forsøgt og ladet
mig bruge i F rankrig og i den ditm arske fejde”. Som andre før ham og
m ange senere havde h a n a ltså søgt
lykken som landsknæ gt.42 Øjensynlig
ville han, ligesom de andre, som vi
positivt ved det om, væk fra en fattig
og udsigtsløs tilvæ relse ved a t sæ tte
sit liv på spil. For i de nordvesttyske
byer var det “først og frem m est m ed
lem m er a f det nederste sociale lag,
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som hververne fik overtalt til krigs
tjeneste”.43 De hvervede håbede mere
på krigsbytte end på sold. K rigsbyttet
udgjorde “den store chance for den lil
le m and til trods alt a t gøre en forret
ning ud a f krigen”, til a t overvinde de
udsigtsløse betingelser.44 Hvis m an
kan tro Paulsen, fik h a n gevinst ud af
a t løbe risikoen: i m ange å r fremover
blev udbyttet a f krigen afgørende for
hans eksistens. Sæ rlig opnåede h an
angivelig succes u nder de “to tog i
F rankrig”.45 Den folkelige visdom om,
a t m an skulle deltage i tre felttog for
a t kunne vende hjem som en ærlig og
rig m and med pungen fuld a f penge,
gjaldt a ltså nok til en vis grad for
Claus Paulsen.46 Men h an overdriver
dog sikkert betydningen a f sin lands
knæ gttid, fordi h a n vil dem onstrere,
a t h a n ikke h a r h aft fortjeneste ved
a t overtage en gård på godset; m en a t
h an i stedet “i F rankrig og ved andre
midler, ved Guds nåde, m en ikke ved
junkeren, havde erhvervet og bragt
noget sam m en”. P aulsen viste altså
som ung m obilitet, mod og risikovil
lighed.
H ans landsknæ gtstilvæ relse gav ikke
kun verdenserfaring, kendskab til
frem mede lande og m ennesker, er
kendelse af, hvor vigtigt det var, under
hvilket herskab m an befandt sig, erfa
ring m ed selvhævdelse. H ans store
m obilitet bidrog sikkert også til indi
vidualisering og til dannelse a f en
selvstæ ndig personlighed.47 De ind
høstede erfaringer med befaling, ly
dighed og med a t reagere i svære situ

ationer kunne kun være en fordel for
ham i rollen som foged.
Tilværelsen som landsknæ gt skabte
og strukturerede også hans historiske
bevidsthed. E ndnu et halvt århundre
de efter argum enterede h a n med to
gene til Frankrig, og efter m ere end
et halvt århundrede huskede han, a t
h an var med, da den frie bonderepu
blik D itm arsken blev erobret i 1559,
nøjagtig som ditm arskerbonden H artich sam tidig fastholdt det i sin krøni
ke.48 Da denne passage også dukker op
i den version af historien, som Paulsen
aflagde til byen Eckernforde, er det
tem m elig entydigt, a t den ikke blev
frem draget, fordi h an h a r kæ m pet
under de tre landsherrer eller på den
regerende fyrstes forgængers side.
H an havde ikke kæ m pet for en sag,
m en havde “ladet sig bruge”. Lands
knægte og i særdeleshed det 17.
århundredes lejetropper identificerede
sig ikke med politikeres eller hærføre
res m ål - undtagen de få religiøst
dybt grebne mænd. Soldaten betrag
tede krigen som et håndvæ rk.49De in
tensive oplevelser fra ungdom mens
landsknæ gtstilvæ relse h a r i øvrigt
m åske ikke træ n g t sig på som følge af
Paulsens høje alder, m en fordi den
selvhævdelse og “Guds velsignelse”,
der dengang hvilede over ham , igen
var nødvendig - h er drejer det sig
altså form entlig om en helt individuel
erindringsproces, som er sa t i gang,
m ens den forhenværende foged tre
gange skulle skildre sit liv.50

I tilbageblikket forstår han sit følgende
liv som delt i en konfliktfri fase under
faderen og sønnen Brockdorf og i en
fase præ get af konflikt, som stadig
varede ved, da supplikken blev ned
skrevet. U nder den gamle H einrich
Brockdorf blev tro tjenester belønnet
med gunstbevisninger, i al fald i den
retrospektive erindring: Tjenesten
som foged for godsejerfamilien blev
m odsvaret a f gavmilde gaver fra h e r
skabet.51 Men i sønnens tid vendte alt
sig til det m odsatte.
E fter landsknæ gttiden trå d te Claus
Paulsen i Heinrich Brockdorfs tjene
ste. Denne m å have væ ret m eget til
freds med sin nye tjener, for h an gav
ham en gård på godset Vindeby. Der
giftede P aulsen sig. Om det stod i
snæ ver sam m enhæ ng med gårdens
overtagelse som så ofte på den tid, el
ler om det allerede skete før, ved vi
ikke. M en forbindelsen med en a f
godsets u ndersåtter skulle i al fald se
nere berede ham vanskeligheder.
Landsknægtslivets ubestandighed var
forbi, Claus Paulsen var nu bosidden
de, var bonde og havde en familie; vi
hører om to sønner og et yderligere
ægteskab.
H an angav selv, a t den “øde gård og
de ubesåede m arker”, som han overtog,
ikke var særlig givende. Claus Paulsen
hæ vder faktisk, a t stedet kun gav
ham udgifter, og det er da også rig
tigt, a t et brug, som længe havde
stået ubesat, m å have kræ vet en fler
årig indsats a f arbejde og kapital. De-
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sto snæ vrere blev m an så på den a n 
den side kn y ttet til en sådan genrejst
gård, og des større blev ønsket om a t
bibeholde den i familien. Paulsen
kunne bruge m egen arbejdskraft på
bruget. Da h an stod i godsejerens tje
neste og havde opsigt med de øvrige
u n d ersåtter - hvad der ikke altid var
ufarligt - v ar h a n ikke pligtig til hov
tjeneste.52 H an skulle ikke stille karle
og piger til godsejerens rådighed flere
dage om ugen, og h an skulle ikke hol
de ek stra heste til dette formål. Desu
den v ar hans afgifter beskedne. Det
gjorde det m uligt a t skabe sig et godt
udkomme.
Og Claus Paulsen blev en velhavende
m and. H ans opstigning hang sam m en
m ed godssystem ets k arakter, med
h ans privilegerede sta tu s som foged
og med h ans personlige evner. Det
var udnyttelsen a f oldensvin i godsets
skove og kreditforretninger, der lod
Claus Paulsen opnå en rigdom så be
tydelig, at godsejeren Detlev Brockdorf
følte sig foranlediget til a t tilbagevise
m istanker om, a t h an skulle have
søgt a t tilegne sig Paulsens penge.53
Som vi ved fra undersøgelser af Runtoft gods i Angel og godset R antzau,
udgjorde svin på denne tid en hoved
indtæ gtskilde for godsejerne i hertu g 
døm m ernes østlige del.54 Bøge- og
egeskovene, som m an om e fte rå ret
drev hundreder a f svin ind i, krævede
ingen udgifter og indbragte store for
tjenester gennem den oldengæld, som
blev b e ta lt a f godsets u n d e rså tte r
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sam t a f frem m ede fra landsbyer og
byer i omegnen. Sæ rlig i tiden fra
1550 til 1600 var fortjenesten ved ol
densvin høj, da priserne på svin steg
hu rtig ere end på korn.55 Som andre
kunne P aulsen tjene godt på denne
forretning: N år h a n betalte 3 schil
ling lybsk pr. svin i oldengæld, og svi
net indbragte ham 3 m ark ved salg, så
m åtte det medføre pæne indtæ gter.56
E ndnu bedre blev de naturligvis, n år
m an kunne slippe for a t betale ol
dengæld, som Detlev Brockdorf hæ v
dede det om Paulsen, og som det da
heller ikke var usæ dvanligt for gods
undersåtter. I denne situation lønnede
det sig for Paulsen a t handle på sam 
me m åde, som det var alm indeligt in 
den for om rådets kvægavl, nem lig
ved a t opkøbe unge svin og sælge
dem efter oldenfedning. Selv hvis an 
talle t a f svin ikke skulle have væ ret
så højt, som godsejeren hævdede 50-60 stykker - , kunne der tjenes
m ange penge på denne vis. Vi ser da,
hvordan Claus Paulsen aktivt udnyt
tede landets m uligheder for produk
tion a f oldensvin og sine sæ rrettig h e
der h er - og m åske også de m ulighe
der for indflydelse og m anipulation,
som hans fogedhverv gav ham . Såle
des fik h an del i tidens fordelagtige
agrarkonjunktur, næ rm ere bestem t i
de stigende kødpriser.
Fortjenesten fra svineavlen blev gan
ske tydeligt om sat i kreditforretnin
ger, for vi erfarer, “daß er bej grosen
sum m en geldeß andern Leuten ...
außtuhen können” - altså a t h an ud-

Prospekt af Eckemförde, formentlig 1585-88. (Braun og Hogenbergs Theatrum Urbium).
(Foto: Det Kgl. Bibliotek).

lånte store sum m er penge til andre.
Ved det 16. århundredes slutning og i
det 17. århundredes begyndelse kunne
h an få en rente på 5-7% for sine pen
ge.57 D et var ikke kun nødvendighe
den a f a t kunne klare svære situatio
ner og afgifter, som dannede bag
grund for disse pengelån, men også ti
dens gunstige agrarkonjunktur. P aul
sen lånte ikke kun til venner og n a 
boer på godset og i nærliggende egne;
hans forretningsom råde gik langt vi

dere end nabokredit. H ans godsejer
beretter, a t h a n lånte penge ud helt
til Fem ern. Sønnen havde, da striden
brød ud, ligeledes optrådt som penge
udlåner, bl.a. med et stort lån til S ta
pelholm. Det drejede sig altså om
m ere eller m indre “professionelle”
pengeudlån. Om Claus Paulsen også
optrådte på regionens pengem arked,
Kieler Umschlag, ligesom bonden Bac
ke Detlefsen fra M aas ved H usum ,58
ved vi ikke. Kontakter kunne muligvis
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opbygges via de folk fra by og land,
der drev svin på olden på godset, eller
via Eckemfbrde, hvor h a n fandt sine
garanter, og hvortil flugten sluttelig
gik. Som havneby indgik denne h er
tugelige by i en ru te Danzig-Eckemfbrde (altern ativ t Slesvig) - Husum N ederlandene. Vi ser a ltså for os en
m and, som vidste god besked om
kvæg- og pengemarkedet, som regnede
og kalkulerede, og som givetvis var i
stand til a t udnytte de svingende p ri
ser på svinekød, der kunne komme af
dårlige oldenår, og som planlagde
sine investeringer år ud i frem tiden.
C laus P aulsen frem træ der som en
bonde med tidlig-kapitalistisk m en ta
litet. Som sådan var h a n ikke ene
stående; m en dog noget sæ rligt.
Såvel i Sydvesttyskland som på den
jyske halvø fandt m an betydelig bon
dekredit. Den sidste h a r sæ rlig Bjørn
Poulsen arbejdet med.59 Disse bønder
forstod alle a t investere deres penge
fordelagtigt, a t reagere passende i
skiftende m arkedssituationer - lige
gyldigt om det så v ar bonden Je rg
M inner, der døde 1599 i landsbyen
K ornw estheim med en formue på
henved 69.000 daler, og som ydede
k red itter mod 5% ren te,60 om det var
den lige næ vnte Backe Detlefsen el
ler C arsten Meienborgh,61 eller det var
bønder i M ark B randenburg, som
endda kunne udlåne penge til deres
godsejer.62 P å denne vis tilhører Claus
P aulsen da en lille gruppe af bønder,
som m an i anden halvdel af det 16.
århundrede og det 17. århundredes
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første å rtier kunne finde i forskellige
regioner i det tyske rige. Men forestil
lingen om bønder med agrarkapitali
stiske tendenser er gennem gående
knyttet til de frie bønders gruppe eller
til bønder med betydelige besiddelser,
ikke til bønder på sm å gårde med
frugtbar jord, selv om de havde for
delagtige afsætningsforhold.63 H eller
ikke godsundersåtter forbinder m an
med bondekredit. P å godserne var det
godsejerne selv, som var de store k re
ditgivere (og -modtagere), med hertug
dømmernes statholder Heinrich R ant
zau som en frem ragende repræ sen
ta n t.64 Billedet tegner sig h er af de
rige slotsherrer, godsejerne - som så
ganske vist var underkastet en polari
sering, hvor nogle blev rigere og an 
dre dybt forgældede - og på den anden
side a f afhængige bønder med stadig
ringere besiddelsesforhold, stigende
tjenester og svindende friheder. Claus
P aulsen er nu et eksempel på, a t der
også under disse betingelser eksiste
rede agrarkapitalistiske tendenser i
laget under godsejeren. Men h an til
hørte unægtelig også den lille privile
gerede gruppe a f godstjenere, som
rak te fra kam m erpige og fogeder til
kohyrder.65 Positionen i et godssystem
gav Claus Paulsen særlige m ulighe
der, som h an udnyttede.
Særlig ved ham er også, a t h an ikke i
nævnevæ rdig grad påkalder sig Gud,
Evangeliet, den kristne religion. H an
havde dog k u n n et påstå, a t Detlev
Brockdorfs adfæ rd var ukristelig, h an
havde kunnet forstå det kristne m en

neskes frihed h elt fysisk, m aterielt
(om end uluthersk). Men kun en gang
føler P aulsen Guds velsignelse hvile
over sig, nemlig hvor han taler om sin
pengefortjeneste ved egen dygtighed.
Da h an påkalder sig Gud i bønskriftets
slutning, drejer det sig blot om rituelle
formler, og at anføre, a t tidens religion
grundlæggende var rituel, synes ikke
helt a t forklare sagen. Snarere synes
det a t modsvare Claus Paulsens hold
ning, a t m an f.eks. i Tønder am t indtil
det 16. århundredes slutning ind
b andt naturalieregnskaberne i litu r
giske håndskrifter.66 Ganske vist dre
jede det sig om gamle katolske skrifter,
m en det var vel alligevel en respektløshed over for religionen? Fandtes
der trods a lt om råder for individuel
handling, som lod den ellers altid
næ rvæ rende kristendom træ de i bag
grunden? K unne m an finde spor af
det, der senere kom til a t hedde
sækularisering?
C laus P aulsen v ar a ltså en m and,
der ved hjælp a f godssystem et havde
k u n n e t drage fordel a f en a f tidens
store processer, den gunstige a g ra r
konjunktur. Ironisk nok blev det
godssystem ets fulde udfoldelse, med
livegenskabet som cen tralt træ k , der
kom til a t tru e hans fam ilies frihed.
Claus Paulsen havde loyalt stå e t på
godssystem ets side og som foged
væ ret m ed til a t sikre, a t udviklin
gen skred frem ad. Med alderen og
den nye generations overtagelse af
arbejdet opstod en krise im idlertid:
Det så ud til, a t prisen for hans egen

økonomiske frem gang m åtte betales
med n æ ste generations tab a f frihe
den.
I konflikten mellem Paulsen og
Brockdorf tiltræ k k er to aspekter sig
opmærksomhed: For det første det
særlige forhold, som P aulsen havde
til godsejeren i sin egenskab a f foged,
og for det andet tru slen mod hele
hans livsvæ rk og fam iliens frem tid.
De to aspekter var intim t knyttede til
hinanden. Godstjenere, som eksem 
pelvis fogeder, stod generelt i et tæ t
forhold til deres herskab - og hyppigt i
et spæ ndt til fæsterne. Både Paulsen
og Brockdorf havde profiteret af deres
version a f klient-patron-forholdet. I
anden halvdel af det 16. århundrede
forskød vægten sig im idlertid, da
godsejeren greb ind og æ ndrede på
balancen. Baggrunden var muligvis
den konkurs- og spekulationsfase, der
kom til a t præge godsøkonomien ved
det 17. århundredes begyndelse.67
Detlev Brockdorf havde kort tid før
bruddet, om kring 1618, erhvervet
godset Hem melmark, et a f de største i
landet.68 Denne godsejer så åbenbart
ikke k u n fam ilien P aulsen som u n 
dersåtter, m en også som livegne, i det
m indste sønnerne. H an p ræ senterer
begge aspekter, da h an i en skrivelse
understreger Paulsens ægteskab med
sin h u stru s tjenestepige og h ertil
føjer, a t pigen var un d ersåt på godset.
Fam ilien P aulsen havde tjen t ham
godt i første generation, og h an havde
så megen tiltro til deres evner, a t
også næ ste generation blev involve
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re t i godsets adm inistration. Brockdorf var også u d m æ rk et k la r over
væ rdien a f en velhavende undersåt.
P aulsens flugt æ rgrede ham specielt,
fordi der var tale om relativ t rige u n 
d ersåtter. N u fulgte der im idlertid
indgreb, der spæ ndte forholdet til
b ristep u n k tet. Den gam le P aulsen
fik form indsket sin gårds jordtilliggende,69 og sønnen, som ellers havde
passet arbejdet på faderens gård på
grund af dennes alder, fik påbud fra
godsejeren om a t overtage en gård i
Selm storff u n d er godset Altenhof. I
denne situation så P aulsen pludselig
den hidtidige givtige symbiose udvik
le sig til et kvælergreb. K ravet om a t
overtage en ny gård ville betyde, a t
fam ilien m åtte rive sig løs fra den
møjsom meligt opbyggede gård, som i
øvrigt var kirkegods un d er adelspa
tro n a t, for C laus P au lsen betalte
sine jordafgifter til p ræ ste n i H ü tten
am t. Yderligere blev fam iliebåndene
svæ kket ved flytningen, hvad der m å
have haft stor betydning, da det ældre
æ gtepar form entlig v ar fuldstæ ndigt
afhængige a f sønnens støtte. M åske
frygtede de også for en forringelse a f
deres økonomi, for ingen vidste vel,
hvad den nye gård kunne indbringe.
A llervæ rst v ar dog for C laus Paulsen
og h an s søn selve overtagelsen a f
gården, der m åtte forstås som selve
anerkendelsen a f livegenskab. D et er
forbavsende, for sønnen v ar form ent
lig født på godset og m å tte vel d er
m ed anses for livegen. H vordan k an
Claus P aulsen hævde, a t hans børn
v ar “H ans Fyrstelige N ådes u n d e r
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s å tte r”? Bliver livegenskabet blot sa t
ind som et m iddel til a t dække over
sagens virkelige indhold? D et er ikke
tilfæ ldet, øjensynlig er det på dette
tid sp u n k t ikke alle, der begiver sig
ind på et godsområde eller fødes her,
som ser sig selv som livegne. M an
k a n b etrag te livegenskabet som en
stiltien de gensidig k o n trak t, hvis
symbolske u d try k er overtagelsen a f
en gård.70 Betegnende nok er det n e t
op dette øjeblik, som også i andre
tilfæ lde fører til flugt fra godserne.71
Den, som ikke overtog en gård, kunne
også gå bort igen: den n æ ste n firs
årige M arx Vagt eller Hasencrog, en
kongelig un d ersåt, berettede i 1638,
a t h a n for 11 å r siden havde forladt
godset Vindeby efter a t have tje n t
h er i hele 21 år. H an var h er a ltså på
P aulsens tid og forlod først stedet
syv å r senere.72 E ndnu et p u n k t spil
lede en vigtig rolle for de, der nægtede
a t anerkende livegenskabet. I en tid,
hvor gården norm alt udadtil rep ræ 
senteredes a f en m and og arvedes i
m andslinjen, havde de berørte svæ rt
ved a t se, a t retssta tu s kunne erhver
ves via en kvinde. Hvis en borgerlig
m and giftede sig med en adelig kvinde,
ja så blev h a n jo heller ikke adelig.
Det var m åske først og frem m est der
for, a t Claus Paulsen, skønt h an havde
æ gtet livegne i både første og andet
ægteskab, ikke anså sig selv for liv
egen. Andre havde samme synsmåde, i
m odsæ tning til deres godsejer.
For a t få sin vilje kastede Detlev
Brockdorf Otto Paulsen i fængsel og

forlangte 100 rigsdaler for hans løsla
delse. Sum m er i den størrelsesorden
blev ikke sjældent fordret, n å r nogen
mod godsejerens vilje søgte at forlade et
gods.73 Efter denne episode blev forbin
delserne mellem de to familier yderli
gere spændt, da den anden søn, skrive
ren Heinrich, som “købte og solgte” på
godset, kom til a t gøre en fejl.74H an
flygtede herefter til Eckemförde, hvor
han døde af en epidemi. Fam ilien
Paulsen opfattede dog sam m enhæ n
gen anderledes: godsejeren havde ja 
get Heinrich i døden, han var ansvarlig
for hans død. Så kom det endelige
brud. G rænsen for det tålelige var
overskredet, og betingelserne for aktiv
m odstand var til stede “opståen af li
delse i et tempo, som gør, a t m an ikke
kan nå a t vænne sig til det, personifi
ceringen af lidelsens årsag, sam m en
brud af daglige rutiner.”75 Hele familien
flygtede “ved nattetide” med deres bo
have til den nærliggende hertugelige
by Eckemförde, som andre af Brockdorfs undersåtter havde gjort det tidli
gere. Kun på denne m åde kunne
Claus Paulsen sikre sit livsværk eller
rettere, hvad der var tilbage af det, og
garantere sin søn et liv i frihed.

ville flytte fra denne, for a t tilbringe
sin livsaften i ro”, og hvis sønner heller
ikke ville give sig ind under livegen
skabet.77 Den 12. maj 1620 blev der i
det Gottorpske Kancelli udfæ rdiget
en skrivelse til godsejeren, hvori han
blev bedt om a t tage stilling til sagen.
Å benbart manglede h an de gode argu
m enter, som han ellers altid prompte
kunne anføre, og h a n lod ikke høre
fra sig. E n hovedgrund hertil var nu
nok, a t Claus Paulsen ikke var en
proces værd, “da jeg jo ikke h a r hov
tjeneste og andre afgifter a f ham ”,
som Brockdorf allerede havde anført i
et tidligere brev. Godsejeren ville,
skrev han, egentlig “ganske gerne
lade ham passere og rejse”, hvis P aul
sen blot bragte sin gård og sin jord i
stand. P å kancelliskrivelsen finder
m an et notat, som lyder: “NB. Til dato
3. juni er in tet indsendt”. M åske lod
Detlev Brockdorf overhovedet ikke
mere høre fra sig i sagen; seks år tidli
gere havde h an i en anden sag fået
strøget den frist, der var sat for hans
svar.78 Mens m an i andre supplikakte r kan se en fornyet forespørgsel fra
kancelliet, slu tter Claus Paulsens ak t
her.

Kunne Claus Paulsen så ende sit liv i
ro og fred? Vi ved det ikke.761 sin høje
alderdom havde h an udfordret gods
ejeren og truede denne med proces,
hvis h a n ikke gav sig frivilligt. Det
ligner tilfæ ldet med den ligeledes
gamle Achim Wolf i Uckermark, som i
1615 gik i retten mod sin godsejer for
di “h an lovligt og på grund a f alder

Godsejerens fader havde overdraget
P aulsen en gård under godset, som
“han kunne glæde sig over og nyde i
sin høje alder”; husrum for flygtnin
gene i byen var derimod på ingen
m åde garanteret. Den m and, som
havde væ ret godssystem et effektive
redskab, og som da også havde profi
tere t heraf, var blevet system ets offer.
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