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Sj ællandske markeder 1775-1800
Markedets ansigter

Af Jørgen Mikkelsen

I 1775 blev det påbudt alle handlende og håndværkere at anskaffe 
sig markedspas, før de drog på rejse til markeder i andre byer. Ord
ningen, der var i kraft helt frem til 1882, har givet anledning til en 
righoldig samling af markedslister og protokoller En analyse afen 
del af dette materiale viser, at der var en betydelig økonomisk kon
takt mellem de sjællandske købstæder i 1700-tallet, men der var 
meget store forskelle på de enkelte byers tiltrækningskraft og udrej
seaktivitet. Fra 1775 foreligger der også en række indberetninger, 
der belyser de sjællandske købstadsmyndigheders holdninger til 
markedslivet; trods nuanceforskelle var der bred enighed om, at 
markeder var til stor gavn for både sælgere og købere. Danske 
Kancelli modtog da også jævnligt ansøgninger om afholdelse af ek
stra markeder, men disse suppliker gav ikke sjældent anledning til 
protester fra nabobyerne, hvor man frygtede, at den stedlige han
del skulle lide afbræk. Også de hårde konflikter om ulovlige marke
der giver et indtryk af den trængte økonomiske situation for de dan
ske købstæder i slutningen af 1700-tallet.

»Intet er mere konservativt end et Marked. Paa den mærkeligste Maade 
sidder det stikkende i gammel Tradition, lever fra Aarhundred til Aarhund- 
red det selvsamme Liv - og ejer dog med al sin Primitivitet og forældede 
Væremaade en vidunderlig Evne til at forny sig med de skiftende Tider. 
Masken er ens, men Bemalingen forandres med Moderne, saaledes at det - 
skønt stereotypt i sit Udtryk - ustandseligt ændrer Kolorit og trods gam
meldags Manerer spiller Rollen som Nyhedsbringer med aktualiteter i ide
lig Vekslen.« Således sammenfattede Hugo Matthiessen sine indtryk af 
markedslivet, da han skrev sin berømte fremstilling om Viborg Snapsting.1 
Læseren fornemmer tydeligt forfatterens begejstring og fascination. Man
ge andre forfattere - faglitterære såvel som skønlitterære - har givet udtryk 
for en tilsvarende interesse for markeder. Og naturligt nok, for markeder 
adskilte sig markant fra dagligdagen i det førindustrielle samfund. Først og

1 Hugo Matthiessen: Snapstinget. København 1946, s. 117.
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fremmest var de normale handelsprincipper sat ud af kraft. Borgere fra an
dre købstæder havde undtagelsesvis ret til at komme og falbyde deres va
rer, ligesom landboere, der var udstyret med særlige privilegier, denne dag 
havde ret til frit at sælge af deres håndværksprodukter. I sin store under
søgelse af by-land-relationer i Skåne omkring 1800 peger Börje Hanssen 
endvidere på, at markedshandelen - principielt i alt fald - bestod af anony
me »éngangs-handelsmøder« mellem sælger og køber og, at kontanthan
del derfor spillede en væsentlig større rolle end i det daglige, hvor kre
dithandel og varebytte var langt det mest almindelige.2

Det store vareudbud ved et marked tiltrak som regel gæster langt uden 
for det naturlige opland for en købstad. Dette gav helt specielle mulighe
der for kommunikation på tværs af de sædvanlige geografiske og sociale 
skel. Hanssen har formentlig ret i, at markedernes vigtigste funktion over
hovedet var at være »träffpunkt« for folk fra forskellige egne, og han an
tyder ligefrem, at de store mellemsvenske markeder har haft betydning 
for den politiske samhørighedsfølelse mellem folk fra forskellige lands
dele.3

»Man bör ha levt på den rena landsbygden för att tilfullo kunna inse 
vilken överskuggande psykisk betydelse en extraordinär, fastlagen dag 
kan få«, skriver Hanssen og fortsætter: »Tanken därpa genomsyrar tillvar
on långt i förväg. Samtidigt bildar avbrottet i en enformig livsföring fäst
punkt för minnet under månader och år.« Som belæg citerer han fra H.P. 
Hansens fremstiling om det midtjyske marked i Lund. Samme opfattelse 
kommer til udtryk i meget andet erindringsbaseret litteratur, deriblandt 
Anders Johansens fine og fyldige skildring af markedsliv og -traditioner i 
Himmerland omkring 1875. Johansen fortæller bl.a. om bondekonerne, 
der til daglig var optaget af slidsomt arbejde fra morgen til aften og kun 
sjældent kom udenfor dørene. Når der var marked, derimod, kunne de 
nyde at gå »ledige en hel lang Dag i deres pæne Tøj, værdige og holdende 
paa Deres Værdighed.«4

2 Börje Hanssen: Österlen. Allmoge, köpstafolk och kultursammanhang vid slutet av 1700- 
talet i sydöstra Skåne, 1952 (repr. 1976), bl.a. s. 176 og 281 ff.

3 Sst., s. 270-275, især 274-275. Jvf. Niels Oxenvad, der citerer det gamle mundheld »Ses vi 
ikke før, så ses vi til Vorbasse marked« og bemærker, at tilsvarende talemåder fandtes om 
Hjallerup, Egeskov og flere andre store markeder. (Marked og torv, Axel Steensberg, red.: 
Dagligliv i Danmark VI, 1790-1870, København 1963 (repr. 1982), s. 77). Oxenvad giver 
en god, men kort oversigt over emnet, og det samme gælder Ole Degn, der har behandlet 
perioderne 1620-1720 og 1720-1790 i samme værk, bd. II og IV. De tre artikler udmærker 
sig ikke mindst ved nyttige henvisninger til den meget spredte litteratur om danske marke
der.

4 Anders Johansen: Navnsø-Marked, Fra Himmerland og Kjær herred 11, 1939-40, s. 87.
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Men tjenestefolkene nød i måske endnu højere grad markedsdagene. I 
både Sverige og Danmark var det almindelig skik, at tyendet havde ret til 
at holde fri på mindst én markedsdag om året, og for mange tjenestefolk 
var markedspengene antagelig identisk med den del af lønnen, der blev 
udbetalt kontant.5 Markederne gav ungdommen mulighed for at mødes, 
men en tjenestepige eller -karl kunne også benytte lejligheden til at skaffe 
sig en ny plads.

Naturligvis kunne markeder også benyttes til at indgå økonomiske afta
ler - fx akkorder om kornleverancer fra bonde til købmand. Eller aftaler 
mellem de handlende i et område om priser ved opkøb af landmandens 
produkter i det følgende år.6 Desuden fungerede en del markeder som 
»arena« for terminsforrretninger. Dette var bl.a. tilfældet i Holbæk, Klip
lev og Vestervig.7 Af langt større betydning var dog Snapstinget, der hav
de hele Jylland som sit dækningsområde og gang på gang blev centrum 
for store ejendomshandler, herunder ikke mindst de store godsslagtninger 
i 1700-årene.

Men det, som markeder nok er allermest kendt for og måske også har 
tiltrukket flest mennesker (især blandt den lidet købedygtige del af be
folkningen) er underholdningen. I 17- og 1800årene blev gøglere og mar
kedskunstnere betragtet som en uundværlig del af mange markeder, og ef
terhånden kom de til at spille en langt større rolle end handelsaktiviteter
ne. De fleste krammarkeder sygnede nemlig hen, da det blev almindeligt 
med købmandshandel på landet i anden halvdel af 18OO-tallet.

Endelig har markederne haft ry som urocentre og samlingssteder for 
»tvivlsomme eksistenser«, og nogle forskere taler ligefrem om markeder 
som samfundets sikkerhedsventil - et sted, hvor man kunne få afløb for 
sine opsparede frustrationer, og hvor alle menneskelige følelser kunne 
blive tilfredsstillet. Det er bestemt heller ikke vanskeligt at finde kilder 
om markedsspektakler, og i mange byer blev der etableret særlig politi
vagt ved markeder. For »Markedsfolk er onde at røre ved«, som en jysk 
herredsfoged udtrykte det i 1697.8 Men man kommer let til at overvurde
re omfanget af uroen, eftersom kilderne tier, når et marked forløb helt 
fredsommeligt.

5 Oxenvad (se note 3), s. 80. Jvf. Hanssen (se note 2). s. 282.
6 P. Jensen: Egeskov-Marked, Svendborg Amt 1913, s. 43-44. Jvf. Hanssen (se note 2), s. 

297ff.
7 Albert Thomsen: Holbæk Købstads Historie, Holbæk 1936-42 (repr. 1981), s. 243, H.V. 

Gregersen: Messe og marked, Struer 1955, s. 55 og Florian Martensen-Larsen: Hav, fjord 
og handel, Herning 1986, s. 83 og 134.

8 Martensen-Larsen (se note 7), s. 71. Jvf. Thomsen (se note 7), s. 243f.
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Hvor vigtigt de sociale aspekter end har været for det enkelte menne
ske, skal de dog stort set lades ude af billedet i det følgende. I stedet vil vi 
koncentrere os om økonomien (hvilke varer, der blev forhandlet og hvem, 
der solgte dem) og om statsmagtens forsøg på at regulere markedslivet. 
Undersøgelsen tager udgangspunkt i året 1775, hvor en af de vigtigste 
forordninger i dansk markedshistorie så dagens lys. Den øvre tidsgrænse 
er administrativt og kildemæssigt bestemt, idet de tre arkivfonds, der har 
leveret hovedparten af kildematerialet - Danske Kancelli, Kommercekol- 
legiet og Sjællands stiftamt - alle ændrer karakter i årene omkring 1800. 
Stiftamtmændene ophørte således med at føre tilsyn med købstæderne, ef
terhånden som amtsreformen fra 1793 blev ført ud i livet. Undersøgelsen 
sætter focus på Sjælland, der har fået en ret stedmoderlig behandling i den 
hidtidige udforskning af danske markeder. Andre landsdele inddrages i et 
vist omfang, når det skønnes hensigtsmæssigt.

Men inden vi kaster os ud i en gennemgang af 1775-forordningen og 
dens følgevirkninger, kan det være på sin plads med et lille tilbageblik på 
ældre tiders lovgivning vedr. handel på landet og markedsvæsen.

Lovgivning og almanakker

Dansk lovgivning har lige fra middelalderen været indrettet efter princip
pet »ingen handel uden danske købmænd som mellemled«. De første for
bud mod, at gæster opkøbte varer på landet, findes i tre skånske købstads
privilegier fra 1360’erne. Ved en forordning af 28.10.1422 blev det for
budt »an(n)er stadh at øwe oc hantere wte(n) i wore køpstædher oc vpa 
wore marknethe ok torgh«. Ved denne lejlighed ses ordet forprang for 
første gang i dansk lovgivning.9 I løbet af de næste hundrede år slog for
budene mod for- og landprang igennem i næsten alle danske byprivile
gier.10

På denne baggrund er det ikke overraskende, at de frie handelsforhold 
på markeder også kom i myndighedernes søgelys. I 1516 og 1521 udsted
te Christian II forbud mod alle landsbymarkeder, der lå inden for en af
stand af 10-12 mil fra nærmeste købstad. Samtidig blev antallet af køb
stadsmarkeder på Sjælland og i Skåne begrænset til hhv. 4 og 5. Ordnin-

9 Forprang: ulovligt vareopkøb på landet, landprang: ulovligt varesalg på landet.
10 Orla Vestergaard: Forkøb, landkøb og forprang i middelalderlig dansk handelslovgivning. 

Tage E. Christiansen m.fl., red.: Middelalderstudier tilegnede Aksel E. Christensen, 
København 1966, især s. 185, 203 og 207.
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gen overlevede kongens fald, og i 1528 og 1540 fik skruen endnu en tand. 
Fra nu af måtte der kun holdes 5 markeder i Jylland. 2 i Skåne og et på 
Sjælland. Disse bestemmelser kom dog ikke med i Christian III’s store re
ces fra 1558, og en forordning fra 1641 nøjes med at fastslå, at alle kram
markeder - men ikke heste- og kvægmarkeder - på landet var forbudt. 
Denne formulering går igen i den store kommerceforordning af 16.4. 
1681."

I 1740’erne foregik der på ny en opstramning af handelslovgivningen. 
Af størst betydning var kommerceforordningen af 4.8.1742, men i denne 
sammenhæng er forordningen om land- og forprang af 25.8.1741 mere in
teressant. Den indeholder nemlig flg. bemærkelsesværdige formulering: 
»ved det den... strængelig forbudne Land- og Forprang i lang Tiid har gaaet 
i Svang ... saaledes ... at nu mange fast ikke engang vide, hvorvidt saadant 
er forbudet, eller have noget ret Begreb om, hvad egentlig ved Land- og 
Forprang er at forstaae...« Herefter følger så en definition af de to begreber.

Hvad markeder angår, blev det ved reskript af 14.4.1747 kundgjort, at 
»de af Almuen i Sjelland vedtagne og selvgjorte Markeder med aabne 
Boder og andet Kjøb og Salg paa Landet, saasom ved Kirkerup, Møn
strup, Gieshøi og Mørke Kilder samt slige Stæder« skulle være »aldeles 
ophævede«. Reskriptet var stilet til universitetet, og hovedformålet var at 
få rettet nogle fejl, der havde indsneget sig i de almanakker, som universi
tetet udsendte hvert år. Almanakkerne indeholdt - blandt meget andet - 
oplysninger om dato og varighed for alle lovlige markeder. En sammen
ligning af de enkelte årgange viser, at antallet af disse markeder voksede 
kraftigt i både 16- og 1700-årene.12 Men der var store forskelle mellem 
landsdelene. På Lolland-Falster lå antallet næsten konstant (på ca. 15) 
gennem hele 1700-tallet, mens det i samme periode voksede fra 29 til 35 
på Fyn og fra 38 til 58 på Sjælland; på Sjælland foregik halvdelen af 
væksten mellem 1780 og 1800. Begge steder skyldes forøgelsen først og 
fremmest, at det kom på mode at etablere hestemarkeder i fasten.13 Til 
gengæld opstod der kun ganske få nye markedssteder.

11 Orla Vestergaard: Marked, Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder 11,1966, sp. 
445ff, Erik Kjersgaard: Markedsplads og markedsorganisation i middelalderen og nyere 
tid, Købstadsmuseet »Den gamle by« - Årbog 1983, s. 28ff og Martensen-Larsen (se note 
7), s. 45ff.

12 Danske Almanakker (Kgl. Bibi.). Michael Bregnsbo har påvist, at væksten for alvor be
gyndte i 1680’erne. {Markeder i danske købstæder i 1600-tallet, utr. afl.opg., Inst. f. Øko
nomisk Historie, Københavns Universitet, 1985).

13 Som regel en bestemt ugedag gennem hele fasten. En sådan indretning er i denne optælling 
opfattet som ét marked.
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Iflg. almanakkerne voksede antallet af markedslokaliteter i Jylland i 
løbet af 1700-tallet fra 26 til 45 - og det samlede antal markeder fra 72 til 
157. De nye markedssteder lå på landet - fortrinsvis i Nordjylland. Øerne 
havde kun ganske få legale landsbymarkeder, hvad der naturligvis skal 
ses i sammenhæng med den langt større købstadstæthed. Det skal også 
bemærkes, at flere jyske byer, såsom Holstebro, Varde og Ribe, i slutnin
gen af 1700-tallet sneg sig op på 8-10 årsmarkeder, hvorimod ingen sjæl
landsk by havde mere end 4. Desuden varede flere markeder i de store 
jyske byer omkring en uge - Snapstinget endog 14 dage. På Sjælland måt
te kun decembermarkedet i Præstø strække sig over mere end én dag, og 
denne tilladelse var udtrykkelig blevet givet med henvisning til de korte 
dage på denne tid af året.

Den besværlige »Omløber Forordning«

Anden halvdel af 1700-tallet var en brydningstid mellem den sene mer
kantilisme og den gryende liberalisme. I sin artikel om den økonomiske 
debat om lavs- og købstadsprivilegier i 1700tallet opdeler Anne Riising 
perioden i tre faser: reformmerkantilismen ca. 1750-72, den merkantilisti
ske reaktion 1772-84 og den borgerlige liberalisme fra og med 1784.14 Re- 
formmerkantilisterne - med generalprokurør Henrik Stampe som banner
fører - anfægtede den gamle opfattelse af, at byernes handel og håndværk 
udelukkende kunne trives ved en nøje overholdelse af de eksisterende pri
vilegier. Tværtimod mente de, at laugenes og købmændenes monopoldan
nelse ofte medførte usunde prisaftaler og dårlige produkter til skade for 
forbrugerne. Det var dog langt fra alle ledende kræfter i centraladmini
strationen, der delte disse meninger; navnlig i Kommercekollegiet var 
man tilbøjelige til at holde fast ved de traditionelle holdninger. Efter den 
voldsomme reformiver i Struensee-tiden fik »gammelmerkantilisterne« 
vind i sejlene. I midten af 1770’erne udkom der således flere skrifter, der 
argumenterede for en stærk kontrol med næringslivet og en fuldstændig 
arbejdsdeling mellem land og by.

Det falder godt i tråd med dette, at der d. 13.2.1775 udkom en forord
ning, »hvorved al Omløben med Handels- Kram- og Galanterie- samt 
Haandverks-Vare i Kiøbstæderne og paa Landet i Kongeriget Danmark

14 Anne Riising: Den økonomiske debat om lavs- og købstadsprivilegier i sidste halvdel af 
det 18. århundrede. Erhvervshistorisk Årbog 1958, s. 99-134. Her refereres navnlig til s. 
107, 109 og lllff.
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Helsingør-rebslageren Mathias Esmarcks pas til markedet i Frederikssund d. 24.4.1797. En 
håndskriftsundersøgelse viser, at passet er »præfabrikeret«, så det kun var nødvendigt at 
tilføje navn, erhverv, dato og destination. LAK. Helsingør rådstue, qfd. C, Forskellige sager 
XII1718-1827 (pk. 356b). Foto: Bodil Barsøe.

aldeeles forbydes«. Forordningen blev udarbejdet i Kommercekollegiet 
efter forudgående korrespondane med Danske Kancelli og Generaltold
kammeret. I indledningen til forordningen hævdes det, at det »tiltagende 
Misbrug ved Bissekram og Omløben« ikke blot var til skade for de hand
lende i købstæderne, men også for bondestanden »og andre ukyndige 
Folk«, som »forleedes til unyttige og skadelige Udgifter«. Men da »denne
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ulovlige Omgang i sær eragtes at blive foretaget under Paaskud af Reyser 
til et eller andet Market«, skulle disse rejser fra nu af underkastes nøje 
kontrol.

Forordningen slår fast, at kun personer, der var udstyret med særlige 
»Privilegier, Frieheder, Laugs- eller Borgerskabs-Breve« havde ret til at 
sælge varer ved markeder. »Og disse skal, hver Gang de sig saadan Mar- 
ket-Reyse foretage, være forsynede med vedkommende Øvrigheds Pas og 
Attest, for hvis Rigtighed Øvrigheden som udsteder dem, bør være an
svarlig, og hvorudi udtrykkelig skal være meldt, hvem den med slige Va
rer Reysende er, hans fulde Navn og borgerlige Haandtering, efter hvilken 
Forordning, Privilegium, Rescript eller Laugs-Brev, han til den foreha
vende Reyse er beretiget, hvilke Varer han med sig fører, hvor og paa 
hvad Maade han samme maae afhænde, samt hvilken Vey hannem er til
ladt at gaae, som stedse skal være den nærmeste lige Landevey, som 
mueligt er at tage.«

Desuden bestemmer forordningen, at »saadant Øvrigheds-Pas, for hvil
ket Vedkommende betaler 8 Ski. i Skriverpenge, aldeeles ikke tiene mee- 
re end til den eene Reyse det lyder paa«. Hvis den rejsende ønskede at 
drage videre til et andet marked i stedet for at tage hjem, skulle han »lade 
sig fra hvert Steds Øvrighed ... meddele en nye Attest efter ovenfore- 
skrevne Formular, hvorfor ogsaa betales 8 Ski. Skriver-Penge«. Ved den 
endelige hjemkomst skulle han så aflevere pas »med de videre ved hvert 
Market tagne Attester« for derved at godtgøre, at han havde forholdt sig 
nøjagtigt efter passets forskrift.

Endelig indeholder forordningen en række bestemmelser om retsfor
følgning. Det fremgår bl.a., at en omrejsende, der ikke havde gyldig rej
sehjemmel eller befandt sig på anden vej end den foreskrevne eller med
førte andre varer end dem, som attesten lød på skulle »have forbrudt 
samtlige medførende Varer, eller sammes Værdie efter deres Udbringen- 
de«. Til gengæld skulle angiveren som belønning modtage det beløb, 
som varerne blev udbragt til ved auktion (dog med et lille fradrag på 6 
2/3%).

Forordningen af 13.2.1775 - i nogle kilder betegnet som »Omløber 
Forordningen« - gav anledning til en meget omfattende brevveksling, der 
navnlig har aflejret sig i Kommercekollegiets arkiv. I marts modtog kol
legiet således en klage fra to københavnske borgere, der ikke kunne få 
pas til det aktuelle marked i Hillerød. På kollegiets anmodning svare
de Københavns magistrat, at da det pågældende marked i almanakken 
var angivet som heste- og kvægmarked, »have vi nægtet at udgive Pas og 
Attest paa andre Vahre« - en afgørelse, der fik kollegiets fulde opbak-
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ning.15 Magistraten benyttede i øvrigt lejligheden til at fremsætte en ræk
ke spørgsmål om forordningen. Det drejede sig bl.a. om, hvorvidt pas og 
attest skulle udstedes samlet eller separat og om det var nødvendigt at op
lyse ruten for hjemturen i de »tillægspas«, som en rejsende fik udleveret 
under en markedsturné. Til det første punkt erklærede kollegiet, at det var 
ligegyldigt, om der blev benyttet ét eller to dokumenter - blot de havde 
det indhold, som forordningen foreskrev. Hvad rejseruter angår, lød sva
ret: »Ved Udreysen bør enhver ... melde den heele Tour han vil gaae frem 
og tilbage, som i det første Pas bliver anført, og de ved hvert Markedsted 
tagne nye Passer bør ved Sammenligning med det første, som skal skee 
ved Afleveringen efter Hiemkomsten bevise, at det første Pas paa den 
heele Reyse er bleven fulgt.«

Københavns magistrat måtte snart konstatere, at der var en langt mere 
lemfældig omgang med forordningen andre steder. Da de københavnske 
kræmmere og håndværkere vendte tilbage fra markedet i Roskilde d. 
16.5., kunne de harmdirrende berette, at de handlende fra andre byer hav
de solgt »hvad slags Vahre de havde villet« uden, at øvrigheden havde 
afæsket dem pas eller attest. Magistraten indberettede denne slendrian til 
Kommercekollegiet, og herfra blev stiftamtmanden beordret til at fore
tage en nærmere undersøgelse af sagen. Kollegiet fandt også anledning til 
give Københavns magistrat en særlig tak: »og vi ville stedse med Fornøy- 
else modtage alle deslige Efterretninger om forekommende Uordener ved 
et eller andet Marked«.16

I første omgang syntes Roskilde magistrat at klare frisag. Byens magi
strat forklarede, at alle udenbys markedssælgere havde medbragt de be
hørige papirer og fået dem attesteret, og magistraten vedlagde en liste 
over de pågældende personer. Kollegiet sendte listen til Københavns ma
gistrat, men her var man bestemt ikke tilfreds. I magistratens svarbrev do
kumenteres talrige fejl og mangler. Fx havde to skomagere fået pas og at
test i København, men da de »paa Erindring« tilbageleverede disse papi
rer, kunne de ikke fremvise nogen attest til hjemrejsen. De to skomagere 
figurerede da heller ikke i listen fra Roskilde.

Markedssæsonen 1776 gav den årvågne magistrat i København ny am
munition til angreb på andre byers øvrigheder. I et brev af 26.6. fik Kom-

15 KK, Journalsag 638 (26)/1775 (pk. 568) (nr. 85) Denne og en tilsvarende sag fra Slange
rup gav anledning til, at de to byer søgte og fik tilladelse til at udvide deres kreaturmarke
der til også at omfatte kramvarer. De hævdede, at der havde været solgt kramvarer ved de 
pågældende markeder i mands minde. (Sj. T. 401 a/1777 og 483/1778).

16 KK, Journalsag 638 (26)/1775 (nr. 380).
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mercekollegiet at vide, at Roskilde magistrat stadigvæk undlod at forlan
ge pas af alle sælgere. Og byfogeden i Slangerup havde givet rebslageren 
Jens Nielsen pas til Ringsted, »som var ham aldeles uvedkommende«, ef
tersom denne by ikke var nævnt i »hovedpasset«. Indberetningen affødte 
et kollegialbrev til stiftamtmanden med besked om »paa det alvorligste« 
at ville »tilholde vedkommende Justits-Betiente«, at forordningen »af 
dem i alle Maader saa nøye, som mueligt er, haandhæves og overhol
des«.17

Men det var så som så med resultaterne, mente man på Køben
havns rådhus. Under alle omstændigheder blev Kommercekollegiet i 
november 1776 for tredie gang konfronteret med en række problemsa
ger fra København. Denne gang havde den emsige magistrat imidlertid 
forløbet sig; faktisk havde flere af de indberettede personer opført sig 
fuldt lovligt. Kollegiet benyttede derfor lejligheden til at give en nær
mere redegørelse for brugen af pas og attester. Her står der bl.a., at be
stemmelsen om, at et pas ikke måtte tjene til mere end én rejse, skulle 
forstås således, at »intet Pas maae udstedes, der lyder paa meere end et 
Marked, men de fleere Passer, som Vedkommende behøver for at 
fortsætte Reysen til andre Markeder, skal dennem af hvert Steds Øvrig
hed meddeeles«.ls Denne formulering er ganske interessant, da det tyder 
på, at kollegiet havde opgivet kravet om »hovedpas« for »den heele 
Tour«.

Der er ikke noget at sige til, at der stadig eksisterede en del forvirring 
rundt omkring hos de lokale myndigheder. I september 1776 indsendte 
borgmesteren i Køge 4 spørgsmål om pas og attester, og i september 
1777 var det Ringsted-byfogedens tur. Men nu var tålmodigheden åben
bart ved at briste i Kommercekollegiet. Så ud over at give byfogeden 
svar udsendte kollegiet - via stiftamtmændene - en vejledning til alle 
danske købstadsmyndigheder om den rette brug af de forskellige mar
kedspapirer.19 I dette brev, der er dateret 11.11.1777, genfindes stort set 
de samme formuleringer som i svarbrevet til Københavns magistrat no
vember 1776.

Kommercekollegiets journaler for de følgende år indeholder praktisk 
taget ingen »markedssager«, så man må formode, at den generelle vejled
ning har haft den ønskede virkning. Så sent som i 1792 modtog kollegiet 
dog en forespørgsel fra en tvivlrådig byfoged i Varde. Han ville vide, om

17 SS, Reskripter og kollegialbreve 1776-77.
18 KK, Kopibog 1776 (bd. 87), s. 121-22.
19 KK, Kopibog 1777 (bd. 89), s. 188ff.
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haveurter, der blev solgt læssevis, skulle være forsynet med pas. Resolu
tionen lød: »... det er Landmanden uformeent til alle Tiider at bringe Jor
dens Frugter til Torvs uden Passer«.20

I 1775 blev det pålagt de lokale myndigheder at levere årlige indberet
ninger om retssager vedr. overtrædelse af forordningen. De bevarede 
lister fra de første år viser, at antallet af sager var yderst begrænset. Dette 
kan naturligvis ikke tages som udtryk for, at alt »gik efter bogen«, for der 
er næppe tvivl om, at mange embedsmænd så igennem fingre med små- 
forseelser. Den københavnske børstenbinder Daniel Røthel var i hvert 
fald tydeligt fornærmet, da han blev anholdt på markedet i Helsingør ok
tober 1776 og blev idømt en mulkt på 9 rd (som hans medbragte børster, 
gulvskrubber, pensler og kalkekoste blev vurderet til). Røthel havde 
glemt sine papirer i København, men han troede dog ikke, at man kunne 
finde på at antaste ham i Helsingør, når han nu havde besøgt markedet så 
godt som hvert eneste år siden 1741.21

Mens Røthel slap forholdsvis billigt, var det nær gået grueligt galt for 
Claus Nielsen, da han uden pas og attest solgte humle på markedet i Ring
sted i 1781. Ikke nok med, at han blev fradømt sin humle til en værdi af 
24 1/2 rd; byfoged Just mente også, at han kunne betragtes som en løs
gænger og idømte ham følgelig 2 års arbejde i tugthuset. Stiftamtmanden, 
der havde til opgave at approbere alle købstadsdomme i »markeds- og 
omløber-sager«, mente dog, at Just var gået over stregen. Så på hans ind
stilling gav Kommercekollegiet ordre til, at byfogeden gav den uheldige 
humlefører friheden tilbage.22

Bissekræmmerne og den kgl. priviligerede landpranger

Det er ikke underligt, at markedspasordningen skabte utilfredshed hos 
mange næringsdrivende. Bogbinderne i Odense forespurgte i 1776, om 
det ikke kunne være tilstrækkeligt at fremvise borgerbrev, når de kom til 
marked, og en større gruppe af borgere i Svendborg søgte om at måtte 
nøjes med ét årligt pas, hvori navn, profession og varetype var angivet. 
De hævdede, at de mange pasudgifter samt udgifterne til fragt og stade-

20 KK, Journal 1792, s. 647.
21 KK, Journalsag 572/1777 (pk. 592).
22 KK, Journal 1781 (bd. 33), s. 941.
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penge ofte stjal hele fortjenesten.23 Det sidste var skomagerne i Køben
havn ganske enige i, og de pegede også på det store tidsspilde ved den nye 
ordning: »... thi først maa vi en Dag løbe efter Pas, en anden om Passeer 
Seddel og den 3die Dag om Vogn, og undertiiden hænder det, at naar vi 
have det første kan vi ingen Vogn faae, fordi vi maa tage bort med Lejlig
heder og Bønder Vogne, siden det ikke giver saa meget af sig, at vi kan 
tage Vognmands Vogne«.24 Men Kommercekollegiet gjorde opmærksom 
på, at ordningen var lige for alle markedsrejsende, så ingen havde grund 
til at føle sig forurettet.

Kollegiet modtog også et stort antal breve fra personer, der indrømme
de, at de hidtil havde levet af at sælge og købe varer på landet og ønskede 
at fortsætte med dette. Felberederen Hans Christensen fra Nysted fortalte, 
at han på visse tider af året var draget omkring og havde »omtusked be- 
reedte imod ubereedte Skind hos Bønderne«. Det skulle have været en 
fordel for bonden, der så ikke havde været nødsaget til at »lade sine Vaar 
Skind ligge og bortraadne«.25

Pottemageren Johan Samuel Dubiger fra Ringsted lod også forstå, at 
bønderne havde stor glæde af hans virksomhed, da »de ved deres eget 
Hiem kand kiøbe En Pande, Potte eller Krukke ... som daglig sønderbrydes 
og ikke kand undværes«. Dynevårskræmmeren Laurs Pedersen Richter fra 
Odense søgte om tilladelse til at rejse omkring med fynsk og jysk produ
cerede dynevår og lærreder samt handsker fra Odense. Han havde hidtil 
afsat disse varer i København og på Sjælland, Lolland, Falster og Lange
land.26

Smeden Tøger Pedersen fra Gejsing (ved Kolding) ville meget gerne 
fortsætte med at drage omkring i Jylland med høleer og skæreknive. Og 
skærsliberen Ignatus Pitch fra Nakskov bønfaldt myndighederne om at få 
lov til at gå med sin »Slive Vogn« på Lolland og Falster. Han levede at af 
»forferdige Haar og Træe Sold med min egen Hænder«.

Fra Nyborg indsendte blikkenslageren Peder Gunnersen Heyer ansøg
ning om tilladelse til fortsat at afsætte varer til de omkringliggende herre
gårde. For ikke at påføre sine fagfæller konkurrence, var han aldrig kom
met nærmere end to mil fra købstæder, hvor der boede en blikkenslager. I

23 KK, Journalsag 330/1776 (pk. 577) og 489b/1776 (pk. 579). Når en bod blev slået op på et 
torv eller anden offentlig plads, skulle der betales stadepenge til byens kæmnerkasse. Hvis 
boden derimod blev anbragt på et fortov eller i et portrum, skulle afgiften erlægges til eje
ren af den pågældende grund. (DK, Kancelliets brevbog 4188/1796).

24 KK, Journalsag 638 (26)/1775 (nr. 223).
25 KK, Journal 1775 (bd. 21), nr. 680.
26 KK, Journalsag 638 (26)/1775 (nr. 129 og 119).
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øvrigt oplyste han, at han var 66 år gammel, havde 7 til dels »uopdragne« 
børn og havde været soldat i 18 år.27

I det hele taget er der mange ansøgninger fra tidligere soldater. Men det 
er også tydeligt, at disse mænd lagde meget vægt på den militære fortid - 
i et håb om, at det vil stille dem i et bedre lys. En af dem havde fundet en 
særlig niche. Det var Mathias Nicolai fra København, der producerede og 
solgte oblater. Efter eget udsagn havde han siden 1750 forsynet alle kirker 
samt visse hospitaler i København og på Sjælland og Fyn med alterbrød. 
Johan Johansen fra Roskilde opførte sig mere ordinært. Han opkøbte bånd 
og bændler, sy- og knappenåle i købmandsgårdene og solgte det på lan
det, hvor han til gengæld erhvervede pennefjer og svinebørster. »Saa min 
heele Kram til en Reyse i all det høyeste hånd beløbe sig 8te å 10 rd«, er
klærede han. Jens Sørensen fra Svallerup (ved Kalundborg) havde stort 
set det samme sortiment. Dog nævnte han lammeskind i stedet for svine
børster. Sørensens ansøgning var bilagt en udtalelse fra amtmand Ceder- 
feld. Amtmanden tilsluttede sig ansøgerens andragende, da han ikke men
te, at den smule handel kunne henregnes under begrebet landprang eller 
være i strid med den nye forordning.28

Endelig er der en række breve fra enker og hustruer til uarbejdsdygtige 
mænd. Et typisk eksempel er Anne Kirstine Baaders fra Odense. Hun var 
forsørger for sin 84-årige mor og for sin mand - en afskediget rytter, der 
ikke havde lært nogen profession og ikke kunne udføre hårdt arbejde. 
Anne Kirstine Baaders levede af at gå omkring med »lidet smaae Sager, 
som Knappe, Kamme, Knive og lidet Lærret, som jeg har taget hos 
Kiøbmændene og Professionairs udi Odense«.29

Kommercekollegiet lod sig imidlertid ikke rokke fra de principielle 
holdninger, så praktisk taget alle de nævnte ansøgere - og mange flere af 
samme slags - modtog et blankt afslag på deres andragende. Og ganske 
vist fik den lollandske skærsliber at vide, at »at I fremdeeles med Eders 
Slibe vogn ubehindret kan omfare«, men det kunne han næppe bruge til 
ret meget, for den næste sætning indeholdt et påbud om at begrænse han
delsvirksomheden til markederne. Den københavnske oblatsælger, deri
mod, fik grønt lys til at fortsætte sine aktiviteter, eftersom brød ikke kun
ne henregnes til egentlige kram- eller håndværksvarer.30

Kommercekollegiet havde absolut heller ikke noget til overs for

27 Sst. (nr. 151, 158 og 192).
28 Sst. (nr. 106, 108 og 172).
29 Sst. (nr. 238).
30 Sst. (nr. 272 og 285).
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handskemagerlauget i Odense, der søgte om tilladelse til at indkøbe 
fåre- og lammeskind hos bønderne i Jylland. Lauget burde i stedet købe 
sine råvarer hos jyske købmænd eller på markeder, fik oldermanden at 
vide.31

Anderledes positivt stillede kollegiet sig i de tilfælde, hvor folk fra 
landdistrikterne kunne fremvise gamle privilegier på at sælge varer på 
markeder. Dette gjaldt bl.a. for nogle sønderjyske kniplingssælgere og for 
bønder og husmænd fra baroniet Lindenborg.32 Sidstnævnte havde ret til 
at sælge potter og lerkar. Men selvfølgelig skulle også de forsyne sig med 
øvrighedspas og attester.

Derimod kom kollegiets medlemmer unægtelig i en knibe, da byfoged 
Jessen i Sorø præsenterede dem for en mand, der i realiteten havde kon
geligt privilegium på landprang.33 Friderich Straus havde tidligere været 
skrædder på Fredensborg slot, men pga. sygdom var han ikke længere i 
stand til at tåle stillesiddende arbejde. Kongen havde da i sin store nåde 
tilladt den arme mand »at gaae omkring paa landet, for at falholde Cat- 
tun, Baand, Sye- og Knappe Naale, samt Hægter og andre saadanne paa 
Landet afsætlige Vahre«. Dette skete i 1762, og i 1767 blev tilladelsen 
konfirmeret af Christian VII. Straus tog borgerskab i Sorø, men flyttede 
siden til Pedersborg (ca. 5 km nord for byen), hvor det var væsentligt bil
ligere at logere. Om hans næring fortæller byfogeden, at han opkøbte ha
vefrø på Amager og andre småting i København, ligesom han var en 
hyppig gæst på auktioner, hvor »han kan faae meget got Kiøb, og sælger 
for een saare liden Fordeel igien, saa han snarere derudi er nyttig end 
skadelig«. Det ville derfor, efter byfogedens mening, være synd at frata
ge ham privilegiet. Men det måtte være rimeligt at kræve, at han på ny 
slog sig ned i Sorø.

Amtmand Reitzenstein støttede denne opfattelse, men i Kommerce- 
kollegiet kunne man ikke gå med til så åbent et brud på den nye forord
ning. På den anden side var en tilbagekaldelse af et kongeligt privilegi
um bestemt ikke uproblematisk. Man fandt frem til en pragmatisk - og 
ret så ukonventionel - løsning: Straus blev tilkendt en årlig pension på 
30 rd på den betingelse, at han flyttede til Sorø og holdt sig til handel i 
købstaden og på markeder. Straus mente ganske vist, at dette ville koste

31 Ssl. (nr. 131 og 265). Om den imponerende produktion af handsker i Odense, se: H.C. Jo
hansen: Næring og bystyre, Odense 1983, s. 91-101 samt Kim Jørstad:. Da Odense hand
sker var komme for ordet. Erhvervshistorisk Årbog 1983, s. 103-123.

32 KK, Kopibog 1776 (bd. 86), s. 272.
33 KK, Journalsag 638 (40)/l 775. Se også LAK. Sorø og Ringsted amter 1748-98, Indkomne 

breve og dokumenter vedk. Sorø købstad i amtmand Reitzensteins tid, fase. 4-5, 1766-80.
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ham mindst 50 rd årligt, men han måtte pænt finde sig i den nye ord
ning. Det hjalp ham heller ikke, at han klagede sin nød til kongen året 
efter.34

Planer om begrænsning af markedshandelen

Når Kommercekollegiet overhoveldet fik kendskab til Straus’ eksistens, 
skyldes det et reskript af 20.2.1775. Her fik magistrater og byfogeder or
dre til at indsende oplysninger om de personer, der havde ret til at handle 
på markeder, hvadenten denne tilladelse var hjemlet i borgerskabsbreve, 
laugsartikler eller særlige privilegier. De lokale myndigheder blev også 
bedt om at indlevere forslag om markedernes »nyttigste Indskrænkelse 
efter vores allernaadigste Hensigt til Kiøbstædhandelens Tarv og Beste«. 
Indberetningerne skulle sendes til stiftamtmændene, der fik til opgave at 
bearbejde materialet og sende det videre til Kommercekollegiet.35

I forlængelse af dette reskript fik stiftamtmændene besked på at indle
vere en oversigt over de tilladte markeder og deres varighed. Også de 
ulovlige markeder skulle indberettes.

Sjællands stiftamtmand, Eggert Christopher Knuth, afleverede sine 
svar d. 20.9.36 Oversigten over markeder viser, at adskillige af de marke
der, der i almanakken var noteret for én dag, i virkeligheden strakte sig 
over 1 1/2 eller i enkelte tilfælde to dage. Det bemærkes, også, at der ikke 
længere afholdtes marked på Bornholm: almanakken blev ellers ved med 
at omtale det 12 dage lange marked i Rønne. Til gengæld mangler alma
nakken det hestemarked, der fandt sted i Slagelse hver tirsdag i fasten. 
Mere interesse knytter sig dog til stiftamtmandens liste over »de Marke
der, som et og andet Stæd i og ved Landsbyerne til deels skal være hold
te«. Den omfatter flg. lokaliteter: Mogenstrup og Houby (Vordingborg 
amt) Gershøj, Undløse, Hjembæk og Tuse (Kalundborg m.fl. amter) og 
Kirkerup og Kelstrup (Antvorskov amt). Det erindres, at Gershøj og Kir- 
kerup markeder udtrykkeligt blev forbudt i 1747. Stiftamtmanden havde 
større problemer med at opfylde ordren i reskriptet fra 20.2. For i første 
omgang svarede kun 4 byer på spørgsmålet om begrænsninger af mar
kedsrejser. D. 22.8. sendte stiftamtmanden en rykker til de øvrige magi
strater og byfogeder. Han foretog her en fortolkning af reskriptets ordlyd;

34 DK, Suppliker 1776 (6Y851).
35 Reskriptet findes bl.a. i SS, Reskripter og kollegialbreve 1774-75.
36 SS, Kopibog 1775-76, s. 297-300 og 308-11.
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han mente, at hensigten måtte være at give enhver købstad »en bestemt 
Circumference, inden hvilken den maa reyse til andre Kiøbstæders Mar
keder«. De lokale myndigheder blev bedt om at oplyse, hvilke byer, de 
helst ville have markedssamkvem med. De blev tillige anmodet om at 
overveje, »om det uforbegribelig formeenes at være overensstemmende 
med Kiøbstæd Handelens Tarv og Bedste, at samtlige Handlende Manu- 
facturister og Haandværker ... søge ... de saal. for dem nærmere bestem
mende Markeder, eller hvori, de, og da hvilke, herudi kunde indskræn
kes«.37

Svarskrivelserne - 13 i alt - siger ikke så lidt om myndighedernes og 
befolkningens opfattelse af de sjællandske markeder.38 De fleste indberet
ninger er forholdsvis lange, og man fornemmer tydeligt, at emnet har op
taget sindene. Indberetningen fra Køge begynder således med at gengive 
et rygte om, at markederne stod foran deres endelige afskaffelse. Dette 
måtte magistraten i Køge på det kraftigste tage afstand fra, for »Al Tvang 
paa ... Handelen, synes at være betænkelig«, og en afskaffelse eller ind
skrænkede af markeder måtte betragtes som en tvang. Magistraten frem
førte yderligere en række argumenter til fordel for den eksisterende ord
ning. De påpegede, at tilstedeværelsen af de mange købere gav »en let og 
hastig Aftræk« på sælgernes varer, og de henviste til det almindelige 
mundheld blandt håndværkerne: »at naar de ikke maae Reyse til Marke
der, vide de ikke, hvorfra de skal tage deres Skatter og Afgifter«. I det 
hele taget bragte markeder penge i omløb og gav »mange Folk af adskilli
ge Håndteringer Leylighed at fortiene Penge.« Vel hørte man undertiden 
klager over, at en håndværkers fortjeneste ved en rejse ikke kunne opveje 
udgifterne til vognleje. Men som oftest havde klageren kun sig selv at tak
ke for dette. Enten havde han bragt for dårlige varer, eller også havde han 
skruet prisen for højt op - og det lærte han nok at råde bod på en anden 
gang. Under alle omstændigheder måtte de næringsdrivende generelt 
have fundet fordele ved at drage på markeder, »thi ellers havde vel Erfa
renhed lært dem at blive hiemme«, lyder det nok så snusfornuftigt.

Men Køge magistrat pointerede, at markederne også var en stor fordel 
for køberne. For de kunne her på ét sted skaffe de varer, som de ellers

37 Sst. s. 242-43.
38 Svarskrivelserne findes i SS, Købstædernes div. årl. indberetninger 1765-90 (S. No. la) 

(lægget: Betænkninger om markeder ...). I modsætning til de øvrige købstæder sorterede 
Sorø ikke under stiftamtmanden, men under amtmanden for Sorø og Ringsted amter. Også 
byfoged Jessen blev bedt om at afgive en erklæring om markederne og deres nyttige og 
skadelige virkninger. Svarbrevet findes i: Sorø og Ringsted amter 1748-98, Indkomne bre
ve og dokumenter vedk. Sorø købstad i amtmand Reitzensteins tid, fase. 4-5, 1766-80.
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måtte søge på flere steder og til højere pris. Påstanden om, at markeds
varer var af dårlig kvalitet, tog magistraten ganske let: »Men foruden at 
man som oftest kan see sig for, saa maatte dog Erfarenheden i saa mange 
Aar have lært Folk ikke at kiøbe paa Markeder, om de altiid med Markeds 
Vahre bleve bedragne«. Endelig blev de gængse moralske indvendinger 
fejet af bordet med disse ord: »... den liderlige finder allevegne Leylighed 
til Liderlighed« og »en stræbsom og ordentlig Mand ... drikker vist ikke 
meer paa Markeder end andensteds«.

Mange af Køge-folkenes synspunkter genfindes i de øvrige indlæg. Så
ledes erklærede byfogeden i Præstø, at »saadan Tvang vilde tiene meere 
til at qvæle den allereede halvdøde Arbeydsomhed i Smaa-Stæderne«. Og 
borgmesteren i Næstved udsendte flg. frihandelsdeklamation: »det, der 
skulle synes at kunde tabes ved Markedet i een Bye, eller Kiøbstæd for 
dens Borgere, vindes igien ved Deres Reyser til andre Stæders Markeder, 
og derved opsættes, saa at den frie Handel paa offentlige markeder bliver 
ulige nyttigere ... da Frihed til at sælge og kiøbe er Handelens Liv«.

Flere hæftede sig også ved den store håndværkerafsætning og de lave 
forbrugerpriser, og i denne forbindelse gjorde Næstveds borgmester op
mærksom på, at en begrænsning af markedshandelen uden tvivl ville føre 
til prisforhøjelser. Byfogeden i Vordingborg bemærkede, at almuen gen
nem mange år havde været vant til at købe de fleste fornødenheder på 
markeder, og at håndværkerne bestræbte sig på at få en del produkter fær
dige til disse dage, da de ikke kunne afsætte ret meget på andre tider af 
året. Tilsvarende noterer byfogeden i Præstø, at bonden gerne udsatte sine 
indkøb af sko og skind til markedsdagene; ellers købte han kun det aller
mest nødvendige. Byfogeden gør også den særdeles interessante bemærk
ning, at de omrejsende markedssælgere gerne benyttede (efterårs)marke- 
derne til at skaffe sig billig »Vinter Provision«. Der var nemlig så store lo
kale forskelle på fødevarepriser - også inden for samme landsdel - at det 
ofte kunne svare sig at købe ind i en fremmed købstad. Også fra denne 
synsvinkel var det overordentligt nyttigt, at håndværkeren tjente en del 
penge på én gang, når der blev afholdt marked.39 Endelig gør byfogeden 
opmærksom på, at tilstedeværelsen af de mange mennesker på et marked 
var en stor fordel for bonden, når han skulle finde afsætning for kreaturer, 
fedevarer, gryn og ærter. (Under forudsætning af, at der ikke var for man
ge sælgere i forhold til antallet af købere, kunne man tilføje.)

I flere indberetninger bliver der også peget på byernes svage næringsliv

39 Tilsvarende nævner byfogeden i Nykøbing S, at den store indtjening på én gang var nød
vendig for at kunne gøre materialeindkøb.
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som et væsentligt motiv til at holde marked. Byfogeden i Nykøbing S 
gjorde således opmærksom på, at byen manglede både guldsmede, dreje
re, handskemagere, rebslagere, pottemagere, tinstøbere, kobbersmede og 
hattemagere. Det var simpelt hen nødvendigt at afholde markeder for, at 
egnens befolkning kunne få adgang til disse varer.

Magistraten i Kalundborg fandt det betænkeligt at hindre de fynske 
skomagere og bødkere i at komme til Sjælland, eftersom dette sikkert vil
le give forsyningsproblemer visse steder. Derimod fandt magistraten in
gen grund til, at der blev udbudt grove købmandsvarer ved markeder, da 
disse produkter kunne erhverves i enhver købstad. Også i Nykøbing og 
Holbæk så man gerne købmændene udelukket fra markedsdeltagelse. 
Magistraten i Holbæk hævdede ligefrem, at de købmænd, der rejste til 
markeder, sjældent bragte andet med sig end varer, som de ikke kunne 
sælge derhjemme.

Alt i alt var der altså meget stor uvilje mod begrænsninger af markeds
rejserne. Byfogeden i Skælskør argumenterede således for, at den be
vægelsesradius på 9-10 mile, som mange af byens håndværkere lagde for 
dagen, havde ganske god mening, »thi Mand hører sielden nogen Haand- 
vercks mand at klage sig ved Vejens Længde Men hellere: at hånd ved de 
længst fra liggende Marckeder har meere Afsatz og fordeel Af og paa sine 
vahre, end ved de kortere Tourer«. I nogle af de andre byer gik man mod
villigt med til en vis »circumference«, men Holbæk magistrat pointerede 
dog, at byens borgere i det mindste burde have ret til at besøge 11 af de 
nærmeste købstæder! Og i Præstø ønskede man ikke blot at have mar
kedskontakt til de nærmestliggende byer - Køge, Næstved, Vordingborg 
og Stege - men også med Roskilde og Ringsted. »Thi ... Almuen her i 
Egnen, besynderlig Bønderne, hvoraf en stor Deel ere vante at handle 
med heste og Qvæg, har en forudfattet Meening om og Credit for de Mar
keder, som falde i Nærheden af Kiøbenhavn og paa den almindelige 
Landevey dertil, som giør, at de flittig besøge disse fremfor andre Marke
der«. Derfor måtte det også være rimeligt, at håndværkerne og de hand
lende i Præstø havde mulighed for at »søge Oprejsning ved en reciprok 
Handel på bemeldte Steders Markeder, hvor Søgningen og følgelig Af
sætningen, som Erfarenhed lærer, er stærkere end her«.

I Helsingør var man mindre fordringsfuld. Her talte man kun om mar
kedsforbindelse til Hillerød, Slangerup og Roskilde, men disse krav blev 
til gengæld forfægtet med stor inderlighed - og med en udpræget sans for, 
hvilke argumenter, der måtte falde i de høje myndigheders smag. Magi
straten henviste til, at mange af de Helsingør-borgere, der tog på marked, 
medbragte hjemmegjorte varer fra Jylland »eller andre Danske Provind-
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ser, hvilke Varers Afsætning blandt de nærliggende Amters Almue bør, 
saa meget meere befordres, som disse Landets egne nødvendigste og for 
Almuen til Brug meest passende Manufactur-Varer fortiener Regierin
gens ømmeste Omsorg, som de, der underholde en betydelig Deel Ind
byggere i en nyttig Vindskibelighed og befordrer en Deel af Landets egne 
Natur-Produkters Anvendelse til de ringere Manufacturer« (!) Helsingørs 
magistrat var også den eneste byøvrighed, der anlagde en reserveret hold
ning over for visse markedsrejsende fra andre byer. Magistraten rejste 
nemlig det spørgsmål, om københavnerne skulle have ret til at sælge varer 
i sundtoldbyen. For det første havde København ikke noget krammarked, 
hvor Helsingør-folk og andre provinsboere kunne sælge deres varer.40 For 
det andet blev København besøgt af så mange mennesker fra landdistrik
terne, at de næringsdrivende i hovedstaden havde væsentligt større mulig
heder for at afsætte deres varer end fagfællerne i de andre byer. Hvad ma
gistraten ikke nævner, er, at Helsingør - i modsætning til så mange andre 
byer - nok kunne klare sig uden varetilførsel fra udefra kommende mar
kedshandlere; ja, formentlig har de københavnske kræmmere tværtimod 
påført de lokale handlende en ubehagelig konkurrence.

Om stiftamtmand Knuth var tilhænger af markedsbegrænsninger i 
sommeren 1775, er svært at sige. Men han var det i alt fald ikke efter at 
have læst indberetningerne fra de sjællandske købstæder. Hans indberet
ning fra 20.9.75 er spækket med skjulte citater fra flere rapporter, og kon
klusionen - der er en ren afskrift fra Præstø-byfogedens indberetning - er 
ikke til at tage fejl af: »Jeg maae Allerunderdanigst reent ud tilstaae, at jeg 
ikke indseer ... at denne Frihed, saa vel for Borgeren som Bonden, uden 
Tvang og Indskrænkelse, at besøge alle lovlige Markeder ... det heele 
Land over med tilladelige Vahre ... skulde kunne skade Kiøbstæd Hande
len i Almindelighed«. Tværtimod betød markedshandelen, at »Communi- 
cationen mellem de hinanden fraliggende Egne og Districter, eller den sa- 
akaldte indvortes Handel ... meget meere befordres ... uden at nogen ... 
kan synes derved frem for andre fornærmet, i det alle har lige god ret, og 
det altsaa bliver Stræbsomheden alleene, der giver Udslaget af Fordee- 
len«.41

Den sjællandske købstadsbefolkning slap med skrækken. Reskriptet fra 
20.2.1775 blev - forståeligt nok - ikke fulgt op af nye markedsbe
grænsende initiativer fra centraladministrationens side.

40 København havde derimod et ugentligt hestemarked året rundt.
41 SS, Kopibog 1775-76, s. 310-11.
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Markedslister og rejsemønstre

Takket være forordningen af 13.2.1775 råder vi over et ret fyldigt materi
ale til belysning af, hvem der solgte varer på hvilke markeder i slutningen 
af 1700-tallet og i det meste af 1800-tallet. Markedspasordningen eksiste
rede nemlig - ganske uændret - helt frem til 1882, hvor alle krammarke
der blev afskaffet i henhold til lov af 23.5.1873.

Købstædernes myndigheder blev i 1775 pålagt hvert år at indlevere lis
ter over såvel de af byens borgere, der havde fået pas til markeder i andre 
byer (i det flg. kaldet udrejselister) som de fremmede, der havde forevist 
pas ved byens egne markeder (tilrejselister). Listerne skulle via stiftamt
manden sendes til både Kommercekollegiet og Rentekammeret (i sidst
nævnte tilfælde som bilag til købstadsregnskaberne, der blev revideret 
her).

For at kunne tilfredsstille centraladministrationens behov blev der i 
mange byer anlagt markedspasprotokoller, men der er kun bevaret ganske 
få fra 1700-tallet.42 Derimod indeholder adskillige retsbetjentarkiver og 
enkelte rådstuearkiver protokoller fra 1800-årene. Ligeledes kan man ofte 
finde markedslister som bilag til kæmnerregnskaber eller i pakker med 
rådstuens næringssager, og undertiden kan de endog være ført ind i magi
stratens kopibog.43 I enkelte rådstuearkiver (som fx arkivet fra Køge) er 
markedslisterne samlet i en særlig pakke.

I denne artikel er der primært gjort brug af to pakker fra Rentekam
merets arkiv.44 De indeholder sjællandske og jyske lister fra perioden 
1776-99, og fra et enkelt år, 1788, er der udrejselister fra alle sjælland
ske byer med undtagelse af Ringsted og Sorø. For Ringsted findes i ste
det en sådan oversigt fra 1795. Samtidig er der for næsten alle byerne til
rejselister fra mindst ét af årene 1787-91. Rentekammerets materiale 
sammenholdes med 12 udrejselister fra 1777, der er fundet i stiftamtets 
arkiv, samt 4 udrejselister fra 1776, der er henlagt i en journalsag hos 
Kommercekollegiet.45

42 Fra Sjælland drejer det sig om: LAK. Skælskør byfoged, Markedspasprotokol 1775-1804 
og Kalundborg rådstue, C. 63, Næringsvæsen 1625-1888 (pakken indeholder en protokol 
forårene 1786-1801).

43 Jvf. Thomsen (se note 7), s. 469 og 817.
44 RA. Rtk. 2435.25-26.
45 SS, Købstædernes markeder 1778-90 og KK, Journalsag 572/1777 (pk. 592). Journalsagen 

indeholder også udrejselister fra 1776 for flere af de byer, der er repræsenteret i materialet 
fra stiftamtets arkiv. Disse lister er ikke gennemgået i detaljer, da hovedtrækkene i næsten 
alle tilfælde stemmer ganske godt med listerne fra 1777.
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Efter at have gennemgået de mange skærmydsler ved indførelsen af 
markedspas er det ikke uden en vis rysten og bæven, man kaster sig ud i 
en analyse af de mange lister. Men de ihærdige bestræbelser på at få sy
stemet til at fungere giver faktisk, alt andet lige, en ganske god grund til at 
tro på, at i alt fald hovedtendenserne i tabellerne er troværdige. Der fore
ligger dog visse muligheder for kontrol. 1777-listen fra Roskilde indehol
der ikke blot oplysninger om pas til byens egne borgere, men også om pas 
til fremmede, der skulle videre til andre markeder. Der blev i alt udstedt 
48 pas til fremmede, heraf ca. 4/5 til københavnere. For den lille restgrup
pe af provinsboere kan man sammenligne Roskilde-listen med udrejse
listerne fra de byer, hvor de havde deres bopæl, og det viser sig da, at in
gen af tillægspassene er blevet registreret i hjembyen. Da det imidlertid 
drejer sig om så få personer, og de kom fra forskellige købstæder, har un
derregistreringen i det konkrete tilfælde ingen praktisk betydning for tolk
ningen af resultaterne.

Men hvordan forholder det sig mere generelt med registrering af til
lægspas, kan man da spørge. Her er der en klar forskel mellem udrejse
listerne fra 1776-77 og 1788. Listerne fra 1788 omtaler altid kun ét rejse
mål ud for hvert pas; i 70’er-listerne, derimod, kan der optræde adskillige 
destinationer. Konklusionen må være, at listerne fra 1776 og 77 er blevet 
til på grundlag af hovedpas, der jo omtalte »den heele Tour«. Disse pas er 
tilsyneladende ophørt med at eksistere i overensstemmelse med Kommer- 
cekollegiets vejledning fra d. 11.11.1777, og 80’erlisterne er da alle frem
stillet på grundlag af udrejsepas, af hvilken grund der må være tale om en 
vis underregistrering af den enkelte købstads udadrettede markedsaktivi
teter.

Til alt held tyder det dog på, at fejlkilden ikke er særlig stor. For en 
sammenligning af datoerne for pasudstedelse og aflevering viser, at mod
tageren i langt de fleste tilfælde har været i besiddelse af sit pas i så kort 
en periode, at det har været umuligt eller i alt fald meget vanskeligt at nå 
at besøge mere end ét marked. Kun for den lille gruppe af »markeds
kræmmere«, hvoraf nogle i 1777 aflagde besøg på ca. 30 markeder (dvs. 
ca. 3/4 af alle krammarkeder på Sjælland) kan der være tale om under
registrering i lidt større omfang.

For at få et bedre indtryk af 1788-listernes troværdighed er de blevet 
sammenholdt med de ti Irej selister, der er bevaret fra samme år. Der er 
sjældent nøje overensstemmelse mellem de to sæt, men generelt er afvi
gelserne så små, at det må være fuldt forsvarligt at bruge udrejselisterne 
som en indikator for, hvilke markeder, der faktisk fik besøg af folk fra en 
bestemt by.
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Med disse metodiske bemærkninger in mente må det være på tide at se 
nærmere på tabel 1 og 2, der giver en samlet oversigt over rejseaktiviteten. 
Tilsyneladende havde en række byer en langt større udrejseaktivitet i 1777 
end i 1788, og hovedpassenes bortfald kan kun give noget af forklaringen 
på dette. Imidlertid noteres der en klar, modsatrettet tendens i enkelte byer, 
så man bør være varsom med at knytte sammenhænge mellem antallet af 
markedsrejser og konjunkturudviklingen.46 En gennemgang af Rentekam
merets tilrejselister og markedspasprotokollen fra Skælskør viser da også, 
at antallet af markedsgæster med pas kunne variere ret så kraftigt fra år til 
år. Fx var der 240 gæster i Køge i 1784, men kun 179 året efter. De aktuel
le vejr- og vejforhold har antagelig spillet en vis rolle for søgningen til i alt 
fald nogle markeder. En anden faktor er, at der var en vis tradition for, at 
folk fra samme by tog på markedsrejse sammen. Således kunne en købstad 
et år pludselig få et stort »rykind« fra en by, som man ellers ikke havde me
gen markedsforbindelse med.

Hvis der eksisterer en vis positiv korrelation mellem antallet af mar
kedsrejser og den samlede afsætning af varer - og det må man trods alt for
mode, at der gør - har de sjællandske købstæder som helhed haft et stort 
handelsbalanceunderskud på markedshandelen. Dog havde enkelte byer 
såsom Køge og Næstved langt flere udrejsende end tilrejsende. Det gene
relle underskud skyldes først og fremmest københavnernes og fynboernes 
tilstedeværelse. Der var københavnske sælgere i næsten alle sjællandske 
købstæder, og navnlig i Hillerød, Roskilde og Køge optrådte de i et betrag
teligt antal. Men også relativt fjerntbeliggende byer såsom Slagelse, Ring
sted, Holbæk og Sorø fik i slutningen af 1780’erne 20-30 københavnske 
markedsbesøg om året.

Fynboerne havde så afgjort Kalundborg og Slagelse som de foretrukne 
rejsemål. I Kalundbnorg udgjorde de hvert år 37-47% af alle markeds
gæster med pas, og i år 1800 kom den tilsvarende andel i Slagelse op på 
43% (i alt 105 fynboer).471 Kalundborg og Slagelse var gæster fra Kerte-

46 Thomsen (se note 7) har for Holbæk påvist et større antal tilrejsende i 1790’erne end i 
80’erne, og han mener, at det kan hænge sammen med, at bønderne havde bedre råd til at 
købe luxusartikler i de »gode Aar« efter 1790. (S. 469) Svend Larsen, der har analyseret 
fynske markedslister, sætter væksten i antallet af pas, der blev udstedt i Odense mellem 
1798 og 1804, i relation til den almindelige højkonjunktur. (Fynsk markedshandel, Fynske 
Minder 1960, s. 70.) Til gengæld når Søren Rudolf Christensen i en analyse af markeds
pasprotokollerne fra Præstø 1811-25 og 1839-43 frem til, at markedshandelen voksede i 
økonomisk usikre tider; højdepunktet blev nået 1817-19. (Undersøgelse cif en mindre køb
stads markedsvæsen i det 19. århundreds første halvdel, utr. afl.opg., Lokalhistorisk Afde
ling, Københavns Universitet, ca. 1975, s. 10).

47 LAK. Slagelse rådstue, Kæmnerregnskaber 1805.
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minde og Nyborg relativt almindelige, og der kom også enkelte fra 
Svendborg og Fåborg. På mange andre sjællandske markeder så man stort 
set kun skomagere og evt. vævere fra Odense, men de nåede til gengæld 
også helt til Roskilde, Køge og Præstø.

Også humleførerne fra de fynske godser nåede vidt omkring. De optræ
der bl.a. i nogle lister fra Hillerød og Store Heddinge. Deres aktiviteter 
var dog ikke lige velset i alle kredse. I 1775 indleverede oldermanden for 
Københavns hørkræmmerlaug således en klage over en fynsk bonde, der 
var mødt op på Roskilde marked med 3 skippund humle. Oldermanden 
erkendte, at bonden havde ret til at føre sin egen avl til marked. Men han 
burde »blive ved sin Hiemstavn eller i det mindste i sit Land«. Desuden 
mente oldermanden, at en bonde umuligt selv kunne producere så meget 
humle; ergo måtte han have foretaget opkøb fra andre bønder. Protestbre
vet blev via Københavns magistrat fremsendt til Kommercekollegiet, 
men her foretog man sig intet i sagen.48

Det er bemærkelsesværdigt, at praktisk taget ingen sjællænder drog til 
marked på Fyn.49 De sjællandske kræmmere og håndværkere var i det hele 
taget meget lidt motiverede til at forlade øen - lige bortset fra borgerne i 
enkelte sydsjællandske byer, der var ret flittige gæster i Nykøbing F. og 
Stubbekøbing. Men det hørte så absolut også til sjældenhederne at møde 
en lollandsk, falstersk eller jysk markedssælger på Sjælland. Dog inde
holder listerne navne på enkelte kniplingssælgere fra Sønderjylland, tin
støbere fra Fredericia og kræmmere fra Nakskov, Århus, Randers og Ha
derslev. At Haderslev er repræsenteret, er ikke så mærkeligt, for denne by 
havde en usædvanlig kraftig udadrettet markedsaktivitet; mange nord
jyske byer fik således hvert år en stor tilvandring herfra.

Tabel 2 viser, at Roskilde, Ringsted og Slagelse var de sjællandske køb
stæder, der formåede at tiltrække flest sælgere. I disse byer var der mere 
end 100 udenbys sælgere tilstede ved næsten alle markeder omkring 1790, 
og undertiden kom tallet et pænt stykke over 150. De tre byer modtog hvert 
år sælgere fra mindst 2/3 af de sjællandske købstæder, men dette gjaldt 
nu også for en række af de andre større og/eller centralt beliggende byer.

I den modsatte ende af skalaen finder vi Slangerup, der trods 4 kram
markeder kun formåede at mobilisere 102 udenbys sælgere i 1791, og i

48 KK, Journalsag 638 (40)/1775.
49 I øvrigt havde også de fynske markedsrejsende en skæv aktionsradius. Fx aflagde Odense- 

folkene omkring 1800 forbavsende få besøg på jyske markeder. (Larsen (se note 46), s. 70- 
71) Fynske markedslister findes ikke blot i fynske retsbetjentarkiver, men også i KK. Ind
komne sager til tabeljournalen 1789-93 (pk. 753).
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nogle af de andre år lå tallet kun på omkring 80. Ja, ved visse markeder 
mødte der bare 10 pasindehavere. De lave tal skal uden tvivl ses i sam
menhæng med, at denne del af Nordsjælland var yderst velforsynet med 
krammarkeder i slutningen af 1700-tallet. Frederikssund havde således 
også 3 markeder, og man må formode, at efterspørgslen ved det enkelte 
marked har været ret beskeden - især, når den korte afstand til hovedsta
den med dens store vareudbud tages i betragtning. Slangerup formåede da 
også kun at tiltrække sælgere fra få og fortrinsvis nærtbeliggende byer: 
42% af sælgerne i 1791 kom fra Hillerød.

Et langt mere ensidigt billede ses dog i Nykøbing S, hvor 62% af 
gæsterne i 1787 kom fra Holbæk, og i Store Heddinge, hvor 70% var fra 
Køge. Til gengæld lå de to byer ekstremt lavt mht. egen udrejseaktivitet. I 
Store Heddinge var der i både 1776 og 1788 kun to borgere, der drog ud, 
og de nåede ikke længere end til Køge og Roskilde. Et klart udtryk for 
næringslivets armod i den lille Stevns-by. Der er unægteligt langt til na
bobyen Næstved, der i 1777 havde 65 borgere på rejse til i alt 17 købstæ
der!

Mens Nykøbings og Store Heddinges situation nok var at forvente, er 
det overraskende, at heller ikke Helsingør og Korsør havde særligt meget 
markedshandel med de øvrige byer. Helsingør magistrat beklagede sig 
over de mange københavnske gæster, og de ses da også i 1785 at have ud
gjort 70% af alle udenbys sælgere. Ellers blev byen stort set kun besøgt af 
en gruppe Hillerødborgere. Og Hillerød er da også det totalt dominerende 
rejsemål blandt det forbavsende ringe antal Helsingør-borgere, der drog 
på markedsrejse. En gennemgang af tilrejselisterne fra alle sjællandske 
købstæder viser dog, at Helsingør’s udrejselister giver et lidt skævt bille
de. Faktisk var Helsingør repræsenteret på markeder i de fleste byer, men 
kun Hillerød fik mere end 2-3 besøg om året.

Knap så isoleret var Korsør. Således udviste byens egne borgere en ret 
»normal« rejseaktivitet, omend den geografiske radius var mere begræn
set end for de fleste andre byer. Dette gælder navnlig for 1788, hvor 80% 
af rejserne gik til enten Slagelse eller Skælskør. Men man forundres over 
det meget lille antal udenbys sælgere på byens marked. De fleste år lå tal
let på ca. 35-45, men enkelte år nåede det op på 60-70. Nærtbeliggende 
byer såsom Kalundborg, Holbæk og Næstved var meget svagt repræsen
teret. Selv Skælskør-borgerne holdt sig tilbage: I 1777 og 1788 blev Kor- 
sørmarkedet besøgt af hhv. 5 og 2 Skælskør-folk, mens der blev udstedt 
hhv. 18 og 25 Skælskør-pas til de to markeder i Slagelse. Afstanden mel
lem de tre byer er ca. 15-20 km.

Det er nærliggende at sætte de ringe besøgstal i Helsingør og Korsør
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i relation til de to byers gode søfartsforbindelser. Måske har nogle mar
kedssælgere, især kræmmere, afholdt sig fra at besøge de to byer ud fra 
den betragtning, at byerne nok i forvejen var så velforsynede med varer, 
at det ville være vanskeligt at finde afsætning for markedsprodukterne. 
Men mange andre forhold kan spille ind. Man kommer således ikke 
uden om, at navnlig Helsingør ligger ret afsides i forhold til de fleste an
dre sjællandske købstæder. En mere ubestemmelig - men formentlig 
ganske betydningsfuld - faktor er traditionen. Hvis et marked af en el
ler anden grund havde fået et omdømme som et godt handelssted - og 
som et vigtigt »træfpunkt«! - kunne dette uden tvivl have en selvfors
tærkende effekt.50 Omvendt kan markeder med et dårligt ry have haft 
svært ved at bryde den onde cirkel. Visse markeder kan altså have haft 
lave besøgstal, selv om der ikke var nogen oplagt økonomisk begrun
delse for det. Man bør derfor være varsom med at bruge markedslister 
som indikatorer for købstadshierarkier - selv om erfaringerne med Køge 
- Store Heddinge - og Holbæk - Nykøbing-relationerne kunne friste til 
det.

Vareformidling

Kræmmerne udgjorde som nævnt et markant, indslag i markedslivet. De 
fiste havde et varieret varesortiment, men navnlig tørklæder, huer, bånd 
og knapper blev udbudt i et ganske betragteligt omfang. Enkelte kræm
mere var dog ret så specialiserede. En hattemager-enke fra Næstved holdt 
sig til at sælge dukketøj, og på adskillige markeder møder vi en skilderi
handler fra Roskilde og en barometerhandler fra København. Købmænd 
forekom kun sjældent, og de medtog som oftest kun nogle få slags varer, 
typisk hør og humle. Dog kan det bemærkes, at købmændene i Korsør var 
meget flittige til at falbyde trævarer, og at købmændene i Næstved, Vor
dingborg og Præstø visse år solgte en del alenvarer på hinandens marke
der.

Der er registreret over 30 håndværksfag i de sjællandske markeds
lister. Især hattemagere, handskemagere, felberedere, bogbindere og 
guldsmede var typiske markedshåndværk. En sammenligning mellem 
udrejselisterne fra 1788 og folketællingen fra 1787 viser, at hovedparten

50 Markederne i Slagelse havde endnu omkring 1870 så godt et ry, at de formåede at tiltræk
ke købere fra 3-4 miles afstand. (P. Arnskov: Slagelse Kram-Markeder for 50 Aar siden, 
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 6, 1917, s. 175).
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af dem, der var tituleret som udøvende inden for et af disse fag, var på 
marked i 1788.51 En stor del af folketællingens pottemagere, rebslagere, 
sadelmagere, kobbersmede, rokkedrejere og bagere er også genfundet 
i markedslisterne. Navnlig inden for de fag, der kun var repræsenteret i 
få byer - såsom bogbindere og guldsmede - kunne det blive til mange 
ture med store varelagre. I 1780 var bogbinderen i Slagelse således i 
Store Heddinge med 600 bøger; normalt nøjedes han dog med 100-300 
stk.

Der var også en række fag, hvor udøverne meget sjældent tog på mar
ked. Dette gælder bl.a. for snedkere og grovsmede og (lidt mere over
raskende) for skræddere og vævere. Men ingen regel uden undtagelse. I 
Skælskør præsterede 2-3 af byens snedkere hvert år tilsammen 5-10 ture 
til nogle af de nærmeste markeder; de medbragte hver 6-10 fyrrekister. 
Ligeledes tog byens glarmester troligt rundt til 4-5 markeder med sine 40- 
70 vinduesglas.

Af andre specielle træk kan nævnes, at pottemagerne i Slagelse havde 
en usædvanligt høj rejsefrekvens i forhold til deres fagfæller i andre byer. 
I 1777 klarede byens 3 pottemagere i alt 30 besøg i 9 købstæder. Den sto
re aktivitet skal muligvis ses i sammenhæng med, at lerkvaliteten på Sla- 
gelseegnen var særdeles god og, at byens pottemager-arbejde derfor kan 
have været meget efterspurgt.52

Også bødkerne i Præstø gjorde sig bemærket ved en forholdsmæssig 
stor rejselyst. Men byen havde også usædvanligt mange bødkere i forhold 
til befolkningstallet, og alle 5 bødkere var på farten i 1788. Så det er fri
stende at tage det store antal rejser som udtryk for, at bødkerne - i højere 
grad end så mange andre håndværkere - var nødt til at drage ud for at 
skaffe sig brød på bordet.

»Overbefolkning« var også et væsentligt motiv til skomagernes talri
ge markedsture. Selv i de helt små købstæder var der som regel mere 
end 10 mestre inden for denne profession. Kun i ganske få byer, såsom 
Helsingør og Slagelse, var skomagerne tilbageholdende med at tage på 
marked. Samtidig modtog Sjælland som nævnt et betydeligt kontingent 
af fynske skomagere. Så i alle købstæder var mindst 20% af de udenbys 
sælgere skomagere, og i halvdelen af byerne var andelen helt oppe på

51 Det er almindeligt kendt, at folketællingernes erhvervsbetegnelser kan være temmeligt 
problematiske, ikke mindst fordi mange benyttede flere næringsgrene på samme tid. Dog 
giver købstadsfolketællingerne normalt et ganske godt fingerpeg om, hvem der havde bor
gerskab inden for de forskellige erhverv. Problemet er bare, at en person kunne have op
hørt med denne beskæftigelse uden, at det kan aflæses i folketællingen.

52 Erik Pontoppidan: Den Danske Atlas, Tomus III, 1767 (repr. 1968), s. 4.
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33-45%.53 Mht. skomagere indtager Køge en helt speciel position. Iflg. 
folketællingen havde byen hele 27 skomagere samt en halv snes skof- 
lækkere.54 I 1788 optrådte der 26 Køgeskomagere på de sjællandske 
markeder, og 14 af disse er noteret for mere end 10 ture. I alt blev det 
til 299 markedsrejser - eller 69% af alle Køge-rejser. Blandt de øvrige 
Køge-boere var der nemlig (med få undtagelser) ikke tale om nogen 
særlig rejsetilbøjelighed. Også i 1776 var Køge-skomagerne flittige 
markedsrejsende, men dog langt fra i samme omfang som i 1788.

Tabel 3 viser rejseskemaet for en af de mest aktive skomagere, Mathias 
Ritzau. Som det ses, var omfanget af rejsegodset temmeligt varierende. 
Det er navnlig påfaldende, at han tog en særlig stor mængde sko med til 
april- og augustmarkederne i Roskilde og til juni-markedet i Ringsted. 
Det samme mønster kan iagttages hos en del andre skomagere fra Køge, 
og når man tæller sammen, bliver billedet meget tydeligt. Til markeder i 
Store Heddinge blev der bragt omkring 500 par Køge-sko, til markeder i 
Hillerød, Frederikssund, Slangerup og Præstø lå tallet for det meste på 3- 
500 og til markeder i Sorø og Slagelse på 50-150. Men til junimarkedet i 
Ringsted og augustmarkedet i Roskilde fragtedes hhv. 965 og 9T1 par, og 
påskemarkedet i Roskilde toppede med en forsyning på 1350 par sko fra 
Køge - samt 211 par støvler, ikke at forglemme. Altså endnu et klart tegn 
på, at man forventede stor afsætning ved markeder i Roskilde og Ring
sted.

Flere forskere har interesseret sig for markedernes rolle som distribu
tionsled for varstrømme. Hanssen har foretaget en typologisering af de 
skånske markeder, og han påviser bl.a., at nogle af købstædernes marke
der i udpræget grad formidlede købstadsprodukter til landbefolkningen, 
hvorimod landsbymarkederne havde en temmelig jævnbyrdig vareud
veksling mellem land og by.55 Palle Ove Christiansen har v.hj.a. Køge’s

53 Thomas Bloch Ravn har undersøgt tilrejselisterne for Viborg Snapsting 1776-97. Her op
træder der praktisk taget ingen skomagere, og der er i det hele taget kun få gæster inden for 
de fag, hvor der eksisterede et lav i Viborg. På grundlag af dette opstiller Ravn en generel 
hypotese om, at de tilrejsende håndværkere og markedsbyernes egne næringsdrivende 
supplerede hinandens vareudbud i stedet for at konkurrere med hinanden. Egentlig mar
kedskonkurrence opstod først i 1800tallet, mener han. Som det fremgår, er denne antagel
se ganske uholdbar, i alt fald for Sjællands vedkommende. (Snapsting og markedshånd
værk, Fra Viborg Amt 1985, især s. 57-58).

54 Grethe Ilsøe har analyseret Køge-skomagernes økonomiske, sociale og familiemæssige 
forhold i: De Kjøge-skomagere omkring 1800 - en socialdemografisk undersøgelse, Tom
my P. Christensen m.fl., red.: Slægter - Skjolde - Steder. Festskrift til Knud Prange 6. juni 
/ 990. Odense 1990, s. 213-31.

55 Hanssen (se note 2), s. 209 og 256-58.
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tilrejseliste fra 1786 og udrejseliste fra 1788 forsøgt at placere byen i et 
handelsnetværk mellem leverandør- og aftagerbyer. Men han behandler 
materialet for håndfast, idet han bruger det store antal markedsrejsende 
fra Næstved som et indicium for, at Køge modtog mange af sine lybske 
varer via denne by. Imidlertid var der kun ganske få kræmmere (og kun 
én, der muligvis kan have fået nogle af sine varer fra Lübeck!), men deri
mod mange forskellige slags håndværkere, blandt de Næstved-folk, der 
tog til Køge. Og hvad Køge’s import fra Lübeck angår, har Korsør anta
gelig spillet en mindst lige så stor rolle som »mellemstation«. Men Korsør 
omtales ikke i artiklen, for Køge havde næsten ingen markedskontakt til 
denne by.56

Kritikken af Christiansen’s (i øvrigt meget inspirerende) artikel skal 
dog ikke skjule, at markedslisterne kan give mange interessante og pudsi
ge oplysninger om spredningsveje for forskellige varer. Fx ses køben
havnske kræmmere at have formidlet ostindiske produkter (kattun, lærred 
m.m.), uldne varer fra Færøerne og Island og handsker fra Randers ud til 
mange afkroge af Sjælland. Jyske træsko og jydepotter nævnes også me
get ofte. Det er ikke overraskende, at en del vognmænd fra Kalundborg i 
1777 leverede en større mængde til bl.a. Slagelse, Ringsted og Roskilde. 
Mere bemærkelsesværdigt er det, at adskillige Næstved-borgere samme 
år havde en ret pæn leverance til Ringsted og, at Præstø-folk forsynede 
Store Heddinge med disse varer. Men de tre eksempler har det til fælles, 
at der er tale om transport fra en søfartsby til en købstad i den indre del af 
Sjælland.

Nye markeder 1775-1800

Det store antal markeder gav mange problemer, når årets markedskalen
der skulle fastlægges - navnlig, da det var forbudt at afholde markeder på 
lørdage, søndage og mandage. Der lød ofte protester over, at to markeder 
i samme landsdel enten var blevet anbragt på samme dag eller så tæt på 
hinanden, at det var umuligt at deltage i dem begge. En sådan protest gav 
i 1780 anledning til, at kancelliet iværksatte en landsomfattende under-

56 Palle Ove Christiansen: International Consumption Patterns in Peasant Households. A Da
nish Eighteenth-century Example, J.C. Johansen m.fl., red.: Clashes of Cultures. Essays in 
Honour of Niels Steensgaard, Odense 1992, s. 293. Det må i øvrigt bemærkes, at Christi
ansen har opfundet en ekstra markedslokalitet, nemlig Fredensborg. Der er tale om en fejl
læsning for Frederiksborg; markeder i Hillerød gik ofte under denne betegnelse.
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søgelse af, hvordan markedskalenderen kunne indrettes på en mere hen
sigtsmæssig måde. Undersøgelsen førte til en ganske betydelig korre
spondance, men uden resultat.57

Imedens blev problemet stadigt større, for der opstod flere og flere 
markeder. Beslutningen om oprettelse af et nyt marked blev truffet i 
Geheimestatsrådet efter indstilling fra kancellikollegiet, der forinden hav
de forhørt sig hos stiftamtmanden og Kommercekollegiet. Forespørgslen 
hos Kommercekollegiet var i disse spørgsmål en ren formsag, hvorimod 
stiftamtmandens indstilling normalt havde den afgørende betydning. 
Samme procedure blev taget i anvendelse, når en købstad ønskede et af 
sine markeder flyttet til et andet tidspunkt på året. I 1777 fik Roskilde 
flyttet sit Degnsmissemarked fra begyndelsen til slutningen af oktober, 
fordi det hidtil havde ligget bare 14 dage efter det foregående marked i 
byen.58 Roskilde magistrat begrundede ansøgningen med, at bonden efter 
den hidtidige ordning »endnu icke har haft Tiid nok til at tillave de Vahre, 
som hånd gemeenlig frembringer til det sidste Marked, og hvoraf Byens 
Indvaanere og andre omkring liggende pleyer at forsyne sig med, ligesom 
og de fleeste Bønder til saadan Tiid endnu icke har faaet meget af Korn 
Vahre aftorsken og afsadt, hvorfore mange af dem fattes Penge at kiøbe 
det for paa Markedet, som de ellers kunde behøve, og siden falder dem 
kostbarere«. Tilsvarende blev septembermarkedet i Hillerød i 1794 flyttet 
til omkring d. 1.11.1 ansøgning blev der bl.a. henvist til, at tjenestefolke
ne da havde fået deres løn og, at bonden kunne afsætte sit kvæg, »saasom 
Slagtertiden er saa nær«.59

Mens datoflytninger normalt ikke gav anledning til kontroverser med 
nabobyerne, var dette mere reglen end undtagelsen, når en købstad ansøg
te om et nyt marked.60 Navnlig var Østsjælland gang på gang centrum for 
købstadskonflikter. I 1776 ansøgte borgerne og byfogeden i Store Hed
dinge om tilladelse til at oprette to krammarkeder samt et ugentligt heste
marked i fasten og to »ordentlige« torvedage.61 Byen havde tidligere haft 
to krammarkeder, men de var gledet ud af almanakken i 1747 og antage
lig ophørt længe forinden. Nu måtte det være på tide, at Store Heddinge

57 Suppliker 1780 (7E1308) og Sj. T. 1404/1780. SS, Købstædernes markeder 1778-90 inde
holder en større mængde af forslag til nyindretning af markedskalenderen.

58 Sj. T. 40la/1777 med kone, og indlæg.
59 Sj. T. 416/1794 med kone, og indlæg.
60 Martensen - Larsen (se note 7) har gennemført en tilsvarende undersøgelse vedr. oprettel

se og nedlæggelse af markeder i Thy og på Mors i 17 - 1800-tallet, og han har fremdraget 
adskillige særdeles interessante konfliktsager (se især s. 86-97).

61 Sj. T. 706 - 707/1776 med kone, og indlæg.
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igen fik de samme privilegier som andre købstæder, mente byfoged Hol- 
stein, for byen var jo »pligtig liige med andre Stæder at udreede alle Paa
læg«. Samtidig rettede han en kraftig kritik mod Køge, der »har trokt all 
nærings Saften af Stevns-Herret til sig, og betaget denne Bye commerce«.

Da stiftamtmand Brockenhuus modtog suppliken fra kancelliet, sendte 
han den - efter almindelig praksis - til udtalelse i de tre nærmeste byer. 
Bystyrelserne i Næstved og Præstø havde ingen indvendinger, men i 
Køge stillede man sig på bagbenene. Byens magistrat fremførte, at en be
tingelse for, at en købstad kunne holde marked var, at den selv havde et 
»Forraad paa rette Markets Vahre til billige Priser«. Dette kunne næppe 
siges om Store Heddinge, der i så udpræget grad manglende handlende og 
håndværkere. Og »Kiøbmands Vahre kand den formedelst dens Beliggen
hed ikke have til saa lette Priser som andre rette Handels-Kiøbstæder«. 
Byens fornemste næringsbrug havde nemlig indtil nu bestået i en betyde
lig avl og brændevinsbrænding »ved hvilket sidste den, rettere end Kiøge, 
kand siges at trække al Nærings-Saften af Stevns Herret til sig for at for
vandle den til usunde Vædsker«. Køge-folkene tvivlede da heller ikke på, 
at det egentlige formål med et marked var at øge omsætningen på bræn
devin, og det blev i denne sammenhæng bemærket, at ansøgerkredsen 
mestendels bestod af brændere. Endelig gjorde magistraten gældende, at 
Køgeborgerne stort set savnede avlsbrug og derfor var henvist til handel 
og håndværk - og dette gjorde dem særligt sårbare over for et marked i en 
så nært beliggende by som Store Heddinge.

Efter at have indhentet en supplerende udtalelse fra Holstein (byfoge
den erklærede sig nu tilfreds med kun ét årsmarked) afleverede Brocken
huus sin indstilling til kancelliet. Han afviste modstanden fra Køge med 
en bemærkning om, at når Store Heddinge havde så få varer at byde på, 
kunne byen umuligt udgøre en trussel mod søkøbstaden. Stiftamtmanden 
fandt derfor intet til hinder for, at Store Heddinge fik et krammarked i 
september samt to torvedage. Et par måneder senere konfirmerede Gehei- 
mestatsrådet denne afgørelse.

Næste akt i dramaet udspandt sig i 1780. En række håndværksmestre 
fra Køge ansøgte om, at byen måtte få bevilget et tredie krammarked.62 Nu 
var det Holstein’s tur til at stejle. Han hævdede, at dette ville blive til stor 
skade for Store Heddinge, og han tilføjede, at Køge med sin sejlads og 
handel havde store fordele frem for Store Heddinge. Brockenhuus lod sig 
endnu en gang overbevise af Holstein, og centraladministrationen fulgte

62 Suppliker 1780 (7E1313). Ansøgningen er fundet via SS, Notifikationslister 1773-91, 
hvor der er korte meddelelser om afslag på suppliker.
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denne indstilling. Ansøgningen fra Køge synes imidlertid at have givet 
stevnsboerne blod på tanden. De genoplivede det gamle ønske om et ek
stra krammarked og et ugentligt hestemarked i fasten.63 De hævdede bl.a., 
at en sådan håndsrækning, ville »forskaffe hertil fleere og bædre Haand- 
værksfolk«. Trods voldsom protest fra Køge fandt ansøgningen tilslut
ning hos stiftamtmanden, der efter en nøje afvejning af de to byers øko
nomiske aktiver nåede frem til den konklusion, at ekstra markeder kunne 
»tiene til en Ligevægt imellem Kiøbstæderne«. D. 22.9.80 opnåede denne 
indstilling kongelig godkendelse.

Herefter var der ro omkring de to købstæder i en årrække. Men efter
hånden måtte borgerne i Store Heddinge erkende, at to krammarkeder og 
et hestemarked alligevel ikke løste alle problemer. Og helt galt blev det, 
da Mikkelsdagsmarkedet i begyndelsen af 1790’erne blev flyttet frem til 
høstmåneden august. I en supplik fra 1796 forsikrede de eligerede borge
re, »at Indvaanerne langt hellere gandske Maae savne det i Augustii Maa- 
ned bestemte Marked. End have den Uroe og Sinked fra eget betydelige 
Avlings Arbeyde, som Samme Medfører uden nogen Fordeel«.64 Efter fle
re års brevveksling lykkedes det i 1798 at få flyttet markedet tilbage til 
slutningen af september.

Næsten samtidig med dette gik Køge-borgernes gamle drøm om et tre
die krammarked endelig i opfyldelse. Efter deres eget ønske blev det lagt 
i maj.65 Som den vigtigste begrundelse anførte borgerne, at der uden for 
markedstiderne, og især om foråret, kunne være problemer med at skaffe 
tilstrækkeligt mange fødevarer til Køge. Borgmesteren supplerede, at det 
på denne tid af året var nødvendigt at opkøbe fødevarer på landet, ja un
dertiden også i København.

Den nye byfoged i Store Heddinge havde ingen særlige bemærkninger 
til denne ansøgning. Også magistraten i Roskilde og byfoged Siersted i 
Ringsted gav grønt lys for projektet, men byfogedens synspunkter adskil
ler sig unægtelig fra, hvad vi ellers er vant til blandt købstadsmyndighe
derne: »Thi saa længe Markeder har Stæd, og ikke af Landboen søges en
ten hos Kiøbmanden eller Haandværksmanden i Byerne, de Vahre, som 
faldholdes paa Markederne, kand det være det samme hvor mange der bli
ver bestemt for hver Bye«. Siersted var imidlertid ikke i tvivl om, at mar
keder i almindelighed var til skade. Markedsvarer var jo »gjordte til ringe 
Priis og følgelig afliden Varighed«. Som følge deraf havde håndværkeren

63 Sj. T. 571/1780 med kone, og indlæg.
64 Sj. T. 519/1796 med kone, og indlæg.
65 Sj. T. 857/1797 med kone, og indlæg.
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ikke lyst til at fabriqvere virkelig godt Arbeyde«. Siersted så derfor meget 
gerne alle krammarkeder ophævet. Dette ville animere håndværkeren til 
at arbejde bedre, og så skulle han nok blive besøgt af de omliggende land
boere, hævdede byfogeden.66

Striden om de ulovlige kildemarkeder

Trods det stigende antal købstadsmarkeder blev der ved med at eksistere 
kildemarkeder perioden igennem. De blev fortrinsvis afholdt ved Skt. 
Hans-tid og var tydeligvis en torn i øjet på myndighederne i de nærmest- 
liggende købstæder. I 1779 søgte Holbæk magistrat om et ekstra marked 
d. 23.6 i håb om at kvæle markederne i Undløse og Hjembæk. Ansøgnin
gen blev kun delvis imødekommet, idet Holbæk fik et marked d. 1.7. Den 
ønskede virkning udeblev åbenbart også, for i begyndelsen af 18OO-tallet 
blev Hjembæk marked »ophøjet« til lovligt marked og fik plads i alma
nakken.67

Da magistraten i Slagelse i 1782 blev bedt om en udtalelse vedr. reor
ganisering af markedskalenderen, benyttede den lejligheden til at søge om 
et Skt. Hans-marked i håb om at komme markedet i Kirkerup til livs.68 
Stiftamtmanden forelagde sagen for Esaias Fleischer, der var amtmand 
for Antvorskov og Korsør amter. Via dette embede var Fleischer imidler
tid også direktør for Kirkerup hospital, en stiftelse for 8-10 lemmer. Det 
økonomiske grundlag for denne institution blev i stor udstrækning tilveje
bragt gennem frivillige bidrag fra kildegæsterne. Fleischer havde i de fo
regående år gjort et stort arbejde for at forbedre stiftelsens økonomi, så 
der er ikke noget at sige til, at han modtog skrivelsen fra Slagelse magi
strat særdeles køligt.69 Han hævdede bl.a., at han aldrig havde set mar
kedsaktiviteter, når han Skt. Hans dag havde været ude for at modtage de

66 Siersted havde luftet de samme negative holdninger til markeder 10 år tidligere - i anled
ning af en ansøgning om et ekstra marked i Næstved. (SS, Købstædernes markeder 1778- 
90)7

67 Sj. T. 196/1779 med kone, og indlæg. Martensen - Larsen (se note 7) påviser også (s. 128), 
at så godt som alle de landsbymarkeder i Nordvestjylland, der opnåede officiel godkendel
se, byggede videre på allerede eksisterende »selvgjorte« markeder.

68 SS, Købstædernes markeder 1778-90. Se også Slagelse rådstue, Indkomne breve 1782-83 
(læg 1782).

69 Fleischer, der var tro mod Guldberg-regimet, blev afskediget fra sit embede i 1785. Kort 
efter udgav han sine erindringer (Esaias Fleischers Liv og Levnetsbeskrivelse ...), der i høj 
grad har karakter af et forsvar for hans handlinger som amtmand. Her spiller retableringen 
af Kirkerup hospitals økonomi en ret vigtig rolle (s. 99-101).
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penge, som kildegæsterne havde lagt på altret eller i blokken til de fattige. 
»Alt hvad jeg troer, at der har været til fals, bestaaer i Noget Hvede Brød, 
som fattige Koner fra Slagelse gaar der ud med ... hvilket jeg ikke kan 
indsee at kunne kaldes Markeds Kram eller Vahre.« Magistraten replice
rede, at amtmanden sagtens kunne have været i Kirkerup uden at have be
mærket markedet. Det blev nemlig afholdt »en Distance fra Kilden og 
Kirken«. Men stiftamtmanden, der tilsyneladende ikke havde større lyst 
til disputer med den stridbare amtmand, lod sagen falde med henvisning 
til, at det var ubekvemt at oprette nye markeder, så længe der blev arbej
det på en regulering af tidspunkterne for de eksisterende markeder.

Tre år senere indgav præsten i Sørbymagle og Kirkerup en stipplik med 
ønsket om et forbud mod kildemarkedet. Han hævdede, at dette ville være 
til stor fordel for hans menighed »og hindre Udsvævelser«. Også denne 
gang lykkedes det Fleischer at afværge truslen mod markedets - og ho
spitalets - eksistens.70

Uroen omkring Kirkerup marked var dog for intet at regne mod det 
stormvejr, kildemarkedet i Houby (også kaldet Højby) ved Fakse gang på 
gang røg ud i.71 I slutningen af juni 1776 modtog Rentekammeret et langt 
brev fra Hans Hylter, der indtil 1775 havde været birkedommer ved Jom
fruens Egede birk.72 Han fortalte, at han de seneste to Skt. Hans-aftener 
havde været i Houby, hvor der havde været en del kræmmere og hånd
værkere (især skomagere fra Køge), og der var også blevet udskænket øl 
og brændevin i store mængder. Ved markedet i 1775 havde han henvendt 
sig til strandkontrolløren, der havde til opgave at indberette evt. ulovlig 
handel, men denne havde ikke foretaget sig noget. Ved det nys afholdte 
marked havde strandkontrolløren slet ikke været tilstede, og Hylter, der 
nu ikke længere var embedsmand, men privatperson, havde da i bogstave
lig forstand »taget loven i egen hånd«. Han var gået hen til Espen Hansen, 
der var oldermand for skomagerne i Køge, havde forevist ham forordnin
gen og bedt ham vise pas og attest. Men oldermanden svarede blot, »at 
han Skeed og Skidte baade af Forordningen og mig«. Straks derefter blev 
Hylter omringet »af een deel Bønder og dito Karle, ja jeg blev og ilde 
begegnet og medhandlet ud af nogle af dem, med Slag, og Stød til Jor
den«, men det lykkedes dog med besvær at slippe bort fra »disse Dievels

70 Suppliker 1785 (7Q410).
71 En sag fra 1769 endte hos generalprokurøren. Hans betænkning ses i: Henrik Stampe: Er

klæringer, Breve og Forestilinger VI Deel, København 1807, s. 64-66.
72 Houby-sagen 1776-77 bygger på Kancelliets Brevbog 1176/1776 og 1594/1776 samt Sj. T. 

48/1777 og kone, og indlæg dertil.
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Mennisker«. »Hvorledes det nu, saa vel med Houbye byes Gaardmænd, 
der ventelig har taget StadePenge af de ulovlige Handelsmænd ... tillige 
med foranførte Forbrydere ... skal forholdes, beroer paa De høye og goe- 
de Herrer i Rente Cammeret«, men Hylter undlod dog ikke at bemærke, at 
han forventede at nyde en rimelig belønning for sin indsats.

Brevet passerede i de følgende måneder fra Rentekammeret via Kom- 
mercekollegiet, Danske Kancelli, stiftamtmanden og amtmanden til Hol- 
stein, der foruden at være byfoged i Store Heddinge også var herredsfo
ged for Stevns og Fakse herred, under hvilken jurisdiktion Houby hørte. 
På ordre fra kancelliet foretog herredsfogeden et eksaminationsforhør af 
en del af de implicerede, deriblandt Hylter og nogle af Køge-skomagerne 
(dog ikke Espen Hansen). Håndværkerne kunne vanskeligt benægte, at 
der havde været udsalg af varer, men Køge-skomagerne stillede sig - klo- 
geligt nok - noget skeptisk over for, om oldermanden havde benyttet 
præcis det ordvalg, som Hylter tillagde ham.

Forhøret blev fremsendt til kancelliet. Her modtog man også et brev fra 
Hylter, der ikke mente, at sagen var blevet undersøgt til bunds ved et sted
fundne forhør. Kancelliet overhørte denne protest. I stedet valgte man en 
blød - og hurtig og billig - løsning: stiftamtmanden fik forhøret retur med 
besked om at indberette, »hvorledes De formeene, at de skyldige, for denne 
Gang, uden videre Action kunde være at ansee«. Knuth fulgte den bløde li
nie, idet han fremførte, at de skyldige »for største Deel ere fattige Haand- 
værks Folk, som ikke uden Møye og Bekostning maa søge deres bedste 
Fortieneste ved Markeds-Reyser«. Han foreslog derfor, at de slap med en 
advarsel. Resultatet blev dog, at de blev idømt bøder på 4-6 mk »efter deres 
Formue«, men dette kan kun have været en bagatel af værdien af de med
bragte varer. Historien melder intet om, hvorvidt Hylter fik sin belønning.

8 år senere blev centraladministrationen atter mindet om Houby mar
keds eksistens.73 Denne gang var det den nye strandkontrollør Alsbach, 
der rejste problemet. I et brev af 26.6.84 oplyste han sine foresatte i Ge
neraltoldkammeret om, at han tre dage forinden havde været i Houby, 
hvor han »forefandt et Marked større og folkerigere end noget hidtil i Sto- 
rehedinge«. Men da han var alene sammen med en betjent, fandt han det 
»bæst og unægtelig sickerst for mine Læmmer« at afholde sig fra at kon
fiskere varer, og han nøjedes da med at optegne kræmmernes navne og 
adresser. Listen, der omfatter 18 navne fra Næstved, Køge, Ringsted, Sto
re Heddinge og Jomfruens Egede, fulgte med som bilag.

73 Houby-sagen 1784-85 bygger på Kancelliets Brevbog 1315/1784, 312/1785, 1231/1785 
og 1524/1785 samt (især) Kancelliets Breve 1524/1785.
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Via kancelliet, stiftamtmanden og amtmanden endte Alsbach’s indbe
retning hos herredsfoged Holstein, og han lagde ikke skjul på, hvad han 
mente om markedet i Houby: »Uagtet de kraftigste Foranstaltninger have 
været føyet for at afskaffe den Handel ved Houbye Kilde ... har dog Pøbe- 
lens Sammenløb, foranlediget af en blind Overtroe om Kildevandets sær
deles Virkning, giordt det umuelig at hindre hvad Kiøb og Salg, der fore
tages. - Ingen kiender Forbrydere, Stædets Bønder undrage sig fra at give 
Assistance, og den minste Bevægelse der foretages til de faldholdne Vares 
Confiscation, sætter paa Øyeblikket Forsamlingen i bevægelse, saa at 
Rettens Betiente maae salvere sig med Flugten, saafremt de vil beholde 
Lemmerne ubeskadiget. - Der er derfore intet andet Middel til den paa
klagede Misbrugs Afværgelse for Haanden, end at en militair Comando 
maatte indfinde sig Dagen før St. Hans dag for at holde de Handlende fra 
at opslaae Boder m.v., og naaer da disse betimelig bleve bekiendtgiordte 
saadan Skridt, kan de tilskrive sig selv den Ulempe, deres Overhørighed 
mod de kongelige Anordninger vill paaføre dem« (!).

Amtmand Bielke følte sig ikke ganske overbevist om det rigtige i den 
dramatiske løsning. Over for stiftamtmanden gjorde han gældende, at det 
ville blive såre vanskeligt, at »forekomme Sammenløbet af Almuen« på 
denne dag, og så ville det også blive et »Savn for Sognets Fattige, til 
hvem udi Blokken ved Kilden gives en anseelig Deel«. Den bedste måde 
at hæmme markedet på ville nok være at mulktere dem, der indfandt sig 
med salg for øje.

Alsbach kom til at vente længe på svar. To gange rykkede han - sidste 
gang var d. 1.6.85. Han bad da om en ordre om, hvordan han skulle for
holde sig nærmestkommende Skt. Hans aften, og han erklærede, at han 
sagtens kunne forestille sig et stort tiløb denne gang, »da den sidste For
brydelse endnu icke er strafet, og de derfor troer, at have et stiltiende Pri
vilegium«.

Det var stiftamtmanden, der havde smølet med sagen. Han modtog den 
i august, men først i februar begyndte han at indhente supplerende oplys
ninger hos de forskellige købstadsmyndigheder,74 og endelig d. 16.6 ind
leverede han sin indstilling til kancelliet. Brockenhuus slog fast, at sæl
gerne iflg. forordningen havde forbrudt alle deres varer til angiveren, 
altså Alsbach. Problemet var bare, at man hverken kendte varernes kvan
titet eller kvalitet. Ligeledes var den i forordningen fastsatte procedure 
blevet afveget på forskellige punkter, bl.a. ved, at der ikke var sket nogen

74 Svarbrevene herfra viser, at flere af de angivne navne var falske. Men en række borgere i 
Køge og Næstved indrømmede, at de havde solgt varer i Houby juni 1784.
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anholdelse! Derfor kunne Alsbach strengt taget heller ikke betragtes som 
angiver og følgelig heller ikke modtage nogen dusør. Ligeledes mente 
Brochenhuus, at det måtte være tilstrækkeligt, at sælgerne fik en »alvorlig 
Irettesættelse«. Til Holsteins ønske om en militær kommando bemærkede 
han, at forordningen befalede alle godsejere at være øvrigheden behjælpe
lig med at lade omløbende kræmmere pågribe. Derfor måtte ejeren af det 
gods, hvorpå Houby marked fandt sted, være pligtig til at give assistance 
til pågribelse af dem, der indfandt sig på markedet. Og når det tillige over
alt blev bekendtgjort, at »hvo som drister sig til at indfinde sig ved oven- 
meldte Kilde for der at fallholde Vahre, kand vente sig derfor uden 
Skaansel paa det allerskarpeste at vorde anseete, finder jeg ingen Anled
ning til at tvivle om, at den ulovlige Markeds-handel ved Houbye Kilde ... 
jo af sig selv skulle henfalde«. Man kan have sin alvorlige tvivl om, hvor
vidt Brockenhuus selv troede på de smukke ord, og flere medlemmer af 
kancellikollegiet synes da også at have været stemt for en skarpere for
mulering, men resultatet blev alligevel en kancelliresolution, der nærmest 
ord til andet fulgte stiftamtmandens indstilling.

Det er vel næppe nødvendigt at tilføje, at Houby marked levede videre 
i bedste velgående ...

Konklusion

Denne artikel har haft et økonomisk såvel som et administrationshistorisk 
sigte.

Markedslisterne, der blev indført ved forordningen af 13.2.1775, giver 
en glimrende mulighed for at undersøge, hvem der drog på marked og hvil
ke varer, de medbragte. Analysen viser, at især kræmmere og skomagere 
satte et meget stærkt præg på markedslivet, men også hattemagere, hand
skemagere, felberedere, bogbindere og guldsmede var flittige markeds
gæster. Derimod drog købmænd, snedkere, grovsmede, vævere og skræd
dere meget sjældent på rejse. Markedernes betydning som formidlere af 
varestrømme afhænger derfor i høj grad af, hvilke produkter man taler om.

De fleste sjællandske købstæder fik i løbet af et år besøg af markeds
sælgere fra over halvdelen af købstæderne på Sjælland, og mange byer 
havde også en pæn invasion fra Fyn. Det forekommer i denne sammen
hæng rimeligt - med Hanssen - at antage, at markederne kan have bidra
get til at knytte landsdelene tættere sammen, ligesom de kan have haft be
tydning for den faglige samhørighed mellem udøvende inden for samme 
fag i forskellige dele af landet.



Sjællandske markeder 1775-1800 37

Der er imidlertid stor forskel på antallet af tilrejsende til de enkelte 
markeder. Nogle småbyer med beskeden efterspørgsel formåede kun at 
tiltrække en lille skare af sælgere fra de nærmeste byer. Andre små køb
stæder havde derimod et forholdsvis pænt besøg. Disse byer manglede 
håndværkere inden for en række fag, og dette gav fremmede sælgere gode 
muligheder for en rimelig afsætning. Omvendt kan en stor rejseaktivitet i 
nogle tilfælde (mest udpræget for skomagerne i Køge) forklares med en 
lokal »overbefolkning« af udøvende inden for bestemte fagområder.

Under alle omstændigheder er omfanget af markedshandel et produkt 
af mange faktorer, også ikke-økonomiske forhold. Visse markeder havde 
ry for at være særligt gode (på Sjælland gjaldt dette især for markeder i 
Roskilde, Ringsted og Slagelse), og der har uden tvivl været tale om en 
selvforstærkende effekt, som yderligere blev fremmet af markedernes sto
re sociale funktion. De sociale aspekter har givetvis også formået at holde 
liv i langt flere markeder, end der var behov for ud fra en rent økonomisk 
betragtning.

Der var sejglivede myter om markedsvarernes dårlige kvalitet og om 
usædelighed og drukkenskab, men kun ganske få af de sjællandske magi
strater og byfogeder udtalte sig principielt negativt om markedslivet. 
Tværtimod reagerede de fleste købstadsmyndigheder meget kraftigt, da 
Kommercekollegiet i 1775 tog initiativ til en begrænsning af markeds
handelen. Mange hæftede sig ved, at konkurrencen mellem de handlende 
førte til et lavt prisniveau til fordel for køberne, der da også i stort omfang 
udsatte deres nødvendige indkøb netop til markedsdagene. Sælgernes for
del bestod i, at markederne på én gang indbragte dem en pæn sum penge, 
som de havde brug for til skattebetaling, indkøb af materialer mv. Som det 
ses, levede mange håndværkere altså ikke så meget af bestillingsarbejde 
som af at fremstille varer til en (i princippet) ukendt kundekreds. Det er et 
aspekt, der ofte overses, når man taler om ældre tiders håndværk.

Markederne spillede imidlertid også en rolle for fødevareforsyningen. 
De store lokale prisforskelle på levnedsmidler gjorde det hensigtsmæssigt 
for mange markedssælgere at opkøbe deres vinterprovision i forbindelse 
med et besøg på et fremmed marked. Og Køge-borgerne brugte den loka
le fødevaremangel i forårstiden som et argument for, at byen burde have 
et ekstra krammarked.

Selv om ansøgningerne om ekstra markeder tydeligvis er præget af op
havssituationen (så nogle af dem indeholder absurde overdrivelser eller 
fromme ønsker, som end ikke ansøgerne kan have troet ret meget på), vid
ner dette materiale klart om, at mange købstadsmyndigheder anså marke
der for at være en økonomisk løftestang for byen. Og navnlig købstæder,
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der trivedes meget dårligt, kunne føle et sådant behov. Så Stampe havde 
ikke helt uret i, at »jo siettere en Bye er, jo flere Markeder holdes der« - 
selv om dette naturligvis er en grov forenkling.75 Ansøgningerne viser 
også, at mange magistrater og byfogeder holdt et vågent øje med naboby
ernes rettigheder, og man fornemmer en udbredt tro på, at fremgang for 
de nærmeste købstæder nødvendigvis måtte betyde tilbagegang for den 
by, man selv boede i.

Indtrykket bliver langt mere speget, når det drejer sig om den centrale 
og regionale administrations behandling af sager vedr. markeder og 
spørgsmål om indenlandsk handel i det hele taget. Forordningen fra 1775 
tilsigtede helt klart en stramning af den gamle, monopolprægede handels
lovgivning. Målet var at komme omløben med varer til livs, og midlerne 
var markedspas, kombineret med hårde mulkter til de formastelige og ri
gelig belønning til angiverne.

Kommercekollegiet stod for udformningen af forordningen, og kolle
giets behandling af de talrige dispensationsansøgninger i 1775 var da 
også særdeles principfast. Så meget endda, at kollegiet trodsede en ind
stilling fra både amtmanden og byfogeden i Sorø og besluttede at tilbage
kalde et kgl. privilegium for i stedet at udbetale pension til en mand, der 
sagtens kunne klare sig selv, hvis han fik lov til at fortsætte sit hidtidige 
liv som landpranger.

I Danske Kancelli’s administration mærker vi derimod ingen tendenser 
til stramning. Kancellikollegiet, der i meget høj grad byggede sine af
gørelser på stiftamtmandens indstillinger, var tilbøjelig til at efterkomme 
alle ansøgninger om oprettelse af nye markeder - medmindre købstads
styrelsen i en af nabobyerne kunne anføre særdeles tungtvejende argu
menter imod dette.76 Det sjællandske billede svarer ganske godt til Mar- 
tensen - Larsen’s indtryk efter en gennemgang af markeds- og andre han
delssager fra Thy og Mors frem til midten af 1800-tallet: »Ser man efter i 
sømmene, så er det praktisk taget altid egnen, der har fået sine ønsker op
fyldt hos kongemagten og i cancelliet, ikke en generel landspolitik, der er 
gennemført på stedet via påbud og trusler om straf«.77

Mest påfaldende er imidlertid kancelliets og stiftamtmandens åbenlyse 
mangel på evne og vilje til at gribe ind over for kildemarkederne. Selv i

75 Henrik Stampe (se note 71) V. Deel, København 1797, s. 392.
76 Da Skælskør i 1788 ansøgte om et hestemarked, mødte det protest fra magistraten i Kor

sør. Hertil bemærkede stiftamtmand Haxthausen, at Korsør blot kunne søge om det sam
me; »dens Efterladenhed i at søge om sligt« kunne ingenlunde betragtes som en gyldig 
grund til at afvise ansøgningen fra Skælskør. (Sj. T. 778/1788 med kone, og indlæg).

77 Martensen - Larsen (se note 7), s. 148.
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1777 - bare to år efter forordningen - nøjedes man med at idømme de 
handlende i Houby nærmest symbolske bøder og at give dem en henstil
ling om at standse den ulovlige praksis. Andre hensyn (deriblandt hensy
net til det lokale fattigvæsen) vejede tungere. Taberne i spillet var de un
derordnede embedsmænd, der udførte deres pligt og indberettede den 
ulovlige handel, men ikke fandt nogen lydhørhed fra højere sted.

Det undersøgte kildemateriale er for utilstrækkeligt til at kunne udtale 
sig nærmere om den tilsyneladende modsætning mellem Kommercekolle- 
giets og kancelliets administration af næringssager. Derimod kan man vist 
nok med rimelig stor sikkerhed antage, at den ulovlige »Misbrug ved Bis
sekram og Omløben« fortsatte ganske uanfægtet i årtierne efter 1775. Det 
store antal dispensationsansøgninger fra 1775 giver i sig selv et indtryk 
af, hvor udbredt og alment accepteret denne næringsvirksomhed har 
været. Martensen-Larsen anfægter den traditionelle opfattelse af by-land- 
relationer, der focuserer på byernes handelsmonopol og anser land- og 
forprang mv. for at være undtagelser fra reglen. Han finder det mere frugt
bart at tage det modsatte udgangspunkt, dvs. at betragte lovgivningen som 
mere eller mindre vellykkede forsøg på at indskrænke »den gamle han
delsfrihed«.78 Ganske vist var afstanden mellem købstæderne og afstan
den til centralmagten væsentligt større i Nordvestjylland end på Sjælland, 
men det forekommer alligevel ikke urimeligt at overføre dette perspektiv 
på Sjælland. Under alle omstændigheder viser nærværende undersøgelse, 
at centralmagten ikke nødvendigvis var mere effektiv, blot fordi man var 
tættere på magtens centrum.

Noter
Forkortelser: RA = Rigsarkivet 
LAK = Landsarkivet i København 
DK = RA. Danske kancelli 
KK = RA. Kommercekollegiet 1773-97. Danke Sekretariat 
SS = LAK. Sjællands stiftamt 
Sj.T = DK. Sjællandske Tegneiser

78 Sst.. s. 142.
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Af Nils Hybel

Årsagerne til stordriftens afvikling i senmiddelalderen har været et 
af de mest omdiskuterede emner i middelalderens agrarhistorie, 
og der er fremsat en række forskellige teorier herom. I sin dispu
tats fra 1989, »Crisis or Change«, foretog lektor, dr.phil. Nils Hy
bel et kritisk opgør med de malthusiansk/marxistiske teorier, som 
har præget engelsk og europæisk forskning i årtier. 1 det følgende 
skitserer han en ny forskningsstrategi, der ikke søger stordriftens 
afvikling forklaret med én enkelt teori, men i stedet analyserer den 
indre struktur i de enkelte landes og områders specifikke godssy
stemer. I den sammenhæng søges også den danske stordrift ind
placeret som en specifik type inden for et almeneuropæisk spek
trum.

Man har ment, at stordriftens afvikling i senmiddelalderen var en funk
tion af højmiddelalderens befolkningsvækst. I løbet af 1200-årene resul
terede ekspansionen i jordudpining og forarmelse af landbefolkningen. 
Resultatet var, at befolkningstallet begyndte at falde i begyndelsen af 
1300-tallet, og denne tilbagegang, har man ment, var anstødsstenen til de 
vesteuropæiske godssystemers forfald i senmiddelalderen. Af mange for
skellige grunde holder denne tankegang ikke. Det mest graverende pro
blem er, at den demografiske forskning ikke tyder på befolkningstilbage
gang, før pestepidemierne ramte Vesteuropa fra midten af det 14. århun
drede.1

Derfor, og fordi det stærke befolkningsfald i anden halvdel af århun
dredet uden tvivl havde betydning for godsøkonomien, ser man nu igen, 
efter mere end hundrede års bestræbelser på at nedtone Den sorte Døds

1 Om teoriernes sammenbrud i engelsk forskning se Nils Hybel, Crisis or Change. The 
Concept of Crisis in the Light of Agrarian Structural Reorganization in Late Medieval 
England, Århus 1989. Om det samme emne i vesteuropæisk og dansk sammenhæng se 
Nils Hybel, »Teorier om de vesteuropæiske godssystemers afvikling i senmiddelalde
ren«, Danmark i Senmiddelalderen, red. Per Ingesman og Jens Villiam Jensen, Århus 
1994.
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betydning, en stigende vægtning af pestepidemiers sociale og økonomi
ske konsekvenser i historieskrivningen. Det er bestemt et interessant 
og væsentligt forskningsfelt, men det vil ikke kunne give svar på, hvor
for den vesteuropæiske stordrift blev afviklet i senmiddelalderen, al 
den stund processen havde været i gang længe, da pesten kom til Eu
ropa.

Vejen frem er ikke at rekonstruere nye almengyldige teorier om befolk
nings-, pris-, løn- og jordrenteudviklingens indflydelse på godsdriften. 
For det første fordi makroøkonomiske teorier kun i begrænset omfang 
kan forklare sociale og økonomiske forandringer i samfund, der ikke helt 
er behersket af markedsøkonomi. Den senmiddelalderlige godsøkonomi 
var markedsorienteret i forskellig grad. For det andet fordi stigende mar
kedsorientering af landbrugsproduktionen historisk har vist sig både i for
bindelse med hovedgårdsdriftens styrkelse og forfald. For det tredje fordi 
opløsningen af den vesteuropæiske stordrift strakte sig over flere århund
reder, og i perioden indtil 1348 fandt sted under indtryk af såvel stigende 
som faldende priser og lønninger. For det fjerde fordi der er tale om flere 
forskellige typer stordrift, som på forskellige måde må have været under 
indflydelse af den almindelige konjunkturudvikling. For det femte fordi 
de geografiske og naturgeografiske forudsætninger for stordriften var for
skellige.

Anvendt om senmiddelalderens vesteuropæiske stordrift er begrebet 
godssystem temmelig rummeligt. Som vi skal se, var stordriften organi
seret ret forskelligt og endvidere ujævnt fordelt ud over Nordeuropa. 
Der gives adskillige vidnesbyrd om godsdrift i Frankrig, Nederlandene 
og de vestlige dele af Tyskland i slutningen af det 13. og begyndelsen 
af det 14. århundrede. Men i det samlede billede stod godssystemerne 
stærkest i England og Danmark mellem 1250 og 1350. Afviklingen var 
i vid udstrækning tilendebragt på kontinentet, da det klassiske engelske 
godssystem blev reetableret, og da de første sikre vidnesbyrd om stor
drift i Danmark viser sig i kilderne fra begyndelsen af det 13. århundre
de.

Det er meningsløst at søge den nordvesteuropæiske godsdrifts afvik
lingsproces belyst af én samlet teoridannelse. Interessen samler sig godt 
nok om en række fælles teorielementer, men de indgår ikke i et samlet 
mønster uafhængigt af tid og rum og af de konkrete strukturer og struk
turforandringer, de er rettet mod at skulle begrunde. Vejen ud af det teore
tiske vakuum består i at reorganisere kendte teorielementer og tilføje dem 
nye rettet mod forklaringen af de konkrete strukturer og strukturforan
dringer i deres tids- og rumlige sammenhæng. Man må med andre ord
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ændre forskningsstrategien mod at analysere de specifikke godssystemers 
indre strukturer i det sociale og økonomiske miljø og i de geografiske om
givelser, de eksisterede i.

I det følgende vil denne forskningsstrategi blive konkretiseret, uden 
dog inden for dette bidrags rammer at kunne blive fuldt udfoldet. Der vil 
blive præsenteret en rekonstrueret forståelse af årsagerne til den klassiske 
engelske hovedgårdsdrifts afvikling fra sidste halvdel af det 13. århundre
de. I tilknytning hertil vil de kontinentale og engelske godssystemer og 
domæneafviklingens former frem mod 1350 efterfølgende blive analyse
ret. Endelig vil den danske stordrift blive undersøgt og indplaceret i den 
vesteuropæiske typologi med henblik på at antyde et forklaringsmønster 
til dens ud- og afvikling.

Det klassiske godssystem

Den middelalderlige godsdrifts idealtype bestod som bekendt af en do
mæne, der hovedsageligt blev opdyrket af hoveripligtig livegen arbejds
kraft under direktion af en forvalter. Systemet må i det 13. århundrede 
betegnes som en anakronisme. Som allerede anført var det stort set for
svundet fra kontinentet, hvorimod det i England fik en opblomstring i 
begyndelsen af århundredet. Det er et åbent spørgsmål hvorfor. Den 
klassiske godsdrift blev især udbredt på de gejstlige besiddelser, så 
måske kan opblomstringen ses som en forsinket gejstlig systemimport 
fra kontinentet. Måske har det blot sammenhæng med, at England var 
økonomisk tilbagestående og et europæisk periferiområde omkring 
1200.

Selv om systemet på kontinentet oprindeligt var subsistensøkonomisk 
orienteret, har det historisk vist sig, at den klassiske godsdrift, især i peri
feriområder, udmærket kunne indgå i en ekspanderende markedsøkono
mi. Men den hoveribaserede godsdrift havde svært ved at tilpasse sig til 
de befolknings- og markedsbetingede konjunktursving, og det så meget 
desto mere hvis arbejdsdelingen og urbaniseringen i regionen tog til, og 
den derved mistede sin perifere status.

I 1200-tallets England var man udmærket klar over de problemer, for
valteren havde med at få hovbønderne til at yde det arbejde, de var plig
tige til. I Le Dite De Hosebonderie indskærper Walter de Henley forvalte
ren, at der bliver holdt nøje opsyn med de livegne bønders snyderi og for
sømmelser med deres arbejde. Af denne afhandling og af to andre overle-



Godssystemerne i England, Danmark og på kontinentet ca. 1200-1350 43 

verede skrifter om hovedgårdsdrift fra det 13. århundrede fremgår det, 
hvordan denne driftsform krævede et veludviklet kontrolsystem, der kun
ne dæmme op for en modvillig arbejdskrafts utallige muligheder for sny
deri og tyveri. Det fremgår også, at en del af kontrollen lå i hænderne på 
landbyfællesskabet, som af deres egen kreds valgte den provost, der sam
men med forvalteren - bailiff - stod for den daglige drift af hovedgården 
og for opsynet med tjenestefolkenes og hovbøndernes arbejde. Bønderne 
var ikke alene i besiddelse af produktionsmidler til deres eget livs opret
holdelse og til dele af hovedgårdens dyrkning, de var også direkte invol
veret i kontrollen med deres eget hoveri, de naturaliemodydelser de mod
tog samt med fastsættelsen og indkrævningen af eventuelle afløsninger af 
arbejdet til pengeydelser.2 På kontinentet var hoveriet efter alt at dømme 
bestemt heller ikke højt værdsat i det 13. århundrede. På de store do
mæner i Thüringen blev værdien af hoveriarbejde sat til mellem det halve 
og en tredjedel af lønarbejde.3

Hoveriet må have været ineffektivt og ressourcekrævende, og det ikke 
alene i hovedgårdsdriften. Hoveriet må også have virket forstyrrende ind 
på bøndernes drift af deres egne jorde. Både herre og bonde kunne have 
interesse i at få afløst hoveriet med pengeydelser. Herren kunne spare ud
gifterne til opsynet med bøndernes modvillige arbejde og tillige de 
naturaliemodydelser, som var knyttet til hoveriet. Bønderne kunne kon
centrere sig fuldt ud om driften af deres egen jord. For herren må incita
mentet være blevet styrket i takt med prisernes og befolkningstallets stig
ning, for bønderne må det i almindelighed være blevet svækket, med min
dre de havde udsigt til, at hoveriet blev konverteret til faste sædvanemæs
sige pengeydelser.

Værdien af de naturaliemodydelser, hovbønderne modtog, steg i takt 
med priserne. Både i England og på kontinentet var det reglen, at 
tvangsarbejde blev modsvaret af naturalieydelser, som i visse tilfælde 
påviseligt gjorde værdien af hoveriet lig nul.4 Hertil kom, som den rus-

2 Walter de Henley, Le Dite De Hosebonderie; se især afsnittet om, hvordan arbejdskraften 
skal kontrolleres. De to andre skrifter om hovedgårdsdrift er Hosedonderie og Seneschau- 
cie, begge med ukendt forfatter; se her afsnittene om »Le Office de Bailiff« og »Del Offi
ce de Prouost«. Walter de Henley: Husbandry, together with an anonymous Husbandry, 
Seneschaucie and Robert Grosseteste's Rules, ed. E. Lamond, London 1890.

3 F. Lütge, Die mitteldeutsche Grundherrschaft, Jena 1934.
4 Georges Duby, Rural Economy and Country Life in the Medieval West, London 1968, s. 

269.1 England er disse naturaliemodydelser mest kendt i forbindelse med de såkaldte boon 
days - hoveri i landbrugets spidsbelastningsperioder. Paul Vinogradoff, Villainage in Eng
land. Essays in English Mediaeval History, Oxford 1892, s. 157.
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siske historiker Paul Vinogradoff for mange år siden observerede, at den 
klassiske hovedgårdsdrifts akilleshæl var befolkningsvæksten - ikke be
folkningsnedgangen, som blev hovedtanken i de senere udviklede malt- 
husiansk/marxistiske teorier.5 Befolkningsvæksten i det 13. århundrede, 
hvorom der ikke kan herske tvivl, kunne ikke udnyttes under det klassi
ske driftssystem, fordi de livegnes arbejdsydelser var knyttet til de ufri 
brug og ikke de ufri bønder. Det betød på den ene side, at arbejdsydel- 
serne på det enkelte brug har været relativt faldende i takt med husstan
dens vækst, og på den anden side øgede muligheder for, at overskuds
befolkningen kunne afvandre til og/eller søge beskæftigelse i andre er
hverv.6

Der var grunde nok til at afvikle den hoveribaserede hovedgårdsdrift 
under den positive befolknings- og prisudvikling i anden halvdel af det
13. århundrede. På den ene side var der grund til at opløse de discipli
nerings- og kontrolproblemer, man stod over for i arbejdsprocessen. På 
den anden side var der grund til at bringe den samlede jordrente - ho
veriet og pengeydelserne - i trit med befolknings- og prisudviklingen. 
Begge dele kunne opnås ved at afløse hoveriet med variable pengeydel
ser.

Grundene til at opgive hovedgårdsdriften blev ikke mindre markante i 
begyndelsen af det 14. århundrede, men de ændrede sig på grund af 
omsvinget i prisudviklingen. Fra omkring 1300 og frem til kornprisernes 
himmelflugt i årene 1315-18 kunne prisudviklingen for vegetabilske pro
dukter ikke følge med priserne på de animalske. Denne udvikling må 
have stimuleret hoveriets afvikling og lagt grunden til den stigende ani
malske produktion - først og fremmest det stigende fårehold. Men et end
nu alvorligere slag ramte det markedsorienterede kornproducerende klas
siske engelske godssystem i midten af 1320’erne.

Kornpriserne havde været jævnt stigende fra midten af det 13. århund
rede kun afbrudt af tilbagefald i årene 1296-90 og 1301 -04 og stærke stig
ninger i 1315-18 og 1322. Fra midten af 1320’erne faldt priserne med 
10% til 20% sammenlignet med prisniveauet i hele første fjerdedel af

5 Paul Vinogradoff i The English Historical Review, Vol. XV, nr. LX, 1900, s. 778.
6 Vor viden om de engelske bønders mobilitet og inddragelse i ikke-agrare beskæftigelser i 

det 13. og 14. århundrede er blevet væsentlig forøget med især »Toronto-skolens« syste
matiske udnyttelse de talrige court rolls. Se f.eks. Anne Reiber Dewindt, »Redefining the 
Peasant Community in Medieval England: The Regional Perspective«, Journal of British 
Studies, Vol. 26:1, 1987.
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århundredet.7 Kornprisfaldet blev fulgt af prisfald på levende dyr og ikke 
mindst uld.

I og med at vi i dag ved, at befolkningstilvæksten rettede sig op efter 
det afbræk, som fulgte med hungerårene 1316-18, står vi uden forklaring 
på denne vending i prisudviklingen.8 Det er ikke utænkeligt, at prisfaldet 
skal ses i sammenhæng med en forøgelsen af kornimporten fra de østelbi- 
ske områder til Vesteuropa stimuleret af de høje vesteuropæiske kornpri
ser under hungerårene og den forøgede militæraktivitet i begyndelsen af 
århundredet. Også det kornproducerende England var i 1320’erne blevet 
importør, og der er dokumentation for, at kornimporten gjorde indtryk i 
England.9 Men hvad nu end forklaringen er, må prisfaldet i hvert fald have 
påvirket den til kornmarkedet producerende del af den engelske hoved
gårdsdrift negativt.

7 Indekserede middelsalgspriser for hvede, rug, byg, havre og ærter: (1330/31-1346/47 = 
100).
1300/01-1324/25 130
1325/26-1349/50 101
Hvis de ekstremt høje priser i 1315/16 (294), 1316/17 (292) og 1321/22 (215) udskiftes 
med basis indekstallet 100, modificeres prisfaldet som følger: 
1300/01-1324/25 110
1325/26-1349/50 101
Kilde: D.L. Farmer, »Prices and Wages«, kap. 7, tabel A, i H.E. Hallam (red.), The Agra
rian History of England and Wales, Vol. II: 1042-1350, Cambridge 1988, s. 790-791.
Et nogenlunde tilsvarende billede kan fremvises fra den hos J.E.T. Rogers, A History of 
Agriculture and Prices in England, Vol. I, London 1866, bedst dokumenterede region i og 
omkring Oxfordshire.
Maximum hvedepriser i £ pr. quarter:
1302-25 0,541
1326-49 0,341
Fald 37%
De høje priser i 1316-18 og 1322 udskiftet med gennemsnitsprisen i hele perioden 1302- 
49 (0,441):
1302-25 0,410
1326-49 0,341
Fald 16%
Kilde: H.A. Miskimin, Money, Prices and Foreign Exchange in Fourteenth-Century Fran
ce, New Haven 1963.

8 J.C.Russell, »The Effects of Pestilence and Plague, 1315 -1385«, Comparative Studies in 
Society and History, Vol. VIII, 1965; J.C. Russell, »The Preplague Population of Eng
land«, The Journal of British Studies, Vol. V:2, 1966; Zvi Razi, Life, Marriage and Death 
in a Medieval Parish. Economy, Society and Demography in Halesowen 1270-1400, Cam
bridge 1980, tabel 2, s. 31.

9 I 1325 sender den engelske konge et brev til borgmesteren og sherifferne i London, hvori 
han beordrer, at de sørger for at bringe kornprisen i overensstemmelse med, hvad man kan 
købe korn for hos kornkøbmænd, da kongen er blevet orienteret om, at store kvantiteter 
korn af forskellig slags er blevet importeret til byen fra Flandern. Calendar of Close Rolls, 
Edw. II, 1323-1327, s. 286.
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Hoveriets gradvise afvikling og nedlægningen af domæner i England 
fra anden halvdel af det 13. århundrede kan have medvirket til at uddybe 
den sociale stratifikation blandt bønderne. Selv om man skal være forsig
tig med at slutte fra jordebøgerne til den sociale lagdeling blandt bønder
ne, fordi studier af court rolis har vist, at bønderne i udstrakt grad udvek
slede jord indbyrdes,10 står det i hvert fald fast, at man i bondesamfundet 
havde en klasse af storbønder, som var afhængige af fremmed arbejds
kraft.

I sine beregninger over biskop Cleeves Gloucestershire-bønders øko
nomi går Christopher Dyer ud fra, at en bonde med en yardland anvendte 
lønnet arbejdskraft omkring 1300." Hvis det har været almindeligt, har 
storbøndernes arbejdskraftbehov været ganske omfattende. Omkring 23% 
af de fri og 26% af de livegne bønder optegnet i the Hundred Roils sad på 
besiddelser på en yardland eller mere.12

Det må have påvirket hovedgårdsdriften. Storbønderne optrådte som 
konkurrenter til godssystemet, fordi de producerede til det samme korn
marked og hentede arbejdskraft fra det samme arbejdsmarked. Pengeaf
løsningerne af hoveriet accentuerede lønarbejdets betydning i godsdrif
ten, samtidigt med at de bidrog til at markedsrette bøndernes produktion - 
især hos de storbønder, som havde brug for lønnet arbejdskraft og klin
gende mønt til betaling af jordrente. Her ligger nok en anden delforkla
ring bag prisfaldet i anden fjerdedel af det 14. århundrede. Bøndernes 
voksende markedsproduktion må have betydet stigende udbud af korn. 
Samtidigt har konkurrencen om arbejdskraften sikkert bidraget til, at løn
ningerne i modsætning til priserne udviklede sig svagt positivt helt frem 
til 1350.13 Begge forhold må have virket negativt ind på hovedgårdsdrif
tens rentabilitet.

10 Bøndernes indbyrdes udveksling afjord synes at tage til i løbet af det 13. århundrede. Dis
se transaktioner har ikke nødvendigvis bidraget til at skærpe de sociale skel i landsbyerne. 
De har nok primært haft til hensigt at omfordele jorden under hensyntagen til den enkelte 
husstands behov og ydeevne. E.A. Kosminsky, Studies in the Agrarian History of England 
in the Thirteenth Century, Oxford 1956, s. 21 Iff.; C.N.L. Brooke og M.M. Postan (ed.), 
Carte Nativorum. A Peterborough Abbey Cartulary of the Fourteenth Century, Oxford 
1960; R. Hyams, »The Origins of a Peasant Land Market in England«, The Economic 
History Review, 2nd series, Vol. XXIII, 1970; Anne Rieber Dewindt, »A Peasant Land 
Market and its participants: King’s Ripton 1280-1400«, Midland History, 1980; Lise Lar
sen, »Jordmarkedet på Wakefield - Et gods i Yorkshire 1274-1334«, upubliceret speciale
afhandling, Institut for Historie, Københavns Universitet 1990.

11 Christopher Dyer, Standards of Living in the Later Middle Ages. Social Change in Eng
land c. 1200-1520, Cambridge 1989, s. 109-118.

12 Kosminsky 1956, tabel 10, s. 216 og tabel 11, s. 223.
13 Hallam 1988, tabel 7.9, s. 774 og tabel 7.11, s. 777.
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Sammenfattende om det hoveribaserede klassiske godssystem kan det 
siges, at det i almindelighed har været såre ineffektivt og ressource
krævende, og at den beskrevne almindelige kontraproduktivitet i høj grad 
må være blevet eksponeret under positiv pris- og befolkningsudvikling. 
Reaktionen kom først på kontinentet. I England skete der ikke noget før 
midt i det 13. århundrede, hvor godssystemets manglende evne til at dra
ge fuld nytte af befolkningstilvæksten og justere renteudviklingen - dvs. 
hoveriet - til prisudviklingen tilsyneladende blev følelig. I fasen frem til 
prisfaldet i 1320’erne må det, i det mindste set ud fra en moderne rationel 
synsvinkel, have været en fordel at ændre driftsmåden mod etablering af 
variable jordrenter og løsere besiddelsesforhold. Vi skal i det følgende se 
på, hvordan dette ræsonnement svarer til den historiske udvikling på kon
tinentet og især i England.

Godssystemer og domæneafvikling 1200-1350

De vesteuropæiske godsbesidderes forsøg på at tilpasse sig til markeds- 
og konjunkturudviklingen kunne ikke indfries ved en simpel afvikling af 
hovedgårdsdriften og hoveriets afløsning med faste pengebetalinger. Det 
ville medføre, at værdien af den commuterede jordrente efterhånden måt
te blive udhulet på grund af den positive prisudvikling i tiden frem til 
1320’erne. Det har heller ikke været en meget bedre løsning at afløse 
hoveriet med faste pengeydelser og drive domænen med lønnet arbejds
kraft af samme grund, og fordi arbejdslønningerne var svagt stigende i 
hele perioden. Vejen frem var snarere at afløse hoveriet med variable pen
gebetalinger og fortsætte hovedgårdsdriften med lønnet arbejde. Det opti
male må have været at bortforpagte domænen og eventuelt afløse hoveriet 
på variable vilkår.

På adskillige franske og engelske godser blev hovedparten af arbejdet i 
domænedriften udført af lønarbejdere i det 13. århundrede, og antallet af 
lønarbejdere steg i takt med indskrænkningerne af hovedgårdsjordene. I 
hvert fald på de engelske Winchestergodser, hvor der var adskilligt flere 
famuli på de indskrumpede hovedgårdsjorde i 1355 end i midten af 1200- 
årene.14 Men spørgsmålet er, under hvilke former hoveriet blev afløst, og 
endvidere hvad de opgivne hovedgårdsjordes skæbne blev. Spørgsmålet

14 M.M. Postan, »The Famulus, the Estate Labourer in the Xllth and the XHIth Centuries«, 
The Economic History Review, Supplement 2, 1954; Georges Duby, »La seigneurie et 
1’economie paysanne. Alpes du Sud«, Etudes rnrciles, 1961.
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kan ikke besvares fuldstændigt. Udforskningen af domæneafviklingerne 
og hovedgårdsdriftens afviklingsformer lader stadig meget tilbage at øn
ske - selv i engelsk forskning.

Indskrænkningen af hovedgårdenes korndyrkning i perioden frem til 
1350 er dog efterforsket på adskillige af de store gejstlige øst- og syd- 
østengelske besiddelser - foruden Winchester blandt andet Westminster, 
Ramsay, Peterborough, Crowland samt Ely. Fra visse af disse godskom
plekser har vi heldigvis også viden, der giver os et billede af, hvordan 
man afviklede hovedgårdsdriften.

I Ely startede processen så småt allerede i 1250’erne, og den fortsatte 
helt frem til umiddelbart før Den sorte Død. I slutningen af det 13. år
hundrede forpagtede otte af godserne mindre dele af domænen bort, i ét 
tilfælde var det betragtelige dele og i et andet næsten al hovedgårdsjor
den. I begyndelse af det 14. århundrede kan der findes dokumentation for, 
at syv godser bortforpagtede betragtelige dele af deres jord. I takt med 
denne udvikling skete der en interessant forskydning i godsernes samlede 
indtægtsgrundlag. En sammenligning mellem årene 1256-57 og 1298-99 
viser, at de sædvanemæssige pengeydelser kun steg svagt fra £ 610 til £ 
630. Til gengæld steg indtægterne fra midlertidigt afløst hoveri stærkt - 
fra £ 105 til £ 170. Samtidigt næste tredobledes indkomsterne fra jordleje
kontrakterne - fra £ 345 til £ 900.

Flere eksempler viser, at denne udvikling fortsatte i begyndelsen af det
14. århundrede. På godset Great Shelford seksdobledes indtægterne fra 
midlertidige pengeafløsninger tilsyneladende i 1330’erne - 1319-31 £ 2 
mod 1340-42 £ 12. På Godserne Wisbech og Somersham havde kornpris
faldet i slutningen af 1320’erne tilsyneladende også stor effekt. I hvert 
fald tredobledes indtægterne fra midlertidige pengeafløsninger på begge 
disse godser. På Somersham var udviklingen mod variable pengeydelser 
endnu mere markant, når man ser på indtægterne fra jordlejekontrakterne. 
I 1299 kom ca. lh% af den samlede jordrente fra disse kontrakter. Efter 
kornprisfaldet 43 år senere i 1342 udgjorde disse indtægter ikke mindre 
end 57% af den samlede jordrente.

Man ser altså en begyndende bortforpagtning af dele af domænerne fra 
midten af det 13. århundrede og i tilknytning hertil stadigt flere midler
tidige pengeafløsninger af hoveriet samt begyndende etablering af kortva
rige lejekontrakter for bondebrug. I første halvdel af det 14. århundrede 
tog både omfanget af de midlertidige pengeafløsninger og lejekontrakter
ne ganske voldsomt til. Det er bemærkelsesværdigt, at der var tale om 
bortforpagtning til bønder, og at renten i kontrakterne var fastsat de cmno 
in annum ad voluntatem domini. Forpagtningsafgiften blev altså fastsat af
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herren år for år, modsat de forskellige elementer i den principielt fixerede 
assized rent.15

Crowland Abbey-godserne var placeret i nogenlunde samme udpræge
de agerbrugsområde som Ely-godserne - dvs. i Cambridgeshire, Lincoln
shire, Huntingdonshire, Leicestershire og Northamptonshire. At dømme 
efter godsregnskabernes oplysninger om opera synes det klart, at do
mænedriften i lighed med Winchester-godserne hovedsageligt blev båret 
af famuli. Pløjning, harvning og tærskning var ikke dele af hoveriet. Det 
bestod hovedsageligt af høstarbejde, grøftegravning og gødningsudkør
sel.

På godset Oakington synes dette mønster at fortsætte gennem hele det 
14. århundrede. Der forekom dog midlertidige salg af hoveri, uden at der 
kan spores nogen markant stigning efter Den sorte Død. Til gengæld er 
der kun ganske få spor efter egentlige forpagtningskontrakter på dette 
gods. Der er derimod overleveret mange af disse kontrakter fra godserne 
Dry Dary ton og Cottenham, men de dateres fra anden halvdel af det 14. 
århundrede.16

Fra Westminster Abbey’s besiddelser kender man to hoveriafløsnings
systemer, som begge må have været i anvendelse fra slutningen af 1200- 
tallet. Det ene system eksisterede allerede i det 12. århundrede, mens det 
andet først kendes fra godset Teddington’s jordebog fra 1312. Under det 
gamle system kunne man afløse ugedagsarbejdet med et sædvanemæssigt 
fastsat pengebeløb i en relativt kortvarig periode - som regel ét år eller 
mindre. Bønderne havde altså under det gamle system enten ugedags
arbejde eller ej, men altid sæsonarbejde. Det nye system betød, at hele 
hoveriet kunne afløses til en pris udregnet ad hoc. Fordelene ved det nye 
system var indlysende for Westminster-abbeden. For det første kunne 
man nu sælge præcis den mængde arbejde, som man var interesseret i - 
dvs. det arbejde man ikke havde brug for. For det andet gav salget relativt 
større indtægter end de gamle fastlåste afløsningsbeløb for fuldt ugedags
arbejde. Ikke mindst fordi disse beløb var fastsat lang tid før det 13. 
århundredes prisstigninger og næppe længere kan have haft reel sammen
hæng med værdien af det ugedagsarbejde, de afløste i slutningen af 
århundredet.

15 Edward Miller, The Abbey and Bishopric of Ely. The Social History of an Ecclesiastical 
Estate from the Tenth Century to the Early Fourteenth Century, Cambridge 1951, s. 100- 
110.

16 F.M. Page, The Estates of Crowland Abbey. A Study in Manorial Organization, Cambridge 
1934.
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Det stykvise salg af hoveri optræder i godsregnskaberne under posten 
vendicio operum på abbedens godser fra 1285 og ind i det første årti af det 
14. århundrede. Munkene var lidt mere konservative. De introducerede 
først systemet i løbet af 1330’erne. Det er meget forskelligt fra gods til 
gods, hvor meget der blev afløst i århundredet før 1348. På visse godser 
var hoveriet ganske ubetydeligt i slutningen af det 13., men til gengæld 
stigende i begyndelsen af det 14. århundrede. Generelt betragtet var hove
riet omfattende gennem hele perioden. Hoveriafløsningen tog først for al
vor fart i årtierne umiddelbart før Den sorte Død, da komprisfaldet var 
slået igennem.

I begyndelsen af det 14. århundrede eksperimenterede man med bort
forpagtninger af hele eller dele af visse Westminster-godsers hoved
gårdsjorde, men denne proces kom først for alvor i gang i 1360’erne og 
1370’erne. Afløsningerne af hoveriet havde derfor tilsyneladende ikke før 
1348 direkte forbindelse med bortforpagtningerne. De var snarere be
stræbelser på at tilpasse den til rådighed stående arbejdskraftsmængde til 
et fluktuerende behov, og på at bringe hoveriafløsningerne i overensstem
melse med den positive pris- og lønudvikling.17

Ramsay-abbediets kornproduktion stagnerede i århundredet før Den 
sorte Død, men stagnationen i indtægterne fra hovedgårdsdriften blev op
vejet af stigende indtægter fra pengeafløsninger af hoveriet og udlejnin
ger af dele af hovedgårdsjorden. Afløsningen af hoveriet med pengeydel
ser tog til i løbet af sidste halvdel af det 13. århundrede. Fra dette tids
punkt bliver en stigende del af fæsteforholdene ændret til, hvad der i regn
skabernes terminologi kaldes ad censum, dvs. en årlig afløsning af den på 
et brug samlede hvilende rente- og hoveribyrde. Som supplement til den
ne reintroduktion af de allerede fra det 12. århundrede kendte ad censum- 
fæsteforhold steg også det stykvise salg af diverse hoveriforpligtigelser, 
men det var kun ad centum-reformen, som ændrede fæsteforholdene af
gørende. Ved reformen fik man bragt bevægelse i den ellers fixerede sæd
vanemæssige jordrente og hoveriet. Variabel jordrente blev også indført, 
da man i det 14. århundrede begyndte at udleje dele af hovedgårdsjorde
ne. Det samlede resultat af ad centum- og udlejningspolitikken afspejler 
sig i regnskaberne som stigende jordrenteindtægter.18

På det foreliggende grundlag er det umuligt at udtale sig om, hvornår

17 Barbara Harvey, Westminster Abbey and its Estates in the Middle Ages, Oxford 1977, s. 
131, 148-152, 225-324.

18 J. A. Raftis, The Estates of Ramsay Abbey. A Study in Economic Growth and Organization, 
Toronto 1957, kap. VIII.
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og hvor domænedriftsafviklingen var stærkest i England. Det er doku
menteret, at afviklingen var i gang så tidligt som i 1250’erne, og at den 
visse steder blev styrket i årtierne lige før Den sorte Død. Det er også sik
kert, at lønarbejdet i stigende grad fik betydning op gennem det 13. og be
gyndelsen af det 14. århundrede. Det afgørende er imidlertid, at det kan 
påvises, at godssystemet i denne periode i stigende grad blev justeret og 
gjort mere fleksibelt. Godsbesidderne tilpassede sig. De forsøgte at drage 
nytte af befolknings- og prisudviklingen og den opulente del af bonde
økonomien.

De afviklingsformer, vi finder spor af i perioden 1250 til 1350, kan 
sammenfattes i to typer, som kan tænkes sammensat i utallige variationer. 
Dels afviklingen af hoveriet mod variable eller faste pengeafgifter og do
mænens videre drift ved hjælp af lønarbejde. Dels bortforpagtning af do
mænen mod variabel pengeafgift. Desuden ser man et stigende antal re
gulære kortvarige lejekontrakter for bondebrug. Som varianter af det klas
siske godssystem kan man i princippet altså tale om drift i herrens eget 
regi med lønnet arbejdskraft eller om forpagtningsdrift med lønnet eller 
måske også ufri arbejdskraft mod variabel afgift. Materialet viser, at man 
i de færreste tilfælde valgte den ene eller den anden variation konsekvent 
gennemført. Det har næppe været muligt, netop fordi den oprindelig 
struktur var cementeret i gensidige sædvanemæssige forpligtigelser. En
hver ændring fra den klassiske struktur krævede alt andet lige mindst to 
parters enighed.

En sag fra Ramsay-godset Elton belyser dette forhold. Året er 1278, og 
sagen drejer sig om, at den lokale reeve på kirkegården i hele menighe
dens påhør er blevet forulempet med en række anklager, som det tilsyne
ladende lykkedes ham at forsvare sig mod ved den senere retssag. Richard 
Reeve anklages blandt andet for uretmæssigt at have fritaget custumarius 
- livegne - fra hoveri og kørsel, mod at de overdrog deres jord til ham og 
derefter lejede den af ham til en lav afgift. Endvidere at Richard skulle 
have modtaget gaver fra rige bønder mod at afstå fra at commutere deres 
arbejdsydelser, mens han angiveligt skulle have tvunget fattige bønder til 
afløse hoveriet med pengeydelser.19

Sagen tyder på to ting. For det første at det er muligt, at systematisk ud
forskning af court roils kunne afsløre, at flere mere uformelle og/eller 
kortvarige udlejningsforhold skjuler sig bag regnskabernes og jorde- 
bøgernes mere formelle og konservative vidnesbyrd. For det andet tyder

19 F.W. Maitland (ed.), Select Pleas in Manorial and other Seignorial Courts, Vol. I: Reigns 
of Henry III. and Edward I., London 1889.
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anklagerne mod Richard Reeve på, at afviklingen af hoveriet i det 13. og 
begyndelsen af det 14. århundrede ikke nødvendigvis var de engelske 
bønders ønske. Sagen tyder faktisk på, at de var modvillige, og at afvik
lingerne af hoveriet blev iværksat af forvalterne og deres foresatte. Det 
svarer ganske godt til det syn på hovedgårdssdriften, som er udtrykt i 
ovenstående analyse af det klassiske godssystem.

Det er i princippet træk af den samme udvikling, vi kan se på de store 
kontinentale godskomplekser, blot periodisk forskudt tilbage i tid. På 
munkeordnernes konservative godser trænger lønarbejdet frem i hoved
gårdsdriften i det 13. århundrede. I Normandiet, Maine, Flandern, Bur- 
gundiet, Roussillon, Hainault og Sachsen begyndte de store jordbesiddere 
allerede fra slutningen af det 12. århundrede at forpagte deres domæner 
bort på korttidskontrakter. Set i forhold til den forpagtningsmåde, som var 
fremherskende i Vesteuropa i det 12. århundrede, var det nye netop for
søget på at gøre forpagtningsafgifterne variable gennem tidsbegrænsning 
af kontrakterne.

En anden vej væk fra de livsvarige eller tidsubestemte forpagtnings
kontrakter med fast forpagtningsafgift var Cluny-munkenes introduktion 
af partsfæstesystemet i Frankrig i midten af det 12. århundrede. Systemet 
vandt i løbet af det 13. århundrede stor udbredelse, idet det sikrede gods
besidderen krav på til tider helt op til to tredjedele af høstudbyttet. Syste
met sikrede ham dog ikke mod forpagterens eventuelle forsøg på bedrag. 
Middelalderens stærkt fluktuerende høstudbytter har utvivlsomt gjort det 
nødvendigt for godsbesidderen at holde skarpt øje med, at han fik, hvad 
der tilkom ham ifølge kontrakten.20

Også de kortvarige forpagtningskontrakter må have forudsat en aktiv 
medleven fra udlejerens side. Meningen var jo netop løbende at kunne 
justere forpagtningsafgiften til prisudviklingen. Godsregnskaber fra den 
franske krones hovedgård i Normandiet viser, hvordan afgifterne, efter 
bortforpagtningen i 1260, nøje fulgte prisudviklingen gennem de sidste 
årtier af århundredet.21 Endvidere måtte godsbesidderen naturligvis hol
de opsyn med, at den udlejede domæne blev forskriftsmæssigt vedlige
holdt, når forpagtningsforholdet var tidsbegrænset og måske midler
tidigt.

Set i et længere historisk perspektiv tegner der sig altså en generel æn
dring af forpagtningens karakter i Vesteuropa. Forpagtningsbetingelserne 
udvikler sig fra at have være langvarige eller tidsubegrænsede til korttids-

20 Duby 1968, s. 273-278.
21 J.R. Strayer, The Royal Domain in the Bailliage of Rouen, Princeton 1936.
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kontrakter. Desuden er det næppe for grov en generalisering at sige, at 
mens forpagtningsformen i det 12. århundrede såvel omfattede bonde
bruget som stordriften, er forpagtningerne i det 13. og 14. århundrede i 
højere grad rettet mod domæneproduktionen alene. Den afgørende for
skel mellem den kontinentale og den engelske udvikling var, at den først
nævnte forløb kontinuerligt, mens forpagtningssystemets udvikling i 
England blev afbrudt af the high-farming era. Omkring 1200 begyndte de 
store engelske godsbesiddere at drive deres domæner ved hjælp af hoveri 
og lønnet arbejdetskraft. På visse godskomplekser blev det en forholdsvis 
kortvarigt driftsform. På andre eksisterede den i flere århundreder. Vi har 
set eksempler på bortforpagtning af hovedgårdsjorde allerede fra 
1250’erne. Det store Winchester-godskompleks kom først rigtig i gang et 
par årtier efter Den sorte Død. Godskomplekser som Battle Abbey og 
Tavistock Abbey holdt fast ved det klassiske godssystem til langt ind i det
15. århundrede.

Det danske godssystem i europæisk perspektiv

Man mener, at den danske storejendom omkring 1300, at dømme efter de 
sparsomme danske kilder, var organiseret i et brydegodssystem.22 Denne 
driftsmåde kendes fra Ribe Oldemoder og fra den skånske Galenslægts 
besiddelser, men den er bedst dokumenteret i Århuskannikernes jordebog 
(1313) og Roskildebispens jordebog (1370). Vi skal i det følgende se, at 
det næppe var den eneste måde, som man organiserede stordriften på i 
Danmark.

Dansk landbrug var, ligesom landbruget i det øvrige Vesteuropa, karak
teriseret ved store størrelsesforskelle mellem de forskellige brugstyper. 
De store hoved- og brydegårde må utvivlsomt, ud over de tjenestefolk 
som var knyttet til storgårdene, være blevet drevet ved hjælp af arbejds
kraft fra de små landbogårde (i Jylland) og gårdsæderne (på Sjælland). 
Spørgsmålet er, om der var tale om hoveri eller lønarbejde.

I det omfang vi overhovedet har kendskab til hoveri i Danmark i det 13. 
og 14. århundrede, synes det at have været begrænset til ganske få dages 
arbejde om året. De første reelle oplysninger om hoveri findes i Århus-

22 Dette driftsystem blev i 1960’erne nogenlunde samtidigt påvist af C.A. Christensen, 
»Ændringerne i landsbyens økonomiske og sociale struktur i det 14. og 15. århundrede«, 
Historisk Tidsskrift, 12. rk. bd. I, 1963-66, og af Erik Ulsig, Danske Adelsgodser i Middel
alderen, København 1968.



54 Nils Hybel

kannikernes jordebog fra 1313. Disse tyder på, at der almindeligvis har 
været tale om et begrænset antal dage i høsten, plovdage m.m.23 Den 
næste kilde, som omtaler hoveri, er Roskildebispens jordebog fra 
1370’erne. Kun ét sted ydedes der ugedagsarbejde - Truelstrup til Haslev 
hovedgård.24 Ellers er der i Roskildebogen tale om sæsonbetonet hoveri 
på et niveau omkring eller lige over Arhusbogens.25

Det tidligste bevarede danske regnskab, fra Ribebispens gård Brink, er 
dateret til 1388/89. Det giver desværre ingen direkte oplysninger om, 
hvordan hovedgården blev dyrket. Selv om kornavlen på hovedgårdsjor
den var større end de indkomne kornafgifter, figurerer der hverken opteg
nelser over hoveri eller udgiftsposter, der direkte viser, at hovedgården 
alternativt blev drevet ved hjælp af lønnet arbejdskraft.26 Det er bemær
kelsesværdigt, når man sammenligner med de talrige engelske godsregn
skaber, hvor hoveriet og udgifter til tjenestefolk, håndværkere og land
arbejdere normalt er udførligt specificeret. Fra Brink-regnskabets lønud
gifter kan vi kun slutte direkte om gårdens faste bemanding med tjeneste
folk, håndværkere og væbnet personel.

Blandt de godt 20 personer på lønningslisten optræder der 11 uden 
påtegninger om deres beskæftigelse. Disse uspecificerede personer deler 
sig i to grupper, en højt og en lavt lønnet. I den sidstnævnte grupper er der 
to, der foruden deres løn på 4 skilling sterling modtager et par sko. De 
fem i den lavtlønnede gruppe er utvivlsomt landarbejdere med fast til
knytning til gården. Det byder umiddelbart imod at slutte det samme om 
de seks i den højtlønnede gruppe. En af dem modtog 3 mark lybsk. De 
fem øvrige fik hver 5 mark lybsk. De var uden sammenligning de bedst 
lønnede på Brink, men hvad blev de lønnet for?27

23 De sjællandske gårdsæder ydede mest hoveri. F.eks. på Starreklinte, hvor gårdsæderne 
skulle yde 3 dages arbejde i løbet af foråret og sommeren, et opus dourum die rum in 
qualibet septimana dum durat autumpnus - 2 dage hver uge så længe høsten eller efteråret 
varer. De jyske landboer ydede mellem 2 og 8 dage årligt, men vel at mærke kun de af 
dem, som ikke ydede kornafgifter. De formodentlig jordløse jyske gårdsæder ydede mel
lem 2 og 3 dages arbejde. Århus Domkapitels Jordebøger, bd. III, udg. Poul Rasmussen, 
København 1975, s. 12,66-67.

24 Danske Middelalderlige Regnskaber, 3. rk. bd. I: Roskildekirkens Jordebøger og Regn
skaber, udg. C.A. Christensen, København 1956, s. 77.

25 I Stubberup ydede gårdsæderne nichil dant sed serviunt ad castrum, smst. s. 43.1 Ballerup 
måtte gårdsæderne arbejde 4 dage ugentlig i høsttiden og tærske 2 læster rug, smst. s. 98.1 
Ottestrup blev de 24 landboer tilmålt in autumpno qualibet septimana cum iiiior homini- 
bus. et falcastret fenum cum duobus, smst. s. 21-22.

26 »Regnskabet for Ribebispens gård Brink 1388-89«, ved Bjørn Poulsen og Fritz S. Peder
sen, Danske Magazin, 8. rk. bd. VI, 3. hæfte, 1993, s. 319-322.

27 Smst., s. 321.



Godssystemerne i England, Danmark og på kontinentet ca. 1200-1350 55

Det kan faktisk godt tænkes, at de var landarbejdere. I så fald har de 
fået hele deres løn udbetalt i penge i modsætning til den gruppe, som i 
pengelønsregistret optræder som lavtlønnede. Sammenlignet med den 
omfattende viden, som vi har om de engelske landarbejderes aflønnings
forhold, forekommer hverken den højt- eller den lavtlønnede gruppes løn
ningsniveauer urealistiske. Det er ikke svært at finde adskillige eksempler 
på engelske landarbejdere og tjenestefolk, som i 1380’eme modtog en 
pengeløn på niveau med den lavtlønnede gruppe på Brink - 2-4 skilling 
sterling. Men i England udgjorde pengelønnen som regel den mindste del 
af lønnen. Hvis man indregner markedsværdien af de naturalieydelser - 
kost m.m. - som landarbejdeme modtog, i deres samlede indtjening, brin
ges den let op på eller over de 16-26 skilling sterling, som de højestlønne- 
de modtog i penge på Brink. På godset Bamhorne fik en plovmand i 
1380’erne 14s. i pengeløn, desuden modtog han naturalier til en værdi af 
17s. 8d.28 Hans løn lå altså betragteligt over, hvad de højestlønnede kunne 
oppebære på Brink.

Forklaringen bag den store forskel i pengelønningerne på Brink kan 
ligge i, at naturalieaflønningen også var forskellig. Det ved vi, at den var i 
England. På det enkelte gods var der lige så store udsving i naturalie- som 
i pengelønningerne. I Brink-regnskabet kan vi kun se, at der blev udbetalt 
forskellige pengelønninger. Regnskabet indeholder desværre ikke specifi
cerede oplysninger om, hvad den enkelte modtog af naturalier. Vi ved 
dog, at man modtog naturalier, fordi regnskabet indeholder et udspis- 
ningsregister. Af det fremgår det, at det ugentlige forbrug af fødevarer lå 
en hel del over, hvad man kan forestille sig, at personerne på lønnings
listen kunne indtage, også hvis man går ud fra, at en del af dem har haft 
kone og børn. Endvidere viser registret sæsonbetingede svingninger i det 
samlede forbrug. Der er blandt andet et markant fald fra begyndelsen af 
september. Det tyder på, at man i almindelighed, og især i høsten, bespiste 
flere folk end dem, der var fast knyttet til gården.29 Merforbruget og 
sæsonsvingningerne fremkom sandsynligvis ved forplejning af og udle
vering af naturalier til den til hovedgårdsdriften nødvendige supplerende 
arbejdskraft. Men var det løsarbejdere, der fik deres løn i kost og naturali
er, eller var det hoveripligtige bønder, der, som det var almindeligt ude 
omkring i Europa, fik modydelser i naturalier? Vi ved det ikke.

28 D.L. Farmer, »Prices and Wages«, i Edward Miller, The Agrarian History of England and 
Wales, Vol. III: 1348-1500, Cambridge 1991, s. 467-483.

29 Danske Magazin, 8. rk. bd. VI, s. 323-336. Jf. Bjørn Poulsen, Bondens penge. Studier i 
sønderjyske regnskaber, Odense 1990, s. 41-44.
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På det foreliggende grundlag må vi gå ud fra, at den danske stordrift før 
1350 hovedsageligt har fundet sted ved hjælp af fast tilknyttede tjeneste
folk og ved småbrugernes lønarbejde. På en del storejendomme fandt vi, 
som supplement her til, et begrænset sæsonbetonet pligtarbejde. Jorde- 
bøgerne giver godt nok ingen oplysninger om tjenestefolk og lønarbejde, 
men i betragtning af deres vidnesbyrd om hoveriets begrænsede omfang 
er det svært at se, hvordan man kan slutte andet. Tolkningen af Brink
regnskabet voldte større problemer. Men så meget står fast, at tjenestefolk 
og lønnet arbejdskraft i øvrigt har spillet en fremtrædende rolle på denne 
storejendom. Om der har forekommet pligtarbejde beror kun på formod
ninger.

Så langt i beskrivelsen af den danske stordrift kan vi slå fast, at den 
ikke kan sammenlignes med det klassiske hoveribaserede godssystem. 
Men var den sammenlignelig med de engelske godser, som blev drevet 
med lønnet arbejdskraft og eventuelt boon-work - sæsonbetinget hove
ri?30 Det spørgsmål kan belyses ved at se nærmere på de danske bryder og 
hovedgårdsbestyrere og på landboernes og gårdsædernes fæsteforhold.

Man kan først stille spørgsmålet, om de danske bryder og hovedgårds
bestyrere var forvaltere (bailiffs) eller forpagtere. Fraværet af danske mid
delalderlige godsregnskaber fra tiden før 1350 kunne friste til at karakte
risere dem som forpagtere. Det ville imidlertid nok være lovligt dristigt på 
dette grundlag, alene i betragtning af, hvor lidt kildemateriale vi i almin
delighed har fået overleveret fra middelalderen.

Lad os derfor igen se på regnskabet fra Brink. Det kan skyldes en 
tilfældighed, at vi ikke har ét eller flere regnskaber bevaret fra tiden før 
1350. Overskriften til regnskabets indtægtsdel viser ganske sikkert, at vi 
her står overfor en forvalters afregning til sin foresatte.31 Endvidere min
der regnskabets opbygning i en indtægts- og en udgiftsdel om de gods
regnskaber fra det 13. og 14. århundrede, som de engelske godsforvaltere 
aflagde. Men i modsætning til disse er Brink-regnskabet ikke et rent land
brugsregnskab.32 En ikke uvæsentlig indtægtspost i regnskabet er bøder, 
og der figurerer løn til bueskytter, tre vægtere og en fyreskyth.™ Regnska
bet stammer fra et fogedi. Slutningen bestyrkes af et biskoppeligt testa-

30 Jf. note 4.
31 Persepio pecunie per Criternum Icicobi anno quarto ex parte domini episcopi Ripensis, 

Danske Magazin, 8. rk. bd. VI, s. 319.
32 Smst. For så vidt de enkelte engelske godser havde jurisdiktionelle rettigheder over liv

egne og til tider frie bønder optræder regnskab over bødeindtægter m.m. i de court roils, 
som blev ført på the Memorial Court.

33 Danske Magazin, 8. rk. bd. VI, s. 321.
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mente fra 1388, hvori fogeden Christian Jacobsen betænkes med et drik
kehorn. Testamentet omtaler castrum Brynkke.™

Der optræder i regnskabet én indtægt de certis redditibus. Beløbet - 1 
pund sterling - påhviler én person - Jes Nissen - og det er så betragteligt, 
at det næppe kan være andet end pengelandgilde fra en stor gård under fo- 
gediet.35 Vi ser altså en over for Ribebispen regnskabspligtig foged, der 
driver en hovedgård og indkasserer bøder og landgilde fra blandt andet én 
større gård. Det er formentlig, hvad der i Roskildebogen ville være blevet 
kaldt en brydegård. Den beskrevne struktur er ikke enestående i dansk 
senmiddelalder. Visse af Roskildebispens fogedier har tilsyneladende 
fungeret efter samme princip.

Roskildebogen giver naturligvis ikke oplysninger om bødeindtægter 
fra fogedierne, men den giver visse steder indtryk af en strukturel lighed 
med Brink. Det klareste eksempel er Ramløse 1290. Jordebogen oplyser 
os her om, hvor megen jord fogeden havde i byen, men den giver ingen 
oplysninger om, hvad han betalte i landgilde. Et andet eksempel er foge- 
diet Selsø i Hornsherred. Her får vi igen at vide, hvor stor hovedgården 
var i 1370, men heller ikke her er der anført nogen landgilde. Forklarin
gen er sandsynligvis, at Roskildebispens fogeder ligesom Ribebispens på 
Brink ikke betalte landgilde, fordi de var regnskabspligtige forvaltere.

Både i Ramløse og Selsø var der storgårde under fogedierne. I Ramløse 
er de udtrykkeligt besat med bryder - villici in Aghethorp. Begge steder 
oplyses det, hvad der betaltes i landgilde - det er i øvrigt bemærkelsesvær
digt, at der for bryderne i Ågerup ikke nævnes nogen kornlandgilde. Ellers 
er oplysningerne identiske med det kendte billede fra Roskildebispens be
siddelser. Bryderne betalte en fast landgilde i korn, eventuelt penge eller 
smør.361 harmoni hermed så vi, at storgården under fogediet Brink betalte 
en fast pengelandgilde måske suppleret med visse faste naturalieydelser.

Fogedernes stilling adskilte sig klart fra brydernes. Fogederne var regn
skabspligtige forvaltere og bryderne forpagtere med faste årlige afgifter. 
Om det faste afgiftssystem, som fremgår af Roskildebogen og Brink
regnskabet, er oprindeligt, eller om det eventuelt er opstået i forbindelse 
med de skiftende konjunkturer, kornprisfaldet fra 1330’erne og ikke 
mindst det voldsomme befolkningsfald i tiden efter 1350, kan vi ikke sige 
med sikkerhed. Men noget kunne tyde på det.

Det klareste bevis for, at der tidligere eksisterede et andet afgiftssystem,

34 Poulsen 1990, s. 28-30.
35 Danske Magazin, 8. rk. bd. VI, s. 319.
36 Danske Middelalderlige Regnskaber, 3. rk. bd. 1, s. 70, 75.
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stammer faktisk fra Roskildebispens ejendomme. Den 11. juni 1310 tilskø
dede biskop Oluf en del jordegods til det af ham stiftede Vor Frue Kapel ved 
Roskilde Domkirke. Det fremgår tydeligt af brevet, at bryderne på dette jor
degods ydede en tredjedel af kornet.371 Ribe Oldemoder ses afgifterne nogle 
steder sat til det samme. På Århusegnen anviser Århusbogen en ydelse på ni
veau med den faktiske årlige udsæd. Det ser altså ud til, at bryderne på disse 
besiddelser omkring 1300 delte høsten med jorddrotten i lighed med det 
partsforpagtningssystem, som eksisterede i det kontinentale Vesteuropa.38

Det er iøjnefaldende, hvordan de to forskellige afgiftssystemer set 
fra jorddrotternes synspunkt passer smukt til de forskellige pris- og be
folkningskonjunkturer i første og anden halvdel af det 14. århundrede. 
Partsforpagtningen modsvarer et ekspansivt korn- og arbejdskrafts
marked. Forpagtningsafgifterne blev beregnet proportionalt med udsæd 
eller høstudbyttet. Der var tale om variable kornafgifter, hvor jorddrotten 
kunne få optimalt udbytte af den stigende pris- og befolkningsudvikling. 
De faste afgifter kunne derimod medvirke til at sikre indtægterne under 
den følgende afmatning. Om den danske stordrift var så infiltret i den 
voksende markedsøkonomi, og om jorddrotterne overhovedet ræsonnere
de så økonomisk rationelt, at de almindelige europæiske konjunktursving 
i så direkte forstand påvirkede de danske forpagtningsforhold, kan vi ikke 
sige. Men sammenhængen mellem, hvad kilderne viser om forpagtnings
forholdene i begyndelsen og mod slutningen af det 14. århundrede, og 
denne markedsøkonomiske tankegang, er påfaldende.

I perioden 1250 til 1350 eksisterede der i Danmark tre slags stordrifts
bestyrere: regnskabspligtige fogeder på de storgårde, som samtidigt var 
fogedier, og bryder, som enten var forpagtere med fast årlig landgilde el
ler partsforpagtere. Den principielle forskel gik mellem forvalter og for
pagter. Denne distinktion kan formentlig føres tilbage til det 12. århundre
de. I landskabslovene optræder der to slags bryder. Fælligbrydeme, der 
indgik i et bestemt samejeforhold med jordejeren, og bryder, der nærmest 
fremtræder som forvaltere af større eller mindre hovedgårde.39 Den dan
ske stordrift i anden halvdel af 1200-årene og i det 14. århundrede kan an
skues som en udvikling af disse to institutioner.

Fogeden på Brink var i Jyske Lovs terminologi bryde i betydningen

37 Diplomatarium Danicum, 2. rk. bd. VI, nr. 251.
38 Erik Ulsig. »Landboer og bryder, skat og landgilde«, Middelalder, Metode og Medier. 

Festskrift til Niels Skyum-Nielsen, København 1981, s. 144.
39 Kun Jyske Lov, II, kap. 66 og 70 skelner mellem de to typer bryder. Skånske Lov beskæf

tiger sig kun med fælligbrydernes forhold, men betegner dem blot som bryder. Jf. Skånske 
Lov, kap. 227-231.
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forvalter. Det samme var fogeden i Ramløse 1290 tilsyneladende. Institu
tionen har i det 13. og 14. århundrede primært været knyttet til fogedier- 
ne. Denne sammenhæng mellem foged og forvalter går utvivlsomt tilbage 
det 12. århundrede. I Ramløse optræder der bryder i to breve fra slutnin
gen af det 12. århundrede. Brevene siger desværre ikke noget om bryder
nes status.40 Men de var nok forvaltere, fordi Ramløses status som foged
gård formentlig går tilbage til 1139, hvor Roskildebispen Rike blev dræbt 
i Ramløse, og gården nedbrændt, under oprøret mod Erik Lam.41

Det samejeforhold mellem jordejer og fælligbryde, som landskabslove
ne beskriver, synes at forsvinde ved midten af det 13. århundrede. Heref
ter optræder den tidligere fælligbryde som forpagter af jorddrottens jord 
og som ejer af redskaber og besætning. Tilbage af fælliget var kun delin
gen af kornhøsten efter et kvotaforhold som beskrevet ovenfor.42

For fælligbryderne synes udviklingen at gå mod større selvstændighed. 
Jorddrotterne trak sig formentlig fra midten af 1200-årene i stigende grad 
ud af den direkte drift. Bryderne blev mere selvstændige, samtidigt med 
at brydeforholdet bredte sig på landbogårdenes bekostning. En af begrun
delserne herfor var, at herremændenes bryder ifølge Jyske Lov var fritaget 
for ledingsskat. Skatten påhvilede de jordejende bønder og landboerne.43 
Det må have medvirket til en kraftig omdannelse af landbogårde til bry
degårde - en bevægelse i retning af en styrkelse af stordriften.

I så henseende ligner den danske udvikling ganske godt den engelske i 
det 13. århundrede. Men hvor man i England fik etableret en direkte af 
godsforvaltere administreret godsdrift med tilknyttet livegen og fri sæd
vanemæssig tilknyttet bondestand, blev stordriftens organisering i Dan
mark i hovedsagen helt anderledes frit organiseret. Kun på fogedierne sad 
der danske godsforvaltere, men de havde ikke som deres engelske kolle
ger hoveripligtige bønder under sig. Langt hovedparten af stordriften i 
dansk landbrug blev organiseret i et brydesystem. Frem til midten af det 
14. århundrede mindede brydernes juridiske og økonomiske forhold om 
de kontinentale partsforpagteres, og den danske almues - landboernes og 
gårdsædernes - frie retlige og økonomiske stilling blev opretholdt. På det 
punkt var den danske stordrift enestående i vesteuropæisk sammenhæng, 
om end man i England, som det er blevet påvist, stræbte mod lignende frie 
kontraktforhold for bondestanden.

40 Diplomatarium Danicum, 1. rk. bd. II, nr. 162; 1. rk. bd. III, nr. 179.
41 Trap Danmark, bd. III, 5. udg., København 1953, s. 183.
42 Ulsig 1981, s. 142-144.
43 Jyske Lov, III, kap. 7-20.
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I Anders Sunesens parafrase af Skånske Lov gøres der udførligt rede for 
landboernes forhold til jord og jorddrot. Anders Sunesen taler om etårige 
lejeforhold og om lejer og udlejer.44 Der var altså tale om opsigelige kon
trakter, og den opsigelige landbokontrakt blev efter alt at dømme opretholdt 
gennem senmiddelalderen. Retsligt set har gårdsæderne formentlig lejet 
deres smålodder på samme betingelser. Forskellen på landboer og gårdsæ
der var social og økonomisk.45 Kombinationen af den faste ydelse og kon
traktens opsigelighed skabte, i modsætning til det engelske sædvanemæs
sige frie eller ufrie fæsteforhold, mulighed for justeringer af landgilden.

De danske landboers og gårdsæders frie stilling var i den givne situa
tion i godsbesiddernes favør. Dette forhold sammenholdt med brydeinsti
tutionens karakter af partsforpagtning betød, at den danske stordrift blev 
konstitueret i samklang med den positive befolknings- og prisudvikling i 
tiden før 1330. Dermed være ikke sagt, at den danske stordrift i det 13. og 
begyndelsen af det 14. århundrede blev formet af konjunkturudviklingen, 
blot at den tilsvarede den. Forklaringen er snarere historisk og måske et 
spørgsmål om kontinental kulturel påvirkning. De senmiddelalderlige 
landboers og gårdsæders relativt frie stilling skal forstås på baggrund af, 
at stordriftens etablering i Danmark i det 13. århundrede var en fase i den 
gradvise feudalisering af den danske bondestand.

I modsætning hertil var det i England muligt at etablere et klassisk 
godssystem, fordi en af de historiske forudsætninger netop var en på for
hånd ufri bondestand. På blandt andet den baggrund opstod et anakroni
stisk driftssystem fra omkring 1200. Et halvt århundrede efter blev det 
tvunget ind i en nødvendig og langvarig tilpasningsproces, som hvad al
muens stilling angår først nåede tilstande, der kan sammenlignes med de 
danske bønders frie stilling omkring 1300, lang tid efter, at pestepidemi
erne havde bragt Europas befolkningstal ned. Omstillingen og opgivelsen 
af stordriften på kontinentet og senere i England var i kontrast til den dan
ske udvikling led i en affeudalisering af landbruget.

I europæisk perspektiv fristes man til at mene, at den danske stordrift 
omkring 1300 var den, der mest udpræget tilsvarede konjunkturudviklin
gen. Det er nok blandt andet derfor, de danske kilder ikke direkte giver an
ledning til at spore strukturforandringer før lang tid efter senmiddel
alderens økonomiske og befolkningsmæssige konjunkturomslag. Roskil
debispens jordebog fra 1370’erne viser et intakt brydestystem, om end for
pagtningsformen nok var blevet ændret siden begyndelsen af århundredet.

44 Anders Sunesens Parafrase af Skånske Lov, kap. 143-149.
45 Ulsig 1981, s. 144-151.



Kronens afhændelser af dens fynske 
jus patronatus 1646-16981

Af Jesper Thomassen

Fra slutningen af 1600-tallet intensiverede kronen sine afhændel
ser af jus patronatus og i starten af 1700-tallet var Danmark i den 
unikke situation, at stort set alle kirker var på private hænder. I ne
denstående artikel redegøres der for kronens politiske og økonomi
ske motiver ved afhændelserne af de fynske jus patronatus. Bl.a. ses 
der på sammenhængen mellem afhændelserne og greve- og friher
restandens oprettelse, kronens godspolitik og forsøget på at løse 
den økonomiske krise i slutningen af 1600-tallet.

Indledning

Jus patronatus begrebet, eller patronatsretten, har eksisteret allerede fra 
1200 tallet i Danmark, men begrebets indhold i middelalderen er kun 
sparsomt belyst. Det er dog sandsynligt, at en vis indflydelse ved præste- 
kaldelsen, enten i form af en præsentationsret (jus præsentandi) eller 
kaldsretten (jus vocandi) altid har været knyttet til begrebet. Derimod ser 
det ikke ud til at der har medfulgt nogen rettigheder over kirkens økono
mi m.m. hvilket heller ikke den kanoniske ret kender til. Hvorledes jus 
patronatus kunne erhverves og hvor udbredt det har været er der også 
tvivl om. I løbet af 1400 tallet erhverver bisperne patronatsretten over en 
stor del af kirkerne og kongen gør sig også gældende, bla. mht. kapitel
embeder og klostre.2 Det er dog meget få personer derudover der har be
siddet jus patronatus hvad angår den sidste del af middelalderen. Idet ade
lige, der var i besiddelse af jus patronatus før reformationen, beholdt den
ne rettighed efter reformationen3, kan det konstateres at kun meget få kir-

1 Artiklen er en redigeret version af min specialeafhandling ved historisk institut, Odense 
universitetjanuar 1993.

2 «Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder« (artikel af Troels Dahlerup: »Patro- 
natsratt«).

3 Kirkeordinansen 1539/42: »Huorledis kirckens tienere skulle tilskickis«, samt recessen 
30/10 1536.
Kirkeordinansen er senest udgivet af Martin Schwartz Lausten: »Kirkeordinansen 
1537/39«, Odense 1989.
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ker var berørt af dette4. Ved reformationen overtog kronen alle bispernes 
jus patronatus, men afstod dog retten til at kalde præst til kirkens menig
hed5. Allerede tidligt herefter begynder kronen at afstå jus patronatus, 
hvis indhold gradvist udvides til også at omfatte økonomiske fordele, til 
adelige personer, omend i et begrænset omfang.6 Men med tiden øges af
ståelserne og der opstår et regulært salg af kronens jus patronatus i slut
ningen af 1600 tallet. Dette resulterer i, at næsten alle landets landsogne 
er bortsolgte i løbet af 1700 tallet; en situation, der er enestående i Euro
pa.

Problemformulering

Jus patronatus begrebet er tidligere blevet behandlet to gange. Først af Bi
skop C. T. Engelstoft, hvis primære formål med redegørelsen for begre
bets indhold og udviklingen i dette var, at vise den skade privates besid
delsesret over kirkerne havde forvoldt.7 Derudover har svenskeren Gabri
el Thulin behandlet emnet, på kongelig opfordring, da der i Sverige var 
opstået den uheldige situation, at aktieselskaber kunne overtage patro- 
natsretten.8 Stort set alle der senere har behandlet relaterede emner, har 
benyttet resultaterne og synspunkterne fra disse to redegørelser.9

Mht. den tidligere forsknings resultater, har der været en del usikkerhed 
omkring spørgsmålet om afhændelsen af jus patronatus til kronens kirker 
fra reformationen og frem til midten af 1700 tallet. Specielt kniber det

4 For Fyns vedkommende kan kun konstateres 3 jus patronatus, der med sikkerhed har deres 
oprindelse før reformationen.

5 Kirkeordinansen 1539/42: »Huorledis kirckens tienere skulle tilskickes«.
6 Allerede 16/9 1541 afstås Hagested kirke, Tudse herred til Johan Friis til Hesselager. For 

Fyns vedkommende afstås jus patronatus til Ørslev kirke i Vends herred 28/4 1545 til 
Christoffer Gyldenstiern og arvingerne til Ifvemes (»Danske kancelliregistranter« samme 
dato).

7 C. T. Engelstoft: »Om beskikkelse af kirkens tjenere i den danske kirke fra reformationen 
til vore tider«. Theologisk tidsskrift bd.5 1841 »Indledning og menighedsvalget« samt 
bd.6 1842 »Patronatsretten«.
Henvisninger vil fremover referere til 1842 artiklen.

8 Gabriel Thulin: »Utredning rörande patronatsrättigheterna i Skåne, Halland och Bohus
län« Stockholm 1901.
»Samling af urkunder rörande Patronatsrättigheterna i Skåne, Halland och Bohuslän«. 
Stockholm 1901.
Henvisninger fremover vil referere til »Utredning......
De Svenske jus patronatus befandt sig næsten alle i de tidligere danske besiddelser i Syd
sverige og var en arv fra dansketiden.

9 Bla. P. Severinsen: »Folkekirkens ejendomshistorie«, Kbh. 1920.
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med at danne sig et overblik over strukturen i afhændelsen, forstået som 
antallet af afhændelser på et givet tidspunkt, samt deres geografiske pla
cering. Der har været bred enighed om, at det er i perioden 1684-1710 at 
det store salg foregår.10 Dog nævner Thulin også muligheden af, at greve- 
og friherreprivilegierne 1671 kan have medført et øget antal afhændelser, 
idet disse indebar retten til, at få jus patronatus i sædegårdssognet samt til 
de sogne hvor mere end 50% af decimantibus (tiendeyderne) lå til grev
skabet eller baroniet." Hvor mange kirker det drejede sig om og hvordan 
de var fordelt geografisk er imidlertid ikke blevet undersøgt. En af grun
dene til dette, er sandsynligvis Engelstofts og Thulins manglende adgang 
til kilderne i denne periode.12

Da »Kronens skøder« nu er udkommet for en periode der dækker tids
rummet omkring afhændelsen af patronatsretten, dvs. fra reformationen 
frem til midten af 1700 tallet, er der, med støtte i andre kilder, skabt mu
lighed for at rekonstruere strukturen i afhændelserne.

Engelstoft og Thulin har som bevæggrund for afhændelsen af patro- 
natsrettighederne lagt vægt på det skifte der sker i patronatsrettens ind
hold i løbet af 1600 tallet.131 slutningen af 1600 tallet er således kaldsret
ten af mindre betydning, mens retten til at administrere kirkens midler og 
indkassere et eventuelt overskud er trådt i forgrunden.

Med baggrund i en undersøgelse af strukturen i afhændelserne er det 
forsøgt at nuancere dette billede for derved at belyse, hvilken politik kro
nen førte i afhændelsen. Dvs. følgende spørgsmål er blevet stillet; hvad 
kan der udledes om kronens motiver ud fra en analyse af afhændelsernes 
struktur? Her er der blevet fokuseret på spørgsmålene: I hvilket omfang 
kom greve- og friherrernes privilegier til at afspejle sig i afhændelsen af 
patronatsretten? Hvilken økonomisk/politisk baggrund havde afhændel-

10 Både Engelstoft og Thulin relaterer årstallet 1684 og de omfattende afhændelser herefter 
til en oplysning i Mads Pedersen Farstrups og Lauritz Axelsons dagbog (Ålborg 1813). 
Heri hedder det, at det fra dette år blev almindeligt at jus patronatus blev købt. I 1687 sat
te man ligefrem plakater op på amtssstueme, hvorpå det forkyndtes, at alle der var interes
serede i at købe jus patronatus kunne henvende sig. Omkring 1710 skulle de fleste kirker 
være afhændet, de sidste på offentlig auktion, og turen kom derefter til de norske kirker. 
Thulin side 75 og Engelstoft side 95.

11 Thulin side 69 og 75.
Grevernes privilegier artikel 5 og friherrernes privilegier artikel 4. Begge er dateret 25/5 
1671 og er gengivet af Birgit Bjerre Jensen i Arkiv bd. 2 1968/69.

12 Thulin har kunnet bruge værket »Kronens skøder« frem til 1648 samt bla Holger F. Rør
dams: »Danske kirkelove«. Engelstofts kilder begrænser sig til Arent Bemtsen: »Dan- 
marck Norges frugtbar herlighed«, Hofmans: »Samling af fundatzer« samt forskellige lo
kalhistoriske værker.

13 Thulin side 76 og Engelstoft side 118.
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serne? Hvordan fordelte afhændelserne sig i forhold til kronens geografi
ske interesseområder? Samt hvilke mekanismer iøvrigt synes at have sty
ret afhændelserne?

Som før nævnt er den danske krones afhændelser af dens jus patronatus 
unik i europæisk sammenhæng, idet der for intet andet lands vedkom
mende er tale om en så systematisk og så godt som fuldstændig overdra
gelse af kirkelig administration m.m. til private, som det ifølge Engelstoft 
og Thulin var tilfældet i Danmark. En nuancering af den politik kronen 
førte i afhændelserne vil således kunne bidrage til at opnå en større for
ståelse af det specielle forhold der efter reformationen opstod mellem sta
ten og kirken i Danmark, og som satte sig spor helt op i 1900 tallet.14

Yderligere vil en undersøgelse af kronens politik ved afhændelserne af 
dens jus patronatus samt baggrunden for disse, kunne medvirke til en bed
re forståelse af, hvilke midler staten var villig til at benytte for at opnå 
økonomisk stabilitet i det kriseramte 17. århundrede.

Da en undersøgelse der skulle dække hele Danmark ville være meget 
omfattende, er den blevet koncentreret om Fyn med omliggende småøer, 
Langeland og Ærø dog undtaget.15

De Fynske Købstadssogne er ikke blevet medtaget i undersøgelsen, da 
de ifølge kirkeordinansen var underlagt købstadsstyret og derfor aldrig 
blev afhændet.16

Da det først er ved kongelig resolution den 31/5 1646 at der gives ade
len en generel mulighed for at ansøge om køb af jus patronatus, vil dette 
år danne den nedre tidsmæssige grænse for undersøgelsen.17 Den øvre 
tidsmæssig grænse er 1698, da der efter dette år kun afhændes jus patro
natus til to ikke tidligere afhændede fynske kirker. Dette sker i forbindel
se med auktionen over det fynske ryttergods 1764/65.18

Undersøgelsen omfatter kronens førstegangs afhændelser, for så vidt

14 Mange danske jus patronatus blev således først ophævet i starten af dette århundrede, som 
følge af tiendeafløsningen 1903-18.

15 Resultaterne fra denne undersøgelse kan ikke direkte overføres til resten af landet. Særligt 
på Sjælland (og i dele af Jylland) synes kronens afhændelser af dens jus patronatus at være 
trukket længere ud end på Fyn.

16 Således hedder det i Kirkeordinansen af 1539/42 om »Huorledis Kirckens tienere skulle 
tilskickis«: »Wdi Kiøbstæderne skal denne rettighed (kaldsretten) wære hoess Borgeme- 
stere oc Raad, end oc saa der, huor som Raadet her til dags icke pleyr at haffue nogen slig 
rettighed,...«

17 Alle aktstykker vedrørende landkommissærernes, rigsrådets og kongens forhandlinger om 
salg af kronens jus patronatus i årene op til 1646 er gengivet i Kristian Erslev: »Aktstykker 
og oplysninger til rigsrådet og stændermødernes historie i Kristian IV’s tid«. Bd. 3 1644- 
48. Kbh. 1887-88.

18 Det drejer sig om Allese og Næsby-Broby sogne i henholdsvis Lunde og Odense herreder.
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de falder i perioden 1646-98, og jus patronatus der senere sælges videre 
mellem private eller kommer tilbage til kronen for derefter atter at sælges, 
er ikke medtaget.19

Afhændelsernes struktur

I resolution af 31/5 1646 giver Christian den 4. efter pres fra den adelige 
landkommissærinstitution, tilladelse til at adelen kan ansøge om jus pa
tronatus.20 Denne resolution kommer til at danne grundlaget hvorpå af
hændelserne bygger frem til enevælden. I resolutionen hedder det bla: 
»..., medens naar nogen sig angifver som for billig betaling noget jus pa
tronatus at kiøbe begiærer, vil Vi Os naadigst derpaa efter des beschaffen- 
hed saaledis erklere , som Vi erachte Os, cronen och riget gafnligst och 
thienligst at være.« Det fremgår heraf, at det til enhver tid var kongens su
veræne beslutning, hvorvidt et jus patronatus kunne afhændes. Efter ene
vældens indførelse, lå det i sagens natur, at afståelsen af et kgl. privile
gium, som f.eks. kaldsretten, igen var en beslutning der alene lå hos maje
stæten. Da det således til enhver tid var kongen der afgjorde hvorvidt en 
afhændelse kunne finde sted, vil kronens aktivitet afspejle sig i en struk
turanalyse der viser hvorledes afhændelserne fordelte sig over tid.

Materialet til bestemmelse af hvornår kronens jus patronatus blev af
hændet og hvor mange der blev afhændet, er først og fremmest de skøder, 
der blev udstedt i forbindelse med afhændelserne. Størstedelen af disse er 
registreret i »Kronens Skøder«. Det er dog ikke alle relevante skøder der 
findes heri, så det har været nødvendigt at supplere med materiale fra 
Bispearkivet i Landsarkivet for Fyn, af hvilket en del findes publiceret21. 
Fordelen ved disse skøder er, at man her kan fastslå det tidspunkt hvor

19 Nogle få jus patronatus kommer tilbage til kronen og afhændes igen i perioden 1646-98. 
Omkring 1720’erne køber kronen en del fynske jus patronatus tilbage for at indlemme 
dem i det fynske ryttergods. De fleste af disse afhændes igen i 1760’erne og vil ikke blive 
medtaget.
Se Anne Riising: »Gudsfrygt og oplysning. Odense 1700-1789«, Odense bys historie bd.4. 
Odense 1981. Side 180-181.

20 Landkommissærerne havde foreslået salg af kronens jus patronatus som et middel til at 
styrke statens finansielle situation. Det er dog usikkert om dette var den eneste, eller den 
egentlige, grund til forslaget, da landkommissærerne samtidig beder om at dette må blive 
»...for en lidelig och billig summa penge.« Se Leon Jespersen: »Landkommissærinstituti- 
onen i Chr. IV's tid«. Historisk tidsskrift 1981/82 side 93.

21 Holger F. Rørdam: »Uddrag af breve i fyns bispearkiv«. Kirkehistoriske samlinger 1905- 
07. Side 46-76, 274-305 og^505-523.
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kronen har afhændet patronatsrettighederne. Det er dog vigtigt i denne 
sammenhæng at være opmærksom på, at dette tidspunkt markerer salget 
og ikke hvornår forhandlingerne om afståelse af det pågældende jus pa- 
tronatus fandt sted. Før skødet kunne skrives og ejendomsretten overdra
ges lå der en periode med undersøgelser angående patronatets stilling. 
Dvs. at lensmanden og bispen skulle give indberetning om der evt. var an
den adel i sognet samt om kirkens økonomi m.m. Dette synes dog kun at 
have været tilfældet i den første del af perioden og oftest i forbindelse 
med et større mageskifte, hvor jus patronatus til en eller flere kirker kun
ne indgå. Fra 1660’erne og frem har jeg ikke kunnet finde sådanne in
strukser til lensmænd og bisper. Da afhændelserne oftest efter 1660’erne 
foregår som et regulært salg og kun sjældent i forbindelse med mageskif
ter, ser det ud til at afhændelserne er foregået uden langtrukne forunder
søgelser.

16/7 1681 udstedtes et kgl. reskript hvorefter alle bisper skulle afgive 
indberetning om der i deres stift var nogen præster, der havde tilkøbt sig 
deres kald af kirkens patron i Christian den 5.s tid22.1 reskriptet hedder det 
at om der findes nogen der har købt deres kald, skal de ...»uden al Naade 
straffes som Meenedere og derforuden af vores General-Fiskal andre til 
Afsky som vores Mandaters Overtrædere tiltales.« For Fyns vedkommen
de var der i nogle tilfælde blevet betalt for kaldet til greven af Wedells- 
borg. Imidlertid viste det sig, at der var flere overtrædelser end ventet. Af 
denne grund fik det ingen følger, udover at forbudet blev gentaget23. Det 
ser således ud til, at kronen generelt havde en stor tolerance overfor pa
tronerne og at det ikke er sandsynligt at inddragelse af jus patronatus er 
blevet praktiseret i større omfang pga. misligholdelse. Da jus patronatus 
til stort set samtlige fynske kirker har kunnet konstateres at have været af
hændet, er det ikke sandsynligt, at afhændelse af jus patronatus af en for 
analysen afgørende størrelsesorden ikke skulle fremtræde i de benyttede 
kilder.

På baggrund af skøder har det været muligt at konstatere afhændelses
tidspunktet for samtlige afhændede sogne i undersøgelsesområdet. Det 
drejer sig om ialt 176 sogne24, hvoraf 2 ikke har kunnet konstateres at

22 Gengivet i »Danske kirkelove«. Bd.3 side 532.
Allerede i kirkeordinansen 1539/42 forbydes enhver form for simoni og dette forbud ind
skærpes løbende i tiden efter reformationen.
Se bla. Holger F. Rørdam: »Om godsejernes udøvelse af patronatsretten 1670-81«, i Kir
kehistoriske samlinger 1867-68.

23 Heiberg: »Thomas Kingo, Biskop i Fyen«. Odense 1852. side 115-119.
24 Med nogle få undtagelser svarer sogneinddelingen 1647-98 til den nuværende.
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Figur 1
Antal årligt afltænclede fynske Jus patronatus 1647-1698.

have været solgt på noget tidspunkt25 samt 2 sogne, hvor jus patronatus 
ikke er afhændet i perioden 1646-1698.26 3 sogne afhændes hver to gange 
i tidsrummet 1646-98, men da disse kun i ganske kort tid er i kronens 
hænder og afhændes igen sammen med det gods de kom til kronen med, 
vil anden afhændning ikke blive medregnet.27

Figur 1 viser antallet af afhændede jus patronatus opgjort år for år i pe
rioden 1646-98. Der er tale om ialt 157 afhændelser, idet 15 af de ialt 176 
fynske sogne er afhændede før maj 1646 og kommer ikke igen i perioden 
under kronen. Yderligere er der 4 sogne der ikke afhændes i perioden el
ler er blevet det tidligere.

Som det ses af figur 1, medfører Christian den 4.s beslutning om 
at åbne en generel mulighed for at afhænde kronens jus patronatus kun 
en lille stigning i antallet af afhændelser. De første 24 år efter Christian 
4.s beslutning må generelt beskrives som værende uden større aktivitet,

25 Det drejer sig om Åsum sogn i Åsum hrr og Pårup sogn i Odense hrr.
26 Se note 18.
27 Det drejer sig om Brahetrolleborg og Dalum godser, der er på kronens hænder henholdsvis 

1667-68 og 1681-82 og til hvilke jus patronatus til de 3 sogne hører.
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idet kun 19, svarende til 10,8% af det samlede antal fynske sogne, af
hændes.

Fra 1671 og frem til 1698 er der til gengæld relativt stor aktivitet på 
området. I løbet af disse 28 år afhændes ialt 138 af kronens jus patronatus, 
svarende til 78,4% af det samlede antal fynske sogne. Der er dog ikke tale 
om at afhændelserne foregår kontinuerligt gennem perioden, idet der er 
enkelte år hvor der slet ikke afhændes nogen. I årene 1671-74 og 1696/98 
er der en mindre stigning i antallet af afhændelser, mens årene 1678/79 og 
1686/87 står for de absolutte højeste antal afhændelser.

Sammenligner man resultaterne fra strukturanalysen med Engelstofts 
og Thulins resultater, er den mest iøjnefaldende forskel, at tidspunktet for 
starten på de mange afhændelsers tid nu er rykket tilbage til 1670’erne. Det
te kan muligvis skyldes, at Thulin og Engelstoft har en overvægt af kilde
materiale fra områderne øst for Storebælt. Særligt på Sjælland synes kro
nen at have tilbageholdt afhændelserne af dens jus patronatus, muligvis for
di disse ofte var udlagt som økonomisk grundlag for statslige institutioner 
(f.eks. universitetet) og generelt har været mere værdifulde end i Jylland 
og på Fyn, hvor særligt krigen 1657-60 havde sat sine spor. Dog skal der ta
ges højde for den af Thulin nævnte mulighed for, at greve- og friherreprivi
legierne 1671 muligvis medførte et øget antal afhændelser, hvilket umid
delbart svarer meget godt til det billede der tegner sig i strukturanalysen.

Greve- og friherreskaberne

Som led i ændringen af lokaladministrationen i Danmark efter enevældens 
indførelse, ophævedes de tidligere administrative enheder, lenene, og nye 
enheder introduceredes, nemlig amterne. Denne udvikling foregik løbende 
fra 1662, efter hertugdømmernes forbillede, og resultatet var at lensvæse
net nu blev afløst af en amtmandsfunktion. Amtmanden havde, til forskel 
fra de tidligere lensmænd, kun kompetence i civile sager. Tilstanden bry
des dog allerede i 1671, hvor greve- og friherrestanden indstiftes og feu
dalterminologiens lensbegreb igen finder anvendelse.28 Fordelene ved at 
opnå denne status for sit gods var bla. en betydelig udvidelse af de privile
gier adelen havde fået fastslået 1661.29 Bla. indeholdt privilegierne en fri-

28 Birgit Bjerre Jensen: »Christians V's greve- og friherreprivilegier«. I Arkiv Bd.2 1968/69. 
Jensen anfører som kongens motiv for oprettelse af en ny adelsstand, på baggrund af Chri
stian den 5.s testamente af 1683, at kongen ønskede at splitte adelsoppositionen.

29 Adelens privilegier af 24/6 1661.
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tagelse for retsforfølgelse ved gældsstiftelse, majoratsret, dvs. bånd
læggelse afen formue til underhold for stifterens efterkommere, samt pri
vilegier mht. fæstegodset m.m. Derudover skulle lensindehaveren fungere 
som amtmand på lenet. Hvad der er interessant i denne sammenhæng, er 
den del af privilegierne der vedrører jus patronatus. Der er her tale om en 
klar udvidelse af rettighederne i forhold til de privilegier adelen generelt 
havde fået 1661, hvor alene retten til at beholde deres hidtidige jus patro
natus slås fast. »Greverne maa have Jus Patronatus og Birke-rettighed ved 
deres grevskaber, saavit Vi selv dertil kunne være berettigede, og skal en 
greve nyde Jus Patronatus baade til det kirkesogn, som den grevelige re- 
sidentz i ligger, saavelsom ogsaa til de andre kirke-sogner, i hvilke det rin
geste den halve part af decimantibus ligger til grevskabet; Og udi de sog
ner hvor Herligheden af Leding og Foering ligger til Grevskabet, der hø
rer og Jus Patronatus og Birke-rettigheden med til samme grevskab,.... «30.

Kronens motiv til at indstifte privilegierne er dobbelt, idet der for det 
første var tale om et politisk motiv, nemlig at splitte adelen. Den gamle 
adel udviste dog ingen større interesse for således at blive bundet til staten 
og det var da også fortrinsvis ny og udenlandsk indvandret adel, der opto
ges i greve- og friherrestanden. For det andet et økonomisk motiv, idet 
kronen skyldte store summer til adelige pga. svenskekrigenes store om
kostninger. Ved hjælp af greve- og friherreskaberne kunne dele af disse 
lån afregnes og staten kunne fremover spare embedsmandslønninger. 
Specielt på Fyn og Langeland anviste kronen yderligere sine kreditorer 
pga. krigene delvist ødelagt gods til den højeste markedspris31.

De privilegier kronen måtte afgive i forbindelse med 1671 privilegier
ne kan således ses som en investering, både økonomisk og politisk, hvil
ket derfor også gælder de jus patronatus der blev erhvervet på baggrund af 
grevernes- eller friherrernes stilling i det pågældende sogn. Yderligere ses 
det af figur 1, at afhændelserne af kronens jus patronatus netop øges fra 
1671 og frem, hvilket kunne hænge sammen med 1671 privilegierne.

På Fyn oprettedes der i perioden 1671-1698 5 baronier og 1 grevskab.32 
Nemlig Grevskabet Wedellsborg 9/11 1672, Baroniet Brahetrolleborg 2/2 
1672, Baronierne Kørup og Einseidelborg begge 25/5 1676, baroniet 
Holckenhavn 27/3 1672 og baroniet Scheelenborg 12/3 1680.

30 Grevernes privilegier 1671, artikel 5. Friherrerne får samme rettighed i deres privilegier 
artikel 4.

31 Lotte Dombernowsky: »lensbesidderen som amtmand. Studier i administrationen af fyn
ske grevskaber og baronier 1671-1849«.
Odense 1983. side 41-42.

32 Ibid. Side 49-51.
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Da det ikke umiddelbart er muligt ud fra skøderne fra afhændelsen af 
de fynske jus patronatus, at se hvorvidt jus patronatus havde baggrund i 
greve- eller friherrernes privilegier, vil det være nødvendigt at fastlægge 
visse metodiske kriterier. Ud fra disse kriterier vil det kunne konstateres, 
eller sandsynliggøres, hvorvidt pågældende jus patronatus havde bag
grund i privilegierne. Det er således muligt at udelukke alle jus patronatus 
erhvervet før grevskabets eller baroniets erektion.

Ifølge privilegierne af 1671 skulle baronen eller greven være berettiget 
til jus patronatus (og birkeret) i det sogn hvor residensen lå, forsåvidt den
ne stadig var erholdt af kronen. Dette kan således anvendes som kriterium 
til at fastslå grevskabets eller baroniets forhold til jus patronatus i resi
dents-sognet. I privilegierne fastsættes det yderligere, at hvor 50% eller 
flere af sognets decimantibus ligger til grev- eller friherreskabet, kan jus 
patronatus erhverves af dette, såfremt kronen er indehaver. Hvorvidt »de
cimantibus« betegnede tiendeyderne, eller i praksis blev omsat til tiende
ydelsen, vides ikke. Som det skal ses af den senere gennemgang af Nørre 
Nærå sogn, er der dog noget der tyder på, at »decimantibus« blev taget for 
pålydende og antallet af sognets tiendeydere der lå under det pågældende 
grevskab eller baroni var afgørende. Det kan dog indebære visse vanske
ligheder at afgøre hvor mange af sognets tiendeydere der var tilknyttet det 
pågældende grevskab eller baroni. Lenenes jordebøger, hvori tienden op
regnes, eksisterer ikke altid for det aktuelle sogn på det pågældende tids
punkt og oplyser heller ikke de øvrige yderes tilhørsforhold. Heller ikke 
forarbejderne til 1688 matriklen kan umiddelbart anvendes, da ejernavet 
ikke er angivet for alle brugsenheder. Det vil dog være muligt, i enkelte 
gunstige tilfælde, at søge støtte i dette materiale. På denne baggrund vil 
det være formålstjensligt at finde en anden, supplerende, måde at afgøre 
grev- og friherreskabernes stilling i de aktuelle sogne på. Lotte Domber- 
nowsky har på baggrund af bla. erektionspatenter, jordebøger, 1688 ma
triklen m.m. fastlagt lenenes hartkorns fordeling på sogne og derved af
gjort i hvilke sogne ca 50% eller mere hørte under et grev- eller friherre
skab.33 Herved har hun valgt at fortolke eller opgøre decimantibus som 
værende lig tiendeydelsen, der jo er direkte afledt af produktionsfastsæt
telsen beregnet i Hartkorn. Der er visse problemer knyttet til dette, bla. 
kan en skæv fordeling af tiendeydernes produktionsstørrelse forårsage en 
mindre sammenhæng mellem antallet af tiendeydere og tiendeydelsen i 
sognet som helhed. Ikke desto mindre vil det dog med lidt forsigtighed

33 Ibid. side 49-60 med tilhørende noter, særligt note 56.
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kunne forsvares at anvende hartkornet som målestok.34 Lotte Domber- 
nowskys resultater kan dog ikke umiddelbart anvendes i denne sammen
hæng, da de ikke er opgjort særskilt for den i denne sammenhæng aktuel
le periode, men dækker hele perioden fra de pågældende erektionstids
punkter frem til 1849. Af denne årsag vil det være nødvendigt at få kon
stateret grevskabets og baroniernes ejendom i de aktuelle sogne. Til dette 
er der gjort brug af 1682/83 forarbejderne til 1688 matriklen, der forelig
ger i en gennembearbejdet form.35

Der er dog visse problemer tilknyttet brugen af forarbejderne til 1688 ma
triklen. Finn Stendal Petersen har således undersøgt korrelationen mellem 
1664 hartkornet og 1688 hartkornet og fundet, at der ikke er nogen konstant 
korrelation mellem disse. Lokalt kan der imidlertid godt være en større kor
relation, men for at afgøre dette må der foretages lokale undersøgelser.36 
Finn Stendal Pedersen konkluderer, at det ikke er muligt at benytte 1688 ma
triklen retrospektivt, hvilket også gælder 1682/83 opmålingsresultaterne.37

Ikke desto mindre åbner der sig alligevel en mulighed for at anvende 
disse. Det er bla. muligt at konstatere i hvilke sogne det pågældende bar
oni eller grevskab overhovedet havde ejendom med tilknyttet hartkorn, da 
dette ikke er afhængig af hartkornsberegningen. Dernæst vil det med hen
visning til 1671 privilegiernes krav om mere end 50% af decimantibus i 
sognet, være muligt at vurdere ejendommens størrelse, i de sogne hvor 
det pågældende baroni eller grevskabs ejendom var sat i hartkorn langt 
under eller over de 50%. Samtidig skal der suppleres med andre kilder, 
f.eks. jordebøger, skøder m.m. Hermed skulle det være muligt at nå ud 
over de begrænsninger der ligger i 1682/83 hartkornsansættelsens korre
lation med 1664 hartkornet, idet det ikke vil være nødvendigt at fastlægge 
den præcise, eller bare nogenlunde præcise, procentdel af sognets hart
korn. For de sognes vedkommende, hvor baroniets eller grevskabets an
del af hartkornet ifølge hartkornansættelsen 1682/83 ligger tæt på de 
50%, vil det være desto mere nødvendigt at vurdere det pågældende jus

34 Lotte Dombernowsky synes dog slet ikke at være opmærksom på denne problemstilling.
35 Ved beregningen af grevskabernes og baroniernes ejendomsfordeling er benyttet Finn 

Stendal Pedersen: »Fynsk landbrugs vilkår 1682. Statistiske studieri produktionsmulighe
der og ejendomsstruktur på grundlag af forarbejderne til Christian V’s matrikel«, bilag 17 
»Ejerfordelingen 1682-EDB-udskrift« (vedlagt som mikrofiche). Odense universitetsfor
lag 1985.
Samt, Finn Stendal Pedersen: »Topografisk registratur over fynske landbrug 1682. Udar
bejdet på grundlag af modelbøgerne fra Christian den femtes matrikulering« (3 mikrofi- 
ches). Odense universitetsforlag 1983.

36 Finn Stendal Pedersen 1985 side 147-150.
37 Ibid. side 150-159.
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patronatus’s sammenhæng med 1671 privilegierne på baggrund af andre 
kilder end forarbejderne til 1688 matriklen.

Hvad anvendelsen af 1682/83 resultaterne til fastlæggelse af ejendoms
fordelingen efter 1680erne angår, er der også visse problemer. 1682/83 re
sultaterne blev således udsat for en del ændringer, før den endelige matri
kel forelå i 1688. Finn Stendal Pedersen har konstateret, at de ændringer 
der blev foretaget medførte en tilnærmelse til 1664 matriklen, idet kriteri
erne der blev anvendt ved ændringer for en del var de samme som an
vendtes i matriklen 1664.38 Ikke desto mindre er der en relativ høj korrela
tion mellem 1682/83 resultaterne og 1688 resultaterne for hele Fyns ved
kommende, mens der lokalt kunne være større forskelle, idet ikke alle re
sultater fra 1682/83 blev nyvurderede39. Det må således også gælde for 
bestemmelsen af hvorvidt baronierne eller grevskabet ejede mere end 
50% af sognets hartkorn efter 1680erne, at der må søges støtte i andre kil
der, f.eks jordebøger m.m., med mindre den procentvise andel ligger væs
entligt under eller over de 50.

Ialt blev 16 jus patronatus erhvervet til de fynske baronier samt grev
skabet i tiden efter deres erektion.40 Disse fordeler sig som følger: Wedel- 
lsborg erhverver 8, Brahetrolleborg erhverver 4, Einseidelborg og Kørup 
erhverver henholdsvis 1 og 2 og Holckenhavn erhverver 1.4I

Benyttes ovenfor nævnte kriterier, kan det konstateres, at kun 3 jus pa
tronatus er blevet erhvervet på baggrund af 1671 privilegierne. For de øv
rige 13 jus patronatus gælder det, at de alle ifølge forarbejderne til 1682/83 
matriklen er sat så lavt i hartkorn i de pågældende sogne, at de ikke på 
tidspunktet for erhvervelsen af det pågældende jus patronatus kan skønnes 
at have været i besiddelse af bare tilnærmelsesvis halvdelen af tiende
yderne i sognet. Ligeledes synes en gennemgang af relevant materiale, jor
debøger m.m. ikke at kunne sandsynliggøre, at dette har været tilfældet.42

38 Ibid. side 150-151.
39 Ibid. side 150-159.
40 Ud over disse var der til flere af baronierne og grevskabet tidligere blevet erhvervet flere 

jus patronatus. Særligt Wedellsborg havde erhvervet mange, ialt 16.
41 Scheelenborg erhverver ingen efter dets erektion, men derimod 4 umiddelbart før.
42 Det eneste tilfælde hvor der kan være nogen tvivl, er Harndrup, hvortil jus patronatus er

hverves 27/8 1692 af grev Wedell sammen med jus patronatus til Gamborg (»Kronens skø
der« samme dato). Wedellsborg ejer ifølge 1682/83 opmålingerne ca 31% af sognets hart
korn. Det kan ikke konstateres via »Kronens skøder«, at Wedellsborg mellem 1682 og 
1692 skulle have erhvervet gods i sognet, i hvilket kronen i 1682/83 ejede ca 38% (det me
ste som ryttergods). Ifølge 1682/83 opmålingerne lå 9 af sognets 38 brugsenheder under 
Wedellborg, mens 6 har ukendt ejer. Yderligere fremgår det af skødet, at jus patronatus til 
Gamborg og Harndrup erhverves for en gæld kronen har til grev Wedell. Der synes altså at 
være tale om, at jus patronatus til sognene er blevet behandlet primært som handelsobjekt 
og ikke som et særligt privilegium.
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De tre jus patronatus der viste sig at kunne relateres til 1671 privilegi
erne er Hundstrup, Nørre Nærå og Vindinge. For Hundstrups og Vindin
ges vedkommende er der tale om baroniets residents sogn.43 For Nørre 
Nærås vedkommende foreligger der et overdragelsesdokument dateret 
7/5 1695.44 Heraf fremgår det, at jus patronatus til Nørre Nærå overdrages 
til baron Rudolf Abraham v. Putbusch kvit og frit, med den begrundelse at 
de fleste decimantibus i sognet hører under Kørup. Samme sted findes 
yderligere et brev til stiftsamtmanden, dateret 30/5 1695, hvori det be
kræftes, at mere end halvdelen af sognets decimantibus hører under 
Kørup. At Putbusch’s ansøgning om jus patronatus netop har været moti
veret udfra hans ejendomsmæssige stilling i sognet fremgår af en opgørel
se i Kørups kopibog.45 Heri findes nemlig en af Nørre Nærås sognepræst 
attesteret opgørelse over antallet af decimantibus og deres tilhørsforhold. 
Af opgørelsen fremgår det, at af sognets ialt 53 tiendeydere hørte de 29 
under Kørup.

Som det fremgår af ovenstående, kan 1671 privilegierne ikke anvendes 
som forklaringsmodel til det stigende antal afhændelser af kronens jus pa
tronatus efter 1670, således som Gabriel Thulin har foreslået.46

Afhændelserne 1670-98 og deres politiske og økonomiske 
baggrund

Som det fremgik af strukturanalysen, sker der et meget markant skift i an
tallet af afhændelser i 1671. Dette falder således sammen med tronskiftet 
1670, hvor Frederik den 3. efterfølges af Christian den 5. Hvorvidt dette 
tronskifte har betydning for den pludselige vækst i antallet af afhændelser, 
kan ikke afgøres. Der er dog noget der kunne tyde på, at en anderledes 
personlig indstilling hos kongen, eller en svagere vilje til at forsvare egne

43 For Hundstrups vedkommende foreligger der en ansøgning til kronen Ira Moritz v. Put
busch dateret 20/8 1680 og et bekræftende svar fra kongen dateret 25/1 1681. Holger F. 
Rørdam har behandlet dette i en artikel i kirkehistoriske samlinger 1897-99: »Efterretnin
ger fra Skam herred i Fyn«.
For Vindinges vedkommende fremgår det af Vindinge kirkes regnskabsbøger 1664-94 og 
1672-88, at Baron Holck umiddelbart efter baroniets erektion må have fået jus patronatus 
til sognet. (Regnskabsbøgerne findes i Holckenhavns godsarkiv i landsarkivet for Fyn).

44 Roepstorff godsarkiv i landsarkivet for fyn. Dokumenter vedrørende kirker og præster 
1567-1834.

45 Roepstorff godsarkiv i landsarkivet for Fyn. Kopi og regnskabsbog for Kørup 1670-1716.
46 Hvad den øvrige del af Danmark angår, er det værd at lægge mærke til, at ud af ialt 5 eri- 

gerede grevskaber og 5 friherreskaber i perioden 1670-1700, ligger 1 grevskab og samtli
ge friherreskaber på Fyn.
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interesser, som Christian den 5. jo er blevet kendt for at have haft, har 
været af betydning. C.O. Bøggild-Andersen nævner således at der ved det 
første større krongodsudlæg til en af kronens kreditorer, nemlig Ørum len 
i 1660, oprindeligt skulle have fulgt birke- og patronatsret med til hoved
sognet.47 Frederik den 3. ombestemte sig imidlertid og forbeholdt disse 
rettigheder for kronen. Af kammerkollegiets betænkning 14/12 1660 
fremgår det, at det ikke gav kongen noget råd med hensyn til om jus pa- 
tronatus og birkeret skulle følge med. Det var således kongens egen be
slutning først at lade det være indeholdt i handelen, siden at trække det ud 
igen.48 I de efterfølgende udlæg i hans regeringstid var disse rettigheder 
heller ikke indeholdt.49 Af denne grund kan det ikke udelukkes, at af
hændelserne sker på grundlag af en udvikling, der allerede var begyndt 
før afhændelserne tog fart i 1670’erne, men at kongens personlige indstil
ling har været afgørende for den omstændighed, at kronensjus patronatus 
først afhændes i større omfang efter 1670. Der tænkes her særligt på 1600 
tallets økonomiske krise, til løsning af hvilken man efter 1660, hvor lan
dets produktionsapparat var så eftertrykkeligt ødelagt, at det ikke mere 
var muligt at »producere sig ud af krisen«, netop påbegyndte de store 
krongodsudlæg.50

Statens udgifter var først og fremmest hoffet, hæren og flåden. Udgif
terne til hoffet var voksende, omend i europæisk sammenhæng ikke spe
cielt store, og enevældens indførelse betød flere udgifter, da det lå i sa
gens natur at en enevældig kongemagt måtte præsentere sig standsmæs
sigt. Udgifterne til hæren og flåden var ligeledes høje. Pga. 1600 tallets 
mange krige med nabolandet Sverige, var det nødvendigt konstant at op
retholde et forsvarligt beredskab, hvilket udgjorde en væsentlig del af sta
tens udgifter.51 For at finansiere dette havde det været nødvendigt, udover 
at øge skattetrykket, at optage lån mod pant i kronens jordegods, både i 
udlandet og hos den del af den danske befolkning der kunne yde økono-

47 C.O. Bøggild-Andersen: »Hannibal Sehested«. Bd.2, side 89-90. Århus 1970.
48 Carl Christiansen: »Bidrag til dansk statshusholdnings historie under de to første ene

voldskonger«. Bd.1-2. Kbh 1908. Bd.2, side 446.
49 Ved åbent brev 15/1 1661 samt 16/1 1661 lægges betingelserne ved krongodsudlægene 

fast. Heri indgår det at kongen forbeholder sig selv al højhed, told, vrag, jus patronatus 
m.m.
Se Carl Christiansen bd.2, side 447.

50 Ang Krigen 1657-60’s betydning for det fynske landbrug se Aage Fasmer Blomberg: 
»Fyns vilkår under svenskekrigene 1657-60«, Odense 1973. Samt Torvald Ringsmose: 
»Rantzauholms gods før og efter svenskekrigene 1657-60«, Odense 1976.

51 Erling Ladewig Petersen: »Fra standssamfund til rangssamfund 1500-1700«, Dansk soci
alhistorie bd.3. Kbh. 1980.
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misk forstrækning, dvs. adelen og den øverste del af købmandsstanden. 
Hvor meget gods der var sat i pant kan det ikke lade sig gøre at afgøre 
præcist. Men ser man på den samlede gælds størrelselsesorden udgjorde 
alene renterne i 1660 ca. 294.000 rigsdaler årligt.52 Det var således et me
get tungtvejende problem der krævede en løsning.

Krongodsudlæggene er størst i starten af 1660’erne, men fortsætter 
hele perioden ud. Kronen fortsatte ligeledes med at optage indenlandske 
lån og øgede specielt efter 1677 disse, både pga. udgifterne til hæren og 
hoffet samt for at klare afbetalingen af tidligere optagne lån. En del afbe
talingen af denne gæld blev således klaret ved udlæg i krongodset. I 1677 
optoges der et lån på 89.800 rigsdaler, 1678 et lån på 347.486 rigsdaler, 
1679 et lån på 273.083 rigsdaler, 1684 et lån på 150.280 rigsdaler, 1685 et 
lån på 47.418 rigsdaler, 1689 et lån på 303.399 rigsdaler, 1691 to lån på 
tilsammen 297.112 rigsdaler, 1693 et lån på 259.000 rigsdaler, 1694 et lån 
på 449.103 rigsdaler, 1694-99 låntes yderligere 262.471 rigsdaler fordelt 
på ialt 26 mindre lån. Disse lån var alle tvangslån, der blev ydet af de per
soner staten anså for egnede, først og fremmest højere embedsmænd, 
bisper, grever og baroner og andre velhavere. Ydelsens størrelse blev fast
sat af staten efter en individuel vurdering af yderens formåen. Hertil kom
mer en del obligationer udstedt som dækning af gammel gæld, en del 
mindre frivillige lån samt obligationer udstedt som gaver m.m. Ialt blev 
der fra 1676-99 lånt 2.458.653 rigsdaler. Tilbagebetalingen af disse lån 
foregik løbende, men størstedelen var tilbagebetalt i starten af 1700 tal
let.53

Udover at udgøre en del af tilbagebetalingen af kronens gæld, blev en 
del af krongodset også udlagt som gaver og som betaling af resterende 
lønninger, bla. til adelige der havde udmærket sig i den skånske krig.

Ser man på omfanget af det krongods der blev udlagt inden århundre
deskiftet, antager dette ialt en størrelse af 155.000 tønder hartkorn. Heraf 
blev størstedelen dog allerede udlagt før 1675, nemlig 131.800 tønder 
hartkorn.54

Ved at opgøre hvilket vederlag der blev givet for de enkelte erhvervel
ser af jus patronatus, kan det lade sig gøre at danne sig et indtryk af, hvor
ledes afhændelserne af disse passer ind i kronens afståelse af jordegods 
iøvrigt.

52 Carl Christiansen bd. 1 side 442.
53 Carl Christiansen bd.2 side 817-827.
54 Heraf blev ifølge Carl Christiansen 85.176 tønder hartkorn udlagt alene i årene 1661 og 

1664. Bd.l side 458.
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Figur 2 
Vederlagsformen ved 
erhvervelser af jus 
pat ronat us 1678/79. 
(Ialt 45 afhændel
ser).

Figur 3 
Vederlagsformen ved 
erhvervelser af jus 
1686/87. (Ialt 41 af
hændelser).

Figur 4
Vederlagsformen ved 
erhvervelser af Jus 
patronatus 1696-98.
(Ialt 15 afhændel
ser).
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På baggrund af oplysningerne om vederlagsformen i det til udarbejdel
sen af figur 1 benyttede materiale, er figur 2-4 fremstillet.

Under »køb« er registreret den del af jus patronatus hvor vederlaget er 
erlagt i rede penge. Under »gæld« er alle de jus patronatus samlet der er 
givet som vederlag for beløb kronen var skyldige til modtageren, såsom 
resterende lønninger, almindelig gæld m.m.

Yderligere er den del af jus patronatus der er givet som gave eller ind
går i et mageskifte registreret for sig.

Under »ved ikke« er samlede alle de afhændelser hvor det ikke fremgår 
af kilderne i hvilken form vederlaget er givet.

Af figur 2 fremgår det, at andelen af købte jus patronatus var klart i 
overtal i denne serie afhændelser. Således blev ialt 57,8% købt, mens af
hændelserne som betaling af gæld kun udgør 15,6%. 1678/79 var årene, 
hvor de første store tvangslån blev udskrevet. Allerede i 1677 var midler
ne til videreførelse af krigen med Sverige sluppet op, primært pga. op
høret af de hollandske subsidier, og det lykkedes ikke at optage et planlagt 
lån i Holland, da betingelserne hollænderne krævede var for omfattende.55 
Riget havde således et akut behov for likvider og det kan være på bag
grund af dette, at et så stort antal af de afhændede jus patronatus blev be
talt med rede penge. Man kan således forestille sig, at det var kronen der 
stimulerede salget af jus patronatus netop i disse år, hvilket skulle kunne 
være en del af forklaringen på den pludselige stigning i antallet af af
hændelser (jvfr. figur 1). At afhændelserne som betaling af gæld udgør så 
lille en andel af afhændelserne 1678/79 kan skyldes, at det netop først var 
i disse år, at den indenlandske låntagning voksede i omfang.56

I 1686/87 er billedet vendt, som det fremgår af figur 3. De købte jus pa
tronatus udgør her kun 2,4%, mens afhændelserne af jus patronatus som 
betaling af gæld er vokset til 87,8%. Man er nu nået længere ind i perio
den med indenlandsk lånoptagning og tilbagebetaling af disse lån. Netop 
årene 1686 og 1687 markerer et ophold i den indenlandske lånoptagning, 
idet der 1684 og 1689 optages store lån, mens der 1686-88 ikke optages 
lån. Det er således muligt, at staten netop i årene 1686 og 1687 har kon
centreret sig mere om tilbagebetalingen, hvilket således forårsager den 
pludselige stigning i antallet af afhændelser i netop disse år. Det er dog

55 Carl Christiansen bd.2 side 817.
56 Tilbagebetalingen af lånet 1678 påbegyndtes dog allerede samme år og en ikke ringe del af 

betalingen var i form af jordegods. Således blev knap en tredjedel af lånet betalt tilbage i 
årene 1678/79 (109.215 rigsdaler) og heraf størsteparten med jordegods (76.915 rigsdaler 
blev betalt med jordegods alene i 1679).
Carl Christiansen bd.2. side 817-827.
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ikke et helt entydigt billede der fremstår, idet der heller ikke i årene 1680- 
83 blev optaget større indenlandske lån, hvilket dog ikke lader sig aflæse 
på antallet af afhændelser af kronens jus patronatus. Der kan således også 
ligge en politisk beslutning til grund for de mange afhændelser i 1686 og 
1687. Dette bekræftes af Vidnesbyrdene om at kronensjus patronatus net
op i disse år blev udbudt offentligt som salgsobjekt på landets amtstuer.

I 1696/98 er antallet af køb igen steget, som det fremgår af figur 4, idet 
de udgør 26,7% af afhændelserne. Dog er afhændelser som betaling af 
gæld stadig dominerende, hvilket vel tildels skyldes, at låntagningen og 
afbetalingen af lån stadig foregik. Der skal dog her tages forbehold for de 
relativt mange afhændelser, hvor vederlagsformen ikke er konstateret 
(6,7%), samt det faktum at jus patronatus nu var afhændet til langt de fle
ste fynske kirker. Antallet af afhændelser 1696-98 andrager således kun 
15 jus patronatus og der var herefter gjort så godt som rent bord, idet kun 
4 jus patronatus endnu ikke var afhændet.

Ved at foretage en undersøgelse af vederlagsformen ved erhvervelsen 
af kronens fynske jus patronatus 1670-98, er det blevet sandsynliggjort, at 
disse afhændelser er et led i det forsøg på at afhjælpe statens generelle 
økonomiske krise i 1600 tallet, som blev foretaget via de store afhændel
ser af krongods til statens kreditorer og andre interesserede efter 1660. At 
afhændelsen af jus patronatus først indgår fra 1670’erne, skyldes muligvis 
en uvilje fra Frederik den 3.s side mod at afhænde disse. Samtidig ændres 
situationen efter 1676-77, idet statens kreditværdighed ikke tillader den at 
optage udenlandske lån, hvorfor optagningen af indenlandske lån øges. 
Dette bevirker at jus patronatus typisk i 1680’erne bliver afhændet som 
afdrag på denne gæld, mens afhændelserne i 1670’erne havde givet rede 
penge i kassen.57

Kronens kriterier ved afhændelserne af de fynske jus patronatus

Ved udlægget af jordegods 1660 og frem fulgte en del tvangskøb af gods 
med. Kronens interesse heri var, udover at afvikle dens gæld, at skaffe lik
vider. En stor del af det gods der således blev afhændet af kronen for rede

57 På dette punkt synes resultaterne at modstride Engelstofts og Thulins opfattelse, idet de 
netop karakteriserer 1680’erne ved mange afhændelser for rede penge. De jus patronatus 
der blev afhændet i 1690’erne og i de første 2 årtier af 1700 tallet (primært sjællandske og 
enkelte jyske) blev generelt afhændet for rede penge. Det er sandsynligvis dette Engelstoft 
og Thulin har lagt mærke til og ladet gælde for 1680’erne også.
Thulin side 75 og Engelstoft side 120-121.
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penge var, pga. svenskernes m.fl.s besættelse i krigen 1657-60, delvis 
ødelagt og forarmet gods. Fordelen ved disse handler var således afgjort 
på kronens side og køberne var da også ofte folk, der enten var tvunget til 
at tage mod tilbuddet om gods for at være sikre på i det mindste at få en 
del af deres tilgodehavender dækket, eller personer, såsom embedsmænd, 
grever, baroner, gejstlige o.lign, der var bundet til staten på anden vis.™ 
Den svenske besættelse af landet, og dertil de polsk-tyske hjælpetroppers 
ophold i landet, havde sat sig mærkbare spor og der var således rigeligt 
med ødelagt gods at afhænde til statens kreditorer. Særligt har Fyn og Jyl
land været hårdt ramt og omfanget af øde og ødelagt gods var betydeligt.59 
Kronen afhændede ikke al dens gods og hvad der blev tilbage, må formo
des at have haft en standard over gennemsnittet. Særligt kan det tænkes, at 
kronen efter beslutningen om at dele landet op i et antal rytterdistrikter, 
som et led i en militær reform i 1670’erne, har sørget for at kronen beva
rede ejerskabet til den del af godset der var bedst tjenligt som økonomisk 
grundlag for disse ryttere. Yderligere var en del gods, deriblandt en del ti
ender, lagt ud som underhold for kongelige embedsmænd m.fl. deriblandt 
en del af lavere rang.60 Jus patronatus, der på denne måde var udlagt som 
underhold til embedsmænd eller andre, kan man formode har været mere 
omstændelige at afhænde, idet der måtte sørges for erstatning af den ind
komst indehaveren mistede. Det er således tænkeligt, at der bag kronens 
afhændelser af dens jus patronatus lå nogle overvejelser om hvilke der 
kunne afstås på et givet tidspunkt. Dette vil blive nærmere undersøgt ne
denfor.

A. Modtagerens motiver for erhvervelse af jus patronatus

Selvom kronen overfor en del af dens kreditorer må have stået relativt 
stærkt (det øde og ruinerede gods der blev købt eller modtaget som afdrag 
på kreditorernes tilgodehavender viser dette), må man dog formode, at er
hververen i sidste ende har haft det afgørende ord om hvorvidt et jus pa-

58 Det var således primært sådanne personer der måtte yde kronen forstrækning ved de store 
tvangslån fra 1678 og frem. Derudover bestod en del af statens gæld af tilgodehavender for 
leverancer til hoffet, militæret og flåden.
Carl Christiansen bd.2 side 817-827.

59 Se note 56.
60 F.eks. var det ikke ualmindeligt at præster, der sad i særligt fattige kald, havde fået tildelt 

kongetienden af sognet. Yderligere var en del gods knyttet til forskellige embeder såsom 
bispeembedet, provsteembeder og amtsskrivere m.m.



80 Jesper Thommassen

tronatus skulle modtages eller ikke. Dette gælder også jus patronatus der 
blev købt. Ifølge Engelstoft og Thulin ændres køberens motiv for erhver
velse af jus patronatus i slutningen af 1600 tallet til at være økonomisk. 
Det var således ikke kaldsretten og administrationen af kirkens midler 
m.m. der herefter var det tillokkende ved ejerskab af et jus patronatus, 
men derimod retten til at opppebære kirkens indtægt (og kongetienden, 
der ofte fulgte med). Ikke desto mindre må man dog formode, at det først 
og fremmest er jus patronatus, der ligger i umiddelbar nærhed af erhver
verens eventuelle øvrige godsbesiddelser, der har været mest attraktive. 
Fra midten af 1500 tallet og frem bliver det således et mål for de adelige 
godsbesiddere, at samle godsmassen, dvs. arrondere godset bedst muligt. 
Bla. ved at bringe så mange af godsets bønder indenfor en afstand af god
set hvor der kan gøres fuld nytte af deres ydelser i form af hoveri, kunne 
bedriften effektiviseres. Desuden består der i hovedgårdens skattefrihed 
et økonomisk motiv til at udvide denne, hvilket bla. krævede jord i en til
pas afstand fra hovedgården.61 Denne udvikling mod mere samlede godser 
må også have gjort sig gældende når det drejede sig om et jus patronatus, 
hvortil der var knyttet jordegods.

Adelens skattefrihed af deres hovedgårde er gældende i perioden 1670- 
98. Dog begrænses den atter 1682, idet det fremover kun er komplette sæ
degårde (minimum 200 tønder hartkorn) der opnår denne skattefrihed. 
Særligt efter 1682 må det antages, at det har været en stor fordel for gods
besidderen, at jus patronatus kunne lægges ind under hovedgården og så
ledes bidrage til at opnå skattefrihed af denne.

En undersøgelse af erhververnes eventuelle hovedgårdes placering i 
forhold til pågældende jus patronatus vil kunne give et fingerpeg om, i 
hvilket omfang erhververens interesser kan spores i afhændelserne i peri
oden 1670-98.62

Af figur 5-7 fremgår det, at afhændelserne i årene 1686-87 bevirker en 
stigning i antallet af erhvervelser af jus patronatus længere væk end nabo-

61 Se bla. Gunnar Olsen: »Hovedgård og bondegård. Studier over stordriftens udvikling i 
Danmark i tiden 1525-1774«. Kbh. 1957 (genoptrykt 1975).

62 Ved udarbejdelsen af figur 5-8 er adelige der ikke ejer hovedgårde på Fyn, men derimod 
andre steder i landet, blevet registreret under »længere væk« (3 tilfælde). Erhververe der 
ikke ejer hovedgårde noget sted i landet er derimod ikke blevet registreret og indgår derfor 
ikke i undersøgelsen (3 tilfælde). De øvrige er blevet registreret alt efter om de besidder en 
hovedgård i sognet, i nabosognet, i nabosognets nabosogn eller længere væk. Herved skul
le der være taget højde for, at en hovedgård godt kan være tæt beliggende på det pågæl
dende sogn uden netop at ligge i det. Desuden vil det ved denne registrering heller ikke 
være af betydning, at hovedgårdene ikke er jævnt fordelt på Fyn. Kun 5 sogne på Fyn har 
ikke en hovedgård placeret i sognet eller nabosognet.
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Figur 5
Jus patronatus 
placering i forhold 
til erhververens nær
meste hovedgård 
1678-79

Figur 6
Jus patronatus pla
cering i forhold til 
erhververens 
nærmeste hovedgård 
1686-87

Figur 7
Jus patronatus pla
cering i forhold til 
erhverve rens 
nærmeste hovedgård 
1696-98
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sognets nabosogn. Der er altså ikke tale om nogen kontinuitet i udviklin
gen, da situationen i årene 1696-98 er næsten identisk med situationen 
1678-79.

Dog er der lidt færre erhvervelser af jus patronatus til hovedgårdssog
net i 1696-98, men dette kan skyldes, at det var, så godt som, de sidste fyn
ske jus patronatus der afhændedes i denne periode. Der kan altså være tale 
om, at muligheden for at erhverve et jus patronatus i umiddelbar nærhed af 
erhververens hovedgård var begrænset pga. det lille udbud sammenlignet 
med tidligere. At det alligevel er kendetegnende for perioden 1696-98, 
at kun de færreste erhvervede jus patronatus lå længere væk end nabosog
nets nabosogn (26,7%) viser, at det næppe kan have været et manglende 
udbud af jus patronatus i en rimelig afstand af erhververens hovedgård, 
der har forårsaget den afvigende tendens i erhvervelserne 1686-87.

Det ser altså ud til, at der har været en relativ stor andel af de af kronen af
hændede jus patronatus, der er blevet afhændet til personer, der ikke havde 
nogen umiddelbar kontakt med sognet, eller optimal økonomisk gavn af det 
erhvervede jus patronatus, idet det lå relativt langt væk fra deres hovedgård. 
Arene 1686-87 er ekstreme, men også den øvrige del af perioden 1670-98 
havde en relativ høj andel af erhvervelser langt fra hovedgårdene.63

Sammenligner man med placeringen af erhververnes hovedgårde i for
hold til de erhvervede jus patronatus før 1670, fremgår det, (figur 8) at der

Figur 8
Jus patronatus 
placering i forhold 
til erhververens 
nærmeste hovedgård 
1647-1670

63 Af de 6 jus patronatus afhændelser der ikke blev medtaget i denne undersøgelse fordi er- 
hververne ikke ejede hovedgårde, ligger 5 afhændelser i 1687 og 1 i 1689. Dette bekræfter 
yderligere disse års tendens mod mindre sammenhæng mellem adelig godspolitik og er
hvervelse af jus patronatus.
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tidligere havde været en udpræget højere tendens til at erhververen havde 
en hovedgård i sognet eller i nabosognet.64

Det ser altså ud til, at erhververne af jus patronatus i perioden 1670-98, 
og særligt 1686-87, ikke opnåede det samme udbytte som tidligere. Med 
andre ord er der sket et skift i de styringsmekanismer der bestemte hvilke 
jus patronatus der blev erhvervet af hvilke personer til forskellige tider, 
hvilket har resulteret i en for erhververne mindre fordelagtig fordeling. En 
væsentlig grund til denne ændring finder man nok i kombinationen af 1) 
kronens vilje til efter 1670 at afhænde dens jus patronatus i stor stil, som 
led i afviklingen af dens gæld samt som et forsøg på at skaffe likvider, og 
2) kronens kreditorers ønske om at få indfriet deres tilgodehavender også 
selvom vilkårene ikke var optimale. På baggrund af denne påvisning af, at 
erhververnes interesser ikke i samme omfang som tidligere blev opfyldt, 
vil det være relevant at se på hvilke af kronen betingede styringsmekanis
mer der har været gældende ved afhændelsen af de fynske jus patronatus 
1670-98.

B. Den geografiske fordeling af kronens gods efter 1670 og 
sammenhængen med afhændelserne af dens jus patronatus

Det er forbundet med vanskeligheder, at danne sig et præcist billede af kro
nens ejendomsfordeling på Fyn i perioden. For det første foregår der, selv
om de største udlæg af krongods ligger før 1675, krongodsudlæg i hele 
perioden. Derudover er der en del mageskifter mellem kronen og private, 
der ligeledes ændrer sammensætningen af krongodset geografisk. Dette 
sker bla. pga. ønsket fra kronens side om at skaffe gods, der var tjenligt til 
rytterhold, hvilket stillede specielle krav til godsets størrelse og ydelse.65

Ved hjælp af forarbejderne til 1688 matriklen, kan det imidlertid lade 
sig gøre, at give et rimeligt indtryk af kronens godsejendom på Fyn i åre
ne 1682/83 og med udgangspunkt heri vil det være muligt ved hjælp af 
»Kronens skøder«, at danne sig et indtryk af udviklingen i fordelingen af 
kronens gods.

På kortet i figur 9 er kronens gods indtegnet66. Heraf fremgår det, at

64 Arent Berntsen nævner også, at før 1660 lå de fleste jus patronatus til hovedgårdsognet.
65 K.C. Rockstroh »Udviklingen af den nationale hær«. Bd 2. Kbh. 1916, side 11.
66 Udover det gods der lå direkte under kronen, er også det gods medtaget, der var givet som 

underhold til statslige embedsmænd (primært amtsskrivere, biskoppen mfl.), det gods der 
var udlagt til rytterhold samt kirkegodset, da kronen reelt kunne disponere over dette gods. 
I gennemsnit ejede kronen ca. 20% af de fynske sognes hartkorn.
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Figur 9
Sogne med mere end 20% krongods ijlg. forarbejderne til 1688 matriklen.

kronens ejendom 1682/83 fortrinsvis lå på den nordlige del af Fyn. 
Særligt i områderne omkring Odense, Nyborg og Middelfart er koncen
trationen af krongods stor, men også i Skam herred, den nordlige del af 
Skovby herred og omkring Ringe er der en del krongods.671 Bjærge her
red, den sydlige del af Skovby herred og en stor del af Asum herred samt 
den sydlige del af Fyn (Båg herred medregnet) er kronens ejendom rela
tivt lille.

Da en del af afhændelserne af kronensjus patronatus ligger relativt langt 
i tid fra 1682/83 målingerne, vil det være forbundet med stor usikkerhed, 
at bruge dette materiale til belysning af sammenhængen mellem afhænd
elserne af kronensjus patronatus og kronens ejendomsfordeling på Fyn i 
hele perioden 1670-98. Undersøgelsen er derfor blevet indskrænket til at

67 Kronens interesse i områder omkring Odense, Nyborg og Middelfart er traditionel. Ved 
konfiskationen af bispernes og klostrenes gods ved og efter reformationen øges kronens 
ejendom særligt i området omkring Odense. Også Byernes administrative betydning har 
været væsentlig. Således var Nyborg, Odense, Hindsgaul, Hagenskov og Ruggård admini
strative centre, mens Sydfyn var mere isoleret.
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Figur 10 
Sammenhængen 
mellem afhændede 
jus patronatus 
1678/79 og kronens 
andel a f det pågæl
dende sogns hart
korn ifølge 1682/83 
forarbejderne til
1688 matriklen.

Figur 11 
Sammenhængen 
mellem afhændede 
jus patronatus 
1686/87 og kronens 
andel af det pågæl
dende sogns hart
korn ifølge 1682/83 
forarbejderne til 
1688 matriklen.

omfatte afhændelserne 1678/79 og 1686/87, da disse år ligger rimeligt tæt 
på opmålingstidspunktet 1682/83 og da årene med de fleste afhændelser i 
perioden herved bliver dækket.68

Figur 10 og 11 viser sammenhængen mellem de afhændede jus patro
natus 1678/79 og 1686/87 og kronens ejendom på Fyn som den afspejler 
sig i opmålingerne 1682/83 til Christian den 5.s matrikel.

Af figurerne fremgår det, at ca. 51% af de i 1678/79 afhændede jus pa
tronatus var til sogne hvor kronen ejede under 10% af sognets hartkorn, 
dvs. i sogne hvor kronens godsmængde må siges at være relativt lille. Det 
tilsvarende tal for årene 1686/87 er ca. 25%.

68 Ialt afhændes der i disse 4 år 86 jus patronatus, hvilket udgør 54,8% af de jus patronatus 
der afhændes 1646-98 og 62,3% af de jus patronatus der afhændes 1670-98.
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Tilsvarende lå ca. 18% af de i 1678/79 afhændede jus patronatus i sog
ne hvor kronen ejede minimum 30% af hartkornet, dvs. i sogne hvor kro
nens andel af hartkornet må siges at være relativt stort, mens ca. 29% af 
de i 1686/87 afhændede jus patronatus lå i sådanne sogne. Umiddelbart 
kunne dette tyde på, at kronen i 1678/79 i højere grad end i 1686/87 har 
forsøgt at afhænde jus patronatus til sogne, hvor kronens interesser, så 
vidt som disse afspejler sig i kronens andel af godsmængden i sognet, var 
af mindre omfang. Imidlertid kan der også findes andre forklaringer på 
denne forskel i kronens andel af sognenes hartkorn, til hvilke der blev af
hændet jus patronatus 1678/79 og 1686/87. Der kunne bla. være tale om, 
at stort set alle sogne, hvor kronens andel af hartkornet var lille, var blevet 
afhændet i 1678/79, således at man i 1686/87 var nødsaget til at afhænde 
jus patronatus til sogne hvor kronens andel af hartkornet var større. Des
værre tillader materialet ikke at der foretages en tilsvarende analyse for 
årene før 1678 og efter 1687, hvilket kunne have givet et referencemateri
ale at sammenligne med, så tendenserne i sammenhængen mellem de af
hændede jus patronatus og kronens andel af de enkelte sognes hartkorn 
kunne være blevet belyst over en længere periode.

Ved at studere sognenes, til hvilke der blev afhændet jus patronatus hen
holdsvis 1678/79 og 1686/87, geografiske fordeling, vil det imidlertid 
sandsynliggøres, at afhændelserne af kronens fynske jus patronatus 
1678/79 til en vis grad var styret af et hensyn til de områder, hvor kronen 
havde størst interesse, dvs. de områder hvor kronens andel af hartkornet 
var størst.

På kortene figur 12-13 er De sogne indtegnede, der blev afhændet hen
holdsvis 1678/79 og 1686/87. Det fremgår heraf, at afhændelserne i 
1678/79 kun i meget ringe grad kom til at berøre områderne omkring 
Odense, Nyborg, Middelfart og det nordlige Fyn, særligt Skam og Lunde 
herreder, hvor man netop finder den største koncentration af krongods. 
Der er dog undtagelser idet enkelte sogne med en stor andel krongods 
også blev afhændet. En stor del af disse (særligt på Sydfyn) ligger imid
lertid i områder, der er mere eller mindre usammenhængende med de 
øvrige områder med stor andel kongeligt gods. Det ser således ud til, at 
kronen 1678/79 har forsøgt at skåne områder med stor kongelig godskon
centration.

Ser man derpå på afhændelsernes geografiske fordeling 1686/87 er bil
ledet et andet. Kun tre sogne med en stor andel kongeligt gods udenfor det 
sammenhængende område med stor kongelig godskoncentration på nord- 
fyn afhændes. Derudover afhændes der i stor stil på den nordlige del af



Kronens afhændelser af dens fynske jus patronatus 1646-1698 87

Figur 12
Jus patronatus afhændet 
af kronen 1678/79.

Figur 13
Jus patronatus afhændet 
af kronen 1686/87.
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Fyn, særligt omkring Nyborg og Middelfart og omkring den vestlige del 
af Skam herred. Dvs. i de områder der i 1678/79 blev holdt fri for af
hændelser. Det eneste område der stadig holdes fri for afhændelser er om
rådet omkring Odense. En del af forklaringen på skiftet i den geografiske 
fordeling af afhændelserne kan naturligvis ligge i den omstændighed, at 
der 1686/87 ikke var så mange jus patronatus tilbage på kronens hænder i 
de områder, særligt på Sydfyn, hvor kronen ikke havde en så stor repræs
entation hvad angår gods. Dette ændrer dog ikke ved, at kronen mellem 
afhændelserne 1678/79 og 1686/87 må have valgt ikke at prioritere de 
sammenhængende områder på den nordlige del af Fyn så højt mere.69

Sammenligner man resultatet af denne undersøgelse med Thulins og 
Engelstofts opfattelser, må det siges, at kronen ikke har været så passiv og 
uden vilje eller evne til at gøre sin indflydelse gældende som antydet af 
disse. Både Thulin og Engelstoft ser således en forskydning i indholdet af 
patronatsretten, fra kaldsretten til de økonomiske fordele som væsentlig
ste indhold, som afgørende for stigningen i antallet af afhændelser. Kro
nens rolle derimod beskrives som passiv, idet dens væsentligste fortjene
ste er at åbne for salget.

De ikke afhændede jus patronatus

Da det er sandsynliggjort, at kronens afhændelser af dens fynske jus pa
tronatus til en vis grad hænger sammen med fordelingen af kronens gods 
på Fyn iøvrigt, vil det være interessant, at se på de 4 jus patronatus der 
ikke afhændes i perioden 1646-1698, nemlig Pårup, Allese, Næsby-Bro
by og Asum.70

Fælles for alle sognene er, at de ligger umiddelbart uden for Odense. Det
te område er traditionelt et af kronen stærkt domineret område. Kronen 
havde, særligt efter reformationen, hvor en del gods i området konfiskere
des fra biskop og kloster, en betydelig godsmasse her. Yderligere har Oden-

69 Da det er muligt, at der i tidsrummet mellem den enkelte afhændelse og 1682/83 opmålin
gerne er sket forskydninger i kronens godsfordeling, er »Kronens skøder« blevet gennem
gået for årene 1678-1687. Det viser sig, at det ikke herved er muligt, at påvise forskydnin
ger i godsfordelingen, der kan tænkes at påvirke undersøgelsens resultat negativt.

70 Jus patronatus til Næsby-Broby er dog på private hænder indtil 1578 (»Kancelliets brevbø
ger« 3/6 1578), hvor Christoffer Valkendorf til Glorup bytter sig til jus patronatus til Øk- 
sendrup for jus patronatus til Næsby-Broby. Valkendorf er sandsynligvis mere interesseret 
i Øksendrup kirke, da Glorup ligger i nabosognet Svindinge hvortil Valkendorf allerede 
har jus patronatus (»Kancelliets brevbøger« 30/10 1554). Efter 1578 afhænder kronen ikke 
igen jus patronatus til Næsby-Broby.
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se virket som administrativt centrum og en del større kirkelige institutioner 
har haft sæde i byen, såsom bispesædet, gråbrødre hospital og gymnasiet.

Pårup kirke tilknyttedes 1566 til gråbrødre hospital således at præsten 
tillige skulle betjene hospitalskirken. Kronens del af tienden skulle kom
me hospitalet og de fattige til gavn.71 Åsum kirke tilknyttedes 1572 pro
fessor i teologi ved Odense gymnasium.72 Denne skulle således virke som 
præst ved kirken. Næsby-Broby og Allese tilknyttedes ved kongeligt re
skript 24/1 1671 professor i filosofi ved Odense gymnasium.

Fælles for alle 4 kirker er således, at kronen sandsynligvis har haft 
størst fordel af at benytte disse som en del af indtægtsgrundlaget for nog
le af Odenses institutioner, der ellers kunne tynge budgettet. Sognenes 
placering i umiddelbar nærhed af Odense og deres tilknytning til hospita
let og gymnasiet har således været baggrunden for, at de ikke, som de 
øvrige af fyns landsogne, blev afhændet.

Afrunding

Ved 1600 tallets slutning skete der store forandringer i statens/kronens 
indtægtsgrundlag. Statens udgiftsniveau var vokset, indtægterne måtte så
ledes også øges og en omlægning af grundlaget for disse blev følgen. 
Hvor tidligere domæneindtægterne var den væsentligste del af grundlaget 
for kronens økonomi, tog nu skatteindtægterne over. Væsentligt i denne 
udvikling var de store udlæg af krongods efter enevældens indførelse, 
hvorved beskatningsgrundlaget øgedes. Kronens afhændelser af dens fyn
ske jus patronatus er her sat ind i denne udvikling. Sandsynligvis ligger en 
del af forklaringen på det øgede antal afhændelser efter 1670 i kongeskif
tet dette år, men også andre faktorer kan have spillet ind. Afhændelserne i 
1670’erne er således bedre struktureret end afhændelserne i 1680’erne. 
De giver rede penge i kassen og berører så vidt muligt kun områder kro
nen har mindre interesse i. I 1680’erne til gengæld, er der ikke mulighed 
for at foretage denne prioritering; kronens kreditorer skal have indløst de
res tilgodehavender og der afhændes nu (næsten) uden hensyn til kronens 
godspolitiske interesser. Det er denne lettere panikagtige situation En
gelstoft og Thulin har bemærket, hvorimod de har overset 1670’ernes no
get mere velovervejede afhændelser.

71 Hospitalet havde iflg Anne Riising: »Gudsfrygt og oplysning. Odense 1700-1789«, side 
198, normalt et pænt overskud af Pårup kirke i det 18. årh.

72 Hofman: »Samling af fundatzer«.



Historisk Essay
Konsensus i Danmark? Staten og lægerne i 1700- 
og 1800-tallet

Af Gerda Bonderup

Danmark har aldrig oplevet en revolution, og der fandt heller ikke 
oprør sted under koleraens angreb i 1853, som det var sket i andre 
lande. Lektor Gerda Bonderup giver med særligt udgangspunkt i 
sundhedssektoren et bud på, hvordan vi kan forstå det særegne 
danske konsensussamfund set i lyset af den internationale diskus
sion om grundlæggende samfundsteorier.

Det danske samfund var i det undersøgte tidsspand i balance, baseret på 
konsensus og tillid uden dog at være harmonisk, idyllisk eller konflikt
løst. Som sådant både ligner det og ligner alligevel ikke de samfunds
modeller, der har været gængse i den internationale forskning:1

Indtil den tyske sociolog Ralf Dahrendorf kom med sin »galileiske 
vending« i 1958, havde sociologien været totalt opslugt af og overbevist 
om den strukturfunktionalistiske ligevægtsmodel, som fagets grand old 
man, amerikaneren Talcott Parsons havde udarbejdet for samfund og an
dre sociale fællesskaber.2 Han gik ud fra den betragtning, at de fleste fæl
lesskaber trods intern kiv og strid var i en form for ligevægt, idet de færre
ste oplevede en permanent revolution. Det var for ham at se det normale. 
Derfor fokuserede han på de faktorer, der skabte og bevarede denne soci
ale orden. Det var typisk nogle fundamentale systemer og strukturer, her
iblandt institutioner og fælles værdier. Dermed fik han tegnet rolige fæl
lesskaber, som Dahrendorf med sin spidse pen kaldte for utopier, der intet 
havde med realiterne at gøre, og som kun yderligere fremmede konserva
tismen blandt akademikerne[!]. Han mente, at Parsons’ alt for statiske syn 
på fællesskaber veg udenom, hvad han betragtede som en kendsgerning, 
nemlig at et samfund kun kunne udvikle og ændre sig ved sociale kon
flikter. Derfor gik han den modsatte vej og fokuserede tværtimod på de 
konfliktskabende faktorer som for eksempel tvangen og den altomfatten-

1 En meget grundig, men til tider problematisk gennemgang findes hos Thomas Bernard. J. 
Fjord Jensen (1988) tager i sin analyse af den postpolitiske meningsdannelse udgangs
punkt i debatten og giver derfor først et kort og fint resumé af denne.

2 Bernard s. 2.
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de klassekamp, som i hvert fald ikke udelukkende kan tolkes funktionelt. 
De to teoriers muligheder vurderede Dahrendorf på denne endnu ganske 
sobre måde: Der findes »fænomener i den sociale adfærd, som kun kan 
tolkes ved konsensusteorien; som for eksempel processerne ... under ‘so
cialiseringen’; der findes andre fænomener, som vi kun kan forklare ved 
konfliktteorien, som for eksempel selve klassekonflikten. Endelig findes 
der fænomener, som kan forenes med begge teorier, som ved ‘den afvi
gende adfærd’ (deviance)3, for eksempel kriminaliteten.«4 Siden kom bøl
gerne til at gå højt, og man blev mere og mere uforsonlige.

I grunden var positionerne slet ikke så langt fra hinanden5: Parsons pe
gede på muligheden for forandringer, som dog efter hans opfattelse kun 
kunne skabes af evolutionære kræfter.6 Han var også klar over, at »in em- 
pirical faet no social system is perfeetly equilibrated and integrated ... I 
believe that class conflict is endemic in our modern industrial type of so
ciety«.7 Omvendt indrømmede Dahrendorf »We have not to assume that 
conflict always is violent and uncontrolled. There is probably a continu- 
um from civil war to parliamentary debate, from strikes and lockouts to 
consultation.«8 Men det »normale« hos ham ville være udvikling via re
volution.

Begge sociologer havde en dualistisk samfundsopfattelse baseret på 
klasser, og begrebet magt var centralt for dem begge. I Parsons’ version 
anvendtes den som overtalende redskab, for eksempel i en socialiserings
sammenhæng, og kun i en sjælden slutsituation som voldsredskab. 
Dahrendorf derimod så udelukkende magten som tvangsmiddel.

Magthaverne, dvs. den politisk herskende klasse, fik forskellige ansigter 
hos de mange forfattere, der efterhånden trådte ind i debatten. De opfatte
de staten i absolut forstand, i skikkelse af et bureaukrati eller i skikkelse af 
den til enhver tid herskende socioøkonomiske klasse, og påpegede, at den 
politisk herskende klasse, hvis den ikke direkte var identisk med den ellers 
herskende klasse, altid ville støtte denne mod underklassen. Dermed opret
holdtes den dualistiske samfundsopfattelse også på dette plan.

Den altafgørende forskel mellem kombattanterne ligger i deres vurde
ring af og vægtfordeling mellem begreberne social orden og social foran-

3 Her ses et interessant slægtskab med Foucaults senere udgrænsning af det, der ikke er nor
malt.

4 Dahrendorf (1957) s. 159f, min oversættelse.
5 De er ikke komplementære, som Bernard vil gøre dem til (s. 167).
6 Parsons (1951) især i kapitlet »The Process of Change of a Social System« (s. 480ff).
7 Parsons (1951) s. 298; og (1954) s. 333.
8 Dahrendorf (1958) s. 126.
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dring. Forskellen skyldes deres grundlæggende livssyn, deres ideologi, 
hvor Parsons’ var evolutionær og Dahrendorfs revolutionær.

Striden blev til en sejr for konfliktteoretikerne, der i 1960’erne og 
1970’erne havde vind i sejlene og også stod som de progressive og dyna
miske i resten af den akademiske verden, mens fortalerne for konsensus 
blev stemplet som konservative. Debatten kom til at foregå på konflikt
teoretikernes præmisser under latterliggørelse af konsensusteoretikerne. 
Den ebbede ud engang først i 1970’erne for siden at genopstå endog to 
gange, omend i forandrede skikkelser, nemlig i diskussionerne om det 
såkaldte »sociale kontrolkoncept« og om »det politiske«.9

Den første udsprang af retssociologernes overvejelser omkring krimi
nelle og straf, altså netop det punkt, hvor Dahrendorf havde set mulighe
der for anvendelse af begge teorier. I de første år arbejdede sociologerne 
nærmest udelukkende med overvågning af de af Dahrendorf fremhævede 
»afvigere«, det være sig kriminelle, gale eller fattige, siden også med den 
kontrol af de »normale«, der kunne skabe en homogen og disciplineret 
befolkning. Social kontrol sås iværksat af flere forskellige grupper. »Kon
trollørerne« i det gamle samfund kunne typisk være medlemmer af over
eller middelklassen i byerne, der længtes tilbage til en tabt orden; i det 
nye industrielle samfund kunne kontrollørerne være kapitalisterne, der 
krævede en pålidelig arbejderklasse (med hensyn til punktlighed, lydig
hed etc.). Eller de kunne komme fra den professionaliserede middelklas
se, der ville løse de sociale problemer, som de så i deres arbejde, hvorved 
de samtidigt øgede deres status, magt og sikkerhed. Af denne type kontrol 
udvikledes endelig den sidste, hvor en samfundsgruppe eller et helt sam
fund søger at kontrollere og regulere sine egne medlemmer.10 Målet er en 
generel socialisering og internalisering, som opnås enten ved direkte 
magtanvendelse, især over for afvigerne, eller ved gruppepres med ikke- 
voldelige metoder." Dette, mener John Mayer, er den »rigtige« form for

9 Sociologerne Cohen og Sculls antologi (1985), især Cohens indledning og Mayers artikel. 
Se også Breuer. Vedrørende debatten om »det politiske« har jeg støttet mig på Jan Ifver- 
sens redegørelse for sociologen Freitags og filosoffen Leforts arbejder (Den jyske Histori
ker (1989)). Denne lille artikel er meget nyttig, omend noget kondenseret.

10 Mayer s. 18.
11 I historisk perspektiv får det den tankevækkende drejning, at al socialpolitik og alle socia

le reformer skulle ses som ren subtil camouflage for videre repression. Stanley Cohen 
(1985 s. 6f) og John Mayer ( s. 20ff) afviser med rette dette som værende alt for ensidigt 
og negativt. Man kan lige så vel se mange af de sociale reformer, der kom fra sidst i oplys
ningstiden, som et forsøg på at hjælpe de nødstedte. Mayer mener heller ikke at have set én 
eneste undersøgelse, der viser, at arbejderne i byer med socialt kontrollerende reformer 
skulle være mere disciplinerede end andre.
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det sociale kontrolkoncept, ifølge hvilket samfundets politisk, socialt, 
økonomisk eller kulturelt ledende gruppe bestræber sig på at give de kon
trollerede den størst mulige frihed, individuelt og inden for deres sociale 
gruppe, og samtidigt retleder dem med ikke-voldelige midler som overta
lelse, belønninger og forholdsvis blid afstraffelse.

Forstået på denne måde indeholder det sociale kontrol-koncept det sam
me som konsensusteorien, der dermed er kommet ind igen ad bagdøren 
uden at blive opfattet som hverken odiøs eller bagstræberisk, tværtimod. 
Begge teorier tager udgangspunkt i den ledende samfundsgruppe, der med 
et strategibestemt program vil dominere og socialisere de andre. Hvis soci- 
aliseringsprojektet lykkes, vil befolkningen støtte de ledende aktivt eller 
blot pragmatisk. Dermed placeres social kontrol som årsag til konsensus.

En ny konsensusreinkarnation er kommet ind med nogle fransksproge- 
de politologers og filosoffers tanker om »det politiske« med afsæt i Max 
Weber, Tocqueville og Habermas (1973). Hos dem udspiller det politiske 
sig på to planer, der dog ikke helt kan adskilles i praksis. Det ene er selve 
fundamentet, det andet er den politiske magts vilje og evne til at gribe re
gulerende ind. Fundamentet er ikke alene bestemt af den herskende poli
tiske ideologi, men også af samfundsgruppernes indbyrdes relationer. Et 
samfund er normalt i balance til trods for, at dets grupper og disses inter
esser kan være ganske forskellige, men balancens stabilitet kan variere 
kolossalt. Da får den politiske magt afgørende betydning ved at støtte den 
ene gruppe imod den anden.12

Ser vi nu på de danske forhold i 1700- og 1800-tallet, så valgte den politi
ske ledelse - og det er en af de meget væsentlige forudsætninger for ud
viklingen i samfundet - efter behov også at balancere mellem disse grup
per ved at gribe regulerende og mæglende ind i snart den enes, snart den 
andens favør. Således deltog den i udbytningskonflikter mellem bønderne 
og deres herremænd til fordel for de førstes og egne skatteinteresser. Og 
den gav godsejerne ret, hvis bønderne ikke respekterede herremændenes 
lokale forvaltningsmyndighed, for den politiske ledelse var stadig henvist 
til dem som sit lokale embedsmandskorps. Der kan også peges på, at 
købmændene i Danmark havde monopol på kornkøb og -salg i modsæt
ning til andre lande, hvor herremændene købte kornet hos deres fæstere 
eller livegne til underpris. Den danske ordning beskyttede både den op- 
kommende handelsstand og bønderne.

12 Jan Ifversen (1989) s. 1 Iff.
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Det var retsstatstanken og dens konsekvenser, der udgjorde det grund
læggende princip både for enevælden og det senere »demokratiske« styre. 
Det betød for eksempel, at amtmænd og dommere i højere grad dømte ef
ter principper end efter rang og stand. Rettighederne kunne være forskel
lige for de enkelte samfundsgrupper, men selv den lavestes ret var sikret 
ved, at han kunne få foretræde hos den enevældige konge - efter 1849 hos 
rette vedkommende - for at klage over uretfærdigheder begået af højere- 
stillede. Det var med til at legitimere og cementere det politiske system.

Tilstrækkeligt var det dog ikke. Preussen havde også denne form for 
retsstat, og alligevel var der her en del uroligheder i krisesituationer, som 
da koleraen i 1832 kom til Königsberg, hvor bybefolkningen stormede og 
raserede politikontoret, eller da revolutionen kom i 1848.13 At noget lig
nende ikke forekom i Danmark, skyldtes, at den politiske ledelse udover at 
mægle også greb regulerende ind ved at give politiske og sociale spændin
ger mulighed for at få afløb. De blev nemlig kanaliseret ind i »beroligen
de« institutioner, som da man i censurperioden tillod forskellige former for 
»indirekte« ytringsfrihed ved folkemøder og »vægaviser« og gav tilladel
se til foreningsdannelse - alt sammen dog under kraftigt opsyn.14

Denne kombination af mægling og urokanalisering fra den politiske le
delses side har fremmanet et balancesamfund baseret på en stærk konsen- 
susforståelse. De enkelte kræfter - den politiske ledelse og de forskellige 
ledende samfundsgrupper - så hinandens styrke og svagheder, hvad der i 
normale tider gav sig udslag i samarbejde, hvis man havde fælles mål, og 
ellers i modarbejde, men kun til en vis grænse. Til »syge« tider dannedes 
en fælles front. Det smittede så af på resten af samfundet.

De danske lægers professionalisering giver en god illustration af denne li
gevægtstese og viser samtidig en kontrast til både den angelsaksiske og 
den kontinentaleuropæiske professionsmodel.

En række sociologer har, inspireret af Foucault, peget på, at profes
sionsprocessen var styret af magt- og konfliktforholdet mellem læger og 
stat. De første udviklede en klar »imperialistisk« strategi for at opnå måle
ne markedsmonopol og autonomi. Strategien kunne vise forskellige ansig
ter, som svarede til forskelle i magtforholdet. I de angloamerikanske lande,

13 Königsberg var en gammel og stolt by, der år tilbage var blevet underlagt Hohenzollerne, 
det senere preussiske kongehus. Det havde byen aldrig glemt, især ikke de militære og po
litimæssige konsekvenser. Det var helt klart, at man måtte udnytte koleraen til et oprør 
mod den preussiske regering, ikke fordi den skulle være skyld i miseren, men fordi den 
håndhævede nogle bestemmelser om karantæne og begravelser.

14 Det har Vagn Wåhlin (1986) gjort nærmere rede for i Flemming Mikkelsens antologi.
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hvor individualismen og liberalismen sad i højsædet, arbejdede lægerne 
stort set uhindrede, især hvad angik tilrettelæggelsen af deres uddannelse. 
Den foregik oven i købet på private skoler, hvor lægerne på grund af den 
lange uddannelse blev selvstændiggjort i en lægeorganisatorisk, fagpoli
tisk tankegang. På kontinentet var det den stærke bureaukratiske stat, der 
ikke alene afstak rammerne for uddannelsen, men også for ansættelse og 
trivsel. Til trods for denne forskel foregik lægestandens professionalise
ring på samme måde - på kontinentet kun i en langsommere takt.

Selv om de to variabler, staten og lægerne, indgår i min model, ligner 
den hverken den angloamerikanske eller den kontinentaleuropæiske ret 
meget. Lægerne i Danmark har ikke haft egne fagskoler med socialiseren
de effekter, og det »statslige« uddannelsessted, universitetet, fungerede 
stort set til alles tilfredshed. Det havde i sin fundats fået forholdsvis brede 
økonomiske og faglige rammer, som lægerne kunne udfylde efter ønsker 
og behov. Man kunne tro, at det danske balancesystem kom i fare, når sta
ten indgik som den ene part, idet »mæglings«partneren dermed kom til at 
mangle. Men det interessante er, at den danske stat aldrig har været kon
fliktsøgende, ej heller -skabende. 1700-tallets merkantilisme/kameralis- 
me gik fint i spand med lægernes indstilling. Begge parter var interessere
de i at finde en løsning på det sociale problem »sygdom«, og etableringen 
af hele sundhedsvæsenet skete i smukkeste samarbejde.

Den danske udvikling kan belyses med udgangspunkt i otte af sociolo
gernes og idehistorikernes nøglepunkter i professionaliseringsprocessen.

De terapeutiske, somatiske hospitaler står i forskningen gerne som in
karnationen af lægernes magtovertagelse. Oprettelsen af dem skulle være 
sket, fordi lægerne var blevet trætte af at spille en slags patienternes har
lekin ved sygesengen. I de nye sygehuse havde de i stedet rollen som ste
dets diktator. Samtidig fik de et meget stort patientmateriale samlet på ét 
sted, hvilket også var gavnligt i undervisningssammenhæng.15

I Danmark er sygehushistorien derimod en historie om fattigforsorg og 
om at komme et socialt problem til livs, hvor stat og læger trak i samme 
retning. Urbaniseringen medførte en sammenstuvning af mange menne
sker i små lejligheder: det gjorde deres levevilkår yderst ringe. At kunne 
flytte de syge hen på et sted med frisk luft og sund mad var udgangspunk
tet for sygehusbyggeriet. Det havde intet at gøre med at få besværlige 
hjemmepatienter bragt under andre magtforhold, for den type patienter 
var bedre stillede privatpatienter, og det blev de ved med at være. De be-

15 Ivan Waddington (1973) og Foucault (1963/1973).
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gyndte ikke at komme på hospitalerne før 100-150 år senere, da der blev 
oprettet særlige hospitalsgange for dem.16 Sygehusene var tænkt som en 
mere effektiv fattigforsorg, så de syge hurtigt kunne komme til hægterne 
og blive arbejdsdygtige igen.

Det var heller ikke så meget massebehandlingen og dens muligheder 
for massestudier, der var primus motor for lægerne i Danmark, for bortset 
fra Frederikshospital, der var normeret til 300 senge, men sjældent havde 
flere end 150, rådede sygehusene normalt kun over fra 5 til 20 senge. De
res tilsynsførende var som oftest distriktslægen, der i de første knap hun
drede år tit var en barberuddannet kirurg uden forskningskompetence. 
Som uddannelsessted fungerede hospitalerne heller ikke rigtigt. Det ene
ste, der kunne komme på tale, var igen Frederikshospital, men selv om 
undervisningsformålet her stod nævnt i fundatsen, skete der ikke noget 
synderligt på området, før kliniske studier blev påbudt med lægeuddan
nelsesreformen af 1838. Først fra 1870’erne, over hundrede år efter opret
telsen af det første sygehus, kunne man for alvor finde de nævnte facetter.

Sygehusvæsenets etablering og første ét hundrede og halvtreds årige 
historie var karakteriseret af et godt samarbejde mellem den politiske le
delse og lægerne uden bismag af imperialistiske tiltag fra de sidste.

Jordemodervæsenet blev fraranet kvinderne og maskuliniseret af læger
ne17, mener dansk og udenlandsk (kvinde)forskning; således findes der 
knap nok jordemødre i USA.18 Men historien er ikke helt så barsk, i hvert 
fald ikke for Danmarks vedkommende. Barselshjælpen havde i århundre
der været en række erfarne kvinders fagområde, og viden herom blev gi
vet videre fra jordemoder til jordemoder. Fra og med Medicinalforordnin
gen af 1672, der definerede de forskellige fagområder, skulle lægerne 
også undervise jordemødre i selve fødselskunsten, mens de selv skulle va
retage det videnskabelige arbejde. Det var ikke lægerne, der var drivkraft, 
men den unge enevældige stat, der ville sætte sine rettigheder og under
såtternes forpligtelser i faste rammer. Ordningen skal ses i sammenhæng 
med det store samtidige lovgivningsarbejde, der foreløbigt kulminerede 
godt ti år senere med Danske Lov. Dermed være dog ikke sagt, at lægerne 
ikke støttede ordningen.

16 Signild Vallgårda (1984) s. 64.
17 Ida Blom s. 16f og 123ff; Bente Rösenbeck (1987) s. 166ff og Helle Blomquist (1991) s. 

244ff.
18 Blandt mange forfattere Ehrensten og English.
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Læger fandtes der dog ikke mange af, så forordningen stod kun som en 
teoretisk beskrivelse. Men fra midten af 1700-tallet blev undervisningen 
institutionaliseret ved oprettelsen af Fødselsstiftelsen i København. For 
udover at redde pigerne fra at føde i dølgsmål og eventuelt fra at begå bar
nemord på en nyttig samfundsborger skulle stiftelsen også fungere som 
uddannelsessted under lægens auspicier. Provinsens jordemødre kom dog 
sjældent derover og skulle fortsat undervises af de lokale læger, som der 
nu også var kommet flere af. I løbet af 1800-tallet lykkedes det efterhånd
en at gennemføre en jordemoderuddannelse, mens lægerne fortsat udvik
lede deres obstetrik og beholdt dette område for sig selv.19 Og sådan er det 
vel stadig! Men det var ikke så meget et imperialistisk fremstød fra læger
nes side som en arbejdsdeling og »terrænmarkering«, hvor lægernes vi
den, der efterhånden var øget på grund af udvidet forskning, skulle kom
me jordemødrene til gode.

Det er rigtigt, at psykiatrien blev overtaget af lægerne,20 men det foregik 
ikke på bekostning af nogen anden erhvervsgruppe. Før i tiden havde det 
været familien og i nødstilfælde fattigvæsenet, der havde taget sig af de 
sindslidende. Hvis disse kom i konflikt med loven, blev det ganske vist 
juristernes fagområde. Da den første morder blev frikendt i begyndelsen 
af 1820’erne, fordi den tilkaldte læge havde erklæret anklagede for util
regnelig i gerningsøjeblikket, følte juristerne det da også som en slags im
perialisme fra medicinernes side, og det affødte en vild debat i den yngre 
Ørsteds blad.21 Men snarere end at gå på strandhugst hos juristerne var 
lægerne i gang med at opdyrke et nyt område. De var netop begyndt at tro 
på, at sindslidelse kunne helbredes, og de følte det som deres ansvar at få 
det gjort. Staten var interesseret i de lovede resultater og støttede derfor 
lægerne blandt andet med institutionsbyggeri. Også her havde begge par
ter samme interesse, som så blev til en gevinst for lægerne.22

Sygekasser er en fin indikator for spillet i samtiden og det endog på to 
måder. De blev et instrument i »magtkampen« mellem læger og stat, og 
de er et indicium på lægernes markedsudvidelse mod et monopol.

19 Interessant er det, at lægerne i Sverige også lærte noget af dette område fra sig. Endnu 
mere interessant er det, at befolkningen i landsognene var lige så bange for disse »viden- 
skabeliggjorte« jordemødre og deres redskaber, som den danske befolkning var for læger
ne. Christina Romild s. 4f.

20 Kari Ludvigsen og K. Michelsen.
21 Marcus Rubin s. 293ff.
22 Her ligger et stort forskningsområde endnu så godt som brak.
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Sygekassehistorien, der her kort skal fortælles for Tyskland og Dan
mark,23 falder i to perioder. Den første lå forud for den statslige lovgivning 
og var præget af, at sygekasserne normalt var hjælpekasser baseret på 
gensidige forsikringsordninger enten inden for et håndværk eller inden 
for et geografisk område, hvor de tit blev dannet på initiativ af læger eller 
præster med det fælles sigte at hjælpe de ubemidlede. Dette prægede også 
aftalerne mellem lægen og kassen. Den anden periode begyndte med, at 
staten blandede sig med en lovgivning, der enten som i Tyskland oktroje- 
rede sygekasser i alle de områder, hvor ubemidlede arbejdere endnu ikke 
var forsikrede, eller som i Danmark lovede statsstøtte til alle gamle og 
nye kasser, der opfyldte bestemte krav til hjælp for ubemidlede. Med den
ne indblanding manede staten fagforeningspolitiske mål op af jorden og 
gjorde særligt i Tyskland de eksisterende kasser til masseforetagender, der 
var uhyre stærke i forhandlingssituationer. Det accellererede igen læger
nes professionspolitiske initiativer, og mange konflikter opstod.

Spørgsmålet om honorar var et af de mest afslørende. Der fandtes tre 
former, en bestemt årlig takst pr. forsikret, et fast totalbeløb, der gav fri be
handling til alle kassens medlemmer, og en rabatordning. Sygekasserne fo
retrak en af de to første, og på grund af kassernes styrke i Tyskland blev 
disse dominerende dér. Lægepolitisk var den sidste den mest eftertragtede, 
da den også rummede mulighed for frit lægevalg med individuelle aftaler 
lægerne og patienterne imellem, hvorved man undgik en standardisering af 
honorarerne. Annette Drees har undersøgt forholdene i Baden-Württem
berg og fundet, at lægeindtægten voksede eksplosivt efter sygekassernes 
oprettelse, bl.a. fordi lægerne nu fik betaling for alle patienter; mange hav
de de før måttet behandle gratis, da der ikke var råd til et salær.24

I Danmark fandtes de samme tre former for lægehonorering, omend det 
faste totalbeløb kun brugtes meget sjældent. Rabatordningen forekom 
især i de vestjyske egne. Det er også dér, vi finder det nok eneste tilløb til 
konflikt, nemlig da sygekasserne ville indføre et bestemt årligt beløb pr. 
patient. Området var dårligt forsynet med læger, og de var derfor vant til 
at få deres krav igennem og så med mistro på sygekassernes fremmarch. 
Da en foregangsmand iblandt dem i 1897 prøvede at starte en debat om 
sagen, fik han kun lunkent medhold fra sine kolleger og fra lægeforenin
gerne. Efter et fornyet fremstød lykkedes det ham dog at få lidt flere i tale, 
og det generelle indtryk er, at lægerne og sygekasserne i Danmark fandt

23 England fik sin ordning i 1911, Frankrig først efter anden verdenskrig, og USA arbejder 
stadigt med sin.

24 Drees s. 209ff
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ud af det med hinanden.25 Også efter sygekasseloven fra 1892 fortsatte 
man med at indgå lokale aftaler, som man dog prøvede at gøre ensartede i 
hvert fald kredsforeningsvis.26 En kamp mellem lægerne og sygekasserne 
finder vi altså næppe i Danmark, og staten havde under hele processen 
holdt meget lav profil.

De næste to punkter har jeg behandlet udførligt andetsteds.27 Her skal re
sultaterne kun kort resumeres. Fagforeninger for lægerne opstod ganske 
rigtigt i midten af det 19. århundrede, men helt op til 1900 tilgodeså de 
primært de faglige og selskabelige behov, som de forudgående associa
tioner havde gjort det. Et så afgørende element i professionaliseringen 
som en egen voldgiftsret, hvorved lægerne i vid udstrækning kunne und
gå det offentlige retssystem, kom først med Den kollegiale Vedtægt fra 
1891.

I deres bestræbelser for at opnå monopol skulle lægerne have medikali- 
seret og, værre endnu, sygeliggjort befolkningen, og som eksempler an
føres det hygiejniske område og de gratis helbredsundersøgelser. Men kan 
det overhovedet kaldes for medikalisering? Det er mere et led i de 
præventive foranstaltninger, som man efter koleraen fra alle sider indså 
nødvendigheden af. De blev givet som tilbud, som befolkningen kunne 
gribe eller fravælge, og for langt de fleste var de kærkomne. Således gav 
de tryghed til nybagte mødre i spædbørnsplejen.

Det er altså svært at få øje på en strategibestemt imperialisme fra lægernes 
side. Derimod blev nogle omsorgsområder synlige for samfundet, og 
lægerne var på grund af deres uddannelse bedst kvalificerede til at tage 
sig af dem og følte det også som deres ansvar. Nogle områder beholdt de 
som psykiatrien og spædbørnsplejen, andre afgav de, da nye mere 
adækvate uddannelser - som for eksempel inden for miljøforskning - gav 
større ekspertise.

Men gik lægerne endelig for vidt, greb staten regulerende ind. Kvaksal
verloven af 5/9-1794 bliver altid tolket som lægernes sejr over folkemedi
cinen, men med dispensationsmuligheden i §6 er den faktisk et brilliant 
stykke balancekunst fra statens side: »Skulde nogen, som ikke er egentlig

25 Erik Strange Petersen behandler denne konflikt nærmere i sin artikel, Lægestand og syge
kasser, i Festskrift til Vagn Dybdahl. (Århus 1987).

26 Udover Strange Petersens artikel har jeg benyttet jubilæumsskrifterne af H. Daniel og V. 
Christophersen.

27 G. Bonderup (1992 b).
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Læge, have erhvervet sig udmærket Kundskab... i en enkelt Deel af 
Lægekunsten..., da kan han, naar han med Amtmandens og Physicis Vid
nesbyrd gotgiør, at besidde fornævnte Egenskab, vente, igiennem Cancel- 
liet at erholde Tilladelse at praktisere... og at hans Ret til at foreskrive 
Lægemidler indskrænkes til de Dele, han har beviist, sig at være kyndig 
udi.«28 Den legitimerede altså under visse forudsætninger behandling hos 
en »klog«, skønt konsekvensen nemt kunne blive, at patienterne under de
res lovlige ærinde også lige spurgte om råd mod andre skavanker. Den 
samme balancekunst ser vi i homogeniseringsprocessen, hvor kirurgerne 
ikke fik den kolde skulder. Med forordningen af 1838 om lægeuddannel
sen indlemmedes tværtimod emner fra begge parters områder, og der blev 
taget hensyn til begge siders ønsker.

Gør man den danske form for professionalisering op, blev dens resultat 
en lige så velforankret lægestand som i de andre lande. Men dens vej der
til var mindre mål- eller strategibestemt, end sociologerne har tegnet den. 
Hovedårsagen var, at staten og lægerne kunne samarbejde omkring de fle
ste nøglepunkter, og staten greb kun ind, hvor lægerne gik for vidt over 
for en anden gruppe.

Også i sundhedssystemet lykkedes det de ansvarshavende - lægerne og 
det offentlige - at forebygge uro ved fælles arbejde: Handlingsplanerne 
var parate, og når det trak sammen til en katastrofe som for eksempel et 
koleraangreb, drog man effektivt i kamp imod den. Man undlod også at 
gennemføre de mest restriktive foranstaltninger, selv om de måske kunne 
have virket bedre. Hvis man endelig gjorde det, var det kun over for »af
vigerne«, som for eksempel i Christianshavns tugthus, hvor der herskede 
renlighed og mønsterværdig orden, og hvor man isolerede de fanger, der 
havde siddet sammen med en kolerasyg, i flere dage. Man gav dem også 
sund mad og godt øl. Al denne omsorg fandt journalisten Magnus var et 
spild af gode kræfter. Han ville hellere have set de fattiges - især de vær
digt trængendes - liv skånet.29

Parsons’ og andres konsensusbillede af en befolkning under social kon
trol med strategibestemt socialisering svarer altså kun til en vis grad til de 
danske samfundsforhold i 1800-tallet. For befolkningen støttede de le
dende på en måde, som et socialiseringsprojekt alene slet ikke ville have 
kunnet fremmane, men som må forklares med, at de ledende havde vist 
sig værdige til den tillid, der blev dem til del, idet de respekterede befolk-

28 J.H. Schou, Chronologisk Register...
29 Magnus s. 24ff.
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ningens følelser og handlede i overensstemmelse med nogle fælles værdi
er og normer, der fandtes på tværs af klasseskellene, samtidigt med at de 
gang på gang selv stod deres prøve i krisesituationer. Noget sådant frem
maner konsensus!

Den kan være ganske svær at få øje på i normale tider, hvor den kan 
være tilsløret af strid forskellige grupper imellem. Det har en gruppe kon
fliktforskere vist for danske forhold.30 Men under en krise, som for ek
sempel under koleraen, bliver den synlig. Vel blev der slæbt stridigheder 
med over i katastrofefasen, men dér blev de straks opfattet som mislyde, 
der hurtigt blev dæmpet. Koleraen virkede harmoniserende, befordrende 
på tilliden og selvforstærkende på ansvarsfølelsen. Når det gjaldt, trak 
alle i samme retning, og der kunne mobiliseres et potentiale af frivillige 
hjælpere fra den pænere borgerstand. De besøgte sammen med lægerne 
de dårligtstilledes usle boliger for at finde kolerasyge. De efterså renlig
heden og gav mad og tøj. Med deres nærmest selvudslettende arbejde an
nullerede de faktisk sociologernes tese om kontrollens baggrund. Man 
dannede en fælles front.
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Kommentar
Den demokratiske socialismes gennembrud

Af Niels Wium Olesen

Claus Bryld: Den demokratiske socia
lismes gennembrudsår. Studier i ud
formningen af arbejderbevægelsens 
politiske ideologi i Danmark 1884- 
1916 på den nationale og internatio
nale baggrund. SFAH’s skriftserie 
nr. 29. Selskabet til forskning i ar
bejderbevægelsens historie. 577 s.. 
299 kr.

Lidt drillende kan man starte denne an
meldelse med en konstatering af, at det 
bestemt har været ventetiden værd! 
Claus Bryld udgav i 1976 Det danske 
socialdemokrati og revisionismen. Bd. 2 
1914- 1930erne. »Bd. 2«! Man kan med 
nogen ret hævde, at denne disputats er 
det længe ventede bind 1.

Allerede i bogen fra 1976, som gan
ske vist tydeligt bar præg af at være 
skrevet i et andet forskningsklima, ja i 
en anden tid, viste Bryld, at han havde 
evne til at sætte sig ud over den mere el
ler mindre gængse ahistoriske teori-fik
sering, der prægede en stor del af dati
dens studier i den danske arbejderbe
vægelse. Teori og empiri forenedes her 
ganske godt til et studie af Socialdemo
kratiets udvikling i mellemkrigstiden til 
et folkeparti. Det er et af de studier af 
arbejderbevægelsen fra 1970erne, der 
har vist sig at have blivende værdi.

Den her foreliggende disputats har 
Socialdemokratiets ideologi eller »sam
funds- og selvforståelse« i perioden op 
til 1. Verdenskrig som »forskningsgen
stand« (s. 20). Der tages afsæt i et større 
indledende afsnit, hvor nogle teoretiske 
og definitionsmæssige udgangspunkter 

præsenteres. Dette afsnit introducerer 
også bogens »hypotese [som] er, at So
cialdemokratiets politisk-ideologiske 
karakter overordnet blev bestemt af ud
viklingen på det internationale plan« (s. 
33). Men langt størstedelen af bogen er 
viet en grundig empirisk undersøgelse, 
hvor forskellige temaer behandles og 
afsluttes med delkonklusioner. Denne 
opbygning fungerer meget fint.

Inden den endelige konklusion er der 
et afsnit med nogle ideologiske portræt
ter af tre udvalgte socialdemokratiske 
ledere. De toneangivende socialde
mokrater i den hér behandlede periode 
var i øvrigt P. Knudsen, Frederik Borg
bjerg, Gustav Bang (som er genstand 
for de tre portrætter) og sidst i perioden 
Th. Stauning. Det man kalder anden og 
tredie generations socialdemokrater, 
hvor første generation var Pio, Brix og 
Geleff.

Afslutningsvis er der et større kom
menterende tillæg med tabeller, optryk 
af socialdemokratiske resolutioner og 
partiprogrammer - både danske, tyske 
og II. Internationales. Bogen fremtræ
der i det hele taget velstruktureret og 
læsevenlig - ikke mindst på grund af et 
overvejende afslappet, præcist og sine 
steder medrivende sprog.

Det var i første halvdel af perioden 
1884-1916, at Socialdemokratiet (for
stået hér og i det følgende, ligesom i 
Brylds disputats, som hele den socialde
mokratiske arbejderbevægelse, altså 
både parti, fagbevægelse, presse osv.) 
fik formuleret en decideret politik med 
ikke blot mål, men også taktik og strate-
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gi. Men af mindst lige så stor betydning 
var, at bevægelsen fik opbygget og kon
solideret sin organisation.

Bryld slår fast, at Socialdemokratiet i 
denne periode var et marxistisk parti. 
Al snak, der vil anfægte dét ved at 
spørge, om socialdemokraterne nu for
stod og formidlede Marx, nøjagtig efter 
dennes bogstav, fejes væk som ahistori
ske spekulationer. Der slås i stedet til 
lyd for, at man skal studere arbejderbe
vægelsen som »et produkt i en dyna
misk proces«, hvorved det ikke bliver 
til et spørgsmål om den rene lære, men 
til et spørgsmål om forskellige marxis
me-opfattelser i en specifik historisk 
kontekst (s. 17f). Befriende klar tale, 
må man sige!

I Danmark var udgangspunktet altså 
marxismen. Men i den »dynamiske pro
ces« fik den historiske materialisme dog 
et ganske særligt dansk præg. Socialde
mokraterne skiftede Hegels dialektik ud 
med Darwins og Spencers evolutionis
me; ikke voldsomt bevidst, men fordi 
evolutionismen var en af de mest ind
flydelsesrige strømninger i intellektuel
le kredse i slutningen af sidste århund
rede. Den faldt jo også fint sammen 
med tidens generelle fremskridtstro, 
som socialdemokraterne også delte. 
Denne »materialistiske evolutionistis
me« (s. 59) fik betydning af flere grun
de. Den var for det første betydelig 
mere deterministisk end den historiske 
materialisme: udviklingen, Fremskrid
tet ville automatisk og gradvist, ad en 
lige linie føre til socialisme. Handlings
momentet var nedtonet noget: der var 
selvfølgelig mening i at arbejde for ma
terielle og politiske forbedringer for ar
bejderklassen, men en revolution - da 
slet ikke en voldelig - var i følge tanke
gangen ikke nødvendig. Den evolutio
nistiske prægning var ikke særegen for 
det danske socialdemokrati, påpeger 
Bryld - også de skandinaviske søster
partier og SPD havde den.

Mere særegen for de danske socialde
mokrater var statsopfattelsen. De havde 
en meget stor tiltro til, at staten på den 
ene side ville være det væsentligste in
strument på den evolutionære vej mod 
socialismen. På den anden side mente 
man også, at staten ville præges mere og 
mere af socialisme. Statsbanerne og 
postvæsenet blev i socialdemokraternes 
agitation brugt som eksempler på, at ka
pitalismen afsig selv, gradvist ville ind
føre socialisme for at lappe på syste
mets »forlegenhed«, som Social-Demo- 
kraten skrev i 1898 (s. 64). Alt, hvad 
der ikke var privatinitiativ, var i dati
dens socialdemokratiske optik altså so
cialisme!

Statsopfattelsen, den evolutionistiske 
marxisme-udlægning og - for nogle af 
ledernes vedkommende - et stænk 
Grundtvig dannede således tilsammen 
grundlaget for »den fredelige reform
strategi på demokratisk grundlag« (s. 
65).

Efter århundredeskiftet var det Sep
temberforliget og Systemskiftet, der 
dannede de institutionelle rammer for 
bevægelsens virke. Perioden var kende
tegnet ved Socialdemokratiets integra
tion i det borgerlige samfund og i den 
eksisterende politiske kultur kulmine
rende med Grundloven af 1915 og i 
1916 med Staunings optagelse i C. Th. 
Zahles ministerium. »Deltagelses-ideo
logien« (s. 436) havde fæstnet sig i par
tiet.

Bryld viser, hvordan Socialdemokra
tiet ideologisk påvirkedes af denne inte
gration, men også at den politiske kultur 
påvirkedes af Socialdemokratiet. Hans 
store fortjeneste er, at denne dobbeltret
tede proces behandles så detaljeret, som 
tilfældet er. Det er meget spændende 
læsning. Det må også hilses velkom
men, at Bryld får placeret Socialdemo
kratiet lidt mere centralt i kampen for 
folketingsparlamentarismen. Her har li
berale og ikke mindst radikale histori-
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kere hidtil skabt ikke så få myter med 
venstrepolitikere som heltefigurer.

Bryld viser energisk, hvordan Social
demokratiet i århundredets begyndelse 
var, om ikke drivkraften bag den nye 
Grundlov, så i hvert fald en uundværlig 
aktør i spillet op til dens vedtagelse. 
Ikke mindst er det interessant at læse 
om Borgbjergs rolle i årene før, hvor 
han viste betydelige evner som rigs
dags-taktiker og i flere situationer for
måede at få Venstre og De radikale til af 
danse efter sin fløjte. I forlængelse her
af skal det også værdsættes, at Bryld af
dækker Socialdemokratiets rolle som 
aktiv fødselshjælper for Det radikale 
Venstre i årene op til dets dannelse i 
1905 - at De radikale hurtigt skulle få 
mere indflydelse på Socialdemokratiet 
end Borgbjerg og fæller regnede med er 
en anden historie, som Bryld dog også 
husker at fortælle. Men denne aktive 
rolle var også et vidne om den voksende 
selvbevidsthed i arbejderbevægelsen, 
som f.eks. kom til udtryk i Social- 
Demokraten, hvor avisen i en polemik 
med Politiken belærte det ellers altid ar
rogante liberale ‘Organ for den højeste 
Oplysning’ om forfatningskampens ret
te strategi (s. 222f).

Socialdemokratiets ideologiske ud
vikling perspektiveres med den, der fo
regik i II. Internationale og især i SPD - 
og med den europæiske økonomiske og 
politiske udvikling i almindelighed. 
Specielt før århundredeskiftet var inspi
rationen fra SPD tydelig. Programmer
ne var f.eks. i vid udstrækning omskriv
ninger af de tyske. Omkring og efter 
århundredeskiftet er det især skismaet 
mellem Karl Kautskys mere ortodokse 
marxisme og Eduard Bernsteins revisio
nisme, der er interessant ved det, at dis
kussion næsten ikke nåede til Danmark. 
Partiets to ideologer på det tidspunkt, 
Bang og Borgbjerg, kritiserede ganske 
vist Bernstein i skarpe vendinger - og 
begraver åbenbart dermed debatten - 

fordi (!) Bernstein kritiserede Marx. 
Men som Bryld rigtigt påpeger, er det jo 
paradoksalt, for allerede på det tids
punkt var det Bernsteins vej, partiet var 
slået ind på!

Det danske parti var perioden igen
nem et velanskrevet medlem af Interna
tionale - ikke mindst den danske arbej
derbevægelses organisationsgrad på alle 
niveauer fremkaldte udlandets respekt. 
Bryld illustrerer fint, hvilken indflydel
se Internationale havde på den danske 
ideologi, men også hvordan Social- 
Demokraten overfor sine læsere både 
skjulte de store modsætninger, der var i 
Internationale, og de resolutioner, der 
var mindre opportune for det danske 
parti - enten ved fortielser eller ved 
knap så ordrette oversættelser.

Studier der er sympatisk indstillet 
over for arbejderbevægelsen - og det 
gælder eksplicit denne disputats (s. 33f)
- vil uvægerligt få et specielt præg, når 
emnet også dækker Internationale op til 
1. Verdenskrig. Tragediens. Det er det 
store Syndefald i arbejderbevægelsens 
historie. ‘Hvordan kunne de gøre det?’ 
har været det underliggende spørgsmål i 
utallige bøger og afhandlinger. Hvorfor 
gik Europas arbejdere i krig imod hin
anden, når de - i hvert fald deres ledere
- havde lovet hinanden i flere år, at de 
aldrig ville? Det giver Bryld et velargu
menteret bud på: Politisk naivitet og en 
overvurdering af egen styrke. Om kri
gen skriver han: »Her viste arbejderbe
vægelsens skrøbelighed sig [...] for al
vor. I forhold til de kræfter, der udløste
- og udløstes af - krigen, var den styrke 
arbejderbevægelsen kunne mobilisere, 
for næsten intet at regne. Krigen blæste 
den internationale arbejderbevægelse 
omkuld, og den kom aldrig til at rejse 
sig igen i sin gamle, tilsyneladende styr
ke« (s. 365, min kursiv). Men denne 
forklaring er nu ikke hans direkte ærin
de, det er i stedet at vise, hvordan krigen 
og Internationales reelle sammenbrud
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var stærkt medvirkende til at gøre det 
danske parti til et nationalt parti og 
fremmede integrationen i den politiske 
kultur. Ikke fordi Socialdemokratiet for
faldt til chauvinistisk retorik og hand
linger, som nogle af dets søsterbevægel
ser gjorde, men fordi dét ved deltagelse 
i Borgfredspolitikken (som det selv 
fandt opportunt bl.a. pga. arbejdet med 
Grundloven), blev »suget ind i en real
politisk proces, som principielt svarede 
til den, de krigsførende arbejderbe
vægelser blev inddraget i« (s. 366). 
Vendingen ‘nationens interesse’ blev nu 
også én, man hørte socialdemokrater le
gitimere politiske beslutninger med.

Kampen for Grundloven var, i følge 
Bryld, for så vidt en sejr for Socialde
mokratiet. Den friere valgret var red
skabet, hvormed bevægelsen på evoluti
onistisk vis ville gøre staten, og dermed 
i den socialdemokratiske selvforståelse 
samfundet, socialistisk. At det ikke helt 
kom til at gå sådan, er en anden sag, 
som dog ikke modbeviser, at det var et 
fremskridt for bevægelsen. Men krigen 
og Internationales sammenbrud blev i 
sine konsekvenser et nederlag, fordi det 
i de næste godt og vel 30 år forpligtede 
den danske såvel som de udenlandske 
arbejderbevægelser på enten at føre re
alpolitik til forsvar for demokratiet eller 
at føre en decideret eksistenskamp. 
»Demokratiet og krigen blev de to mod
sætninger, hvor imellem arbejderbe
vægelserne blev spændt ud« (s. 366).

Det er disse forhold, påpeger Bryld, 
der betingede Socialdemokratiets ende
lige integration i den politiske kultur i 
Danmark. En politisk kultur som først 
og fremmest var defineret af gård
mandsklassen - ikke mindst i spørgs
målene om ‘normal’ politisk adfærd og 
om differentiering mellem samfunds- 
og private anliggender. Arbejderbe
vægelsen havde længe delt holdninger 
med de liberale partier angående parla
mentarismen, og angående politikkens 

genstandsområde blev man efterhånden 
også enige. Og fremfor alt: at politik 
først og fremmest defineredes som et 
nationalt anliggende var et faktum, So
cialdemokratiet langsomt skulle komme 
til at erkende. Socialdemokratiets bi
drag til den politiske kultur var især den 
grundliggende kollektivistiske hold
ning, men denne fik dog først senere sit 
gennemslag med velfærdsstaten.

Så sprængfyldt med ny viden, flotte 
kildetolkninger, nye, frugtbare perspek
tiver og gode tidsbilleder disputatsen 
end er, forekommer det dog denne an
melder, at der både er nogle metodiske, 
men også argumentationsmæssige pro
blemer i den. Tilsyneladende (for helt 
eksplicit står det ikke) definerer Bryld 
sin »teoretiske holdning« (hans eget ud
tryk, s. 25) som en udogmatisk marxis
tisk tilgang, og allerede i indledningen 
introducerede han (som nævnt) en hy
potese. Men hverken den »teoretiske 
holdning« eller hypotesen er særlig 
nærværende igennem bogens ca. 400 si
ders empiriske sagsfremstilling. Her sy
nes det først og fremmest at være tradi
tionelle kildestudier og common-sense- 
ræsonnementer, der driver bogen frem.

En gang imellem dukker der dog, 
hvad der ligner marxistiske pligtøvelser, 
op. F.eks. skrives der om 1890ernes re
volutionære venstrefløjs lighed med til
svarende grupper i SPD, at: »De danske 
‘revolutionære’ er næppe blevet direkte 
igangsat eller inspireret af de tyske; en 
række fælles forhold af økonomisk
konjunkturel, politisk og socialpsykolo
gisk art må have betinget en opståen på 
nogenlunde samme tid« (s. 97). Hver
ken mere eller mindre, hvorefter der 
fortsættes med noget helt andet. Ja, det 
skal jo nok passe, men er læseren blevet 
klogere? Er noget overhovedet blevet 
forklaret?

I en polemik om tolkningen af land- 
arbejderprogrammet fra 1890 skriver 
Bryld om en fagfælles synspunkter:
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»Dette beror på en misforståelse af, 
hvad der bestemmer de essentielle dele 
af et politisk program, i hvert fald over 
et længere tidsrum: det er ikke teore
tiske traditioner, men materielle og poli
tiske interesser« (s. 241). Så enkel er 
den sag vist ikke.

Og hypotesen - den nævnes så godt 
som slet ikke i bogens centrale dele før 
den tages op igen i konklusionen, og 
påstås at være verificeret. Som hypote
sen og disputatsens undertitel antyder, 
søger forfatteren at nå frem til en vurde
ring af betydningsforholdet mellem den 
nationale og den internationale udvik
ling. I konklusionen skriver han såle
des: »Hermed kan også bogens hypote
se verificeres, nemlig at Socialdemo
kratiets politisk-ideologiske karakter 
overordnet blev bestemt af udviklingen 
på det internationale plan« (s. 462). Det 
kan i høj grad diskuteres, hvorvidt 
Bryld har »verificeret« hypotesen. 
Sandsynliggjort den, ja, men længere 
kan det nok heller ikke strækkes. Man 
kunne forvente, at Bryld havde diskute
ret med hypotesen undervejs, prøvet 
den eksplicit af, men det sker ikke. Der
for står man som læser lidt uforstående 
overfor konklusionens påstand om, at 
regnestykket gik op - at hypotesen blev 
verificeret. Hvad Bryld på fornem vis 
har anskueliggjort er, at både det natio
nale og internationale plan prægede det 
danske Socialdemokratis ideologi - i et 
eller andet, meget sammensat, forhold - 
og at det internationale aspekt var vig
tigt. Men heller ikke mere.

Det virker enkelte steder som om, 
Bryld forsøger at styrke sin argumenta
tion ved at bruge videnskabelige termer 
som hypotese og »forhold af økono- 
misk-konjunkturel, politisk og social
psykologisk art«, men den slags skal jo 
fyldes med indhold og benyttes meget 
stringent - ellers falder de meget tungt 
til jorden.

Lidt i samme toneart forekommer det 

også at være, når Bryld i forbindelse 
med nogle ganske gode portrætter af tre 
ledende socialdemokrater - antagelig 
for at ‘undskylde’ at han bevæger sig i 
det ‘farligt’uvidenskabelige felt’: den 
historiske biografi - griber til en to si
ders diskussion af forholdet »personlig
hedens rolle i historien« (s. 377). Dis
kussionen hæver sig ike meget over det 
banale og forekommer direkte malpla
ceret i forhold til de foregående sider, 
som er drevet frem af agerende perso
ner. En tiltro til, at læseren selv kan af
gøre et sådant problem - f.eks. ved god 
gammeldags dialektisk tænkning - hav
de været velkommen. Hvad enten man 
tilslutter sig et materialistisk eller et ide
alistisk historiesyn, har »personlighe
den« vel interesse - om det så henholds
vis er som en afspejling af de materielle 
strukturer eller som historiens drivkraft 
er en anden sag. Men éntydigt at ville 
afgøre spørgsmålet - som man må sige, 
er et af fagets mest omstridte - på to si
der og allerede efter den første konstate
re, at »Vi kan derfor tillade os at til
lægge arbejderbevægelsens personlig
heder en vis vægt...« (s. 378, min kur
siv) er en meget betænkelig affære. Bru
gen af ordet »vi« (en vending der stort 
set ikke optræder i bogen andre steder) 
vækker en mistanke: På den måde får 
Bryld snildt gjort læseren medskyldig i 
et meget tyndt og lidet underbygget ar
gument. Og »en vis vægt«, ja så er »vi« 
(!) jo ikke nået meget videre.

Brylds kildevalg kræver også en 
kommentar. Ligesom hans diskussion af 
valget og brugen af kilder gør det. Den 
socialdemokratiske ideologi søges ind
fanget ved først og fremmest syste
matisk gennemgang af Social-Demo- 
kraten, men også af Rigsdagstidende. 
Bryld medgiver, at det således bliver ar
bejderbevægelsens elite, der træder 
frem, men fortsætter så, at »det [iøvrigt 
er] min forhåndsantagelse, at den åbent 
formulerede ideologi fandt bred tilslut-
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ning i arbejderklassen - i hvert fald fra 
ca. 1900 - og at den løbende kontakt på 
møder o.lign, må have sikret en ret høj 
grad af overensstemmelse mellem lede
re og medlemmer/vælgere« (s. 24). Er 
dét en beskrivelse af normalforholdet 
mellem politiske ledere og tilhængere? 
Næppe - så enkel er den sag vist (hel
ler) ikke. Man kan selvfølgelig ikke 
klandre Bryld, at de menige medlem
mers holdninger ikke har sat sig spor i 
for historikere tilgængeligt kildemateri
ale. Men at gøre deres kildemæssige 
»tavshed« til et samtykke, er ikke hold
bart. Slet ikke på baggrund af en »for- 
håndsantagelse«. Der er f.eks. vel næp
pe tvivl om, at der har været en kultur
kløft mellem førstegenerations-arbejde
re og mange af de grundliggende anta
gelser i den »materialistiske evolutio
nisme«. Mange har vel defineret sig 
som socialdemokrater udfra et retfær
dighedsræsonnement uden nødvendig
vis at ‘købe hele pakken’. Religionss
pørgsmålet er et oplagt eksempel.

I forbindelse med Brylds måde at læse 
kilderne på bør det endvidere bemærkes, 
at de sine steder læses lidt for meget på 
deres glatte ansigt. Man kunne ønske 
sig, at han differentierede lidt mere mel
lem intern teoretisk polemik lederne 
imellem, belærende og oplysende agita

tion overfor medlemmer, polemik med 
‘klassefjenden’ etc. Sådanne forhold har 
jo væsentlig indflydelse på tolkningen.

En af disputatsens talrige stærke sider 
er de mange, fyldige kildecitater. Det er 
Brylds formulerede hensigt at henlede 
opmærksomheden på det sprog, som 
ideologien formuleres i. At indfange 
»idiomet« (s. 28). Det lykkes også fint, 
idet læseren - støttet af Brylds kom
mentarer og velplacerede formaninger 
om at undgå historisk bagklogskab - bi
bringes en fornemmelse for ordenes be
tydningsskift i den ideologiske udvik
lingsproces. (Samtidig får man også 
fornøjelsen af at svælge i Borgbjergs 
underholdende og næsten barokke ud
tryksform). Denne anmelder savner dog 
en diskussion af den nationale/nationa- 
listiske diskurs’ indflydelse på og ud
vikling i Socialdemokratiet. Ikke fordi 
det er et in forskningstema, men fordi 
det i denne sammenhæng faktisk står 
meget centralt. Men Bryld nævner det 
praktisk taget ikke.

Disse indvendinger kan dog ikke rok
ke ved det faktum, at der her er tale om 
et både solidt, velskrevet og åndrigt ho
vedværk. Herfra vil videre forskning i 
emnet tage sit naturlige udgangspunkt.

Det var så rigeligt ventetiden værd.
Niels Wium Olesen

Erik Ib Schmidt og opbygningen af den nationale 
velfærdsstat

A/ Uffe Østergård

Erik Ib Schmidt, dansk centraladmini
strations farverige grå eminence, beret
ter i sine erindringer åbenhjertigt om sin 
indsats i skiftende regeringers tjeneste 

og de overbevisninger, der har drevet 
ham fra ungdommens idealistiske enga
gement i DKP til koordinator af social
demokratiske såvel som borgerlige re-
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geringers økonomiske politik. I et af 
højdepunkterne fra hans virke i stats
magtens inderste korridorer skriver han: 
»De notater, der nu foreligger fra Det 
økonomiske sekretariat og Finansmini
steriet, og som på realistisk måde bely
ser problemerne, er stemplet »strengt 
fortroligt«. De læses af en lille inder
kreds af ministrene og en lille kreds af 
betroede embedsmænd. Kom disse pa
pirer offentligt frem, ville de være en 
sensation. Kom disse papirer opposi
tionen i hænde, ville regeringen være 
sat i en uholdbar situation - den ville 
nærmest være kompromitteret. Det ville 
givetvis være en fordel for det danske 
samfund, om disse oplysninger kom 
frem og dannede grundlag for den of
fentlige debat og for udformningen af 
den økonomiske politik. Men det ville 
være katastrofalt for regeringen.« (s. 
398).

Sådan citerer Erik Ib Schmidt et dag
bogsnotat fra 23. september 1966. På 
dette tidspunkt var hans tålmodighed 
med de socialdemokratiske ministres 
manglende lyst til at se den økonomiske 
virkelighed i øjnene for længst sluppet 
op. Anerkendelsen af Jens Otto Krags 
handlekraft med helhedsløsningen i 
1963 var afløst af en næsten utilsløret 
foragt for de ledende politikere - »op
portunister og kynikere, ellers kunne de 
ikke være ledende politikere« som 
Schmidt karakteriserer dem s. 377. For
agten for socialdemokraterne overgås 
kun af afskyen for den svage, usam
menhængende og overbudslystne oppo
sition. Man aner, at det især var mang
len på et regeringsdueligt alternativ, der 
afholdt finansministeriets stærke depar
tementschef fra at lække oplysningerne 
om rigets elendige tilstand. Ganske vist 
slutter han sit dagbogscitat med at min
de sig selv og læserne om embedsman
dens pligter over for den siddende rege
ring: »Det er embedsmændenes pligt ef
ter de retsforhold, der gælder for tiden, 

at betjene regeringen - og alene den«. 
Men det virker i sammenhængen som et 
pligtlitani, og man aner lysten til at 
ændre på »de gældende retsforhold«, 
noget den teoretisk velfunderede, selv
bevidste og skarpt tænkende embeds
mand ofte havde været i stand til tidli
gere i sin karriere.

Meget tyder da også på, at Schmidt 
spillede en sådan direkte politisk rolle 
ved regeringsskiftet i 1968 fra det røde 
kabinet mellem Socialdemokratiet og 
SF til den radikalt ledede borgerlige re
gering, der blev resultatet af Krags 
manglende handlekraft i 1966. Han 
kunne nemlig straks efter den nye rege
rings tiltræden forsyne den nye handle
kraftige finansminister Poul Møller med 
en detaljeret plan for nedskæringer af de 
offentlige udgifter. En sådan plan havde 
regeringspartnerne næppe selv været i 
stand til at formulere, og under ingen 
omstændigheder så hurtigt. Erik Ib 
Schmidt, der kort forinden havde fået 
tilbudt posten som socialdemokratisk 
finansminister, blev derfor i pressen kri
tiseret for illoyalitet. Han forsvarer sig 
med, at en hvilken som helst regering 
ville have haft brug for et sådant spare- 
katalog, og at det altså blot var udtryk 
for langsigtet embedsmandstænkning at 
have det klart før valget. Desværre 
standser erindringsværket brat på dette 
højdepunkt med mottoet »Sådan er poli
tik«.

Det er politik muligvis, men rammer
ne er ikke fastlagte for evigt, det vidner 
hele Erik Ib Schmidts livsværk om. 
Som læser ville man gerne have hørt 
meget mere om, hvordan den forhen
værende kommunist og mangeårige ak
tive socialdemokrat håndterede skiftet 
til en borgerlig regering i 1968, og hvad 
konkret det var ved Anker Jørgensens 
politik, der i midten af 1970’erne fik 
ham og hustruen Inga Dahlsgaard til at 
forlade partiet efter 30 års medlems
skab. På det seneste har han ytret sig
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mere generelt om forholdet mellem po
litikere og embedsmand. Som konse
kvens af tamilsagen har Jurist- og Øko
nomforbundet forsøgt at formulere nog
le etiske regler for embedsmænds tavs
heds- og loyalitetspligt. Til forbløffelse 
for mange understregede Erik Ib 
Schmidt i en kommentar embedsmænds 
pligt til at følge deres politiske herrer i 
offentligheden, samtidig med at de har 
pligt til at sige fra i de interne rådslag
ninger. Her hylder han billedet af em
bedsmanden som professionel til fin
gerspidserne, derimod aldrig »korrekt« 
som idealet formuleres af de af ham for
agtede jurister. Schmidt har aldrig op
ført sig »korrekt«, hverken når det 
gjaldt at iføre sig enevældens departe
mentschef-uniform ved hoffet eller ved 
»korrekt« at tale sin minister efter mun
den. Erik Ib Schmidt og Ninn Hansen 
havde næppe klaret mere end en halv ti
mes samarbejde, får man et levende 
indtryk af i den omfangsrige erindrings
bog.

Bortset fra at bogen altså standser no
get umotiveret brat, og bortset fra en lidt 
vel privat - og lang - slægtshistorisk 
optakt er der tale om et umådeligt inter
essant og vigtigt bidrag til Danmarks 
nyere historie. Indirekte er den også en 
skitse af cand. polit.’ernes overtagelse 
af styrelsen af landet. Denne magtover
tagelse er ganske vist nu historie, idet de 
i mellemtiden er blevet afløst af Poul 
Meyers, Erik Rasmussens og Grønne- 
gaard Christensens cand. scient, pol.’er. 
Men det ændrer ikke ved cand. polit.’er
nes betydning for tiden fra afslutningen 
af 2. verdenskrig til internationalise
ringen af den økonomiske politik i 
1970’erne. Den nationale velfærdsstat 
blev i sin glansperiode administreret af 
en magtfuld gruppe på under hundrede 
økonomer af oprindelig venstresocial- 
demokratisk observans. De var ikke 
økonomer i snæver forstand men snare
re politiske økonomer i ordets klassiske 

betydning. Af Erik Ib Schmidts erin
dringer fremgår, at de ikke så meget 
blev formeret i det officielle studium, 
som ikke var ret godt, men i selvorgani
serede studiegrupper, først og fremmest 
Socialistiske Økonomer, der talte over 
hundrede medlemmer.

Den radikale statsminister Hilmar 
Baunsgaard kaldte i 1969 denne her
skende gruppe i centraladministrationen 
for »psykopatklubben«. Hvorfor får vi 
desværre ikke at vide, da bogen stand
ser i 1968, men Schmidt er blevet så an
fægtet af - eller smigret over - beteg
nelsen, at han har valgt den som en no
get indforstået titel for sin skildring. På 
mange måder er hans erindringer blevet 
til en kollektiv biografi af denne interes
sante og magtfulde gruppe. De er i vid 
udstrækning endnu i live og blander sig 
med stor energi og begavelse i histori
kernes og politologernes famlende for
søg på at forklare efterkrigstidens ud
vikling. De møder op på de videnskabe
lige konferencer og præger resultaterne 
afgørende, ikke blot som kilder til de af
gørende begivenheder, men ganske sim
pelt fordi de gennemgående er langt 
bedre analytisk begavede end de histori
kere, som har påtaget sig at skrive epo
kens historie.

Schmidts egen intellektuelle løbeba
ne er ikke helt typisk for den gennem
snitlige cand. polit. Efter studentereksa
men fra en anerkendt skole på Frede
riksberg lagde han ud med at læse filo
sofi og psykologi. Først i foråret 1933 
skiftede han over til polit. studiet efter 
at have fået beslaglagt et næsten færdigt 
manuskript til sin specialeafhandling i 
eksperimentel psykologi af det nazisti
ske politi i Berlin. Hans løbebane var 
også atypisk pga. et kraftigt engage
ment i DKP, som han sammen med sin 
kone, tandlægen og DR-medarbejderen 
Inga Dahlsgaard var medlem af til efter
året 1939. De politiske erfaringer fra 
denne tid har han analyseret i bogen »30
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års kommunistisk politik« fra 1948. I 
erindringerne får vi den anden og mere 
personlige side af det kommunistiske 
engagement. Skildringen fra trediverne 
er personlig uden at blive privat. Vi får 
at vide, hvordan han mødte sin kone 
blandt de selvstændige unge kvinder i 
DKP, hvordan de rejste på ferie i folke
frontens Frankrig i 1936 sammen med 
Ib Nørlund og dennes kone, og hvordan 
DKPs ledelse forgøves søgte at styre de 
unge akademikeres tankeverden og ind
sats i studenterarbejdet.

De personlige sider af skildringen 
forsvinder stort set, efter at Schmidt i 
1941 blev ansat i Vareforsyningsdirek- 
toratets sekretariats- og plankontor. Un
der Erik Lindgrens dynamiske ledelse 
blev dette lille kontor den første kim til 
en egentlig planlæggende og frem- 
adskuende stabsfunktion i centraladmi
nistrationen. Vareforsyningsdirektoratet 
er det nærmeste Danmark nogensinde er 
kommet en planøkonomi, men sigtet 
var konservativ bevarelse af den økono
miske struktur, man havde haft før kri
gen begyndte, ikke en forbedring af 
produktiviteten. Ændringerne blev der
for meget mindre end i de krigsførende 
lande, der for at vinde det store opgør 
måtte satse på at få mest muligt produ
ceret billigst muligt. På et andet område 
kom det store direktorat derimod til at 
vise fremad. Her blandedes traditionelle 
juridiske embedsmænd nemlig tvangfrit 
med ikke-akademiske kontorister og 
folk fra det private erhvervsliv. Det gav 
impulser til de ændringer i den stive og 
hierarkiske centraladministration og 
karriereforløb udelukkende efter anci
ennitet, som Erik Ib Schmidt senere tog 
initiativ til, og som siden på godt og 
ondt er slået igennem i større dele af 
centraladministrationen. Redegørelsen 
for reformbestræbelserne i Administra
tionsrådet af 1960, forkortet A 60 giver 
anledning til nogle vældigt elegante 
perfiditeter om Poul Meyer, der havde 

haft tid til at sætte sig ind i hele den vi
denskabelige litteratur om emnet, fordi 
han i den grad havde kedet sig på sin 
underordnede plads i Landbrugsmini
steriet (s. 298 ff.). Man aner foragten 
hos praktikeren, der ikke har kedet sig 
et minut på sine ansvarsfulde arbejds
pladser og har præget Danmark i stedet 
for blot at skrive om, hvad der kunne 
gøres, hvis man fik lyst og mulighed.

Efter afslutningen af polit. studiet i 
januar 1941 og ansættelsen i centralad
ministrationen forsvinder den personli
ge dimension som sagt stort set ud af 
fremstillingen, bortset fra en kort omta
le af en hed kærlighedsaffære i 1945. 
Man får mistanke om, at grunden er, at 
der ikke har været meget at berette. Tid 
til overs har han ikke haft meget af i den 
periode, hvor han sammen med nogle få 
ligesindede i Det økonomiske sekreta
riat støbte kuglerne til den nationale 
velfærdsstat. Ud over den stigende irri
tation over især de socialdemokratiske 
politikeres manglende vilje eller evne til 
at føre afbalanceret økonomisk politik 
får vi ikke meget at vide om den sam
menhængende tænkning bag velfærds
staten. Muligvis fordi der ikke var me
gen tid til tænkning i de syv hektiske, 
formative år fra 1957-64, hvor alt skete, 
og hvor samfundsøkonomien kom ud af 
balance. De teoretiske hovedprincipper 
var formuleret tidligere i bogen »Fra ka
pitalistisk til socialistisk Økonomi«, 
Fremad 1946. Den byggede videre på 
tankerne fra et fagøkonomisk arbejde 
med titlen »Prisdannelsen under sociali
stisk Økonomi«, udsendt i 1943 i et par 
hundrede duplikerede eksemplarer.

Disse to bøger udgør Erik Ib 
Schmidts mest originale, økonomisk 
teoretiske indsats. Her tænkte han Marx 
sammen med Keynes’ pris- og penge
teorier på linie med samtidige britiske 
labour-økonomer og polakken Oskar 
Lange. Grundtanken var vilje til at be
vare det frie forbrugs- og beskæftigel-



112 Kommentar

sesvalg, men under andre former for 
prisdannelse end det klassiske idealbil
lede af en markedsøkonomi baseret på 
fri konkurrence. Dette idealbillede har 
aldrig været realiseret i de kapitalistiske 
konkurrenceøkonomier med alle deres 
konkurrenceforvridninger og -begræns
ninger. Samtidig var Schmidt i modsæt
ning til bl.a. Jens Otto Krag i »Fremti
dens Danmark« og andre styringsbe
gejstrede socialdemokrater bekymret 
for, at den offentlige forvaltning, som 
skulle varetage den statslige planlæg
ning, koordinering og regulering af 
samfundsøkonomien, ville udvikle sig 
til et kæmpebureaukrati, en stat i staten, 
»stiv og skematisk, fattig på initiativ og 
konduite«. Akkurat hvad der kom til at 
ske i de socialistiske planøkonomier.

Her taler den pragmatiske, innova
tionsorienterede og udogmatiske koor
dinator af efterkrigstidens eksplosive 
vækst. En administrator der i endnu 
højere grad end politikeren Krag »hav
de et standpunkt til han fik et nyt«. For
skellen lå blot i karakteren af de for
hold, der krævede nye standpunkter. 
Hvor det hos det politiske dyr Krag - 
som Schmidt stort set ikke kunne for
drage - var politiske konjunkturer, som 
betingede kursændringerne, var det for 
Schmidt de store makroøkonomiske 
sammenhænge og teknologiske ændrin
ger, der krævede nytænkning. Desværre 
standser bogen, før vi når frem til hans 
indsats i de store perspektivplanrede- 
gørelser PPI, PP2 og U 90, de planer 
der ophidsede en hel studentergenera
tion med deres kølige påpegning af, at 
de udbygningsplaner, de forskellige 
sektorer havde, ville kræve at hele be
folkningen på samme tid skulle gå i bør
nehave, folkeskole, gymnasium og uni
versitet og ligge på plejehjem. At kurs
korrektionerne pga. uforudsete tenden
ser i den internationale økonomi blev så 
voldsomme, at de nu truer med at un
dergrave den nationale velfærdsstat, er 

en anden sag, som man ikke kan laste 
den mand for, som forsøgte at råbe os 
op i tide.

Set fra i dag er det allermest interes
sante ved skildringen understregningen 
af, hvor nationalt denne gruppe af inter
nationalt uddannede og teoretisk velori
enterede økonomer i grunden tænkte. 
En af de få, der konsekvent tænkte in
ternationalt, var Thorkil Kristensen, 
men han var heller ikke på noget tids
punkt tiltrukket af marxismen som teo
retisk system. Erik Ib Schmidt havde 
dyb respekt for denne politiker, der var 
så konsekvent, at han endte med at måt
te opgive partipolitikken. Med til histo
rien hører, at det var Kristensen, der i 
1946 opfandt Schmidt som den embeds
mand, der skulle forsøge at overskue 
hele samfundsøkonomien og beregne 
konsekvenserne af de enkelte ministeri
ers planer. Det var også ham, der senere 
beskyttede den forhenværende kommu
nist mod Efterretningstjenestens mindre 
intelligente mistænkeliggørelser, da han 
fik ansvaret for den økonomiske side af 
Nato-politikken. På baggrund af sit op
hold i Moskva foråret 1933 og grundi
ge studier af sovjetisk politik troede 
Schmidt ikke på, at Stalins politik sigte
de på en storkrig. Ifølge hans erfaringer 
frygtede det russiske folk en ny krig 
mere end noget andet. Sovjetunionens 
udenrigspolitik var derfor nok ekspan
siv, men ikke aggressiv. Populær blev 
han heller ikke ved på Nato-seminarer 
at understrege, at den danske befolk
ning var skeptisk over for militærdikta
turer i alliancen. Det fik en portugisisk 
officer til at klage over ham.

Men trods sådanne internationale en
gagementer, var horisonten i bund og 
grund den nationale stats. Schmidt og 
hans ligesindede var varme tilhængere 
af internationalt samarbejde, men det 
var for at redde de nationale stater fra 
uansvarlige politikere og uvidende be
folkninger. Han bliver helt euforisk ved
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skildringen af de store eksaminationer 
af landenes økonomiske politik i OEEC 
i kølvandet på Marshall-planen. Han 
fornemmede noget i retning af histori
ens vingesus, når topembedsmænd fra 
London og Paris sad over for hinanden 
og åbnede for de tanker, man gjorde sig 
i de inderste regeringskontorer om den 
fremtidige økonomiske politik. Det 
havde været aldeles utænkeligt før kri
gen. I et radioforedrag formulerede 
Schmidt denne oplevelse således: »Det 
er noget helt enestående, at landenes le
dende diplomater og økonomer således 
efter tur møder frem i en international 
forsamling og lader sig gennemeksami- 
nere i deres lands økonomiske politik. 
Og dette foregår i en venskabelig ånd. 
Fortsætter man på den måde, kan det 
ikke undgå at sætte sig spor i den øko
nomiske politik. Der vil gradvis vokse 
en ny erkendelse op, hvor man forstår 
hinanden og ser, hvor stærkt landene er 
bundet sammen. Kun må det i høj grad 
ønskes, at denne forståelse får lov til at 
brede sig til videre kredse end de eks
perter, som deltager i forhandlingerne.« 
(s. 269, anmelderens fremhævelse).

Det sidste er ikke lykkedes, men el
lers er den økonomiske eksperts from
me ønsker efterhånden gået endnu mere 
i opfyldelse, end han kunne drømme om 
i begyndelsen af 1950’erne. Men det er 
tydeligt, at engagementet ikke skyldtes 
det europæiske samarbejde for dettes 
egen skyld, men fordi samarbejdet i 
OEEC og Fællesmarkedet var nødven
digt for, at de nationale stater kunne 
overleve som suveræne stater. Vi ser her 
illustreret den proces, som den britiske 
historiker Alan Milward i sine seneste 
bøger har kaldt for »The European Res- 
cue of the Nation State«. Lige som Krag 
var Schmidt lige fra oprettelsen af Fæl
lesmarkedet i 1956 indstillet på at søge 
Danmarks fremtid sikret i det kontinen
tale fællesskab. Norden havde han in
gen som helst fidus til som alternativ (s. 

267), men hvad der er mere epoke
gørende er, at han heller ikke delte den 
almindelige overbevisning om, at Dan
mark under ingen omstændigheder kun
ne gå ind i Fællesmarkedet uden Stor
britannien. En dansk enegang til EF vil
le være dyr, men endnu dyrere ville det 
være at stå uden for (s. 395).

Ved et OEEC-møde i Paris 1952 
mødte Erik Ib Schmidt en gammel be
kendt fra den ungkommunistiske fortid, 
Pierre Uri fra det franske finansministe
rium og økonomisk toprådgiver for Jean 
Monnet. De havde sidst mødtes i Brux
elles ved Studenternes Verdenskongres 
mod krig og fascisme i 1936, og da hav
de Uri ligesom Schmidt været en af de 
partikommunister, der manipulerede 
med de andre. Konfrontationen med 
dette stykke fortid bekom ikke Uri godt. 
Han havde åbenbart ikke bearbejdet sit 
kommunistiske engagement så effektivt 
som Schmidt (og så er der selvfølgelig 
forskel på konsekvenserne af en sådan 
fortid i et stort og i et lille land). I mod
sætning til Uri vedgår Schmidt derimod 
sin fortid. Begyndelsen blev gjort i slut
ningen af fyrrerne med bekendelses
skriftet »30 års kommunistisk politik«, 
et skrift der gjorde ham til en af de mest 
hadede mænd i DKP til langt ind i tres
serne, hvor man ellers skulle have troet 
at tiden ville have lægt sårene.

Selvbevidst forklarer Schmidt sit og 
sine samtidiges engagement som mere 
end en typisk generationskonflikt og re
sultat af unge menneskers behov for at 
frigøre sig fra den ældre generation og 
finde sig et eget ståsted i tilværelsen. 
For ham at se var der ikke som i tresser
ne tale om en modebevægelse blandt 
unge over hele verden. Han og kamme
raterne Villars Lunn og Ebbe Groes fra 
overklasseskolen på Frederiksberg har
medes over den økonomiske verdens
krise og følte sig tiltrukket af den tilsy
neladende ordnede og planlagte udvik
ling i Sovjetunionen, hvor den første
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fem-årsplan blev sat i kraft i 1928. Der
til kom, at den marxistiske teori var et 
gennemtænkt forsøg på at gennemskue 
den kapitalistiske verdens indre konflik
ter og historiske udvikling. Formuleret 
således er det svært at se den afgørende 
forskel på baggrunden for engagemen
tet blandt de socialistiske økonomer i 
trediverne og de langt talrigere marxis
tisk tænkende unge i tresserne og halv
fjerdserne, bortset fra at de sidste reage
rede på et samfund, som de første havde 

skabt. Spørgsmålet om der eventuelt 
skulle være forskel på generationerne 
bliver man ikke klogere på ved at læse 
Erik Ib Schmidt. Men ellers er der ikke 
mange forhold i Danmarks nyere histo
rie, som man ikke ved meget mere om 
efter læsningen af de godt fire hundrede 
sider.

Erik Ib Schmidt, Fra psykopatklubben. 
Erindringer og optegnelser, Gyl
dendal 420 s. ill., 412 kr.

Myterne om 1600-tallets fæstnings- og handelsby 
ved Hals

Af Bjørn Westerbeek Dahl

Der er ingen af Frederik den 3.s byer, 
der i den grad er omgivet af mytedan
nelser som den påtænkte handels- og 
fæstningsby ved Hals. Senest har pro- 
jektet været udførligt behandlet af Jens 
Ole Christensen i Historie bind 18, hæf
te 3 fra 1990. Hans artikel affødte året 
efter en supplerende kommentar fra 
Svend Gram Jensen i tidsskriftets bind 
19, hæfte 1. Tidligere har planerne for 
byanlæg ved Hals bl.a. været gennem
gået af Vilhelm Lorenzen i Christian 
den IV. s By anlæg fra 1937 og i hans 
biografi over Axel Urupfra 1953.

Den første specialartikel om 1650’er- 
nes projekt ved Hals blev publiceret så 
tidligt som i 7. bind af Samlinger til 
Jydsk Historie og Topografie fra 
1878/80, da D. H. Wuljf redegjorde for 
forholdene på grundlag af primære kil
der - først og fremmest Danske Kancel
lis brevbøger. Bortset fra en fortrinlig 
lille oversigtsartikel af Jens Gregersen 
om Hals skanses historie gennem tider

ne i »Fra Himmerland og Kjær Herred« 
1956 har ingen derimod i dette århund
rede undersøgt det upublicerede kilde
materiale, og vilcltvoxende myter om 
den planlagte by ved Limfjorden har 
derfor fået lov til at stå uantastet.

Hertil kommer, at Jens Ole Christen
sen i sin artikel i Historie og i sine øvri
ge næsten enslydende afhandlinger om 
forholdet mellem Hals og Fladstrand 
ikke har kendt de talrige planer om 
fæstningsanlæg ved Hals, der fremkom 
mellem 1661 og udbruddet af Skånske 
Krig i 1675. Jens Ole Christensens kon
klusioner om, at Vendsyssels forsvar i 
1675 blev flyttet fra Hals til Fladst rand, 
hviler således alene på en spidsfindig 
analyse af de publicerede kilder, hvori
mod en gennemgang af de militære ar
kiver for perioden ville have givet det 
stik modsatte resultat.

Der vil derfor være al mulig grund til 
endnu engang at gennemgå de mange 
projekter til Hals befæstning i 1600-tal-



Kommentar 115

let. Det vil ske i store linier, idet særligt 
interesserede henvises til min lille arti
kel i »Fra Himmerland og Kjær Her
red« fra 1992 for nærmere detaljer.

En handels- og fæstningsby ved Hals 
omtales første gang i rigsmarsk Anders 
Billes betænkning om Danmarks fæst
ningsforsvar fra den 6. april 1646, der er 
den ældst bevarede plan for en udbyg
ning af et dansk fæstningsforsvar, udar
bejdet da den katastrofale Brømsebro- 
fred i 1645 tydeligt havde markeret 
Danmarks svaghed over for Sverige, og 
gjort en udbygning af det danske fæst
ningsforsvar sørgeligt aktuelt.

Torstensonkrigen havde vist, hvor 
farligt det var, når Sjælland og Lolland- 
Falster blev isoleret fra Jylland-Fyn og 
Skånelandene, og det var derfor ikke 
overraskende, når Anders Bille foreslog 
at lægge et net af indbyrdes korrespon
derende fæstninger ved Øresund og de 
to Bælter. Et fæstningsanlæg omkring 
Helsingborg skulle således korrespon
dere med Kronborg, et anlæg ved Kor
sør med en fæstningsby omkring Slips
havn, og ved Lille Bælt skulle Sophi- 
eodde bygges over for den planlagte 
tvillingby på Bersodde.

På samme måde skulle et anlæg ved 
Hals korrespondere med et tilsvarende 
ved Mov syd for Limfjorden.1

Billes betragtninger blev få dage efter 
vurderet af landkommissærerne, der i 
en betænkning fra 16. april kraftigt ar
gumenterede for Billes forslag - ikke 
mindst anlægget af en befæstning ved 
Hals og Mov.2 De pegede desuden på 
stedets strategiske beliggenhed i forhold 
til sejladsen på Norge, hvorfra man 
»paa saare kort tid« kunne komme til 
Marstrand i Bohus Len. På den måde 
undgik man, at skulle benytte sig af sejl
ruten langs med det svensk besatte Hal
land, der især i krigstider måtte være 
usikker. Landkommissærerne var ikke 
blot interesseret i fæstningsanlæg, men 

pegede desuden på den gode og sikre 
havn ved Hals og betydningen af stedet 
som forsvar ikke blot for Vendsyssel, 
men også Thy og Mors! De anbefalede 
således at anlægge en kombineret han
dels- og fæstningsby ved Hals.

Det var tydeligt, at kommissærerne 
ønskede at styrke handelen ved an
lægget af en fæstning, omvendt var det 
en af samtiden fastslået doktrin, at en 
bymæssig organisme kunne understøtte 
en fæstning med mandskab og materiel 
i både krigs- og fredstid.

Som konklusion på drøftelserne i 
1646 anbefalede Rigsrådet den 5. de
cember at anlægge en fæstning enten 
ved Bersodde eller ved Hals.3

Anders Billes betragtninger var ikke 
originale i den forstand, at de markere
de en nyorientering af det danske fæst
ningsforsvar. Kommunikation mellem 
landsdelene, støttet af fæstninger, havde 
siden den tidlige middelalder været et 
alfa og omega i forsvarspolitikken. An
ders Billes tanker er derimod betyd
ningsfulde, da de blev brugt som ud
gangspunkt for anlægget af nye byer, 
der foruden at skulle sikre landsdelen 
militært, også skulle fremme handelen. 
Anders Bille kom dermed til at virke 
som en spydspids i den merkantilistiske 
bypolitik.

1646-planerne blev hurtigt sat i værk: 
Allerede samme år havde adelen i Jyl
land bevilget at stille en karl til rådighed 
ved anlæggelsen af fæstningerne »tuert 
offuer for Fyenn och Wed Halss«. Ar- 
bejdsfolkene skulle efter ordre af 2. fe
bruar 1647 holdes i beredskab med 
skovle, spader og hjulbøre. Den 8. au
gust beordrede kongen rigsrådsmed
lemmerne til at beregne omfanget af de 
ydelser, som man skulle afkræve kro
nens tjenere til arbejdet i lighed med, 
hvad adelen havde lovet.4

Vi ved, at en stor fornyelse af de kø
benhavnske volde blev sat i værk i 
1647, men der er ingen antydning af, at
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arbejdet i Jylland blev påbegyndt,5 
tværtimod forsinkede tronskiftet i 1648 
den videre planlægning i endnu et års
tid, men Frederik den 3. fortsatte konse
kvent faderens og Rigsrådets politik: I 
1649 projekteredes befæstningen af 
Frederiksodde, der fik privilegier som 
handelsby året efter. I 1653 påbegynd
tes befæstningen af Helsingborg, og 
byggeriet af Sophieodde blev indledt, 
og to år senere begyndte man så ende
ligt at interessere sig for anlæggene ved 
Hals:

Her var der i mellemtiden blevet byg
get en skanse: I anledning af den en- 
gelsk-hollandske søkrig drøftede Rigs
rådet i april og juni 1653 muligheden 
for anlæg af en fæstning ved Hals. Den 
30. juni drøftede man en 11 punkter 
lang redegørelse fra Erik Juel, der siden 
1648 havde været lensmand på Alborg- 
hus.6 Han var på kort sigt først og frem
mest interesseret i hurtigt at anlægge to 
skanser - en på hver side af Limfjorden 
for at dække indsejlingen og sikre for
bindelsen til Norge.

Man handlede hurtigt: Allerede da
gen efter, den 1. juli, blev Juel beordret 
til at anlægge de to skanser. Det blev 
dog kun til den ene, skansen ved Hals. 
Den blev kort efter udstukket i terrænet 
af ingeniøren Erik Jørgensen, som til 
daglig var tilknyttet Frederiksodde.

Det velbevarede og yderst detaljerede 
regnskab viser, at skansen blev bestyk- 
ket med kanoner fra Københavns Tøj
hus - og at der i dets indre fandtes en 
vagtbod, en kommandantbolig og et 
korporalhus samt en bygning på 24 fag. 
der rimeligvis har været en proviant- og 
magasinbygning.7

Den 1. juli 1654 blev Erik Thøgersen 
udnævnt til konstabel med tjeneste i 
Hals, der nu var blevet »garnisonsby«.

I en senere omtale af skansen nævnes 
det, at den lå på samme sted som en tid
ligere skanse, anlagt af de kejserlige 
tropper i 1628. Muligvis har skansens 

særprægede udformning med fire halve 
bastioner omkring et kvadratisk anlæg 
været bestemt af dette fæstningsværk, 
der dog allerede i 1630’erne omtales 
som ruineret.

Ved anlægget af skansen i 1653/54 
havde Erik Juel fået opfyldt sit aktuelle 
behov for en sikring af Hals. På længere 
sigt ønskede han grundlagt en handels
by med privilegier som Frederiksoddes. 
Det skete året efter:

Den 4. september 1655 fik Erik Juel 
ordre til at flytte toldstedet fra Ålborg til 
Hals. Det skete med virkning fra begyn
delsen af januar 1656, da toldstederne i 
Lemvig, Skive, Nykøbing og Thisted 
centraliseredes i Hals.8 Indtægterne her
fra skulle bruges til at opføre et pakhus, 
et vejerhus og en skibbro med tilhøren
de pram for tolderen.

Et udførligt regnskab for perioden fra 
1. maj 1656 til årsdagen efter, viser i de
taljer, hvad man fik ud af toldindtægter
ne:9 Først og fremmest opførtes et ma
gasinhus af bindingsværk i to etager. 
Dets hovedfløj, der skulle benyttes til 
opbevaring af korn var 31 fag lang, og 
den havde to sidefløje hver på otte fag. 
Tolderen havde kontor og lagerrum i 
den ene fløj, i den anden var der vejer
bod og pakhusrum. Bygningen svarer i 
disposition fuldkomment til den provi
antbygning, der på samme tid opførtes i 
Frederiksodde. Også den beordrede 
skibbro blev opført, ligesom regnskabet 
i detaljer redegør for bygningen af tol
derens galiot.

Et toldsted, en skibbro og et proviant
hus gør imidlertid ingen handelsby. 
Vigtigere var de privilegier, Hals fik 
den 25. august 1656: Alle og enhver, 
der slog sig ned i byen, fik tyve års skat
tefrihed og en byggegrund, som tilfaldt 
ejeren, når han havde opført et hus på 
grunden. Få dage senere udstedtes pri
vilegierne på tysk og hollandsk. Man 
ønskede tydeligvis også fremmede køb
mænd til Hals.
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Rent praktisk måtte eventuelt interes
serede vente et par måneder på, at man 
fik afstukket byens gader og den kanal, 
der ligesom i Frederiksodde skulle være 
byens merkantile centrum. I slutningen 
af oktober sendtes ingeniørerne Erik 
Jørgensen fra Frederiksodde og Selgen 
Petersen fra Sophieodde til Hals, hvor 
de i løbet af november fik afstukket ka
nal og gader og tegnet et afrids over den 
nye by. Afridset blev udfærdiget af de to 
ingeniører i fællesskab, og det må være 
denne tegning, eller en genpart af den, 
Frederik Ahlefeldt fandt i Ålborg i 
1672, og som var »signeret af Rigsmar
skens ingeniør«."’ Der existerede såle
des ikke en forudgående plan for byen, 
og det er endvidere bemærkelsesvær
digt, at der ikke var taget endelig stilling 
til, hvorledes fæstningsværkerne skulle 
udformes, men gaderne skulle ligge så
ledes, at de ikke senere kom til at bloke
re for en befæstning. De to ingeniører 
skulle altså blot afstikke rammerne for 
handelsbyen.

På den baggrund er den eneste afbild
ning af 1600-tallets Hals overraskende. 
Den er gengivet i Samuel von Pufen- 
dorfs De Rebus a Carolo Gustavo ges
tis, der udkom i 1696 efter årtiers arbej
de med text og billeder. Billedredaktø
ren af værket var den bekendte svenske 
ingeniørofficer Erik Dahlberg, der un
der og efter Karl Gustavkrigene ind
samlede illustrationer til værket, og som 
i 1667 i Paris overvågede kobberstik
ningen af de første plancher. Pufendorf- 
værkets kort over Hals stammer fra den
ne fase af arbejdet. Kortets topografi er 
ret mangelfuldt, men er i hovedtrække
ne i orden. Den gamle Hals (bonde)by 
ligger vest for skansen fra 1653/54 og et 
stykke øst herfor - omtrent ude ved 
Kattegat - ligger et stort cirkulært vold
anlæg med et citadel ud mod vandet. 
Dette anlæg skulle efter textoplysnin- 
gerne vise den »befæstede by, som dan
skerne ville opføre i Vendsyssel«.

Anlægget er af Vilhelm Lorenzen i 
Christian IV.s Byanlæg blevet opfattet 
som den projekterede by, der efter hans 
mening skulle kunne føres tilbage til 
Christian den 4.s sidste år. I Axel Urup- 
bogen er denne opfattelse gentaget, men 
suppleret med en række nye kommenta
rer. Lorenzen betragter nu anlægget 
som et af Axel Urups værker, idet han 
opfatter Erik Jørgensen og Selgen Pe
tersen som dennes underingeniører, og i 
det hele taget ikke kan forestille sig, at 
et sådant anlæg skulle være projekteret 
af andre end »Rigsingeniøren Axel 
Urup«. Som Lorenzens almindelige 
overvurdering af Urup beror dette på en 
forbløffende ringslutning, der også i 
dette tilfælde må afvises som helt udo- 
kumenteret.

Også Jens Ole Christensens henvis
ning til denne plan som udtryk for pla
ceringen af handels- og fæstningsbyen i 
1656, sådan som den er kommet til ud
tryk i Historie, må afvises. Han skriver 
her, at »der eksisterer en tegning af an
lægget, udarbejdet af den svenske gene- 
ralkvartermester Erik Dahlberg i 1657«. 
Intet kan næsten være mere forkert: Da
teringen henviser til planchens omtale 
af den svenske erobring af skansen i ef
teråret 1657, og er derfor ikke nødven
digvis udtryk for, hvornår kortet er ble
vet tegnet. Erik Dahlberg besøgte aldrig 
selv Hals, og desuden er der ikke tale 
om en tegning, men et kobberstik, udar
bejdet på grundlag af nu tabte forlæg, 
som vi iøvrigt intet ved om.

Oplysningerne om Hals på Pufen- 
dorfkortet stemmer på ingen måde over
ens med de oplysninger om anlægget af 
handelsbyen, som kan læses af de dan
ske kilder fra 1656: Der er til nød plads 
til gadeanlæg inden for det cirkelforme
de voldanlæg, men det er vanskeligt at 
se, hvorledes den afstukne kanal kan 
placeres i sammenhængen: Kanalen må 
jo nødvendigvis have forbindelse med 
åbent hav, og her lukker det lille fem-
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bastionære kastel jo effektivt for den 
mulighed, ligesom byen overhovedet 
ikke har plads til noget havneanlæg. 
Byen er på Dahlbergs plan ovenikøbet 
lagt ud for det »Sandref«, eller flad
vand, der også i vore dage strækker sig 
fra Nordmandshage mod Hov i nord.

Jeg vil senere foreslå, hvad projektet 
på Pufendorfværkets stik så kan afbilde. 
Her skal vi nærmere koncentrere os om 
placeringen af 1650’ernes handelsby 
ved Hals:

Som fixpunkt har vi den opførte pro
viantgård med toldkontor og vejerbod, 
idet det ville være meningsløst at opføre 
en proviantgård, som man ikke kunne 
sejle til. Den har derfor som den tilsva
rende bygning i Frederiksodde ligget 
nær den samtidigt opførte skibbro, hvor 
også tolderens galiot lå. Skibbroen har 
for sit vedkommende været lagt, hvor 
man kunne sejle ind med lastede skibe, 
d.v.s. vest for de sandbanker, der ligger 
ud for Nordmandshage. At skibbroen 
og provianthuset desuden også har skul
let ligge centralt inden for det projekte
rede byområde - eller i det mindste ikke 
langt fra dets centrum - giver os yderli
gere fingerpeg om beliggenheden. Den 
har entet ligget lige øst for den existe- 
rende - og nuværende - skanse eller 
lige vest for. Begge steder optræder på 
Pufendorfkortet en skibbro, hvoraf den 
ene kunne være skibbroen fra 1656/57.

Svend Gram Jensen er i sin kommen
tar inde på en lignende kritik af Pufen- 
dorfstikket. Den nye by skulle efter 
hans mening ligge vest for den gamle 
skanse, og så et bevis på sin påstand i 
det for en by af Hals størrelse usædvan
ligt store torv. Hertil kan tilføjes, at 
jordbunden omkring Hals - ikke mindst 
lerforekomsterne vest for byen - også af 
ingeniører i de følgende tiår blev be
tragtet som en ideel beliggenhed for 
fæstningsanlæg.

Lige efter færdiggørelsen af proviant
huset væltede ulykkerne ind over Dan

mark, da Karl Gustav benyttede den 
danske krigserklæring den 1. juli 1657 
til en lynkrig. Resultatet kendes af alle: 
Den katastrofale fred i Roskilde i febru
ar 1658, der godt to år senere i store 
træk blev bekræftet af freden i Køben
havn, 26. maj 1660. Herved mistede 
Danmark de skånske landskaber, og for 
Norge gik Bohus Len og Herjedalen/ 
Jemtland tabt. Det betød, at Sverige nu 
havde adgang til hele Kattegats østkyst 
fra Frederiksstad i nord til Hallandsåsen 
i syd. Sammen med herredømmet over 
Skåne- og Blekingekysterne cementere
de det Sveriges muligheder til søs.

I det lemlæstede og krigshærgede 
Danmark var fæstningsudbygningen sat 
ti år tilbage: Frederiksodde var blevet 
fuldkomment raseret af krigens omskif
telser, Sophieodde var ligeledes hærget, 
og ved tabet af fæstningerne på øst
kysten af Øresund var København og 
Kronborg nu blevet grænsefæstninger. I 
Hals var ethvert spor af den projektere
de kanal og de afstukne gader forsvun
det, og provianthuset blevet ødelagt - 
uden at vi dog kender de nærmere detal
jer.

I 1660 stod man derfor i samme situ
ation som i 1646: At skulle etablere et 
net af fæstninger, der skulle binde lan
det sammen. Det skete denne gang un
der de vanskeligst mulige økonomiske 
forhold. Men som før krigen havde 
fæstningsbyggerierne Frederik den 3.s 
allerstørste bevågenhed, og med hjælp 
af den effektive administration i Krigs
kollegiet under Hans Schacks ledelse 
var planlægningen af fæstningsforsva
ret i kyndige hænder.

I begyndelsen af 1661 rejste Hans 
Schack sammen med blandt andre den 
ingeniøruddannede oberst Georg Hoff- 
mann og dennes bror ingeniøren Gott
fried Hoffmann på en besigtigelsesrejse 
til Fyn og Jylland, hvorunder de også 
besøgte Hals.

Ved det første kollegiemøde efter
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hjemkomsten omtales Hals ikke, deri
mod understregedes det, at man næst ef
ter København burde genopføre Frede- 
riksodde. To uger senere stillede man 
forslaget op således, at hvis Frederiks- 
odde ikke skulle påbegyndes med det 
samme, burde Hals skanse bygges i ste
det for."

Det fremgår således helt klart, at 
Hals ikke var opgivet som støttepunkt i 
Vendsyssel, men ganske som i 
1650’erne prioriteredes stedet lavere 
end Fredericia. Dermed skrider grund
laget for Jens Ole Christensens opfat
telse af, at interessen for Hals gik tabt 
efter 1658, fordi forudsætningen for 
forbindelsen med Marstrand i det nu 
svenske Bohus Len var faldet bort. Jens 
Ole Christensen mener, at man af hen
syn til forbindelsen med Norge efter 
1658/60 forskubbede tyngdepunktet af 
Vendsyssels forsvar til Fladstrand, men 
at forbindelsen lå uafklaret hen i årene 
1660-1675. Begge opfattelser er ukor
rekte: I årene fra 1661 til udbruddet af 
Skånske Krig i 1675 projekterede ikke 
mindre end fire ingeniører en række 
mere eller mindre vidtløftige anlæg ved 
Hals.

Overvejelserne om, hvor befæst
ningsanlægget ved Hals skulle ligge, re
sulterede overraskende nok i, at man 
faldt tilbage til den gamle skanse, der 
blev gennemgribende fornyet ved en 
bekostelig reparation i årene 1675-77.12

Allerede i juli måned 1661 var mili
tæringeniøren Carl Heinrich von der 
Osten i gang med et skansebyggeri 200 
m vest for Hals by. Det var angiveligt en 
lettere skanse, åben mod land og altså 
rettet mod en fjende fra Limfjorden. 
Den har rimeligvis skullet dække den 
existerende skanses svage vestfront, der 
blev sløret af selve Hals by.

Carl Heinrich von der Osten havde 
dog videre planer: Han ville hellere 
have bygget en skanse et andet sted, et 
sted »hvor der ikke var til at komme til 

med både«, som det hedder i hans brev 
til Krigskollegiet. Den har derfor efter 
al sandsynlighed skullet ligge mellem 
Kattegat og Hals ved det sted, hvor Pu- 
fendorfstikket placerer det store cirku
lære anlæg, der tidligere er blevet op
fattet som fæstnings- og handelsbyen 
fra 1656. Det er fristende at identificere 
von der Ostens skanse med afbildnin
gen, ikke mindst, da vi faktisk ved, at 
von der Osten leverede sin tidligere 
landsmand Erik Dahlberg forlæggene 
til Pufendorfværkets to plancher af Sla
get ved Nyborg og på samme måde 
kunne have leveret et forlæg for stikket 
af Hals.13 Det har jeg selv foreslået i 
Fra Himmerland og Kjær Herred i 1992 
med udgangspunkt i, at von der Ostens 
skanse er det eneste af de kendte anlæg 
som kan komme på tale på dette sted. 
Det er i så fald et mere vidtløftigt an
læg end det fremgår af korrespondan
cen.

Er anlægget ikke von der Ostens 
skanse, synes der at være tale om et tid
ligt projekt til en befæstning i området, 
kan hænde fra 1640’ernes slutning, da 
søgelyset faldt på Hals. Som omtalt i det 
foregående skulle det være udelukket, 
at det har nogen sammenhæng med 
1656-byen.

Byggeriet af von der Ostens skanse 
vest for Hals blev brat afbrudt den 13. au
gust 1661, idet Henrik Ruse under sin 
første besigtigelsesrejse som general
inspektør over de danske fæstninger 
fandt skansen mere til skade end til gavn.

Henrik Ruse var jo selv tilknyttet 
byggeriet af Kastellet i København, 
men gjorde hurtigt sin indflydelse gæl
dende, så meget af den hidtidige plan
lægning blev fejet af bordet.

I Hals foreslog Ruse at bygge et me
get stort fort på 150 x 150 m med fire 
bastioner delvis ude i vandet øst for 
Hals. Det skulle være forsynet med et 
forværk, hvor en hel hær skulle kunne 
ligge. Desuden skulle indsejlingen for-
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stærkes med tre blokhuse »umb den re- 
vier«, velsagtens på Hals Barre. Ruse 
var som det ses ikke bange for at tænke 
stort. Det var også for ambitiøst, og 
Ruses ønske om hellere at anvende den 
gamle skanse fra 1653/54 end at 
fortsætte med von der Ostens skanse 
blev da også fulgt.

I 1660’erne udbyggedes Kastellet i 
København, selve København, Chris
tianshavn, Nyborg, Fredericia, Rends
borg og Friedrichsort, hvilket i sig selv 
var en kraftpræstation tidens økonomi
ske situation taget i betragtning, og der 
blev derfor ikke midler tilovers til Hals.

Det betød dog ikke, at Hals var 
glemt: I en oversigt over pladser der 
skulle befæstes, udarbejdet ved tron
skiftet i 1670, nævnes Hals igen, og 
dystre rapporter fra kommandant Hans 
Laubmann om skansens tilstand var vel 
anledningen til, at Frederik Ahlefeldt i 
1672 besøgte Hals. Hans rapport kunne 
kun bekræfte kritikken. Året efter blev 
Selgen Petersen, der nu var ingeniør i 
Fredericia sendt til Limfjorden for at 
projektere et fæstningsanlæg. Han 
videreførte Ruses planer om et forsvar 
på Barren, hvor der skulle bygges et 
tårn på sandbanken Korsholm, støttet af 
et blokhus ud for Egense. På Vendsys- 
selsiden af fjorden ville han anlægge en 
»god« befæstning i form af en femkant 
vest for Hals, hvor han havde fundet en 
forekomst af blåler at bygge på - vel
sagtens det sted, hvor von der Osten i 
1661 var begyndt at opføre sin skanse. 
Selgen Petersen havde fra begyndelsen 
opgivet at anlægge fæstningsværker ved 
Egense syd for fjorden, fordi der dér var 
for meget sand. Han var heller ikke helt 
tryg ved forholdene omkring Hals og 
udtrykte tydeligt, hvor vanskeligt det 
ville være at få materialer - og da især 
sten - til byggeriet.

To år senere vendte Gottfried Hoff- 
mann tilbage til Hals. Han havde siden 
1672 været overingeniør over de danske 

fæstninger og havde i realiteten overta
get Ruses »Generalinspektoratet«. Han 
kendte tilsyneladende Henrik Ruses for
slag til et fort fra 1661, som han nu to
nede ned til en skanse af mere beskedne 
dimensioner. Helt lille var den nu ikke: 
Dens indre var på 60 x 60 m, og som 
Ruses anlæg var fortet forsynet med et 
forværk.

Gottfried Hoffmann afstak selv skan
sen, der lå ca. 800 m øst for den gamle 
skanse fra 1653/54. Selgen Petersen 
blev igen beordret fra Fredericia denne 
gang for at bygge Gottfried Hoffmanns 
skanse. Der var dog ikke gået mere end 
en uge, før han var ved at opgive: Jor
den var meget sandholdig og voldgra
ven kunne næppe komme tre fod ned. 
Ikke overraskende henviste han til sit to 
år gamle forslag om at bygge en fem
kant vest for byen. Han blev dog beord
ret til at fortsætte med Hoffmanns skan
se, men arbejdet løb rent bogstaveligt 
ud i sandet få uger senere, da arbejdet 
blev indstillet på grund af jordbundsfor
holdene.

Selvom der blot blev arbejdet på 
Gottfried Hoffmanns skanse i nogle få 
uger, har den været tydelig at se i ter
rænet op til vor tid. Nu ligger området 
hen som græsmark med en svag højde
forskel mellem skansens indre og vol
den, ligesom forværkets tre bastioner 
ses som ganske svage niveauforskelle i 
terrænet. En del af udgravningen til 
voldgraven er bevaret mod syd og mod 
nord i form af to vandhuller.

I Jens Gregersens artikel fra 1956, 
hvor anlægget omtales første gang, om
tales den fejlagtigt som den kejserlige 
skanse fra 1620’erne.

Som i 1661 opgav man et ufuldendt 
værk, og vendte sig til den gamle skan
se fra 1653/54, der i årene 1675-77 end
nu engang blev gennemgribende reno
veret.14

I fæstningsregnskabet aftegner det 
store arbejde sig tydeligt. Broer og pali-
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sader fornyedes, og i fæstningens indre 
opførtes en kommandantbolig, et tøj
hus, et konstabelhus og en barak til sol
daterne foruden et krudtmagasin, der er 
den eneste af de oprindelige bygninger, 
der er bevaret til vore dage. Alt i alt kos
tede reparationen 4.744 rdlr. blot i det 
første hektiske byggeår 1675/76.

Allerede i begyndelsen af august 
1675 afstak Selgen Petersen to redoutter 
ved Fladstrand. Det var småværker, 
som han ikke behøvede at lede opførel
sen af, så han rejste hurtigt tilbage til de 
vigtigere byggearbejder i Hals, men han 
besøgte dog Fladstrand igen i midten af 
september for at tilse arbejderne.

Jens Ole Christensen opfatter bygge
riet af disse redoutter som begrundelsen 
for at tyngdepunktet for fæstningsfor
svaret af Vendsyssel nu var flyttet til 
Fladstrand, der med sin fortrinlige havn 
og sin strategisk bedre beliggenhed i 
forhold til sejladsen på Norge nu var 
landsdelens virkelige faste punkt.

Det er dog vigtigt at holde fast i, at 
der kun blev bygget to redoutter og ud
gifterne var også derefter: 497 rdlr., blot 
en tiendedel af hvad man samtidigt 
brugte på skansen i Hals.

Hertil kommer, at militæradministra
tionen stadigvæk lå i Hals, hvor kom
mandantskabet havde fået en ny tjene
stebolig inde i skansen.

Ganske få år senere opdagede man, at 
den nyrenoverede skanse var ved at fal
de sammen, fordi det løse sand i volde
nes indre fik tørvebeklædningen til at 
skride ud i voldgraven. Gottfried Hoff- 
mann, der i 1683 inspicerede ulykkerne, 
foreslog derfor en renovering. Han var
- ligesom Selgen Petersen ti år tidligere
- særligt bekymret for mulighederne for 
at skaffe folk og egnede byggemateria
ler, og foreslog derfor en etapevis repa
ration.

Herefter må man endnu engang have 
vurderet mulighederne i Hals, og snart 
efter fremkom de planer, som tre år se

nere førte til anlægget af Fladstrand 
Fæstning. Som en logisk følge heraf 
blev kommandantskabet samme år flyt
tet fra Hals til Fladstrand.

Denne overraskende udvikling var 
resultatet af overvejelser, igangsat efter 
1683, fordi materialemangel og dårlige 
jordbundsforhold i Hals gjorde anlæg 
vanskelige at udbygge og vedligeholde. 
Det var et kraftigt brud med de fore
gående fyrre års stedse fastholden ved 
Hals som det primære støttepunkt nord 
for Limfjorden til forsvar for Vendsys
sel og sikring af Norgesfarten.
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Genmäle till Grethe Jacobsen og en replik

Af Dag Lindstrom og Grethe Jacobsen

I nummer 4:19, (1993) av Historie. 
Jyske Samlinger recenserar Grethe Ja
cobsen min doktorsavhandling Skrå, 
stad och stat. Stockholm, Malmö och 
Bergen ca. 1350-1622 (Uppsala 1991). 
Hennes recension är tyvärr av den arten 
att jag ser mig föranleden att svara på 
den. Då en recensent kommer med di
rekt felaktiga påståenden om vad som 
står skrivet i avhandlingen och då den 
påstås söka bevisa en tes, som i själva 
verket konstruerats av recensenten själv 
och som dessutom på flera punkter står i 
direkt motsättning till vad som faktiskt 

hävdas i avhandlingen, finns det anled
ning att göra ett tillrättaläggande.

Det faktum att Jacobsen inte uppskattar 
min avhandling och är kritisk mot den 
är naturligtvis inte i sig något själ att be
möta hennes recension. Att Jacobsen 
granskar lösryckta delar av avhandlin
gen och inte behandlar vare sig dess 
utgångspunkter, dess frågeställningar 
eller dess resultat föranleder inte heller i 
sig något svar från min sida. Sådant får 
man finna sig i som avhandlingsförfat- 
tare. Allmänna omdömen av typen, att
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jag inte tycks ha grepp om stoffet, att 
det finns många lösa ändar, att jag inte 
förmått få ämnet att hänga samman, att 
jag förspillt en upplagd chans att bringa 
förnyelse i forskningen om äldre stads
samhällen och skrån, samt att läsningen 
av hennes egen amerikanska doktorsav
handling borde ha styrt in mig på bättre 
källor och mer fruktbara analyser, är na
turligtvis inte heller orsak till detta gen- 
mäle. Den typen av svepande och till in
tet förpliktande kritik kan alltid fram
föras. Den behöver inte och kan inte 
heller bemötas, eftersom den inte un
derbyggs med konkreta argument och 
exemplifieringar. Där skulle bara ord 
komma att stå mot ord och all fortsatt 
diskussion bli meningslös. Mina in
vändningar gäller alltså andra och be
tydligt allvarligare brister och felaktig
heter i Jacobsens recension.

Jacobsen framför konkret sakkritik på 
en rad enskilda punkter. Dessa läggs till 
grund för att dels kritisera det som sägs 
vara avhandlingens bärande tes, dels 
fälla ett allmänt negativt omdömme om 
avhandlingens kvalitet. En närmare 
granskning visar att hon genomgående 
har förvanskat, vantolkat och missför
stått min text. Hon hävdar t.o.m. att jag 
skriver helt andra saker än jag i själva 
verket gör. Även en recensent kan själv
fallet göra sina misstag och man måste 
kunna acceptera att ett och annat miss
förstånd smyger sig med, men att en hel 
recenssion är uppbygd på systematiska 
felaktigheter kan inte vara acceptabelt. 
Samma krav som ställs på författaren 
vad gäller vetenskaplig akribi, måste 
också kunna ställas på recensenten i en 
vetenskaplig tidskrift.

Enligt Jacobsen hävdar jag, som en vik
tig del i en bärande argumentationsked- 
ja, att det fanns rådsbisittare i Stock
holm, men inte i Malmö. Jag ska ha an
vänt detta förhållande som argument för 

en grundläggande skillnad mellan 
Stockholm och Malmö, samt i förläng
ningen mellan Sverige och Danmark (s 
745). I själva verket nämner jag bisitta- 
re för skrån i Malmö på flera ställen i 
avhandlingen (s 95f, 161 f). Jag för ock
så fram detta förhållande som ett av fle
ra exempel på betydande likheter mel
lan Stockholm och Malmö (s 159f, 
231). Jacobsen synes t.o.m. vara okun
nig om att det fanns rådsbisittare i 
Malmö under min undersökningsperi
od, eftersom hon tycks mena att Malmö 
i detta avseende skulle ha avvikit från 
andra danska städer.

Förhållandena i Bergen ges inte något 
stort utrymme i recensionen, men Ja
cobsen hinner i alla fall konstatera att 
jag dels inte förmått utnyttja det speciel
la perspektiv Bergen erbjuder, dels 
»nøjes med at forsikre læseren om, at 
Bergen var speciel indtil 1560 og deref- 
ter var udviklingen den samme som i 
Danmark.« (s 744) Var jag utfärdat den
na försäkran har jag ingen aning om. På 
s 238 skriver jag beträffande Bergen, att 
»När ett norskt skråväsende etablera
des, inordnades detta i en statlig hierar
ki på ett sätt som liknade utvecklingen i 
Sverige, även om den inte gick lika 
långt. Utvecklingen i Norge anpassades 
emellertid efter hand till de danska 
förhållandena. Åtgärderna i fråga om 
skråväsendet 1613 och 1621-22 gällde, 
med viss fördröjning, även Bergen.« 
Jag känner helt enkelt inte igen mig i Ja
cobsens referat och skillnaden torde 
vara uppenbar för vem som helst. Att 
Bergens hantverkare och deras skrån 
styrdes av Hansakontoret fram till 1559 
och att den danska administrationen 
kom in i bilden först efter 1559, vilket 
Jacobsen påstår, är dessutom en grovt 
missvisande förenkling av verkligheten. 
Detta torde framgå med all önskvärd 
tydlighet av s 143-159 i avhandlingen, 
samt den där refererade norska litteratu-
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ren. Hur jag bättre skulle utnyttjat Ber
gen framgår inte heller. Förhållandena 
där jämförs i avhandlingen systematiskt 
med Malmö och Stockholm, de skilda 
förusättningarna diskuteras på många 
ställen och de spelar en viktig roll i ana
lyser liksom för slutsatser och förkla
ringar i avhandlingen. På den här punk
ten hade naturligtvis en diskussion av 
alternativa tillvägagångssätt varit både 
intressant och välkommen, men sådant 
innehåller inte denna recension.

Beträffande avsnittet om priskontroll 
påpekar Jacobsen, med hänvisning till 
ett citat från sidan 132, att det saknas in
formation om vilka andra hantverkare 
än bagare och slaktare som fick böta för 
prisöverträdelser (s 746). Den informa
tion Jacobsen efterlyser återfinns i 
själva verket i not 251 på samma sida. 
Beträffande den svenska hovrättens in
stiftande 1614 och dess effekter samt en 
eventuellt likartad utveckling i Dan
mark, skriver jag enligt Jacobsen att 
menigheten fråntogs sitt inflytande på 
rättssystemet och att en liknande rätts- 
hierarki som i Sverige etablerades i 
Danmark (s746). Jacobsen argumenter
ar mot dessa påståenden, och hon gör 
det med rätta. Själv skriver jag att me
nighetens inflytande minskade, vilket är 
något helt annat än att den skulle ha 
upphört. Vidare skriver jag att hierarkin 
mellan olika rättsinstanser i Danmark 
och Norge blev klarare, inte att den var 
likadan, följde samma mönster eller 
gick lika långt som i Sverige.

Relativt stort utrymme ägnas åt att if
rågasätta om den danska kungamakten 
verkligen var svag under 1400-talet (s 
745). Gärna för mig! Jag påstår inte hel
ler att så var fallet. Tvärt om hävdar jag 
att kungamakten i bestämda avseenden 
stod starkare i Danmark än i Sverige un
der 1400- och 1500-talen. Detta fram
går t.ex. i de resonemang som förs i av

handlingens slutkapitel. Två konkreta 
textställen anförs i alla fall av Jacobsen 
som belägg för hennes påstående (s 51 
och 56f). Det första gäller slutet av 
1200-talet och mitten av 1300-talet. Jag 
menar där att tillkomsten av allmänna 
stadslagar i Norge respektive Sverige, 
men inte i Danmark, är en indikation på 
att det då fanns skillnader i kungamak
tens styrka och förmåga i de olika län
derna, samt att förhållandet mellan stad 
och stat gestaltade sig olika. Jag har 
inte, så som Jacobsen påstår, tagit detta 
till intäkt för en svag kungamakt i Dan
mark under 1400-talet. Det andra text
stället hänför sig överhuvudtaget inte 
till den argumentering Jacobsen för
söker pressa in det i.

På detta sätt skulle jag kunna försätta att 
visa hur Jacobsen på punkt efter punkt 
bygger sin kritik på grova felläsningar 
och vantolkningar. Det skulle dock ta 
orimligt stort utrymme att fortsätta den
na uppräkning och den intresserade 
läsaren kan själv jämföra Jacobsens 
påståenden med min avhandling och de 
textställen hon åberopar. Den allvarlig
aste invändningen gäller till sist ändå 
den huvudtes, som hon påstår att av
handlingen har och som jag enligt Ja
cobsen försöka bevisa. Recensionen går 
till stora delar ut på att visa att jag mis
slyckats i att bevisa denna tes, vilket 
inte torde vara särskilt svårt eftersom 
den överhuvudtaget inte drivs i avhand
lingen. Enligt Jacobsen hävdar jag att 
»forholdene mellem laug, bystyre og 
kongemagt var forskellige i de tre nor
diske lande i senmiddelalder og refor
mationstid og udsprang af kongemag- 
tens styrke eller svaghed«. Jag ska inte 
redogöra i detalj för hur jag analyserar, 
sammanfattar och förklarar utvecklin
gen i de olika undersökningsområdena. 
En hänvisning till avhandlingens slutka
pitel får räcka. Jag vill bara påpeka att 
det ständigt påtalas i avhandlingen att
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det fanns många likheter mellan 
Stockholm och Malmö (s 111, 159f, 
164-67, 216, 231-34), att jag beskriver 
en process med många diskontinuerliga 
drag - inte ett statiskt förhållande (s 
234-41), att jag betonar likheterna i 
kungamaktens ambitioner, men skillna
derna i konkreta åtgärder (s 216, 234- 
38), att jag betonar de skilda förutsätt
ningarna i de olika länderna, men inte 
reducerar detta till en fråga om enbart 
kungamaktens styrka eller svaghet (s 
239f), samt att jag inte påstår att kun
gamakten under hela undersökningspe
rioden generellt sett var svagare i Dan
mark än i Sverige. För det sista kan si
dan 240 i avhandlingen anföras, där 
kungamaktens relativa svaghet i Sveri
ge och dess jämförelsevis starka posi
tion i Danmark ligger till grund för en 
tes om den olikartade samhällsu
tvecklingen i de nordiska länderna. Det 
måste vara ett rimligt krav, att en re
censent som kritiserar den bärande tan
kegången i en avhandling också återger 
denna någorlunda korrekt. Här kan man 
dock enkelt konstatera, att den tes Ja
cobsen formulerar, och pådyvlar mig, 
på alla väsentliga punkter avviker från 
hur jag argumenter och från vad som 
faktiskt står skrivet i avhandlingen.

Enligt Jacobsen hävdar jag i anslutning 
till den så kallade huvudtesen, att upp
sikten över skrån och hantverk i Dan
mark överläts till stadsstyrelsen då kun
gamakten var för svag och centralstyrel
sen för underutvecklad för att själv kun
na ta kontroll. Detta hävdas i själva ver
ket inte någonstans i avhandlingen. 
Tvärt om betonar jag på flera ställen 
(t.ex. s 235-37) den danska kungamak
tens alltmer aktiva ingripande i skråväs
endet. På sidan 164 konstaterar jag ock
så, att »När de danska kungarna under 
1500-talet började agera mer påtagligt i 
fråga om skråväsendet, hade deras åtgär
der också redan från början, på ett helt 

annat sätt än i Sverige, riksomfattande 
ambitioner.« För Sveriges del påstår jag 
enligt Jacobsen att den starka kungam
akten under 1500- talet förmådde för
svaga magistratens kontroll över skråna. 
Detta påstående går inte heller att åter
finna i avhandlingen. På sidorna 85 och 
87 hävdar jag i stället motsatsen, delvis i 
pollemik mot Folke Lindberg, vilken i 
högre grad företrätt en ståndpunkt som 
Jacobsen försöker göra till min.

Att doktorsavhandlingar och andra ve
tenskapliga skrifter utsätts för gransk
ning och recenseras är en viktig aspekt 
av den vetenskapliga verksamheten. 
Det hör också till saken att dessa 
granskningar är inträngande och att kri
tiken kan bli hård. Därvidlag har förfat
taren heller inte någon anledning att be
klaga sig. Det är en naturlig och viktig 
del av den vetenskapliga processen och 
det vetenskpliga samtalet att bli grans
kad och att få sina teser och sina argu
ment prövade och debatterade. Men 
även kritikern har sitt ansvar. Kritiken 
måste vara välgrundad och saklig. Den 
måste underbyggas med argument och 
de påståenden som görs om det grans
kade arbetet måste vara korrekta. Re
censenten har samma skyldighet som 
författaren att inte förvanska, förvränga 
eller göra tendentiösa tolkningar av sitt 
»källmaterial«. Än allvarligare är det 
givetvis om texten sägs innehålla på
ståenden som i själva verket inte alls 
finns där. Ju hårdare kritiken är desto 
högre blir också kraven på den som 
framför den. Den som läser Jacobsens 
kommentar har ingen möjlighet att bilda 
sig en uppfattning om vad min avhand
ling handlar om, hur jag metodiskt har 
gått till väga, vilka resultat jag nått eller 
vilka svagheter som eventuellt finns i 
avhandlingen. Grethe Jacobsen har i 
detta avseende gjort ett dåligt arbete 
som recensent. Men det är inte det som 
är det mest allvarliga, utan det faktum
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att hon frångått de grundläggande prin
ciper som utgör förutsättningar för det 
vetenskapliga samtalet.

Dag Lindström

Svar til Dag Lindström
Dag Lindström mener, at jeg har mis
forstået hans afhandling påduttet ham 
en tese, der ikke står i bogen, og argu
menteret for den ved tilfældige udpluk 
af argumenter. Min anmeldelse var ba
seret på en grundig læsning af bogen, og 
for at fremføre min kritik, måtte jeg 

nødvendigvis udvælge eksempler på af
handlingens argumenter samt forenkle, 
hvad jeg har læst som hovedteksen i bo
gen. Dag Lindstrom svar har ikke over
bevist mig om, at hovedtrækkene i min 
forståelse var forkert, kun at jeg har 
udeladt nogle nuancer. Hertil er kun at 
sige, at man på 3lh side ikke kan be
handle alle detaljer af en afhandling på 
241 sider, hvorfor jeg har udvalgt det, 
jeg mente kunne belyse og eksemplifi
cere min kritik.

Grethe Jacobsen

Stationsbyernes erhvervsliv og en replik

Af Niels Peter Stilling og Jørgen Fink

Jørgen Fink: Butik og værksted. Er
hvervslivet i stationsbyerne 1840- 
1940. Selskabet for Stationsbyforsk
ning, Viborg 1992. 326 s. 111.

Jørgens Finks bog om erhvervslivet i de 
danske stationsbyer er tredie større værk 
i forskningsprojektet Stationsbyen.
Projektet blev iværksat af Statens Hu
manistiske Forskningsråd i 1980. Hidtil 
har projektet publiceret grundbogen om 
stationsbyernes befolkningsforhold: 
»De nye byer«(1987) af N.P.Stilling og 
Margit Baad Pedersens etnologiske un
dersøgelse af den østsjællandske by Ka
rise i bogen »Stationsbyliv, Karise 
1880-1940«(1988). Dertil kommer tids
skriftet Nyt fra Stationsbyen. Forsk
ningsprojektet har mellem 1980 og 
1986 beskæftiget en række yngre histo
rikere, blandt andre Jørgen Fink, jfr. bo
gens bemærkelsesværdige forord.

Forskningsprojektet har på trods af 
en ret begrænset publiceringsvirksom

hed utvivlsomt levet op til sine primære 
mål, nemlig dels at skabe interesse for 
historien om Danmarks nye byer og 
dels at nuancere opfattelsen af disse 
byer som ufatteligt grimme pletter på 
det ellers så veltilrettelagte Danmarks
kort.

Bogen er bygget op som et solidt histo
risk værk. Foruden en fyldig indled
ning, afslutning, bilag, noter og littera
turoversigt består bogen af fem krono
logisk opbyggede hovedkapitler. I 
første kapitel skildres »før-stationsbyti- 
den« 1840-1875. En stærk befolknings
vækst, liberalisering af næringslivet og 
anlæggelsen af det primære jernbanenet 
mellem de danske byer(købstæder) ka
rakteriserer perioden. Ganske få nye 
byer, de såkaldte midtvejsbyer begyndte 
at titte frem.

Kapitel 2 behandler perioden 1875- 
1895, hvor Danmark som svar på den 
internationale stagnation (med presset
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udefra på det danske landbrug) så suc
cesfuldt formåede at modernisere land
bruget: Den ny teknologi, omlægningen 
til animalsk produktion og markedsori
enteringen med udgangspunkt i de små 
brug (familiebrugene) skabte forudsæt
ningerne for stationsbyernes fremvækst 
i denne periode. Fink redegør på over
bevisende måde for den nære sammen
hæng mellem de nye byer og den dan
ske landbrugsudvikling.

Det gælder også kapitel 3, stationsby
ernes blomstringsperiode 1895-1920. I 
denne - specielt i begyndelsen - uhørte 
vækstperiode i Danmarkshistorien op
stod en lang række nye byer på landet. 
De voksede frem som følge af det mo
derniserede landbrugs behov for lokale 
oplandscentre. Og byerne opstod dér 
hvor infrastrukturen var eller blev skabt 
i form af jernbane (og sekundært vejan
læg). Drivkraften i moderniseringspro
cessen blev så at sige arbejdsdelingen 
mellem de danske købstæder, stations
byerne og det åbne land, en økonomisk 
vækst i bredden, hvor landbrugserhver
vet var den dominerende faktor.

I kap. 4 viser Fink klart at den positi
ve vækst i bredden var et overgangs
fænomen. Stagnationen 1920-40 betød 
centralisering, større vægt på industrien 
og så småt nye transportformer. Motor
køretøjernes gennembrud varslede (som 
jernbanen 100 år tidligere) nye tider. 
Behovet for et lokalt oplandscentrum 
blev mindre udtalt, og jernbanen (med 
stationen) var ikke længere en nødven
dig forudsætning for transporten mel
lem producent og marked.

De her omtalte fire hovedkapitler re
degør i en kontant og lidt tør form for 
essensen i stationsbyernes økonomiske 
og erhvervsmæssige udvikling 1840- 
1940. I forhold til projektets tidligere 
bøger er der ikke meget nyt i de fire ka
pitlers generelle synspunkter og resulta
ter, men den grundige og saglige be
handling af de undersøgte byers er

hvervsliv giver dog et instruktivt billede 
af de nye byers struktur.

Kapitel 5 er måske bogens vægtigste: 
Her analyseres for første gang i sta- 
tionsbyprojektet stationsbyernes finan
siering: bankvæsenet i og omkring de 
nye byer, dertil kommer redegørelser 
for betydningen af den faglige uddan
nelse og organisering i de nye byer.

Når man skal vurdere Finks resultater 
som helhed, er der grund til at vende til
bage til bogens indledning (p.7-33). Her 
redegør Fink for de forskellige danske 
bytyper fra Hovedstaden til landsbyen. 
Dernæst følger afsnit om konjunkturud
viklingen i perioden 1840-1940, sta
tionsbyernes forudsætninger, Danmarks 
økonomiske regioner og endelig en for
bavsende kort redegørelse for bogens 
opbygning og afgrænsning. Om kilde
materialet intet!

Finks indledning hviler tungt på Sta- 
tionsbyprojektets første bog om »De 
nye Byer«. Det er for så vidt OK, efter
som denne bog var tænkt som en art ba
sisundersøgelse for projektets senere 
medarbejdere. Men man må alligevel 
undre sig over, at Fink uden diskussion 
køber opdelingen af stationsbyerne i tre 
kategorier (s.9 + bilag 1), og så alligevel 
hævder både i en note og s.309, at hans 
definition er anderledes end i »De nye 
Byer«. Den eneste (betydningsløse) for
skel er, at Fink benytter befolkningstal
lene 1916, hvor den tidligere definition 
tog udgangspunkt i Folketællingen 
1911, men samtidigt understregede be
folkningsudviklingen frem mod 1940. 
Det er da også umuligt at få øje på no
gen forskelle i opfattelsen af de tre by- 
katagorier: Den store stationsby, be
nævnt industri- og institutionsbyen, den 
middelstore og gennemsnitlige stations
by kaldet oplandsbyen, og endelig den 
lille stationsby, kaldet den rurale by. 
Bag disse begreber ligger et ønske om 
at differentiere de danske stationsbyers
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funktion: Den rurale by er den bymæs
sige bebyggelse på landet, hvor det er 
vanskeligt at tegne et skarpt skel mel
lem stationsbyen og den traditionelle 
landsby. (Fink benytter her ukritisk 
N.P.Stillings definition af rurale byer, 
og forbigår at geografen Viggo Hansen 
har lanceret begrebet som en samlet be
tegnelse for de bymæssige bebyggelser 
i landdistrikterne). Oplandsbyen er den 
bymæssige bebyggelse på landet, der 
først og fremmest fungerer som økono
misk centrum for et større eller mindre 
lokalt opland. Endelig ligger der bag 
begrebet industri- og institutionsby, at 
denne bytype havde økonomiske (og 
sociale) funktioner, der rakte ud over 
det lokale opland (f.eks. Vejen med 
Margarinefabrik, Skørping med Sanato
rium og hospital). Langt de fleste dan
ske stationsbyer var og er oplandsbyer.

Finks opdeling af de danske økono
miske konjunkturer i fire op- og ned
gangsperioder svarer til bogens krono
logiske opbygning. Periodiseringen er 
den traditionelle: 1840-75 = opgangsti
der, 1875-1895 = stagnation, 1895-1920 
= kraftig vækst, 1920-1940 = nedgangs
tider. Fink opregner naturligvis nuan
cerne, og periodiseringen er utvivlsomt 
rigtig i forhold til en stationsbyunder
søgelse, også selv om perioden 1875-95 
har det med reelt at blive til 1870-1890 i 
undersøgelsessammenhæng på grund af 
de så hårdt savnede, men ikke eksiste
rende danske folketællinger 1875 og 
1895.

Når det gælder forudsætningerne for 
stationsbyernes fremvækst lægger Fink 
ikke skjul på, at han støtter sig helt til 
»grundbogen«. Med denne understreger 
han gang på gang, at det danske land
brugs modernisering i 1800-tallets an
den halvdel er hovedforudsætningen for 
de nye byers fremvækst. Dertil kom så 
tre andre centrale forudsætninger nem
lig befolkningsvæksten, der betød en 
overskudsbefolkning på landet, mar

kedsøkonomiens gennembrud, der skab
te basis for handel og omsætning på lan
det og endelig transportsektorens ud
bygning med jernbanen i spidsen, der 
var den bestemmende faktor for hvor 
stationsbyen opstod. Endelig præsente
rer indledningen en gennemgang af den 
forskelligartede regionale udvikling i 
Danmark 1840-1940. Udgangspunktet 
er her geografen Aage H. Kampps op
deling (1959) af Danmark i landbrugs
økonomiske regioner.

Den vigtige indledning afsluttes med 
en lakonisk konstatering af, at Fink har 
besluttet sig til at vælge to områder ud 
til en nærmere undersøgelse, nemlig et 
østdansk omkring købstaden Holbæk 
(Nordvestsjælland) og et vestdansk om
råde (det vestlige Himmerland, Nord
jylland). Den ultrakorte præsentation af 
bogens afgrænsning ledsages af et intet
sigende kort over danske handels
distrikter. Kortet viser desværre ikke de 
udvalgte stationsbyer, og fordunkler så
ledes også den kendsgerning, at resten 
af Finks undersøgelse primært handler 
om 8 bymæssige bebyggelser på landet 
fordelt på to regioner. Bogen er baseret 
på analyser af folketællingsmaterialet 
fra Jyderup, Mørkøv, Knabstrup og 
Regstrup i Nordvestsjælland og Års, 
Ålestrup, Gedsted og Østrup i Himmer
land.

Bogens afgrænsning er dens største 
svaghed. Det er nemlig i høj grad et 
spørgsmål om Fink har valgt de rigtige 
analyseområder og stationsbyer. Og det 
undrer såre, at når han nu har læst i hvert 
fald første del af grundbogen, hvorfor 
han ikke har læst videre og på grundlag 
af den basale viden om stationsbyudvik
lingen i Danmark valgt bedre sammen
lignelige analyseområder. Det er højst 
betænkeligt, at Fink på grundlag af to 
undersøgelsesområder med meget for
skellige forudsætninger for stationsbyer, 
gentagne gange fastslår, at stationsby
fremvæksten begyndte tidligere på øer-
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ne end i det vestlige Danmark. Påstan
den er baseret på en undersøgelse af en 
række stationsbyer i Nordvestsjælland, 
der fik jernbane i 1874, overfor 4 by- 
mæsssige bebyggelser i det vestlige 
Himmerland, der først fik jernbane i 
1893. Konklusionen på f.eks. bogens 
s.95, der fastslår, at »stationsbyudviklin
gen kom tidligere igang i det østdanske 
område« holder ikke, tværtimod. Fink 
fastslår korrekt nok, at jernbanen be
stemmer, hvor en stationsby kommer til 
at ligge. Havde han nu i stedet for at tage 
udgangspunkt i det vestlige Himmer
land, der fik jernbane sent, valgt et om
råde blot 15-20 km østligere i Himmer
land ved den jyske længdebane anlagt i 
1869 havde han fået et helt andet resultat 
omkring stationsbyer som Arden, Skør
ping og Støvring. Han kunne også med 
henblik på sammenligningen af et vest
jysk område med det sjællandske have 
valgt et område ved Herningbanen 
(1871-77) med tidlige stationsbyer som 
Bording og Ikast (og for så vidt også 
Herning selv) eller måske allerbedst per
leraden af stationsbyer langs Esbjergba- 
nen (1874): Lunderskov, Vejen, Brørup, 
Holsted og Bramming. Havde Fink valgt 
en komparativ undersøgelse mellem 
områder i Øst- og Vestdanmark, der fik 
jernbane omtrent samtidigt var konklu
sionen givet blevet anderledes. I histori
en om de nye danske byer er det faktisk 
forbløffende, hvor ensartet stationsby
udviklingen var over hele landet afhæn
gig som de nye byer var af den lokalise
rende forudsætning: stationen. Som 
Fink selv fastslår, var det jernbanen, der 
bestemte, hvor en stationsby kom til at 
opstå - og snarest er der tale om , at den 
sene udbygning af de sjællandske lokal
baner betød, at stationsbyudviklingen 
kom lidt senere i gang i Østdanmark end 
i Jylland.

Det er således lidt skuffende, at Fink, 
som medarbejder ved et stort anlagt 

forskningsprojekt, ikke har taget mere 
højde for projektets tidligere resultater. 
Han behøvede naturligvis ikke at være 
enig i de fremsatte synspunkter. Men 
det havde klædt hans bog, at diskutere 
de hidtil opnåede resultater. Margit 
Baad Pedersens bog optræder i Finks 
litteraturoversigt, men ses ikke anvendt. 
Og det er karakteristisk for hans brug af 
projektets anden store bog »De nye 
byer«, med dens mange tal for befolk
ningsudviklingen i stationsbyerne 
1840-1940, når Fink postulerer imod 
kendsgerningerne (s.48), ved at hævde, 
at der ikke findes »tal for befolknings
udviklingen i stationsbyerne« før år
hundredskiftet.

Bogens styrke er den grundige behand
ling af de udvalgte stationsbyers hånd
værk, småindustri og butiksvirksom
hed, og dertil pionerundersøgelsen af de 
nye byers finansielle og faglige organi
sering.

Niels Peter Stilling

Replik
Niels Peter Stilling har fuldstændig ret 
i, at min fremstilling er tør. Det er natur
ligvis ikke noget jeg har tilstræbt, men 
det er den, og det beklager jeg.

Når han karakteriserer kortet over de 
danske handelsdistrikter som intetsi
gende, har jeg heller ikke de store ind
vendinger. Det har alene til formål at 
vise de to distrikters placering på Dan
markskortet, men det havde givetvis 
været en god idé at fremhæve de to di
strikter og bringe yderligere kort, der 
viste, hvilke stationsbyer der fandtes 
dér. Noget tilsløringsforsøg er kortet na
turligvis ikke.

Derimod er jeg - med to undtagelser, 
som jeg skal vende tilbage til tilsidst - 
ikke enig med ham i hans øvrige kritik
punkter og karakteristik. Når han såle
des undrer sig over, at jeg bruger hans 
inddeling af stationsbyerne i tre typer
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(industri/institutionsbyer, oplandsbyer 
og rurale byer) samtidig med, at jeg 
hævder at min definition er anderledes, 
misforstår han, hvad jeg skriver. Jeg har 
ikke på nogen måde givet udtryk for, at 
min definition er afgørende anderledes 
end Niels Peter Stillings, tværtimod. 
Det er Stillings definition, jeg bruger, 
og det gør jeg udtrykkelig opmærksom 
på, men for god ordens skyld må jeg 
nævne, at den praktiske tillempning af 
definitionen er anderledes hos mig. N. 
P. Stilling baserede sin definition på 
1911-folketællingen, jeg baserer min 
definition på 1916-tællingen, som tog 
stationsbyerne op til særlig belysning 
og derfor er et bedre udgangspunkt end 
1911-tællingen. Men folketallet i sta
tionsbyerne steg fra 1911 til 1916, og da 
Stilling havde brugt folketallet som kri
terium for definitionen af de tre sta
tionsbykategorier, er man nødt til at 
operere med lidt højere tal, end han gør, 
når man bruger 1916-tællingen. Det er 
det hele, og andet giver det sig heller 
ikke ud for. I den forbindelse er det 
fuldstændig irrelevant, at Viggo Hansen 
har brugt begrebet rurale byer i en an
den betydning. Det er Stillings begre
ber, jeg bruger, og det fremgår klart i 
min bog s. 306 og 308-09.

Hans kritik iøvrigt går på, at jeg i min 
indledning hviler tungt på hans bog og 
ikke tilføjer meget nyt. Det er ikke kor
rekt. Ganske vist har hans bog været et 
værdifuldt udgangspunkt for min under
søgelse, men på to afgørende punkter 
har jeg fundet hans resultater utilfreds
stillende. Det gælder landbrugets betyd
ning for stationsbyernes fremvækst, og 
det gælder den geografiske afgrænsning 
af undersøgelsesområdet.

Stilling behandler forholdet mellem 
landbrugsudvikling og stationsbydan
nelse i to afsnit i sin bog, s. 57-64 og s. 
130-140. Disse to afsnit er enten baseret 
på sekundært materiale eller på en un

dersøgelse af 151 stationsbysogne; i in
gen af tilfældene er materialet tilstræk
kelig bredt til en analyse af de regionale 
variationer i landbrugsudviklingen. En 
sådan er foretaget i min bog, og den 
munder ud i, at det var brugsstrukturen 
(jordens fordeling på de forskellige be
driftsstørrelser (herregårde, gårde, hus
mandsbrug)), der var afgørende for sta
tionsbyernes opkomst, og at stationsby
erne først og fremmest var et resultat af 
familiebrugets (brug der kan ernære en 
familie uden fremmed arbejdskraft) 
fremtrængen i dansk landbrug. Det fo
rekommer i sammenhængen at være et 
vigtigt resultat, og det er nyt i forhold til 
Stillings bog.

Det andet punkt, hvor Niels Peter 
Stillings resultater ikke forekommer 
overbevisende er med hensyn til den 
geografiske afgrænsning. Han udeluk
ker på forhånd alle stationsbyer vest for 
en linje Holsted-Grindsted-Herning fra 
sin undersøgelse. Begrundelsen er, at 
der allerede var en etnologisk under
søgelse i gang af disse byer. Nu er det 
muligt, at det er styrelsen for stations- 
byprojektet og ikke Niels Peter Stilling, 
der har trukket denne linje, men uanset 
hvordan ansvaret skal fordeles, fore
kommer beslutningen uheldig og be
grundelsen ikke tungtvejende. Det er 
svært at se, hvordan en etnografisk un
dersøgelse kan overflødiggøre en ikke- 
etnografisk. Det er et punkt, som Helle 
Askgaard også pegede på i sin anmel
delse af Niels Peter Stillings bog i For
tid og nutid (1988, s. 134), og jeg er 
enig med hende på dette punkt. Når sta
tionsbyerne er defineret som bymæssige 
bebyggelser på landet af en vis størrelse 
(- forstæder, fiskerlejer, havnebyer og 
rene fabriksbyer) og således defini
tionsmæssigt rettes ind mod en under
søgelse af landbrugets og transportsy
stemets betydning for de nye byer, fore
kommer det ubegrundet at holde de 
vestjyske stationsbyer udenfor. Det in-
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teressante er jo ikke at pege på, at land
bruget har haft betydning for stations
byerne og deres erhvervsliv, men at ana
lysere hvordan landbrugets indflydelse 
har formet sig, jvf. ovenfor, og i den for
bindelse er det relevant at sammenligne 
udviklingen i det vestlige og det østlige 
Danmark. Det vil jeg vende tilbage til 
afslutningsvis. Først vil jeg tage to an
dre kritikpunkter op.

Niels Peter Stilling mere end antyder, 
at jeg ikke har læst hans bog ordentligt. 
Symptomatisk i denne henseende skulle 
det være, at jeg på s. 48 imod kendsger
ningerne hævder, at der ikke findes tal 
for befolkningsudviklingen i stations
byerne før århundredeskiftet. Det er 
ikke korrekt. Det jeg behandler på s. 48 
i min bog er ikke folketallet i stations
byerne i almindelighed, men folketallet 
i stationsbyerne i de to særligt under
søgte handelsdistrikter. Dem var der 10 
af i Holbæk handelsdistrikt og 7 af i 
Års-Farsø-Ålestrup handelsdistrikt (jvf. 
s. 35). Det er altså disse 10+7 stations
byer, der er tale om, og der findes vitter
lig ikke tal for folketallet i dem i 1870 
og 1890. Der kan konstrueres tal for de
res indbyggertal ved hjælp af folketæl
linger, generalstabskort etc. Det gør 
Niels Peter Stilling udmærket rede for i 
sin bog s. 183f, og det har han gjort for 
en række danske stationsbyers vedkom
mende, se f.eks. hans tabel 21 s. 278, 
deriblandt 3 af de ovennævnte 10+7. 
Det har jeg set, og insinuationen af, at 
jeg kun har læst 1. halvdel af hans bog, 
er altså ikke rigtig, men det hjælper mig 
ikke til tal for samtlige 10+7 stationsby
er, og det er det, der er brug for på s. 48. 
Det er derfor helt i overensstemmelse 
med kendsgerningerne, når jeg skriver, 
at der ikke findes tal for folketallet i sta
tionsbyerne i de to handelsdistrikter for 
perioden 1870-90. Af arbejdsøkonomi- 
ske grunde har jeg ikke konstrueret fol
ketallet i de 10+7 stationsbyer, men 
nøjedes med udviklingen i folketallet i 

de sogne, hvor stationsbyerne ligger. 
Det har jeg gjort med udtrykkelig hen
visning til Stillings bog (s. 93), hvor han 
understreger sognetallenes anvendelig
hed til at belyse hovedtrækkene i sta
tionsbyernes befolkningsudvikling (se 
note 17 til s. 29 i min bog). Margit Baad 
Petersens bog har jeg læst med interes
se, så når den figurerer i litteraturlisten, 
er det med fuld ret. Jeg henviser ikke til 
den i mine noter, fordi tilgangen i min 
undersøgelse er en helt anden end hen
des, men det er naturligvis ikke ensbe
tydende med, at den ikke har bidraget til 
at forme min opfattelse af stationsbyen.

Hovedpunktet og til syvende og sidst 
det mest interessante i Stillings kritik af 
min bog er spørgsmålet om det østdan
ske og det vestdanske udviklings
mønster. Stilling skriver, at det er en 
fejl, at jeg ikke sammenligner stations
byer, der fik jernbane nogenlunde sam
tidig, og det vil jeg gerne give ham ret i. 
Han nævner eksempler på jyske sta
tionsbyer, som jeg kunne have taget op i 
stedet for de fire, jeg har valgt, og han 
har ret i, at der blandt dem er eksempler 
på tidlige stationsbyer, hvis udvikling 
ikke var afhængig af landbruget, men 
f.eks. af skovbruget, som tilfældet var 
med byerne omkring Rold Skov. Dette 
særlige udviklingsmønster skulle have 
været omtalt i min bog. Det havde været 
bedre, hvis jeg havde undersøgt ikke to, 
men fire handelsdistrikter. Den østdan
ske udvikling i Holbæk handelsdistrikt 
(bane 1874) kunne så sammenlignes 
med den vestdanske udvikling i f.eks. 
Vejen handelsdistrikt (bane 1869), og 
Års-Farsø-Ålestrup handelsdistrikt 
(bane 1893) kunne så sammenlignes 
med f.eks. Slagelse handelsdistrikt 
(Høng m.v. bane 1898/1901). Ideelt set 
skulle man have taget fem stationsbyer i 
hver af de fire handelsdistrikter, ialt 20. 
Det ville have givet et mere sikkert 
grundlag for en analyse. Det var der
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imidlertid ikke mulighed for med den 
tid, der stod til rådighed, men det havde 
så været bedre enten at sammenligne 
Vejen handelsdistrikt med Holbæk han
delsdistrikt eller Slagelse handelsdi
strikt med Års-Farsø-Alestrup handels
distrikt, og min konklusion s. 95 i bogen 
er altså ikke tilstrækkeligt underbygget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende 
med, at den er forkert. Den er ikke som 
hævdet af Stilling bygget på de 8 særligt 
undersøgte stationsbyer. Påstanden om 
forskellen mellem Øst- og Vestdanmark 
fremsættes allerede side 30 baseret på 
tabel 6. Det fremgår tydeligt af denne 
tabel, at der i perioden 1870-90 er for
skel på stationsbyudviklingen i de to 
områder, sådan som den kommer til ud
tryk i de demografiske mønstre. I region 
3-5, der omfatter Østdanmark, det vil 
sige amterne øst for Lillebælt (med und
tagelse af hovedstadsområdet/Nord- 
sjælland og Bornholm) stagnerede be
folkningen i de rene landsogne, hvori
mod befolkningstallet i stationsbysog
nene steg. I region 7-9, der omfatter 
Vestdanmark, det vil sige de vest-, midt
og nordjyske amter var der en tydelig 
befolkningstilvækst såvel i de rene 
landdistrikter som i stationsbysognene. 
Også her var væksten i stationsbysogne
ne kraftigere end i de rene landdistrik
ter, også kraftigere end i stationsbysog
nene i Østdanmark, men det forekom
mer alligevel rimeligt at se det østdan
ske vækstmønster som udtryk for en ty
delig urbaniseringstendens, hvorimod 
det vestdanske udviklingsmønster mere 
har karakter af en generel befolknings

tilvækst på landet. Niels Peter Stilling 
ser også forskellen mellem statonsby- 
sogne og rene landdistrikter som udtryk 
for en urbaniseringstendens. Han skri
ver i sin bog s. 94: »Koncentrerer man 
sig om 1800tallets sidste halvdel, altså 
den periode hvor den generelle befolk
ningsvækst på landet var vigende, kan 
man præcisere den statistiske betydning 
af begrebet urbanisering på landet til det 
tidspunkt efter 1850, hvor bestemte om
råder (sogne) udviser en stærkere be
folkningstilvækst end de omgivende 
landdistrikter generelt (amt, herred)«. 
Det er altså ikke kriteriet for, hvornår 
man kan tale om urbaniseringsproces på 
landet, der er uenighed om, men deri
mod tolkningen af tallene, og dér fore
kommer det misvisende at karakterisere 
befolkningsvæksten på landet som ge
nerelt vigende; der var en tydelig for
skel mellem Østdanmark og Vestdan
mark på det punkt.

Sammenfattende vil jeg altså gerne give 
Stilling ret i, at jeg ikke kan bruge de 8 
særligt undersøgte stationsbyer som be
kræftelse på min tidligere fremsatte 
påstand om at stationsbyudviklingen 
kom tidligere i Øst- end i Vestdanmark, 
og jeg vil yderligere give ham ret i, at 
man i Jylland finder eksempler på en 
tidlig stationsbyudvikling, som ikke var 
afhængig af landbruget, og at jeg ikke 
har taget tilstrækkeligt hensyn til det, 
men bortset fra det synes jeg ikke hans 
kritik rokker ved de resultater, jeg er 
kommet frem til.

Jørgen Fink
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OLDTID OG MIDDELALDER

Philip Pulsiano, Kirsten Wolf et al.: Me
dieval Scandinavia. An Encyclope
dia. (Garland Publishing, 1993).

Når man har bidraget (omend blot med 
tre små artikler) til en bibeltyk publika
tion, er man strengt taget inhabil som 
anmelder. Men når man på den anden 
side ikke har økonomiske interesser i 
bogens salg, må det være tilladt at give 
en slags brugervejledning til dette et- 
binds leksikon. For os danske er »Skan
dinavien« vel kun tre lande, og først den 
videre definition »Norden« medindbe- 
fatter Finland, Færøerne og Island. For 
et amerikansk publikum forholder det 
sig åbenbart anderledes: »Medieval 
Scandinavia« består først og fremmest 
af Island og den norrøne litteratur, og i 
tid omfatter middelalderen fornemme
lig vikingetiden. Kun omkring en fjer
dedel af opslagsordene behandler emner 
uden for den »oldnordiske« tryllekreds. 
Det betyder, at senmiddelalderens sam
fundsforhold bliver stedmoderligt be
handlet (selvom der er rimelige over

sigtsartikler om hvert enkelt lands histo
rie og for eksempel gode, indholdsrige 
artikler af Benedictow om Demograp
hy, Family Structure og Plague). I 
kunsthistorien behandles kalkmalerier
ne og Wood-carving (med otte sider il
lustrationer af allehånde drageslyng), 
men ikke den egentlige skulptur, hver
ken jydsk granit, gotlandsk sandsten, 
gyldne altre, Claus Berg eller Håken 
Gulleson. Værkets litteraturhistoriske 
anlæg giver os gode artikler, ikke blot 
om Saxo og de kortere historieværker, 
men også om vore mindre kendte latin
ske filosoffer, Boethius, Johannes og 
Martinus de Dacia, tilligemed fyldige 
artikler om Ballads og Chronicles, Rhy
med fra alle relevante nordiske områder. 
For den almindelige middelalderhistori
ker erstatter denne bog ikke Kultur
historisk Leksikon for Nordisk Middel
alder, selvom artiklerne er en god gene
ration yngre. For den, der har interesser 
i den norrøne litteratur, må værket deri
mod siges at være Bogen'. Den indehol
der flere længere artikler om norrøne
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emner end KLNM. Man skal være bety
deligt bedre kvalificeret i den norrøne 
litteratur end nærværende anmelder for 
at kende eventuelle savn og mangler 
blandt opslagsordene. Og hver artikel 
følges af en udførlig, selvstændig bib
liografi (hvor KLNM oftest blot henvi
ser til andre bibliografier). Disse biblio
grafier er blandt redaktionens hovedfor
tjenester. Artiklerne er skrevet af en me
get bred kreds af bidragydere, som 
praktisk præsenteres med deres bidrag 
forrest i bindet. Som i KLNM må hver 
enkelt artikels kvalitet afhænge af sin 
forfatter. Det vil derfor være en uvur
derlig fordel for læseren at have lejlig
hed til at sammenholde den nye viden i 
dette værk med den gamle visdom i 
Kulturhistorisk Leksikon. Skulle en 
kreds af nordiske historikere have påta
get sig at skrive et internationalt tilgæn
geligt opslagsværk om Norden i mid
delalderen, ville resultatet være blevet 
en væsentligt anderledes disponeret 
bog. Til gengæld er det usikkert, om den 
ville have fundet en målgruppe i udlan
det. Garland Publishing’s Encyclopedia 
henvender sig til et etableret interna
tionalt miljø af forskere i norrøn littera
tur, hvor den må antages at udfylde en 
betydelig mission: den bør være den 
første bog, man køber efter grammatik
ken, og vil kunne slides gennem mange 
forskerår. I selve Norden vil de fleste hi
storikere kunne undvære at eje den selv, 
men den burde stå på læsesale og forsk
ningsbiblioteker som opdatering (inden 
for sin litterært betonede emnekreds) af 
Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk 
Middelalder.

Rikke Malmros

Thomas Hill: Könige, Fürsten und 
Klöster. Studien zu den däni
schen Klostergründungen des 12. 
Jahrhunderts. (Kieler Werkstücke, 
Reihe A Bd. 4, Peter Lang, 1992). 
392 s.

Dansk middelalderhistorie har (heldig
vis) også mange interesserede og kom
petente dyrkere udenfor landets grænser
- og der kommer nye til. Den bog, som 
her skal omtales, er en »Dissertation« 
fra universitetet i Kiel. Imidlertid synes 
det at være vanskeligt at skaffe økono
misk støtte til slige sysler i det tyske. I 
hvert fald har Thomas Hills forældre og 
bedstefader bekostet bogens trykning, 
og det er der al mulig grund til at takke 
dem for.

Bogen opfatter sig som en afløser 
for/opdatering af Hal Kochs bekendte 
studier over klostrenes placering i sam
fundet. Som Hal Koch og så megen an
den middelalderkirkehistorie holder den 
sig overvejende til organisatoriske og 
politiske forhold - »politischer Religio
sität« som forfatteren med et lån fra 
Friedrich Heer kalder det. Den vej, for
fatteren følger, er den for så megen 
dansk middelalderhistorie frugtbare at 
gå over den nyere udenlandske forsk
nings resultater for at se, hvor langt dis
se giver mening til det danske materia
le. Og det gør de i høj grad!

Thomas Hill når frem til, at de danske 
klostre - sammen med især bispestolene
- frem til ca. 1250 indgår i noget, man 
tendentielt/idealtypisk kan kalde en 
rigskirke efter frankisk/tysk mønster. 
Til gengæld for gaver og privilegier er 
klostrene forpligtet til at yde kongemag
ten gæsteri, rådgivning og andre materi
elle ydelser, ligesom kongemagten har 
betydelig indflydelse på klostrenes in
dre forhold, især naturligvis i kongeligt 
funderede klostre. Derudover når han 
frem til, at de i bogen behandlede klo
stre kan betegnes som »Hausklöster« 
(husklostre(J)); dvs. de spiller en stor 
rolle som begravelsessteder, bedesteder, 
mindesteder, anbringelses- og uddan
nelsessteder samt opholdssteder for stif
terne og deres familie, efterkommere el
ler efterfølgere, som også har en betyde
lig indflydelse på disse klostres indre
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forhold. Sådanne ‘husklostre’ med i 
bedste fald også en slægtshelgen havde 
både kongefamilien (Skt. Knud i Oden
se, Ringsted, senere Sorø samt forment
lig Slangerup), konkurrerende sidelinier 
i kongeslægten (prins Buris’ Tvis, bisp 
Valdemars Guldholm/Ryd), bisper 
(Århusbispens Øm, Ribebispens 
Løgum) samt magnatslægter som Bo- 
dilsønnerne (Næstved), de såkaldte 
Hvider (Sorø, Vor Frue kloster i Roskil
de) og muligvis Trugotslægten gennem 
Eskils Esrum (som senere blev husklo
ster’ for Sune Ebbesens efterkommere). 
Af kildemæssige årsager er det (kun) de 
nævnte klostre, der bliver nærmere un
dersøgt. Men det hævdes, at man for
mentlig kan indpasse de fleste af det 11. 
århundredes klostergrundlæggelser i 
dette mønster. Det eneste andet nogen
lunde velbelyste af disse er Æbelholt, 
som forfatteren ikke tør gøre til ‘husklo
ster’. En nærliggende kandidat er i 
øvrigt Essenbæk kloster på Djursland 
stiftet af Stig Hvide før 1151, som over
hovedet ikke nævnes i bogen, ikke en
gang på kortet s. 17 over klostre mv. i 
det 12. århundrede. I øvrigt bliver det 
meget nærliggende at spørge om ikke 
de andre bispesæder havde ‘husklostre’, 
når Århus og Ribe havde det. (Er det her 
Eskilsø/Æbelholt skal indpasses?)

Man kan vel ikke påstå, at de nævn
te resultater er revolutionerende. Men 
de er nu demonstreret med en tyngde 
og stringens, som gør dem uomgænge
lige fremover. Og det gør mange ting 
mere forståelige, når man konsekvent 
får demonstreret, at det gods og de res
sourcer, som de store afstod til klostre 
kun umiddelbart var tabt. På længere 
sigt kastede de store både materielle og 
immaterielle værdier af sig for stiftere 
og efterfølgere. At gæsterirettigheder 
betød store belastninger henholdsvis 
fordele gives der mange underbygnin
ger af, og for de store var det jo lige
gyldigt om de og deres følge blev un

derholdt af deres umiddelbare eller de
res middelbare ejendom.

I øvrigt kan man ikke beskylde for
fatteren for at overudnytte materialets 
bærekraft, når det gælder at fastslå kon
geligt gæsteri i klostre. Han overser 
Ømklosterkønikens meddelelse om, at 
dronning Margrethe Sambiria »på vor 
bekostning i to nætter dvælede hos os 
med 1600 ryttere foruden de tilhørende 
løbere og fodfolk - rent bortset fra de 
klerke og riddere, der for kæremåls 
skyld søgte hoffet« (Olrik ovs. s. 36). 
Selvom der nok skal spises salt til, viser 
dette, at dronningen i hvert fald mente, 
at hun havde ret til at opholde sig i klos
teret, mens hun holdt retterting mv. Der
udover bruges Thomas Riis’ resultater 
om det middelalderlige danske rejse
kongedømme (Festskrift til Skyum- 
Nielsen). Som Thomas Riis mener 
Thomas Hill, at disse resultater besidder 
én eller anden form for statistik signifi
kans, her således at de kan give et fin
gerpeg om, hvor meget kongerne op
holdt sig i klostrene - 5,8% af de kendte 
kongelige opholdssteder før 1332. 
Imidlertid kendes der for kongerne Val
demar I, Knud VI og Valdemar II hen
holdsvis 33, 14 og 40 opholdssteder og 
da de regerede henholdsvis 25, 20 og 39 
år og årene allerede dengang havde (ca.) 
365 dage må det vist indrømmes, at 
grundlaget er for spinkelt til at kunne 
udsige noget, der kan kaldes repræsen
tativt.

Som så ofte, kan man også her glæde 
sig over, at nye resultater kaster nyt lys 
over gammelkendte problemer: Den fra 
klosterkrøniken bekendte, dramatiske, 
men her uafsluttede strid mellem bisp 
Thyge af Århus og Øm Kloster endte 
meget sandsynligt med, at klosteret 
måtte afgive noget af det gods, det hav
de fået af den tidligere Århusbisp 
Svend, idet han bl.a. havde givet af 
bispestolens gods mod gæsteriret til 
ham og senere Århusbisper. Den be-
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kendte diskussion om, hvad der skal 
forstås ved »Hvide-slægten« løser for
fatteren på den elegante vis, at han si
ger, at alle de af Skjalm Hvides talrige 
efterkommere gennem mands- og kvin
delinier, som påviseligt havde forbin
delse med Sorø Kloster, var besjælet af 
en fælles familiefølelse, hvorfor det kan 
være berettiget at kalde dem »Hvide
slægten« (selvom slægtsnavnet først er 
opfundet i det 16. århundrede) - og så 
får vi i øvrigt en længere udredning om 
dem alle sammen og deres indbyrdes 
slægtsforhold med i købet.

Som det vist allerede er fremgået be
sidder forfatteren et indgående og impo
nerende kendskab til dansk kildemateri
ale og dansk historisk litteratur. Deri
mod er hans kendskab til dansk topo
grafi - vel forståeligt nok - indimellem 
noget mangelfuldt: Når han udnævner 
Silkeborg til at være en kongelig borg i 
det 12. århundrede, må der foreligge en 
forveksling med Skanderborg; på kortet 
over klostre og rejseruter på s. 89 havde 
det unægteligt været nærliggende at 
tage Antvorskov med; s. 93n. 241 sker 
der en sammenblanding af adskillige 
steder, som intet har med hinanden at 
gøre. Andre fejl skyldes vel, at Thomas 
Hilis bekendskab med dansk middelal
derhistorie ikke har varet voldsomt læn
ge endnu: Kristoffer II’s regeringstid 
sættes s. 46 til 1330-32 (mens 1320-26 
glemmes), hans bror og forgænger får s. 
147 æren af at have udstedt en hånd
fæstning, Roskildebispen Niels Jakob
sen (Ulfeldt) (1368-95) kaldes s. 186 
Niels Lunge, og derudover gentager han 
den pudsige gamle fejl at skrive om en 
Litle-slægt indenfor ‘Hvideslægten’ (s. 
233), skønt tilnavnet »Litie« blev givet 
til mænd, der havde samme fornavn 
som deres far, og altså har samme be
tydning, som når nutidige amerikanere 
føjer »Jr.« til deres navn. At han ikke er 
klar over, at nye dendrokronologiske 
dateringer tyder på, at Gorm den Gamle 

døde i 958, bør han dog næppe bebrej
des.

Endelig kan man undre sig over bo
gens hovedtitel. Halvdelen af bogen 
handler om Bodil-, Hvide- og Trugot- 
slægtens klostre. Medlemmerne af disse 
slægter kan vel næppe kaldes for fyr
ster; det kan bisperne derimod i en vis 
forstand, men det kræver en lidt længe
re forklaring, så man kan næppe uden 
videre forudsætte, at nogen ud af titlen 
kan forstå, at bogen også handler om bi
skoppelige klosterstiftelser.

Også i denne bog kan der findes nog
le skønhedspletter. Men de skal ikke 
fordunkle, at der her foreligger et væg
tigt og fremover uomgængeligt bidrag 
til dansk middelalderhistorie. At det fo
religger på tysk er en ulempe for os, 
men givetvis en fordel for emnet. Dansk 
middelalderhistorie har ikke godt af at 
leve i dansk/nordisk isolation.

Anders Bøgh

Fokus på kvinner i middelalderkilder.
Rapport fra symposiet »Kilder til 
kvinnehistoriske studier i nordisk 
middelalder« Isegran, september 
1990. Redigert av Berit Jansen Sel- 
levold, Else Mundal, Gro Steins- 
land. (Viktoria Bokforlag, 1992). 
111 s., 115 SKr.

Siden 1979 har en vekslende gruppe af 
middelalderforskere mødtes med re
gelmæssige mellemrum for at diskutere 
forskellige sider af nordiske kvinders 
historie i middelalderen. At det er lyk
kedes at holde disse møder er en større 
kraftanstrengelse, end mange umiddel
bart forestiller sig, fordi de fleste arran
gører og deltagere har været akademi
ske løsarbejdere eller forskere ansat i 
stillinger, der ikke tillader megen forsk
ning. Alligevel er der udgivet adskilige 
gode og spændende artikler i de rappor
ter, der er udkommet, og det gælder 
også den foreliggende rapport fra det
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sjette møde, hvor problemer og faldgru
ber ved de forskellige kildetyper var sat 
på dagsordenen efter en række emneori
enterede symposier.

Udfordringen har været at få drejet 
kildekritikken væk fra den ikke ukendte 
golde type, hvis konklusion (belejligt) 
er givet på forhånd: Kilderne er upålide
lige, og vi kan derfor ikke skrive histo
rie. Nanna Damsholt har taget udfor
dringen op med et spændende essay om 
»Hvorfor skrev den middelalderlige hi
storieskriver som han gjorde?«, hvilket 
hun besvarer indirekte ved at fremmane 
det milieu, den tradition, opdragelse og 
uddannelse, der danner baggrunden for 
krønikeskriverne og deres historier, ved 
hjælp af eksemplet Ælnoth (beg. 1100- 
tal). Vi får ikke svaret på spørgsmålet, 
men en ramme for forståelsen af de op
lysninger, vi kan finde om kvinder i dis
se værker - og også hvorfor, der mang
ler oplysninger. Ved på lignende vis at 
inddrage den samfundsmæssige sam
menhæng får Gabriela Bjarne Larsson 
vendt de nordiske landskabslove endnu 
en gang med frugtbar udgang. Larsson 
begynder noget håndfast med at slå fast, 
at lovene er normative og hiver derved 
den gamle modsætning (normativ-de- 
skriptiv) frem, som nogle retshistorike- 
re har forladt til fordel for en syntese af 
de to (meget foreskrivende er i bund og 
grund beskrivende og omvendt er be
skrivende foreskrivende), men heldig
vis får Larsson demonstreret nytten af at 
se de to tilsyneladende modsætninger i 
sammenhæng ved at analysere morgen
gaven, især i de svenske love, hvorved 
hun afdækker klasse- og standsmæssige 
forskelle. Helt så langt når Hedda Gun- 
neng desværre ikke i sin gennemgang af 
diplommaterialet. Også hun stiller en 
modsætning op mellem lovens fiktive 
virkelighed og diplomernes formodent
lig reelle virkelighed i stedet for at se 
dem som en syntese, men de mange 
spørgsmål, hun stiller, er stimulerende 

ligesom hendes opfordring til at gå på 
tværs af systematik og fremfor alt stille 
spørgsmål til diplomerne, som man ikke 
kan stille til (eller rettere som ikke kan 
besvares af?) lovene.

Krøniker, love og diplomer er nød
vendigvis de mest brugte kildetyper 
men også litteraturen kan aftvinges op
lysninger om kvinder, som det demon
streres af Else Mundal, hvis diskus
sionen af den norrøne literatur med tit
len »Gjennom diktinga til røyndomen 
bakanfor«, føjer sig smukt og oplysende 
til hendes andre artikler om sammen
hængen mellem litteratur og historie, 
kvinder og mænd. Hun stiller som flere 
andre forfattere flere spørgsmål, end 
hun besvarer, men når det er kritiske 
spørgsmål, kan de være bedre end svar. 
Else Mundal understreger på den ene 
side nødvendigheden af at være bevidst 
om de enkelte genrers former for kvin
debillede og på den anden side det vigti
ge i at gå på tværs af genrer for at finde 
flere brikker til puslespillet om nordiske 
kvinders liv og virkelighed i middelal
deren. Med eksempler fra de forskelige 
genrer illustrerer hun på fortrinlig måde 
det komplicerede - men også spænden
de - i brugen af den norrøne litteratur 
som kilde.

Runestene er en anden udfordring til 
kvinders historie, som Birgit Sawyer 
har arbejdet med de sidste mange år. 
Hun opsumerer en del af dette arbejde i 
sin artikel og påviser tydeligere end de 
øvrige bidragydere, hvor vigtig kvinde
historie og feministisk historie er, når 
man skal gå nye veje i historieforsknin
gen, i dette tilfælde ved at bruge rune
stene til at belyse både mænds og kvin
ders historie i en brydningstid ud fra 
problemet med dels den ret faste pro
centdel af kvinder nævnt i runestensma
terialet fra de tre skandinaviske lande, 
dels de store regionale udsving i kvin
ders rolle som agenter i rejsningen af 
runesten. Lena Peterson har valgt at
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fremlægge forskningsdiskussionen ved
rørende metro- (og patro)nymika som 
grundlag for kvinde- (og mande)histori- 
kernes arbejde. Så må man håbe, hendes 
artikel kan inspirere unge historikere. 
Det har den fortjent. I udenlandsk forsk
ning har denne kildetypes brugbarhed 
længe været demonstreret. Endelig er 
der kalkmalerier, problematiske og 
spændende, og en kildetype, hvis forsk
ning der for tiden er vældig grøde i. På 
denne baggrund skuffes læseren over 
Magareta Kempffs meget forenklede 
gennemgang af nogle ikonografiske te
maer (Eva, Jomfru Maria, helgeninder, 
synderinder, stifterinder) uden sammen
hæng eller diskussion af metode. (En 
advarsel til kalkmaleribeskrivere: Fran- 
cois Villons herlige replik vedrørende 
kalkmalerier er nu - beklageligvis - ved 
at være så fortærsket, at den ikke længe
re kan stå i stedet for analyse).

Skuffende er også Sverre Bagges ar
tikel om »Menn og kvinner i Heims- 
kringla«. Læseren fornemmer, at histo
rikeren kæmper ikke med men mod sit 
emne og kan dog alligevel ikke lade 
være med at afdække mulighederne i en 
enkelt kilde (og til en vis grad kildety
pen som helhed). Bagge lyder, som om 
han ikke har læst meget i den nyere 
kvindehistoriske forskning, specielt den 
feministiske, men problemet er vel sna
rere, at han har læst den som en vis her
re læser Biblen. At klandre den nordi
ske kvindeforskning for at begrænse sig 
til detailundersøgelsen uden særlige for
søg på at sætte kvindehistorien ind i et 
større perspektiv kan muligvis forsvares 
(det samme gælder jo det meste af den 
nordiske mandlige middelalderforsk
ning) men at hævde, at det »ser også i 
stor grad ut til å gjelde for internasjonal 
forskning« (p. 8) vidner om et manglen
de overblik over feministisk forskning. 
Det fremgår tydeligt af den næste sæt
ning, hvor han citerer en definition af 
patriarkatet som »a set of social relati

ons between men which have a material 
base and which, though hierarchical, es- 
tablish or create interdependence and 
solidarity among men that enable them 
to dominate women« (s. 27, n. 1) og 
derudfra affærdiger alle patriarkatsteo
rier som en »nokså enkel dichotomi 
mellom menn på den ene siden og kvin
ner på den andre« (s. 8). Citatet er af 
den amerikanske økonom Heidi Hart- 
mann og er taget fra en artikel af Nanna 
Damsholt. Det havde været mere frugt
bart at argumentere med eller mod 
Damsholts egen grundige diskussion af 
patriarkatet (disputatsen 1985) eller 
Gerda Lerners Creation of Patriarchy 
(1986). Eller i det mindste at have kig
get på citatet een gang til under udarbej
delsen, fordi Bagge faktisk diskuterer 
mænds sociale relationer i forbindelse 
med deres herredømme over kvinder og 
indirekte dokumenterer, at Hartmanns 
citat er brugbar i en kønsanalyse af kil
den; ja han afslutter ved at sige, at for
holdet mellem mænd er konkurrence- 
og konfliktpræget, og at kvinder kom
mer ind på en række måder i disse rela
tioner, hvilket faktisk er en bekræftelse 
af Hartmanns forkastede citat. Bagge 
opfordrer til slut historikere til at udfor
ske disse måder, hvormed han er tilbage 
til sit udgangspunkt uden at være kom
met et skridt videre. Det var her, Bagge 
skulle have begyndt sine overvejelser 
og sammenhængende analyseret, hvor
ledes disse konkrete relationer afbildes i 
Heimskringla. Forfatterens uvilje mod 
at bruge feministisk forskning betyder, 
at hans artikel bliver en traditionel op
remsning af episoder med en håndfast 
afkrydsning af forenklede spørgsmål 
(kvinder er ikke som mænd, mænd har 
kontrol over kvinder, kvinder kan spille 
en rolle, kvinder var ikke så undertryk
te) og en forenklet konklusion (det hele 
er altså ikke så ligetil), hvorved det bli
ver en detailundersøgelse, hvis forbin
delse til de store sammenhænge antydes
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men lynhurtigt afvises. Begreber som 
ære, som offentligt-privat, som er så 
vigtige for diskussionen af kvinder i kil
der, der fortæller om det politiske liv, 
bliver nævnt med henvisning til tidlige 
feministiske antropologiske under
søgelser (som feministiske middelalder
historikere i årevis har brugt og forfinet) 
uden en diskussion af, hvad de betyder i 
denne sammenhæng.

Givet Bagges hidtidige arbejde er det 
en dybt frustrerende artikel, der hverken 
diskuterer kildens brug i kvinders histo
rie eller tager teorier alvorlige (p. 25 ud
trykkes en manglende tro på en teori in 
casu patriarkatsteorien - man tror da 
ikke på en teori; man anvender den, for 
at se om den duer til at få nye aspekter 
frem af en kilde?). Det er ikke just, hvad 
nordiske kvindehistorie har brug for på 
dette tidspunkt. Heldigvis giver de 
ovenfor nævnte artikler mere håb for 
fremtiden.

Grethe Jacobsen

Niels Lund: de hærger og de brænder. 
Danmark og England i vikingetiden. 
(Gyldendal, 1993). 212 s., 268 kr.

I 1967 skrev Niels Lund en fortræffelig 
lille bog De danske vikinger i England. 
Røvere og bønder. Lige siden har han 
været dybt engageret i de historiske pro
blemstillinger omkring vikingerne i 
England, og han er i dag uden sammen
ligning landets bedste kender heraf. 
Samtidig har han indsigt i og interesse 
for stednavneforskningens og numis
matikkens problemer og resultater.

Det er alt blevet udnyttet i hans nye 
bog - 25 år efter den første. Den har tre 
hovedafsnit: Det niende år hundrede; 
Danelagen i det tiende århundrede; 
Englands anden vikingetid. Der er i alt 
13 kapitler. De rummer 57 illustrationer 
(fortrinsvis kort, mønter og runesten). 
Dertil kommer fire siders god litteratur
vejledning og et nyttigt register, der om

fatter stednavne og personnavne samt 
enkelte emner.

Vi har fået en velskrevet, tiltalende 
og pænt produceret bog, der giver en fin 
up-to-date fremstilling af også den akti
ve engelske historieforskning omkring 
de danske vikingers plyndringer og ero
bringer af store dele af England fra om
kring år 800; af det officielle Englands 
reaktion herpå; af den gradvise engelske 
generobring og samling af landet i 900- 
årene; af de fornyede danske angreb og 
erobringen af hele England omkring år 
1000 og konsolideringen af magten her 
under Knud den Store; og af de sene 
togter efter normanneren Vilhelms ero
bring af landet i 1066, incl. Knud den 
Helliges stort planlagte men aldrig gen
nemførte togt i 1085.

De danske aktiviteter i England er så
ledes fulgt godt til dørs, og bogen igen
nem er der citater, fortrinsvis velvalgte 
citater fra datiden som er med til at le
vendegøre teksten, men også nogle fra 
moderne forskere, som der diskuteres 
med. For universitetshistorikeren kan 
ikke nære sig for polemik. Den træder 
kraftigst frem i et 5-siders kapitel 
»Gorm den Gamle og Danelagen«, hvor 
et par vidtløftige teorier af Kai Hørby 
og Erik Kroman afvises. Men dem var 
der næppe nogen der troede på allige
vel, så hvad skal det kapitel i bogen? 
Der er så mange teorier om vikingeti
den; det må være nok at diskutere dem 
med substans.

Et af de store spørgsmål, der har op
taget Niels Lund siden Peter Sawyers 
kontroversielle bog The Age of the Vi
kings udkom i 1962, er vikingehærenes 
størrelse og antallet af danske (skandi
naviske) bosættere i England, bestående 
af erobringshæren samt eventuelt af se
nere tilflyttere fra Skandinavien. Tidli
gere var de anslåede tal utvivlsomt tit 
vildt overdrevet; Sawyer underdrev for
mentlig; og Niels Lund vier et kapitel 
(»Bosættelsen«, s. 78-94) til emnet, for-
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trinsvis ud fra en diskussion af stednav
ne. Men først s. 122 gives et konkret ek
sempel på, hvordan vikingers erhver
velse af jord kunne foregå i erobrings
fasen, nemlig ved overtagelse og op
splitning af store godssamlinger, i 
nævnte tilfælde fra St. Cuthbert’s klo
ster. Et gammelt argument for mange 
bosættere: de mange frie bønder i dele 
af England (de blev opfattet som dan
ske) er som påpeget af Lund stort set 
ude af debatten i dag. Et andet argument 
for mange bosættere var og er det meget 
store antal nordiske stednavne i Danela- 
gen. Her går Lund ind i de intrikate 
tolkningsproblemer omkring stednavne, 
herunder hvornår de opstod (de kan 
være resultat af en meget langvarig pro
ces), og hvilke der i virkeligheden er 
nordiske (der sættes f.eks. spørgsmåls
tegn ved efterleddet - thorpe). De mas
sive sproglige spor af dansk i engelsk 
klares til slut på nogle linjer med hen
visning til stednavneproblemerne, og 
det nævnes ikke, at der foruden låneord 
også er grammatiske lån.

Nogen egentlig konklusion gives 
ikke. Troværdige talopgivelser for 
hæren mangler, men den menes højst at 
kunne tælles i nogle tusinde, ikke i man
ge titusinde (jfr. s. 45-50). Her er Lund i 
overensstemmelse med den for tiden 
herskende mening. I modsætning til 
mange mener han imidlertid ikke at 
kunne regne med en sekundær indvan
dring: nye skandinaver som drog over 
havet og bosatte sig i de erobrede områ
der. En sådan sekundær indvandring fo
rekommer umiddelbart at kunne være 
en ret naturlig følge af magtovertagel
serne i store dele af England og kan pas
se godt med de mange stednavne. Og 
hvis hærene faktisk kun bestod af »højst 
nogle tusinde« - så taler ikke mindst de 
massive sproglige spor ifølge manges 
mening stærkt for en betydelig se
kundær immigration (jfr. f.eks. T. Kis- 
bye: Vikingerne i England - sproglige 

spor, 1982). »Nogle tusinde« vikinger 
ville efter anmelderens mening næppe 
heller kunne fastholde de vidtstrakte 
erobrede landområder ret længe. Lund 
giver her nogle interessante tal for mod
standerne, nemlig for bemandingen af 
Alfred den Stores borge, der blev byg
get til værn af Wessex mod vikinger, ef
ter at disse (hæren) havde erobret og bo
sat sig i de tre øvrige kongeriger. Blot 
for én borg kunne besætningen løbe op i 
2400 mand (andre var betydelig min
dre). Hele Alfreds borgprogram forud
satte, at godt 27.000 mand kunne an
bringes i garnison (s. 63). Det må dog 
have forudsat en talstærk fjende.

Adskillige andre spørgsmål diskute
res, herunder den egentlige ledelse af 
800-årenes vikingetogter: var disse nor
malt ledet af fordrevne tronprætenden
ter og andre som var i unåde hjemme, 
eller var det lige modsat således, at den 
regerende konge tit stod bag? Begge 
muligheder synes ialtfald at være brugt.

Ud over diskussionerne får man me
gen konkret og veldokumenteret viden 
fra bogen, og der er regulært fornøjelige 
passager. F.eks. Roberta Frank’s påvis
ning af, at den gode gamle historie om 
vikingernes grusomme ritual, at »riste 
ørn« på ryggen af en fjende, bl.a. på 
York-kongen Ælla, beror på en misfor
ståelse af det oldnordiske litterære ud
tryk »at give ørnene føde«, som blot be
tyder at dræbe.

Men der er også meget, som ikke be
handles, og som man ifølge undertitlen 
kunne forvente at læse om. F.eks. var 
danskerne ikke de eneste skandinaver i 
England; nordmændene spillede også 
en vigtig rolle flere steder, men de næv
nes knap. Der er også kun lidt om den 
engelske påvirkning af Danmark i 
Svend Tveskægs og i Knud den Stores 
og Hardeknuds tid. Bogens vægt ligger 
markant i England.

Og hvor er arkæologien blevet af? 
Lund er jo ikke uvidende om, at der er
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sket meget på dette felt. Der findes også 
adskillige moderne sammenfatninger 
med de arkæologiske resultater. Nogle 
værker er endda omtalt i litteraturvej
ledningen (dog ikke R. Hall’s nyttige 
lille bog Viking Age Archaeology in 
Britain and lreland, 1990). Med dyb 
forundring opdager man imidlertid, at 
arkæologien savnes næsten totalt i tek
sten. Der fortælles en smule om de sær
deles spændende udgravningsresultater 
fra vikingernes befæstede vinterlejr i 
Repton 873/74, hvor flere hundrede af 
dem tilsyneladende døde af en epidemi. 
Men Repton bruges mest som argumen
tation for, at hæren ikke var så stor end
da. Det stof kunne være udnyttet meget 
bedre! De bekendte udgravninger af vi
kingetidens York er slet ikke behand
let. Lincolnudgravningerne og vikinger- 
nes/skandinavernes betydning for byers 
og handelens udvikling er end ikke 
nævnt. Og der er ikke så meget som et 
billede af den anglo-skandinaviske sten
skulptur (især kors og husformede grav
sten, »hogbacks«), som er så udbredt i 
Nordengland, og som repræsenterer den 
helt nye kunst med verdslige opdragsgi
vere, der opstod efter skandinavernes 
magtovertagelse. Til gengæld påstår 
Lund (s. 100), at »vort bedste kildema
teriale til de indre forhold i Danelagen i 
denne periode (dvs. tiden fra bosættel
serne i 870erne og 80erne til ind i næste 
århundrede) er atter mønterne«. Heri er 
anmelderen ganske uenig: byudgrav
ningerne og stenskulpturen siger ganske 
meget, også om integrationen mellem 
englændere og de nyankomne samt om 
disses overgang til kristendommen - 
langt mere end de enkeltmønter, som 
Lund gennemgår. Heller ikke sølvskat
tene med mønter og andet nedlagt i 
England i de urolige tider i 800- og be
gyndelsen af 900-årene får omtale, bort
set fra den store Cuerdale-skat på 40 kg. 
Den gives 4 linjer og et billede. Meget 
af det her nævnte kunne iøvrigt have 

været med til at belyse de spørgsmål om 
bosættelsernes antal og art, der optager 
Lund så dybt.

Den bemærkelsesværdigt manglende 
sans for arkæologi giver sig også udslag 
i, at målestok mangler på så godt som 
alle genstandsfotos, incl. mønter, og da 
disse som regel er gengivet i over natur
lig størrelse, får læseren et ganske for
kert indtryk af størrelser. Eeks. har et 
par sceattas fundet i Ribe en diameter 
på godt 4,5 cm i bogen. De ser ud som 
vældige sølvstykker men er bittesmå. 
Ders diameter er ca. 1,2 cm og de vejer 
under 1 g. Med lidt omtanke kunne man 
også have fundet et bedre sværd til for
siden end det valgte fra Hedeby, som er 
frankisk. F.eks. pragtsværdet fra Dy
bäck i Skåne, som meget vel kan have 
tilhørt en af Svend Tveskægs eller Knud 
den Stores mænd. For fæstet er for
mentlig fremstillet i England omkring 
år 1000, og mundblikket fra den nu for
svundne skede er skandinavisk.

Desværre giver bogen altså ikke et 
samlet billede af vikingerne/skandina- 
verne i England og deres betydning der. 
Den er skrevet af en historiker med stort 
H. Men i forhold til hovedtitlen de hær
ger og de brænder får man, hvad der lo
ves. For det er næsten udelukkende 
skriftlige kilder, som siger noget om 
dét. Og de er brugt til en god og spænd
ende fremstilling af militære, organisto- 
riske og magtpolitiske forhold og det 
officielle Englands reaktion på vikin
gerne. Her får vi også en fortrinlig for
midling af nye forskningsresultater og 
den aktuelle diskussion.

Else Roesdahl

Jørgen Steen Jensen, Kirsten Bendixen, 
Niels-Knud Liebgott og Fritze Lin
dahl under medvirken af Keld Grin- 
der-Hansen og Gert Posselt: Dan
marks middelalderlige skattefund c. 
1050-c. 1550. Del 1. Indledning. 
Fundkatalog c. 1050-c. 1241. Del 2.
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Fundkatalog fra c. 1241-c. 1550. Re
gistre. (Det Kongelige nordiske Old- 
skriftselskab, 1992). 315 og 339 s., 
1.000 kr. plus moms.

I 1979 tilbød Novo’s Fond at stille Na
tionalmuseet et »stort rundt beløb« til 
rådighed for et selvvalgt arkæologisk 
forskningsprojekt, og det blev besluttet 
at anvende pengene til et corpus over 
Danmarks middelalderlige skattefund. 
Geografisk blev værket afgrænset til det 
nuværende Danmark (Jylland og øerne) 
og tidsmæssigt til perioden cirka 1050 
til cirka 1550. Denne afgrænsning be
grundes nærmere i den hundrede sider 
fortræffelige indledning, som også rum
mer en meget oplysende redegørelse for 
kildegrundlaget og skattefundenes egen 
historie, skrevet af Fritze Lindahl og 
Jørgen Steen Jensen. Det er vigtigt at 
erindre sig, hvor mange skattefund som 
i tidligere tid er blevet smeltet om eller 
spredt for alle vinde - ofte uden den 
mindste registrering: men som sidst
nævnte forf. rigtigt skriver: »... forti
dens fremgangsmåder bedømmes nu 
engang mest rimeligt på fortidens egne 
præmisser«.

Indledningen rummer andre afsnit, 
bl.a. om skattenes fundforhold, smyk
kerne mv. i europæisk sammenhæng og 
fundene som kilde til møntcirkula
tionen. Jeg har navnlig hæftet mig ved 
to bidrag: Keld Grinder-Hansen giver 
en generel analyse af skattefundsproble
matikken (klassifikation, årsager til 
henlæggelse mv.). Det mindes jeg ikke 
at have set bedre. Jørgen Steen Jensen 
bringer nogle velovervejede betragtnin
ger over forsøg på at beregne oprindeli
ge udmøntningers størrelse. Værd er 
imidlertid også at notere sig Liebegotts 
bemærkning om, hvorfor skattebehol
dere næppe giver et repræsentativt bille
de: »Ved en skattenedlæggelse har man 
formodentlig først og fremmest udvalgt 
en beholder, der var af passende størrel

se.« Det er underligt, at ingen før har 
formuleret denne indlysende betragt
ning!

Herefter følger kataloget over de 327 
kendte skattefund. For hvert nummer 
gives der de oplysninger, man har, om 
fundsted og -tid, fundomstændigheder, 
indhold, datering og evt. beholder samt 
nuværende opbevaringssted, altsammen 
forsynet med de nødvendige henvisnin
ger til arkivprotokoller og litteratur. Der 
afsluttes med ikke mindre end 13 regi
stre.

Bl.a. p.gr.a. støtte fra også andre fon
de har det været muligt at gøre værket 
meget fornemt udstyret med kort, teg
ninger og fotografier (hvoraf flere i far
ver). Af mindre anker har jeg kun to: 
Den gule signatur på kortet s. 27 er for 
svag til, at man kan se den; og artikel
forkortelsen »DøMø« er ikke videre 
heldig. Et andet punkt er imidlertid vig
tigere. Det er ganske fortræffeligt, at 
man har ladet indledningen efterfølge af 
en oversættelse til engelsk. Men hvorfor 
har man i det mindste ikke givet et resu
mé på engelsk til de enkelte skattefund i 
katalogdelen? Og hvorfor er der ikke 
tilføjet en engelsk tekst til alle illustra
tionerne?

Men lad indvendingerne fare; for alt i 
alt er der tale om et stateligt værk, som 
ikke alene på fyldestgørende vis frem
lægger et værdifuldt kildemateriale, 
som nu står til rådighed for andre, men 
som også rummer afsnit af stor interesse 
for enhver, der studerer numismatiske 
emner eller dansk middelalderøkonomi.

Erik Christiansen

Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks middel
alderlige byplaner. Fyn med omlig
gende øer. Dansk Komité for Byhi
storie. (Odense Universitetsforlag, 
1992). 176 s.

Allerede i begyndelsen af vores århund
rede gjorde kulturhistorikeren Hugo
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Matthiessen opmærksom på værdien af 
de gamle middelalderbyers byplaner 
som kilde til belysning af byernes ud
vikling, men siden har blot få beskæfti
get sig med denne kilde. Danmarks 
godkendelse i 1987 af Granadakonven- 
tionen om bevaring af Europas arkitek
turarv har nu givet anledning til, at by
planerne med deres formulering af store 
rumlige sammenhænge med støtte af 
Planstyrelsen er taget op til en viden
skabelig undersøgelse af Jørgen Elsøe 
Jensen. Med bindet om Fyns og de om
liggende øers byer fremlægger han de 
første resultater af den landsdækkende 
undersøgelse.

I en indledning redegøres først for 
undersøgelsens omfang og dens gen
stand, byerne og deres fordeling i land
skabet, byterrænet og byernes byg
ningsformer. Ældre udviklingsteorier 
gennemgås, og ud fra iagttagelser og 
analyser af en række formelementer 
fremlægges i et stort overblik et nyt be
byggelseshistorisk billede. Byerne ses 
her som anlagt direkte som faste han
delspladser, og byplanerne ses som ud
stykket en gang for alle i deres senere 
kendte former.

Bogens hoveddel er byfortegnelsen, 
hvor de enkelte byer behandles i alfabe
tisk orden, tolv i alt. Et stort materiale 
fremlægges her på en yderst nyttig 
måde, i afsnit med overskrifterne Belig
genhed og byterræn, Den middelalderli
ge byplan, Byplantype og byplanudvik
ling, Topografiske detaljer og Kort og 
litteratur. Fremstillingen støttes, lige
som i indledningen, af brug af kort og 
smukt gengivne billeder.

Et gennemgående element i behand
lingen af byplanerne er fremhævelsen 
af et øst-vest-vendt hovedstrøg, der 
konstateres i ni ud af de tolv fynske 
byer og ses som bestemt af de domine
rende befolkningsklassers hensyntagen 
til den fremherskende vestenvind. Om 
en sådan placering skulle give mere læ 

end et nord-syd-vendt hovedstrøg, vil 
kunne diskuteres, og hertil kommer, at 
det for mange byer må være et spørgs
mål, om der er kun ét hovedstrøg, i én 
retning. Lidt større byer vil have også 
et hovedstrøg på tværs, og en bys pla
cering i terrænet vil også kunne gøre 
dette selvfølgeligt. Undersøgelser af 
byers socialtopografi i 1500-1600-åre- 
ne viser dette, mens Jørgen Elsøe 
Jensen for sin argumentation ud fra en 
middelalderlig socialtopografi ikke har 
noget kildemateriale. Om teorien om 
det øst-vest-vendte hovedstrøg i øvrigt 
holder også for de øvrige danske byer, 
kan blive spændende at se i de følgende 
bind. Under alle omstændigheder får vi 
med dette værk en værdifuld håndbog, 
ikke blot når det gælder middelalderby
erne, men også hovedtræk i den senere 
udvikling. Jørgen Elsøe Jensens kom
mentarer vedrørende denne sidste, såle
des i forbindelse med Thomas B. Thri- 
gegade-gennembruddet i Odense, fore
kommer at være yderst velmotiverede 
og relevante.

Ole Degn

Ove Jørgensen & Tore Nyberg: Sejlru
ter i Adam af Bremens øverden 
(Kungl. Vitterhets Historie og An
tikvitets Akademien, Antikvarisk 
Arkiv 74, Almquist & Wiksell Int., 
1992). 37 s., 70,- SEK.

Det er sjældent, man møder bøger, der 
er udgivet i Sverige, men skrevet på 
dansk. Her er chancen! Der er tale om 
en afhandling for feinschmeckere, men 
der nås dog interessante resultater: Der 
argumenteres ret overbevisende for, at 
Adam personligt har sejlet i de danske 
farvande, og at den underliggende sy
stematik i hans opregninger af øer er 
sejlruterne mellem de danske bispesæ
der. Derudover bliver man eftertrykke
ligt mindet om, at Adam betegner Thy 
og Vendsyssel som øer. Hvorfor kun
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Amagers areal søges korrigeret for ind- også andre øer er blevet større, end de
dæmninger i f.t. 1965-tallene i listen engang har været og af samme årsag,
over øerne på s. 9 er lidt af en gåde, da Anders Bøgh

NYERE TID

Søren Balle: Statsfinanserne på Christi
an 3.s tid. (Aarhus Universitetsfor
lag, 1992). 579 s.

I midten af 1980erne udgav Søren Balle 
en række kildepublikationer, der kaste
de lys over krigsgælden og statsfinan
serne i perioden fra Grevens Fejde og 
frem til 1548. Skrifterne kom som led i 
et projekt om statsfinanserne på Chris
tian 3.s tid. Søren Balle stillede dengang 
en større undersøgelse i udsigt. Det er 
denne, der nu foreligger, og fra afhand
lingens metodiske udgangspunkt går 
der en lige linje tilbage til udgiverarbej
det. Som det allerede fremgik af Balles 
kildepublikationer, findes der ikke 
landsdækkende rentemesterregnskaber 
fra Christian 3.s første år. Skønt rente- 
mesterregnskaberne ikke er statsregn
skaber, er det uden dem yderst vanske
ligt at rekonstruere statsfinanserne i 
Christian 3. tid.

I forrige århundrede berørte Kristian 
Erslev problemet, idet han ud fra forde
lingen af det inddragne kirkegods så 
størrelsesforholdet mellem kron- og 
adelsgodset samt ændringerne i forle- 
ningsformerne - lensreformerne - som 
en målestok for magtforholdet mellem 
konge og adel. Astrid Friis’ senere un
dersøgelser modificerede påstanden 
om, at én forleningsform automatisk 
kunne opfattes som gunstig for konge
magt eller adel; de konkrete forlenings- 
vilkår var mere afgørende. Desuden gik 
skellet ikke kun mellem kongemagt og 
adel. Ifølge Friis medvirkede dele af 
rigsrådet ved reformerne, så der også 

blev tale om en adelsintern modsæt
ning. Samtidig så Friis reformerne som 
et middel til at skabe balance mellem de 
ordinære indtægter og udgifter.

Med udgangspunkt i en kritik af Er
slev og Friis opstiller Søren Balle en al
ternativ model for analysen af statsfi
nanserne i perioden ca. 1536-1548. Når 
»Christian 3.s tid« indsnævres til disse 
år, skyldes det, at Balle må operere med 
en periode med statsgæld. Hans grund
læggende tanke er, at man ud fra æn
dringer i gælden kan regne sig frem til 
nettoregnskaber. Nettobetalingerne på 
gælden repræsenterede et overskud, og 
ved at indkredse indtægter og udgifter i 
ovennævnte periode får forf. den øko
nomiske ramme, men ikke det fuldstæn
dige statsbudget, man bevægede sig in
denfor. Beregningerne bygger desuden 
på det ræsonnement, at indtægter og ud
gifter ved lenene svingede omkring en 
konstant gennemsnitsværdi. Det er æn
dringerne, der har forf.s interesse, de 
ekstraordinære indtægter og det, forf. 
kalder de særlige udgifter.

Forf.s undersøgelse af bevægelserne i 
gælden underbygger billedet af, at den 
udenlandske gæld hurtigt blev konver
teret til en indenlandsk pantegæld. Det 
er en både stor og vanskelig opgave at 
beregne statsindtægter og -udgifter i 
disse år. Forf.s omfattende udregninger 
- sammenholdt med afbetalingerne på 
gælden og nødvendigheden af at optage 
nye lån - skal sandsynliggøre, at der 
ikke er forbigået større indtægtsposter. 
Balles beregninger rummer mange nye 
resultater. Bl.a. afviser forf., at kron-
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godssalget og halsløsningen efter Gre
vens Fejde havde så stort et omfang, 
som tidligere hævdet. Desuden betegner 
han det som en myte, at halsløsningen 
skulle have medført en omfattende 
overgang fra selveje til fæstestatus. Og 
det materiale, der foreligger for adels
skatten 1542, karakteriseres som en a 
conto-betaling; der er altså ikke tale om 
en taksation, som man hidtil har ment. 
Tilsvarende gøres der opmærksom på 
fejl i andre forskeres beregningsgrund
lag.

Men nok så vigtigt bliver der inden 
for de opridsede økonomiske rammer 
ikke plads til en lensreform. Forf. aner
kender naturligvis eksistensen af refor
men, men ikke at den skulle have med
ført betydelige rationaliseringsgevin
ster. Ifølge Balle kan de større lensind
tægter alene forklares ud fra prisstignin
gerne på korn. På længere sigt gjorde de 
ændrede forleningsformer det muligt for 
kronen at udnytte de stigende kornpriser.

Hvis forf.s beregninger vedr. de øko
nomiske rammer og kornprisstigninger
ne stemmer, skulle de større lensindtæg
ter imidlertid ikke have afgørende stats
finansiel betydning. For ifølge disse be
regninger - helt frem til 1602 - fulgte 
bruttolensindtægterne ikke med korn
prisstigningerne. Grundlaget for tallene 
fra 1530erne og 1602 får dermed af
gørende betydning. Men det er naturlig
vis også spørgsmålet, om kornpriserne 
er et velegnet mål, når kronens indtæg
ter også bestod af andet end korn, og når 
korn steg mere i pris end andre varer. 
Som forf. selv er inde på, afhænger kro
nens udbytte af lenene ikke mindst af, 
hvad overskuddet benyttes til (s. 
298ff.): om det blev anvendt til indkøb 
af diverse varer eller til bespisning. 
Forf. lægger dermed vægt på ændrin
gerne i de relative priser. Formerne for 
kronens anvendelse af overskuddet er 
en spændende indfaldsvinkel, der for
tjener yderligere undersøgelser.

Prisstigningerne på korn bliver der
med den krumtap, hvorom en del af 
Balles konklusioner drejer sig. Når dis
se prisstigninger alene kan forklare de 
større lensindtægter, ser forf. forhøjel
serne af en række lens pantesummer 
som kongens forsøg på at opsuge en del 
af lensmændenes øgede indkomster 
gennem en bunden opsparing. Med den
ne nedtoning af lensreformerne ud
lægges rentemester Joachim Becks af
gang i 1547 heller ikke som et opgør om 
reformerne, og forf. finder ingen incita
menter til, at adelige lensmænd skulle 
have forøget kronens lensindtægter (s. 
25).

Med dette syn på reformens økono
miske og politiske betydning anfægtes 
grundlaget for Erslevs beregninger, og 
Astrid Friis’ opfattelse - at de tredob
belte lensindtægter ikke kunne dække 
de ordinære udgifter - finder Balle uri
melig. Med færre lensmænd, men på 
større len eksisterede der formentlig et 
interessefællesskab mellem kongemag
ten og lensadelen, der fortoner sig noget 
i fremstillingen. Og når rigsråderne som 
en del af deres embedsløn fik tildelt len, 
gav det anledning til en adelsintern 
modsætning, der forklarer den menige 
adels protester over lensreformerne ved 
Frederik 2.s død i 1588. Kronens øko
nomiske gevinst ved lensreformerne er 
én ting, adelens opfattelse af forholdene 
en anden. S. 284 er forf. iøvrigt selv 
inde på lensmændenes eventuelle forde
le ved reformerne, ganske vist på kro
nens bekostning. Forf.s betragtninger 
over forholdet mellem komprisstignin- 
ger, panteforhøjelser og ændrede 
lensvilkår har meget for sig. Men for 
perioden 1536-1548 har ræsonnementet 
åbenbart kun gyldighed for de sidste 2-3 
år, idet forf. (s. 284) anfører, at bortset 
fra misvækstårene 1545-1547 behøver 
man ikke tage hensyn til komprisstig- 
ninger eller lensreform, der indtil da 
kun bestod i overvejelser.
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Forf. antager, at indtægter og udgifter 
i lensvæsenet svingede omkring en kon
stant gennemsnitsværdi, ligesom han 
bemærker (s. 297), at hovedparten af 
lensindtægterne blev anvendt eller an
vist lokalt. Bag de stort set konstante 
nettoindtægter fra lenene kan der skjule 
sig større bevægelser, hvor en række sti
gende (ordinære og/eller ekstraordi
nære) udgiftsposter dækkes af øgede 
lensindtægter. Anm. føler sig ikke over
bevist om, at kombinationen af større 
krongodsområder og stigende kornpri
ser ikke gav stærkt stigende lensindtæg
ter.

Medens rationaliseringerne inden for 
lensvæsenet i sig selv frakendes større 
økonomisk betydning, muliggjorde 
ændrede lensvilkår og forhøjede pante- 
summer en udnyttelse af kornprisstig
ningerne, ligesom sidstnævnte lettede 
udskrivningen af skatter. Balles under
søgelse understreger ikke mindst skat
ternes betydning i 1500-tallet - en tidlig 
skattestat om man vil. Ekstraskatter var 
med til at betale de ekstraordinære ud
gifter (afbetaling af gæld og hvervning 
af krigsfolk), der anstrengte statsfinan
serne. Forf. fremhæver med rette, at ek
straordinære poster gradvis bliver ordi
nære, og at ekstraordinære indtægter i 
stigende grad må finansiere »særlige 
udgifter«. Men i øvrigt lægger Balle 
ikke synderlig vægt på sondringen mel
lem ekstraordinære og ordinære poster. 
Det må da også betegnes som et ideolo
gisk illusionsnummer, når rigsrådet helt 
op til enevældens indførelse skelnede 
mellem ordinære og ekstraordinære 
poster for at fastholde sin politiske stil
ling. Forf. opererer således med »særli
ge udgiftsposter« såsom hær, flåde og 
borgbyggeri.

Fremstillingen og udregningerne 
fører læseren vidt omkring. F.eks. s. 
20ff. kommer en større udredning om 
sølvets betydning, og under beregnin
gerne af flådeudgifteme anslås flådens 

størrelse og bemanding, ligesom stil
lingsstruktur, rekruttering og lønram
mer skitseres. Argumentationen slyn
ger sig som mæandre gennem det om
fangsrige værk. Det havde været mere 
læservenligt, hvis disse detaljerede ud
redninger, der ofte er sat med lille 
skrift, var løftet ud af skildringen og 
anbragt bagest som ekskurser. I stedet 
får nu dele af fremstillingen præg af en 
ekskurs. Undervejs kan det således 
være vanskeligt at fastholde, hvad det 
er, der sammenlignes, og hvad der evt. 
mangler konkrete tal for. En uddybning 
af forf.s indfaldsvinkel samt en stram
mere stofudvælgelse havde hjulpet læ
seren.

Afslutningsvis konkluderer forf., »at 
indtægterne slog til, når de ordinære ud
gifter blev holdt på det lavest mulige ni
veau« (s. 330f.). Bemærkningen er un
der én synsvinkel mindre sigende, idet 
den blot gengiver, at udgifterne blev 
dækket af ordinære og ekstraordinære 
indtægter. Men for forf.s metode er den 
vigtig, idet det skulle udelukke eksi
stensen af store ukendte indtægtsposter. 
Selv om forf. foretrækker usikre tal 
fremfor ingen tal, får de omfattende be
regninger alligevel et fragmentarisk 
præg. Som Balle selv fremhæver, bliver 
der ikke tale om et egentligt statsbud
get, og grundlaget for forf.s mange be
regninger vil utvivlsomt blive diskute
ret. Tilbage står imidlertid indtrykket af 
et kæmpearbejde, hvor de mange udreg
ninger, skøn og sammenligninger er 
præget af idérigdom. Bogens styrke lig
ger derfor ikke blot i det større kend
skab til gældens og statsfinansernes 
størrelse og struktur, men også i den in
spiration, der kan hentes i forf.s model
ler og synspunkter.

Leon Jespersen

Jens Holmgaard: Bonden, kirken og 
kroen. (Landbohistorisk Selskab, 
1993). 192 s.
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I 1773 lod Ove Høegh-Guldberg udgå 
en kabinetsordre om indskærpelse af de 
tidligere love om søn- og festdagenes 
helligholdelse, da man var kommen i 
erfaring at disse forsømtes, misbrugtes 
og vanæredes. For at komme til klarhed 
over omfanget af denne forsømmelig
hed, lod Sjællands biskop, Ludvig Har- 
boe, foranstalte en undersøgelse blandt 
provsterne på Sjælland. Det er disse re
sponsa, der fremlægges og kommente
res i Holmgaards bog. Den er således en 
opfølgelse af hans tidligere Bonden, kir
ken og skolen fra 1986, der bragte 
provsternes svar fra Viboirg Stift. Ved 
denne udgivelse ses de markante for
skelle på kirkelige og landøkonomiske 
forhold i Jylland og på Sjælland.

Set fra en kirkehistorisk vinkel er bo
gen meget spændende. Det har i flere 
sager vist sig uhyre nyttigt at gå arkiver
ne efter for provsteresponsa på de 
spørgsmål, biskopperne og Generalkir- 
keinspektionskollegiet fra tid til anden 
stillede med henblik på reformer. En 
række nyere undersøgelser af denne art 
har givet os et godt indblik i de kirkeli
ge tilstande og den gudstjenestelige 
praksis på landet i 1700-tallet.

Nu er denne bog udgivet af Landbo
historisk og ikke Kirkehistorisk Selskab 
og Holmgaards interesse er nok så me
get at fokusere på det kulturelle, sociale 
og landøkonomiske som på det kirke
historiske.

Det bemærkelsesværdige er, at hel
ligdagslovgivningen er et pietistisk far
vet foretagende. De væsentligste fore
ordninger er fra 1730 og 1735, men hel
ligdagslovgivning findes faktisk før 
Frederik den Fjerdes sabbatsforordning 
af 1730, klart udtrykt i Danske lov 
(6,3,1-4), men her forudsættes at arbej
de på hellgidage kun udføres modvil
ligt. Det er tilladt at arbejde efter prædi
ken når det gælder at redde sig selv eller 
næsten, så vidt Guds ord tilsteder og 
kristen samvittighed »kan vide sig at 

befrie«. Det er her dybest set overgivet 
den enkelte som et samvittigheds
spørgsmål. Holmgaard bemærker, at i 
1735-forordningen satte hele den kon
gelige enevælde ind bag Moselovens 
tredie bud: »Kom hviledagen i hu, at du 
holder den hellig«. Hvad Holmgaard 
ikke bemærker, er den nu markant ænd
rede terminologi. Det hedder ikke 
længere »Søndage og andre paabudne 
Hellig- og Bede-Dage«, men sabbaten. 
Det er gammeltestamentlig terminologi, 
udtryk fra de jødiske ceremonilove, 
man ved Reformationen havde gjort så 
meget for at lægge afstand til. Disse 
ansås netop ved evangeliet ikke længere 
som gyldige for den kristne. 1600-tal- 
lets ortodoksi viser en stadig stigning i 
brugen af sådan gammeltestamentelig 
terminologi, hvor Bibelbogen i stadig 
højere grad i sin helhed bliver normgi
vende for lovgivningen. Dette er et me
get væsentligt skred i retning mod kir
ketugt med en fundamentalistisk bibel
forståelse som redskab - og et klart fald 
i forhold til den kristne frihed, der var 
hovedhjørnestenen i tidligere lovgiv
ning.

Præsterne skulle efter Enevældens 
indførelse være centralmagtens trofaste 
tjenere, overvåge menighederne og 
håndhæve tugten. Man kan sige, at 
præsterne i spørgsmålet om kirkegang 
og helligholdelse af søndagen, kunne 
handle i egen inteesse og ønske en skarp 
lovgivning, der tvang folk i kirke, men 
man ser i indberetningerne ved siden af 
den småtskårne eller vidtløftige 
præstemoralisme ofte en meget skarp 
og præcis hævdelse af den lutherske ad
skillelse af de to regimeter, det verdsli
ge og åndelige. Niels Hansen Aulum i 
Karlslunde-Karlstrup indberetter detal
jeret om forholdene i sognene, men si
ger ligeså præcist, at det må være den 
verdslige øvrigheds opgave at indskær
pe den kongelige forordning, for »det 
vilde have slemme følger med sig, om
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præsterne skulde være angivere«. Det er 
herreds- og birkefogedernes og politi
mestrenes problem, ikke kirkens.

Man møder til tider forstandige oply
ste embedsmænd, der vitterligt ikke har 
noget at klage over og som så udmærket 
forstår, at bønderne mødes og drikker 
deres sammensparede penge op efter 
kirkegang. Det gør de uden uorden og 
slagsmål - og det anses for rimeligt nok.

Det er tydeligt, at de fleste præster 
forstår problemet som et moralsk pro
blem. Det er heller ikke pludseligt ny- 
opståede tilstande, man taler om. Det 
havde aldrig været almindeligt, at en hel 
husstand gik i kirke om søndagen. Man 
sendte oftest blot én afsted for at re
præsentere husstanden ved gudstjene
sten. Det var på Sjælland almindeligt at 
arbejde for sig selv om søndagen, når 
man var så hårdt spændt for af hoveri til 
daglig. Det var en ren og skær nødven
dighed - og det vidste præsterne. Derfor 
skydes der med skarpt på herremænd, 
der udnytter og udpiner bønderne for ar
bejdskraft og på dovne adelsfolk, der på 
trods af deres lediggang ikke ønsker at 
gå forud for almuen med et godt eksem
pel ved at møde op i kirken. Fra Jyllin- 
ge-Gundsømagle lyder det: »da almuen 
er så tilbøjelig til at tage exempler af 
fornemme folk, så er det ikkun til en slet 
opbyggelse for de ringere, at fornemme 
folk i København og andre steder har ... 
fuld frihed om søndag formiddagen at 
rejse ud for at gøre lystrejser og be
søgeiser på landet«.

Et andet gennemgående klagepunkt, 
der skyder skylden tilbage på central
magten, er Landmilitsens eksercits, der 
ofte henlægges til kirketiden - og ofte 
er direkte forstyrrende for gudstjene
sten. På Christianshavn skyder man til 
måls lige udenfor kirken og ubetænk
somt af myndighederne er det også, at 
lade vagtgparaden trække op kl. 11, 
hvilket holder krigsfolk og tilskuere fra 
kirken.

Disse indberetninger giver et billede 
af et samfund betragtet i frøperspektiv. 
Skrevet af dannede embedsfolk, der le
vede tæt på de almindelige hverdagsbe
givenheder - og som var i stand til at re
flektere dem og redegøre for dem i 
skrift. Derved er de en herlig kilde og til 
tider meget underholdende læsning og 
kulturhistorisk oplysende. Hvad jeg for 
eksempel ikke vidste, var, at keglespil 
tilsyneladende var den helt store fritids
beskæftigelse for almindelige bønder
karle i 1700tallet. Men til tider er indbe
retningerne stereotype, når de benytter 
et skema, der er lånt fra Pontoppidans 
katekismus til at opregne de synder og 
overtrædelser, der finder sted.

Indberetningerne punkterer mange af 
de romantiske forestillinger om almue
folkene, der trofast gik i kirke hver søn
dag i de gode gamle dage. Vel gjorde de 
ej. Og hvis de gjorde, gik de hjem og 
vaskede bil, drak frokost, så fodbold og 
video og det der var værre, når de havde 
været til gudstjeneste. I kancelliet resig
nerede man overfor disse tingenes til
stand og biskop Harboes forslag fra 
1774 til en stramning af helligdagslov
givningen blev stille og roligt lagt på en 
hylde. Tugtens tid var ved at være 
omme.

Carsten Bach-Nielsen

Poul Steen: Gæld, kapital og rente. 
Prcestøborgernes låneaktivitet 1695- 
1801. (Skrifter udgivet af Lokal
historisk Afdeling, 1992), 189 s.

På baggrund af EDB-behandling af et 
stort kildemateriale i Præstø byfogeds 
skøde- og panteprotokol og skifteproto
kol m.m. fremlægger Poul Steen i denne 
bog en lang række analyser af Præstø
borgernes økonomiske forhold i 1700- 
årene, således som de fremtræder gen
nem deres lån og långivning. Han tager 
udgangspunkt i en kort placering af den 
lille by, dens befolkningstal og topogra-



Anmeldelser og Litteraturnyt 149

fi samt den almindelige konjunkturud
vikling.

Skøde- og panteprotokollen for peri
oden 1695-1801 viste sig at indeholde i 
alt 752 panteobligationer, desværre med 
et par forstyrrende lakuner for årene 
1707-19 og 1728-38. Dataene fra de 
mange panteobligationer er med inddra
gelse af supplerende oplysninger analy
seret på kryds og tværs, således at frem
stilingen kan belyse forhold som lån
størrelse, lånenes løbetid, aflysninger, 
tinglyste lån over for løs gæld, låntagere 
og långivere, lånemidlernes tilvejebrin
gelse og sikkerhed, renteniveau m.m.

Som hovedresultater fremstår, at gæl
den fordeler sig ligelilgt på tinglyste 
panteobligationer og løs gæld, at 
størrelsen af de optagne lån gennem pe
rioden stiger mere end inflationen, idet 
den totale obligationsgæld stiger, og at 
lånene kun i meget begrænset omfang 
afdrages. Blandt långiverne dominerede 
offentlige kasser samt gejstlige, em- 

bedsmænd, enker, gårdmænd og arvin
ger. Over perioden som helhed udgjorde 
lån fra landsognene omkring halvdelen, 
en tredjedel var fra Præstø selv og res
ten fordelte sig på andre købstæder og 
København. Flere af disse træk genfin
des i undersøgelser fra andre områder, 
og man kunne have ønsket, at resulta
terne i højere grad var sat i forhold til 
andre, og at der var gjort flere forsøg på 
at give forklaringer.

Bogen rummer også en nøje rede
gørelse for arbejdsgangen ved gennem
førelsen af arbejdet. Man må her hæfte 
sig ved indsamlingen og organiseringen 
af datamaterialet, for når det gælder det 
rent tekniske, er fremgangsmåden for
ældet. Arbejdet er nemlig udført som en 
historisk specialeafhandling 1978-81. 
Man vil i dag med en PC kunne slippe 
væsentlig lettere om ved det, uden brug 
af langsommelige kodningsskemaer og 
overførsel til hulkort.

Ole Degn

DET 19. ÅRHUNDREDE

Jens Chr. Manniche: Damen der skød 
på doktoren. En bog om Anna Hude. 
(G.E.C. Gad, 1993). 245 s.

Sidsel Eriksen: Søster Silfverbergs Sor
gen Historien om hvordan en søn
dagsskolelærerinde blev afholdsagi- 
tator og feminist. (Spektrum, 1993).

Biografien har i de seneste år oplevet en 
renæssance, som har resulteret i en sand 
strøm af bøger. Både de humanistiske 
videnskabsfolk og forlagene har opda
get det scoop, der ligger i at skrive om 
kendte personer, som Thit Jensen, 
Nathalie Zahle, Agnes Henningsen, 
Hartvig Frisch, Aksel Larsen osv. De 
fleste af biografierne har vakt stor inter
esse i offentligheden og blandt læserne. 

En af forklaringerne på biografiens suc
ces har været, at folk i krisetider, præget 
af opbrud og usikkerhed, er tiltrukket af 
historier om liv, der hænger sammen og 
som i en eller anden forstand er lykke
des.

Blandt fagfolk har den nyvakte inter
esse for den biografiske genre også an
dre årsager. En af dem har været træthe
den - eller måske ligefrem opgøret med 
1970ernes marxisme og strukturalisme, 
der ikke levnede megen plads for indi
videt. Dette har dog ikke betydet en til
bagevenden til den idealistiske og 
blandt moderne historikere foragtede 
biografitradition, hvor individet og dets 
virke ses som altafgørende.

Snarere har der været tale om meto-
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disk nytænkning og et forsøg på at kom
binere en individorienteret tilgang med 
den historiske kontekst. Noget, der kræ
ver stor bevidsthed om overordnede hi
storieteoretiske spørgsmål, herunder 
menneskesyn og om, hvordan relatio
nen mellem individ og samfund håndte
res.

De to biografier om Anna Hude og 
Lene Silfverberg skriver sig naturligvis 
ind i denne nye bølge af biografier. 
Samtidig adskiller de sig en smule fra 
de foregående ved at handle om kvin
der, der ikke på forhånd er særligt kend
te. Anliggendet har således både været 
at få læseren interesseret i personerne 
og i den sammenhæng, som de var en 
del af. De mange positive anmeldelser i 
dagspressen, tyder på at denne del af 
projektet er mere end lykkedes for beg
ge biografiers vedkommende.

Det oplagte i at omtale de to biografi
er under ét ligger i de umiddelbare lig
heder, der kan opregnes.

Lene Silfverberg (1838-1922) og 
Anna Hude (1858-1934) var nogenlun
de samtidige i kronologisk forstand og 
de kom begge fra familier i provinsen 
(Vejle og Roskilde). Begge oprindelses
familier havde tilsyneladende liberale 
holdninger til kvinders uddannelse og 
selvstændighed. Selv om oprindelsesfa
milierne kun omtales sporadisk, tyder 
det ikke på, at der foregik noget egent
ligt opgør med normer og forventninger 
hos forældrene. De startede begge to 
som lærerinder i deres respektive pro
vinsbyer, for senere at forlade det til 
fordel for det, der blev det egentlige vir
ke. De var begge pionerer på deres fel
ter, Anna Hude på det akademiske, 
Lene Silfverberg på det organisatoriske. 
Anna Hude gik som en af de første 
danske kvinder universitetsvejen. Hun 
læste historie og blev som den første 
danske kvinde, dr. phil. i 1893. Lene 
Silfverberg var som den første danske 

kvinde med i afholdslogen Good Tem- 
plar ved grundlæggelsen i 1880 og end
te, efter en livslang organisatorisk ind
sats, som afholdsbevægelsens »grand 
old lady«.

De blev gift i en relativ sen alder, de 
gennemgik begge nogle voldsomme og 
ubehagelige hændelser, som ville have 
slået svagere sjæle ud på livstid. (Anna 
Hude blev som ganske ung voldtaget, 
Lene Selfverberg blev skilt fra sin drik- 
fældige(!) mand). De røg på hver deres 
måde uklar med det kirkelige establish
ment og flirtede med andre religiøse an
skuelser og miljøer, Anne Hude med 
spiritisme og Lene Silfverberg en kort 
overgang med unitarerne.

På hver deres felter var de besværlige 
samarbejdspartnere. Anne Hude som 
følge af sit indadvendte temperament, 
som sammen med en generel utilpasset- 
hed og en dårlig psykisk og fysisk al
menstilstand, gjorde hende til en ringe 
arbejdskraft i Rigsarkivet. Lene Silfver
berg var besværlig, som følge af sit ud
advendte temperament, som sammen 
med principfasthed og personlig for
fængelighed betød, at hun konstant blev 
involveret i konflikter.

Sidst men ikke mindst kan de begge 
ses som glimrende eksempler på, hvad 
uformuende kvinder fra provinsen kun
ne drive det til i kraft af selvstændighed, 
ambitioner og viljestyrke i det moderne 
samfunds første decennier.

Men forskellene er også iøjnefalden
de. Skønt begge kom fra »middel
standshjem« er der ingen tvivl om at 
Anna Hudes herkomst og miljø lå nogle 
trin over Lene Silfverbergs.

Det tyder på, at der lå en stærk intel
lektuel tilskyndelse i Anna Hudes hjem. 
I hvert fald gjorde både hun og broderen 
Karl Hude bemærkelsesværdige akade
miske karrierer, hun som historiker, han 
som klassisk filolog.

Anna Hudes ønske om højere uddan
nelse faldt helt i tråd med tidens pro-
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gressive strømninger, som bl.a. kom til 
udtryk i Dansk Kvindesamfund. I DKs 
pionerår var det således kampen for 
kvinders ret til uddannelse, der blev pri
oriteret og Dansk Kvindesamfund yde
de økonomisk støtte til de første kvinde
lige studerende som lægen Nielsine 
Nielsen og altså også til Anna Hude. 
Målet var, at kvinder skulle synliggøre 
deres rationelle og kundskabsmæssige 
potentialer, at de havde hjerne, som det 
hed. Altsammen i front mod det 19. 
århundredes normer om kvindelighed 
som uforeneligt med intellektuel virk
somhed. Noget, der yderligere gjorde 
Anna Hude til flagskib for kvindesagen 
var doktorgraden, der som nævnt var 
den første, der blev tildelt en kvinde.

Ud over kvindesagen bragte studier
ne Anna Hude i forbindelse med moder
ne videnskabelige og politiske strøm
ninger i form af kildekritikken og soci
alliberalismen, der senere udmøntede 
sig i det radikale venstre. Selv hendes 
engagement i spiritismen lykkes det for
fatteren at indpasse i tidens fremskridts
orienterede horisont. Spiritismen gik så
ledes hos adskillige hånd i hånd med 
samfundsreform og kvindesag.

Anna Hudes målrettethed kom frem i 
en overvejelse, hun gjorde sig i forbin
delse med engagementet i kvindesagen. 
»Det forekommer mig, at mange Kvin
der tænker for lidt paa Maalet, for me
get slaar sig til Taals med Morskaben 
paa Vejen dertil. For mig er det ikke 
nok; jeg tænker hele tiden paa Maalet 
og bryder mig ikke om noget, der ikke 
paa en eller anden Maade synes at brin
ge det nærmere.« (p. 151)

Hun engagerede sig en kort periode i 
kampen for kvindernes valgret. I årene 
fra 1904 til 1908 havde hun flere til
lidsposter, bl.a. som medlem af forret
ningsudvalget for Dansk Kvinderåd og 
som for»mand« for Politisk Kvindefor
ening, der blev startet i 1904 i front mod 
konservatismen i de øvrige kvindesags

organisationer. Anna Hude bevarede 
dog livet igennem sit medlemskab i 
Dansk Kvindesamfund. Desuden havde 
hun mere uformelt kontakt med flere 
fremtrædende kvindesagskvinder, bl.a. 
Ida Falbe-Hansen og Elisabeth Grundt
vig. Sidstnævnte gav iøvrigt bolden op 
for den berømte sædelighedsfejde i slut- 
naingen af 1880erne, hvor der ulmede 
en konflikt mellem kyske konservative 
og radikale kvinder. Det ville her have 
været spændende at høre om Anna Hu
des stilling til fejden!

For Anna Hude var det alvor, lige
gyldigt om det gjaldt studierne eller 
kvindesagen. Der var et strøg af alvor 
over hende, og hun havde ikke let til 
smil, som det hed i et skudsmål, (p. 14) 
På overfladen var det ikke de store fø
lelser, der prægede hendes adfærd og 
nogen stor taler eller agitator var hun 
ikke. Ved offentlige lejligheder blev 
hendes stemmeføring prædikeret som 
sagte, klar og rolig (doktordisputatsen) 
og en »meget spæd stemme« (i forb. 
med offentligt kvindesagsmøde).

Det ser ud som om, at de store følel
ser blev investeret i hendes forhold til 
mænd. At det navnlig drejede sig om 
ældre mænd tillægger Jens Chr. Man
niche ikke nogen signifikans.

Først var der det ulyksalige forhold 
til lægen Leerbeck, der endte med 
voldtægt og Anna Hudes efterfølgen
de selvtægt, hvor hun skød på vold
tægtsmanden på åben gade. Deraf bo
gens titel »Damen, der skød paa Dok
toren«.

Den efterfølgende retssag blev fulgt 
med stor bevågenhed i pressen og endte 
med, at Anna Hude blev idømt et års 
fængsel. Voldtægtsmanden, en tilsyne
ladende respektabel københavnsk hus
læge, begik selvmord i arresten endnu 
inden sagens afgørelse, sandsynligvis 
for at undgå optrevlingen af endnu flere 
forbrydelser.

Dernæst involverede Anna Hude sig
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med en ældre prokurist Hansen, som 
hun endog forlovede sig med.

Forløsningen indtraf, da hun og den 
kendte historieprofessor Kristian Erslev 
blev gift i 1910, efter mange års uforløst 
venten. Både Anna Hudes egen position 
og ægteskabet konsoliderede placerin
gen i det intellektuelle borgerskab i 
København omkring århundredeskiftet.

Jens Chr. Manniche har haft et godt blik 
for stoffets muligheder, og bogen har 
både kriminalromanens og kærligheds
romanens kvaliteter, som betyder, at 
man kommer forløst igennem læsepro
cessen. Heltinden vinder både i krimi
nalhistorien og i kærlighedshistorien.... 
Dertil kommer, at Manniche formår at 
holde tungen lige i munden, for nu at 
sige det populært, og konklusionerne 
balancerer fint mellem det individuelle 
og det strukturelle. Men det, der gør bo
gen helt suveræn er den formidable (hi
storiske) metodebevidsthed og den stili
stiske sans. Ved siden af en god historie 
om et bemærkelsesværdigt kvindeliv 
guider Manniche os elegant gennem 
den historiske forskningsproces. Der er 
tale om en næsten Brechts’s »Verfrem- 
dungsteknik«, d.v.s. om en metode af 
bevidst indlevelse og bevidst brud i tek
sten, hvor forfatteren træder ind med 
sine overvejelser over mulige tolknin
ger osv. Det er en metodisk fornyelse, 
som jeg tror andre historikere med for
del kunne følge.

Lene Silfverbergs livshistorie afdækker 
et virke, som foregik inden for mere be
skedne rammer. Hendes sociale og geo
grafiske herkomst blev sandsynligvis 
bestemmende for, at hun netop kom i 
kontakt med først Indre Mission i Vejle 
og dernæst med afholdsbevægelsen. 
Dertil kom at Lene Silfverbergs evner 
og interesser gik i retning af det praktisk 
organisatoriske mere end det intellektu
elle.

Lene Silfverberg var født Blauen- 
feldt, og virkede indtil sit ægteskab med 
Emil Silfverberg i 1886, som lærerinde, 
først ved sit eget og søsterens »institut« 
senere ved Vejle skolevæsen. Lene Silf
verberg flyttede i forbindelse med sit 
ægteskab til Århus, hvor hun var aktiv i 
den århusianske afholdsbevægelse sam
men med sin mand. Efter skilsmissen 
og flytningen til København fortsatte 
Lene Silfverberg sit energiske virke 
både i afholdsbevægelsen og i dens for
grenede foretagender.

Lene Silfverberg var en »grunder« og 
entreprenørtype, der søsatte organisa
tioner og initiativer, hvor hun kom frem. 
Ofte skete det som følge af, at hun røg 
uklar med en eksisterende loge eller 
sammenhæng. Hendes projekter blev 
med tiden mere ambitiøse. I 1905 var 
hun med i opbygningen af den kristelige 
afholdsforening Blå Kors. I 1907 var 
hun som 69 årig primus motor i opret
telsen af Københavnske Kvinders kaffe
vogne, KKK og i 1910 var hun medstif
ter af Danske Kvinders Alkoholfrie Re
stauranter. Som påskønnelse for sit ar
bejde, blev hun i 1918 tildelt Fortjenst
medaljen i Sølv. Noget, der sikrede hen
des økonomi frem til hendes død i 1922. 
Siden skilsmissen fra Emil og indtil hun 
kunne hæve løn fra den blomstrende 
kaffevognsvirksomhed, havde hun 
været henvist til at leve af beskedne le
gatmidler.

Mange steder i Sidsel Eriksens frem
stilling fremgår det, at Lene Silfverberg 
var et imponerende organisationstalent 
og en fremragende agitator, der var som 
skabt til den moraliserende og opdra
gende virksomhed i afholdsbevægelsen. 
Den stærke moralisme kom bl.a. frem i 
forbindelse med optagelsesproceduren, 
hvor ansøgerens liv og levned blev vur
deret, ikke mindst naturligvis ansøge
rens omgang med øl og spiritus. På den 
måde fik livet i afholdsbevægelsen bog
staveligt talt et logepræg. Medlemmer-
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ne blev knyttet sammen ved særlige ri
tualer, som foregik i særlige lokaler el
ler huse, som altsammen havde et halv
eller helreligiøst præg. Hertil kom den 
familiale tiltaleform »søster« og »bro
der«. Ikke underligt, at Indre Mission 
hurtigt sagde fra overfor afholdsbevæ- 
gelsen!

Via sit virke i afholdsbevægelsen 
kom Lene Silfverberg i berøring med 
mange af tidens strømninger, ikke 
mindst kvinde(valgrets)bevægelsen. På 
trods af, at Lene Silfverberg herved ra
dikaliserede sin holdning til kvinders 
undertrykte stilling, så var og blev af- 
holdsbudskabet det vigtigste.

Sidsel Eriksen gør således fint rede 
for, hvordan kvinderne og kvindesagen 
fra tid til anden kom på Lene Silfver- 
bergs og afholdsorganisationernes dags
orden. Det blev gentagne gange forsøgt 
at oprette en dansk kvindeafholdsbe- 
vægelse. Tanken var inspireret fra USA, 
hvor kvindeafholdsbevægelsen havde 
stor succes. Og hvor samarbejdet mel
lem valgretskvinder og afholdskvinder 
førte til gennemførelsen af politiske ret
tigheder for kvinder.

Projektet lykkedes af forskellige 
grunde ikke rigtigt i Danmark. Dels fo
retrak mænd og kvinder tilsyneladende 
at stå i samme forening, dels tyder det 
på, at patriarkatet var mere rodfæstet 
her. Dels betragtede afholdsbevægelsen 
og kvindebevægelsen gennemgående 
hinanden med skepsis. Alt i alt ser det 
ud som om, at afholdsbevægelsen fun
gerede som det, der er blevet kaldt en 
»forholdsmådeforandrende« sammen
hæng, snarere end som en politisk inter
esseorganisation. D.v.s. som et sted, 
hvor der formedes en ny måde at forhol
de sig til det moderne samfund på.

Alligevel lykkes det Sidsel Eriksen at 
spore en række hidtil ukendte alliancer 
og ideudvekslinger mellem afholdsbe- 
vægelse og kvindebevægelse. I 1888 
stiftedes en afdeling af den internationa

le World Women’s Christian Temperan- 
ce Union i Danmark under betegnelsen 
Det hvide Bånd, hvor der også blev 
slået på vigtigheden af kvinders politi
ske rettigheder. Lene Silfverberg blev 
knyttet til Det hvide Bånd omkring 
århundredeskiftet, og kom derved i kon
takt med mange kvinder der var aktive i 
det sociale arbejde i tilknytning til 
Københavns Indre Mission. Her blev 
der bl.a. taget initiativ til oprettelse af 
hjem for kvindelige alkoholister.

Det var også Hvide Bånd kvinder, der 
stod bag en adresse til regeringen og 
rigsdagen om opstramning af alkohol
lovgivningen samt et ubestemt krav om 
kommunal valgret. At interessen for en 
begrænsning af alkoholens udbredelse 
var stor vidner de godt 100.000 kvin
ders underskrifter om.

Efter århundredeskiftet blev samar
bejdet mellem afholdskvinder og kvin
desagskvinder mere formaliseret. F.eks. 
havde de to første kvindelige medlem
mer af Københavns Borgerrepræsenta
tion rødder i det kristeligt filantropiske 
miljø. Et af dem, Johanne Blom var 
også medlem af Det hvide Bånd.

Omkring 1910 meldte Lene Silfver
berg sig ind i Dansk Kvindesamfund og 
samtidig blev hun optaget som enkelt
medlem i Danske Kvinders National
råd. Anledningen var dannelsen af et al
koholudvalg, som hun blev formand for. 
Det er imidlertid sigende, at udvalget 
aldrig blev et af DKNs centrale. I ly af 
den almindelige kvindemobilisering i 
1910erne lykkedes det altså også at ind
drage afholdskvinderne under kvinde
sagens paraply. Uden at det fik gennem
gribende konsekvenser for hverken den 
ene eller den anden part. Det essentielle 
for Lene Silfverberg i hendes sidste år 
var og blev dog kaffevognene, som hun 
ydede en stor organisatorisk indsats for 
at få placeret på strategiske vigtige ste
der i det københavnske gadebillede og 
tæt ved de store mandearbejdspladser.
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Ingen hindring var for stor for Lene 
Silfverberg, og hun fik som den kam
pens valkyrie hun var alle sten ryddet af 
vejen, både de personlige og dem, der 
repræsenterede interessemodsætninger, 
f.eks. restauratørerne.

Sidsel Eriksens fremstilling starter ud 
i fin stil, hvor trådene i det store spind 
fremstår klart, og hvor der er en god ba
lance mellem de samfundsmæssige og 
de individuelle komponenter. En klar
hed, som jeg synes forsvinder undervejs 
i de (for) mange detaljer. Efter et orgie 
af mødereferater levnes afholdsbevæ- 
gelsens endeligt som massebevægelse 
siger og skriver 6 linjer, (p. 298)

Det er tankevækkende, at det har 
været muligt at grave betydeligt mere 
stof frem om Lene Silfverberg end om 
Anna Hude.

Det modsiger dels den almindelige 
antagelse om, at historisk rekonstruk
tion skulle være lettere, når det drejer 
sig om folk fra de øvre samfundsklas
ser. Dels dementerer det den almindeli
ge forestilling om, at grundtvigianerne 
har afsat sig mere materiale end mil
jøerne omkring Indre Mission - og altså 
her afholdsbevægelsen. Der er nok sna
rere tale om, at historien har spillet en 
mere central rolle i det grundtvigianske 
verdensbillede.

Samtidig bliver det righoldige mate
riale, der dækker Lene Silfverberg på 

nært hold lidt af et problem for Sidsel 
Eriksen. Med andre ord ville manu
skriptet have vundet ved en opstram
ning og reduktion på 50 sider - mindst. 
Ligeledes kan det undre, at det utroligt 
sjuskede forord har fået lov til at passe
re. Heldigvis er den egentlige fremstil
ling langt mere flydende.

Sidsel Eriksens fremstilling aftegner 
klart, at Søster Silfverbergs rolle i af
holdsbevægelsen var omstridt. Hun 
blev ikke en »mor« som f.eks. KFUKs 
Henriette Knuth eller Dansk Kvinde
samfunds »Mor Jutta«.

Silfverberg biografien byder ikke på 
samme grad af forløsning som den om 
Anna Hude: hvor Anna Hude tilsynela
dende faldt til ro med sin ægtemand og 
spiritismen, fortsatte Lene Silfverberg 
sit energiske afholdstogt uanfægtet af 
omgivelser og alder.

Man kan sige at det rastløse liv i sta
dig opbrud og bevægelse, som var Lene 
Silfverbergs, udfordrer strukturen i 
Anna Hudes liv. Eller rettere den klassi
ske tre-fase-struktur af hjem-ude-hjem, 
hvorover Anna Hude biografien er skå
ret. Med andre ord anslår Lene Silfver
bergs liv (post)moderne træk, som de- 
konstruerer den borgerlige forestilling 
om, hvordan et liv forløber og dermed 
også strukturen i den klassiske biografi. 
Og det er faktisk ikke så lidt!

Hilda Rømer Christensen

DET 20. ÅF

Niels Finn Christiansen: Hartvig Frisch. 
Mennesket og politikken. En biogra
fi. (Christian Ejlers’ Forlag, 1993). 
355s.

Anders Holm Rasmussen: Ideologi og 
virkelighed hos Hartvig Frisch. (Mu
seum Tusculanums Forlag, 1993). 
96s.

Niels Finn Christiansens bog indgår i for
lagets serie af poltiiker-biografier. 11990 
kom Poul Härtlings bog om Erik Eriksen, 
og planlagt er bøger om Per Hækkerup 
(Ole Lange) og Jens Otto Krag (Kristi
an Hvidt). Bogen om Frisch giver serien 
karat: Solid, oftest fint formuleret og 
dækkende, dertil med gode illustrationer.
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Som helhed bringer bogen ikke nyt; 
men meget, der hidtil kun har været vur
deringer og indtryk er her dokumente
ret. Dertil kommer, at fremstillingen er 
velafbalanceret præget af en sympati og 
forståelse, der dog ikke fører bogen 
over i det hagiografiske. En undtagelse 
fra balancen synes at være behandlin
gen af Frisch’ stilling under besættelsen 
og i efterkrigstidens debat, hvor der fo
rekommer en manglende tilbøjelighed 
til at se eller søge forståelse af proble
merne fra Frisch’ synspunkter og hold
ninger. Også på andre punkter sker det, 
at Frisch’ afbøjning over for partiets li
nie blot opfattes som »partidisciplin« og 
ikke, hvad der også kunne være tilfæl
det, et udtryk for en om man så må sige 
demokratisk grundholdning, der tilsag
de, at når partiets andre ledere og orga
ner havde en anden opfattelse, så kunne 
de jo have ret.

Forfatteren har udnyttet et stort arkiv
materiale, ikke mindst Frisch’ omfat
tende privatarkiv med udklip m.m. 
Også andre privatarkiver er udnyttet, 
når det var oplagt. Til gegæld synes of
fentlige arkiver ikke benyttet, selv om 
det i flere tilfælde kunne synes at have 
været naturligt. Som regel rummer ek
sempelvis undervisningsinspektørens 
arkiv væsentlige oplysninger om fagin
spektørernes arbejde, og Frisch var i en 
årrække en, også af de unge kandidater, 
meget skattet inspektør landet over. Det 
virker også påfaldende, at P. Munchs 
udgivne optegnelser ikke er brugt og 
heller ikke den parlamentariske kom
missions beretninger.

Forfatteren tager reservationer over 
for sin egen manglende indsigt i antik
kens historie. Uden tvivl ville det dog 
have tjent til at give perspektiv på 
Frisch’ indsats som videnskabsmand, 
hvis fagfællernes bedømmelser i an
meldelser var udnyttet, også andre ste
der end lige i forbindelse med disputat
sen.

I det hele gælder, at fremstillingen er 
meget dirigeret af arkivmaterialet, til ti
der kniber det for læseren at holde styr 
på, hvornår det er kildereferater, og 
hvornår det er forfatterens egne ord. Til 
tider virker det, som det spændende ar- 
kivstof tager magten på bekostning af 
de kloge ræsonnementer, forfatteren el
lers med - lange - mellemrum doku
menterer, at han også har gjort sig. Det 
er også for let i konklusionen, når han 
afviser Peter P. Rohdes ord om Frisch 
som folketaler (»Men det fængede alt
sammen ikke rigtigt. Man beundrede 
ham, men forblev kold«), med en hen
visning til Frisch’ varme og omsorgs
fulde omgang med andre mennesker. 
Det er to vidt forskellige forhold, der er 
tale om. Det var for den, der har truffet 
Frisch både på folkemøder og når en 
sag skulle drøftes igennem i en snæver 
kreds, eller når den skulle »ordnes«, tale 
om vidt forskellig adfærd og holdnin
ger. Ved de store folkemøder blev man 
imponeret; men han var ikke medriven
de, i hvert fald ikke i de brede kredse. 
Og hvor er dokumentationen for, at 
»Meget få værker har i det 20. århund
rede interesseret, inspireret og anfægtet 
så omfattende dele af den danske of
fentlighed som Hartvig Frisch’ Europas 
kulturhistorie«. Var den i 1930’erne 
ikke for tung og akademisk for mange, 
alene i typografien?

Flere steder, når det gælder Frisch’ 
ideologi, støtter Niels Finn Christiansen 
sig til Anders Holm Rasmussens frem
stilling, som han har haft adgang til in
den den blev trykt. Dette har givet 
Christiansens bog perspektiv og vist 
forholdet mellem Frisch’ forbindelse 
mellem tankegang fra antikken og sam
tidens politik. Holm Rasmussens hen
sigt har været, groft sagt, at dokumente
re, at klassiske forfattere både var kil
den bl.a. til Frisch’ afvisning af den 
marxistiske determinisme og til hans
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grundopfattelse af samspillet og mod
spillet mellem begreberne magt og ret. 
Analysen er gennemført med megen 
klarhed og stringens. Det virker dog, 
som om den snævert har fikseret sig på 
Frisch’ brug af forfatterne uden at have 
blikket åbent for, at dette ofte virker, 
som om F. udelukkende i sin ideologi 
har antikke rødder, mens han (F.) måske 
også især har frydet sig over at vise lig
heden med en nutidig ideologi, som 
Holm Rasmussen til gengæld ikke har 
eftersøgt, men som træffes f.eks. hos Fa- 
bianerne i England og hos den belgiske 
Hendrik de Man (1885-1953), forfattere 
som Frisch diskuterede livligt i samvær 
med samtidige socialdemokrater.

Vagn Dybdahl

Erling Bjøl: Set i bakspejlet. Erindrin
ger fra 30'erne, 40'erne og 50’erne. 
(Politikens Forlag, 1993). 248 s.

Trods de professionelle forudsætninger 
- eller netop på grund af disse? - har 
danske historikere ikke været flinke 
memoireforfattere. Alene i kraft af det
te, er Erling Bjøls bog bemærkelsesvær
dig.

Større erindringsværker som Troels 
Lunds »Et liv« fra 1924 slutter med 
barndomstiden, Alex Thorsøes »Erin
dringer« (udg. posthumt 1929) er ikke 
meget oplysende, når de kommer efter 
1870’erne, mens A.D. Jørgensens »En 
redegørelse for min udvikling og forfat
terskab« fra 1904 nok giver personlig
hedens udvikling, men i mindre grad, 
hvad han har oplevet. Johs. Steenstrups 
»Nogle omrids af min virksomhed som 
universitetslærer« (1934) er kortfattet, 
og Aage Friis har kun skrevet om sit 
forhold til H.P. Hanssen (Tilskueren 
1918 og i »Bogen om H.P.H.« 1948), 
selv om han i kraft af sit store arkiv hav
de haft mulighed for at skrive fyldigt 
om sin mangeartede virksomhed. Meget 
omfattende er P. Munchs store værk 

»Erindringer« I-VIII (1959-67), der dog 
- bortset fra ungdomstiden - mere har 
karakteren af tidshistorie set fra forfat
terens placering; i højere grad persono
rienteret i tilgang og form er Vilh. la 
Cours erindringer under vekslende titler 
fra årne 1953-1959. Fælles er i øvrigt 
med undtagelse af la Cour en tilbøjelig
hed til »stilfærdighed« i omtalen af an
dre, til gengæld er der hos ham en be
vidst stræben efter at se sagen fra flere 
sider. »Stilfærdigheden« er mindre i 
Harald Jørgensens »I Rigsarkivets tje
neste« (1977) og »Set og oplevet« 
(1983) og gælder slet ikke Bjøl.

Erling Bjøl blev først »rigtig« histori
ker i 1970’erne; men bogen om perio
den 1930-60 giver både nutid og eftertid 
et klart indtryk af, hvordan en stor histo
riker nærmede sig faget. Den giver også 
et indtryk af personligheden og af en 
forbløffende uændret og unuanceret sik
kerhed i bedømmelsen af andre menne
sker, navnlig når det gælder deres evner 
og karakteregenskaber. Med dette i bag
hovedet bør bogen læses, ikke alene 
fordi den er velskrevet, hvad der var at 
vente; men også fordi den giver et ind
tryk af miljøer, som ellers ikke er så vel
kendte, når de som her er beskrevet med 
sans for gennem inddragelse af velmoti
verede detaljer i glimt at vise vilkår og 
arbejdsmuligheder.

Optakten er en skildring af barn
domshjemmet hos en tjenestemands fa
milie i Kalundborg og gymnasietiden på 
Rungsted kostskole. I 1937 begyndte 
han at studere historie i København, 
hverken faget eller lærerne gjorde noget 
tiltalende eller tiltrækkende indtryk på 
ham. Han skiftede til litteraturviden
skab og blev mag.art. i 1948, heller ikke 
her tog han del i universitetslivet, alle
rede inden var journalistkarrieren be
gyndt. Det startede som et studenterjob 
ved United Press’ telegramredaktion i 
1938, og ad denne bagvej blev han jour
nalist. Derefter følger gode afsnit om
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Dansk Pressetjeneste i Stockholm under 
krigen, om London under krigen og Pa
ris 1944. Her som i efterkrigen, hvor 
Berlin, Paris, Titos Jugoslavien og 
Amerika er stationer i Bjøls liv, er der 
gode iagttagelser af samfundsforholde
ne, men tillige portrætter af interna
tionale udenrigskorrespondenter, der i 
mange tilfælde er ret ukendte for dan
ske, men sammenlagt giver et indtryk af 
personer, der var med til at formulere en 
verdens opfattelse af verden. Man kan 
være lidt utryg, når omtalen falder på 
velkendte politikere, og de så vurderes 
kategorisk, det gælder f.eks. Trygve 
Lie, Reventlow i London, Christmas 
Møller, eller P.H. og Andersen Nexø 
(»hvis PH var en krukke, var Nexø en 
frikadelle«), den »læspende selvglæde 
hos Jens-Paul Sartre«. En anmmelder, 
der har truffet dem, har også andre ople
velser af personerne, og det samme må 
også være tilfældet med Bjøl. Er det ri
meligt, at han lader sådanne bemærk
ninger stå alene? En bredere vurdering 
havde været ønskelig.

Et særligt afsnit, men ikke stort, er 
viet Informations redaktion i 50’erne 
med skildringer af chefredaktionen og 
nogle af medarbejderne. I 1959 forlod 
Bjøl Information og efter tre år som Po- 
litikens Paris-korrespondent fuilgte pro
fessoratet i Århus - om dette og tiden 

der, da Bjøl blev rigtig historiker, loves 
et følgende bind.

Uanset de hastige domme og karakte
ristikker er bogen et væsentligt bidrag 
til periodens opinionshistorie. Dertil 
fængsler den og er velillustreret samt 
forsynet med et personregister præget af 
ikke få fejl og mangler.

Vagn Dybdahl

Bertel Haarder: 10 år med vers. Bertels 
viser. (Dafolo, 1992). 63 s.

Tre ministre i de skiftende regeringer 
Schlüter holdt ud - og blev holdt ud - på 
samme taburet i samfulde 10 år og 4 må
neder. Det var foruden Schlüter og Uffe 
Elleman også Bertel Haarder. At det vil
le gå lige netop sådan ville næppe nogen 
have spået, da regeringen tiltrådte, der 
var i hvert fald ingen der gjorde det. Men 
også på anden måde har Bertel Haarder 
mere i sig, end man skulle tro, således 
både humoristisk sans og - om ikke lige
frem en lyrisk åre - så et stort talent for 
at skrive lejlighedssange. En del af disse 
sange fra hans ministertid er samlet i 
denne udgivelse og forsynet med korte 
realkommentarer af forfatteren, og der
med er der skabt et kildeskrift til perio
dens historie som et fint versificeret sup
plement til Bo Bojesens tegninger.

Jørgen Fink

REGIONAL OG LOKAL HISTORIE

Flemming Bechgaard Holm, Claus 
Friisberg og Anders Kragh: Varde 
1920-1990. Fra købstad til storkom
mune, bind II. (Varde kommune i 
samarbejde med Historisk Samfund 
for Varde og omegn, 1992). 605 s.

Der er en del, der er gået galt med den
ne publikation, og det er synd, for der er 

lagt et stort arbejde i den. Allerede fra 
begyndelsen blev værket ramt af ulyk
ker, idet koordinatoren og en af de ud
pegede skribenter afgik ved døden i uti
de. Det er måske en af årsagerne til det 
usædvanlige, at forordet er skrevet af 
bogens trykker. Og at på selve titel
bladet en af forfatterne fremtræder un
der navnet Krogh, selv om han hedder
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Kragh. Selv er Kragh jo nok den hårdest 
ramte i det stykke, vi andre kan leve 
med just det.

Hvad der er sværere at leve med er en 
meget skæv disposition, som kun kan 
komme af manglende styring af projek- 
tet og mangel på planlæggende samar
bejde. Det første afsnit, 1920-1940, fyl
der således næsten 370 sider, hvorpå der 
er blevet 175 sider til dækning af den 
næste, lige så lange periode 1940-1960. 
Den endnu længere periode, 1960-1990, 
har derpå kun kunnet tilgodeses med 
godt 50 sider. Det er da en skævhed, der 
forslår.

På flappen citerer byens borgmester, 
Betty Carstensen, Lindberg Nielsens 
forord fra den tidligere Vardehistorie, 
som han skrev i 1942: »Måtte kun få 
finde glæde ved læsningen af disse ef
terretninger ... da er min møje rigelig 
belønnet«. Den samme ydmyghed bør 
hovedforfatteren af dette værk, Flem
ming Bechgaard Holm udvise, for han 
kan være nogenlunde sikker på, at hvad 
man må kalde hans beskrivende natio
naløkonomi over Varde 1920 til 1940 
vil glæde forholdsvis få, selv om det er 
et mægtigt værk.

Der findes næppe nogen del af livet, 
som forfatteren finder for betydnings
løs til at fremstille kvantificeret. Han er 
tabellernes lidenskabelige dyrker. Man 
kan således få at vide, at statsbanerne i 
indtægt af godsbefordring fik 410.879 
kr. i 1920/21; vel at mærke af Varde 
som afgangsstation; som ankomststati
on var beløbet 685.767 kr. Eksemplet 
er bragt for at anskueliggøre, at her er 
noget, der ingen interesse har for no
gen; det bliver heller ikke brugt til no
get; og kan ikke bruges til ret meget. 
Ligeledes har det stærkt begrænset in
teresse at anbringe en tabel, der viser, 
hvor mange dyr af forskellige slags, der 
hvert år blev destrueret på destruktions
anstalten i 1930’erne. Kommunernes 

regnskab er naturligvis også gengivet i 
vældige tabeller. Alene at tælle antallet 
af tabeller i dette afsnit, hvis man kom 
på det, ville være et omfattende arbej
de.

Ikke alene er tabelarbejdet overvæg
tigt. Forfatteren har også en tilbøjelig
hed til at gengive aktstykker i deres hel
hed. Således bliver ikke alene overens
komsten mellem gasværksarbejderne 
og kommunen gengivet, men også over
enskomsten mellem Arbejdsmændenes 
Fagforening og Varde byråds gade- og 
vej udvalg med paragraffer, datering og 
det hele. Forfatterens metode er hoved
sagelig at meddele kendsgerninger, revl 
og krat. Hvert kapitel har et resumé; 
netop et resumé, ingen egentlig konklu
sion. Skal noget anskueliggøres, bringes 
ofte lange uddrag af aktstykker. Han har 
852 noter, og hans indgang er de admi
nistrative sammenhænge, hvad der af
spejles i note- og kildefortegnelsen. 
Ikke at han ikke har brugt andre ting, 
men de har ringe gennemslagskraft i en 
fremstiling af denne karakter. Der, hvor 
kilderne er, der går Flemming Bech
gaard Holm i gang med at øse. Arbejds
mæssigt er der tale om en meget stor 
indsats, men det havde været til gavn 
for læseren, hvis forfatteren havde be
skåret sit manuskript til 200 sider højst.

Problemet er i stigende grad her i ver
den at slippie af med overflødig infor
mation, og for historikeren må det inde
bære, at bare fordi noget er sket, eller 
noget er målt, er det langt fra sikkert, at 
man uden videre skal fortælle om det. 
Man skal bruge kilderne, ikke gengive 
dem. Det må være forfatterens opgave 
at sortere i materialet: At koncentrere 
sig om ud fra sit kendskab til kildemate
rialet at levere en fortælling om, hvor
dan der - i nærværende tilfælde - dy
best set var i Varde mellem 1920 og 
1940. En sådan ville ikke være uinteres
sant. Og den ville vedkomme en bred 
kreds.
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Den rutinerede Claus Friisberg tager 
over fra 1940, idet han trådte til som af
løser for afdøde Gunnar Bo Clausen. 
Friisberg er i stand til at fremstille øko
nomiske problemstillinger uden videre 
brug af tabeller, og med sin rige erfaring 
fra andre publikationer har han en god 
fremstillingsform. Med ham følger vi 
besættelsestiden i Varde i stort og også i 
småt. Her som i andre byhistorier er der 
ikke mange sten, der ikke bliver vendt, i 
skildringen af sabotage og modstands
kamp. Men er det ikke lidt traditionelt, 
Friisberg? Når der nu var 40 større vær
nemagersager og lige så mange lands- 
forrædderisager, mange for landsdelen, 
så savner man en objektiv skildring af 
disse aktiviteter og den involverede per
sonkreds’ sociale og anden baggrund. 
Der er ingen grund til, at afdankede 
modstandsfolks udtalelser om, at der 
skulle have været flere plaffet ned eller 
puttet i spjældet, fortsat skal stå uper- 
spektiveret.

I en stabil og læselig fremstilling 
fortsætter Claus Friisberg med perioden 
1945-60. Det er måske ikke lige fasci
nerende hele tiden, mest fordi han skil
drer meget oppefra, fra administratio
nens synspunkt; og politikerne får i 
hvert fald deres.

Det sidste afsnit er skrevet af tidligere 
kommunaldirektør i Varde, Anders Pe
ter Kragh. Han er kommunalt uddannet 
og har tydeligvis ikke nogen særlige ta
lenter for historieskrivningens kunst. I 
noget slemt roderi af et afsnit kommer 
Claus Friisberg ham til hjælp med nogle 
indskud om forskellige emner. Redak
tionelt er det ikke elegant, og i det hele 
er afsnittet ikke meget læseligt for folk 
uden for vennekredsen. Opsigtsvæk
kende er en fortegnelse over placerin
gen af byens 995 parkeringspladser. 
Måske skulle man vælge Østervold v. 
Kvickly, når man kommer forbi næste 
gang. Det er den største med 147.

Værket sluttes af med et stikordsregi
ster. Billedudvalget er ikke dårligt, men 
opsætningen er uopfindsom og kedsom
melig, således at en del gode billeder 
ikke kommer til deres ret.

Ib Gejl

Bjørn Westerbeek Dahl: Kortets histo
rie i Vejle amt. Fra renaissancens 
byprospekter til 1800-tallets gene
ralstabskort. (Vejle Amts historiske 
Samfund, 1993). 135 s.

I de seneste årtier har historikerne fået 
stadig mere blik for værdien af kort som 
kilder og illustrationer. Bjørn Wester
beek Dahis bog om det historiske kort
materiale vedrørende Vejle amt og dette 
materiales historie giver med et eksem
pel i et konkret område en fremragende 
indføring i det spredte og ofte noget 
komplicerede materiale. Med udgangs
punkt i de ældste kort fra 1300-årene 
når han over Johannes Mejer, 1600-åre- 
nes militære kortlægninger, Resens at
las, de Thurah og J. J. Bruun og Pontop- 
pidans Danske Atlas til Videnskabernes 
Selskabs omfattende kortarbejder i an
den halvdel af 1700-årene og begyndel
sen af 1800-årene. Herefter skildres de
taljeret de omfattende arbejder, der blev 
udført først af Generalvejkommissionen 
og Generaltoldkammeret, siden af Ma
trikelkommissionen. Den nyttige ind
ledning afsluttes med en gennemgang af 
en række topografer fra første halvdel af 
1800-årene, herunder J. P. Trap, man
den bag den store Danmarks-beskrivel- 
ses fremragende købstadkort.

Bogens hoveddel omfatter en række 
afsnit med gengivelser af et større kort
materiale med Vejle amts landområder 
og de fire købstæder, Fredericia, Hor
sens, Kolding og Vejle. Kortene spænder 
for landområderne fra Angellino Dalor- 
tos Danmarkskort 1350 til målebords
blade fra 1870’erne, for købstæderne fra 
Brauns byprospekter fra slutningen af
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1500-årene og militære kort fra første 
halvdel af 1600-årene til købstadkortene 
i 2. udgave af Traps Danmark. Selv om 
bogen er i A4format, er gengivelserne, 
ofte med to kort på en side, dog for det 
meste i en lille målestok. Når de fleste af 
dem kun giver et indtryk af det pågæl
dende kort, ikke en anvendelig gengi
velse, skyldes det dog, at gengivelserne 
med blot tre undtagelser er med raster. 
Det er en besynderlig misforståelse: de 
tegnede originalkort og de kobberstuk- 
ne kort er jo i streg, de sidstnævnte er per 
definition stregklicheer. Med gengivel
sen med raster forsvinder nu navne, sig
naturer og alle detaljer i prikker. Det er 

ærgerligt. Blot ganske få af de gengivne 
kort er i originalformen af en art, så ra
stergengivelse er nødvendig.

Til gengæld giver kortteksterne, skre
vet af museumsfolk og andre fra de 
pågældende områder, en detaljeret rede
gørelse for de enkelte kort og origina
lernes opbevaringssted, således at man 
herfra kan komme videre.

Et register over de behandlede kort
tegnere, topografiske forfattere og kob
berstikkere bidrager til at gøre bogen til 
en nyttig nøgle for lokalhistorikere - og 
en hjælp ved brug af bogen som et for
billede for lignende værker.

Ole Degn

ØKONOMISK OG

Birgitte Wistoft (red.): Elektricitetens 
Aarhundrede. Dansk elforsynings 
historie 1891-1991, bd. 1-2. (Dan
ske Elværkers Forening). Bind 1. 
1891-1940 (Birgitte Wistoft, Flem
ming Petersen, Harriet N. Hansen), 
1991, 304 s. Bind 2. 1940-1991 
(Birgitte Wistoft, Jytte Thorndahl, 
Flemming Petersen), 1992, 312 s.

En af de afgørende forudsætninger for 
skabelsen af det moderne industri- og 
velfærdssamfund har været fremkom
sten og udviklingen af elkraften. Om 
dens 100-årige historie i Danmark af
sluttedes i 1992 et centralt 2-binds- 
værk, udgivet af Danske Elværkers 
Forening og skrevet af historikere og 
museumsmedarbejdere på Danmarks 
Elmuseum. De to bind indeholder den 
første omfattende og sammenhængende 
fremstilling af udbygningen af Dan
marks elkraftforsyning. Værket bygger 
hovedsagelig på eksisterende forskning 
og den foreliggende trykte litteratur om 
emnet, herunder en lang række jubi-

SOCIAL HISTORIE

læumsskrifter fra lokale elværker samt 
branchens fagblade og tidsskrifter, men 
forfatterne inddrager også et betydeligt 
primært kildemateriale fra bl.a. elorga
nisationer, enkelte værker og branchens 
egne folk, og nogle afsnit, herunder 
bl.a. om besættelsestiden, indeholder 
derfor også en betydelig primærforsk
ning.

Bøgerne er centreret efter faserne i 
opbygningen af det offentlige elværks
net. Fra de første pionerer og små jævn
strømsværker er skildret overgangen til 
vekselstrøm og etableringen af et 
næsten landsdækkende elnet i værkets 
første del. I bind 2 berettes derefter om 
efterkrigsårenes koncentration af de 
mindre elstationer til de store kraftvær
ker og elselskaber samt samarbejde med 
nabolandenes elforsyningsselskaber. El
produktionens tekniske og organisatori
ske udvikling udgør en væsentlig del af 
bøgernes indhold, men de rummer der
udover også en fremstilling af elforsy
ningens forbrugerside, dens betydning 
for industrien og andre erhvervsområ-
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der og for ethvert hjem i landet. Desu
den er der afsnit om de væsentligste 
virksomheder, der i tidens løb har pro
duceret elmateriel og af de ingeniører 
og andre, der har været ledende på om
rådet i de hundrede år.

I skildringen af elværkernes oprettel
se og organisatoriske udbygning er også 
inddraget, fortrinsvis i eksempelform, 
de lokalpolitiske ideer, der lå bag de 
første små jævnstrømsværker på landet 
(højskole- og andelsbevægelsen) og 
nogle af de senere byværker (kommu
nesocialisme). Ligeledes er også de se
neste tyve års energipolitik efter 
1970ernes energikrise taget op, herun
der diskussionerne om alternative ener
giformer. Noget tilsvarende savner man 
derimod for de første årtier, hvor de of
fentlige elværker konkurrerede mod de 
allerede eksisterende energikilder som 
dampmaskiner og gasværker. Og så sent 
som i slutningen af trediverne produce
redes mere end en fjerdedel af den sam
lede strøm endnu på industrivirksomhe
ders private elværker.

Fremstillingen er skrevet i et flyden
de og lettilgængeligt sprog. En række 
tabeller, tidstavler og oversigter supple
rer teksten godt, og desuden må frem
hæves et usædvanligt varieret og spæn
dende billedmateriale. Bøgerne afslut
tes med note- og henvisningsafsnit, re
gistre samt oversigter over benyttede 
kilder og litteratur (arkivoversigten er 
dog »forsvundet« i bind 1).

I et oversigtsværk som dette vil der 
naturligvis være mange aspekter af em
net, der ikke er behandlet tilbundsgåen
de, men for både periodens industri- og 
teknologihistorikere vil bøgerne være 
særdeles nyttige, herunder som referen
celitteratur.

Erik Korr Johansen

Anton Jepsen: Det kongelige Møbelma
gasin og københavnersnedkerne. 
Danske møbler efter 1777. (Poul 

Kristensens Forlag, 1991). 156 s., 
256 kr.

Den foreliggende bog er baseret på en i 
Kommercekol legiet opbevaret brev
veksling fra Georg Erdmann Rosenberg 
og Carsten Anker til Kommercekollegi- 
et og tjener til belysning af den danske 
møbelkunsts udvikling efter 1777. Ro
senberg fremsatte en lang række forslag 
til fremme af den danske møbelproduk
tion, og helt konkret sigtede hans for
slag på, at oprette en institution, der 
kunne tage sig af alle forhold vedrøren
de møbelfremstilling, fra indkøbet af de 
rå materialer til salget af møblerne. 
Blandt de talrige forslag indgik en 
præmiering af den mester, der kunne 
fremstille og sælge møbler for en vis 
sum - en opfattelse der var helt i tidens 
ånd, når man for eksempel betragter Det 
kgl. danske Landhusholdningsselskabs 
præmieringer, der anvendtes til opmun
tring inden for landbruget. Han så ger
ne, at møblerne blev fremstillet efter 
tegninger, som han selv havde udfærdi
get efter udenlandsk inspiration. Han 
mente nemlig, at den danske møbelpro
duktion lå på et alt for lavt kvalitetsni
veau. Fra statens side var man på denne 
tid særdeles interesseret i at fremme 
dansk handel, og især produktion der 
kunne begrænse importen, og derfor fik 
Rosenberg meget hurtigt kongens reso
lution (17. februar 1777) til at gå i gang, 
og kort tid efter åbnede Det Kongelige 
Meubel-Magazin. For at møblerne kun
ne sælges gennem møbelmagasinet, var 
det ideen, at de skulle forsynes med et 
kvalitetsstempel, men dette var de loka
le mestre ikke begejstrede for, og helt 
galt blev det, da der blev udskrevet en 
konkurrence (Danmarks første møbel
konkurrence, udskrevet af Rosenberg 
under pseudonym), som man betragtede 
som et anslag direkte rettet mod dem. 
Stempelgarantien var ikke populær og 
blev ikke anvendt i noget videre om-
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fang. Kun meget gode stykker blev 
stemplede, og først da møbelmagasinet 
blev nedlagt i 1814 (dog først endeligt i 
1816), begyndte snedkerne at stemple 
deres arbejder. Der er her tale om en 
meget engageret, levende og interessant 
beskrivelse af en »forretnings« historie 
omfattende både ledelse, leverandører, 
tidens stilarter og det pionerarbejde man 
udførte i de forholdsvis få år møbelma
gasinet virkede. Bogen er velillustreret 
med mange smukke farvebilleder og af
sluttes med en liste over håndværker
navne. Det er desuden dejligt, at en bog 
der handler om fremme af god smag og 
håndværk i sig selv er et smukt produkt.

Henrik Vedel-Smith

Hans Hansen: Arbejdets folk i tre sogne 
- af Holmegaard Kommunes Histo
rie 1814-1970. (Arbejderhistorisk 
forening i Holmegaard 1990), 216 
s., ill.

Det er glædeligt, at der blandt såkaldt 
almindelige mennesker findes en histo
rieinteresse og historisk bevidsthed. 
Mange mennesker interesserer sig for 
deres egns og deres arbejdsplads’ histo
rie. Et udtryk herfor er Arbejderhisto
risk forening i Holmegaard, som har ud
givet denne bog om arbejderlivet i de 
tre sogne, der idag udgør Holmegaard 
Kommune. Bogen har i nogen grad ka
rakter af et kollektivt arbejde, idet den 
bygger på et stort materiale, som er til
vejebragt gennem interviews, avis
læsning og arkivsøgning, udført af an
dre end bogens forfatter. I forordet tak- 
kes ud over forskellige enkeltpersoner 
specielt Næstved by- og egnshistoriske 
Arkiv samt LO’s Efterløns- og Pensio
nistklub i Holmegaard og Holmegaards 
Glasværk for at have hjulpet med at 
fremskaffe materiale.

Bogen, som således bygger på 
lægmandsforskning, kan opfattes som 
et udtryk for arbejderbevægelsens histo

rieskrivning om sig selv. Ud over at 
være en hyldest til de hundredvis af ar
bejdere, som har lagt deres arbejdskraft 
i bevægelsen, er bogen et led i bevægel
sens selvlegitimering og -celebrering. 
Den kan betragtes som et svar på det 
spørgsmål, som skeptiske kammerater 
ofte har stillet på fagbevægelsens møder 
og generalforsamlinger: Hvad nytter det 
hele? Jo, det nytter, se bare, hvad vi har 
nået i løbet af de her godt 150 år, som 
bogen omhandler.

Bogen er en dokumentation af, hvor
dan småfolk i de tre sogne gennem sam
menhold var i stand til at forbedre deres 
levevilkår. Den giver en bred skildring 
af den lokale arbejderklasses tilblivelse 
i kølvandet på stavnsbåndets ophævel
se, gør rede for fremkomsten af den 
første industri - herunder Holmegaards 
Glasværk, næringsfrihedens og socialis
mens kommen til sognene, arbejdernes 
organisering og strejkekampe og den 
deraf følgende demokratisering af fol
kestyret. Videre beskriver den bredt li
vet i Glasbyen, i Fensmark og Toksværd 
og fortsætter op i dette århundrede med 
skildringer af landarbejderlivet, kriseti
den i 1930’erne og slutter med besættel
ses- og efterkrigstiden.

Fremstillingen er en god sammenfat
ning af de tre sognes historie. Foruden 
at formidle et stort materiale rummer 
bogen et stort antal - givetvis i mange 
tilfælde ikke tidligere publicerede - fo
tografier. Mange private fotos giver bo
gen værdi som dokumentation af dag
liglivets historie. Der mangler dog op
lysninger om, hvor fotografierne stam
mer fra.

Svend Aage Andersen

Georg Albrecht Kofoed: Forsøg til en 
Dansk Søe Ord-Bog med Beskrivelse 
paa hver Ord og deres Benævning i 
det Frandske og Engelske Sprog. An 
Attempt to Compile a Danish Mari
ne Dictionary with a description of
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every Word and Their Translation 
into the French and English Langua- 
ges. (Handels- og Søfartsmuseet på 
Kronborg, 1992. LXIII + 301 s.

Med dette værk foreligger en udgivelse 
af et godt 200 år gammelt håndskrift, 
der anonymt i årtier har s^ået på en reol 
på Handels- og Søfartsmuseet. Et detek- 
tivisk arbejde af Anders Monrad Møl
ler, der har skrevet bogens forord, har 
fastslået, at forfatteren er søofficeren 
Georg Albrecht Koefoed (1753-1808), 
hvis livsløb skildres i indledningen, set 
på baggrund af søofficerernes forhold i 
flåden i øvrigt. I indledningen bestem
mes også det i Danmark enestående 
ordbogsmanuskript som en bearbejdel
se af et fransk forlæg, og i to efterføl
gende afsnit behandles ordbogens skrift 
og sprog og manuskriptets tilstand, den 
nu foretagne redigering, ordbogens om
fang og opslagsartiklernes udformning.

I den store ordbog, et maritimt op
slagsværk, det ældst kendte værk i sin 
art herhjemme, finder man en rigdom af 
oplysninger. På søfartens område brug
tes en mængde fagord og svært gennem
skuelige udtryk, mange med baggrund i 
mere eller mindre forvansket hollandsk. 
Bogen kan her bruges som opslagsværk, 
men ved almindelig læsning bliver man 
også gennem de godt 2.800 artikler ført 
ind i 1700-årenes maritime verden. Man 
læser om skibene og deres bygning, 
skrog og rigning og skibstyper. Om sejl
adsens udførelse, med manøvrering, 
lodsning, sejlsætning, ankring. Om ha
vet og kyster og bugter og søens former. 
Om søfolkene, deres benævnelser og de
res forhold på skibene.

Som en fornem illustration af mange 
begreber er bagest gengivet manuskrip
tets 24 smukke plancher med hundred
vis af figurer, hvortil der henvises i ord
bogen, ligesom manuskriptets beskri
velse og forklaring af plancherne gengi
ves. En litteraturfortegnelse anfører en 

række, for en del samtidige værker, der 
er benyttet ved redigeringen. Endelig 
rummer et afsnit med Generelle noter 
for ordbogen under alfabetiske stikord 
ofte systematisk samlende henvisninger 
til ordbogens stikord, således at man 
ved læsning af en række spredte artikler 
kan gennemgå et samlet område, som 
f.eks. grund, sejl eller sø. Til sidst finder 
man et Engelsk register som en indgang 
fra dette sprog.

Ole Degn

Stig Rosenørn og Karsten Lindhardt:
Dansk vejr i 100 år i tekst og billeder. 
(Lademann, 1991). 207 s., 168 kr.

Dette er en smukt illustreret opslags
bog, der registrerer vejrliget i Danmark 
måned for måned fra 1891 til 1991. Her 
kan man finde gennemsnitstemperatur, 
nedbør, maksimums- og minimumstem
peratur samt fra 1920 antallet af sol
skinstimer. Alle rekorder i perioden 
1874-1991 noteres, rekorderne 1874- 
1890 er opregnet i indledningen. Man 
tror og håber på grundig korrektur
læsning, da man ikke har nogen mulig
hed for kontrol.

Det understreges, at selv i et så lille 
land som Danmark kan der være betyde
lige lokale variationer i vejret. Det man 
husker stemmer måske ikke med bogens 
gennemsnitstal. Læseren kan selv sam
menligne sine personlige erindringer 
med bogens oplysninger. At 1954, 1979 
og 1987 huskes som elendige år vejr
mæssigt bekræftes af bogens oplysnin
ger, ligeledes at 1959 var et herligt år, og 
at sommeren i 1975 og 1976 var meget 
varm, 1976 med den højeste registrerede 
temperatur i landets historie.

Bogen er sjov at kigge i, man læser 
den ikke, men den har sin værdi som 
kildesamling til mentalitets- og kultur
historie såvel som til den økonomiske 
historie, især landbrugshistorien.

Jørgen Fink
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Kaj Sekkelund: Søfart, handel og bon
deøkonomi. Thisted 1814-50. (Forla
get Knakken, c/o Lokalhistorisk Ar
kiv for Thisted Kommune, 1993). 
153 s., ill. 158 kr.

Ole Mørkegaard: Søen, slægten og 
hjemstavnen. En undersøgelse af 
livsformer på åbenråegnen 1700- 
1900. (Udg. af Etnologisk Forum i 
samarbejde med Aabenraa Museum. 
Museum Tusculanums forlag, 
1993), 190 s., ill.

Morten Hahn-Pedersen (red.): 1 storm 
og stille - den sikre havn. Bidrag til 
sømandskonens historie. (Fiskeri- 
og Søfartsmuseet i Esbjerg, Fiskeri
museets forlag, 1992). 160 s., ill.

Kaj Sekkelunds afhandling er en bear
bejdet udgave af forfatterens magister
konferensspeciale i dansk kultur- og lo
kalhistorie ved Århus Universitet. Det 
er en undersøgelse af sammenhængen 
mellem forandringerne i besejlings
mønstret på Thisted Tolddistrikt 1814- 
50, Thisted bys rolle og forbindelsen til 
den lokale bondeøkonomi. I tre hoved
kapitler analyseres henholdsvis udvik
lingen i søfarten - med hovedvægt på 
udviklingen i fjernhandelen, handelen i 
Thisted og de ændringer i oplandets 
bondeøkonomi, som lå til grund for den 
øgede fjernhandel.

Thisted var centrum for et stort bon
deopland, og den øgede fjernhandel - i 
første omgang mest udpræget med 
Altona, men senere som en følge af den 
stigende korneksport også med England 
- medførte ændringer i Thisted by. For
holdet mellem by og opland står således 
centralt i fremstillingen, og det er inter
essant at følge en så historisk konkret 
og detaljeret fremstilling af disse sam
menhænge inden for en overskuelig 
tidsperiode.

Afhandlingen er fornuftigt dispone

ret. Fremstillingen er meget grundig og 
detaljeret. Den bygger i udstrakt grad 
på fremlægningen af statistisk bearbej
dede data, og der kan til tider være en 
tendens til, at den fortaber sig i lutter 
søjlediagrammer og detaljer, men det er 
ikke desto mindre uhyre fortjenstfuldt, 
at Sekkelund så omhyggeligt har gen
nemgået og fremlagt det meget omfat
tende materiale. Det liver dog op, når 
han ind imellem inddrager andre typer 
materiale som f.eks. J. P. Jacobsens 
skønlitterære stemningsbeskrivelse af 
faderens købmandsgård i romanen 
»Niels Lyhne«.

Der er kun få mindre irritationsmo
menter, som f.eks. når daglejer/arbejds- 
mand i erhvervsgruppeinddelingen er 
placeret i gruppen »andre liberale er
hverv« sammen med bl.a. værtshushol
der, møller og bager (s. 89). Side 115 
undrer man sig en smule over, hvad der 
menes med »landbosamfundets bedre 
lag« - hvad der tænkes på er formentlig 
»landbosamfundets bedre stillede lag«?

Det er et meget empirisk anlagt stu
die, og man savner lidt en overordnet 
samlende problemstilling, en idé eller 
tese, der kunne disponere, hvad der nu 
skal komme og hvorfor. Eksempelvis er 
det glimrende, at Sekkelund s. 123ff 
inddrager Christen Jørgensens efterlad
te »Dag- og regnskabsbog, 1826-75«, 
men det er ikke motiveret i den forud
gående fremstilling.

Ole Mørkegaards studie handler om 
samspillet mellem erhvervsudvikling 
og livsformer i en maritimt præget loka
litet - åbenråegnen i tiden fra ca. 1700 
til 1900. I bogens indledningskapitel 
beskriver Mørkegaard en række eksem
pler på skibsrederkarrierer (Bruhn, 
Råben, Jebsen osv.) med henblik på at 
antyde et fælles mønster heri. Under
søgelsen er herefter styret af bestræbel
serne på at besvare problemstillingen:
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hvorfor formede karrieren sig som den 
gjorde for disse folk?

Kapitel 1 er en empirisk sondering i 
åbenråegnens søfartstradition. Det er 
yderst velskrevet og formidler på en in
teressevækkende måde. Desværre vil 
Mørkegaard dog sikkert miste en del 
læsere fra og med kap. 2, der er en 
præcisering af hans teoretisk-metodiske 
grundlag i den såkaldte strukturelle livs
formsanalyse. Fremstillingen bliver 
med ét meget mere abstrakt og vanske
lig tilgængelig. Det er næsten lige så 
hårdt at komme igennem som i sin tid 
»vareanalysen« og »kapitallogikken«.

Det er synd, for hans fremstilling i 
det øvrige er eksemplarisk klar og lettil
gængelig. Kunne kapitel 2 ikke have 
været reduceret til et minimum og 
iøvrigt placeret som et appendiks bag i 
bogen? For de, der i forvejen kender 
den strukturelle livsformsanalyse, er det 
en delvis unødvendig repetition, og for 
de, der ikke kender den, vil kapitlet sik
kert udgøre en unødvendig vanskelig 
hurdle inden de efterfølgende kapitlers 
interessante analyse.

For den læser, der springer over kap. 
2, vil kap. 3 måske alligevel være for
ståeligt, for i sin konkrete analyse af 
åbenråsøfartens og -flådens udvikling 
ca. 1700-1900 er Mørkegaard igen for
billedlig klar og velformuleret. Hensig
ten med kap. 3 er - med produktionsmå
debegrebet som teoretisk indgang - at 
få gennemlyst søfarten som ramme om 
et bestemt karrieremønster blandt reder
ne. Efter således at have belyst en række 
mulige »produktionsmådevarianter« i 
åbenråflåden, går Mørkegaard i kap. 4 
over til at afdække hvilke livsformer, 
der var repræsenteret.

Bogens sidste kapitel er helliget en 
strukturel analyse af den levevis, som 
rederkarrieren var en del af. Konklu
sionen er her, at det ikke kun var med 
henblik på at tilegne sig profit, at skibs
rederne anbragte deres penge i skibsfar

ten. Deres »spekulation« hører ikke 
hjemme i en kapitalistisk problematik 
og tænkning. Der er derimod snarere 
tale om »en særlig variant af den enkle 
vareproduktionsmåde«. Det var begre
ber som var hjemstavnen og familien, 
disse kaptajner og redere tænkte deres 
virke og løbebane igennem. Slægten, 
hjemstavnen og professionen var så at 
sige blot forskellige sider af samme sag. 
Konsolideringen og videreførslen af 
slægtens erhvervstradition og driftsmid
ler var det centrale.

Mørkegaard skeler også til de menige 
søfolk på de nederstre trin i hierarkiet. 
Det var søfolk, hvis avancement ophør
te på et lavere trin, og hvoraf kun et 
fåtal drev det videre end til matros. Kil
derne om alle disse »karriereløse« 
søfolk er desværre sparsomme, men 
Mørkegaard afdækker alligevel på det 
foreliggende grundlag nogle sammen
satte livsforløb og »varianter af lønar- 
bej deri i v sformen «.

Mørkegaard søger i analysen en for
klaring på årsagerne til de store skibsre
deres succes. I den foreliggende littera
tur har mange søgt den egentlige forkla
ring i de pågældende personers særlige 
iboende egenskaber og evner. Mørke
gaard mener dog ikke, at det er tilstræk
keligt at søge årsagen i individet, men 
finder, at karriereforløbene må relateres 
til den økonomisk-arbejdsmæssige ram
me, de foregik indenfor. Men hvorfor 
peger han ikke straks på betydningen af 
redernes sociale baggrund? Hvilke sam
fundslag stammede de pågældende re
dere fra? Kunne der ikke i denne bag
grund ligge afgørende årsager til, at net
op disse blev succesrige? Var det ikke 
netop deres baggrund i især det mariti
me miljøs borgerskab, som gav dem de 
forudsætninger, som kom til at adskille 
den succesrige fra mængden - gav dem 
en økonomisk, social og kulturel kapi
tal, der sammen med gode evner og 
egenskaber gjorde det lettere for netop
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disse personer at hæve sig op over 
mængden?

Jeg må opponere mod Mørkegaards 
konstruktion af idealtypen »ægte kapi
talister«. Jeg tror ikke, nogen kapitali
ster kan være mere »ægte« kapitalister 
end andre. Enten er de kapitalister, eller 
så er de det ikke. De kan være små og 
store osv., men i virkelighedens verden 
findes der næppe nogen kapitalist, som 
gebærder sig på en ganske bestemt fore- 
skreven måde. De er lige så sammensat
te og differentierede personligheder 
som alle andre.

Mørkegaard når frem til, at der skulle 
være en modsætning mellem kaptajner, 
som var bærere af en karriereorienteret 
livsform, og andre, som var bærere af 
den selverhvervende livsform. Sådan 
ser jeg det ikke. Jeg tror ikke på, at de to 
typer er væsensforskellige. De er faser i 
ét og samme livsforløb. At nogle har re
dervirksomhed som mål og andre ikke, 
indebærer dog ikke, at de bliver bærere 
af væsensforskellige livsformer. Er den 
selverhvervende kaptajn ikke også kar
riereorienteret, indtil han etablerer sig 
som reder, kunne man spørge. Når han 
er i stand til at etablere sig som reder, 
hænger det måske netop sammen med, 
at han til forskel fra andre har nogle af 
de ressourcer, jeg har nævnt ovenfor.

I Mørkegaards analyse af mislykkede 
karriereforløb - hvorfor nogle har suc
ces og andre fiasko - synes jeg ikke 
klassebaggrundens betydning i form af 
muligheder og forhindringer bliver til
strækkeligt inddraget. Hvordan en kar
riere trods 15 års målrettet indsats kun
ne slå fejl, bliver ikke tilfredsstillende 
gennemlyst. Der er ingen analyse af, 
hvorfor det slog fejl, eller af hvordan 
andre - f.eks. i kraft af slægtskab, net
værk, penge, forbindelser og forskellige 
typer ressourcer - kunne have en for
trinsstilling, der blev udslagsgivende 
for succes eller fiasko.

Der er efter min mening en tendens 

til, at livsformsbegreber bliver forkla
ring (nok) på forhold, der burde analy
seres og uddybes ud fra en række andre 
faktorer - klassebaggrund, socialisa
tion, ressourcer, erhvervskulturer osv. 
Når Mørkegaard f.eks. skriver, at eg
nens søfolk »rekrutteredes fra flere for
skellige livsformer« (s. 144), kommer 
begrebet »livsformer« til at dække over 
nogle sammensatte sociale forhold - 
bl.a. mange forskellige erhverv med 
vidt forskellige betingelser - der ikke 
bliver uddybet i analysen. Mørkegaard 
skriver »livsform« i stedet for at angive 
klassebaggrund, erhverv, uddannelse, 
miljø osv.

Ole Mørkegaards afhandling er et me
get skarpsindigt og imponerende stykke 
arbejde, klart disponeret, yderst velfor
muleret og velargumenteret. Trods de 
mange indvendinger i det ovenstående 
har jeg mange lovord til overs for hans 
arbejde, som jeg uden tøven kan give 
min varmeste anbefaling.

Den af Morten Hahn-Petersen redige
rede artikelsamling er et første forsøg 
på at få gjort sømandskonerne synlige i 
søfartshistorien. Den maritime verdens 
kvindeliv er et emne, som først i de se
neste år har vundet indpas i forsknin
gen. Sigtet med den nu udgivne artikel
samling har været at tilvejebringe en 
første dansk introduktion til dette emne.

Bogen er udsprunget af det såkaldte 
»Sømandskoneprojekt«, som i 1985 
blev etableret på Fiskerimuseet i Es
bjerg, Svendborg & Omegns Museum 
og Aabenraa Museum. Siden har der 
bl.a. været iværksat to store indsam
lingskampagner med henblik på at skaf
fe fotos, interviews, breve og dagbøger 
m.v. Af ressourcemæssige årsager blev 
undersøgelsen geografisk begrænset til 
tre af Danmarks gamle søfartsområder - 
Fanø, Svendborgsund og Aabenraaeg- 
nen. Nærværende publikation bygger på 
en bearbejdning af en del af det indsam
lede materiale.
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I en kort indledning giver forfatter
kollegiet en fortrinlig introduktion til 
forskningen i den maritime verdens 
kvindeliv. Derefter tegner bogens re
daktør i endnu en kort artikel et rids 
over nogle af søfartens lange linjer i ud
viklingen fra båd til supertanker. I et 
mere indgående studie gør han dernæst 
rede for søfartens udvikling i de tre byer 
Aabenraa, Fanø og Svendborg i tiden 
fra 1700-tallet frem til idag. Gennem 
sammenligninger af de tre byer belyses 
forskelle og ligheder.

Med henblik på at opnå en større vi
den om sømandskonernes placering i de 
maritime samfund har historikeren 
Tommy P. Christensen gennemgået fol
ketællingsmateriale fra de tre udvalgte 
lokaliteter i perioden 1801-1901. Un
dersøgelsen tager først og fremmest sig
te på at få et overblik over de maritime 
næringers indslag i de tre lokalsamfund. 
Tommy P. Christensen gør sit bedste for 
at vriste en viden om de anonyme skik
kelser ud af de historiske tællingers 
tørre tal.

Anderledes kød på har Birgitte Kragh 
haft i kraft af sit kildemateriale, der er 
breve og dagbøger fra 1800-årene. Men 
der er ikke meget af dette materiale, og 
det, der er, er tilmed socialt skævt, idet 
det hovedsagelig repræsenterer søfar
tens kvindelige elite, kaptajns- og offi
cerskonerne, og ikke matroskonerne. 
Det er et godt og spændende materiale, 
men da det hovedsagelig er kaptajns
konernes livssituation og opfattelser, 
der belyses, kan man ikke uden videre 
sige, at det synliggør sømandskonens 
historie.

Etnologen Kristina G. Due springer i 
sin artikel frem til vor egen tid og når i 
sin analyse af sømandskonemes livs
situation ganske langt ved hjælp af in
terviewmateriale, der jo anskueliggør 
helt anderledes end abstrakte tal. Det er 
en god og spændende artikel, selv om 
man som læser undertiden gerne ville 

have haft byttet om på rækkefølgen af 
interviewuddrag og forfatterkommenta
rer. Dersom man havde fået de citerede 
personer fyldigere præsenteret før de in
terviewuddrag, der nu kommer først, 
ville uddragene have været mindre ind
forståede og lettere at hitte rede i.

Repræsentanter for sømandskonerne 
selv - en tidligere og en nuværende for
mand for »Sømandskoneforeningen af 
1976«, Jette Haugaard og Kirsten Han
sen - fortæller i deres artikel om denne 
forenings dannelse og udvikling. Ved 
hjælp af bl.a. malerier, fotografier og 
tatoveringer analyserer historikeren 
Benno Blæsild dernæst omverdenens 
syn på sømandskonen. Samlingen af
sluttes med en glimrende kort sammen
fatning, hvor Morten Hahn-Petersen 
samler trådene.

Det er godt, sømandskonerne ikke 
længere er en hvid plet på landkortet, 
men som forfatterne fremhæver i ind
ledningen, er der stadigvæk masser af 
ubesvarede spørgsmål at tage fat på. 
Med denne introduktion har den kom
mende forskning imidlertid et godt ud
gangspunkt at tage afsæt i.

Svend Aage Andersen

Hans Veirup: Til taffel hos kong Valde
mar. Europas ældste kogebog efter 
to middelalderhåndskrifter  fra 1300- 
tallet. (Systime 1993) 123 s.

»Quomodo conficiatur pastellum de 
medullis ceruorum« - hvordan man til
bereder en postej af hjortemarv, får vi at 
vide i »Europas ældste kogebog«. Be
nene skal koges i ca. to timer, den kogte 
marv krydres med kanel og peber. Den 
skal serveres rygende varm. Her optræ
der ordet postej for første gang i danske 
kilder, ordet kommer af pastellum, som 
har slægtskab med ordet pasta, dej. An
dre opskrifter, som ser fristende ud er 
»høns på egne ben«, »spækhøne med 
salvie«, »hønsepostej med kommen«,
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»grøn druekompot med hvidløg« eller 
»sur hvidløgsauce til små fisk«. I alt 34 
retter på middelaldervis kan man lave til 
vennerne for at lade dem smage på an
retninger fra 1300-tallets gastronomiske 
kultur, her møder hverken kartofler eller 
citrusfrugter. Den lille pergamentsbog 
er fra ca. 1300 og vi kender faktisk nav
net på skriveren: munken Knud Jul i 
Sorø. Hans dialekt kunne tyde på, at han 
kommer fra Djursland og vi kender 
også fra Danmark yderligere tre versio
ner af den lille kogebog. Af alt at døm
me stammer dog kogebogen ikke fra det 
nordeuropæiske kulturområde, nej, vi 
skal snarere til Provence eller Langued- 
oc, hvor det oprindelig, nu tabte forlæg, 
formodentlig er skrevet i 1200-tallet. 
Arnestedet for middelalderens koge
kunst og opskriftsbøger er Sydfrankrig 
og mange opskrifter blev spredt over 
Vesteuropa i høj- og senmiddelalder 
som f.eks. »Das buoch von guoter spi
se« fra 1300-tallets Wurtzburg.

Aristokraties menuer var afsindigt 
kostbare og appetitten var umådehol
den. Hvis kongen var på besøg var der 
mindst ti retter. Da Erik Menved i 1311 
holdt sin berømte fest i flere dage for de 
tyske vasaller i Rostock foregik det med 
ridderturneringer, troubadourers minne- 
sang og overdådige middage serveret af 
ryttere til hest. I Sorø kloster var der, 
foruden broderkøkken og et svendekøk
ken for tilrejsende og verdslige arbejde
re, et herrekøkken til brug for abbed, 
bisp og kongebesøg, som da Valdemar 
Atterdag kom i 1354. En mægde kryd
derurter som muskat eller stærke kryd
derier fra klosterhavens lægeplanter 
brugtes for at sætte smag på kødet, men 
man kunne ikke lade sig nøje med det. 
De kostbareste krydderurter kom fra 
Orienten. De blev hentet så langt fra 
som Ceylon, Malabarkysten og Moluk
kerne og fra andre kilder ved, vi at der 
ikke blev sparet for at gøre maden så 
lækker som muligt. Erik Kjersgaard har 

beregnet, at et lille halvpund krydder
nelliker kostede det samme som en hel 
okse. Sødemidler var foruden honning 
sukkertoppe importeret fra Cypern og 
Kreta, hvor sukkerrør dyrkedes tidligt i 
middelalderen.

Denne charmerende og rigt illustrere
de bog kan varmt anbefales som inspi
rationskilde til fornyet madlavning ved 
næste gæstebud. Afdelingsforstander 
ved Danmarks Journalisthøjskole, cand. 
mag. Hans Veirup har skrevet en ud
mærket introduktion og ladet den gam
meldanske tekst optrykte med oversæt
telse. Kokken Hans Jørgen Pedersen har 
med stor ekspertise bearbejdet retterne 
til praktisk anvendelige opskrifter i det 
moderne køkken. Mads Stage har sørget 
for en lang serie udsøgte, morsomme og 
»lækre« tegninger som ekstra krydderi
er til de raffinerede opskrifter.

Michael Linton

Anton Borg og Erik Hesselager: Vejrha
ner og vindfløje. (Poul Kristensens 
Forlag, 1991). 164 s., 168 kr.

Vejrhaner og vindfløje finder man på et 
utal af bygninger både i Danmark og re
sten af Europa, men alligevel er dette 
den første bog på området. Teksten er 
skrevet af sognepræst Erik Hesselager, 
Mors, og for de mange fotografier står 
arkitekt Anton Borg. I fremstillingen får 
man blandt andet forklaringen på, hvor
for det blev hanen, der blev valgt som 
symbol og som vindfløjsmodel. Frem
stillingen begynder med vikingetidens 
skibe for derefter at tage til Asien og 
igen bevæge sig til Europa, og under 
denne rejse gengives en lang række af 
de forestillinger, der undervejs blev 
knyttet til hanen. Hvorfor hanen også 
blev et kirkeligt symbol, gives der lige
ledes en forklaring på. Men fremstillin
gen holder sig ikke kun til haner, der 
bringes også andre motiver som for ek
sempel havfruer, køer, heste og hånd-
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værksredskaber ind i teksten. Der er her 
tale om en meget interessant og levende 
fremstilling med meget omhyggeligt 
udformede informative billedtekster, 
desværre har billedteksterne på side 79 
byttet plads, men hvilken tekst der hører 
til hvilket billede er så indlysende, at 
der kun er tale om en skønhedsplet på 
en ellers anbefalelsesværdig bog.

Henrik Vedel-Smith

Kirsten Rykind-Eriksen: Smag og stil. 
Juvelér og sølvvarefabrikant V. 
Christesen 1850-1900. (Det Danske 
Kunstindustrimuseum, 1991). 46 s., 
60 kr.

C. Christesen virkede i København 
1856-1900, og var sin tids mest berøm
mede fabrikant inden for sit felt. Hans 
arbejder var i høj kurs hos publikum, og 
han forstod at markedsføre dem blandt 

andet ved at deltage i tidens store og tal
rige udstillinger, ialt 16 i perioden 1862- 
93, og altid med medalje eller hædrende 
omtale. Til sin virksomhed havde han 
knyttet nogle af tidens førende kunstne
re i ønsket om at forene kunst og hånd
værk. Der er tale om en velskrevet beret
ning om et firmas opkomst, storhedstid 
og afvikling sat ind i sin samtids udvik
ling. Ikke så meget den historiske som 
den kulturelle udvikling. Der er også 
tale om en beskrivelse af hvorfor et fir
ma må lukke, fordi der ikke er sørget for 
et generationsskifte og produktfornyel
se. Fremstillingen er blevet udgivet som 
et katalog over Christesens arbejder, der 
vistes på en udstilling i Det Danske Kun
stindustrimuseum 1991-92, og indehol
der en række illustrationer af produkter
ne, samt en oversigt over og beskrivelse 
af de 171 udstillede genstande.

Henrik Vedel-Smith

SLESVIG OG

Hans-Joachim Freytag: Der Pioner 
Konvent der Schwestern vom geme
insamen Leben und seine Urkunden 
(1468-1578). Quellen und For
schungen zur Geschichte Schleswig- 
Holsteins Band 100. (Karl Wach- 
holtz Verlag, 1992). 146 s. + 2 kort.

Hans-Joachim Freytags bog om nonne
klostret i Plön i Holsten falder i to afde
linger. Første del er en beskrivelse af 
klostret. Anden del er en udgivelse af de 
bevarede dokumenter fra Pionerkon
ventet, der i dag opbevares i Landes
archiv Schleswig-Holstein.

Beskrivelsen af klostret er udformet 
på en traditionel og omhyggelig måde. 
Det første, der tages fat på, er en fastslå
en af, hvor det ordensmæssigt har hørt 
til. I de tidligere fremstillinger har der

HOLSTEN

nemlig hersket nogen usikkerhed om 
dette. Det er uomtvisteligt, at søstrene 
har fulgt augustinerreglen. Men det er 
kun tilsyneladende oplysende, da flere 
forskellige ordner fulgte denne. Gen
nem et minutiøst detektivarbejde når 
Freytag frem til den konklusion, at 
søstrene og deres kloster i Plon må be
tegnes »Konvent der Schwestern vom 
gemeinsamen Leben«. De var ikke i 
streng forstand inkorporeret i en or
densorganisation, men da de blev visite
ret af prioren fra korherrerne i Sege- 
berg, mener Freytag, at de hørte til in
den for devotio moderna-bevægelsen. 
Klostret i Segeberg var nemlig knyttet 
til Windesheimer-kongregationen.

Under beskrivelsen af klostret bliver 
spørgsmål som organisering og indret
ning af det religiøse liv berørt, sådan
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som det blandt andet kommer til udtryk 
i Liibeck-bispen Albert Krummediges 
brev fra 1472, hvor deres regelsæt blev 
fastlagt. Videre rekonstrueres, hvor 
klostret lå i Plon, og der er en under
søgelse af, hvilke personer der var knyt
tet til klostret ordnet efter embedskate
gori. Der synes ikke at have været et 
snævert socialt rekrutteringsgrundlag til 
klostret. Derefter undersøges klostrets 
økonomiske forhold, relationerne mel
lem klostret og byen og endelig klost
rets sidste år. Med reformationen var 
dagene talte for klostret. I 1542 var der 
tale om at nedlægge det. Det forhindre
des, men det gik dog ned ad bakke for 
klostret, både hvad angik økonomi og 
antal søstre. Desuden blev klostrene i 
omegnen nedlagt ét efter ét, og i 1564 
blev det visiterende kloster Segeberg 
nedlagt. Endelig 1578 underskrev klost
rets moder og søsterforsamlingen et do
kument, hvorved de overdrog deres be
siddelser til hertug Johan den Yngre. 
Klostret var dermed nedlagt.

Bogens anden afdeling har først en re
degørelse for kildernes overlevering, og 
hvem der er udstedere. Desuden er der en 
redegørelse for, hvilket sprog de er affat

tet på, og for tidligere udgaver. I 1883 
blev der udgivet regester over 31 doku
menter, der stammede fra klostrets arkiv, 
men kun fire af kilderne har tidligere 
været trykt in extenso, og der har ikke 
tidligere været en samlet udgave. Ende
lig er der et afsnit om udgivelsesprincip
perne. Herefter følger de enkelte kilde
dokumenter i kronologisk orden. På 
trods af at klostret kun eksisterede i 90 år, 
er der 41 kildeenheder. Så følger en over
sigt, ligeledes kronologisk ordnet, med 
en angivelse af dokumenternes signatu
rer i det slesvig-holstenske landsarkiv og 
med angivelse af trykkested for dem, der 
tidligere har været offentliggjort. Heref
ter kommer en liste med de korte ind
holdsoversigter, der har indledt de enkel
te dokumenter i udgivelsen. Man får her
med en overskuelig samlet oversigt over 
indholdet af hvert enkelt stykke. Efter 
litteraturlisten mm. følger såvel et per
son- som et stedregister. Uundværlige 
redskaber, der forhøjer brugsværdien af 
en kildeudgivelse.

Udgivelse af kilder kan ikke andet 
end hilses velkommen, og det skal den
ne omhyggelige udgivelse da også.

Birgitte Langkilde

NORDEN

Robert Bohn & Michael Engelbrecht, 
Hg.: Weltgeltung und Regionalität. 
Nordeuropa um 1900. Studia sep- 
temtrionalia, Band 1, Hg. Hain Re
bas. (Peter Lang, Frankfurt am Main 
1992). 314 s.

Bogen er den første udgivelse i skrift
rækken studia septemtrionalia, som ud
gives af »Zentrum für Nordische Studi
en« ved universitetet i Kiel. Det forelig
gende bind indeholder bidragene fra et 

internationalt kolloquium, afholdt i Kiel 
1989.

Nordeuropa omkring år 1900 er bo
gens emne, og ideen er at belyse den 
gensidige kulturelle indflydelse mellem 
Nordeuropa og det øvrige europæiske 
kontinent, som udfoldede sig særligt 
markant omkring århundredskiftet. Til
gangen er tværfaglig. Gennem 18 bi
drag forsøger man at komme rundt om 
kulturen i dens mangfoldige aspekter; 
litteraturen repræsenteres i artikler om
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forfatterne Selma Lagerlöf og Martin 
Andersen Nexø; malerkunsten præsen
teres bl.a. i en artikel om landskabsma
leriet som præget af en særlig nationa
listisk trend i disse år, og en anden arti
kel fokuserer på forestillingerne om 
sundhed og sygdom, sådan som disse 
kommer til udtryk hos de både inden- 
og udenlandsk kendte nordiske malere i 
perioden. Diskussionen om en særlig 
nordisk tone i nordisk kunst dukker op i 
flere perspektivrige artikler om nordisk 
musik, først og fremmest hos Grieg, 
Gade, Sibelius, Carl Nielsen og Hugo 
Alfvén.

Udover sådanne decideret kunstori
enterede bidrag rummer bogen også en 
historisk-sociologisk-politisk oversigt 
over situationen i Nordeuropa omkring 
år 1900 samt et bidrag om Oscar Mon- 
telius’ og Sophus Müllers indflydelse 
på den europæiske udvikling inden for 
den forhistoriske arkæologi i slutningen 
af det 19. århundrede. Endvidere en dis
kussion af svensk indflydelse på muse
umskonceptionen i Tyskland samt en 
fremstilling af folkebevægelsernes be
tydning for udviklingen af den moderne 
velfærdsstat, sådan som den udfoldes i 
»den svenske model«.

Bogen når meget vidt omkring og er 
absolut anbefalelsesværdig, om man 
ønsker sig et tidsbillede af kulturelle 
strømninger mellem Norden og det 
øvrige Europa, dog især Tyskland, i pe
rioden omkring 1900. De enkelte bidrag 
er spændende og kvalificeres ved, at 
forfatterne stort set ikke forfalder, hvad 
man måske kunne forvente med bogens 
brede titel, til mere eller mindre overfla
diske fremstillinger af det luftige be
greb: ‘tidsånden’ i perioden. De forplig
ter sig hver især til analyser af det felt, 
de ved noget om. Da bogen netop rum
mer så mange artikler om så forskellige 
kulturelle tendenser, udgør den en hel
hed, hvor de enkelte bidrag står ved si
den af og kvalificerer hinanden.

Dog skal det siges, at man savner en 
afsluttende artikel, som forsøger at sam
le spørgsmål op, som er blevet antydet 
undervejs af de enkelte bidragydere og 
som også tematiseres i den afsluttende 
debat. Hvad vil ‘Weltgeltung’ egentlig 
sige og hvem eller hvad er målestokken 
for, om noget kan betragtes som haven
de generel kulturel gyldighed, altså ikke 
blot lokalt og nationalt, men også inter
nationalt? Det er spørgsmål, der knytter 
sig til diskussionen om forholdet mel
lem centrum og periferi og disses aldrig 
entydigt markerede grænser - en dis
kussion, der næppe medfører nogen 
stringent afklarethed, men netop derfor 
er des mere central.

Christa Lyke Christensen

Kari Tarkiainen: Finnarnas Historia i 
Sverige. 2. Inflyttarna från Finland 
og de finska minoriteterna under ti
den 1809-1944. (Nordiska Museets 
Förlag, 1993). 445 s.

»Så byggde finländare upp detta land, 
ej fosterland, ej främmande heller. 
Ingen vet vad de kände, ej vad dem 

band.
De byggde upp det rike som än gäller«.

Med dette citat fra »Invandrarnas sång« 
fra 1982 indleder forfatteren til dette 
digre værk, det andet bind af en impo
nerende og grundigere oversigt over 
finnernes historie i Stockholm, Uppsala 
og i mange andre byer samt naturligvis 
»Finnmarkerna« i det vestlige Sverige 
og den finske befolkning i Tornedalen. 
En del af det kildemateriale, som ema
nerer fra 1800-tallets første del, blev 
simpelthen stjålet fra Riksarkivet af 
»den evige studenten og fosterländske 
arkivtjuven« C. A. Gottlund under hans 
tid som ansat 1830’erne, da han kopie
rede eller tog originalerne med hjem til 
Finland. For senere tider kompletteres 
dette materiale med en stor mængde
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utrykte dokumenter i RA samt mange 
lokale arkiver: breve, mødereferater fra 
finske foreninger eller den finske kirke 
med sogn i Stockholm. Et omfattende 
statistisk materiale giver basis for et 
stort antal tabeller, kort og grafer med 
en angivelse af hvorfra indvandringen 
kom og hvortil den gik. De fleste emi
granter havde svensk som modersmål 
eller andet sprog, men der fandtes også 
rent finsksprogede minoriteter: »Skogs- 
finnarna« i Varmland (med tentakler 
ind i Norge) samt Tornedalsfinnerne.

Freden i 1809, hvor Sverige tabte 
Finland til zar Alexander, indebar ikke 
et brud, men satte en proces i gang som 
næsten ubemærket forvandlede finner
ne til udlændinge. Hurtigst gik det in
denfor det militære område, mens en 
række civile embedsmænd og rige 
købmænd blev boende i Stockholm. De 
finlandsfødte var en relativ stort befolk
ning i hovedstaden og en del, mest me
nige soldater, blev boende. Måske også 
den knægt, der var model til den fin
landske digter J. L. Runebergs »Sven 
Dufva«, som alene kæmpede på Virta 
Bro og dræbte mange anstormende rus
sere. Systematisk præsenteres en 
velskreven oversigt over hele den socia
le skala fra den enkle kammerjomfru til 
de mest kendte navne: digteten og bi
skoppen Frans Mikael Franzén samt 
den nordiske kvindebevægelses store 
navn: Fredrika Bremer; den berømte 
polarforsker A. E. Nordenskjold kom 
også fra Finland.

En stor del af det finske sogn (Finska 
forsamlingen) i Stockholm bestod af 
medlemmer, som var enlige f.x. kam
merpiger, karle og tjenere og deres op
rindelse bliver omhyggeligt klarlagt li
gesom de højtaflønnede embedsmænd 
får udførlige biografier. En længere tids 
ophold i Sverige var naturligt for mange 
førende finske kulturpersonligheder og 
kunstnere indtil Krimkrigen på grund af 
kong Oscar Is antirussiske propaganda 

vanskeliggjorde nærmere kontakter. 
Men i »finnskogarna« levede den finske 
befolkning videre og beholdt sit sprog 
og mange andre karakteristiske træk 
som f.x. dragter, men omkring 1900 for
svinder det finske sprog langsomt ud af 
billedet og »finnskogarnas poet« Dan 
Andersson fra finsk slægt skriver på et 
vidunderligt svensk.

Men omkring 1900 vender udviklin
gen og i vort århundrede begynder fin
nerne at komme som flygtninge: først i 
forbindelse med Finlands russificering, 
1918-20 kommer de »røde« soldater ef
ter et knusende nederlag mod de hvide i 
borgerkrigen, og efter nogle rolige år i 
mellemkrigstiden kommer masseflug
ten under den anden verdenskrig, hvor
under ikke mindst ca. 70.000 krigsbørn 
fik et hjem i Sverige.

Som helhed er bogen ikke mindst takket 
være sine fantastiske fine illustrationer, 
et pragtværk. Man kan næppe tænke sig 
en bedre og mere engageret fremstilling 
af nabofolkenes kontakter, som også er 
en guldgrube for personalhistorien.

Michael Linton

Anna Götlind: Technology and Religion 
in Medieval Sweden. (University of 
Göteborg, 1993). 262 s.

I 1990 publicerede forfatteren til denne 
doktorafhandling en artikel om cisterci- 
enserklostrenes betydning for den tekni
ske udvikling i Norden, der blev an
meldt i Historie 19,1. Anna Götlind, en 
af Erik Lönnroths elever, var nået til 
den konklusion, at tekniske innova
tioner ikke blev spredt fra klostrene til 
deres umiddelbare nærhed eller omegn. 
Cistercienserordenen har altså ikke i så 
høj grad som den førende specialist in
denfor forskningen vedr. middelalde
rens tekniske udvikling, den amerikan
ske professor Lynn White Jr., vil hævde 
haft så stor betydning som formidlere af
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ny viden indenfor det teknologiske om
råde. I uforandret form indgår denne ar
tikel som kapitel 2. efter at forfatteren i 
en indledning har foretaget en forsk- 
ningsovesigt og udbygget sin tese om 
de kirkelige institutioners ringe betyd
ning for teknologiens udbredelse inden
for de nordiske lande i middelalderen.

To problemstillinger bliver altså af
handlingens hovedtemaer: Hvor meget 
bidrog kirken, specielt klosterordenerne 
til den tekniske udvikling og kan vi fin
de spor af dette i kirkens kalkmalerier 
og den religiøse litteratur? Særlig stor 
interesse knytter sig naturligvis til den 
hellige Birgitta og hendes klostergrund
læggelse i Vadstena ved Vättern, cen
tralt i middelalderens Sverige. Systema
tisk undersøger doktor Götlind kildema
teriale for at belyse jernfremstilling og 
jernhandel omkring det kloster, som den 
kendte middelalderforsker Lars-Arne 
Norborg betegner som »Storföretaget 
Vadstena Kloster«. For den tekniskt in
teresserede er Götlinds undersøgelse af 
klokker og astronomiske ure meget 
spændende. Det naturlige udgangspunkt 
er det pragtfulde Horologium mirabile i 
Lunds domkirke, men vi har mange an
dre ure af meget fin konstruktion. Hvor 
meget teknisk information kan vi hente 
i den hellige Birgittas omfattende Rele- 
vationer? Ja, lidt kan man måske finde 
her, men stort set er resultatet negativt. 
Derfor foretager forfatteren en metodisk 
interessant analyse af kalkmalerierne og 
påpeger det kildekritiske problem, at vi 
ikke ved hvor mange informationer, vi 
her kan hente om det lokale samfunds 
tekniske fremskridt, eftersom kalkma
lerne ofte lod sig inspirere af forlæg fra 
den religiøse litteraturs miniaturer og 
forlæg fra andre kulturer, f.x. den syd
europæiske vindyrkning.

Anna Götlind kommer atter til det re
sultat, at kirken ikke har spillet en særlig 
stor rolle som formidler af teknisk viden 
og peger på nødvendigheden af fornyet 

forskning indenfor det verdslige område 
for at finde frem til, ad hvilke veje in
formationen kom til Norden. Man un
drer sig dog over, at cisterciensermun- 
kenes brug af vandkraft og deres avan
cerede opmåling af vandhøjder for at 
finde frem til anlæg af vandmøller ikke 
bliver nærmere undersøgt. Det er vel 
også muligt, at kirken har bidraget til at 
formidle informationer - den har jo 
været yderst centralt placeret, da det 
gælder internationale kontakter - men 
vandrende håndværkere fandtes jo også 
dengang. Klart og logisk fremlægger 
Anna Gotlind sin tese og hendes af
handling vil blive et godt udgangspunkt 
for hendes egen og andres forskninger - 
en god ting er jo at den foreligger på en
gelsk.

Michael Linton

Hans Fredrik Dahl: Vidkun Quisling. En 
fører biir til. (Aschehoug 1991) 537 
s. - En fører for fail. (Aschehoug, 
1992). 747 s.

Lad det straks være sagt: Selvom det er 
nr. 7 eller 8 i rækken af biografier om 
den norske NS-leder, er den ingenlunde 
overflødig og slet ikke en gentagelse af 
de forrige. Den er et originalt studium af 
emnet, og på næsten alle punkter hæver 
den sig højt over sine forgængere.

Først og fremmest er værket virkelig 
en biografi. Det er Quisling selv, der er 
hovedpersonen fra første til sidste side, 
mens f.eks. Oddvar Høidal i sin bog fra 
1988 - den hidtil bedste - lod manden 
forsvinde til fordel for NS i 1933, fort
satte med almindelig norsk okkupa
tionshistorie frem til 1945 og først trak 
Quisling op af hatten igen, da han efter 
krigsafslutningen blev stillet for retten 
og dødsdømt. Hos Dahl er det virkelig 
personen Vidkun Quisling, vi følger 
gennem alle årene, fra hans deltagelse i 
Nansens humanitære hjælpearbejde i 
Rusland i 1920erne, over hans tid som
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forsvarsminister i begyndelsen af 
1930erne og partileder i årene derefter 
til krigsårene, hvor hans navn blev syn- 
omymt med tysk kollaboratør. Ambitio
nen har været at tegne et billede af, 
hvordan Quisling opfattede sig selv og 
sin omverden, og hvordan han reagere
de på de forskelligartede udfordringer, 
hans tilværelse blev så rig på. »Jeg har 
holdt meg til historien slik den i sine ho- 
vedtrekk måtte se ut fra hans horisont«, 
skriver forfatteren i forordet til 2. bind.

I det væsentlige er dette også lykke
des - takket være en meget omfattende 
granskning af både Quislings eget og en 
række andre arkiver, som også har bragt 
nyt frem af almen historisk interesse. 
Navnlig er Dahl dykket ned i de omfat
tende teoridannelser, Quisling fra sin 
tidlige ungdom tumlede med, og som på 
nogle, omend langtfra alle punkter fore
greb hans endelige nazistiske ståsted. 
Dog er der visse steder en tendens til at 
tillægge hovedpersonens egne udsagn 
en lovlig stor vægt, en tilbøjelighed til 
at skrive »mente« i stedet for »sagde«. 
Således besvares spørgsmålet om Quis
lings motiv til at gribe magten 9. april 
1940 sort set kun med, at han selv be
tegnede sin fatale handling som en 
pligt, hvilket jo ikke kan undre nogen.

Af særlig interesse for danske læsere 
er beskrivelsen af forholdet mellem Qu
isling og hans danske kollega Frits 
Clausen. De traf hinanden under det ita
lienske forsøg på at skabe en fascistisk 
internationale, der begyndte med kon
gressen i Montreux i 1934, og holdt den 
personlige forbindelse vedlige til besæt
telsen. De stod godt til hinanden, den al
tid snaksomme dansker og den vanligt 
tavse nordmand. Quisling syntes godt 
om Frits Clausen, som på sin side om
fattede Quisling med næsegrus beun
dring. Af tankegang var de særdeles 
forskellige, og ingen af dem passede 
rigtigt til nationen. Quislings horisont 
var global, Frits Clausens sønderjysk. 

Og mens den tyske inspiration var evi
dent i Danmark, opfattede Quisling ikke 
NS som en national variant af Hitlerbe
vægelsen, men som et produkt af hans 
egen originale tænkning. Alligevel end
te resultatet med at blive omtrent det 
samme, og på et centralt punkt, antise
mitismen, overhalede Quisling endda 
Clausen søndenom.

Det er ikke rigtigt som Dahl hævder, 
at Quislings dilletantiske forsøg på at 
danne regering 9. april 1940 virkede af
skrækkende på Frits Clausen, at denne 
tog afstand fra sin norske kollega og er
klærede, at han ikke ville »sidde på de 
tyske bajonetter i lighed med Quisling«, 
som en af hans meningsfæller forklare
de under retsopgøret. I et brev til en ven 
og partifælle 14. april udtrykte han 
tværtimod sin »glæde over, at Quisling 
har fået ansvar for en kommende nor
disk udvikling i Norge«, og fremhæve
de, hvordan han under deres møde i 
København 10 dage før havde lovet 
Quisling al mulig hjælp, hvis han selv 
kom til magten - med et underforstået 
håb om gensidighed, da det nu var gået 
omvendt.

Det leder frem til et andet punkt, hvor 
dansk og norsk besættelseshistorie 
krydser hinanden spor, nemlig kontra
sten mellem de politiske forhold, som 
navnlig blev skarp, da Hitler i somme
ren 1940 afbrød Terbovens forsøg på at 
nå til forståelse med de norske stor
tingspolitikere og 25. september satte et 
råd domineret af Quisling og hans folk i 
spidsen for den norske administration. 
Meget er skrevet om de intriger, der 
bragte Quisling til magten, mindre om, 
hvorfor det skete.

Dahl lægger vægt på Quislings besøg 
i Berlin i december 1939 og navnlig et 
udsagn fra Hitler om, at den norske par
tileder dengang indlagde sig fortjeneste 
ved i tide at advare ham om vestmagter
nes plan om selv at okkupere Norge. 
Det kan have været en af Hitlers sæd-
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vanlige kategoriske erklæringer, hvor
ved han gjorde sine omgivelser op
mærksom på, at sagen var uddebateret, 
og kan i alle tilfælde højst forklare, at 
han valgte Quislings person på trods af 
rigskommisærens protester. Derimod 
ikke, hvad Hitler ville bruge et nazistisk 
styre i Norge til, skønt dette er essen
tielt, når man vil forstå den følgende ud
vikling.

Dahl - og andre norske historikere 
med ham - har kun sporadisk interesse
ret sig for at se udviklingen i Norge som 
led i et større mønster, en tysk målsæt
ning. Eller rettere to målsætninger. Dels 
en kortsigtet, der gik ud på at vinde kri
gen, dels en langsigtet, hvorved frugter
ne af den forventede sejr skulle bringes 
i hus.

At Quislingstyret havde sin plads i 
efterkrigskonceptionen, er der ikke tvivl 
om. Aktuelt talte alt for at nyttiggøre sig 
den samarbejdsvilje, der var i ledende 
norske kredse, og de økonomiske rela
tioner forblev da også uden for Quis
lings rækkevidde. Dahl fremhæver, at 
der fra tysk side blev lagt afgørende 
vægt på, at NS fik fremgang, og i så 
henseende ligner den politik, der i som
meren 1940, da sejren syntes inden for 
rækkevidde, blev indledt i både Dan
mark, Holland og Norge, hinanden: de 
nazistiske partier skulle styrkes, de tre 
befolkninger nazificeres. I Danmark var 
bestræbelserne for at nå dette mål stort 
set begrænset til at understøtte DNSAP 
økonomisk. Men målet var på længere 
sigt det samme.

Det er korrekt, når Dahl fremhæver, 
at Hitler trods opfordringer fra Tysk
lands mindre allierede nægtede at udtale 
sig om, hvilken europæisk orden han 
tilstræbte, og i detaljer vidste han det 
næppe heller selv. Men formlen »Den 
storgermanske Rige« - som ikke måtte 
bruges i udadvendt propaganda - havde^ 
dog et vist indhold. Blot lå det ikke, 
som Quisling - og Dahl - antog, på juri

disk, statsretligt plan. Om de enkelte 
»germanske« stater skulle være i for
bund med Tyskland eller indlemmes i 
det, var i Hitlers racistiske tankegang et 
uvæsentligt spørgsmål, der kunne løses 
»so oder so«. For ham var det »blodet«, 
folkene, der talte, og klart lå kun, at 
nordmænd, danskere etc. skulle vindes 
for nazismen, fordi de skulle supplere 
tyskerne i det væbnede herrefolk.

Quislingstyret i Norge blev besluttet, 
mens Hitler endnu troede at have sejren 
inden for rækkevidde, og bestemmende 
for dets kranke skæbne blev, at denne 
udsigt snart efter fortonede sig i en uvis 
fremtid. Krigsperspektivet blev atter 
dominerende, og derfor blev de halve 
løfter om udvidet kompetence efter et 
halvt år ikke opfyldt, skønt det aner- 
kendtes, at NS havde haft en betydelig 
fremgang i medlemstal. Ejheller lempe
des den grove økonomiske udbytning af 
Norge. Her som i Danmark var nazifice
ringen nu prioriteret ned, underordnet 
krigens behov. At Quisling 1. febr. 1942 
blev indsat som statschef, blev kun en 
kosmetisk og omkostningsfri indrøm
melse.

Tilbage var dog et felt, hvor de stor
germanske bestræbelser gik hånd i hånd 
med krigens behov, nemlig hvervningen 
til Waffen-SS, der i Norge begyndte i 
december 1940. Det er ikke rigtigt, som 
Dahl skriver, at Standarte Nordland, der 
optog de første skandinaver, var oprettet 
kort forinden. Hitlers ordre var date
ret 20. april 1940, og i Danmark gen
nemførtes den første hvervekampagne 
i maj-juni. Formålet var naturligvis at 
skaffe soldater. Men derudover hav
de det et politisk perspektiv, som 
Himmler lagde stor vægt på: Waffen-SS 
skulle være den fælles storgermanske 
hær.

Det virker derfor besynderligt, når 
Dahl anfører, at den oprindelige aftale 
mellem Quisling og Terboven om opret
telsen af den norske legion ved Rus-
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landskrigens udbrud i juni 1941 gik ud 
på, at den skulle underlægges værne
magten. SS havde monopol på hverv
ning i »germanske« lande, og det må de 
begge have vidst. Den norske blev da 
også ligesom den hollandske legion og 
Frikorps Danmark en del af Waffen-SS, 
omend den som disse blev organiseret 
efter nationale linier. Det havde været 
frugtbart, om Dahl havde interesseret 
sig mere for Himmler, hvis indflydelse 
på »germanske anliggender«, herunder 
forholdet til de nazistiske bevægelser, 
blev stadig større. Han har således helt 
forbigået den episode, der udspilledes, 
da Quisling i marts 1942 overspillede 
sine kort og bad om at få en del af de 
norske frivillige trukket hjem. Som det 
fremgår af Himmlers forbitrede tele
gram til den højere SS- og politifører 
Wilhelm Rediess, optog Himmler dette 
særdeles unådigt, og det kan have bidra
get til, at Quisling fra sommeren 1942 
stort set var lagt på is.

Står der således stadig en række 

spørgsmål tilbage, når det gælder for
klaringen af Quislings politiske skæb
ne, forklejner det ikke den imponeren
de indsats, hvorved Hans Frederik Dahl 
har kortlagt og analyseret NS-førerens 
liv og tankegang. I så henseende savnes 
mest, at værket havde været rundet af 
med en karakteriserende sammenfat
ning, et enklere bud på, hvad slags 
mand Vidkun Quisling var. I det afslut
tende kapitel om retssagen tager Dahl 
afstand fra forsvarerens påstand om, at 
Quisling var en »gåde«. Det frem
hæves, at han i samvær med folk, han 
var på bølgelængde med, vedblev at 
være en flink og behagelig person, og 
gennem hele bogen fremhæves konti
nuiteten i hans tankegang, ligesom man 
må slutte, at Dahl - som i sin tid retten 
- anerkender oprigtigheden i Quislings 
nationalt norske sindelag. Men det hav
de ikke været spild af papir at føje en 
konklusion på 10 sider til de øvrige 
1100.

Henning Poulsen


