SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Hi A"

TR()ELS;LUND
v

.' T

'

i

Dagi igt.
Liv i
Bfé&én
' '^■p'

• ‘

. •

I

x\

A

1

►

jgOfiW i
^«31
1VÜ Rk'^i

VI
I

mP1? *1

SA
mi
V/
I. I
-11
jm

Bala I
. i 1%:&

;

I

&
A

* n<

rl I
1

I

W *w%

4a

J^W*1 B^tW Bl < *1 $ *1f
* M ’ l»^ B *\v 4
XA

1

VI
t

HWr

*M
IM 1
I» X i 4V
ÄÄt 1
»R. 3
11
1I w

^<11 < B

tM 4<' ** wi
1W

M

*
\W
' W *
W" «
J’t\qjv
GYLDENDAL
1

I

\

I

t

TROELS-LUND

Dagligt Liv i Norden
„Der er grund til at hilse den ny
udgave med høje fryderåb - få
værker i den historiske litteratur
i almindelighed og den danske i
særdeleshed er mere inspirerende
og mere underholdende - lad en
15-16-årig finde den på reolen
og risikoen for, at hun eller han
kommer til at studere kultur
historie eller historie er overhæn
gende! Alle aldersklasser bliver
fascineret af Troels-Lunds evne
til at gøre selv den mest daglig
dags detalje interessant og betyd
ningsfuld i den større helhed det 16. århundrede. Gyldendal
har ladet Erik Kjersgaard besør
ge nyudgivelsen, og det er et helt
rigtigt valg ... og for at gøre ny
udgivelsen helt fortræffelig, er
der tilføjet en udførlig up-todate bibliografi, udarbejdet af
Lilli Friis.“
- Kristian Hvidt,
Berlingske Tidende
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I

Der er næppe noget andet ydre livsvilkår, der kommer føden nær
i betydning. Af sund og tilstrækkelig næring afhænger barnets
vækst og udvikling, den voksnes legemlige og åndelige velbefin
dende.
Hos de nordiske folkeslag viser fødemidlernes udviklingshistorie
sig som en jævn fremadskriden. Vi møder ikke her som i de syd
europæiske lande disse bratte omvæltninger, hvor en udviklet kul
tur med ét må bukke under i kamp mod et indvandret folks råere
tilstand. Derhos er udviklingens gang for Nordens vedkommende
ligesom tegnet med fastere træk, for så vidt det barske vejrlig her
forstærker trangen til føde, samtidig med at det letter dens opbe
varing. I begge disse to henseender afgiver forholdene i Norden
eksempel på en naturlig og tydelig udvikling.
Det første trin, som vi formår at skelne, er tilstanden i den så
kaldte „ældre stenalder“, en kulturperiode, der for Nordens ved
kommende almindeligt henføres til mindst 3000 år før Kristi fød
sel.1 De mærkelige ældste „køkkenmøddinger“, affaldsdynger fra
hin tids måltider, åbner os indblik i den daværende befolknings
levemåde. Endnu er arnestederne kendelige, spor af kul og aske,
spredte potteskår mellem skaller i millionvis af spiste østers, mus
linger og snegle og utallige knogler af dyre- og fuglevildt, ofte spal
tet for at uddrage marven - alt et levende billede af et fisker- og
jægerfolks hjem, en flygtig lejrplads på slægternes stadige togt efter
føde.
Hin befolkning har kendt til at frembringe ild; den har frem
deles haft færdighed i at brænde lerkar. Men tør vi heraf slutte, at
den også har haft til sædvane altid at koge og stege sin føde? Vi står
her ved et spørgsmål af største betydning for bestemmelsen af ikke
blot denne, men også de følgende tidsaldres levemåde.
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Tilsyneladende ligger den slutning så nær, at man i hin tid har
plejet både at stege og koge. Men med nødvendighed følger dette
ikke af, hvad der foreligger. Kullet og asken kan for en stor del hid
røre fra vinterbål, tændt blot til menneskers varme. Potteskårene
kan for størstedelen være rester af drikkeskåle og drikkebeholdere,
ikke af kogekar. Og de svedne knogler kan ligesom de mange bruge
lige, men ubrugte redskaber, våben og smykker, der findes hen
kastet mellem affaldet, hidrøre fra festmåltider med offergaver
bragt til guderne, en skik, der den dag i dag kan iagttages hos
mange vilde folkeslag. Stegning og kogning kan med andre ord
have været undtagelsen, ikke reglen. Strengt nødvendig er da hin
forklaring ikke. Og meget taler imod den.
Thi endnu så langt ned som i det 16. århundrede beretter en
kyndig forfatter, Olaus Magnus, at de nordiske folk spiser kødet
blot saltet, enten lufttørret eller røget, men uden at koge det.2 Og
selv ned til vore dage har den skik holdt sig i Norden: at spise
„spegekød“, det er kød, der blot har været ophængt i røg, men i øv
rigt er råt. Sådanne sædvaner kan umuligt være fremvokset af en
oprindelig tilstand, hvor det var skik at koge og stege det, der skulle
nydes.
Den egentlige grund, hvorfor vi underskyder en tænkt kogning
og stegning, er vor egen modbydelighed for det blodige. Denne er
imidlertid af langt senere oprindelse. Den stammer fra det gammel
testamentlige: „Du må ikke spise kød med blodet i, thi blodet er
sjælen,“ 3 og har først i følge med kristendommen vundet indgang
hos de nordiske folk. Og selv ikke endnu har den fuldt ud gennemtrængt bevidstheden. Endnu nydes i Norden og det nordlige Tysk
land de for andre folkeslag så modbydelige retter: blodpølser og

Et af de prægtigste vidnesbyrd om korndyrkning i oldtidens Danmark er
den mandshøje beholder af ler, der engang i tidlig romersk jernalder
stod i en gård ved det nuværende Ginderup i Thy. I allernyeste tid er
den teori blevet fremsat, at det er en ovn til brødbagning. Man skal have
fyret gennem hullet forneden og klasket dejen fast indvendig på den
varme væg foroven. Det forekommer dog mere sandsynligt, at det er
en kornbing - dvs. en lille silo til opbevaring af korn. Man kan da have
„tappet“ kornet ud af det runde hul. (Nationalmuseet).
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blodkager. Endnu fortæres i England kødet ofte kun halvstegt og
rødt, medens blodet undskyldende betegnes som saft.
Vist er det, at selv langt ned i oldtiden fandtes denne afsky for
blodet og det blodige ikke hos nordboerne. Hvor ofte fortælles det
ikke i sagaerne, at den og den har drukket af et fældet uhyres blod
for at arve dets kraft. Ja selv menneskeblod, slagne fjenders blod,
drak man. End ikke kristendommen formåede straks at få bugt med
denne skik. Efter at Danmark længst var kristnet, hører vi endnu
omkring år 1080 om en af landets mægtigste høvdinger, Eigil Ragnarsøn på Bornholm, at han efter en kamp har stillet sin tørst ved
at drikke af de faldnes blod. Og den offentlige mening fordømte
ham ikke. Stemningen var åbenbart for ham både da og senere, da
han på grund af gentagne sørøverier endelig blev domfældet af
Knud den Hellige, overmandet og hængt.
Man vogte sig altså for at overføre en senere tids begreber og til
stande på hine oprindelige forhold. Den ældre stenalders folk har
uden tvivl med velbehag både spist det blodige og drukket blod.
Kogning og stegning af kød forblev vistnok i lange tider en tillav
ningsmåde, der kun vankede ved de sjældne og højtidelige lejlig
heder, ved offermåltider og hos høvdingen ved fest. Kogning blev
først nødvendig langt senere ved tillavning af herreretten grød. Der
for fik også det dertil nødvendige kar, gryde, sit navn efter grød.
Først vikingetogene og den fremtrængende kristendom lærte, at
man i de sydlige lande brugte altid at koge eller stege, og det blo
dige måltid var at anse for en ligefrem synd. Endnu når Saxo skal
udmale forskellen mellem Stærkodder og den overforfinede kong
Ingild, ved han ingen anden betegnelse end, at hin holdt på, at
føden skulle være utillavet, denne lod kødet først koge og derpå
stesæ.
o 4
Efter den ældre stenalder fulgte den yngre, det atter afløstes af
bronzealderens og jernalderens forskellige perioder. Vi er vel ikke
i stand til i det enkelte at bestemme levemådens ejendommelig
heder inden for hvert af disse udviklingstrin, men vi kan tydeligt
påvise den store forskel, der adskiller det hele tidsrum både fra den
tid, der gik forud, og fra den der fulgte efter.
Det afgørende fremskridt, der foregik i den yngre stenalder, var,
at befolkningen gik over fra at være et blot jæger- og fiskerfolk til
også at drive kvægavl og nogen agerdyrkning. Betydningen af denne
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Helt ned mod vor tid har bønderne mange steder opretholdt den gamle
form for husholdning, hvor man vinteren igennem tærede på egne forråd
af konserverede madvarer. Man kendte kun til tørring, rygning og salt
ning, hvilket medvirkede til at give kosten et meget ensformigt præg.
I Frilandsmuseets smålandske loftbod (se bind 1 side 268) har man gen
indrettet den øverste etage som et fadebursloft. I tønder og kar kunne
saltmaden ligge; i kroge under loftet ophængte man pølser og andre
røgvarer. (Frilandsmuseet).
sidste erhvervsgren må dog næppe anslås for højt. Middelalderen
igennem og selv langt ned i den nyere tid vedblev agerdyrkningen
at spille en kun liden rolle sammenlignet med nutids forhold. Det
er således oplysende for tilstanden i middelalderen, at tyske ud
sendinge, der år 1128 har gæstet Danmark og utvivlsomt besøgt
Skåne, kunne udtale deres dom over landet således: jagt, fiskeri og
kvægavl udgør Danmarks rigdom, kornavl er der kun lidet af.5
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På fødemidlernes område var de til dette omslag svarende frem
skridt meget betydelige. Mest iøjnefaldende var de uden tvivl, hvad
drikke angår. Foruden de hidtil kendte, vand og blod, fik man nu
mælk og næppe længe efter også øl og mjød. Mælk afgav både som
nymalket, sød, og som hengemt, sur, en ypperlig læskedrik. 01 må
ifølge sagens natur, da der kun avledes lidet korn, i lange tider have
været en kostbar drik, der selv hos de rige ikke vankede til daglig,
men kun frembares ved festlige lejligheder. Det er næppe tilfældigt,
at ordet „øl“ i de nordiske sprog er gået over til at betyde gilde:
barsel (barnsøl), fæstensøl, gravøl. Mjød var ligeledes kun festdrik.
Vel måtte der under datids forhold kunne indvindes en betydelig
mængde honning. Kun en ringe del af landet var virkelig opdyrket,
resten lå hen, skovbund og overdrev, som et milevidt blomster
tæppe. Men ikke al honning lavedes til mjød; en stor part nødes
uden tvivl rå eller anvendtes som i en langt senere tid sukker.
Foruden honning har man tidligt lært at skaffe sig en anden nød
vendighedsartikel til madlavning: salt. I Danmark indvandtes dette
ved brænding af saltholdigt tang, i Norge ved kogning af havvand
på kysten. Sverige var ugunstigt stillet, for så vidt dets beliggenhed
ved den halvferske Østersø udelukkede beboerne fra denne nemme
indvindingsmåde. De måtte da nøjes med at få det indført fra na
boerne. Samtidigt med ølbrygning har man sikkert også lært at til
virke eddike, der jo med lethed lader sig lave af øl. Når så hertil
kommer, at mange vildtvoksende planter delvis må kunne have er
stattet de egentlige krydderier, har man uden tvivl tidligt haft en
trinrække færdig, hvor intet væsentligt led manglede, hverken det
søde eller det sure, det bitre eller det skarpe.
En meget gammel anvendelse af korn har det været at knuse og
male det til mel mellem to sten og derpå koge dette sammen med
mælk. Den herved dannede ret, grød, er den ældste varme ret, som
kendes i Norden. Den forenede mange gode egenskaber; den var let
at lave, nem at opbevare, kornet blev i den først ret spiseligt, mæl
ken fik en forøget fedme. Den var oprindelig festret og blev alles
yndlingsret. Ingen ret omtales så hyppigt som den fra det øjeblik,
de skriftlige optegnelser begynder. Navnet „grød“ har i årtusinder
udøvet sit trylleri i Norden. Det var den ret, der i oldtiden kogtes
på arnestuens ildsted, den første, som søfarende søgte at skaffe sig,
når de efter opholdet om bord, hvor der ikke vankede varm mad,
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satte fod på landjord; det er den samme, der for en del endnu hos
Nordens almue indtager den dobbelte plads som daglig kost og som
festspise. Det er da mere end en blot sproglig kuriositet, det er til
lige betegnende for to folkeslags forskellige levemåde, når, som
ovenfor berørt, det nordiske navn for kogekar: „gryde“ er i nær
slægt med „grød“, medens der på fransk af betegnelsen for kogekar:
pot er afledet potage, suppe, og potager eller potagére, køkkenhave.
Spillede således grød en betydelig rolle som næringsmiddel i Nor
den, så peger meget hen på, at brød kun har været lidet alminde
ligt. Vi er ude af stand til at afgøre, når den skik at bage brød er nået
herop. Den hører åbenbart hjemme under sydlige forhold, hvor
tørt brød og vin passer ypperligt sammen. I Norden bagtes vel brød
i vikingetiden, men rimeligt er det, at det først er blevet almindelig
skik at nyde brød, efter at kristendommen var indført. Det måtte
give dette næringsmiddel et ikke ringe værd i den almindelige be
vidsthed, at det udgjorde et af nadver-elementerne og blev udtryk
kelig nævnt i „fadervor“.
Rodløs som skikken var i de nordiske forhold omdannedes imid
lertid atter det tørre brød heroppe på en ejendommelig vis. Man
fandt nemlig på dels at koge brødet sammen med øl, dels at be
stryge det med smør og deretter belægge det med skiver af ost eller
sul. Således opstod de to særligt nordiske former for spise: øllebrød
og smørrebrød. Heller ikke om tiden for disses opkomst ved vi sik
ker besked. Kun så meget tør vi med bestemthed slutte, at i den
ældste tid har såvel øllet som smørret været alt for dyrt til, at disse
to former for spise kan have været synderlig andet end herreretter.
Først langt ned i middelalderen blev øllebrød almindelig i Dan
mark og holdt sig her, indtil den gamle yndlingsret i det 18. århun
drede begyndte at fortrænges af kaffe og te. Og ikke før end om
kring år 1800 begyndte nydelsen af smørrebrød ret at brede sig i
Danmark, hvor denne form for spise siden da har været i stadig
tiltagen.
Det ældste brød i Norden har uden tvivl været byg- og havrebrød.
Hvad formen angår, så synes man i det mindste i Danmark i reglen
at have bagt brødene i den runde bolleform, de såkaldte „lever“.
Først i det 16. århundrede forøgedes denne form med den firkan
tede, langagtige.
På kødspisernes område bestod den yngre jernalders store frem-
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skridt i, at man indvandt alle de lamme husdyr til føde. Svinet, ge
den, fåret, oksen og hesten afløste efterhånden fortidens vildt eller
udfyldte hullerne, når dette skortede. Thi den fordel blandt mange
andre frembød disse husdyr, at de kunne holdes i live og slagtes,
når tid var, og måtte ikke som vildtet fældes straks, når man traf på
det. Det synes, som om kødet af de to, hvis mælk man ikke benyt
tede, svinet og hesten, har nydt højst anseelse; svinekødet på grund
af dets naturlige fedme, der aldrig lod det blive helt tørt; hestens
måske på grund af den egne, berusende kraft, som det unge dyrs
kød skal eje. Medens svinekød nødes året rundt, uden at man blev
træt deraf, lader hestekød til fortrinsvis at være blevet fortæret ved
de store offerfester. Til dagligt hold spistes det uden tvivl kun, når
omstændighederne nødte til at slagte et tilskadekommet dyr, eller
når f. eks. på vikingetog skaren var henvist til at slagte sine heste
for at opholde livet.0
Ad forskellige veje kan vi måle det stærke indtryk, som de tamme
spisers fremkomst har gjort på nordboernes sind. Betegnende i så
henseende er det, at skildringen af de saliges tilstand efter døden
uvilkårligt lånte sine træk herfra. Hvor naturligt ville det ikke have
været, om man havde tænkt sig de henfarnes ophold i Valhal som
dog i det mindste en blanding af kamp og den nordiske yndlingssyssel: jagt! Men nej, når kæmperne trætte af striden hver aften
vender hjem til Valhal, så er det ikke fældet vildt, ingen bjørne
skinke eller dyrekølle, der venter dem, det er svinekød, fede skiver
af den guddommelige galt, den uopskærlige Særimner.
Og hvor uudsletteligt hint første indtryk har været, derom bærer
nutids forhold ligeledes vidne. Tusinder af år er gået hen siden da;
en senere tid har set jagtiveren udarte, folket inddelt i et lykkeligt
mindretal, der havde eneret til at fælde kronvildt og fortære det,
og det store flertal, der ubønhørligt havde sit liv forbrudt, om det
vovede at jage derefter. Men upåvirket af alt mellemliggende, ser
almuen den dag i dag i reglen med ligegyldighed på det lækreste
vildt og priser kun det fede tamme, svinet og gåsen, som de egent
lige festspiser.
Et eget, lille, pudsigt udtryk for de siden den ældre stenalder
vundne fremskridt på mad og drikkes område har den dag i dag
holdt sig i Danmark. Så godt som alle benævnes de med en veltil
freds ø-lyd: kød, brød, grød, fløde, øl, smør, mjød, for ikke at tale
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om sammensætningerne: rødgrød, øllebrød, smørrebrød osv. Derfor
var også i det 19. århundrede det - om end fremmede og lidt for
sorne - ord: „bøf“ dog selvskrevet til optagelse i dette broderskab.
Samler vi de forskellige træk af hin oldtidens fremadskridende
kultur, fra den yngre stenalders ned til jernalderens dage, så må det
indrømmes, at folket ved vikingetidens frembrud var nået vidt
frem. Da grebes det med ét af trækfuglenes drift. I store, bestandig
større, skarer sværmede det ud, syd efter, bort fra hjemmet.
Hvad var det, der drev dem af sted? Iblandt de mange grunde:
trang til eventyr, mangel på plads i hjemmet, lyst til bytte, møder
der os en, som i denne sammenhæng har særlig betydning for os.
Sydens frugter og fremfor alt vinen vinkede uimodståeligt. Hver
gang vinhøsten nærmede sig, kunne man være vis på at træffe vi
kingerne i bevægelse ned imod vinegnene. Beboerne måtte ofte af
stå dem hele høsten eller dog give dem en god part deraf. Vin og
stærke drikke var stadigt indbefattet i deres brandskatning. År 885
forlangte Gudfred, rigtignok forgæves, af Karl den Tykke, at denne
skulle afstå ham Koblenz og andre rige vinegne, for at han dér
kunne få den vin, som Friesland ikke bød. Og da skarerne endelig
slog sig ned og tog fast bolig i Normandiet, så var en af landets til
lokkelser netop den, at det frembragte vin.7 Det samme gjaldt i
endnu højere grad om Syditalien, hvor de senere fæstede bo.
Vikingetogene viser os et folk, der, opsat på nydelse, stormede
ud og med væbnet hånd tiltvang sig de goder, som rigere egne bød.
Men medens de således førte sejren med sig, mødtes denne storm
flod fra nord af en modbølge, der i virkeligheden ikke blot stand
sede den, men, væltende sig videre nordpå, underlagde sig selve de
egne, hvorfra vikingerne var udgået. Denne stærkere magt var
kristendommen.

Den forandring, som kristendommen medførte på fødemidlernes
område i Norden, var af gennemgribende natur. Ikke blot udvide
des nordboernes synskreds ved kendskabet til sydligere kultur, men
først og fremmest søgte kirken at virke forædlende ved at hamme
og hindre den nordiske umådelighed. De nye regler, som i så hen
seende opstilledes, var følgende: Intet måtte fortæres råt, men alt
skulle tillaves ved ild, forinden det nødes. Fasten burde overholdes.
2 Troels-Lund. 3
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Frådseri og drukkenskab var synder, afholdenhed derimod en for
tjenstlig gerning.
Det lykkedes vel ikke kirken fuldt ud at tvinge disse bestemmel
ser igennem. Men den bibragte dog udviklingen så kraftigt et stød,
at denne tydeligt skiftede retning og fra nu af stadigt gik, tvungen af
en stærkere vilje, så nær som muligt imod den fordums tilbøjelig
hed.
Den første bestemmelse, at intet måtte fortæres råt, men alt skulle
tillaves ved ild, var måske den, som det kostede mest møje at få
gennemført. Den nordiske befolkning nærede ingen modbydelig
hed for det blodige. Det lykkedes uden tvivl først ad omveje at
bevirke et omslag i stemningen. Kirken optrådte jo som talsmand
for planteføde. I klosterhaverne trivedes kål og roer, løg og bønner.
Først da var sejren sikker, når man lærte at indse, at retter som kål
og flæsk, ærter og flæsk osv. virkelig var velsmagende, og at gejstlig
heden dog altså havde ret, når den påstod, at sul burde koges.
Det mål, hvortil der således lidt efter lidt nåedes, var imidlertid
kun ringe imod, hvad kirken egentlig krævede. Selv om det nemlig
efterhånden blev almindelig skik at tillave det nyslagtede og ikke
længere at spise det ligefrem blodigt, så unddrog dog alt det meget,
der blev hengemt, sig kirkens forskrifter. Fra saltetønden gik vejen
til saltmadsfadet ikke med nødvendighed gennem gryden. Og alt
hvad der ophængtes under tagryggen, hvor røgen fra arnen eller
ovnen langsomt fortrak ud gennem lyrehullet, det nødes med ap
petit, når dets tid kom, som spegekød, uden at have været under
kastet nogen kogning. Når vi da ser bort fra de fornemste og særligt
vel stillede, der jo altid er århundreder forud for folkets flertal, så
kom man i middelalderen næppe stort ud over blot at undgå nydel
sen af det friske blodige. Kål og flæsk, ærter og flæsk holdt sig sik
kert som blot herreretter og festspiser, kødsuppe var så godt som
ukendt, kogt kød, svømmende i dyppelse, forekom kun på de rige
res bord, steg, timevis stegt på spid, var ifølge sagens natur en sjæl
denhed. Om folkets flertal og selv de bedre stilledes daglige vilkår
gjaldt sikkert Olaus Magnus’ ord fuldt ud: „De nordiske folk spiser
hele året rundt kødet blot saltet, enten lufttørret eller røget, men
uden at koge det.“8
På et eneste punkt sejrede kirken grundigt, det var med hensyn
til nydelsen af hestekød. Herom var striden blevet ført med største
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heftighed overalt, hvor kristendommen trængte frem i Norden. Og
med god grund, thi den berusende nydelse af hestekød var inder
ligt forbundet med de store offergilder. Idet man da forbød spisen,
rykkede man i virkeligheden en gammel, religiøs skik op med rode.
Modstanden havde været heftig, ikke mindst på Island, hvor spørgs
målet om kristendommens indførelse eller ikke væsentligt havde
drejet sig om dette ene punkt. Overalt sejrede den nye lære. Så
grundig var sejren, at det lykkedes helt at forvende folkets gamle
dom om dette dyr. Hesten, det ypperste husdyr, nordboens trofaste,
kloge ven, tapper og dog en godmodig slider som han selv, blev nu
med ét ved sin død til en uren, en forbandet skabning, som ingen
kunne røre ved uden at miste sin ære. Helt ned til slutningen af det
18. århundrede holdt denne tro sig uanfægtet. Kun rakkeren måtte
flå en død hest, og styrtede den på vejen, lod man den uden videre
ligge, af frygt for ved dens berøring at blive „uærlig“. År 1794 blev
der i Danmark endelig udstedt en kongelig forordning, hvori det
under betydelig bøde pålagdes hver bonde selv at lade flå og ned
grave sin døde hest. Vægrede hans tyende sig ved at være behjælpe
lig, var straffen første gang vand og brød, anden gang forbedrings
hus-arbejde. Hvo der spottede husbond eller tjener herfor, skulle
betale en bøde og gøre offentlig afbigt; vægrede han sig ved at bede
de pågældende om forladelse, skulle han sættes i halsjern under
gudstjenesten. Så stærk var imidlertid fordommen, at end ikke
denne kongelige forordning forslog, førend trindtom i landet amtmænd, præster og sognefogder gik i spidsen og ved selv først at
lægge hånd på de døde dyr viste, at der ikke hæftede noget uærligt
herved.9 Først ved midten af det 19. århundrede, måske ikke uden
indflydelse af krigsforholdene, hvor heste og mennesker faldt og
jordedes side om side, syntes hvert spor af den gamle bandlysning
endelig at være forsvundet i Danmark.
Den anden bestemmelse, som kirken opstillede, var, at fasten
burde overholdes. Det gik vel i Norden som andetsteds, kirken
måtte tilkøbe sig befolkningens villighed ved at give tilladelse til
forud for den kedsommelige fastetid ret at slå gækken løs i faste
lavns-løjerne. Men kunne hvad der blev vundet og tabt således må
ske gå lige op, så indførtes der en forandring af virkelig betydning,
da ugedagene blev inddelt i de såkaldte køddage og fiskedage. Ved
denne ordning, der kun tillod kødspisning på tre dage og henviste
3.
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„Ved kysten af landskabet Skåne ... fanger man, efter hvad Saxo for
tæller, i begyndelsen om efteråret sild, som siden nedsaltes i utallige
tønder og udskibes, og dette oftest i så store mængder, at den kan dække
størstedelen af Europas behov for saltet fisk. Derfor samles fra alle nabo
landene forskellige slags købmænd og slår sig ned dér et par måneder på
den brede og lange strand i huse og telte og opkøber ... sild.“ Således
skildrer Olaus Magnus sildemarkedet på Skanor. Dets blomstringstid var
ca. 1200-1400; men endnu i det 16. århundrede foregik der et ret stort
fiskeri. Vi ser her en mand drage sild op med en ketsjer. Til højre vises,
at sildestimerne undertiden stod så tæt, at man kunne plante en helle
bard i dem, uden at den væltede. Silden blev især betragtet som fastemad.
de fire andre til en halv faste med alene fiskemad, blev ikke blot
levemåden mere regelbunden, men først og fremmest blev der sat
en stopper for den gammeldags umådelighed, idet fra nu af intet
gilde godt kunne fortsættes flere dage i rad.
Et ligefremt angreb på umådeligheden rettedes der endelig ved
kirkens tredje påstand, der betegnede frådseri og drukkenskab som
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synder, afholdenhed derimod som en fortjenstlig gerning. Herved
forrykkedes ganske de gammelnordiske begreber, der netop gik ud
fra, at det var værtens ære at få alle de indbudte overlæsset med
mad og forsvarligt tildrukne, ligesom det var gæsternes pligt i så
henseende at hædre huset. Det nye syn på sagen måtte forekomme
forunderligt snævert og uhjerteligt. Men kirken veg ikke tilbage.
Den betegnede selv den ulasteligste lægmands-levemåde som blot
kødelig og verdslig, og fordrede af sine egne tjenere, de åndelige,
gejstligheden, en højere afholdenhed. Danmark blev endog vidne
til, at det i enkelte klostre forbødes munkene at nyde andet end
planteføde. Hvad der på dette som på andre områder i høj grad
fremmede kirkens indflydelse i Norden, var, at de sydlige misbrug
så sent nåede hertil. Da de første forkynderes glød var slukt, indtraf
allerede Gregor den VII’s mægtige reform, og virkningerne heraf
sporedes indtil efter Absalons dage. Først i middelalderens sidste
århundreder slappedes her som andetsteds kirkens kraft.
Kun på et eneste, lille punkt syntes den nye lære straks ved sin
ankomst at love bedre kår; det var med hensyn til vinen. Denne
drik havde hidtil været lige så sjælden som højt anset i Norden; nu
så det et øjeblik ud til, at forholdene ville forandre sig. Ingen af
disse selvspægende munke anså det for synd at styrke sig med lidt
vin, vin var jo planteføde. Og denne drik, som selv i Valhal kun
Odin fik at smage, bødes nu alle og enhver i erindringsmåltidet om
den rige Krist. Dette har uden tvivl gjort et stærkt indtryk i Nor
den. Men allerede i det 12. århundrede forandredes forholdene,
idet man af frygt for misbrug forbød lægmænd nydelsen af kalken.
Og den lettere adgang til vin, som forbindelsen med syd havde for
jættet, blev ikke til fuld virkelighed. Efter alt, hvad vi kan slutte,
indførtes der kun lidt vin til Norden i middelalderen. At der især
tales om vinsorter fra Middelhavslandene synes at tyde på, enten
at disse virkelig er blevet bragt den møjsommelige vej herop fra
Italien over Alperne til Augsburg, eller at man i Norden ofte har
nøjedes blot med navne, med tørre munde gentaget sydlige natio
ners pris. Kun så meget synes sikkert, at søvejen til Rhinens mun
dinger og Vestfrankrig ikke ret blev udmøntet. Kirken, der havde
lovet så meget, indskrænkede sig, ret beset, egentlig kun til delvis
at fortrænge de gamle, hedenske drikkehorn, og i deres sted indføre
de sydlige bægre og krus.
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Søger vi et samlet udtryk for kristendommens indflydelse på leve
måden i Norden, kan vi måske angive forholdet således: Skønt ikke
fuldt i stand til at kue den nordiske umådelighed, fremkaldte kir
ken dog et tydeligt omslag i den retning og holdt den største del af
middelalderen de skandinaviske folk afholdenhedens bud nær for
øje.

Så kom renæssancens tid. På levemådens område lå dens opgave
nær. Det gjaldt blot om ret at give efter for naturens drift, møde
ved livets bord sund, hungrig og glad, spise sig alvorlig ud og lade
tørsten være uudslukkelig som latteren. Endnu århundreder efter
stiger der fra hin tid en egen duft af mad og vin os i møde, fra den
blomstrende kogebogs litteratur, fra denne vilde fantasi på nye ret
ters og drikkes område, fra tidens lyst til at hædre sine store mænd
ved at tillægge dem fortjenester også af madlavningens fremskridt.
Denne almindelige europæiske strømning traf ganske særlig gun
stige betingelser, da den nåede til Norden. Klimaet tærede som for
dum, endnu var ikke alle minder fra den hedenske tid forglemt,
og den madlyst, som middelalderen havde holdt nede, var blot i
forstærket grad som hæmmet drift fremdeles til stede. Næppe lodes
den løs, førend den steg som en flod efter den lange ebbe.
Men selv under disse forhold ville man dog måske næppe kunne
have iagttaget nogen stærkere stigen over Norden end andetsteds.
Hvad der gav de nordiske forhold deres særegne karakter var et til
fældigt sammentræf, der fordoblede flodens virkninger. Samtidigt
med den stærke stigning gik der nemlig tre byger hen over Norden,
der hver for sig satte alt i voldsom drift. Og som om dette ikke var
nok, indtraf der særlige omstændigheder, der, for at blive i billedet,
forvandlede selve floden til springflod.
De tre byger, der ramte Norden, var tre fremskridt på fødemid
lernes område, der hver for sig under daglige forhold vistnok ville
have bragt sindene ud af ligevægt. Det var først brændevinens frem
komst. Indført i det 15. århundrede, men i begyndelsen kun solgt
på apoteket som lægemiddel, var denne drik alt inden år 1600 så
almindelig i Norden, at fattigfolk til stadighed berusede sig deri.
Der var dernæst det pludselige fald i priserne på krydderier, da sø
vejen til Ostindien og Amerika opdagedes. Et fællesgode for hele
Europa, føltes dette ganske særlig i Norden, der tidligere havde lig-
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Næst efter Den sidste Nadver er lignelsen om den rige mand og Lazarus
det tema, der oftest gav kirkemaleme anledning til at skildre en fuld
bordopdækning. På kalkmaleriet fra o. 1500 i karmeliterklostret i Hel
singør sidder den rige mand mellem sine to elskerinder. I hånden holder
han et slankt krus - vistnok af stentøj. På bordet ses runde spisebrikker,
et fad med fuglevildt, lave bægre og strutter. Tre unge mænd varter op.
Den ene - med forskærerkniv ved siden - frembærer tre tildækkede fade
stablet oven på hinanden. En anden spiller på lut. Til højre hælder
mundskænken vin i et bæger. (Nationalmuseet fot.).
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get fjernest fra vejen og måttet betale dobbelt fortjeneste såvel til
Venedig som Hansestæderne. Den tredje nyhed endelig var den
stærkt forøgede indførsel af vin. Denne skrev sig alt fra Øresunds
toldens oprettelse, men voksede betydeligt, da den meste Østersø
fart kom i hænderne på hollænderne, som beherskede Rhinens
mundinger. I det 16. århundrede var der ikke nogen større købstad,
ikke nogen velstående adelsmand i Danmark, uden at de forsyne
des med vin ad denne vej, og med rette kunne Søren Norby svare
kejser Karl 5. på dennes spørgsmål, om der fandtes vinbjerge i Dan
mark: „Ja! Ét, Helsingør.“10
Under denne forvirrende tummel af indstormende goder, som
alle æggede til nydelse, indtraf den begivenhed i Norden, der, som
vi ovenfor udtrykte det, forvandlede floden til springflod. Den ka
tolske kirke afskaffedes. Den nye kirke stod en stund rådvild over
for den bevægelse, som den selv havde været med til at fremkalde.
Det havde jo netop været løsenet, at retfærdiggørelsen skete i kraft
af tro og ikke i kraft af gerninger. Fortjenstligheden ved afholden
hed og alle de andre gode gerninger, som den katolske kirke havde
anbefalet, faldt altså nu bort, og den folkelige forklaring var rede
til at forsvare hver svir og hver rus som en kamp for lutherdommen.
Det er denne stærke ophobning af påvirkninger, der giver til
standen i Norden dens ganske særlige præg. Tilsammen medførte
de en overdrivelse i nydelsen af mad og drikke, en ubændig kuld
kasten af al mål og måde, hvortil næppe nogen anden historisk tid
kan opvise magen. Det var, som om vikingetiden var vågnet på ny,
men ustyrlig og udhungret oven på den lange dvale. Medens da de
nordiske folk på de fleste andre renæssancens områder ifølge sa
gens natur kun toges med på slæb af sydens nationer, gik de her
larmende i spidsen og afnødte enhver, der lærte dem at kende, et
forbavset smil.
Denne ophidsede tilstand lod sig i Norden så lidt som andetsteds
dæmpe blot ved ydre vold og modgang. De blodige religionskampe
i England, Frankrig og Tyskland var lige så lidt som de fire fjendt
lige indfald, der i årene 1625-60 næsten lagde Danmark øde, fuldt
i stand til at kue den vakte trang. Hver gang uvejret var omme,
henfaldt man, for så vidt man blot havde evne, atter til den gamle
umådelighed i spise og drikke. Hvad der derimod medførte om
slaget og indledte den tid, hvori vi befinder os, var tilsyneladende
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små og fjernt liggende årsager. Det var indførelsen af kaffe og te
(i syden også af chokolade) og en forbedring på belysningens om
råde.
Kaffe og te frembød det uforlignelige gode at yde en varm og op
livende drik, der ikke virkede berusende. Noget efter år 1660 om
tales de første gang i Danmark,11 i begyndelsen dog blot som en
sjældenhed, der falbødes på apotekerne. Men fra midten af det 18.
århundrede vandt de bestandigt mere indgang hos bybefolkningen,
og i det 19. århundrede har kaffe hele Norden over,12 på land som
i by, opnået at blive den af almuen mest yndede drik, der under
indskrænkede forhold ofte erstatter al anden varm mad.
For belysningens vedkommende bestod forbedringen i, at man
fandt på at omgive lampens lue med en gennemsigtig skorsten,
lampeglasset. Herved forøgedes trækken og dermed forbrændingen,
og samtidigt kastedes det indvundne skær gennem glasset ud i stuen.
Følgen af denne forbedrede belysning blev, at det ikke længere
faldt naturligt at vie tiden fra solnedgang til sengetid blot til drik.
Der blev mulighed for fortsat virksomhed.
Disse to forandringer - varme, oplivende, men ikke synderligt
nærende drikke, og en belysning, der har medført en betydeligt
forøget arbejdstid - fortrængte den fordums umådelighed. I følge
med de nye drikke og i samklang med dem blev imidlertid flere
svagt nærende fødemidler, fremfor alle kartoflen, almindelige, og
afløste kraftigere spiser. De svækkende virkninger af denne nye
levevis ytrede sig omtrent fra det nittende århundredes midte ved
en tiltagende blodmangel hos slægten. Som modvægt hengav man
sig da især i Danmark i det 19. århundredes sidste halvdel med vold
somhed til nydelsen af en ny, berusende drik bajersk øl. Da de mis
lige følger heraf blev indlysende, opstod omkring år 1900 en stærk
modbevægelse, der tilstræber afhold fra al nydelse af „alkohol“.
Af denne korte udsigt over fødemidlernes udviklings historie i
Norden vil det være klart, hvilken stilling det 16. århundrede ind
tager i rækken. Vi har vundet forudsætningen for virkelig at forstå
det, idet vi har set det som led i en større helhed. Det står ubetin
get som det mærkeligste tidsrum i hele udviklingsrækken, en pe
riode, hvor stærke kræfter mødes og tilsammen giver sig et voldsomt
udtryk. Men idet vi da nu i det følgende skal nærmere gå ind på
betragtningen af det 16. århundredes enkeltheder, bør vi for ikke
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at tage fejl, stadigt bevare i minde, hvad vi her har set. Når over
drivelserne forekommer os utrolige, når det, der berettes, synes at
overskride selve de grænser, som naturen har stillet for de menne
skelige evner, så må vi aldrig tabe af sigte, at hin tid var meget langt
fra at være normal. Hvis vi tør betragte folkene som levende, selv
stændige væsener, så svarer tilstanden i Norden i det 16. århun
drede til et velbesat måltid, hvor folket, træt efter langvarig sult,
spiste sig ud, som det synes for længere tid.

2
Måltidernes antal i det 16. århundrede var efter samtidens enstem
mige opgivelse kun to, nemlig middags- og aftensmåltidet. Det var
oldtidens gamle skik, ifølge hvilken der kun gaves de to: davren
og nadveren13 dvs. dag- og natmåltidet. Man ville dog meget fejle,
hvis man heraf sluttede, at dette var de to eneste tider, på hvilke
man i det 16. århundrede spiste. Tværtimod, man tog næring til sig
et par gange daglig desuden, men vedblev dog hårdnakket at på
stå, at der kun gaves disse to måltider.
Så snart man var kommet op - og dette var overmåde tidligt både
vinter og sommer - styrkede man sig med en drik øl samt brød og
spegesild eller hvad andet, man nu havde. Denne frokost, som det
kaldtes, kunne være solid nok, men regnedes dog ikke for noget.
Sagen var nemlig den, at der ifølge skik og brug tilkom enhver visse
potter øl om dagen, som han kunne drikke, når han lystede. At
han tog sig en lille bid dertil, ansås ligeledes for en selvfølge. Den
hele „frokost“ kunne altså bortforklares som en blot omgang af den
store ølkande mellem husets medlemmer.
Men heri skete der en forandring, da man lidt efter lidt skruede
fordringerne op og forlangte morgenøllet varmt, helst i form af
øllebrød. Hvor almindelig denne varme morgenret blev i det 16.
århundrede kan ses af, at det ikke blot var Christian HFs hofjun
kere, der, når de havde været tidligt oppe, fik lov til at lade hente
øllebrød fra stegerset og anrette for sig i hofstuen.14 Også skole
børnene i Sorø og på Herlufsholm fik om morgenen „en suppe af
øl og brød og noget smør og brød derhos“.15 Ja selv om bord på
flåden, hvor det dog ellers ikke gik meget blødagtigt til, erholdt
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bådsmændene sådan frokost, medens det tillodes de ombordværende
landsknægte at lade kokken varme deres eget øl for dem.16
Herved skiftede imidlertid frokosten præg og måtte også efter
datidens sprogbrug blive til et virkeligt „måltid“. Der krævedes jo
nu dertil ild på skorstenen og hel anretning. Forandringen viste sig
tydeligt ved, at frokosten på grund af forberedelserne ikke længere
kunne nydes straks om morgenen, men måtte henlægges til noget
senere på dagen. Såvel i Sorø som på Herlufsholm havde børnene
været et par timer oppe og haft en times undervisning, førend de
fik deres øllebrød klokken 7. At det mere og mere fæstnede sig som
et særskilt måltid kan også ses deraf at det nu ikke længere blot var
varmt øl eller øllebrød, der forlangtes. Allerede for skolen på Her
lufsholm blev det bestemt, at der kunne gives „enten øllebrød eller
suppe eller andet efter tidens lejlighed og som dagen krævede“.17
Men ikke desto mindre vedblev man århundredet ud at påstå,
at der kun gaves de to gamle måltider, ved middag og ved aften.
Henrik Rantzau, der, som alle andre, anbefaler den varme frokost,
lader sig kun afnøde den indrømmelse, at børn og gamle holder
flere måltider, voksne derimod holder blot to.18
Det første egentlige hovedmåltid var middagsmaden. Denne nø
des klokken 9 eller senest klokken 10. En sådan spisetid svarede
godt til dagens øvrige inddeling. De fleste havde på denne tid, i det
mindste om sommeren, været en 5 til 6 timer oppe og kunne trænge
til solid næring. Hertil kom, at det på denne måde blev muligt at
anbringe det næste store måltid, aftensmaden, på en dagstid, da det
næsten hele året rundt endnu var lyst, nemlig klokken 4 eller 5.19
I de syv timer mellem middag og aften nød de højere samfunds
klasser ikke noget egentligt måltid, men tyede, når de følte trang
dertil, blot til ølkanden. For den arbejdende klasse derimod, på
land som i by, blev disse syv timer for lang en arbejdstid i ét træk.
Man trængte til at holde hvil, og denne hviletid kunne passende
udfyldes med et måltid. Det var midaften eller mellemmaden. Her
ved opnåede man at få dagen delt i fire tidsmål, hvert på omtrent
tre timer og afmærket ved et måltid.20
Hvad der straks falder i øjnene ved disse spisetider, er deres af
vigelse fra nutidens. Og dette er ikke en tilfældig afvigelse alene
for Nordens vedkommende. Som man spiste her, spiste man også
i Europas hovedlande og havde spist i umindelige tider.21 Endnu
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i begyndelsen af det 17. århundrede hed det i Frankrig: Stå op klok
ken seks! spis til middag klokken ti! til aften klokken seks! gå i seng
klokken ti! og din alder bliver ti gange ti. Men siden da har de en
kelte måltider bevæget sig først med en times fart i århundredet,
siden med stadigt stigende hastighed hen over dagens himmel. I det
17. århundrede spiste bybeboerne i Danmark til middag klokken
11, i det 18. klokken 12, i de første årtier af det 19. århundrede al
lersenest klokken 2. For øjeblikket står hos bybefolkningen i Euro
pas hovedlande frokosten på den gamle middags tid, middagen på
aftensmåltidets plads, og dette sidste måltid er stærkt på vej til at
forsvinde. Grunden er en dobbelt. I det 16., 17. og endnu i begyn
delsen af det 18. århundrede måtte man med føje søge at skyde det
tidspunkt på dagen ud, efter hvilket ingen mand længere med sik
kerhed turde forudsættes at være ædru. Senere har de forbedrede
belysningsmidler både gjort det muligt og fristet til at forandre nat
til dag. Det er nu en i byerne for længst glemt regel, at man, for at
nyde fyldigst gavn af dagslyset, bør til enhver tid på året være oppe
lige længe før og efter klokken tolv.
Fra katolicismen havde man arvet den skik at regelbinde ugen
ved at lade „køddage“ veksle med „fiskedage“. Køddage var søndag,
tirsdag og torsdag; fiskedage mandag, onsdag, fredag og lørdag.
I det 16. århundredes begyndelse, da katolicismen endnu stod ved
magt, overholdtes disse dage med strenghed. Ved Christian II’s hof
vankede der således på de fire fiskedage ikke andet end sild, vin
suppe, eller grød, bergfisk, kogt torsk samt æg og smør.22 Men efter
reformationens indførelse blev denne spægelse for streng; især de
to sidste ugedage, der begge var fiskedage, var for hård en prøve.
Det blev derfor efterhånden skik ikke alene at nyde fede fiskeretter
som laks og ål på disse dage; men selv høns, lammesteg, oksekød,
gåsesteg indsmugledes mellem fiskeretterne.23 Dog overholdtes skik
ken i sin strenghed fremdeles i enkelte gammeldags huse. Om An
ders Sørensen Vedel hører vi således, at han hele fasten igennem
ganske afholdt sig fra kødspiser.24 Og med vidunderlig sejhed har
mange spor af den katolske inddeling af ugen holdt sig ned indtil
vore dage. Endnu i det 19. århundrede lader eftervirkningerne sig
påvise selv i københavnske hjem; i Bergen spiser de fleste endnu
hver onsdag og lørdag alene fiskeretter.
En ejendommelighed ved de to måltider, middag og aften, var,
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Olaus Magnus skildrer med begejstring synet af laksene, „der som
krigere i strålende rustning midt i solskinnet går fra havet op imod
strømmen“. Her vises laksefiskeri - vistnok i Torne elv. Laksene spiddes
på spyd, ophænges til tørring i solen - til højre - og anbringes til ryg
ning i en ovn til venstre. Udenfor ryges laks i en tønde.
at de, hvad indholdet angik, var ens. Ved begge spistes varm mad,
og retternes soliditet og antal var i reglen et og samme. Når der
f. eks. skulle gives regning for nydt fortæring, anførtes blot så og så
mange måltider, men man sondrede ikke mellem middag og af
ten.25 Kun ganske svagt lader der sig spore modsatte strømninger
i de forskellige folkelag. Medens mellemklassen naturligt fristedes
til at lægge hovedvægten på middagen, før og efter hvilken der jo
skulle arbejdes, droges de højere stillede naturligt til efter uden
landsk mønster26 at lægge vægten på aftensmåltidet. Studenterne,
der nød offentligt underhold ved „kommunitetet“ i København,
fik således en ret mere til middag end til aften.27 Omvendt anbefa-
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Man drikker hinanden til. De fire mænd slukker deres tørst af en ganske
speciel type gevirprydede krus, de såkaldte kåser, der blev tilvirket i
Sverige og næppe kendtes andre steder. Et enkelt vides dog at være brugt
i Danmark (se side 196). De blev skåret ud af trærødder. En tjener kom
mer ind med et lille krus og en stor kande. På bordet står en kås, to
bægre og en lågkande. (Olaus Magnus).

lede Henrik Rantzau sine sønner at lade aftensmaden være rigeligst, da så dagen var endt og den lange faste om natten fulgte ef
ter.28 Dog vedblev, som sagt, århundredet ud og langt ind i det næ
ste forskellen mellem de to måltider at være grumme ringe.
Den appetit, hvormed man gjorde besked ved disse måltider, var
ganske overordentlig.
Det var jo en gammel skik, at der tilkom enhver et bestemt mål
øl om dagen. For at forstå den beregning, der i så henseende fulg
tes, må vi erindre, at hin tid jo ikke kendte te og kaffe og så godt som
ikke drak vand, så at øllet trådte i stedet for alle disse drikke i Nor
den. Men selv dette forudsat, må datidens beregning forekomme
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os meget høj. Man gik i Danmark ud fra, at ethvert voksent men
neske behøvede mindst seks potter øl om dagen.
Denne beregning får først sin fulde belysning, når vi ser, hvor
ledes samtiden selv betragtede den. Det er højst betegnende, at
medens man tidligere havde nøjedes med mindre, anså datiden
ikke engang dette for nok. Tidligere havde 12 til 14 tønder øl om
året, hvilket svarer til lidt over fire potter øl om dagen, udgjort,
hvad der ansås for tilstrækkeligt til et menneske. Spor af denne
gammeldags knappe tilmåling fandtes endnu efter århundredets
midte om bord på flåden. Her, hvor det jo var af afgørende betyd
ning, at enhver var ædru, tildeltes der landsknægtene kun fire pot
ter øl, og bådsmændene, der til dagligt hold havde mere arbejde,
fem potter øl om dagen.29 Men ellers var beregningen i de fleste
andre forhold for længst overskreden. Bøsseskytter, der lå i borge
leje, og andre folk, hvis kost tilmåltes knapt, fordi de nød tvungent
underhold, var man vel kun forpligtet til at give seks potter øl om
dagen, men folk i almindelighed trængte til mere.
Det er i og for sig oplysende, at bøsseskytteme fandt sig foran
ledigede til at klage over denne karrige tildeling. I Ålborg opstil
lede de selv en beregning over, hvad de fandt passende til under
hold, og forlangte seksten potter øl om dagen. Det er klart, at denne
fordring var overdrevet, og den blev heller ikke bevilget.30 Men
sammenlignet med ligestillede måtte de dog siges at have årsag til
klage. Der kunne måske anføres særlige grunde, når det f. eks. blev
befalet, at den afskedigede abbed i Ebbelholt skulle hver fjortende
dag have en god tønde øl ind i sit kammer, hvilket svarer til et for
brug af ni potter om dagen.31 Men aldeles jævnbyrdige med bøsse
skytter måtte dog f. eks. de karle anses for at være, der ledsagede de
kongelige heste på „gæsteri“ rundt om i landet. Til disse befaledes
det bønderne at give hver tolv mand en tønde øl om dagen, hvilket
udgør ti potter daglig til hver enkelt.32
En otte til ti potter øl var da vistnok omtrent, hvad man anså for
svarende til en mands daglige fornødenhed. Det er kun tilsyne
ladende, når forbruget af øl hos mere velstillede ikke altid stemmer
hermed. I reglen vil det nemlig vise sig, at øllet her blot erstattedes
med vin. Om fem gæster f. eks., der i begyndelsen af det følgende
århundrede nød underhold på Malmohus i henved et år, og hvis
daglige levevis vi derfor kan forfølge i det enkelte, hører vi således,
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at hver især nøjedes med otte potter øl om dagen. Forundringen
herover taber sig imidlertid, når man lægger mærke til, at de des
foruden hver drak fire potter vin daglig™
Oplysende er det at se, hvorledes det gik til ved hoffet, hvor na
turligvis forbruget var stærkest. På en enkelt dag, den 9. november
1590, der vel at mærke ikke var nogen festdag, blev der på Stock
holm Slot drukket følgende: hofmarsken drak til frokost lidt over 4
potter, til middag og aften i alt 22 potter. Hr. Nils Åkessons „barn“
nød til frokost 2% pot, til middag og aften 5% pot, til „natøl“
pot. Hr. Nils Gyllenstiernas „barn“ fik det samme, blot til „natøl“
2% pot. Ved „hustru Gunillas“ navn står der tilføjet: „ammen“,
hvilket jo kan betyde, enten at dette var to forskellige personer eller
en og samme. Vedkommende nød i alt 27/2 pot. Om jomfruerne
Sigrid og Helena bemærkes det forklarende, at de var syge, de drak
derfor intet til frokost, og tilsammen kun 51/2 pot til middag og af
ten, samt 4 potter til natøl.34
Den svenske prinsesse Elisabeths forbrug af rhinskvin i året 1573
lader sig fra dag til dag kontrollere, idet regnskabet meddeler, hvad
der daglig er leveret ind på hendes kammer til hendes eget brug.
Den syvende januar fik hun 2% pot, den ottende lidt over 4 potter,
den niende 4/2 pot, den tiende 2% pot, den ellevte lidt over 8 pot
ter, den tolvte 3/2 pot, den trettende 4 potter og den fjortende 2%
pot.35
Da Papegøje-gildet i Ålborg år 1553 holdt fastelavnsdrik, mødte
der ifølge protokollen i alt 96 brødre, som hver gav 1 tønde tyskøl
til lavet, „hvilket øl altsammen blev i samme lavdrik opdrukket“.
Regner vi, at alle brødrene har benyttet deres ret til at fortsætte
drikken ugen igennem, så har dog enhver, førend han fik bugt med
sin tønde, måttet drikke i gennemsnit 20 potter øl hver aften.36

Det store øl- og vinforbrug bliver mere forståeligt, når man ser den
mængde af mad, der skulle bringes til at glide.
Vi kan allerede danne os et begreb herom, ved at lægge mærke
til det antal af retter, som ved hvert af de to måltider under ganske
daglige forhold blev sat frem. Antallet vekslede naturligvis efter
vedkommendes stilling i samfundet og formuevilkår, men oversteg
sjældent tolv og gik endnu sjældnere under tre eller fire. Om den
lille Christian IV hører vi således, at, da han var seks år gammel,

Mange retter • 33

fik han otte retter mad ved hvert måltid, men da han i sit ottende
år kom til Sorø tilligemed sin mindre broder Ulrik, forfremmedes
de begge til ti retter mad, hvoraf de halve skulle være særligt vel
tillavede for prinserne alene, resten til ligelig nydelse for dem og
deres små, adelige skolekammerater.37 Da Erik XIV var styrtet og
holdtes fangen på Stockholm Slot, fik han tolv retter til middag og
tolv til aften.38 Hofsinder og jomfruer ved Christian II’s hof nøje
des med seks.39
Medens formuevilkårene ikke lagde nogen hindring i vejen for,
at disse kredse levede, som de gjorde, er det en fuldstændig gåde,
hvorledes mindre vel stillede kunne følge med. Og dog fandt dette
virkeligt sted. Ser vi f. eks. til skolebørns levemåde, så var det ikke
blot i den finere skole i Sorø, at børnene skulle have fire retter mad
til middag og fire til aften både på køddage og fiskedage; men så
vel på Herlufsholm som i Odense og andetsteds var forholdene næ
sten de samme.40 De hundrede studenter, der skulle underholdes
ved kommunitetet i København, og om hvilke det udtrykkeligt hed
i bestemmelserne, at de skulle have „en tålelig forspisning“, fik fire
retter mad til middag og tre til aften.41 Om hine staldknægte, der
sendtes ud med de kongelige heste til gæsteri hos bønderne, hed
der det i det kongelige brev, at de til deres ti potter øl om dagen
skulle have til hvert måltid et fad saltmad, tre ferske retter og et
fad steg.42 Om det så var fattiglemmer, så var de med. Peder Oxe
stiftede således et legat til bespisning af otte lemmer i Helligånds
hospital, det nuværende Vartov i København. De skulle daglig have
to måltider og til hvert tre retter mad.43
Det kunne ligge nær at slutte, at ordet „ret“ må have betegnet
noget andet i datidens sprog end i vort, f. eks. et bestemt mål mad
eller lignende. Dette forholder sig dog ikke så. Overalt, hvor vi kan
undersøge sagen nøjere, viser det sig, at benævnelsen „ret“ den
gang som nu angav spisens art, men aldrig en større eller mindre
portion. Hyppigt navngives retterne i det enkelte. De seks retter
f. eks., som hofsinderne og jomfruerne ved Christian II’s hof fik
på køddagene, var følgende: kål og flæsk, oksesteg, saltet oksekød
med sennep, lammesteg, kogte høns og saltet vildbrad.44 Meget
ofte tilføjes også, til hvor mange personer hver enkelt ret skulle
kunne forslå, f. eks. steg til tolv personer, saltmadsfad til otte osv.
Tidens lyst til mange retter lader sig da ikke bortforklare. Og vi
3
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får et yderligere begreb om den tilgrundliggende appetit, når vi ser,
hvad der virkelig blev fortæret ved disse måltider. Vi skal anføre et
par eksempler.
Ved århundredets midte var Herluf Trolle og tre andre adelsmænd på Universitetets vegne oppe i Nordsjælland til en synsforret
ning. Turen blev besørget på én dag, så at det højeste, som de kan
have nydt, har været to måltider. Tretten „oldinge“ var tilsagt til
synsforretningen. På dette møde blev der i alt fortæret for fem mark
oksesteg, fire fade saltmad, fire lam, fire gæs og seks høns. For at
vide, hvad der skal forstås ved „for fem mark oksesteg“, må vi imid
lertid erindre, at de fire levende lam havde tilsammen kun kostet
tre mark. Og man får et andet syn på de fire fade saltmad, når man
husker, at i hvert enkelt af dem var der anbragt en tredjedel flæske
side, en sekstendedel okse, et kvart lam, en halv gås, en oksetunge
og en kødpølse. Selv om de fire adelsmænd har fået trolig hjælp af
de tretten „oldinge“, må det dog tilstås at være vel besørget at for
tære dette i to måltider. Af drikkevarer nødes hertil femten potter
vin af de fire adelsmænd, to tønder dansk øl af de tretten „oldinge“
og to tønder rostocker øl vel af alle i forening. Da ved en senere
lejlighed, i fastetiden, mødet måtte gentages, var der tilfældigvis en
adelsmand mere, og der blev derfor drukket fem potter vin mere
end første gang, i alt tyve potter. Fire tønder øl slog derimod også
denne gang til.45
De fem ovennævnte gæster på Malmöhus nød hver køddag et
„saltmadsfad“, en oksesteg på otte pund, et halvt lam, 1/2 pund
kallun, en gås, fire høns og en gris, samt 1 ottingkar ærter og for
314 mark fisk. Ganske vist fik deres fire tjenere lov til at fortære
levningerne; men der bemærkes udtrykkeligt, at stundom forslog
det ikke, så at der måtte laves to til tre „biretter“. Når de fem gæ
ster, hvad hyppigt gik på, selv havde gæster, løb retternes antal op
fra de daglige otte til tolv eller flere.46
Ved et „kalentegilde“ år 1598 i Everdrup på Sjælland for egnens
præster fortæredes der foruden en masse hvedebrød af alle arter,
peberkager, klejner osv., otte saltmads-fade, en okse, seks lam, tyve
høns, tolv snese æg, en otting og to bøtter smør, tolv potter fåremælk og to spande komælk. Hertil blev der drukket fem tønder øl
og tre potter brændevin.47
Under sådanne omstændigheder måtte der gå en utrolig masse
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Den rige mands måltid - et maleri i Mariekirken i Hälsingborg. Det
blev opsat i 1583 for at minde dem, „som Gud har givet nok“ om at
betænke de fattige med en skærv i kirkeblokken. Man ser et fornemt
par ved et bord - begge med pibekrave, hun med udpuffede ærmer, han
med højt opstående krave på kappen. Bordet er dækket med to duge en glat overdug, og en lægget underdug med frynsekant. På bordet ses et
par tallerkener, et par store bordknive, to høje, slanke „pasglas“ og to
lave glas forsynet med knopper. Det var den type, der siden skulle ud
vikle sig til „rømeren“.
3.
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med til „udspisning“ i årets løb på de kongelige slotte. Værst var
det naturligvis, hvor kongen selv opholdt sig. Vi kan danne os et
svagt begreb herom, når vi hører, at der ved det svenske hof på Jo
han lirs tid regnedes at medgå månedlig - ikke til hele hoffet, men
blot til kongens eget bord - i alt: 63 okser og 28 kalve, 298 får og
26 harer, 63 gæs, 980 høns og kyllinger, 950 stykker fuglevildt, 7 tøn
der „syltede fugle“, 858 laks og gedder, 6 tønder saltet fisk og des
foruden en mængde oksetunger, skinker, svinerygge osv.48 Men
også på andre slotte, hvor kongen ikke satte sin fod, og altså kun
en lille, begrænset kreds skulle bespises, var det overordentligt,
hvad der blev forbrugt. Således blev der på Malmohus i året 1572,
der var et ganske almindeligt år, af slottets daglige befolkning for
tæret 1179 sider flæsk, 91 okser, 930 får og 690 gæs samt desforuden
masser af tørret fisk.49 Og højst betegnende er det, at hvad der om
kring år 1600 kan påvises virkelig at være blevet i gennemsnit årlig
fortæret af hver enkelt mand på de kongelige len, meget hyppigt
var næsten det dobbelte af, hvad der et halvt århundrede efter reg
nedes til et menneskes årskost. Omkring år 1600 medgik der på de
kongelige gårde i Skåne årlig 11 sider flæsk til hver mand; ifølge
det senere reglement tilkom der hver enkelt kun 614 side.50
Gik det til daglig således til, vil det forstås, at de masser af føde
varer, der udkrævedes til festlige lejligheder, var aldeles overvæl
dende. Til brug ved Christian IV’s kroning forskreves der således
1040 okser og 150 kalve, 3550 lam og så mange beder, som kunne
opdrives på Sjælland, 100 svin, 400 grise og 60 skippund flæsk, 3100
gæs, 24.000 tørrede hvillinger, 30.000 tørrede flynder, 30 tønder
laks, 12 tønder makrel, 48 tønder eddike osv., osv. Af brød bagtes
der 45.000; og foruden en utrolig mængde øl, der holdtes i bered
skab, blev vinkælderens rige forsyning forøget med en reserve på
112.000 potter vin.51
De eksempler, som vi hidtil har fremdraget, lider mere eller min
dre af den mangel, som hæfter ved alle eksempler. Hvert enkelt af
dem kunne tænkes bortforklaret ved tilfældige biomstændigheder,
som vi nu ikke kender. Og selv om de virker ved deres mængde, når
de dog aldrig til at dække livets rige mangfoldighed. Afgørende
ville det først være, hvis vi var i stand til virkelig at sammenstille,
hvad hvert enkelt menneske dengang fortærede et år igennem, med
hvad nu til dags gennemsnitligt fortæres årligt af enhver.

Stærk appetit • 37
Dette lader sig tildels gøre. Vi besidder nemlig en pålidelig an
givelse af, hvad der omkring år 1600 på de kongelige gårde i Skåne
gennemsnitligt blev fortæret af hvert individ.52 Og vi er ligeledes
i stand til med temmelig stor nøjagtighed at bestemme, hvad der
nu til dags årligt medgår til den københavnske befolknings under
hold.53 Ganske vist svarer disse forhold ikke helt til hinanden, idet
vi på den ene side har en landbefolkning fortrinsvis i den alder, der
kunne yde arbejde, på den anden side en bybefolkning i alle alders
klasser. Men i mangel af bedre grundlag for sammenligningen, yder
dette dog en nogenlunde pålidelig målestok for forskellen mellem
de to tidsaldre.
Forholdet stiller sig da ifølge disse opgivelser således: Det årlige
forbrug af smør er så temmelig uforandret, idet der år 1600 med
gik lidt over 39 pund pr. mand, i tidsrummet 1838-49 lidt over 40
pund, og i de senere åringer, da smørpriserne er steget, kun 36-37
pund til hver mand. Nutiden fremviser et forbrug af 25 pund suk
ker, 6% pund kaffe og te og ikke mindre end 125 tønder vand årligt
for hver enkelt, det sidstnævnte naturligvis anvendt både til drikke
vand, madlavning og anden husholdningsbrug. Hertil har hin tid
selvfølgelig ingen tilsvarende opgivelse. Men i øvrigt overstiger det
16. århundredes forbrug vor tids på alle punkter. Af kød og flæsk
medgik der år 1600 274 pund til hver, i vor tid kun 137 pund. Af
fisk fortæredes der år 1600 på ugens fire fiskedage i alt 336 pund,
i vor tid kun - 26 pund. Af rug, byg, ærter og gryn medgik der år
1600 1072 pund, i vore dage ikke mere end 365 pund. Endelig var
forbruget af øl dengang 1680 potter for hver om året, nu til dags
kun 220 potter.
Sådanne tal viser tydeligere end alt andet afstanden mellem den
gang og nu.
Det er klart, at en sådan appetit måtte indgyde fremmede forbav
selse. Skønt disse i reglen dvæler ved, hvad nordboerne formåede
at drikke, fordi dette, både hvad mål og virkning angik, langt
overskred, hvad man andetsteds var vant til, omtaler de dog også
stundom den nordiske appetit. Således fortæller en østrigsk adels
mand, der under Den nordiske Syvårskrig gæstede Danmark, at han
sjældent havde set så megen mad samlet på ét sted som her, trods
krigens tryk, ved et bondebryllup. Bordene bugnede formeligt der
under, og kun med møje formåede skafferen at bære det vældige
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saltmads fad, hvis blandede indhold gjorde så stærkt indtryk på den
fremmede, at han endnu en snes år efter vidste at gøre rede derfor.
Sin dom over Danmark indbefattede han i de ord, at det var et sla
raffenland, hvor alle, og ikke mindst bønderne, spiste meget og
drak dygtigt.54 En udlænding, der år 1562 overværede en gejstlig
sammenkomst på Sjælland i anledning af en lektors indsættelse i
Sorø, udtaler sit hovedindtryk i følgende ord: „Sjællænderne åd og
drak hele dagen værre end svin.“55 Mere høflighed i formen, men
samme blik for det væsentlige gør sig gældende i beskrivelsen af
jyderne i Mercators atlas, udgaven af 1608: „De spise og drikke
grumme meget og have en overmåde god fordøjelse.“56

3
Måden at forsyne sig med det fornødne til huset var i det 16. år
hundrede noget afvigende fra nutidens. Den forskel mellem by og
land, som en senere tid har set udvikle sig, var endnu ikke ret til
stede. Selv i byerne forsynede man sig for lange tider ad gangen,
og enhver større husholdning besørgede selv sin bagning, brygning,
slagtning og ofte smørkærning tillige. Forsyningens og tillavningens
arbejde var endnu ikke udskiftet og fordelt på de mange hænder.
En flink husmoder skulle selv kunne forestå den række af omdan
nelser, der hørte til, førend kornet på marken, oksen i stalden, hon
ningen i bistadet stod som et velsmagende måltid på bordet.
Det var altså store fordringer, der i det 16. århundrede stilledes
til en husmoder. Hendes hverv var ofte vanskeligere end mandens.
Med et fremsyn, der strakte sig året rundt, skulle hun være for
beredt på alle muligheder. Forstående sig på alt, måtte hun selv
være den ledende allevegne, fra det øjeblik hjemmets skude ud
rustet til årstogt lagde ud. Voksne, flinke døtre var under sådanne
forhold en fortrinlig støtte. Men selv de kunne forøge vanskelig
hederne, når de i årets løb krævede deres part af forsyningen til et
nystiftet hjem.
Brød nødes lige så almindeligt i det 16. århundrede som nu og var
en af de livsfornødenheder, hvormed huset hyppigst måtte forsynes.
At bage hver dag var dog noget, hvorpå kun de allerfærreste hjem
indlod sig. En gang hver uge eller hver fjortende dag synes at have
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Der bages i en stor gård i Våstergotaland. Fra venstre kommer en kvinde
ind med en bakke på hovedet. Her ligger den hævede dej. Kvinden i
midten skubber de endnu ubagte brød ind i ovnen med en såkaldt
skødsel. Omkring den varme ovn vrimler det med kakerlakker. I en
niche til højre står en kande - sikkert med øl - og på hylden ovenover
tre bægre. Man havde brug for at slukke tørsten, når man arbejdede
foran den ophedede ovn. (Olaus Magnus).

været det almindelige. Man får et indtryk af, hvor lidet datiden var
forvænt med friskbagt brød, når man ser, hvorledes det i så hen
seende gik til ved festlige lejligheder. Selv ved kongelige fester blev
brødet bagt længe i forvejen og ofte først forsendt fra en landsdel
til en anden. Hvedebrød, bagt ugevis forud i Odense eller Kalund
borg, var ikke meget friskt, når det endelig nåede til Koldinghus
eller Kronborg.57 Men langt at foretrække var det dog uden tvivl
for, hvad der vankede til daglig for dem, der nød kongeligt under
hold. Rugbrødet bagtes hyppigt omkring på lenene i efteråret, for
først ved forårstide at uddeles på Københavns Slot.58

40 • Fødemidler
Under sådanne omstændigheder måtte det synes i høj grad fri
stende at ty til bagerne. De havde den store fordel dagligt at levere
friskbagt brød. Intet under derfor, om mangen velstående hus
moder i en snæver vending fulgte fattigfolks eksempel, ja, at selv
kongen i det mindste på rejser stundom ligeledes lod hente hos
bageren. Om Christian III f. eks. ved vi tilfældigt, at da han år 1541
var på Malmöhus, lod han både morgen og aften købe brød hos en
af byens bagere.59
Men ulykken var, at bagernes brød hyppigt var meget slet til
lavet. Det var jo beregnet på småfolk, der ikke kunne bage selv og
altså ikke havde råd til at stille store fordringer. Forlangte man fi
nere brød, peberkager og sligt, kunne man let få noget, der havde
ligget gentagne gange til fals på landets markeder. Og holdt man
sig til de almindelige slags, var selv dette i reglen dårligt bagt. Be
tegnende for forholdene er tilstanden i Helsingør under Kronborgs
opførelse. Kongen kom i denne tid hyppigt til byen, og da der in
gen husholdning kunne føres på slottet, var han med sit følge hen
vist til, hvad der kunne fås fra staden. Men selv under disse forhold
var det ikke muligt at få bagerne til at oppe sig. Bestandigt klages
der over deres dårlige brød, der var halvt råt og slet bagt, og borg
mestre og råd måtte den ene gang efter den anden kalde dem op på
rådhuset for at udskælde dem eller idømme dem bøder. Til sidst
greb man til det yderligere middel at ophæve hele Helsingørs bager
lav, så at det nu stod enhver frit for at bage og falbyde brød.60 De
fribagere, som herved opstod, viste sig imidlertid snart at være en
meget uregerlig race. Bagerdrengene bandede og sloges på torvet,
så at man måtte forbyde dem at have stade dér og henviste alt salg
udelukkende til bagernes vinduer.61 Snart så man sig også nødt til
at oprette lavet på ny, og nogle få år efter var brødet lige så slet som
forhen.62
En klage, så gammel som bagerlavet selv, er den over undervæg
tigt brød. I det 16. århundrede gentoges den hyppigt. Den besva
redes imidlertid stadigt fra bagernes side med påstand om, at det
var umuligt længere at levere brødet til de gamle priser. Uafbrudt
måtte derfor taksterne forandres, eller som datiden kaldte det, en
ny skik gives. Et sigtebrød til en hvid, omtrent fire øre i nutids
penge, skulle således endnu i året 1579 i Helsingør veje 15 lod, kort
efter sank det til 13 og i København år 1590 skulle det kun veje 10
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lod. Et hvedebrød til samme pris skulle i det førstnævnte år veje
8 lod, i det sidste kun 5.63 En af grundene hertil lå naturligvis i de
stigende kornpriser. En tønde rug f. eks., der ved århundredets
midte kostede lidt over 3 kroner i nutids penge, betaltes år 1590
med henved fem kroner.64 Men lige så sikkert synes det at være, at
bagerne stærkt benyttede sig af den derved opståede forvirring. En
ejendommelig måde at hindre sligt på, anvendtes i København i be
gyndelsen af det følgende århundrede. Det befaledes nemlig alle
bagerne i byen hver onsdag og lørdag fra klokken 7 til 10 at holde
udsalg på Nytorv. Således kunne kunderne med lethed sammen
ligne deres varer, og hvis man havde et brød mistænkt for at være
undervægtigt, så hang der en vægtskål til afbenyttelse på rådhuset
lige overfor.65
De brødsorter, der var de almindelige i Danmark, i det mindste
i byerne, var ligesom nu til dags de tre: rugbrød, sigtebrød og hvede
brød. Rugbrød bagtes af rug og iblandet klid. Det kaldtes gerne for
groft brød. Formen var endnu enten den gammeldags, runde, eller
den moderne, aflange. De runde rugbrød kaldtes for leve, de af
lange for grovkrop. Den skik, at bage runde rugbrød, synes dog at
have været stærkt i aftagende. I Helsingør blev bagerne år 1579
enige om helt at ophøre med denne form.66
Sigtebrød gik under det fælles navn: „skonrog“, vistnok af det
tyske: Schönroggen, fin rug. Af rug bagtes fremdeles tvebakker, der
synes især at være anvendt til skibsbrug. Til den flåde, der skulle
føre den danske prinsesse Anna til Skotland, bagtes der således 144
tønder rugtvebakker i København. Da togtet skulle gå til fremmed
land, hed det udtrykkeligt i befalingen, at disse rugtvebakker skulle
være „vel flyede, så at de kunne være ustraffede hos fremmede
folk“.67
De hyppigst forekommende arter af hvedebrød var kringler,
„strudter“ (med toppede hjørner), vegger og simler. Under samme
benævnelser forekom de i Tyskland,68 hvorfra de vel var indført i
Norden. Derimod ville man i hin tid forgæves have henvendt sig
i et bagervindue om „franskbrød“ eller „wienerbrød“, disse navne
kendtes ikke. Af alle slags hvedebrød synes simler at have været
mest yndede, de omtales meget hyppigt. Under det ovenomtalte op
hold på Malmöhus lod Christian III hente simler både til morgen
og aften. År 1577 gav Frederik II Daniel Simlebager lov til at bo-
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sætte sig i København og dyrke sin specialitet uhindret af alle bager
lavets anløb.69
Medens man i byerne i Danmark kun lavede brød af rug og
hvede, var dette langtfra tilfældet på landet. I enkelte egne synes
man at have bagt brød af byg alene, og meget hyppigt blandede
man byg i rugen. På Falster gav bønderne således præsten bygbrød
i offer,70 og selv på Malmohus blandedes der ved tillavningen af
det tarveligere brød en skæppe bygmel i hver tre skæpper rugmel.71
Så det således ud i det kornrige Danmark, var det en selvfølge,
at forholdene højere mod nord var langt fattigere. I Sverige som
i Norge anvendtes i reglen byg og havre til brød.72 Endnu i en
meget senere tid var rugbrød en sådan lækkerbisken i Dalarne, at
enhver, der ved et besøg hos provsten fik sig et stykke, troligt gemte
det, og ved ankomsten til hjemmet uddelte sin knåckekaka i små
bidder. Det almindelige brød i Dalarne var lavet af ærtemel og det
mel, der fås, når byg eller oftest havre males sammen med sine
avner stundom med hele akset.73 I enkelte bygder i det nordlige
Norge, hvor kornet hyppigt fryser bort før høsten, var barkbrød
den bedste føde. Hertil benyttedes den indre bark af fyrre- og elme
træ, der afreves om sommeren inden august måned; efter denne
årstid led træerne nemlig for meget ved sådan behandling. Barken
tørredes i ovnen, skares i stykker, stødtes småt og maledes derpå til
mel.74 Det var en selvfølge, at i vanskelige åringer, under hungers
nød og dyrtid, trængte den skik at spise barkbrød også ned til de
sydlige egne af landet. I årene 1596-98 måtte således selv i det syd
lige Norge hver mand, både fattig og rig, nære sig hermed, da korn
ikke var til at opdrive. Til fjælds brugte man da fyrrebark, langs sø
kanten elmebark, hvilken ansås for mere nærende og bedre lod sig
bage til brød. En samtidig beskriver tilstanden således: „Hvo, som
ville give et fattigt menneske et elmetræ i sin skov, gjorde da en
stor velgerning; men på det sidste tog hver sig selv lov at flå elm,
hvor de den kunne finde, for blot at bjærge livet dermed.“75
Fælles for Sverige og Norge var den skik at bage brødet meget
hårdt til knækbrød. I Danmark synes hårdtbagt brød kun at være
brugt til flåden.76 En egen art hårdt brød var det norske fladbrød.
Det bagtes, som ovenfor meldt, af byg- og havremel blandet sam
men. Ved tillavningen brugtes runde kværnstene, af størrelse som
bunden i en tønde, de huggedes i Hardanger og forsendtes over
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I Norge og Sverige har man fra middelalderen og indtil den nyeste tid
bagt fladbrød - en særlig hård og tør brødtype, der let kunne holde sig
vinteren over. Olaus Magnus påstår: i seksten eller tyve år. Til højre i
baggrunden er de færdige brød stablet. Kvinderne til venstre herfor
ælter dejen; kvinden til højre i forgrunden ruller dejen ud med en rund
stok, medens kvinden til venstre for hende bager brødet over åben ild
på en flad jernpande.
hele Norge. Når bagningen skulle foregå, anbragtes den runde
kværnsten oven på en tre-fire opstillede sten som stivere, og ild
antændtes derunder. Når så kværnstenen, der kun var en finger
tyk, var ret ophedet, lagde man forsigtigt ved hjælp af et eget slags
træsværd den papirstynde dej derpå. Der hørte behændighed og
påpassenhed til for i rette øjeblik, før pandekagen svedes, at stikke
træsværdet ind derunder og smække den om og samtidig stænke
den glohede kværnsten med vand for at svale den. Hvert enkelt
fladbrød bagtes kun kort, og snart kunne der stå en hel stabel. De
opbevaredes derpå i et lille, særskilt hus, det tidligere omtalte stab-
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bur, der hvilede på stolper, ofte kugleformigt udbuede opefter, for
at ikke rotter og mus skulle kunne kravle op og gøre indbrud.
Fladbrød nød dengang som nu særlig anseelse i Norge. Det påstodes at være drøjere og at mætte bedre end samme slags mel til
lavet på hvilken som helst anden måde. På grund af brødets tynd
hed mærkede man ikke så meget til, at dejen egentlig var både tør
og klæg, tværtimod, det var ret velsmagende. Og fremfor alt, dette
brød kunne gemmes i lange tider uden hverken at skimle eller
mugne, ja man påstod endog, at det vandt i smag ved at gemmes i
årevis. Dette var en ubetalelig fordel. I gode åringer kunne man
forsyne sig til de slette, og enhver sørgede for at være mindst et år
forud med sin bagning. På velforsynede gårde kunne man endog
ved at kigge ind ad stabburdøren til de ventende stabler se tyve år
og stundom mere frem i tiden.77 I så henseende gav i øvrigt det
svenske brød ikke nordmændenes noget efter. Ifølge gammel skik
bagte man her knækbrødet så stenfast, at „hvad der var bagt til en
dåb, vel kunne holde sig, indtil barnet fik bryllup“.78

Bybefolkningens forsyning med kød foregik på forskellig vis i de
forskellige årstider. I slagtetiden, oktober og november måned, sør
gede enhver så vidt muligt for sig selv. Mangen borger drev jo den
gang avling og holdt altså selv kvæg. Hvo der ikke havde jord, holdt
dog i det mindste en gris eller to og traf henad efteråret aftale med
bekendte om indkøb af et par fede lam eller en okse til deling. Helt
ned i befolkningen satte slagtetiden alle i røre, thi lønnen betaltes
dengang ofte i levende varer. Der slagtedes derfor hos familier,
som aldrig kunne tænke på f. eks. selv at bage.
Slagtetiden var med rette en yndet tid. Så længe den stod på,
levedes der bedre end ellers, og ofte kunne det falde vanskeligt nok
at få plads til en fiskedag for lutter kødspiser. Slagtetidens varighed
var naturligvis forskellig. Men selv i små huse kunne der gå længere
tid hen, inden alle pølser var stoppet, salttønden fyldt, kødet hængt
i røg og det behørige antal talglys støbt.
Helt anderledes tog det øvrige år sig ud, hvad forsyningen angik.
Så tyede ikke blot fattigfolk, men de rige med, til slagterne; thi det
var kun de allerfærreste, der året rundt kunne holde sig selv med
ferskt kød.
Slagternes første pligt var på enhver køddag, altså søndag, tirs-
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dag og torsdag, at have tilstrækkeligt ferskt kød til fals.79 For at
kunne tilfredsstille denne fordring måtte de stadigt holde slagtnin
gen i gang. I de mindre byer kunne dette nogenlunde let lade sig
gøre, men i de større medførte det betydelige ulemper. I Køben
havn klagedes der således over, at slagterboderne på hjørnet af
Skindergade og Klosterstræde80 i den varme årstid udbredte en
ulidelig stank, og rendestenene i omegnen var fyldt med blod og
anden urenhed. Med rette eller urette hidledte man herfra den
pest, der i året 1577 hjemsøgte byen.81 På Christoffer Valkendorfs
foranstaltning opførtes da uden for byen, lidt syd for Kongevejen,
omtrent hvor Frihedsstøtten nu står, et fælles slagtehus, bestående
af fjorten boder, hvor slagtningen fremtidig skulle foregå.82 Fra
den tid blev Vesterbro fortrinsvis slagternes tilholdssted.
Slagterne var imidlertid ikke de eneste, der forsynede byerne med
kød. De havde meget farlige medbejlere i bønderne, hvem det var
tilladt på torvedagene at bringe frisk kød til bys. Den eneste forskel
var, at slagterne skulle sælge deres varer pundevis, medens bøn
derne måtte sælge stykkevis. Denne sidste bestemmelse synes særlig
at have ærgret slagterne. Gentagne gange gjorde de således i Hel
singør opstand og nægtede at sælge lammekød anderledes end i hele
fjerdinger. Øvrigheden tog imidlertid stadig borgernes parti og gik
endog så vidt, at den for en tid fratog slagterne deres rettigheder
og gjorde retten til at slagte og udsælge kød til en fri næring.83
Medens slagterne her trak det korteste strå og måtte finde sig i,
at folk på torvedagene gjorde alle deres indkøb ved vognene på tor
vet, fik de derimod kraftig bistand fra oven på et andet område.
Man sættes levende ind i hin tids forhold ved at se den iver, hvor
med borgmestre og råd værgede sig og sine mod en fjende, der
truede alle - slagterne såvel som kunderne - nemlig: småhand
lerne, høkerne. Vor tid, der for størstedelen er afvant med at handle
på torvet og fortrinsvis benytter mellemhandlere, forstår knap den
bitterhed, der udfoldedes i kampen mod disse.
Og dog var det nødvendigt at værge torvets fred og den frie han
del imod dem. Thi når hæderlige borgerkoner mødte på torvet el
ler råbte bondevognen an, idet den kørte forbi deres dør, var det
ingen let sag at komme til at få sig en gås eller en lammefjerding.
Ud fra byen stimlede der nemlig i den tidlige morgenstund en hel
sværm, som langt ude på vejen antastede vognene og enten afkøbte
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dem varerne eller slog kreds om dem, og hver med hånden på sin
bøtte smør eller lammeside, i sluttet trop fulgte med ind til torvet.
Gennem denne ring var det næsten umuligt at trænge. De hujede
og skreg, stødte kunderne til side og bandede på, at varerne var
solgt. Det var især kvinder, der udmærkede sig i dette håndgemæng,
og bytjenerne havde deres nød med at splitte dem ad og bane hus
mødrene vej.
Forbud på forbud udstedtes mod disse høkere og høkersker, der
opkøbte varerne for at udsælge dem i småpartier. Både som familiefædre og øvrighedspersoner var borgmestre og råd lige nidkære mod
uvæsenet. Deres hustruer og døtre blev jo ilde medhandlede. Og på
byens vegne forargedes de over disse opkøbere, der drev ulovlig
handel uden at have løst borgerskab og uden at svare en skilling
i skat. Man kan læse forbitrelsen i de stærke udtryk om „vinkelkøb“,
„udsulte byen“ osv.
Forgæves var imidlertid alle skældsord. End ikke den befaling
hjalp, der udstedtes i Helsingør år 1576, hvorefter det tillodes by
tjenerne selv at beholde halvdelen af alle de ulovligt indkøbte va
rer, som de kunne overkomme. Så skred man da til et yderste mid
del. Helsingør synes i denne henseende at være gået videst. Medens
København nøjedes med tre halsjern, et på hjørnet af Nørregade,
et på hjørnet af Vestergade og et tredje på Amagertorv,84 anbragtes
der i Helsingør ikke mindre end fire nye halsjern. Heri skulle alle
de sluttes, der blev grebet i at købe af vognene uden for byen, følge
med dem ind med hånden på varerne eller på torvet købe mere end
til eget behov. Ja, selv om en kvinde så blot listede af med et stykke
lammekød under kåben, skulle hun miste det og uden nåde i hals
jernet. I denne ubekvemme stilling måtte så de pågældende for
blive, så længe torvet varede. Der er ingen tvivl om at disse fire
halsjern, hver med sin synder i klemme omgivet af byens glade ung
dom, har bidraget væsentligt til at forhøje torvets ejendommelige
liv.85
Århundredet ud varede høkernes trængsler. Så begyndte man
lidt efter lidt at give efter. Medens det endnu i året 1590 var blevet
aldeles forbudt i København at købe fødevarer på torvet i større
mål end til eget forbrug,86 blev det år 1609 og atter 1613 tilladt hø
kerne efter klokken ti at opkøbe på torvet så meget de ville.87 Un
der vekslende forhold har de siden da vidst at hævde deres stilling.
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I en anden henseende var alle husmødre, der handlede på torvet
eller hos slagterne, yderst gunstigt stillede. De behøvede ikke at
tinge om prisen. Denne dannede sig nemlig ikke som i nutiden af
sig selv, som en følge af tilbud og efterspørgsel; borgmestre og råd
fastsatte den. Der kan ikke være nogen tvivl om, at byernes øvrig
hed på dette punkt var nøjeregnende og ofte gik slagterne og især
bønderne så nær, som det var muligt. Disse var jo helt i deres vold,
for så vidt de var pligtige til at føre deres varer til nærmeste køb
stad. Her lå det egentlige stridspunkt mellem magistrat og høkere.
Øvrigheden hævdede sin gamle ret til selv at bestemme prisen. Hø
kerne kæmpede, uden at være sig det klart bevidst, for den frie han
del.
Betragter man hin tids kødpriser, får man et bestemt indtryk af,
at Danmark dengang særlig lagde sig efter kvægavl. Kød og fede
varer var forholdsvis billigere end brød. I Helsingør, hvor man kan
forfølge kødpriserne med stor nøjagtighed, solgtes i tidsrummet
1576-86 et pund oksekød, eller som hin tid kaldte det: „gropenbrad“, i reglen til en pris af 6 øre i nutidspenge. En lammefjerding
kostede omtrent 36 øre. Ved midsommertide 1582 gjaldt et par fede
høns sammesteds 50 øre, en snes æg 25 øre.88
Det lå i sagens natur, at priserne måtte veksle noget efter års
tiderne. I Ålborg vedtoges det således, at ferskt lammekød slet ikke
måtte sælges førend otte dage før pinse.89 Oksekød som lammekød
havde sommerpriser og vinterpriser. Men foruden disse regelmæs
sige, svage svingninger indtrådte der stundom en stærkere stigning,
fremkaldt ved misvækst og lignende. Øvrigheden stemte imod, så
længe den formåede, men måtte nødvendigvis til sidst give efter.
I januar 1577 fik således slagterne i Helsingør prisen for oksekød
tvunget op til 8 øre pundet; men inden året var omme, nødtes de
til atter at lade den falde til knap det halve.90 Den stærkeste stig
ning i århundredet indtrådte vistnok omkring år 1590, da et pund
oksekød i København ansattes til den uhørte pris 24 øre.91 Datiden
stod værgeløs over for disse virkninger af misvækst. Handelsforhol
dene var af den natur, at hver landsdel i reglen måtte se at klare
sig selv. Og ramte en ulykke hele landet, ejede man kun et svagt
middel til at afhjælpe ondet, nemlig at forbyde udførsel. Under så
danne forhold kunne det blive afgørende, om et slet foderår tilfæl
digvis var et godt oldenår, så at flæsk kunne afgive et billigt føde-
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middel. I et dårligt oldenår, som f. eks. 1593, kunne selv flæsk stige
til en pris af 15 øre pundet.92
Medens vildt var let nok at få på mange steder i Norge og Sve
rige, hørte det i Danmark til de spiser, der kun tilkom enkelte klas
ser af folket. Skønt der var overflødighed deraf, forekom det, så
vidt man kan se, ikke i handelen. Dette ville uden tvivl også have
været farligt for jagtens fredning. Man måtte da altså være adelig
eller ansat i kongens tjeneste for at kunne nyde vildt. Mangen ærlig
borgermand gik vistnok i sin grav uden nogen sinde at have smagt
en dyrekølle.
Ved hove derimod var vildt en hyppig spise. Det nødes ikke blot
ferskt og i den egentlige jagttid, men saltet hele året rundt.93 Til
alle større kongelige jagter udkommanderedes derfor særlige slag
tere og saltere.94 Man får et indtryk af den utrolige vildtrigdom,
når man hører, at der f. eks. til en kongelig jagt i Skanderborgegnen
år 1587 bestiltes ikke mindre end 24 læster salt til nedsaltning af det
forventede bytte.95 Datidens udtryk svarede til disse forhold. Der
taltes ikke blot om fældet vildt i stykketal, men om at „lade slå en
læst vildbrad“, „skyde en tønde råvildt“ osv.96 Undertiden synes
udbyttet at have langt overskredet, hvad man var i stand til selv at
fortære et år igennem. Det må således vistnok anses som tegn på
overforsyning, når Frederik II under Frederiksborgs opførsel lod
arbejdsfolkene underholde med saltet vildbrad.97
Noget anderledes stillede forholdet sig for adelens vedkommende.
Ganske vist var den i besiddelse af jagtret, og de rigere adelsmænd
havde både dyrehaver og store vildtbaner at jage på. Men dog
kunne det stundom falde svært nok at få vildt. Ingen lensmand
måtte på egen hånd jage i sit len. Og hvad hjalp det ham så, at han
måske ejede en gård i Jylland, når lenet, hvor han opholdt sig, lå
i Sjælland eller Skåne. Kun meget sjældent gik kongen ind på, at
der af lenets skove årligt leveredes lensmanden et vist antal stykker
vildt.98 Frederik II i det mindste var yderst nøjeregnende på dette
punkt. Derimod uddannede der sig lidt efter lidt den skik, at der
ved større familiefester, bryllupper, „velkommen“ og begravelser
sendtes vedkommende i foræring fra kongen et eller flere stykker
vildt. Selv landets mægtigste familier tog med glæde imod, ja an
holdt ligefrem om at måtte få sådanne gaver.99
Der var én lejlighed, hvor forskellen mellem den kongelige og
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Fra Abel Schrøders udskårne paneler på Lystrup: andejagt. Den forreste
jæger affyrer sin bøsse, den anden venter på at komme til, den tredje
synes at være i færd med at lade bøssen. (Nationalmuseet fot.).

adelige forsyning trådte alt for tydeligt frem, det var ved de årlige
herredage. Her, hvor man mødtes i mængde, faldt det naturligt at
udfolde pragt og holde gilder. Men hvis ens ejendom lå i en anden
landsdel, var det ikke let, tilmed i den varme årstid, at skaffe vildt
fra hjemmet. Hvorledes man har båret sig ad i Frederik H’s tid,
vides ikke med sikkerhed. Men allerede tidligt under Christian IV’s
regering blev det skik, at kongen forbarmede sig over sin adel og for gode ord og betaling - forsynede den med vildt. Indtægten var
ikke ringe, skikken bredte sig, og lidt efter lidt blev kongen således
landets første vildthandler.100
Fisk udgjorde en langt vigtigere livsfornødenhed dengang end nu.
Ifølge gammel skik nødes der fisk både middag og aften på hver af
ugens fire fiskedage, og selv om man ikke længere holdt sig udeluk
kende hertil, men blandede kødretter imellem, udgjorde fisk dog
fremdeles en meget anselig del af ugens forbrug. Som en følge heraf
var man ganske anderledes end i nutiden indrettet på altid at have
huset velforsynet. Hovedmassen af, hvad der fortæredes, var tørret
fisk. Ikke blot fra Norge, men fra Jyllands vestkyst og fra enhver
egn i landet, der lå nær ved havet, udførtes der tørret fisk i store
mængder. Førend vinteren kom, var alle nogenlunde velstillede for
synet med de fornødne bundter tørrede torsk, hvillinger, flyndere
osv. Hvilke masser der kunne gå med, kan ses af, at der til hofhold
ningen blot på Frederiksborg Slot år 1596 forskreves fra Ribe 40.000
skulier og flyndere, 40.000 hvillinger, 500 rokker, 200 store kabliau
4 Troels-Lund. 3
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En fiskehandel. Det er vistnok konen til venstre bag disken, der passer
boden. Hun holder en ål frem mod kunden, der står med en lille fisk
i hånden. Omkring dem ser man hele varelageret, som består af ned
saltet, røget og tørret fisk. En del står i tønder, resten er bundtet i knip
per - holdt sammen af vidjer og reb. Til venstre er ophængt tørfisk, dvs.
torsk uden hoveder. Olaus Magnus fortæller om flere måder at tilberede
den tørrede fisk på - for eks. at man kan lægge dem i lud, udvande
dem og koge dem, medens man tilsætter smør. Selv ved fyrsternes bord
er de da en velset ret, siger han. Dette er den ældste omtalte af svensk
„lutfisk“, som kendes. I øvrigt mener han dog, at røget laks er at fore
trække fremfor alt andet.
og 200 langer.101 Christian IV’s kroning skulle foregå i august må
ned samme år. Skønt det altså var sommertid, forberedte man sig
dog i København på, at gæsterne ville af tørret fisk kunne fortære
30.000 flyndere, 24.000 hvillinger, 400 rokker, 200 langer samt 12
tønder bergfisk.102
Foruden tørret fisk sørgede man ved efterårstide for at få ned-
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saltet fisk i huset. Tønder med saltet torsk og sild, hos de rigere også
makrel, ål og laks eller vel endog en otting „niøjne“, hørte med til
den nødvendige årsforsyning.
Mellem al denne saltede tisk, der uundgåeligt vankede vinteren
igennem, var det en kærkommen afveksling en gang imellem at få
en ret fersk. I søbyerne var dette ikke vanskeligt. Enkelte småfolk
pilkede selv fra båd eller ved vågerne, men mængden holdt sig til
fisketorvet eller fiskerbådene ved bolværket. Her herskede altid
stort liv om morgenen, når byens egne folk eller både fra nærmeste
leje havde bragt deres fangst. Prisen var ikke her som ved kød forud
fastsat, og en livlig kamp mellem køber og sælger kunne derfor ud
spinde sig. Den eneste by i Norden, hvor dette ejendommelige liv
har holdt sig uforandret indtil vore dage, er vistnok Bergen. Fra
fisketorvet og havnen stjal sig, hvor meget man så end søgte at hin
dre det, høkersker klædt som fiskerkoner op gennem byen.103 De
fandt rigelig afsætning i smågaderne og solgte resten til bønderne
på torvet.
Om sommeren afløste fersk fisk for en del den tørrede og saltede.
Sommerbebuderne flynder og hornfisk hils tes med glæde; men
stemningen sank, når man var styret ind i sildens det stille bælte.
Ingen anden fisk forekom i sådan mængde som denne. Sundet, bæl
terne, Limfjorden, Kattegattets kyster vrimlede af den. Dens pris
var derefter. Og som en følge deraf måtte alle kystbeboerne tære
den månedsvis mindst fire gange ugentlig både til middag og aften.
Under sådanne forhold længtes man naturligvis atter tilbage til
den tørrede fisk. Set i denne belysning vil det forstås, at hine 30.000
tørrede flyndere og 24.000 tørrede hvillinger til Christian IV’s kro
ning i august måned kunne fremtræde som delikatesse, og at den
kyndige husmoder netop om sommeren holdt mest til råde med
resten af årets fiskeforsyning. Endnu mod slutningen af det 19. år
hundrede udgjorde i Danmark ikke fersk fisk, men tørret fisk land
almuens festspise.
Husmoderens pligter lige over for fiskedagenes retter var kun til
syneladende nemmere end med hensyn til kødspiserne. Som vi har
set, fulgte man også med fisk den skik at forsyne sig for et år ad
gangen. Og sagen var ingenlunde gjort med at lade manden købe
så og så mange tønder saltet fisk, og så og så mange bundter tørrede.
Meget hyppigt måtte husmoderen selv forestå både nedsaltningen
3.
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og tørringen. I søbyerne drev nemlig de fleste købmænd selv fiskeri
eller havde dog part deri. Øvrighedspersonerne havde ofte i embeds
medfør del i udbyttet. I Helsingør var det således en lige så yndet
som farlig idræt at ro ud i den tidlige morgenstund og på egen
hånd røgte borgmestrenes bundgarn.104 I november 1583 lykkedes
det en fyr at stjæle ålene fra alle byfogdens åleruser.105 I de fleste
større husholdninger gik det da med fisk som med kød: af egne va
rer tilberedte og hengemte man selv den store årsforsyning, der
fyldte kælder og loft.
På landet tog forholdet sig noget anderledes ud. Her nødtes man
til dels til at gøre indkøb af tørret og saltet fisk fra kysterne. Dog
hjalp man sig i øvrigt så godt, man formåede, og vidt forskelligt
fra nutidens måde at klare sig på. Hin tid drev nemlig ferskvands
fiskeri efter en storartet målestok. Overalt, hvor der blot fandtes en
dam, en tørvemose, et gadekær, sørgede man for fisk deri. Ved alle
adelige gårde var der fiskeparker, hyppigt trappevis anlagt, for at
man kunne lade den ene løbe ud i den anden. Den kongelige „dige
mester“ (teichmeister), der havde tilsyn med alle de kongelige fiskeparke, var en højt anset mand, hvis råd indhentedes, hver gang der
var tale om nye offentlige eller private anlæg. Man får et indtryk
af hin ejendommelige velstand, når man hører, hvordan der f. eks.
vrimlede med fiskedamme om Uranienborg, Gisselfeld osv. Ved
Timgård i Jylland var der ikke mindre end 19.106 Næppe fik dron
ning Sofie efter Frederik II’s død sit enkegods på Lolland og
Falster i hænde, førend hun straks sendte „digemesteren“ derned.
Alle parker blev oprenset og forsynet med nye stigbor, ege
poste og bøge-render; Stubberup Sø blev tømt og tilsået i bunden,
før den atter fyldtes; nye fiskeparker, fisk og fiskere anbragtes alle
vegne.107
Et lignende storartet indtryk får man ved at lægge mærke til ud
byttet af hin tids ferskvandsfiskeri. Her blot et par eksempler til
prøve. „Den 2. februar kom min fisker,“ skriver Eske Brok i sin
dagbog, „med 19 laks, som han havde draget med våd“. „Den 9.
februar kom han med 21 laks.“108 Bønderne i Sinding By ved Sil
keborg svarede årlig til kronen 150 tørrede gedder for retten til at
fiske i en nabosø. Da de misbrugte friheden og „forfiskede“ søen,
fratoges tilladelsen dem.109 Om en lille sø til bondegården Holme
gård (i Serup Sogn, Hidsherred, Viborg Amt) hører vi tilfældigt,
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I Abel Schrøder den Ældres udskårne panelfrise på Lystrup findes dette
sceneri. Den høje sivbevoksning på bredden og en - her ikke medtaget vandmølle viser, at vi befinder os ved et åløb eller en sø. De to mænd
driver ferskvandsfiskeri ved at trække et vod imellem sig. Manden til
venstre bærer en kasse på ryggen - sikkert til opbevaring af fisken.
(Nationalmuseet fot.).
at der på én dag er fanget i samme sø ikke mindre end 25 vognlæs
brasen og andre fisk110 osv.
De almindelige ferskvandsfisk i Danmark var gedder, brasen, ka
russer. Hvor alt var indrettet, som det burde, havde man en eller
flere damme for hver art. Ved Frederiksborg var der tillige særlige
smerling-damme.111 En ganske udmærket agtelse nød karperne, der
vistnok er blevet indført i Danmark af Peder Oxe efter hans tilbage
komst fra landflygtigheden.112 Frederik II blev ham imidlertid
snart en farlig medbejler i denne nye gren af fiskeavl. I året 1592
kunne der sælges fra de kongelige damme for en 1400 kroner kar
per,113 foruden hvad der var medgået til hoffets eget forbrug. I
Sverige lod Johan III indføre karper fra Tyskland og anbringe i
de nygravede damme ved Kalmar Slot; men trods al anvendt om
hu synes de ikke her ret at være slået an.114
Medens man i Norge og Sverige i reglen var henvist til den gan
ske vist rigelige fangst, der kunne gøres på stedet selv, enten langs
kysterne eller i elve og søer, besad Danmark den fordel at ligge i
færdslens midtpunkt, hvor man altså for penge var i stand til at
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forskaffe sig alle delikatesserne fra de tre lande. Til et udsøgt bord
i Danmark hørte langer og rokker fra Ribe eller Skagen, helt fra
Limfjorden, makrel fra Helsingør, ål stanget af hollænderne fra
Amager,115 karper fra Sjælland, stenforeller fra Herredvadskloster
i Skåne,116 laks fra Jylland eller Halland, hvis man da ikke kunne
få den fra det sydvestlige Norge, og endelig alle de lækre sager, der
kom fra Bergen og ofte sloges sammen i det fælles navn: „bergfisk“.
Tolderen i Helsingør var fremdeles i stand til at skaffe en af uden
landske sager de så yndede, engelske „sprot“ (sardeller) og især de
efterspurgte negenaugen (niøjne), der nødes både tørrede og nedsaltede i ottinger.117 De fleste af disse varer betaltes med meget
høje priser. En tønde ål f. eks., og endda ikke af den allerbedste
slags, kostede 24-30 kroner,118 en tønde norsk laks kostede 56 kro
ner,119 vesterhavs-langer betaltes med den fabelagtige pris af 20
kroner stykket.120
Et par navne, der lyder nutiden fremmed, men hyppigt forekom
iblandt datidens forsyninger, var sund og mave og rav og rækling.
Ved „sund og mave“ forstodes svømmeblæren hos fisk, især torsk.
Den anvendtes dels som husblas, dels på anden vis og spillede, efter
det store forbrug at dømme, en ikke ubetydelig rolle i datidens
madlavning. Den solgtes tøndevis, en tønde kostede lidt over 4 kro
ner i nutids penge.121
Rav og rækling indførtes fra Bergen. Det var dele af de uhyre
helleflyndere, der fangedes ved Lofoten og som ofte var så store, at
en fisk sønderhugget og saltet kunne fylde 2% tønde. Ved „rav“ for
stod man benene og finnerne med det fedeste vedhæng. „Ræk
ling“ betød de fede, smalle striber, (rækler) skært kød langs finner
ne, der fremkom, når fisken opskares på langs.122 De tørredes og
solgtes stykkevis. „Rav og rækling“ ansås i Danmark for den lækreste
af al bergfisk. Årligt forskreves større partier til det kongelige bord.
I Sverige var Johan III så indtaget deri, at det daglig måtte sættes
for ham.123 Privatmænd derimod kunne ofte have ondt nok ved at
skaffe sig det; selv små partier deraf var derfor en velkommen gave.
„Sender jeg dig nu en „rav“ og Birgitte nogen „rækling“, som nys
er kommen fra Norge, hvormed I bedes tage til takke“ skriver Her
luf Skave år 1581 til Christoffer Gøye til Gunderslevholm og hans
hustru. De fem gæster på Malmöhus måtte nøjes med på fiskedage
ne at erholde % stykke rav og rækling til deling.124
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Olaus Magnus fortæller om fiskeri ved Lofoten: „I februar og marts, ja
allerede i januar begiver indbyggerne i disse egne sig i deres kraftigt
tømrede både fra kysten ud på det åbne hav for at fiske og rejser så
langt, de kan nå på to eller tre dage ... Og disse fiskere ligger ikke stille
for anker under stormens rasen, men driver frem og tilbage og bliver
ved med at fiske, til bådene er helt fulde af fisk. Når de siden vender til
bage til kysten, har de intet andet end kompasset at stole på.“ De to her
afbildede både er gengivet, som var det kogger. I virkeligheden må både
de og fiskene have været mindre. Manden til venstre har fået to torsk
og en helleflynder på krogene. Lofotfiskerne afsatte deres tørrede fisk
i Bergen, hvorfra den atter eksporteredes - bl. a. til Danmark.

Vil man have et kort, men træffende udtryk for, hvilken rolle
saltet fisk spillede i det daglige liv, hvilken stærk hjemlig følelse der
knyttede sig hertil, lægge man mærke til et lille træk som dette.
Den danske prinsesse Anna, der år 1548 ægtede kurfyrst August af
Sachsen og den dag i dag mindes for den varme kærlighed, hvor
med hun sluttede sig til sit nye fædreland, hang endnu tyve år efter

56 • Fødemidler

adskillelsen fra hjemmet bestandig lige fast ved barndoms-indtryk
ket: den kære, saltede fisk. Selv elb-laks og andre ferskvands herlig
heder kunne ikke fortrænge erindringen. Hvert efterår ved mortens
dags tid måtte da Peder Oxe sørge for, at der afsendtes til hende
en lille årsforsyning af saltet sild og bergfisk, skulier og hvillinger,
pilrokker, småtorsk og makrel.125
Foruden fisk ydede havet endnu en ret, som var særlig yndet, det
var de forskellige slags krebsdyr. Med urette har man henført den
vågnende sans for denne føde til en senere tid. Medens oldtidens
smag herfor, så vidt det lader, havde tabt sig i løbet af middelal
deren, var det 16. århundrede atter fuld af begejstring for denne ny
delse. Navnlig spillede rejer og krabber en stor rolle. Under Chri
stian III’s ovenomtalte ophold på Malmöhus gjordes der hver
dag indkøb af krabber og rejer til kongens bord, og stundom var
beholdningen opspist til middag, så at der måtte købes nye til
aften.126 Århundredet igennem møder man denne udgiftspost i
Malmöhus’ lensregnskaber: så og så meget for rejer til lensmandens
behov.127 En tysk rejsende i århundredets slutning fortæller som
en mærkelighed fra sit ophold i København, at man her spiste store
hummer, af hvis kløer det var skik at lave drikkekar. Han måtte
have nogle sådanne med sig hjem til Tyskland for at folk kunne se,
at han talte sandhed. Krabber, fortæller han, solgtes for en ren spot
pris. Man nød dem gerne til sit øl; rundt omkring på ølstuerne gik
derfor folk om og falbød kogte krabber.128
Medens hummer således var en ikke usædvanlig spise i Danmark,
og enhver kendte til at blive budt ind på et krus øl og en krabbe,
ansås krebs for en ganske anderledes herreret. Disse, der var så al
mindelige sydpå, synes først ret at være blevet bekendt i Norden
i det 16. århundrede. Enkedronning Dorothea forærede år 1564 sin
søn Frederik II nogle til at sætte i dam,129 Peder Oxe indførte dem
på Gisselfeld,130 enkedronning Sofie indforskrev år 1591 krebs
fra Rostock og lod dem anbringe i fiskeparker på Lolland og Fal
ster, 20 skokke i Halskov Dam og 30 skokke i en dam ved Halsted
Kloster.131 Johan III havde allerede en snes år forud ligeledes ind
forskrevet dem fra Tyskland til dammene ved Kalmar.132
På et ganske enkelt punkt gik Norden i spidsen for den europæi
ske udvikling. Nydelsen af østers, der havde været så almindelig
både hos fortidens nordboere og hos romerne, synes siden at være
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„Alt godt fra havet“ kunne man kalde denne serviet af damask fra
o. 1600. Servietten gengiver et rigt opdækket bord. På tallerkenerne
ligger hummer, fisk og snegle. Ved tallerkenerne ligger små kuvertbrød
samt knive, skeer og de helt moderne togrenede gafler. Ved tallerkenerne
står dels glas på høj fod, dels cylindriske bægre af en type, der kendes
fra danske jordfund. Endvidere ser man høje kandelabre med lys, drue
klaser og kurve med frugt.

gået helt i glemme. I Frankrig holdt man sig i det 16. århundrede
blot til de spiselige landsnegle, først i det følgende århundrede kom
østers atter i mode.133 Derimod var man i Danmark alt i det 16.
århundrede på det rene med, at østers - som Frederik II for øvrigt
i et kongebrev af 1587 henfører til fiskene134 - var en særdeles vel
smagende spise. Vi er ikke i stand til at spore, når denne nye opfat
telse er opstået, eller om den måske endog var en fortsat overleve-
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ring fra oldtiden, vist er det kun, at ved Frederik II’s hof holdtes
muslinger som østers højt i ære. Muslingerne skrabedes i de danske
farvande - år 1562 lod f. eks. kongen hente en tønde fra Skælskør
til Korsør, hvor han just opholdt sig135 - østers derimod, eller
som de dengang hyppigt kaldtes: „osterlinger“, forskreves i reglen
fra Norge. Vel blev der mod slutningen af Frederik II’s regering fun
det østers i Vesterhavet ud for jysk kyst, og der udstedtes forbud
mod at fange dem, da al fangsten skulle tilhøre kongen,136 men vi
ved intet nærmere om udbyttet af disse banker. Derimod var det en
stående skik, at der hvert år løb en kongelig jagt op til Nedenes Len
i Norge for at indtage en ladning til hoffets forbrug. Da det i året
1584 stundede mod jul, og jagten endnu ikke var vendt tilbage, måt
te et nyt skib sendes derop for at skaffe østerserne hid og spørge om
jagtens skæbne.137
Det var naturligt, at disse nordiske delikatesser vakte beundring
og lyst til delagtighed deri hos fyrsterne i Nordtyskland. På grund
af familieforbindelserne med det danske kongehus lod sligt sig let
udføre; det var jo en stående skik at udveksle småforæringer. Tøve
de man for længe fra dansk side, tog de ventende bladet fra mun
den. Hertug Ulrik af Mecklenborg meddelte således ligefrem, at
en foræring østers ville være ham kærkommen. Hertuginden af
Preussen sendte engang en bøtte syltede kramsfugle herop med til
føjende af, at hun gerne så, at man sendte hende 24 tønder gode sild
til gengæld.138 Vanskeligheden bestod imidlertid i at få sagerne
bragt i frisk tilstand til bestemmelsesstedet. For hummers vedkom
mende fulgte man den tvivlsomme fremgangsmåde at koge og ovn
tørre dem straks, hvor de var fangede, og således forsende dem den
lange vej.139 Med østers var opgaven vanskeligere. Enkedronning
Sofie, der yndede en vis storladenhed i foræringer, når udgiften
ikke vedkom hende, forærede oftere sin fader, hertug Ulrik af Meck
lenborg, en større sending, engang endog 72 tønder.140 I et svar
til tak for en af disse sendinger giver modtageren dem det tvetydige
vidnesbyrd, at de var „temmelig friske“ ved deres ankomst.141 For
hertug Ulriks vedkommende var der altid det uheldige, at han fra
ophold i Danmark vidste, hvorledes de skulle smage. Større ukyndighed turde man forudsætte hos fyrsterne længere syd på. Enke
dronning Sofie var i så henseende yderst dristig; helt ned i Mellemtyskland mødte efter ugers kørsel hendes østers som gaver. Om
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en sending, der året 1588 afgik til Sachsen, meddeles der i rentemester-regnskabet den oplysning, at de blev overbragt af „Bernt Styr
mand, forbud i tyske cancelli“, der havde betalt så og så meget i
vognleje.142 Trods alle de befordringsmåder, der synes at have
stået til hans rådighed, er det dog et spørgsmål, om de ikke har tabt
sig noget undervejs. Ankommet til Sachsen synes de imidlertid
heller ikke her at have fundet ro. Kurfyrstinden af Brandenburg
ventede nemlig sin nedkomst og fik pludselig lyst til friske østers.
I Berlin var der ingen at få. Kurfyrsten skrev da ned til Sachsen og
bad kurfyrst Augusts søn, Christian I, om nogle. Han forhørte sig i
Dresden, men dér var heller ingen at få, og han forærede hende
da et fad „syltede“. Hvis disse „syltede“, hvad troligt er, har været
de nys ankomne danske, så har man en målestok for høfligheden af
den brandenburgske takskrivelse. Der forsikres i denne, at, da de
kom til Berlin, var de endnu „temmelig friske og til at nyde“. De
svarede uden tvivl til de kogte krabber, som den danske prinsesse
Elisabeth i Mecklenborg engang i sommerhede sendte „med for
bud“ ned til sin broderdatter, Anna i Sachsen. Denne takkede og
erklærede, at både kurfyrst August og hun havde fundet dem „yn
dige“.143
Krydderier spillede en ganske overordentlig rolle i datidens madtil
lavning. Alt i lange tider havde man vel i Norden sat høj pris der
på, men i løbet af det 16. århundrede steg forbruget til en påfal
dende grad af overdrivelse. Vi har allerede ovenfor omtalt grunden
hertil: søvejen til Ostindien var blevet fundet. Heraf blev følgen, at
prisen på krydderier faldt betydeligt, samtidigt med at handelen
kom i hænde på opdagerne, fra hvem den atter lidt efter lidt gled
over til de mere driftige hollændere. Hansestædernes tilbagegang
og hollændernes bestandig tiltagende fart på Østersøen fra begyn
delsen af det 16. århundrede svarer altså for Nordens vedkommen
de til en stadig lettere adgang til de så højt skattede krydderier.
Især fra århundredets midte kan vi næsten år for år forfølge pri
sernes dalen. Peber kostede således år 1541 omtrent 2 kr. 25 øre
pundet, men år 1566 kun omtrent 1 kr. 60 øre. Ingefær kostede år
1541 ca. 4 kr., år 1556 ca. 3 kr., og 1566 kun i]/2 kr. pundet. Risen
gryn kostede i de samme år 35 øre, 25 øre og 20 øre pundet.144 Pri
serne på rosiner, mandler, svesker og andre urtekramvarer sank lige-
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ledes stærkt. Henimod århundredets slutning betaltes de fleste kryd
derier, sukker dog undtaget, med priser, der synes at have stået i om
trent samme forhold til de øvrige fødevarers som i nutidens.
Prisbilligheden fremkaldte forøget forbrug, dette atter nye for
mer for udsalg. Tidligere havde man købt sine krydderier enten hos
kræmmerne eller, når det skulle være af bedste slags, hos apoteke
ren. Udgiftsposten: „krudt fra apotekeren“, betegner blot, hvad nu
tiden ville kalde: urtekramvarer. Men mod århundredets slutning
blev afsætningen så stor, at der ganske naturligt udskilte sig af
„kræmmerne“ - der ligesom i nutidens småbyer handlede med alle
slags varer - en egen klasse, som kun forhandlede husholdningssa
ger. Sprogbrugen vaklede i begyndelsen mellem at kalde disse nye
handlende: materialister, krudtkræmmere eller urtekræmmere.145
I det følgende århundrede vandt den sidste benævnelse afgjort over
hånd.
En egen måde at forsyne sig på, som kun kongen og de allerrigeste kunne benytte, var at sende et bud til stedet selv, til Antwerpen,
til Leipzig eller hvor nu opkøbet skulle gøres. Når lejlighed gaves,
anvendte man denne fremgangsmåde endnu ned imod århundre
dets midte.146 Det var efter nutids begreber ofte pudsigt små ind
køb, der således blev gjort. Et bud f. eks., som Christian III havde
i Leipzig år 1545, og som hjembragte ret rigeligt af andre sager,
havde tillige befaling til at købe til kongen 8 pund strøsukker, 4
pund små rosiner, 2 pund syltede nelliker osv.147 Lidt efter lidt blev
imidlertid tolderen i Helsingør den naturlige mellemmand ved alle
slige handler. Fra år 1550 kan man påvise en jævn række af årlige
opkøb til kongens behov foretaget af ham, idet han enten først
sendte bestillingen til Holland eller simpelt hen straks købte hos
forbisejlende skippere, hvad der forlangtes.148 Hans i forvejen be
sværlige hverv fik en betænkelig udvidelse, da han således efter
hånden blev mellemhandler for en stor del af adelen i Danmark.
En regning til Birgitte Gøye viser, hvordan tolderen i Helsingør i
løbet af et år har måttet købe til hende muskatblomme, kanel, inge
fær, peber, rosiner, svesker osv., i alt tretten poster, samtidigt med,
at han har tilvekslet hende guldstykker rimeligvis til bryllups- og
faddergaver, og desuden afsat hendes smør.149
Det stærke forbrug af krydderier i Norden på hin tid lader sig
påvise ad flere veje. Det fremgår allerede af udlændinges udtalelser
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Da Herluf Trolle i 1562 var Frederik II’s høvedsmand på Krogen - det
hed endnu ikke Kronborg - påtog han sig at opføre en toldbod. Til
bygmester foreslog han „den tømmermand Mattias Fastenau, som faldt
og slog sig ned i Esrom“. Det er da formentlig Fastenau, der - restitueret
efter sit uheld - opførte toldboden i bindingsværk lige syd for slottet.
Man ser bl. a. en lille anløbsbro, hvor skibsførerne kunne gå i land, når
de blev roet ind fra de opankrede skibe for at udrede tolden. Da Hans
Knieper en snes år senere udførte sin tegning af Kronborg til Theatrum
Urbium kaldtes huset dog allerede „Olde Toldbod“, idet Frederik II i
1578 havde købt en gård i Strandgade og flyttet administrationen af
Øresundstolden hertil.

om forholdene. En tysk rejsende beretter således, at den sikreste
måde at blive en velkommen gæst i Sverige på er ved at forære hus
moderen muskat, nelliker, tamarinder eller deslige.150 Franske rej
sende, der har berejst såvel Danmark som Sverige, priser deres lyk
ke, da de når til Gdansk, hvor de atter selv kan indrette deres køk-
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ken og slippe for at leve på nordisk vis med peber, kanel, safran,
muskat, honning og sukker væltet i al maden.151
Men også ad mere direkte vej kan vi påvise det stærke forbrug.
I reglen får man vel kun almindelige oplysninger, og selv datidens
kogebøger indeholder kun de mere ubestemte udtryk: „Kom bravt
med salt, kom dygtigt med peber, med muskat osv. deri“, uden at
opgive noget vist mål. Men stundom træffer vi dog på enkelte sikre
angivelser. Der kan således bestemt påvises en forskellig mandlig
og kvindelig smag i overdrivelserne. Medens de mødes i en vam
mel blanding af kanel, nelliker og ingefær, der især må have givet
datidens blandingsdrikke en yderst tvivlsom velsmag, sondrer de
sig skarpt i en mandlig trang til peber og en kvindelig forkærlighed
for sukker og honning. Her blot et par eksempler. Ved Christian
IV’s eget bord spistes der et pund peber om ugen, langt mere natur
ligvis, når der var gæstebud.152 Under Christian III’s ophold på
Malmohus 1541 havde et pund peber om dagen ikke engang altid
slået til, men der måtte på enkelte dage købes et nyt til aftensmål
tidet.153 Omvendt brugte Gustav Vasas døtre et helt år igennem
kun et eneste pund peber, medens de i samme år fortærede 368
pund sukker, 185 pund mandler, 93 pund svesker, 3 kurve figner
og rosiner med i alt 170 pund og to fade lemoner og oliven.154 Da
Christian IV’s lille broder Ulrik år 1592 sendtes til Rostock for at
studere, var han endnu i overgangsalderen. Han udstyredes derfor
på dobbelt vis, idet der medgaves ham 15 pund peber, men også
250 pund sukker, 100 pund svesker og en halv kurv store rosiner.155
Vil man ligesom gøre en prøve på datidens stærke lyst til sukker,
behøver man blot at sammenligne dermed, hvad 50 år senere for
tæredes af folk, der første gang fik lov at tage for sig af hjertens lyst.
År 1656 kom et russisk gesandtskab til København og indlogeredes
i stadens bedste hotel „Lækkerbisken“. I de ni uger, opholdet va
rede, fortærede gesandten daglig et pund kandissukker, i alt 66
pund. Til koldskål og til varm vin medgik i alt 191 pund, dog fik
måske andre med heraf; men ganske for deres egen mund fik ge
sandten og hans præst hver dag et halvt pund puddersukker op på
deres kammer.156
For Danmark og Norden i det hele var sukker i det 16. århundre
de, hvad det endnu i det følgende var for russerne: et nyt eller dog
lidet kendt gode, som man greb efter med største iver. Anvendt ind-
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til overdrivelse hos de højere stænder, var det endnu så godt som
ukendt hos menigmand. Skønt man alt havde lært de skadelige føl
ger af dets misbrug at kende, troede man dog endnu på det som
et af de ypperligste lægemidler. Gustav Vasa var alt nået så vidt, at
han, som ovenfor anført, skrev til en af sine døtre: „Vi har forstået
af dit brev, at du har været noget svag og krankelig. Så kan vi vel
tænke, at du intet godt regimente holder med ædende, men holder
endnu den samme sæd, som du gjorde, da du var frøken, og æder
allehånde skavl, som er æbler og frosne nødder, desligeste sukker
og andet, som forslemmer maven.“157 Men på samme tid nærede
man i almindelighed en overtroisk tillid til sukkerets heldbringende kraft. Henrik Rantzau anbefalede sine sønner af sundheds
hensyn af og til at putte en ametyst, guld og sølv eller noget meget
hvidt sukker i munden. Efter egen erfaring holdt han på, at nydel
sen af megen sukkerkonfekt var et fortrinligt middel mod at blive
beruset.158 Af den svenske læge Benedictus Olai haves en lægebog
fra året 1578, hvori anbefales krydderier, især sukker, kanel og inge
fær som middel mod alle sygdomme. Fejler maven noget, så blot
kanel, ingefær osv. samt et halvt pund sukker. Lignende mod hoste,
hovedpine og andre onder. Midlet virker, hvad enten det nydes
strøet og smurt på maden, eller opløst i vin og brændevin, eller om
det kun anbringes i en bomulds hue og bindes på hovedet.159
Og at sådanne midler virkelig er blevet anvendt, får man et ind
tryk af ved blot at blade i datidens regnskaber. Dronning Katarina
af Sveriges lille dværginde kureres der f. eks. på, da hun er blevet
syg, med 1 lod safran, 2 lod kanel og 16 lod figner. Jomfru Barbara
må tage et lod ingefær, et pund sukker og flere pund rosiner, figner
og svesker; dronningens pige Brigitta nøjes med et lod safran og
tre lod sukker. Til salve for Gustav Vasas heste anvendtes der over
et pund ingefær. Og det er uden tvivl lignende tro, der lå til grund,
når der f. eks. i skafterne til ni par bordknive for hans dronning og
børn anbragtes næsten tre pund kanel.160
Et ganske eget voldsomt udtryk gav tidens lyst til sukker sig i
det skridt, som Johan III foretog, da han i foråret 1579 ikke havde
fået sit sukker tilsendt i rette tid fra købmanden i Stockholm. Kon
gen skikkede nemlig et par betroede folk ind til byen med fuldmagt
til at sætte købmanden fast og føre ham som fange til kongen. Selv
havde de befaling til at bortføre alt det sukker, de kunne overkom-
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me, være sig hos indenlandske eller fremmede, og, ved hvilke midler
det så ske skulle, endelig at skaffe kongen inden næste aften 100
pund sukker.161
De arter af sukker, der anvendtes, var omtrent de samme som i
nutiden. En af de ældste former synes at have været kandissukker
eller som det dengang altid kaldtes: sukker-kandis. Det tilvirkedes
oprindelig på Kreta (Kandia), hvoraf det havde sit navn, og Vene
dig var det store midtpunkt for handelen med denne art sukker.
Det brugtes ikke blot som brystsukker, men også til finere madlav
ning. Erik XIV lod f. eks. år 1561 sylte to fade pærer med kandissuk
ker.162 Dog synes dette at have været en usædvanlig overdådighed.
Den mest almindelige form for sukker var hvidt sukker i toppe.
Af sådant sukker omtales tre slags: sukker canari, sukker melis og
sukker tomis; den første slags brugtes mest i Danmark, den sidste
mest i Sverige. Canari sukker kom fra de canariske øer, der straks
efter deres opdagelse var blevet beplantet med sukkerrør, som
trivedes ypperligt i denne jordbund.
Puddersukker omtaltes aldrig i Norden i det 16. århundrede.
Navnet synes først at komme i brug ved midten af det følgende. I
det 16. århundrede betegner „pudder“ i reglen stødt kanel. Dog om
tales også pudder af andre krydderier, muskat-pudder, nellike-pud
der osv.163 Når det da af regnskaberne fremgår, at man f. eks. jule
aften 1541 på Malmöhus har spist risengrød med to pund rosiner
og et halvt pund mandler i og dertil brugt det kostbare „pudder“,
hvoraf blot to lod kostede 47 øre i vore penge, så har dette uden
tvivl været stødt kanel, der blev strøet derover. Med denne ekstratilsætning udmærkedes risengrøden på Malmöhus i dette år kun
endnu en torsdagsmiddag i jul, nytårsdag og påskeaften.164
Svarende til puddersukker, både hvad den billigere pris og må
ske hvad udseende angår, forekom der imidlertid i det 16. århun
drede en art sukker, der, da det var løst og usammenhængende, altid
måtte være indpakket. Dette kaldtes for skrinsukker eller ladesuk
ker. Formen lædike- eller på svensk lådike-sukker, blev naturligt
fordrejet til Ludvig-sukker, ligesom sukker-tomis til Thomas-sukker.
Muligt har navnet ladesukker givet anledning til den folkelige be
nævnelse: sukkerlade, hvortil chokolade straks omdøbtes,165 da den
i det 17. århundrede blev bekendt i Norden.
Alt sukker måtte indføres fuldt færdigt fra udlandet. Tyskland
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fik sit første sukkerkogeri i Augsburg 1574.166 I København op
rettedes et sukkerraffinaderi år 1620.167 Priserne på sukker holdt
sig derfor i det 16. århundrede temmelig høje. Ganske vist kunne
man få „gement“ sukker til en 50 øre pundet i vore penge, men
skulle det være gode varer, kostede det over en krone pundet.168
Når hensyn tages til pengenes større købeevne dengang, var sukker
en 10-12 gange dyrere dengang end nu.
Som en følge heraf var det kun de rigeste, der nød sukker til dag
lig og anvendte det til al madlavning. En urtekramregning fra år
hundredets midte til en dansk adelsmand, hvorefter denne i løbet
af tre år havde forbrugt i alt 144 pund sukker,169 betegnede en
temmelig overdådig levemåde. Hvis man tør slutte fra tre bestillin
ger tre år i rad hos tolderen i Helsingør på varer fra Holland, var
det årlige forbrug af sukker ved Christian III’s hof i alt 1100 pund,
„hvoraf 300 pund af det allerbedst finerede sukker canari for Kongl.
Majestæt besynderlig“.170 I Christian IV’s tid anslog man hoffets
årlige forbrug ikke højere end til lidt over 800 pund, heri dog ikke
indbefattet, hvad der medgik, når der holdtes større fester.171 I
Erik XIV’s første regeringsår derimod var forbruget ved det sven
ske hof ikke lidt større, idet der her år 1561 blev fortæret omtrent
3000 pund.172 Dette stemmer vel med, hvad vi ellers ved om det
unge hof, og oplyser Gustav Vasas bebrejdelse for at forslemme
maven hermed.
Fuldt så fristende som det blotte sukker var imidlertid en anden
form, hvorunder det bødes, nemlig som konfekt. Denne købtes på
apoteket. Som så meget andet godt begyndte den nemlig sin bane
som blot lægemiddel og vandt hurtigt indpas. Et af de første ind
køb på apotek, som vi overhovedet kender, var år 1487 seks pund
konfekt til kong Hans.173 I det 16. århundrede tiltog apotekernes
antal betydeligt i Danmark. Den stærke søgning, som de fandt, skyld
tes imidlertid kun for en ringe grad de virkelige lægemidler, som
her var tilfals. Folk var niu engang vant til at hjælpe sig med hus
råd. Men det, der drog kunder til huse, var de fortrinlige arter af
akvavit, syltetøj og konfekt, som kun kunne fås her. „At besøge apo
tekeren“ var derfor særlig yndet. Ganske vist holdt han ikke offent
ligt konditori, og kun venner og bekendte måtte nyde noget på ste
det; men i en lille by var jo alle velhavende folk hans venner og be
kendte. Hertil kom, at medens rådhuskælderen kun var for mænd,
5
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Lægekunstens udøvere faldt i to skarpt adskilte grupper. Til venstre står
en læge, der har en universitetsuddannelse bag sig. I hånden holder han
et glas - måske med en urinprøve. Manden til højre er badskær - dvs.
barber. Han holder en ragekniv i hånden. Badskærerne havde en prak
tisk uddannelse i at foretage åreladninger, småoperationer o. lign., men
ikke nogen teoretisk baggrund. Imellem dem står krukker, hvori der
vokser lægeurter, og på hylden bagved står små krukker med apoteker
varer. Blandt disse regnede man i det 16. århundrede adskillige produk
ter, som vi ville kalde krydderier eller nydelsesmidler. (Olaus Magnus).

var der intet til hinder for, at en hustru kunne følge sin mand på
apoteket. Især efter større selskabelige sammenkomster synes det at
have været skik på hjemvejen at se lidt ind til apotekeren. At for
holdene i så henseende var ens syd og nord for Østersøen får man
et indtryk af ved at læse en dagbogsoptegnelse som denne af borg
mester Gentzkow i Stralsund: „Den 28. juni var jeg med andre til
gæst hos hr. Peder Grubhe, hvor vi trakteredes vel. Derpå hentedes

Konfekt • 67

vi til gilde af brudgommen Benedict Fiirstenow, hvor vi ligeledes
var glade indtil aften klokken 10. Så gik jeg med Christian Smiterlow og vore to hustruer op til Andreas Bruuns apotek, hvor vi
fik sat klaret, sukker og andre gode ting for os.“174 Da Christian
IV efter sin Finmarksfart kom til Bergen, var også han på apoteket.
Hans besøg her skildres således: „Der sad kongen med sin broder
Ulrik hele natten indtil morgen og drak vin og klaret, og da de hav
de drukket meget og igen ville om bord, slog kongen af stor lystig
hed alle vinduerne ind for apotekeren og slog hans bagerovn itu.“175
Farlige medbejlere fik imidlertid apotekerne dels i de kræmmere,
der havde krydderier tilfals, dels i de mange, der under forskellige
navne som „sukkerbagere“, „postejbagere“, „marcipanmagere“ osv.,
hver på sin vis søgte at drage næringen til sig. Forholdet mellem
alle disse synes i begyndelsen at have været meget uklart og tit for
skelligt ordnet i de forskellige byer. Christian III synes mest at have
yndet at lade sin livlæge stå for indkøbet af krydderier til hoffet.176
Da samme livlæge fik bevilling på at måtte oprette et apotek i
Odense, tillodes det dog udtrykkeligt andre kræmmere at sælge suk
ker, ingefær, peber og andre urter.177 Erik XIV gjorde storartede
indkøb af apotekervarer i udlandet gennem sin sukkerbager og mar
cipanmager. År 1562 drejede det sig om en sum af 2200 kr., år 1564
gaves der et forskud alene på 4000 kr.178 Omvendt måtte i Christian
IV’s mindreårighed kongens sukkerbager gå på apoteket for at få
sit sukker.179 Til et og samme gilde købte Frederik II konfekten
hos apotekeren, men fastelavns-maskerne hos sukkerbageren.180 I
Malmo florerede uantastet en menneskealder igennem Hans Suk
kerbager, der lader til at have haft gode varer og meget at bestil
le.181 I Helsingør fik Peder Pester år 1582 en kongelig apotekerbe
villing og fordrev i kraft af denne alle, der tidligere havde handlet
med krydderier og urter, bagt kager for folk eller lavet akvavit.182
Først ved århundredets slutning faldt forholdene således i leje,
at urtekræmmerne måtte handle med krydderier og urter i uforar
bejdet stand, apotekerne tillige med dem i forarbejdet. Disse to ar
ter af handlende beholdt altså pladsen. Fortrængt blev derimod de,
der under navn af sukkerbagere osv. havde været forløbere for en
senere tids konditorer. Endnu i året 1736 kunne en apoteker udtryk
ke sig således: „Jeg måtte fornemme, at mit apoteks indtægter aftog,
idet folk efterhånden lagde sig efter at destillere akvaviter af korn3.
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brændevin, og selv at bage sukkerbrød og makroner, og at sylte alle
slags frugter etc., som mine svende var så utro at lære dem.“183
Ved siden af sukker vedblev honning det 16. århundrede igennem
at spille en betydelig rolle ved madlavningen. Alle mindre bemid
lede holdt sig udelukkende hertil, ja selv blandt de rigeste, kongen
ikke undtagen, var der næppe nogen, der fuldstændigt ophørte at
anvende den. Den havde jo også århundreders, måske årtusinders
hævd, lige fra den tid, da bamse og menneske var de første kunder.
Den vedblev at være et hjemligt produkt, let at få og umulig helt
at afskaffe, så længe mjød og vokslys endnu blev brugt. Ifølge Riberret skulle den, der overbevistes om at have forfalsket honning,
straffes på livet og honningen brændes. Selv om dette strenge lov
bud for længst var ophørt at blive anvendt, så viste dog honningens
vedvarende betydning sig i den omhu, hvormed regeringen omfat
tede den. Gentagne gange i det 16. århundrede udstedtes der ud
førselsforbud for honnings vedkommende,184 da den ansås for en
nødvendighedsgenstand, der ikke måtte fordyres for menigmand.
Hvilket omfang biavlen har haft fremgår af beholdninger som dis
se: 3 læster honning, 4 læster honning osv., der oftere forekommer.
År 1624 berettes det om en købmand i Ribe, at han købte levende
bier for 217 daler i datids penge og fordelte dem på bistader til 70
forskellige steder. År 1598 forekommer som post i et købmandsregn
skab: honning for 2800 kr.185
Bistadernes form havde tidligere været aflang rund, som et styk
ke hul træstamme eller gren. Med kunst havde man altså dengang
efterlignet biernes naturboliger i skoven. Denne form for bistader
forekommer endnu i vore dage af og til i afsides egne af Sverige.
Men i det 16. århundrede var de kyndige biavlere i Norden allerede
I korstogstiden blev europæerne opmærksomme på sukkerrøret - en
slags græs, der smagte sødligt, når man tyggede på det. Men sukker for
blev en sjældenhed, indtil europæiske kolonister i Amerika fandt på at
udplante sukkerrør og gøre sukker til en stor eksportvare. Det søde
middel, man normalt kendte, var honning. Billedet stammer fra en lære
bog i biavl, der blev udsendt i Danmark 1649. Forfatteren anbefalede
her at anbringe biflokkene i cylindriske kuber eller stokke - dels ud
hulede træstammer, dels tønder lavet af tøndestaver. Sådanne bikuber
har været i brug ned til vor tid.
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længst kendt med at flette kuber af vidjer eller endnu bedre af
strå, og give hele huset form af en rund, lidt spidshvælvet hytte,
ikke ulig en hængende bisværm. Med rummelig udgangsdør på
den ene side og tækket yderligere med et spir som et flaskehylster
af rør eller strå - et herligt dække, svalt i sol, lunt i frost, lutter af
løbsrender under plaskregn - afgav slig en kube en fristende bolig
for en udvandret biflok i sommertiden. Det voldte naturligvis stik
at lokke dem did, og indbyderen måtte være udrustet både med
hætte, en vifte af smågrene til at drive dem på vej og helst med en
lille klokke til at ringe dem blide og velstemte. Men sad de først
lunt inden døre og havde fået vokskagerne ophængt, påfyldningen
i gang, så kunne den menneskelige ejer også skalte med hus, ja med
en hel bydel, som han lystede. Han kunne læssevis flytte hele stade
rækker på hjul, køre dem til marked og sælge dem, om han lystede,
uden at beboerne derfor tænkte på at sige op eller søge en anden
bolig.
Som bekendt har biernes bolig siden da endnu en gang søgt at
holde trit med den menneskelige. Oprindelig: træstamme, så blok
hus, så hvælvet hytte er den i det 19. århundrede blevet til firkantet
hus med glasruder (Dzierzonske stader). Da det imidlertid er men
nesket, der har indrettet huset, er ruderne mindre til udkig for bier
ne end til at iagttage dem selv og skille dem fra deres kager. Et
spørgsmål om ikke bierne, alt iberegnet, befandt sig fuldt så vel un
der forholdene i det 16. århundrede. Dette var tillige den tid, hvori
både de selv, og hvad de formåede at yde, endnu nød fuld folkeyndest.
Det var da ikke blot ved fester i århundredets begyndelse, at hon
ning anvendtes. Om et bryllup i Skåne 1502 hører vi, at der medgik
en halv tønde til madlavning og desforuden en mængde til mjød.186
Endnu i året 1580 forskrev Frederik II, da han ventede gæster, ikke
mindre end tre tønder honning.187 Især til syltetøjer, kvæder, jord
bær osv., ansås honning for bedre end sukker. År 1578 „indsyltedes“
der vildbrad til Johan III i 5 pund ingefær, 4 pund nelliker, 11
pund peber og 1 tønde honning.188

Foruden sukker, konfekt og honning var især tørrede sydfrugter
meget yndet. Figner, dadler, rosiner, mandler, svesker og korender
fortæredes i betydelige mængder. For Danmarks vedkommende var

Sydfrugter • 71

naturligvis tolderen i Helsingør den søgte mellemmand, der fremfor
nogen anden kunne skaffe pålidelige varer. Man sporer tidens smag
for sydfrugter, når man hører, at Frederik II, da der til herredagen
i Odense 1580 ventedes gæster fra Slesvig og Holsten, lod sende til
Kolding for at modtage de fremmede allerede her: to tønder kasta
nier, en halv tønde figner, 3 „kurve“ rosiner, 200 pund mandler,
2 tønder svesker og halvanden fjerding korender. En tilsvarende
styrke oppebiede dem i Odense.189 Da Christian III år 1541 op
holdt sig om sommeren på Malmöhus, spistes der ved hans bord
daglig mindst et par pund rosiner, i ugen efter sankt hansdag f. eks.:
om fredagen 2 pund, om lørdagen 2 pund til middag og 4 pund
til aften, søndag 4 pund, mandag 4 pund til middag og 2 pund til
aften osv. Og at heller ikke lensmanden og hans svende, selv om
kongen ikke opholdt sig på slottet, har nægtet sig denne nydelse,
når anledning gaves, fremgår af, at der hver helligdag, ikke alene
på de høje, men selv på de små, som kyndelmisseaften, hvide-tirs
dag, påskeaften osv., figurerer rosiner og mandler i regnskabet.190
Som sædvanligt brugtes der ikke lidet mere ved det svenske hof
end ved det danske. Alene Gustav Vasas papegøjer spiste et år
igennem 28 pund rosiner og 23 pund mandler.191 Skønt vi ikke
ganske nøjagtigt kan bestemme det, da opgivelserne fra dansk side
hyppigt er i „kurve“ og disse afveg indbyrdes, alt eftersom det var
„store“ eller „små“, så synes forbruget ved det svenske hof år 1561 at
være næsten dobbelt så stort som det sædvanlige i Danmark. Af Erik
XIV og hans nærmeste samt ved enkelte større fester blev der i dette
år i alt fortæret: 99 pund dadler, 621 pund figner, 876 pund mand
ler, 1469 pund svesker, 195 pund korender, 2165 pund rosiner samt
15 fade sukat.192
Tidens lyst til disse varer lader sig også mærke ad anden vej.
Man tør ganske vist intet slutte af de store indkøb, der gjordes, thi
dette lå for en del i forholdenes natur. Når således Birgitte Gøye
på én gang købte henved 100 pund rosiner og 170 pund svesker, så
ville dette vel i nutiden have været et usædvanligt stort indkøb, men
måske indlod tolderen i Helsingør sig ikke på at tage mindre par
tier end, hvad dette netop udgjorde: en kurv rosiner og en tønde
svesker.193 Derimod fremgår tidens smag og interesse for disse varer
noksom af de mange særbenævnelser og artsbetegnelser inden for
hver enkelt slags. Der tales om „blå rosiner“, „lange rosiner“, „aters-
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godt rosiner“, „zibiben rosiner“, „løvfigner“, „dodsfigner“, „blå fig
ner“, „blommer fra Damask“, „ungerske blommer“ osv., osv. Be
nævnelser, som vor tid ofte har ondt ved at forstå, men som tyde
ligt røber, at man dengang havde et på grundigt studium bygget
kendskab til varernes forskellige smag og godhed.
En sydfrugt, der skattedes meget højt, var appelsiner. De kaldtes
ikke så, men gik under navnet „pomeranser“, idet man skelnede
mellem søde og sure pomeranser, det er appelsiner og citroner.
Dog begyndte benævnelsen citron alt at komme i brug. År 1551
lod således Christian III ved tolderen i Helsingør købe seksten
pund „syltet citronskal“.194 Appelsiner ansås for en udsøgt dessert.
Hvor Niels Hemmingsen i sin postille udlægger lignelsen om „bryl
lupsklæderne“, nævner han også først blandt det, „som man plejer
i gæstebud at bære på bordet efter måltid: konfekt, pomerans og
krumkager“.195 Hvad der gav dem en forøget tiltrækning var deres
høje pris. De kostede nemlig omtrent det samme som i vore dage,
uagtet pengene jo dengang havde en langt større værdi. Enkeltvis
betaltes de med 7-8 øre stykket; år 1561 gav Erik XIV 6 kroner for
hundredet.196 Det var da kun meget velstående, der nød dem til
stadighed. I det ovenanførte år købte Erik XIV i alt 3.975 appelsi
ner, hvoraf hans søstre spiste de 600.197 Da Helsingør by engang
ville vise rigets hofmester, Mogens Gyldenstjeme, sin ærbødighed,
forærede den ham 50. Som nygift købte Frederik II igoo.198 At
Christian IV som barn fulgte dem med levende interesse, kan ses af,
at han i sin latinske stilebog anfører: i dag den 27. marts 1593 nåede
det første skib med appelsiner hid til Helsingør.199
Et udtryk for deres sjældenhed var tidens lyst til at gemme dem
så længe som muligt, hvorved de ofte fordærvedes. Af Erik XIV’s
ovennævnte større indkøb overgemtes således 300 og blev fordær
vede. Det gik ikke hans brødre bedre med deres citroner. Da Johan
III engang blev syg og ønskede sig nogle, var der ingen brugelige
tilbage, og Hertug Karl, til hvem dronningen skrev om hjælp, måtte
tilstå, at de få, han havde fået i foræring, nu alle var rådnet bort
og fordærvede. Han kunne kun tilbyde den fattige erstatning: æb
ler eller pærer i stedet for.200
Det gik de fleste som fyrsterne her, de måtte nøjes med de hjem
lige frugter. Æbler og pærer fortæredes i store masser. De dyrkedes i
„abildhaven“, hvoraf der jo ordentligvis hørte en til hver bolig, og
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Jakob Ulfeldt og hans familie. Dette i Danmark enestående billede viser
hele familien siddende omkring et bord, hvor der serveres frugt - bl. a.
druer i store klaser. Ved Jakobs side sidder hustruen Birgitte Brockenhuus, til højre sidder døtrene efter alder - til venstre sønnerne. Den lille
dreng, der sidder med ryggen til som nr. tre fra venstre, må være den
senere rigshofmester Corfitz Ulfeldt. Måltidet finder sted i et havehus;
men dette er så sydlandsk i sin udformning, at det vel snarere er en ku
lisse skabt af maleren, end noget virkeligt eksisterende hus. (Det natio
nalhistoriske Museum på Frederiksborg).

var derfor sjældnere genstand for køb og salg, men en hyppig for
æring. De brugtes dels til most, dels til madlavning, dels endelig til
at nydes rå i forening med valnødder eller nødder. - Ved madlav
ning anvendtes æbler især til æblegrød eller som datiden altid kald
te det: mos. Denne var overordentlig yndet og brugtes som festret.
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Som sådan hørte den hjemme ikke blot i frugttiden, men hele året
rundt, velset i samme grad, som det begyndte at knibe med æble
beholdningen. På Malmöhus 1541 vankede der æblegrød endnu
fastelavnssøndag.201 Tidligere synes man at have overstrøget eller
overgydt den med honning. Da sukker blev almindeligt, fortrængte
det også på dette område honningen. I et overslag over bryllups
udgifter, vistnok fra århundredets midte, beregnes æblegrøden til
„et bryllup på en 300 heste“ at ville kræve 3-4 skrin af det små,
brogede skrinsukker.202
En tillavning af æbler og pærer, der var overmåde nem og der
for også vinteren igennem anvendtes efter en stor målestok, var at
stege dem på ovnen. Kakkelpotteme var som skabt til at stege æb
ler og pærer i. Det er ret betegnende, at frugt, der ikke egnede sig
til at nydes rå, ikke som i nutiden kaldtes for koge-æbler og pærer,
men brade-, det vil sige stege-æbler og pærer.
Rå frugt nødes hele året som dessert. Fra middag holdt man det
ofte gående til sen aften med æbler, pærer og valnødder samt flit
tig brug af ølkanden. Blev virkningen af denne blanding for livlig,
kunne man jo ombytte øl med frugtmost. Hos kongen drak man vel
i reglen vin. Det var en selvfølge, at godtfolk til enhver tid havde
båret sig ad på samme vis. Kong Herodes og hustru f. eks. sad den
gang, da man bragte dem Johannes den Døbers hoved, efter bordet
og nød deres frugt, æbler, kirsebær og druer - friske eller måske
blot rosiner - med dertil hørende kongelige drikke, vin fra skæn
kekander, der stod til køling i et sølvkar på gulvet (se bind 2 side
383). Vi hører tale om stærkt frugtforbrug til alle årets tider. På
Malmöhus 1541 f. eks. nødes der ved juletid daglig et par uger igen
nem frugt i betydelige mængder.203 Til et af Frederik H’s fastelavns
gilder forskrev han to tønder pærer og en halv læst æbler alene fra
Fåborg, og fra København alle de æbler og pærer, der fandtes på
slottet.204 Og til festligheder, der holdtes i maj måned, kunne
Frederik II, uden at dette synes at have været noget usædvanligt,
bestille et steds fra 1 læst æbler, 6 tønder pærer og 2 tønder valnød
der, et andetsteds fra 5 læster æbler, 3 læster bradepærer, 6 tønder
valnødder osv.205
Omtrent fra det 16. århundredes begyndelse var der i forbindelse
med den nyvakte sans for havedyrkning opstået en tilsvarende trang
til nydelsen af planteføde. Medens kål tidligere havde været den
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mest kendte og yndede køkkenurt, fik den nu en mængde medbej
lere. Her ligesom ved krydderierne var det hollænderne, hvem man
skyldte tak. Deres skibe bragte de fremmede urter til billig pris til
sundet, deres indforskrevne nybyggere på Amager og Falster dyr
kede løg, persille, peberrod og allehånde roer, der gjorde rivende
lykke og opfordrede andre til forsøg.
I århundredets løb viste der sig derfor en stærk bevægelse i Nor
den eller i hvert fald hele Danmark over, som greb alle velstående
af adelen og bybefolkningen. Ligesom et par hundrede år senere
kartoflen, trængte da de forskellige køkkenurter stærkt igennem og
blev for enhver husmoder et lige så kærkomment som let overkom
meligt middel til at frembringe afveksling i de ensformige retter.
Hvilken vinding for en tid, der ikke gerne anvendte smør til sauce,
og derfor kun var vant til at opbløde den evige, tørre fisk og salt
mad med drag af ølkanden, nu pludselig at få en mængde biretter,
snart skarpe og pikante, snart tykke og kødfulde, alle egnende sig
til flydende tillavning.
Det svarede da også fuldt ud til denne bevægelse i Norden, når i
datidens største kogebog, tilegnet den danske prinsesse, kurfyrstinde
Anna af Sachsen, en mundkok fremstilledes på en ny måde (se bil
ledet på næste side). Fed, velvillig og omsigtsfuld naturligvis som
sædvanlig. Ikke derimod som fordum kun omgivet af stegespid, dyre
rygge og fuglevildt. Nej, i pagt med boblende gryder og kasseroller,
omkranset af fyldte frugtkurve, løgbundter, rødder og storbladede
køkkenurter i mængde. Hvis han ikke var lovlig fed, ville han den
dag i dag kunne tjene som titelbilled til en vegetarianer-kogebog.
Endnu en mulighed indeholdt disse køkkenurter, men den holdt
sig på grund af forholdenes natur blot som mulighed og blev ikke
virkeliggjort: i en anden tid ville de have kunnet hæmme umådelig
heden på spisens og ikke mindst på drikkens område. Tidens strøm
ning gik imidlertid i stik modsat retning. De nøjedes da med at af
give blot en sværm af ledsagere.
Og som sådanne skønnedes der på dem. Fortiden ville have for
svoret at skulle se det syn, at voksne, fornuftige mennesker ikke blot
ved hoffet, men selv på slotte, hvor kongen ikke var til stede og
kunne give eksempel, sad og spiste salat og persille med velbehag, ja
timian og salvie hver eneste dag uger igennem.206 Høkerskerne fik
en ny indtægtskilde ved foruden med æbler og nødder at løbe rundt
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Marx Rumpolt, mundkok hos kurfyrsten af Mainz, udsendte i 1581 en
kogebog, der udmærkede sig ved, at den havde bud til alle. Rumpolt
inddelte sit publikum i fyrstelige, adelige, borgerlige og bønder; men
hvem han end henvendte sig til, havde han gode opskrifter på hånden.
Den virkelige kok hørte naturligvis til i de store køkkener. Her er en
af slagsen gengivet i sit køkken med en skummeske i hånden og omgivet
af grøntsager. (Det kgl. Bibliotek).

også med løg, roer og rødder. Husmødrene fik et nyt felt for ærger
righeden i de tidligst modne grønærter og gulerødder. Og selv for
en Peder Oxe var det ikke for ringe en ros at have indført to nye ar
ter af roer i Danmark.207 Hvilke masser, der kunne medgå, kan ses
af, at Frederik II, da han f. eks. mortensdag 1560 ville holde et gilde
i Jylland og blive på stedet nogen tid derefter, straks forskrev 1 læst
gulerødder, 1 læst løg, 2 læster hvideroer, 1 læst peberrod osv.208 El-
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ler da han skulle holde et par dages festlighed i Fyn krævede ind hos
forskellige og alene fra en enkelt forlangte: 8 tønder gulerødder,
8 tønder hvideroer, 3 tønder botfeldske roer, 8 tønder løg, 6 skokke
kabudskålhoveder, 4 tønder peberrod, 6 tønder persillerødder, 5
tønder pastinakrødder osv., osv.209
Foruden at sørge for brød, kød, fisk, krydderier og grøntsager, på
hvilede der endnu husmoderen et par pligter, hvad forsyningen
angik, der ikke var ringe. Hertil kunne knap længere regnes det at
skaffe salt til huse, thi hermed var der just nu ved at foregå en be
tydelig forandring. Tidligere havde det i flere egne af Danmark
været skik, at man selv tilvirkede sit salt. Langs Vesterhavets kyst,
fra Skagen ned mod Århus, på Læsø, samt også enkelte steder på
Fyn og Lolland havde der i umindelige tider været drevet en be
tydelig virksomhed hermed. Saltet blev indvundet dels ved at ind
dæmme havvand på flad kyst og lade det fordampe, dels og især ved
at brænde enten saltholdig tørvejord, således f. eks. på Sønderjyl
lands vestkyst, eller også blot tørret tang, som brug var i Nørrejyl
land og på Læsø, og derpå udkoge saltet af asken.210 Det var denne
sidste udkogning, der voldte, at den hele tilvirkning til sidst måtte
standse. Selve tangbrændingen var nemlig let nok. Fra tidligt for
år og hele sommeren igennem samlede man blot den grønne tang i
bunker nede ved stranden, stak ild på den med en tørv eller to og
nærede så ilden med bestandig mere tang, idet man kun havde at
sørge for, at den ikke blussede op i flamme. Men så kom det vanske
lige, når asken var bragt i hus og ved vintertid skulle udludes og
sydes i de store saltpander. Hertil krævedes der en masse brænd
sel.211 I lange tider havde man kun agtet lidet herpå, der var jo
nok at tage til i de nærliggende skove. Men i det 16. århundrede be
gyndte man at få øjnene op for mislighederne ved det hele. Der
var allerede ofte langt til nærmeste skov; for at få salt havde man
berøvet gården dens læ; og når vinden strøg ind over skaldede ban
ker og hvirvlede sandet hen over de bestandig fattigere agre, så måt
te enhver kunne forstå, at denne salttilvirkning dog egentlig havde
været for dyr.
Vi kan se, hvorledes det 16. århundrede deltes ved disse krydsende
hensyn. På den ene side hører vi endnu den gamle tale om saltbræn
ding og saltpander.212 På den anden side begyndte Frederik II
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allerede at opgive al salttilvirkning på de kongelige godser. År 1552
blev således på Sæbygård i Vendsyssel med tilhørende bøndergods
alle saltpander nedlagt.213 Før århundredet var omme, havde en
delig sandflugten på Læsø som på mangt et sted i Jylland lagt sit
tunge lod med i vægtskålen.214
Men selv om denne måde at indvinde salt på måske kunne vise sig
at være for kostbar, så var det dog vel hårdt at tænke sig, at alt det
salt, som brugtes i landet - og det var meget, thi i hver husholdning
medgik store mængder, langt mere end i nutiden - at alt dette salt
herefter skulle købes i dyre domme hos fremmede. Især regeringen
måtte det ligge på hjerte at afværge et sådant onde. Det var dens
pligt at spejde efter nye muligheder og om fornødent selv tage
hele tilvirkningen i sin hånd, når blot der kunne vise sig nye, hen
sigtsmæssige indvindingsmåder.
I alle tre lande gjordes der fra oven, hvad man kunne. I Danmark
tyede man til den ubenyttede skat, som man allerede et par gange
tilforn havde søgt at udmønte. Det var en saltkilde, som var blevet
opdaget i slutningen af det 15. århundrede tæt uden for Kolding,
på vejen til landsbyen Hårde. Straks efter, at den var blevet fundet,
havde kong Hans givet en udlænding eneret til her at drive et salt
værk mod at erlægge til kongen halvdelen af det årlige udbytte.
Men foretagendet var gået i stå. Og bedre skæbne havde det heller
ikke haft, da nogle holstenske adelsmænd en tredive år efter havde
søgt at få det i gang. Nu genoptog Frederik H’s moder, enkedron
ning Dorothea, forsøget. Hun var ubetinget bedre stillet end nogen
af de tidligere. Ivrig og virkelysten, veg hun ikke en mand i dåds
kraft, og dertil vidste hun at få sin søn til at interessere sig for sa
gen, så at kongen stillede arbejdskraft, tømmer og penge til hen
des rådighed, medens hun skulle høste æren og fordelen. Men de
udeblev begge. Man måtte atter opgive forsøget og slog sig da til
ro med, at en åre fersk vand vistnok havde fundet adgang til salt
kilden og derved gjort den ubrugelig. Det var dobbelt ærgerligt, da
det lidet salt, der her var blevet tilvirket, havde vist sig at være fint
og skarpt, næsten lige så godt som det liineburgske, kun lidt mere
rødligt i farven.215
I Norge lod Frederik II år 1570 en tysker, der antoges for særlig
kyndig, på kongelig bekostning berejse landet for at afgøre, hvor
man med mest fordel kunne oprette en „saltkunst“. Han udvalgte
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Saltsydning ved Norges kyst. I havet ligger de tunge, stærkt saltholdige
vandlag under de mindre saltholdige. Derfor sænkede man store rør af
fyrrestammer ned på bunden og tog det vand, der blev presset op. Salt
syderen hælder med en spand ophængt i en vippe vandet over i en slisk,
hvorefter det løber ned i panden. Her ophedes vandet, og saltet ind
dampes. Også i Danmark drev man nogle steder saltsyderi som bierhverv;
men hovedparten af forbruget blev dog dækket ved import - gennem
århundreder fra Liineburg, siden det 15. århundrede af fransk salt, der
efter udskibningshavnen Baie de Bourgneuf kaldtes bajsalt. (Olaus
Magnus).
endelig et sted ved Laurvig. Syv bøndergårde blev ham her over
ladt; ved var der nok af og saltsyderiet begyndte. Udbyttet af hans
virksomhed er vanskeligt at blive klog på. Man tør måske slutte sig
dertil af den omstændighed, at der seks år efter måtte helt nye folk
i stedet, denne gang fire franskmænd, der, udrustede med tolk og
rigeligt lønnede, nu begyndte forfra. Kort tid efter gik der imid
lertid underlige rygter om beskaffenheden af deres salt. Kongen
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holdt endnu med dem, da de påstod, at alt ville blive godt, når de
blot fik en hestemølle til at pumpe vand med, en bondegård til og
det fornødne antal pramme. Men da endelig deres salt blev under
søgt, viste det sig, at det duede hverken til at salte sild eller kød
med. De fjernedes da. Medens deres saltpander stod og rustede og
sluttelig solgtes som gammelt jern, gjorde Frederik II et sidste
forsøg, idet han antog en ny udlænding, der fik eneret på saltsydning i Norge efter en ny metode. De tidligere erfaringer synes her
at være kommet til gode, idet den nye metode ikke gik ud. på at ind
vinde salt fra første hånd, men kun „salt af salt at syde“. Men hel
ler ikke under denne form skulle sagen have fremme. Det eneste
udbytte af den tredje udlændings virksomhed synes at have været
klammeri med en nordmand, som han påstod havde lært ham
kunsten af og lavede salt på samme vis.216 Hermed var Frederik
II’s forsøg omme. De genoptoges først, da efter hans død Christian
IV med ungt mod og friske kræfter begyndte kredsgangen forfra.
I Sverige endelig var både trangen størst og vanskelighederne,
der optårnede sig, mest uovervindelige. Man får et indtryk af hele
den håbløse tilstand ved at se den feberagtige iver, hvormed man
under krigen med Danmark, da saltpriserne steg til en foruroligen
de højde, bestandig begyndte forfra, trods idelige skuffelser stadig
fattede nyt håb, hver gang en eventyrer lokkede med nye løfter.
Alene i årene 1565 og 66 anstilledes der forsøg med fem, seks for
skellige. Erik XIV havde forskrevet saltsyder Johan Turer, der
havde forpligtet sig til at tilvirke, hvad salt Sverige behøvede. Da
kongen selv måtte forlade Stockholm, efterlod han befaling til, hvis
alt gik godt, at oprette 50 tilvirkningssteder i det egentlige Sverige,
20 i Finland og 20 i Lifland. Glippede derimod forsøget, skulle
man, næst efter at straffe samme eventyrer efter kontrakten, lade
de Helsingajsaltsydere komme til, „eller også andre, man kunne
opspørge“, og oprette værksteder både ved Bråviken og andet
steds, hvor vandet er bedst til saltsydning. Ved, pander og arbejdsfolk måtte der naturligvis ikke spares på. Samtidigt skulle der sør
ges for, „at den saltkunst, som er opfundet i Lifland, måtte komme
i gang, og folk skaffes til veje, der kunne stille samme kunst i værk,
indtil Hans Lehwsen eller nogle andre af hans konsorter kunne
komme til stede, med hvilke Hans Majestæt sig om en saltsyder
handel har indladt“.217
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Som om alt dette ikke var nok, førtes der på samme tid under
handlinger i England, hvor den svenske prinsesse Cecilia havde
indladt sig med et kompagni, der talte mange fornemme navne, og
som for gode ord og betaling havde lovet at indvie kongen af Sveri
ge i salttilvirkningens hemmeligheder. Resultatet blev naturligvis
det gamle: intet salt, men stort pengetab og gensidige beskyldnin
ger. Den mest oplysende blandt de mange herom vekslede skrivel
ser turde være et brev fra kompagniet til dets agent i Sverige. Det
befales ham heri at meddele kongen, at den salttilvirkningsmåde,
hvorom kontrakten var blevet afsluttet, nu er blevet overtruffen af
en langt simplere og billigere fremgangsmåde, som man har opfun
det i mellemtiden. Da opfindelsen imidlertid har kostet dem store
summer, er det en selvfølge, at kongen må erstatte dem disse; de
hermed forbundne udgifter vil dog være for intet at regne mod den
fordel for Sverige fremtidig at kunne forsyne sig selv med salt.218
Medens udbyttet af forsøgene i alle tre nordiske lande lod vente
på sig, var indbyggerne henvist til at købe sig til fra udlandet, hvad
der ikke kunne fås i hjemmet. Alt var i så henseende lagt til rette,
idet forbindelsen med de to store salt-udførselssteder var let. Det
finere bordsalt fik man dengang som i vore dage bedst fra Lüne
burg. Det grovere, såkaldte bajsalt kom især fra Frankrigs vestkyst.
Det var denne sidste art, hvoraf der fortrinsvis brugtes store masser
i enhver husholdning til nedsaltning af kød, fisk osv. Årligt passere
des Øresund af en talrig flåde saltskibe, i reglen store fartøjer på
flere hundrede læster. Ethvert af dem måtte i Helsingør foruden
den øvrige told aflevere seks tønder salt, for hvilke der gaves dem et
vederlag, der efterhånden stod i stærkt misforhold til saltets vir
kelige værd. Det var disse store saltskibe, der under nordiske krigs
forhold spillede så betydningsfuld en rolle. Mere end én gang frygte
de man i Danmark for en overrumpling af skjult, fjendtligt mand
skab, når den mægtige saltflåde ankrede op ved Helsingør. På den
anden side havde Danmark i en krig mod Sverige her et kraftigt vå
ben i sin hånd dels ved at holde dem tilbage og derved udhungre
Sverige for salt, dels ved at bemande dem og bruge dem som krigs
skibe.
Det overhånd tagende forbrug af fremmed salt i Danmark lettede
for en meget væsentlig del husmødrenes pligter med hensyn til for
syningen. Da nu tilmed priserne på salt synes at være faldet i løbet
6 Troels-Lund. 3
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af det 16. århundrede samtidigt med, at vanskelighederne ved at til
virke det i hjemmet voksede, så blev den naturlige følge, at be
standig flere faldt fra den gammeldags forsyningsmåde. Ved over
gangen til det 17. århundrede var der næppe mange velstillede husmødre, der ville have kunnet sige deres piger ret besked om, hvor
ledes de skulle lave tang til salt.
Som bekendt har denne urgamle tilvirkning siden da yderligere
tabt sig og er vel nu helt gået i glemme. Ikke uden interesse er det
dog at se, hvorledes den, så snart de forhold, der oprindelig havde
fremkaldt den, indtrådte på ny, var i stand til atter at rejse sig. Da
i Danmarks krig med England 1807-14 forbindelsen til søs var af
skåret og landet atter som i oldtiden henvist til egne hjælpekilder,
opstod den gamle salttilvirkning igen. I Vendsyssel og ned mod
Mariager Fjord begyndte man atter at syde salt, og bønderne kørte
det til torvs som i gamle dage. I landsbyen Lyngsø ved Nibe blev der
således i året 1808 tilvirket 200 tønder tangsalt, og i andre egne reg
nede man, at hver enkelt bondekone kunne sælge 5 til 10 tønder om
året.219
En almindeligere pligt for husmødrene i det 16. århundrede end
salttilvirkning var det at forestå tillavningen af smør og ost. Ikke
blot på landet, men i byerne tillige dreves der jo avling, og en mæl
kestue eller mælkekælder hørte med til enhver større husholdning.
Hvor avlsbruget var stort, udførtes i reglen malkningen og smørog ostetillavningen af en mejerske - eller som datiden kaldte hende:
„mælkedeje“ - med et par malkepiger til hjælp. Hvor forholdene
var små, kunne en fadeburspige besørge det hele. Men i begge til
fælde ansås det for husmoderens uafviselige pligt, hvad enten hun
var borgerkone eller lensmands frue, ja selv dronningen knap und
tagen, at forstå sig helt derpå og have et overopsyn dermed. Til
malkning anvendtes naturligvis blot køer, får og geder. Det kunne
kun falde sådanne ærkesvin ind, som jøderne, Kristi drabsmænd,
sikkert også havde været, at nyde svinemælk.
Smørret tillavedes overalt på håndkærne. Det var naturligvis af
forskellig beskaffenhed alt efter græsningens natur, grovheden af
det anvendte salt og behandlingens omhu. Men man tager næppe
fejl ved at antage, at det hyppigt var af fortrinlig godhed. Dette
var for Danmarks vedkommende en naturlig følge af forholdene.
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Der findes fra det 15. århundrede en hel række kalkmalerier forestillende
kvinder, som kærner smør, medens djævlene griber ind i arbejdet. Denne
fremstilling stammer fra Söderby-Karl kyrka i Uppland. Kærnen, som
kvinden benytter, er af den type, der ned til den nyeste tid er blevet
brugt ved kærning i hjemmet. Bemærk kalven - eller er det en hund? der lister sig til at drikke af mælkekarret til højre. (ATA. C. G. Rosen
berg fot.).
3.
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Man kendte ikke til kraftfodring eller indespærring i den varme
årstid. Så snart foråret kom, slap man kvæget ud. Uden tøjr gik
det så på den fælles græsmark, eller nede i engen, eller over grøfte
volden helt langt ud i overdrevet, hvor der vrimlede af mark
blomster. Kun fra de to kornvange holdt vogterne det borte. Et
sådant frit liv forøgede ganske vist ikke koens fedme eller dens
malkeevne. Men dens velbefindende var øjensynligt, og den mælk,
som den gav, var af ypperste art. Heraf kom så atter det græssmør,
som smagte af blomsterduft og sommerfriskhed, og hvis medfødte
aroma ingen tilsætningskunst har kunnet genfremstille. Somme
ren igennem holdtes kvæget således. Men når kornet var inde, og
det dugvåde spindelvæv mellem stubbene slog telt, medens det nye
grønne piblede op, så blev, som man kaldte det, „ævret opgivet“,220
og kvæget fik lov til at gå overalt, på marker, grøftekanter og i
enge, tit uden vogtere, ganske som det ville. Dette højdepunkt af frit
liv havde en naturlig modvægt i den køligere årstid. Selv om himlen
var klar, var der ofte koldt nok derude i det mørke, faste græs, som
duggen hang i til langt efter middag. Det smør, der fremkom her
af, bar præg af sin årstid. Kraftigt og holdbart savnede det ævrede
smør „græssmørrets“ finhed og aroma. Men dog var det langt at
foretrække for det, der lavedes, når senere køerne var kommet på
stald og fik hø for græs og ingen bevægelse i fri luft. Hver dygtig
husmoder, som havde råd dertil, søgte derfor at skaffe sig en for
syning af ævret smør, der kunne holde ud, indtil foråret bragte det
bedre.
At Norges smør var godt, fulgte næsten af sig selv. Her var nem
lig fuldt så gode sommerbetingelser til stede som i Danmark. Når
kvæget ved midsommer tide dreves til fjelds og oppe i den rene, klare
luft levede af de kraftige urter med krydret duft, frembragtes der
mælk, som i fedme overgik den bedste danske.221 Det er det smør,
der kærnedes heroppe, hvortil en af datidens forfattere sigter, når
han med stolthed udbryder: „Vanker her i Norge et vældigt, kraf
tigt smør, som man bruger ofte til lægedom.“222 Vintersmørret var
i sammenligning hermed kun tarveligt, vistnok endnu ringere end
det danske. Der kunne jo ofte mellem fjeldene skorte på vinterfo
der, og mælken såvel som kvæget led, når der skulle leves på smal
kost i de lave, fugtiglumre fæhuse.
Sverige indtog en mellemstilling mellem Danmark og Norge.
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Dets kvægavl havde på én gang noget af slettelandets og fjeldlan
dets præg. Især mælken og smørret fra Öland omtales som noget
ganske fortrinligt i sin art, og Sveriges trofaste søn, den vidt forrejste
Olaus Magnus, henfalder i fuldstændig begejstring, når han skal
beskrive denne hjemlandets pryd, disse egnes kvægende luft, ur
ternes liflighed og dette kostelige smør, hvoraf den tiloversblevne
valle alene var nok til at give den, på hvem mange læger og megen
medicin forgæves havde været anvendt, sin helsen på ny.223
En god målestok for det nordiske smørs beskaffenhed var den liv
lige udførsel deraf til nabolandene. For Sveriges vedkommende kan
vi for enkelte år anføre bestemte tal. Fra Söderköping udførtes der
således år 1559 i alt 14.546 lispund, fra Lödöse år 1546: 17.824, fra
Älvsborg 1562: 24.942 og fra Stockholm 1560: 57.496 lispund.224
I Norge opkøb tes det meste af hansestæderne. Danmarks smørtilvirkning og udførsel kunne selvfølgelig ikke sammenlignes i størreb
se med, hvad vor tid har oplevet at se. Men hvad smørrets velsmag
angår, bar, som ovenfor omtalt, datidens sikkert prisen. Herhen
kunne måske også den omstændighed tyde, at det 16. århundrede,
hvor ødselt og overdådigt det end var, ikke nænnede at anvende
smør til madlavning. Hertil brugtes i de allerfleste tilfælde fedt. At
koge eller stege i smør forekom hin tid utilbørligt. Smørret burde
nydes koldt og friskt.
I nær forbindelse med smørfrembringelsen stod ostetillavningen.
Der lavedes i alle tre nordiske riger ost både af ko-, fåre- og gede
mælk, ligesom også af mælk under alle former, som sødmælk, skum
met mælk og valle. Selv i Danmark var tilvirkningen af fåre- og
gedemælks-ost ikke ringe. Den sidste tabte sig imidlertid her mere
og mere, da man blev opmærksom på gedernes skadelige indfly
delse på skove og gærder, og regeringen derfor omtrent fra århun
dredets midte udstedte strengere forbud mod det overdrevne sædehold. Ost af fåremælk vedblev derimod at tillaves som forhen. Som
en følge heraf var der hyppigt efter nutidsbegreber et misforhold
til stede mellem fårenes og lammenes antal, idet man slagtede disse
for at bruge mælken. Da således f. eks. Bregentved år 1547 blev bortforpagtet, fordi ejeren var blevet lensmand i Norge, fandtes der på
gården 15 køer, 50 får, men kun 38 lam. Forpagtningsafgiften be
stod blandt andet i to fjerdinger smør af køerne og tre fjerdinger
ost af fårene.225
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I Norden laver man oste så store, at to mand knap nok kan bære dem,
siger Olaus Magnus, der demonstrerer sin påstand ved at lade to mænd
slæbe en ost i overstørrelse af sted på en bæredør. I ostens side ses et
rosetformet mærke. Tilsvarende mønstre ses også i de firkantede og
runde osteforme til venstre. Det var normalt, at man i formens bund
skar et mønster, der overførtes til osten. Olaus Magnus berømmer osten
i Syd- og Mellemsverige, men erklærer med væmmelse, at befolkningen i
Hälsingland og Norge laver „rådden“ ost. Han er ikke den eneste, der
har haft svært ved at få et stykke norsk „gammelost“ til at glide ned.

Medens man på forskellige steder, f. eks. i Hälsingland og i
Norge, lagde sig efter ost med stærk smag og for at opnå dette lod
osten ligge, indtil den næsten var levende,226 lagde man andetsteds
vind på at gøre ostene så store som muligt. Tværs over Skandina
vien gik der et strøg fra Thyland over Halland til Väster- og Östergötaland, hvor man frembragte kæmpeoste. Såvel indfødte som frem
mede omtaler med forbavselse deres umådelige størrelse. Olaus
Magnus beretter, at de var så store, at to mand kun med møje kun-
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ne bære en enkelt ost et kort stykke. Til det danske hof nedsendtes
der fra Halland oste på 2-3 lispund stykket.227 En tysk rejsende i
Norden påstår, at man just derfor satte en ære i at lave dem så
store, fordi kendere, der vidste, at mælken måtte skaffes til stede på
en og samme dag, kunne slutte fra ostens størrelse til mængden af
ejerens undergivne.228
Ost fra fremmede lande, fra Holland og fra Schweiz nødes kun
lidet i Norden. Nordboere, der havde færdedes på rejser i disse
lande, kendte og agtede dem naturligvis. Men når man var vendt
tilbage til hjemmet, følte man sig fuldt ud tilfreds med, hvad dette
bød. Ingen indforskrev eller efterlavede de fremmede sorter. En thy
boer, en myseost, en ostergotalænder og en ærlig gammelost var også
gode nok i sig selv. De var, hvad de var. Lige skabt til at begynde
og til at slutte med; prist af alle, høje og lave. En „ædelig“ ret.
Endnu en vigtig gren af forsyningen henhørte under husmode
rens område, det var den hjemlige ølbrygning samt tilvirkningen af
mjød, frugtmost, brændevin og likører. Vi skal ved betragtningen
af tidens øvrige drikkevarer vende tilbage hertil.

4
Ved tillavningen af maden spillede husmoderen og hendes kvinde
lige betjening langtfra den rolle, som man efter andre forhold skulle
slutte. Ganske vist bar hun ansvaret, for så vidt det var hende, un
der hvem hele det indre husvæsen henhørte. Men det var kun i
mindre husholdninger, at hun og overhovedet kvindelige væsener
var de udførende. Overalt, hvor forholdene var noget større, på
herregårde, hos lensmændene på de kongelige gårde, ved hofferne,
alle slige steder var det kokke, der besørgede madlavningen. Grun
dene hertil har vistnok været af forskellig art. Dels var det et ar
bejde, der tog på kræfterne, timevis at stå ved ilden og dreje et stege
spid. Dels ville det ikke være heldigt at lade stegerset foruden sin
øvrige tiltrækning tillige få den at være befolket med kvindeligt
tyende. At kokkene gantedes med fadeburspigerne var så sin sag
og stod i hvert fald ikke til at hindre. Men skulle man tillige have
hele borgestuen hængende i køkkenet, blev det for meget af det go
de. Der hørte selv nu en håndfast kok til for at holde uvedkommen-
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de fra gryderne, og til, når madklokken havde lydt, at bære med
sikker hånd det vældige fad uantastet frem til bordet gennem de
støjende klynger. Hos Nordens landbefolkning vælges også den dag
i dag ved festlige lejligheder efter gammelt eksempel mænd til skaf
fere. Hertil kom endnu, at når husbonden skulle rejse, hvad jo
ofte hændte, var det standsmæssigt at have en kok i sit følge. Men
optoget ville blive latterligt, om det var en kokkepige, der fulgte
med, hvad enten hun så var til hest eller til vogns.
Også i købstæderne var der bosat kokke, der levede af at forestå
madlavningen ved større højtideligheder blandt byens borgere. Til
daglig synes de at have slået sig igennem ved at bage postejer eller
andet og halvt i smug at holde øltap for en snævrere kreds. I Hel
singør havde således den franske gesandt Charles Danzay’s kok der lige så lidt som hans herre kunne leve af den lønning, der sta
digt udeblev fra Frankrig - slået sig ned og søgt privat erhverv.229 I
Odense boede Peder Galde,230 og mod århundredets slutning i Vi
borg: Hans Kok, i Mariager: Mikkel Kok, i Nyborg: Peder Kok og
Eiler Kok, i Malmd: Arnt Kok231 osv., osv.
Vil man have et tydeligt indtryk af forholdene, lægge man mærke
til, hvorledes der f. eks. år 1591, da der under Christian IV’s mindre
årighed blev på kongelig regning fejret to adelsmænds bryllupper
på Kronborg, uden vanskelighed straks kunne lejes fra byen eller
dog fra nærmeste omegn to mænd, der optrådte som overkokke,
fem kokke og ti kokkedrenge.232 Da Christian IV fem år efter blev
kronet, og alt hvad der fandtes af kongelige kokke ikke nær ville
have forslået til at besørge den uhyre madtillavning, henvendte
han sig til ikke mindre end 16 herremænd og bad om at måtte låne
deres kokke. Og da heller ikke dette viste sig at være nok, befalede
han i landets forskellige købstæder at leje syv kokke, der hver især
havde at møde i spidsen for fire svende.233
Landet var altså velforsynet med kogedygtige mænd. Hvad Chri
stian IV angår, så synes han ikke at have næret nogen mistillid til
deres dygtighed. Anderledes stillede det sig for hans moder, enke
dronning Sofie. I den korte tid, hun var enerådende og fik lov til
at ordne en fest, som den burde - det var ved hendes husbonds
begravelse - indkaldte hun en mængde kokke fra udlandet,234 for
at Danmark ikke skulle få skam af madlavningen. Det var tyske
kokke for tyske gæster. Det gik derfor fortræffeligt.
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I kælderen på Kalmar Slot er endnu til vore dage bevaret „stora kungskoket“. Det er et stort rum, der domineres af en vældig skorsten på fire
kraftige ben. (Fot. ATA.).

Hvad der straks må falde i øjnene, er den betjeningens talrighed,
som både ved festlige lejligheder og under rent dagligdags forhold
var et særkende for datiden. Kokken var nemlig så godt som aldrig
alene. Under ham optrådte stadigt en hel flok af tjenende ånder,
der under forskellige navne lige fra „underkokke“ til „kokkedren
ge“ lystrede hans bud. Sagen var let forklarlig. Hver fugl, hvert
stykke kød, der skulle steges, måtte på sit spid, og til hvert spid
svarede en kokkedreng som stegevender.
Ulemperne ved denne mandsstyrke i stegerset måtte imidlertid
være store. Under Frederik II troede man endelig at have fundet
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råd herimod. Det var nede i Nürnberg, at man havde fundet på
at indrette stegevendere med kæder og fjedre, så at de kunne træk
kes op som et urværk og gå mindst tre kvarter af sig selv. Hertug
Georg Frederik sagdes alt at have indført dem i sit køkken i Ans
bach. Frederik II skrev da straks derned og bestilte sig foreløbigt tre
til sit jagtkøkken.235 Men opfindelsen må have været noget man
gelfuld. Vel berettes der intet, men selve tavsheden synes at forrå
de, at man af de to onder: levende stegevendere eller sveden steg,
dog til sidst har foretrukket det første. Kokkedrengene holdt sig
fremdeles.
Hvor stor en plage de mange kokke ved hoffet har været frem
går bedst af de stadigt gentagne forsøg på at indskrænke deres antal.
Straks da Frederik II havde besteget tronen, lod han sig, som rente
mester Beck beretter, „forelægge et register over alle daglige ædere
på Københavns Slot; og da hans nåde læste, hvor stærke de var,
da gruede hans nåde derfor“.236 Deres tal blev da betydeligt ind
skrænket, kokkenes i samme forhold, og gamle, hensigtsmæssige
befalinger opfriskedes, der bød at holde slotsportene lukket et par
timers tid før og efter middag osv. Men allerede år 1564 var det galt
igen. Antallet af dem, der nød dagligt underhold, måtte afkortes
med 52 og kokkenes antal indskrænkes til otte.237 De sidstes tiltog
naturligt, da Frederik II havde holdt bryllup, og der som en følge
heraf blev ført et mere udvidet hof. Men skønt dronning Sofie,
efter alt, hvad vi kan slutte, på dette område har stået kongen tro
ligt bi, var dog allerede år 1580 forholdene igen vokset dem over
hovedet. Kongen besluttede da at indrette sig ganske som en privat
mand. Tidligere havde man ved hoffet holdt tre sæt kokke, „herre
kokke“, der lavede mad for kongen og hans nærmeste, „ridderkok
ke“, der brugtes, når der var gæstebud, og „svende“- eller „huskok
ke“, der forestod madlavningen i folkekøkkenet. Nu afskaffede
kongen helt „ridderkokke“ og „svendekokke“ og henviste al folkemadlavning til lensmanden på vedkommende slot. Skulle der være
gæstebud, så skulle kongen nok skaffe sine herrekokke medhjælp,
der kunne erstatte de afskaffede „ridderkokke“. Til mundkokke for
sin egen person, dronningen og deres to børn - resten af børnene
var på længere tid sendt ned til bedsteforældrene i Mecklenburg beholdt han så kun fire herrekokke, der til yderligere hjælp fik to
mestersvende og fem kokkedrenge samt ekstra-stegevendere, når
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sådanne behøvedes. De fire kokke skulle skiftevis have fri, to og to,
en uge ad gangen. Skønt denne ordning efter nutidsbegreber synes
meget rundelig, hvad antallet angår, og langtfra at gå de fire kokke
for nær, måtte kongen dog ende sin meddelelse med, at „hvis de
ikke ville tjene efter denne besked, agtede han at se sig om efter
andre“.238
Således holdt forholdene sig omtrent uforandret til kongens
død 1588. Men næppe var Frederik II bortkaldt og enkedronnin
gen fortrængt, førend den lille Christian IV’s antal af kokke vokse
de. Der holdtes nu alene for hans person to herrekokke, to mester
svende, tre „storedrenge“ og fire faste kokkedrenge, medens der til
lige ansattes alle disse hjælpere, som Frederik II havde afskaffet:
en „ridderkok“ med svend og dreng, to kedelskurere, en mand til at
holde på døren, medens maden lavedes osv.239
Forholdene i Sverige var ganske de samme som i Danmark. På
Stockholm Slot var der således i året 1564 ansat otte personer som
kokke i herrekøkkenet og syv i svendekøkkenet. Under sig havde de
atter „kokkedrenge“, „fadedrenge“ osv. At de øverste kokke i herre
køkkenet var ansete folk, kan ses alene af deres lønninger: Knut
Finne fik 200 kr. om året, Mårten Larsson 240 kr.240
Over hele køkkenvæsenet stod kongens køgemester. Hans stilling
var lige så højt anset som betroet og besværlig. Den bestyredes gerne
af en adelsmand i sin bedste alder og dannede i reglen indgangen
til en fed forlening. I Danmark var i længere tid under Frederik II
kongens uægte halvbroder, Casper Markdanner, ansat som køgeme
ster. Under ham stod ikke blot alle kokkene samt køkkenskrive
ren med hans mandskab, men tillige vinkælderens betjening, der i
København 1588 bestod af fire kældersvende,241 sølvpoppen og hans
svende og uden tvivl tillige de ved hoffet ansatte bagere, bryggere og
slagtere, hvis antal kunne løbe op til over en snes.242
En lejlighed, ved hvilken man ret fik syn for, hvor højt den hele
betjening beløb sig, var, når kongen drog rundt i landet, hoffet
med ham, og det storartede vogntog med fadeburet fulgte efter. Vel
søgte man at indskrænke sig så meget som muligt ved at lade de
enkelte slotte være forsynet hvert med sit køkkenudstyr, og i til
fælde af festligheder at låne sig frem i omegnen, men ikke desto
mindre løb det nødvendige tilbehør af mandskab op til det utrolige.
Mellem urtekram, tønder med saltet vildt, vinfustager og indpakket
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Et stegers efter Rumpolts kogebog. Man bemærker til højre et spid, der
åbenbart drejes af et urværk. Kokken bærer ved siden en stor forskærer
kniv. Blandt de mangeartede madvarer bør man især lægge mærke til
sukkertoppen til venstre. De fleste lidt ældre husker dem fra købman
dens vinduer, hvor de kom frem, når syltningen nærmede sig. I det 16. år
hundrede var sukkertoppen en stor kostbarhed.

sølvtøj tronede her hele besætningen lige fra livlægen, der passede
på urterne, til den mindste kokkedreng. Men hvad værre var, toget
ledsagedes tillige i reglen af en meget tvivlsom bande efterslæt - et
kongebrev betegner dem som „bårnhåutere og tjenesteløse folk“243
- fyre, som ville benytte sig af den almindelige forvirring til at få
fingre i et eller andet eller dog i det mindste nyde kongelig befor
dring på de i hundredevis tilsagte bøndervogne. Intet under derfor,
at disse tog med kongens fadebur var ilde set og uafbrudt gav an
ledning til klager. Skønt følgerne af slig opsætsighed var lette nok
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at forudse, vovede dog bønderne mere end én gang at svare nej, når
de tilsagdes.244
Spørger vi om disse kokkes kunst og altså om madtillavningen i det
hele i hine dage, så må vi først og fremmest drage en grænse imel
lem den tillavning, som var nedarvet fra fortiden, og de nyheder,
der kom til i det 16. århundrede.
Som ældgamle retter må nævnes kål og flæsk samt grød. Kål
havde hidtil været så godt som den eneste søbemad, hvormed et
måltid kunne indledes. Øllebrød nødes nemlig i reglen kun om
morgenen, og for grødens vedkommende var det gammel skik, at
den burde slutte måltidet. Her var da åbenbart et punkt, hvor der
trængtes til nye retter, og, som vi skal se, blev også søbemaden et af
de områder, hvor tidens opfindsomhed fik sin frieste tumleplads.
Hos de højere stænder blev det allerede slået fast som en regel, at
man helst burde begynde måltidet med en ret, der spistes med
ske. Ifølge gammel skik havde man spist grød som sidste afslutning;
ifølge ny opfattelse var den som skemad at betragte som forret. I al
sin ubetydelighed er det derfor et klart udtryk for tilstanden, når
det i Christian ITs hofordning hedder, at hofsinderne på fiske
dagene skal have grød og fisk, de menige folk derimod fisk og grød.
Endnu langt ned i det 19. århundrede fulgte almuens festretter i
Danmark samme orden som i hint „menige“ reglement fra Chri
stian II’s dage: „Sild, tør fisk, grød og smør.“245
Grøden var i Danmark vistnok i reglen sødgrød, altså tillavet af
mælk, ved festlige lejligheder risengrød, i hvilken der undertiden
anbragtes rosiner og mandler. Hertil sigter digteren, når han syn
ger:

„Du skal ikke først i fadet tage!
Ej efter rosiner eller mandel ragel“246
Det var næppe almindeligt til daglig at bestrø grøden med „hon
ningpudder“, det vil sige småt stødte, tørre honningkager. Der
imod savnedes så godt som aldrig smør midt i grødfadet. Ved højti
delige lejligheder, især ved juletid, var det måske skik ligesom langt
senere endnu i Skåne at give smørhullet i midten korsets form, på
det at ikke onde magter skulle skade dem, der spiste deraf. Hver
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skefuld grød skulle i så fald dyppes i smørret i korset, dog ikke midt
i, men ved en af enderne.247
I Norge synes den såkaldte rømmegrød, lavet af sur fløde, at
have været den egentlige festret, som i flere egne først i det 19. år
hundrede har måttet vige for sødgrøden.248
En gammel, ægte nordisk ret var saltmadsfadet eller som det un
dertiden kaldtes „sulefadet“. Det bestod af en mængde forskellige
slags kogte kødspiser, der alle anrettedes i samme fad. Kun den
første eller måske de første gange synes denne ret at være fremsat
varm, senere altid kold. Hvis den, som det lader, de første gange
ledsagedes af suppen, hvori som i en dyppelse alle kødpartierne
svømmede, så fortæredes i hvert fald denne sauce hurtigere end det
øvrige, så at retten i de sidste uger altid tog sig ud som tør, kold
mad. Den lavedes gerne for lange tider ad gangen, en tysk rejsende
påstår for seks uger eller mere.249 Det er uden tvivl hertil, at en an
den benævnelse for retten, nemlig: „gammelmads-fad“, sigter.250
I mangel af bedre var den en yndet køddagsret og anvendtes af
almuen stadigt ved festlige lejligheder. Den egnede sig også gan
ske særligt hertil, idet ved sammenskudsgilder alt kunne optages
i den. Retten kunne selvfølgelig sammensættes på utallige måder og
omfatte de mest forskellige genstande lige fra kyllinger, æg og ål
til blodpølser. En gammel opskrift anfører til hvert saltmadsfad:
% side flæsk, et stykke røget oksekød svarende til en sekstendedel af
en okse, et stykke røget lammekød så stort som et kvart lam, en
halv gåsekrop, en oksetunge og en kødpølse.251
En anden måde at tillave kød på var den såkaldte sylte.252 Til
lavningen bestod i indkogning i en sauce, der undertiden, men ikke
altid, var beregnet på at stivne, når den blev kold. Som stivemiddel,
hvor kødets fedme ikke selv var tilstrækkelig, anvendtes tidligere
vistnok hyppigt den ovenomtalte „sund og mave“, svømmeblæren
af torsk, siden, så vidt det lader, mere og mere husblas. Medens Chri
stian IIFs årlige indkøb heraf i enkelte år ikke overskred en 12-15
pund, forskrev Frederik II alene til festlighederne i Odense 1580
ikke mindre end 300 pund.253 Der syltedes sager af de mest for
skellige slags lige fra grise til vildbrad, fugle, kål og frugter. Disse
sidste blev dog først ret inddraget derunder i selve det 16. århun
drede, men fra den tid af også så grundigt, at selve benævnelsen
„syltning“, „syltetøj“ kom til at betegne fortrinsvis disse. I det 16.
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århundredes første halvdel var dette endnu langtfra tilfældet. Da
forstod man ved syltning i reglen indkogning af solidere varer.
Svinekød, ål og sligt syltedes gerne i klar sauce eller gelé, vildt og
fugle ofte i honning. I Sverige var det skik at indsylte fugle og vildbrad foruden i honning tillige i peber, ingefær og nelliker; således
blev syltningen foretaget både til Erik XIV’s kroning254 og senere
under Johan III. Hvor store portioner der kunne være tale om,
kan ses af, at til en enkelt indsyltning af vildbrad, som besørgedes
under Johan III af tre kokke, medgik der fire pund nelliker, fem
pund ingefær, elleve pund peber og en hel tønde honning.255 Ved
Johan IIPs hof fortæredes månedlig syv tønder „syltede fugle“.256
Også i Danmark var sylte en almindelig ret. Det var derfor et for
alle forståeligt, om end ikke meget anerkendende udtryk, når Fre
derik II kaldte vandet i de helsingørske brønde for „sylte“.257
Det var ikke almindeligt at lave sauce af smør til fisk - selv hos
Christian II vankede der kun sådan sauce til bergfisk258 - man
holdt sig til sennep. Smør brugtes, som ovenfor omtalt, kun lidt ved
madlavning. Ifølge Christian II’s hofordning måtte det kun an
vendes til kongen selv ved tillavning af høns, ellers ikke, og på
køddagene skulle alt smør omhyggeligt gemmes. Derimod brugtes
det på fiskedagene som en slags dessert259 og smurtes da på brød.
En samtidig forfatter fortæller om nordmændene, at de smurte smør
ret fingertykt på deres fladbrød, uden anvendelse af kniv, med hån
den alene.200 Også ost anvendtes hos velstillede til afslutning af
måltidet. En af tidens digtere har herom lavet følgende velmente
rim:
Når alle retter er nu kommet ind
Efter landsens vane og husbondens sind,
Bær osten på bordet, helst en gammel!
Thi den fortager væmmelse alt sammel!201
Hvad vi hidtil har betragtet af madtillavning var det fra fædrene
overleverede, der fremdeles holdt sig. Men på denne grundvold
byggedes der videre efter tidens egen smag. Hvad dette nye angår,
tør vi imidlertid næppe tillægge nordboerne nogen særlig ære for
opfindsomhed. Alt tyder på, at de for størstedelen har været de mod
tagende især fra Tyskland. Det danske kongehuses familieforbin
delser med dette land slog en naturlig bro, ikke mindst de to elsk-
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Marx Rumpolts „nye kogebog“ var bogstavelig talt affattet med henblik
på alle husholdninger, og den var derfor delt i flere afsnit - et for fyr
ster, et for adelige, et for borgere og et for bønder. Retternes antal og
kostbarhed aftog nedefter. Her ser vi en fyrstelig sal, hvor der rettes an.
Fyrsten selv sidder til højre ved bordenden under en baldakin eller bord
himmel (se bind i side 477). Omtrent således må vi forestille os, at man
indrettede sig i riddersalen på Kronborg, når Frederik II holdt taffel.
(Det kgl. Bibliotek).

værdige og dygtige, danske prinsesser Elisabeth og Anna, der fra
deres nye hjem, Mecklenburg og Sachsen, efter bedste evne søgte
at holde deres gamle fædreland på højde med tidens fremskridt.
Som en begivenhed også for Norden må det derfor betegnes, da den
tyske kok Rumpolt samlede og udgav alle datidens opskrifter og reg-
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ler i et storartet værk, som han tilegnede ovennævnte kurfyrstinde
Anna.262 Med en påfaldende hurtighed synes dette skrift at have
vundet udbredelse i Norden. Som ved alle slige lejligheder spredtes
det nye omkring gennem afskrifter og afskrifters afskrifter. Og
næsten et århundrede igennem lader eftervirkningerne af Rumpolts
værk sig spore i Norden såvel i kogebogslitteraturen som i de pri
vate meddelelser om, hvad der virkelig er blevet spist ved forskellige
lejligheder.
De områder, hvorpå det nye især måtte gøre sig gældende, var,
som ovenfor berørt, for det første søbemadens; fremdeles overalt,
hvor tidens stærke trang til anvendelse af køkkenurter, havefrug
ter og de bestandigt billigere krydderier kunne ytre sig; et hovedfelt
herfor blev foruden søbemaden naturligt desserten. Hvad endelig
det solide, kødretterne angår, så bestod det nye her mest i blot sam
menhobning af forskellige retter eller i lunefuld tillavning, indbag
ning osv., mindre derimod i fremdragelse af noget virkeligt nyt.
Søbemaden havde, som tidligere bemærket, været meget stedmo
derligt behandlet. Det nye, der nu gjorde sig gældende, var af
mangeartet oprindelse. Det var først en påvirkning af den sydeuro
pæiske mode, der senere gik over som en hovedregel i det såkaldte
„franske køkken“, at hvert måltid burde begynde med kødsuppe.
Men på sin vej til Norden var denne fordring blevet nødt til at gå
betydeligt på akkord. Jo højere man kom mod nord, des mindre
kendt og yndet var kødsuppe. Retten ændredes da til en suppe kogt
på urter eller lignende. Under denne form stemte den ypperligt
med den nyvakte sans i Norden for dyrkning af haveurter. Man
kastede sig da over denne nye ret med udelt interesse og tillagde
den i sin begejstring en betydning og nærende kraft, som den, selv
i sin oprindelige form som jævnet kødsuppe, næppe besad. Men
man gik videre, og her viser sig et ægte nordeuropæisk træk. Man
overførte den samme forkærlighed også på supper, lavet af frugter,
både friske og syltede, og på alle de former, der kunne gøre den
gamle, nationale grød mere lind, altså næsten til en slags suppe. Så
ledes opstod en vrimmel af nye former for søbemad, som i Norden
har holdt sig trods de urtesupper, der banede dem vej, nemlig de
mange arter af søde supper> vælling, mælkebrød osv.
Hvad der gav denne nye søbemad sit ejendommelige præg og
7
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viser os den som en overgangsform, der lige var i færd med at opnå
selvstændigt værd, var dens plads i måltidet. Til daglig nødes den
vel først og for sig, men ved fest var det skik at frembære en mængde
retter samtidigt. Idet nu søbemad forekom mellem disse, tjente
den på én gang som formad og som sauce til de solidere retter.
Næsten alle de former for suppe, som opstod i det 16. århundrede,
kan påvises først at være prøvet som sauce og derefter at have
opnået rang som selvstændig suppe.
I forbindelse hermed står rækkefølgen for deres fremkomst. Tid
ligst synes urtesupperne og mælkeretterne at være blevet alminde
lige, der jo kunne tage sig ud som blotte afarter af søbekål og grød.
De søde supper, der først skulle fremgå af den nye skik, at ledsage
kødretter med syltet frugt, synes ikke at være trængt ret igennem
førend mod århundredets slutning. Til gengæld rev de i den grad
stemningen i Norden med sig, at de deltes i en dobbelt art: varmt
syltetøj, der spistes som sødsupper, og koldt syltetøj, der under navn
af rødgrød og andet spistes med fløde til som dessert.
Medens den senere udvikling i Norden tillader os nogenlunde
at bedømme det omfang, hvori de nye mælkeretter og frugtsupper
blev almindelige, gælder dette ikke om urtesupperne. På dette
område gjorde nemlig datiden et skridt betydeligt videre frem, end
eftertiden har villet følge. Vi kan derfor ikke nu med sikkerhed af
gøre, om datiden virkelig har været med til alle de besynderlige for
mer, som Rumpolt har godkendt ved at optage dem i sin kogebog.
At man heroppe har været villig til at nyde supper af alle haveur
ter, lige fra løgsuppe til salvie- eller spinatsuppe, er troligt nok.
Derimod er det mindre sandsynligt, at man har indladt sig på at
nyde en ret, der stred så meget mod folkets gamle vaner, som f. eks.
sneglesuppe. Opskriften hertil lyder: „Tag kogte snegle, vel rensede,
hak dem småt sammen med grønne, velsmagende urter, kom æg og
peber deri, rør det hele ud i gule ærter, der koger, kom salt i, så har
du en god sneglesuppe.“ Langt snarere turde man af det stærke for
brug af olie til madlavning både ved hoffet og hos private263 slutte,
at man stundom har nydt den såkaldte oliesuppe. Opskriften lyder
således: „Tag en suppe af urter, giv den et opkog, kom bomolie
deri og lad den koge, og er der for lidt salt deri, så salt den bravt!
Sligt kalder man for oliesuppe.“264 I en dansk kogebog fra 1648
gives hyppig anvisning på brugen af bomolie i stedet for smør.265
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Hvad vi derimod med vished kan slutte, er, at man ikke har ladet
de mange opfordringer til at anbringe salt gå upåagtet hen. Det
var en aldeles forbavsende mængde salt, der brugtes. På Malmdhus medgik der således i gennemsnit en knap tønde bajsalt om
ugen.266 Som vi senere skal se, svarede saltkarrenes antal og stør
relse til dette stærke forbrug.
Den samme lyst til overdrivelse gentog sig med hensyn til iblan
ding af krydderier. Nelliker, muskat, ingefær, sukker eller honning
anvendtes i mængde ved al tillavning, og næppe lodes nogen frem
med eller indenlandsk plante med udpræget lugt og smag uforsøgt.
Vi har allerede tidligere omtalt udlændinges klager, når de i læn
gere tid henvistes til at nyde således tillavet mad. Som modstykke
vil det være passende at lægge mærke til, hvorledes datiden netop
fandt behag i sig selv under de samme former. I en andagtsbog for
unge piger hedder det f. eks. således: „Ligesom man gerne og med
synderlig lyst smager den mad og drik, som er tilredt med rosmarin,
så bejle unge og ærlige mænds-personer helst der, hvor de kan
bekomme ikke alene mad og drikke, det er: meget gods og rigdom,
men hos godset en kysk ægtestaldbroder, det er: en god hustru/'267
Et område, hvor tidens lyst til forsøg med iblandinger af krydde
ri ret kunne gøre sig gældende, var tillavningen af syltetøj. Dette
var måske det punkt af alle på kogekunstens enemærker, hvor der
blev arbejdet med mest ihærdighed. Medens mændene stundom
tavst og indsluttet syslede ved dag og nat i det hemmelige labora
torium, kun higende efter et: at finde de vises sten eller den kunst
at lave guld, så arbejdede kvinderne med lignende iver ved gryder
ne i køkkenet. De prøvede sig frem for at finde den ypperste blan
ding, den reneste form for dette ubestemte ædle, der som frugtsaft
allerede røbede sig ved sin smag, og destilleret blev til den ægte aqua
vitæ, en livsens drik, der kunne læge hvert legemligt onde. Vor tid,
som mener at vide, hvor langt der overhovedet kan nås frem ad
denne vej, har ondt ved at fatte den andagtsfulde iver, hvormed
man dengang begyndte farten.
Det er af interesse at se, hvorledes alle de frugter, som vor tid
skatter, under disse gunstige forhold rykkede ind i haverne og der
fra videre til køkkenet og bordet. Selv i Frankrig gav man først i
det 16. århundrede ret agt på jordbærret, der blev genstand for have
dyrkning noget førend hindbærret. En fransk forfatter melder ikke
3.
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uden undren om datidens besynderlighed, at kvinderne faldt på at
spise jordbær med fløde og sukker, mændene derimod med vin.268
Den samme skik, der jo som bekendt har holdt sig i Norden, me
dens den siden har tabt sig i Frankrig, nåede hurtigt herop. Da den
danske prinsesse Elisabeth i juni måned i 1582 fulgte sin mand, her
tug Ulrik af Mecklenburg, til rigsdagen i Augsburg, spiste hun
næsten daglig jordbær undervejs.269 Have-jordbær omtales temme
lig hyppigt i Danmark i slutningen af det 16. århundrede. År 1603
bestilte Christian IV’s dronning hos gartneren ved Københavns
Slot ikke mindre end 173 potter jordbær til at lave akvavit af.270
Også hindbær, ribs, stikkelsbær og solbær synes i det 16. århundre
de alle at have været genstand for havedyrkning i Norden. Kun ra
barber var det overladt til det 19. århundrede at indføre fra udlan
det. Ellers betegner det 16. århundrede grænsen. Hvad der den
gang vel brugtes til syltetøj og akvavit: brombær, blåbær, enebær271
og slåen,272 men ikke fik tid at komme ind med, er det aldrig si
den lykkedes at komme over havegærdet.
Alle de mange syltetøjer, lige fra kvæde-, fersken- og jordbær-syl
tetøj og ned til de vildeste blandingsformer, var for talrige til at
rummes i de vedtagne to måltider, selv om de så anvendtes både til
kødretter, som sød suppe og til dessert. Så opstod da lidt efter lidt na
turligt den skik, at der af syltetøj alene dannedes et eget lille måltid
især for kvindelige gæster. Det var et prøvekort over, hvad huset for
måede, en dyst, hvor husets ære stod langt mere på spil, end når
mændene støjende prøvede øllet af de forskellige tønder. Denne
skik, at frembære en samling af husets syltetøjer, i reglen noget før
aftensmåltidet, holdt sig i Danmark endnu til midten af det 19. år
hundrede.
I nær slægt med syltetøj - en fællesbenævnelse, som datiden end
nu ikke brugte, men erstattede ved „konserve“, „latverge“, „electuarie“ og lignende - stod det, som man dengang kaldte: konfekt,
et udtryk, som betegnede på én gang mere og mindre, end hvad
man i nutiden forstår ved samme ord. Til at være konfekt kræve
des det ene: at være tillavet med sukker. Medens man derfor i hin
tid ikke ville være blevet forstået, når man talte om konfekt-rosiner,
ville man samtidigt opdage, at konfekt kunne betegne både bryst
sukker, drops, kandiserede frugter, deviser og de snurrigste sager,
som det kunne være svært nok at finde navn for. Som vi allerede
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har omtalt, hørte tilberedelsen af konfekt endnu for størstedelen
inden for apotekernes område. Hvo, der havde råd, købte den her.
Det var kun de allerhøjest stillede, der indlod sig på til større fe
ster selv at tillave konfekten. Kurfyrstinde Anna kunne sligt falde
ind, men der hvilede da altid noget hemmelighedsfuldt over disse
forsøg, og opskrifterne skjultes omhyggeligt. Derfor kunne resulta
tet også, hvor ubetydeligt det end tog sig ud, ypperligt gå som fyr
stelig foræring. Hertuginden af Preussen sendte således f. eks. en
gang til kongen af Danmark lidt „lavendel-brystsukker“ og „hol
landsk blodsukker“, som hun med egen hånd havde tillavet alene
med sin livlæges hjælp.273 Intet under da, at konfekt for den al
mindelige bevidsthed stod som noget overordentligt, det, der i
egentligste forstand gav et festligt måltid sit præg. Udtrykket „at
få sin konfekt“ bærer endnu selv i sin overførte betydning svagt
vidne herom.
De i Danmark hyppigst forekommende arter af konfekt var: man
del-konfekt, annis-konfekt, ingefær-konfekt, nellike-, kanel- og „koriander“-konfekt. Af hver af disse slags købtes der f. eks. 50-100
pund til Frederik H’s bryllup.274 Man kan derfor kun billige be
sørgelsen af den Herluf Trolle givne kommission, hvorom han
skriver: „Mit hjertekære Birgitte! Eskil Gøye skrev mig til, at jeg
ville købe ham noget konfekt, så meget som jeg kunne tænke, at
han havde behov. Så haver jeg nu købt 4 pund annis-konfekt, ko
ster 4 mk., 2 pund koriander-konfekt, koster 2 mk., 4 pund på man
del, koster 4 mk., 2 pund på ingefær, koster zy2 mk. Summa summa
rum er 12 mk. danske. Hvilken konfekt jeg nu sender dig og beder,
at du vil sende ham den til slottet med et vist bud, at den ikke bli
ver våd. Jeg kunne ikke sende den med hans eget bud, thi han
kunne ikke føre den, for han var ridende.“275
Norden synes at have udmærket sig ved sin tillavning af kon
fekt. Gentagne gange udtalte fremmede deres beundring derfor. En
fransk gæst f. eks., der i høflige udtryk beklager sig over maden hos
den svenske rigsmarsk, taler til samme tid i høje toner om konfek
ten og den kunstfærdighed, hvormed deri var gengivet dyr og blom
ster efter naturen.276 Skal man dømme efter konfekten hos Erik
den XIV, så var heller intet forsøg skyet på at træffe enhvers smag:
Der fandtes foruden kanel-, annis-, pomerans- og ingefær-konfekt,
tillige pingelei-, „pimprenelle“-, muskat-, druesukat-, desmer-kon-
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fekt osv.277 Da prins Hans af Danmark skulle have bryllup, skrev
dronning Dorothea ned til sin datter Anna i Sachsen og bad hende
skaffe sig „konfekt til tre borde“. Følgende former udbades: svinefødder, fåreben, hasselnødder, svesker, figner, mandler, krebs, fisk,
fugle på spid, pomeranser m.m., alt af sukker.278
Foruden konfekt hørte endnu til desserten kager under alle for
mer. Den simpleste slags af disse var peberkager, der forekom på
hvert marked og i hver høkerskes kurv og solgtes tøndevis. År 1580
bestilte Frederik II to tønder peberkager til Odense, fem tønder til
Kolding.279 Finere end disse var alle de mange former for klejner,
vafler, sprutbakkelser, æbleskiver, pæreskiver, kræmmerhuse, krum
kager osv., der tit var ret solide og lavedes i de velhavende hjem til
årets fester. Allerfinest og ofte vanskelige at skelne fra konfekt, lige
som de vistnok hyppigt lavedes på apoteket, var de mange marci
pansager, oblater med gennemtrukne nøddekerner, blommekemer,
violrødder osv., overgydt med stivnet jordbærsaft og rosenvand.
Især de to sidste sager anvendtes i det uendelige.280 En post i et
svensk køkkenregnskab på 25 potter rosenvand vækker derfor ikke
forundring.281
Skønt man stundom kunne fristes til at tro det modsatte, var der
dog et køkkentilbehør, der blev aldeles nødvendigt ved det 16. år
hundredes nye madlavning, det var vægtskåle. Disse havde i umin
delige tider været kendt i Europa, lige siden grækernes og romernes
dage. De lavedes i den ældgamle, endnu brugelige form, hvor to
halvt åbne, prøvende hænder hænger ned fra et bevægeligt skulder
parti, og et spidst hoved foroven ved sin hældning angiver, hvilken
håndfuld er tungest. Men middelalderen igennem havde de kun
været lidet anvendt i de enkelte nordiske husholdninger. Til køk
kenbrug tog folk som flest blot efter øjemål, på skøn eller slump.
Var det større sager, en oksefjerding, en lammekrop, en gås eller et
bundt tørret fisk, hvis vægt og værd skulle bestemmes, så anvendte

Den skik at præge kagedejen, så kagen får en bestemt form - ja endog
et bestemt mønster, overlever endnu i fremstillingen af vafler. I ældre
tid var skikken mere udbredt. Dette er en kageform fra det 16. århun
drede udført i glaseret lertøj. Den tyske inskription lyder: „30 Jalir.
Ein Mann.“ (Nationalmuseet. Lennart Larsen fot.).
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man enten kraftprøven: den strakte arm, eller dens efterligning:
bismervægten, der synes at have været mere udbredt i nordiske
hjem end skålvægte. Mange kendte måske vægtskålen bedst fra de
nye træsnitsbilleder, hvor et fruentimmer, der syntes at lege blinde
buk, havde sådan en i hånden og et sværd i den anden, og af dem,
der forstod sig på sligt, kaldtes „retfærdigheden“.
Men i det 16. århundrede blev vægtskåle med ét lige så nødven
dige i en husholdning, som termometre i et mejeri i det 19. Det var
ganske umuligt for en flink husmoder at være blot nogenlunde på
højden i tillavning af syltetøjer, kager, konfekt, most, akvavit osv.
uden omhyggelig anvendelse af vægt. Det kunne komme an på et
lod, ja på kvintin, om hendes eller naboerskens skulle være den
bedste. En eller flere vægtskåle fandtes fra nu af i hvert ordentligt
hjem.
Et løjerligt indtryk af, hvad et „lod“ egentlig var, måtte i øvrigt
datidens opvoksende ungdom få. Ordet toges i brug på så mange
måder. Man kaldte en kugle i de nys opfundne krudtvåben - både
i kanoner, bøsser og pistoler - for: lod. Med samme navn betegnede
man vægten, der hang i de nye ure og fik hjulene til at gå. Var så ens
far „lodsejer“ ligesom de andre mænd i byen; var mors humør og
maden hjemme afhængig af lodderne i skålen; kastede man selv
ofte „lod“ med kammerater om retten til dette eller hint, så kunne
nok begreberne forvirres. Det kunne forekomme en ung, uforstandig
sjæl, som om alt hjemme og ude, i krig og fred, ja tiden selv gik ved
lodder, og at det var just for at udtrykke dette, at man havde afbil
det retfærdigheden som en blindebuk med vægtskål i hånden. Nå,
med alderen fortog jo al slig misforståelse sig.
Et madlavnings-middel og en delikatesse, som man synes at have
sat megen pris på, var is. Lidt efter århundredets midte hører vi
Gustav Vasa bebrejde en af sine døtre den overdrevne nydelse af
frosne nødder.282 Kort efter, midt under syvårskrigen, træffer vi
Frederik II ivrigt sysselsat med fra Koldinghus at sende en kyndig
mand til det nybyggede Frederiksborg for at indsamle is i isgraven
og oplære kornmåleren dér på slottet i den kunst at bevare den.283
Samtidigt var tre snedkere på Københavns Slot i færd med at lave
„iskister“.284 År 1585 var man allerede nået så vidt, at Frederik II
kunne ansætte en mand med det særlige hverv at tage vare på alle
Hans Majestæts isgruber hele landet over.285 Disse forhold holdt
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Frederik II’s lystgård Lundehave lidt nord for Helsingør. Den kegle
formede bygning til højre er vistnok et hus til opbevaring af is. (Theatrum Urbium).

sig under Christian IV.286 Noget af det første, som enkedronning
Sofie sørgede for at få indrettet på sit enkesæde, Nykøbing Slot,
var en iskælder.287 Medens man i begyndelsen synes at have nøje
des med blotte huller i jorden, byggedes der inden Frederik II’s død
iskældre som selvstændige bygninger med rund ydermur og spidst,
rørtækt tag, ganske i den senere så gængse form. En sådan iskælder
findes f. eks. afbildet ved Lundhave (Marienlyst) på et billede fra
århundredets slutning.288
Der kan ikke være nogen tvivl om, at adelen troligt efterlignede
kongerne i opførelsen af slige gemmesteder, og is synes mod århun
dredets slutning at have været temmelig almindeligt ved sommer
tide. Kogebøger og opskrifter meddeler talrige anvisninger på til
lavning af frosne sager, ligesom is også anvendtes til afkøling af
vin.289 Som sædvanligt ved slige lejligheder tillagde man straks
fortiden lignende goder. I billedbibler og postiller fra hin tid ses
vinkanderne ved kongesønnens bryllup og Herodes’ fester at stå i
is.290 Rumpolt opmuntrer i sin kogebog borgerfolk til at følge efter.
Foruden supper og syltetøjer må nævnes som det 16. århundredes
tredje og sidste specialitet: tærter og postejer. Man tager næppe fejl,
når man sætter den fremtrædende interesse for disse i forbindelse
med tilsvarende fremskridt i ildstedernes udvikling. Som sædvanligt
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kom imidlertid opfindelsen fra udlandet. Herpå tyder selve navne
ne. Tærte, der synes at være den ældste af de to og var kendt i syden
i slutningen af middelalderen,291 hedder således på latin og itali
ensk torta, på fransk tarte, på tysk torte. Det er ligeledes betegnen
de, at de tidligst omtalte postejbagere i Norden alle var udlændinge,
især franskmænd. Erik XIV i Sverige havde således to postejbagere
i sin tjeneste: Hans Franzos og Hans Engelskmand;292 i Helsingør
nedsatte den franske gesandt Charles Danzay’s kok sig som postej
bager293 osv.
Såvel tærter som postejer fik imidlertid snart et hjemligt præg i
Norden. Det var et tegn på, at postejer var optaget i den almindelige
bevidsthed, da man omdøbte de nye befæstningsværker: bastioner
til postejer;294 og tærter havde i de forud kendte „bakkeiser“ en
forløber, der hurtigt måtte gøre dem husvante. Medens Erik XIV’s
kroning 1561, så vidt vides, var den første lejlighed, ved hvilken
postejer i større mængde blev anrettet i Norden,295 var denne ret
snart kendt og yndet overalt i købstæder som på herregårde. Vil
man have et indtryk af, hvilken rolle postejer og tærter spillede,
lægger man blot mærke til, hvorledes Rumpolts kogebog indehol
der anvisninger på ikke mindre end 66 forskellige slags postejer og
46 forskellige slags tærter. Dens danske efterfølgere296 fremviser
en lignende righoldighed, et forhold, der vil forstås, når det erin
dres, at for datidens fantasi var alt, fra jordbær, spinat og kvæder
til ål, gæs og lammefødder, lige skikket til optagelse i en postej
eller tærte. „Svesketærte med butterdej“ sejrede til sidst og nåede
endog at blive almue-festret.
Efter at disse retter havde gjort rivende lykke og tilkæmpet sig
plads på ethvert vel besat bord, fandt man mod århundredets slut
ning endelig på at give postejerne en sidste tiltrækning, en art
knaldeffekt, der ganske stemte med tidens smag. Fremskridtet be
stod i at indbage levende kaniner, hareunger, eller en hel flok små
fugle i postejerne. Hvilken overraskelse, når et sådant underværk
blev skåret for, og de forvildede dyr for i skødet på gæsterne, eller
postejens indhold med ét fløj op under loftet! Æren for denne op
findelse fik sukkerbager Hans Schneider i Nürnberg.297 Ideen
var i øvrigt ikke ganske ny, idet allerede en fransk roman fra mid
delalderen fortæller om, hvorledes falke og småfugle var blevet ind
bagt og ved forskæringen fløj ud og jog hinanden.298 Men dette
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var nu en glemt historie. Opfindelsen gjorde lykke og gik i kort tid
Europa over, men tabte selvfølgelig sin tiltrækning, da den efter
hånden blev alt for kendt, og det overraskende således faldt bort.
På civilisationens yderkanter har skikken dog holdt sig indtil vore
dage. Ved ungarske bondebryllupper anrettes levende postejer
endnu, her med en forbedring, der fortjente at have været kendt i
det 16. århundrede: fuglens vinger er bestrøet med peber, så at
dens sky flugt får hele selskabet til at nyse.299
Hvad de egentlige kødretter angår, var det 16. århundrede ilde
stedt, thi her var ingen væsentlige forandringer mulige. Man kunne
fylde en gås med æbler og svesker, eller på gammel vis stege den
blot med bynke i;300 man kunne give en gris en citron i munden
og tillave oksekød og vildt, som man ville, det var og blev dog alt
sammen kun de gamle, kendte spiser. Skulle her være tale om noget
virkeligt nyt, måtte der ligefrem indføres nye dyre- eller fuglearter.
Det lykkedes også ad denne vej at få nogen afveksling i stand, dog
kun for de allerrigestes vedkommende, thi for folk i almindelighed
var de nye retter for dyre.
I slutningen af middelalderen havde de to fugle, hejrer og påfugle
gældt for de mest udsøgte lækkerheder. For påfuglenes vedkommen
de var grunden vistnok den, at man i kraft af fjerenes skønhed
havde tillagt også kødet en særegen velsmag. Fuglenes sjældenhed og
tilsvarende kostbarhed hjalp med til at bevare indbildningen. Hvad
hejrerne angik, så var de vel ikke så sjældne, men den stolte måde at
fange dem på ved hjælp af falke bidrog til at grundfæste troen på, at
deres kød var noget overordentligt; og når de fodredes på bestemt
vis, kunne det også få en vis velsmag. Endnu i det 16. århundrede
var det skik i Frankrig, at både kongen og adelsmænd holdt hejre
opdræt, hvor fuglene i halvvild tilstand fodredes efter kunstens reg
ler, for derpå at fanges med falk og siden tillaves til bordet. Frans
I lod således oprette to sådanne hejre-opdræt i Fontainebleau.301
I Frankrig som i Norden trængte imidlertid påfugle- og hejrekød
til afløsning. Enhver, der havde fået en hejre på skud enten i reden
i de høje trætoppe, eller når den spankede om ved søbredden, måtte
dog, når han var ærlig, tilstå, at den ikke smagte stort bedre end
en krage eller stork, som ellers ingen gad spise. Det var derfor særde
les velkomment, da den sydlige mode gav lov til at kaste vrag på
hine to, og i stedet for prise de tvende stedfortrædere: fasanen og
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kalkunen. Begge synes nogenlunde samtidigt at have fået rang i
Danmark som fineste festretter. I sydligere lande kom fasanen ikke
lidt forud og afløste påfuglen. Hvor hurtigt man i Danmark fulgte
med for kalkunens vedkommende, kan ses af, at medens man i
Frankrig endnu år 1566 ikke var videre, end at borgerne i Amiens
kunne forære Karl IX nogle kalkuner som en sjældenhed,302 og den
første kalkun siges at være fortæret ved det franske hof året efter i
Méziéres, da Karl IX og Elisabeth af Østrig holdt bryllup,303 kunne
allerede år 1575 den brave Hans Mikkelsen skrive fra Herlufs
holm:304 „Kære Christoffer! som I skriver om kalkunske høns, så
havde vi her ikke uden et par, og de har nu nogle få kyllinger, deres
afkom, som er meget små; når de opvokse noget, at de due at føre,
skulle I ret gerne få dem.“
I øvrigt synes såvel kalkuner som fasaner i begyndelsen at have
haft ondt ved at trives heroppe. Fogden på Avnsbjerg meddeler
1589 følgende trøstesløse resultat: „Må I vide, at de kalkunske høns
lå på mere end 30 æg, og der blev efter 8 kyllinger, og de er døde.“305
Da enkedronning Dorothea år 1569 var i Meissen for at se til sin
datter, uddøde næsten alle hendes fasaner på Koldinghus, fordi
de ikke længer havde deres vante opsynsmand. Af de fire, der blev
tilovers, fik hendes søn, Frederik II, en hane og en høne til at for
plante slægten.300 Senere holdt Frederik II i Dyrehaven ved Fre
deriksborg, hvor der fandtes dyr af alle arter, også et fasaneri, som
Hans Fasanmand forestod.307
Vil vi sluttelig søge at danne os et begreb om, hvorledes alle disse
forhold tog sig ud, når man som rejsende i hine dage besøgte Nor
den, så bliver de første spørgsmål: hvad prisen var for et almindeligt
måltid. Det vil af det tidligere erindres, at prisen måtte være den
samme for middags- og aftensmåltidet, da jo bestanddelene af beg
ge var ens. En tysk rejsende, der i århundredets anden halvdel gæ
stede Danmark, beretter, at overalt, hvor han kom frem, var den
stående pris for et måltid en sum, der svarer til 25 øre i nutids pen
ge.308 Dette stemmer fuldstændigt med, hvad vi ellers ved.309 Kon
gens hofsinder, der jo ofte på rejser med kongen, især i købstæderne,
måtte betale for deres fortæring, klagede derfor også over, at de var
blevet „flået“, når der afkrævedes dem højere betaling end den
ne.310 Forholdene i Sverige svarede til de danske. En rejsende for
tæller om sit ophold i Stockholm, at han gav 5 kroner i nutids pen-
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Christian IV oprettede i København et silkevæveri, der ikke fik nogen
lang levetid. Bortset fra navnet Silkegade er der kun levnet få minder
herom. Et par af de bedst bevarede befinder sig i Sovjetunionen - i de
historiske samlinger i Kreml. Det er hele duge, som udmærker sig ved
deres rigdom på motiver. Dugenes midterfelt er - meget a propos - viet
en fremstilling af en bordopdækning. Langs bordets kanter står kuvert
opdækninger bestående af tallerkener samt knive og de nye gafler. Ved
siden af tallerkenerne ligger brød. Foran står mindre fade med bl. a.
vindrueklaser, fisk og krebs. Midt på bordet står store fade med kalkun,
påfugl dækket af fjerbeklædning, stør og er det en slags kage? Ud over
dugen er der strøet blomster. Gave fra Christian IV til zar Michael
Feodorovitch.

ge om ugen for kost, øl og vin iberegnet, samt logis; „og bliver man
herfor vel trakteret, får agerhøns og andet fuglevildt på bordet“.311
Af betydelig interesse ville det være, om man kunne få at vide,
hvorledes maden smagte. Her står vi imidlertid ved et spørgsmål,
der er meget vanskeligt at få besvaret. Som rimeligt er, var tiden
selv særdeles vel tilfreds med sin madlavning og udtaler i reglen
en gunstig dom. Det var kun om stedlige forhold, der ikke stemte
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med forfinet smag, at der kunne lyde mishag, som når f. eks. en
samtidig bebrejdede nordmændene: „Deres spise som i sig selv er
god, er slet tillavet. Det meste er saltet og lugter ilde, når det kom
mer på bordet. Men det kære de sig intet om.“312 Det er klart,
at vi heller ikke tør stole på tyskeres udtalelser, da deres begreber
om det velsmagende for en del faldt sammen med de nordiske, for
så vidt det jo var de tyske småhoffer, der var toneangivende for
den nordiske kogekunst. Det nærmeste, vi kan komme vor opgave:
at få at vide, hvorledes Nordens dengang bedst tillavede mad ville
have smagt os, er, hvis vi kan høre en dom af franskmænd eller
englændere, der har haft lejlighed til at prøve det ypperste, som
Norden formåede.
Vi er så heldige at besidde erklæringer fra to sådanne, en fransk
udsending, der havde berejst såvel Danmark som Sverige og begge
steder overværet storartede fester, og en engelsk gesandt, som under
lignende gunstige forhold et par år tidligere havde besøgt Christi
an IV’s hof. Franskmanden udtaler sig med hensynsfuld høflig
hed. Om en middag i Stockholm hos rigsmarsken de la Gardie
siger han: „Maden var ikke just tillavet efter vor smag“. Og om den
overdådige fest, som Christian IV gav i anledning af sin søns bryl
lup, siger han: „Retterne var efter danske begreber fortræffelige,
men os smagte de slet ikke.“313 Engelskmanden udtrykker uden
tvivl den samme mening, men i et ganske anderledes uforbehol
dent sprog: „Kongen skar for til mig af hver ret. Maden var den
sletteste, jeg nogen sinde har smagt.“314

5
Drikkevarerne i det 16. århundrede afveg ikke lidt fra nutidens.
Kaffe, te og chokolade var endnu ubekendte, og vand nødes, i Dan
mark i det mindste, meget sjældent. Mælk, øl, mjød, most, brænde
vin og vin udgjorde derimod de almindeligste drikke.
Næst efter mælk var øl ubetinget den drik, der hyppigst forekom
og flittigst blev benyttet. Den udgjorde bybefolkningens og alle
velstilledes hoveddrik. Med øl begyndtes dagen. 01 nødes jævnt hen
til og imellem måltiderne. „Natøllet“ endelig, der svarede til de
tyskes „Schlaftrunk“315 afsluttede dagen, men blev ikke altid druk-
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Den første fase af ølbrygningen er tilberedelsen af malt. Forrest til højre
er byggen lagt op i et kar, hvor den „støbes“ - dvs. opblødes i vand.
Bagved til højre er den lagt ud til tørring, hvorved den får lejlighed til
at spire og bliver til „grønmalt“. Under denne proces omdannes byggens
indhold af stivelse til sukker. Herefter lægges grønmalten på gennem
hullede plader, der anbringes over den store ovn - maltkøllen - og tør
res. Endelig knuses malten i en kværn, der drives af en vandmølle.
(Olaus Magnus).

ket helt ud, resten lod man henstå ved sengen som en nødhjælp om
natten. I datidens billedbibler tillægges Josef og Maria samme for
synlighed endog på deres rejse til Ægypten. På et billede f. eks. i
Niels Hemmingsens postil (1576) findes en ølkande anbragt foran
Josefs natteleje (se bind 1 side 431).316
De fem til ti potter øl, som således medgik til hvert enkelt fami
liemedlem i dagens løb, var vistnok i reglen hjemmebrygget øl. Der
forbrugtes derfor i enhver husholdning en mængde øl, som stadig
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måtte erstattes med frisk brygning. Bryggerset var i bestandig virk
somhed, og under større forhold hørte der et ikke ringe folkehold
til for at holde det i gang. På gårde som Halsted Kloster og Ålholm
f. eks. holdtes der ved århundredets slutning to mand hvert sted,
en brygger og en svend, for at lave øllet og desuden en kældersvend
for at vare på det færdige øl.317 På Københavns Slot holdtes der
ikke mindre end elleve bryggere.318 Ved hertug Adolfs lille hof
på Gottorp, der naturligvis ikke kunne måle sig i størrelse med det
danske eller svenske, blev der hver dag i vinterhalvåret brygget 16
tønder øl og i sommerhalvåret 20 tønder, i alt 6570 tønder øl om
året.319
Det øl, der bryggedes hos private, var naturligvis af meget for
skellig godhed. Hvor der anvendtes tilstrækkelig malt og humle,
og det hele behandledes vel, fremkom der selvfølgelig en bedre drik,
end hvor humle erstattedes med porse eller andet, og der sparedes
på malten. Men i det hele taget havde det hjemmebryggede øl kun
et dårligt lov på sig. En tysk student siger om det københavnske øl:
„Man har der noget slet, hjemmebrygget øl, som man ikke kan drik
ke synderligt af, da det er én imod. Om måske søvandet er skyld
deri, skal jeg ikke kunne sige.“320 Han er åbenbart kommet til det
resultat, at det er brygget af saltvand. Dansk øl gjaldt også for den
sletteste af alle ølsorter. Det er betegnende, at man i Ålborg år 1553
da de årlige priser for øl skulle fastsættes, inddelte dansk øl i „al
mindeligt“ dansk øl og „det som værre er“.321 Følgen var, at det
kun var de fattige, som nøjedes med dansk øl alene. Ved festlige
lejligheder trakteredes der næsten altid med fremmed øl, og selv
til daglig var det overmåde almindeligt i byerne, at husfaderen efter
endt dagværk søgte til rådhuskælderen eller en anden, mindre iøj
nefaldende samlingsplads, for sammen med gode venner at styrke
sig ved et krus rostocker-øl, medens konen, børnene og tyendet
tærede deres danskøl derhjemme.
De arter af fremmed øl, der indførtes i Norden, var utallige.
Hver nordtysk by frembragte sin egen slags. Der var lubecker,
rostocker, wismars, sundisk (fra Stralsund), kolbergsk, barst (fra
Barth i Pommern), pryssing (preussisk) og danziger øl. Der var
fremdeles fra nordsøbyerne især: emst øl, bremer og hamborger øl.
Der var endelig brunswiger mumme, kakabille, der også bryggedes
i Holsten, og den i det 16. århundrede i Hannover opfundne nye
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art: bryhan.322 Alle var de temmelig kraftige og havde en yderst
livlig indflydelse på fordøjelsen.
Det var, som sagt, store masser, der indførtes i Norden af disse
fremmede ølsorter. For Sveriges vedkommende kan vi nogenlunde
bestemme forbruget ved hjælp af de endnu bevarede toldregnskaber.
Alene til Kalmar indførtes således år 1551 toldfrit 3654 td., og år
1558 toldpligtig 2242 td., foruden hvad der som pryssing kom i
fade.323 For Danmarks vedkommende er det et talende bevis, at så
godt som intet af de utallige slagsmål, der omtales i tingbøgerne, er
opstået under drikningen af danskøl. Det er stundom brændevin,
sjældnere mjød eller vin, men hyppigst tyskøl, der har gjort parter
ne hede i hovedet. Hvad festlige lejligheder angår, så synes det næ
sten at have været stående skik, at enhver, der bad derom, i det mind
ste til sit bryllup, fik lov at indføre det fornødne øl „sisefrit“. Til
en fyrbøder i dansk kancelli, der skulle holde bryllup, forærede
regeringsråderne seks tønder Rostocker øl. En snedker på Kron
borg gaves der sisefrit tolv tønder Rostocker øl,324 til andre godt’
folk synes reglen at have været 24 tønder.325 Gik det således til ved
privatfolks fester, var det naturligt, at der krævedes langt mere til
kongelige. Til Kolding forskreves således år 1578, i anledning af
dronning Sofies nedkomst, 960 td. rostocker øl, 60 td. barst øl,
20 fade emst og 6 fade pryssing.326 Og sammesteds hen bestiltes
år 1580 i anledning af gæsternes gennemrejse til forleningshøjtidelighederne i Odense ikke mindre end 1200 tønder rostocker øl,
36 tønder barst øl, 12 fade emst øl og 5 fade pryssing.327 På offent
lige steder i England, hvor meget øl fortæredes, var det skik at hjæl
pe på luften ved at røge med enebær.328 En lignende skik synes at
have hersket i Danmark; i det mindste bestiltes der ved flere af de
pågældende lejligheder tillige betydelige masser af enebær, og i de
100 studenters spisesal i København ved vi at slig røgning senere
stadig blev anvendt.329
Mod al denne drik af fremmed øl hævede der sig, som naturligt
var, adskillige røster. Der var f. eks. Christian II’s trofaste følge
svend i landflygtigheden, Christian Pedersen, der af patriotiske
grunde ivrede herimod og påstod, at man i Danmark vel skulle
kunne brygge bedre øl end det tyske, om man blot ville have til
strækkelig tro til sig selv og så ikke spare på humlen.330 Men også
for regeringen måtte det hele stå som noget uheldigt. Det var jo be8
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tydelige summer, der således årligt gik ud af landet og til ingen
nytte.
Den vej, som regeringen indslog for at modarbejde det, kunne
kortelig betegnes ved: at lægge indførslen så mange hindringer i
vejen som muligt, både i form af forbud og afgifter, og samtidig op
muntre de danske bryggere til at levere bedre varer. År 1557 ud
stedte således Christian III en forordning, i hvilken det forbødes
danske undersåtter fremtidig at indføre tysk øl. Hvis udlændinge
førte det hid, skulle de ikke have lov til at indlægge det i nogen
kælder, men måtte kun sælge det fra skib.331 Denne bestemmelse,
der nærmede sig stærkt til et indførselsforbud, synes imidlertid ikke
længe at være blevet overholdt i sin strenghed. Regeringen nøje
des med en høj told, accise, og således tage sin fordel af befolknin
gens smag for den fremmede drik. Under Frederik II sattes år 1561
afgiften for hver tønde tysk øl til en krone i nutids penge. To år
efter forhøjedes den til 1 kr. 33 øre, men nedsattes samme år til 75
øre, for atter et par år efter at sættes igen til en krone for tønden.332
Denne regeringens lidt vaklende holdning havde sin dybere grund
i selve de styrendes uklare forhold til sagen. Thi samtidigt med, at
kongen og rigsrådet landsfaderligt søgte at skærme folket mod den
udenlandske gift, drak de selv tyskøl så godt som nogen og agtede
ikke at give afkald på dette gode. Men hvad konge og adel gjorde,
var med det samme stemplet som det ene rigtige. Hele folket fulgte
efter. Man kan vistnok regne, at netop i det 16. århundredes sidste
halvdel voksede forbruget af fremmed øl i Danmark. Og det lyk
kedes meget hurtigt at finde den ende, hvorved forbudene og hin
dringerne med lethed lod sig vikle op, så at tingenes tilstand blev
et vrængbillede af det egentlig tilsigtede.
Sagen var, at adelen ifølge sine privilegier var fri for at betale
accise for det øl, som den selv brugte. Det misbrug lå da nær, at
indsmugle under navn af „til adeligt brug“ øl, som siden solgtes
til hvermand i byen. Det var den allernemmeste måde for en adels
mand at betale sin øl- og vinregning på: blot at udstede slige passérsedler, som ikke kostede ham selv en øre. Accisen, der var bestemt
til at være hæmsko, omdannedes således til en blot tak i det fælles,
store drivværk.
Regeringen måtte imidlertid snart blive opmærksom herpå. Fol
ket drak og drak, uden at accisens strøm til den kongelige kasse

Øl • 115

Ølbrygningens sidste faser - noget forenklet. I bryggekedlen foroven
til venstre er „masken“, dvs. malt opblødt i kogende vand. Man sier „ur
ten“ fra og lader den løbe ned i store trækar. Her tilsættes en ekstrakt
af humle - mere eller mindre, alt efter som øllet skal være bittert eller
sødt. Endelig tilsættes der gær, som man har opbevaret fra tidligere
brygninger, og øllet hensættes nu til afkøling og gæring i en gærkælder.
- Man havde dengang overhovedet intet kendskab til naturen af de pro
cesser, der foregik under brygningen. Derfor havde man heller ikke den
fulde magt over processerne og kunne ikke holde kvaliteten jævn; re
sultatet svingede fra det udmærkede til det helt kassable, men gennem
gående var dansk øl en dårlig vare lige til det 19. århundrede.

derfor flød rigeligere. Forgæves søgte man at hæmme misbruget
ved at skærpe tilsynet og true med straf.333 Dæmningen var en
gang for alle brudt. Det betegner tilstanden, men røber tillige i høj
grad praktisk sans hos borgmestre og rådmænd i København, når
de for deres vedkommende reddede, hvad reddes kunne, ved en
ny ordning år 1593. De havde hidtil som privat indtægt nydt 50 øre
af hver toldpligtig tønde øl, der indførtes i byen. Nu gik de ind på at
3.
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nøjes med 25 øre af hver tønde, ligegyldigt om den var toldplig
tig eller ikke.334
Den anden måde, hvorpå regeringen søgte at modvirke forbru
get af udenlandsk øl, var ved at fremme den indenlandske ølbryg
ning. Her var en dobbelt vej mulig. Regeringen kunne enten selv
grundlægge bryggerier eller søge at ophjælpe de private. I Chri
stian IH’s regeringstid synes man at have været inde på den før
ste af de to veje. Regeringen drev selv et finere bryggeri. Det øl,
der bryggedes, var en art, der kaldtes „gos“, eller som det på dansk
snart udtaltes: gås. At det har været anset, fremgår af, at kongen
f. eks. 1550 lod hente deraf til juleøl på Nyborg Slot. „Det ham
borger øl, som du skriver, at jeg skulle købe, det er her ikke til fals.
Jeg vil tale med gåsebryggeren om gås,“ skriver Herluf Trolle år
1561 til Birgitte Gøye. Men allerede Frederik II solgte år 1578 bryg
geriet til en privatmand, og denne ophørte vistnok med at drive
det. Det eneste minde, der nu er tilbage om det hele foretagende,
er navnet på en gade i København: Gåsegade, hvor „gåsebryggeriet“ i sin tid lå nær ved den gamle Vandkunst, ud imod stadsgra
ven.335
Den hjælp, som regeringen ydede den indenlandske brygning,
bestod da mest i at støtte det bestående bryggerlav. I så henseende
gjorde den alt, hvad den ud fra datidens synsmåde var i stand til.
For Københavns vedkommende bestemtes det således år 1548, at
herefter måtte der ikke i noget „krohus“ i byen udtappes andet
end danskøl, som naturligvis skulle være købt hos byens bryggere.
Herved blev altså hele den lavere befolkning så temmelig afskåret
fra at nyde tyskøl, og Christian III kunne have frelst samvittighed
lige over for den „store Guds fortørnelse og uskikkelighed, som kom
mer af det meget tyskøl, som udtappes og besynderligt iblandt løst
folk i pottetal“. Til lise for pænere folk holdt imidlertid det sam
me kongebrev en bagdør åben. Det bestemtes nemlig, at fremtidig
skulle der vælges fire borgere, der skulle have rigtig godt, „uforPå Hans Kniepers Kronborgtapet forestillende kong Abel finder man i
baggrunden en typisk hyrdescene. Der er spisepause. Gennem leddet bag
til kommer en kvinde med en kande i hånden. Foran sidder en anden
kvinde med en kurv ved siden og rækker mad op til hyrden. Han lægger
nakken bagover og drikker direkte af sin øllejle. (Nationalmuseet fot.).
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plumpet“ tyskøl til fals, og hvis nogen rigsråd „eller andre gode
mænd“ ville købe en tønde eller to deraf, måtte sælgeren ikke
tage sig større fortjeneste end 12 øre på hver tønde. Og selv til andre,
hvem lysten til tyskøl kunne påkomme, uden at de just derfor ag
tede at nyde en tønde, blev der taget fornødent hensyn, idet der
som halvt i forbigående bemærkedes, at sådant var at få hos stadens
„herbergérere“, der måtte udsælge „tyskøl i pottetal“, men kun
inden døre for deres egne gæster.336 Anvisningen var tydelig nok
og blev også forstået.
Allerede året efter fik bryggerne deres opland betydeligt udvidet,
idet der bestemtes, at alle håndværkerlav, når de holdt gilde på
lavshuset, havde at nøjes med danskøl. Og ligeledes skulle alle
fremmede skippere og købmænd, der kom til byen og ville provi
antere, købe deres øl alene hos byens bryggere.337
For dog også at sikre kunderne gode varer og oppe bryggerne,
blev det derhos bestemt, at efter hver brygning skulle, forinden
salget af øl begyndte, tvende bryggere gå rundt og „vrage og smage“
det nybryggede. Foranstaltningen var fortrinlig, især hvis det ikke
altid skulle have været bryggere. Deres smag synes nemlig ikke ret
at være falden sammen med det øvrige publikums. Vist er det, at
hverken det fine eller det simple danskøl, hverken „kro-øllet“ eller
det „dobbelte øl“ forekom datiden just som udsøgte varer.338 Dette
får man også et indtryk af ved at læse bryggernes lavsskrå, der ud
stedtes 1592.339 Skønt der selvfølgelig intet ligefrem udtaltes, frem
går det noksom af den, at deres hovedhandel har været med den
lavere befolkning, og at de næppe engang har forsøgt at brygge
bedre ølsorter. Der gives nøje regler for, hvorledes den ene ikke må
lokke den andens „kroersker“ til sig ved løfte om hver 20. tønde øl
frit eller gratis henbæren af tønderne osv., og især omtales der et
forhold, der i flere henseender giver os nøglen til forståelse af va
rernes tarvelighed. Det var brygningen til flåden.
Dette var en meget betydelig tynge. Når som helst regeringen
bød, skulle bryggerne lade alt andet fare og brygge alene til flådens
behov. Ganske vist var det i året 1576, da de særlig trykkede sig ved
at efterkomme betalingen, blevet meddelt dem, at de nok skulle
få deres umage betalt;340 men store sager var det i hvert fald ikke,
der bødes dem i vederlag. Det er så meget betegnende, at det tilfælde
er forudsat og naturligvis betænkt med hård straf, at nogen brygger
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skulle melde sig ud af lavet, just som brygningen til flåden blev
påbudt. Undertiden synes de ikke at have kunnet overkomme den
hele brygning, og regeringen måtte da pålægge de nærmeste byer at
komme dem til hjælp. År 1591 og 1595 befaledes det således Malmö
at brygge 12 tønder og Landskrona, Hälsingborg og Køge tilsva
rende store partier.341 Det øl, der bryggedes til flåden, var af allertarveligste art, og den skynding, hvori det massevis måtte laves,
forbedrede ikke dets godhed. Men hvad værre var, det trykkede
let hele gennemsnits-godheden af de øvrige brygninger ned, idet
man var udsat for, at regeringen, når det kneb, beslaglagde hvad
øl der fandtes og betalte det med skibsølpriser.
En lignende vilkårlighed, om end måske i mindre målestok, var
bryggerne let udsat for fra borgmestres og råds side. Ifølge tidens
skik fastsatte nemlig disse årligt priserne på øl i forhold til korn
priserne. Her, hvor øvrigheden på en billig måde kunne varetage
byens tarv, var den uden tvivl nidkær i at værne om købernes ret.
Øllet blev derfor også, ganske naturligt, derefter.
Regeringens foranstaltninger for at fremme den indenlandske
ølbrygning - selv dens ivrige opfordringer til forøget humledyrk
ning ikke undtaget - bevægede sig således så temmeligt i en ring.
Den tog med den ene hånd, hvad den gav med den anden. Når
bryggerne ikke desto mindre vistnok i reglen i det mindste i Køben
havn, var velstående og ansete mænd, så kom dette af, at de for en
stor del drev andet erhverv ved siden af, især hørkramhandel. Dette
var dem udtrykkeligt tilladt ved en forordning af 1549.342 Deres
virksomhed som bryggere var da ofte kun en blot biting, et udtryk
for, at der hørte et større bryggers til deres ejendom og fandtes
mandskab, der til visse årets tider trængte til sysselsættelse. Da disse
forhold under Christian IV blev genstand for fornyet ordning, reg
nede man heller ikke efter bryggere, men fastsatte, at der skulle
være så og så mange bryggergårde.
Som ovenfor omtalt bestemte øvrigheden priserne på øllet, og det
både det danske og tyske. Medens de bryggere, der skulle „smage og
vrage“ det hjemmebryggede øl, næppe har været synderligt nøje
regnende, så var der ingen grund for de to mænd, der skulle prøve
det hidførte tyske, til ikke at gå skrapt til værks. I reglen fik man
derfor vistnok i Danmark godt tysk øl til billig pris. Det tyske øl,
der var godkendt, mærkedes, i Ålborg i det mindste, med en cirkel
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En af de bedste skriftlige kilder til
16. århundredes daglige liv er Hel
singør tingbog - dvs. en retsprotokol,
hvor forløbet af en lang række rets
sager blev optegnet. Nogle af by
skriverne tegnede små vignetter i
marginen for at karakterisere sager
ne og lette opslag i bogen. Denne
tegning - udført af byskriveren Jo
nas Tværmose - er anbragt ved en
sag vedrørende „Mikkel Skræder om
gamle jordebreve på hans gård.“
Den symboliserer det lidkøb, der
blev drukket, når en handel var af
sluttet. Under tønden ses et sving
bor - nemlig det bor, hvormed man
stak tønden an.
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med en prik i. Det vragede fik kun halv cirkel. Var det wismarsk øl,
fik det gode to buttede „V“ slyngede ind i hinanden som fire op
stående horn; det vragede fik kun et „W“, altså tre horn osv.343 Hvad
der var vraget, måtte ikke sælges her, men skulle hjemsendes; dog
kunne det ifølge „borgmestres og råds besynderlige forlov og be
sked“ få lov til at blive, men solgtes da vist til langt ringere pris.
De mål, der anvendtes for øl, var i reglen fade og tønder. Fade
var betydeligt større end tønder, hyppigt dobbelt så store, men sy
nes ikke altid at have været af lige størrelse indbyrdes. En tønde
skulle derimod holde 120 potter. En pot svarede omtrent til nuti
dens mål af samme navn. Derimod var en kande et af de mest for
virrende mål. I Sverige gjaldt den 2% pot. I Danmark gjaldt den i
Jylland to potter, på øerne fire potter og i Skåne og Halland tre
potter. I Norge gjaldt den tre potter. Et almindeligt mål, der synes
at have været ens Norden over, var en stob, der holdt to potter.
Men forvirringen lå her nær, idet man som mål for vin og stundom
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tillige for øl brugte „stobken“, lille stob, der forunderligt nok gjaldt
dobbelt så meget som en stob, nemlig 4 potter.344
De priser, der sattes for øl, var naturligvis afvigende på de for
skellige steder og i de forskellige år. Ofte var afvigelserne meget
betydelige, uden at vi nu er i stand til at opdage grunden. Som en
prisliste blandt flere kan anføres den, der blev fastsat i Ålborg år
1553. Ifølge den kostede en pot hamborger øl, pryssing og brunswiger mumme hver 16 øre i vore penge, en pot wismar hvidtøl og en
pot rostocker øl 8 øre, og en pot sundisk øl samt brunt wismar om
trent 7 øre. Afstanden til priserne på danskøl var ikke ringe. Kort
efter ansattes sammesteds almindeligt dansk øl til 4 øre potten, og
„det som værre er“ til knap 3 øre.345 I Helsingør 1579 var priserne
for rostocker øl og danskøl ganske de samme som her.340 I Malmd
1541 derimod kostede en pot pryssing kun det halve af, hvad den
ansattes til i Ålborg 1553.347
En husholdningsartikel, der i reglen lavedes af øl og i hjemmet,
var eddike. Dette forbrugtes i store måder. Ved Tyge Brahes
(astronomens bedstefaders) bryllup beregnedes således gæsterne at
ville fortære fire tønder eddike.348 Hvor der på en gang skulle til
laves meget store partier, måtte uden tvivl bryggerne til. År 1565
bestiltes der således på en gang 216 tønder eddike til flådens be
hov.349
Mjød var hele det 16. århundrede endnu fremdeles en højt anset
drik i Norden. Vel begyndte, som vi ved, vin stærkt at fortrænge
den fra hæderspladsen, men mjøden blev foreløbig blot trængt
noget til side, langtfra helt afskaffet.
Grunden til denne mjødens sikre stilling lå, foruden i dens vel
smag, tillige i andre forhold. Endnu var der en svag, ubevidst efter
virkning til stede fra den hedenske oldtid. Så mærkeligt det end
lyder, var de hedenske skikke langtfra helt afskaffet. I mange egne
kunne endnu fremdeles ved juletid drikkehornet blive taget frem,
og trods alle kristne bægre og krus, fra højsædet gå raden rundt.
På Svanholm fandtes således år 1534 „et horn, som vi plejede at
drikke af om julen“.350 Hvilken anden drik end mjød sømmede
sig vel hertil? Kristi skål måtte, som fordum Odins, tømmes i den
ædleste drik. Selv på rent kristelige fester, som langfredag og påske
dag, skænkedes der mjød for hele det svenske hof, år 1548 f. eks. to
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tønder.351 Det var sikkert kun, fordi en sådan gave var dyrere og
mere velset, at borgmestre og råd i Helsingør år 1562, da det lakke
de mod jul, sendte Frans Brockenhuus - ikke mjød men - en fu
stage rhinskvin, „hvori vi har tildrukket Eder den hellige Krists
skål“.352
Foruden ved disse dybere, skjulte rødder var den gamle drik
grundfæstet i datidens levevis ved friske, stærke virkelighedsforhold.
Hvo kunne tænke på at afskaffe mjød, så længe bistaderne i småhaverne foran huset hele landet over forsynede hvermand med
honning til madlavning og med voks til festlys? Hertil kom, at
mjød på en måde var den mest folkelige af alle drikke, ikke i den
forstand, at den nødes hyppigst, thi i så henseende stod den langt til
bage for øl, men for så vidt den nødes af alle, høje og lave, og så
godt som udelukkende tilberedtes i hjemmet. Det var dette mjødens
nationale præg, der bragte den danske regering på den tanke, ved
hjælp af denne drik at føre et slag mod den overhåndtagende ny
delse af vin og tyskøl. År 1548 forbød Christian III al udførsel af
honning med det udtrykkelige formål for øje, at honningen så måt
te blive anvendt til mjød og formindske indførslen af fremmede
drikke.353 Forsøget mislykkedes som bekendt. Da striden længe
efter blev afgjort, var det de fremmede drikke, der havde sejret, og
mjøden, der var blevet fortrængt.
Vil vi med et par eksempler oplyse, hvad vi her har sagt om mjø
dens anseelse i det 16. århundrede, så kan vi lige let hente disse
fra århundredets begyndelse og dets slutning. Knud Rud mistede
således på Korsørgård og Vedbygård under Grevens Fejde i alt
18 tønder mjød.354 År 1541 fandtes der på Hald i Jylland 27 tønder
og 5 fjerdinger mjød,355 og på Øm Kloster år 1554 seksten tønder.356
År 1551 fastsattes det i Odense i bødkernes lavsskrå, at mesterstyk
ket blandt andet skulle bestå i forfærdigelsen af tre mjødtønder.357
I et overslag fra en lidt senere tid over, hvad der ville medgå til „et
bryllup på 300 heste“, ansloges gæsterne til at ville drikke 12 tønder
mjød.358 Endnu mere oplysende er måske, hvad der er blevet be
stilt til kongelige beholdninger og fester, idet vi herved lærer at
kende, hvad der var anset for det fineste i øjeblikket, og hvad der i
lange tider afgav rettesnoren for adelens og det øvrige folks smag.
År 1548 bestilte Christian III hos sine lensmænd, sendt til Køben
havn, i alt 66 tønder mjød.359 Samme år var Gustav Vasas mjødbe-
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holdning alene på Gripsholm lidt over 64 tønder, af ældste årgang
(fra 1542) var kun en fjerding tilbage.360 Til festlighederne i Oden
se 1580 forskreves 18 tønder mjød,361 og endnu år 1590 lod regeringsråderne sende til Koldinghus, hvor man antog, at prinsesse
Elisabeths bryllup skulle fejres, 24 tønder mjød.362
Som eksempel på, hvorledes mjød nødes også til daglig, kan an
føres en scene fra Ribe, der som alle af den art endte på en og
samme vis: med slagsmål. Hos en af byens „herbergerersker“, Eline
Hans Skræders, sad et selskab og nøjedes med den beskednere drik,
øl. Lidt efter kom nogle sønner af byens velhavende borgere ind,
forlangte mjød og satte sig ved kakkelovnen. Da så en af mjød-sel
skabet sagde „du“ til en af øl-selskabet, følte den tiltalte sig krænket
og svarede: „Du tør ikke dutte mig, vi har ingen kundskabs-skåler
drukket med hinanden.“ Derpå begyndte slagsmålet.363 Da Peder
Oxes karl år 1567 havde bragt et kongeligt brev til Skælskør, viste
øvrigheden sin erkendtlighed ved at byde ham mjød. Han drak tre
potter.364
Skønt mjød var sødlig nok og ikke godt kunne iblandes med
honning eller sukker, trængte den dog etter datidens smag til en
tilsætning. Ved ekstralejligheder iblandedes derfor safran, nelliker,
muskat 00;o andet. Med 7en sådan, vammel velkomstdrik
o modtog
f. eks. rådmand Niels Mule i Odense på byens vegne engang to
udsendinge fra Lübeck.365 Den lader til at have smagt disse. Der
blev drukket for 3 kroner i nutids penge, og da mjød kostede om
trent 20 øre potten,366 svarer dette til 15 potter. En ganske besyn
derlig blanding, der brugtes i det mindste i Sverige, var at hælde
mjød på øl. I et af Gustav Vasas hofregnskaber hedder det således:
„Til rest af to år gammel mjød seks tønder. Heraf fyldtes i fire
tønder øl en tønde mjød, så er igen fem tønder mjød.“367
I Danmark nød den fynske mjød ry som den ubetinget bedste.368
Det var derfor også fra Odense, at der bestiltes mjød til de kongelige
fester,369 ja helt ned til Sachsen, til kurfyrstinde Anna, forsendtes
den.370 Vil man tro en tysk rejsende, så havde fynsk mjød ligeledes
fundet vej til Stockholm, hvor den dog kæmpede med den lithauiske
om prisen.371 I Sverige synes overhovedet mjød at have været fuldt
så yndet som i Danmark.
Most havde lige fra vikingernes dage været kendt og tillavet i
Norden. Flere forhold i det 16. århundrede var gunstige, den ivrige
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havedyrkning, interessen for syltning måtte naturligt bringe nyt
liv i den gamle tilberedning. Men i stik modsat retning virkede et
andet forhold. De dalende priser på vin og dennes stigende udbre
delse lærte at stille fordringer, som frugtvinen umuligt kunne til
fredsstille. Følgen blev, at det 16. århundrede blev vidne til frugt
vinens højeste, men også sidste blomstringstid i Norden.
I århundredets første halvdel træffer vi endnu de store ensartede
beholdninger. Mod århundredets slutning indskrænkes beholdnin
gernes størrelse, men splittes til gengæld ad i en utallighed af arter.
Det er endnu de gammeldags forhold, når vi år 1526 finder 4% tøn
de most i kælderen på Nykøbing Slot,372 hører Knud Rud klage
over at have mistet to tønder i Grevens Fejde,373 og når der i fe
bruar måned 1554 endnu ligger 12 td. most af efterårets beholdning
i Øm Klosters kælder.374 Det er fremdeles det gamle, kun mærket af
nymodens, rigere vilkår, når vi år 1553 hører om bispen i Hammer
i Norge, at han havde egne mostpersere, „som beredte årligen for
ham hans most, samt pære- og kirsebærdrank“; og når det om bor
gerne i samme Hammer by, måske dog med nogen overdrivelse,
hedder: „Var det en meget ringe borger, som ikke havde årligen af
sin frugthave en halv læst most og en halv læst kirsebærdrank til sit
eget husbehov, foruden hvad de solgte eller forærede til gode ven
ner.“375
Men det er noget nyt, der møder en, når man mod århundredets
slutning ser tidens ledende personer ivrigt sysselsat med at lade
tillave eller endog forskrive langvejs fra småpartier af allehånde
hidtil ukendte arter. Frederik II lægger sig efter slåenvin til sit
eget behov.376 Henrik Rantzau er glad over at træffe enkedronning
Sofies smag ved i stedet for nellikevin at forskrive et lille anker
„alantvin“ fra Tyskland.377 Vi hører om jordbærvin, hindbærvin, pomeransvin, osv. og træffer f. eks. enkedronning Sofies kæl
der forsynet med gammel ribsvin, ung ribsvin, ribsvin og slåenvin
blandet sammen,378 osv. alt i forholdsvis små partier.
Den person, hos hvem, som i et brændpunkt, alle disse tidens
bestræbelser var forenet, var den danske prinsesse, kurfyrstinde
Anna af Sachsen. Hun stod i livlig forbindelse med hjemmet angå
ende nye opskrifter, og ikke mindst med Christian IITs livlæge,
Cornelius Hamsfort, hvis videnskabelige dygtighed og gode have
hun begge forstod at benytte. Det var vine af de mest utrolige ting,
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hun forsøgte sig med og til dels fik sin mand, kurfyrst August, til
at drikke. I en ribsvin, som hun med egen hånd oftere tilberedte
ham, brugte hun f. eks. at blande spåner af hvidbøg.379 Hvad der
ikke gik med ved hoffet, sendtes gerne som gaver til forskellige småfyrster eller skænkedes som medicin for stakler, der ikke selv havde
råd eller kundskab nok til at skaffe sig sligt. Hvad der giver hele
hendes virksomhed en særlig betydning og gør den betegnende for
alle de mange lignende både i hendes nye og gamle hjem, var
hendes umiskendelige stræben efter at fremstille en ny vin, bedre
og ædlere end de hidtil kendte af druer.
Sit naturlige udløb måtte alle disse bestræbelser til sidst finde i
tilberedelsen af akvavit. Som destillerede og brændte vande var der
større rimelighed for, at det indvundne ville kunne holde sig end
blot som gæret plantesaft.

Brændevin var allerede i det 15. århundrede kendt i Norden. Tid
ligst omtales den i Sverige, i begyndelsen stadig i forbindelse med
krudt-tillavning, ved hvilken den altså må have været anvendt. Ef
ter nogles antagelse skriver kundskaben til dens tilvirkning sig fra
araberne, af hvem italienere i det 14. århundrede skal have lært
kunsten og gjort den videre bekendt i Europa. I begyndelsen an
vendtes brændevin til indvortes brug kun i meget små partier, solg
tes på apoteket som medicin og ansås for et virksomt middel især
mod pest.380 Det er minder om denne første tid, som vi har i den
gamle benævnelse: „dram“, der oprindelig er en blot fordrejelse af
drachme, et apotekermål. Den svenske betegnelse: „sup“, og den
danske: „sopken“, viser os et lidt senere trin i udviklingen, da bræn
devinen vel var blevet almindeligere, men endnu dog kun nødes
med ske, „søbedes“ op. Betegnelsen „snaps“ endelig, der i øvrigt
først i en langt sildigere tid låntes fra Tyskland, betegner en mund
fuld, det naturlige mål for en drik, der på grund af sin styrke ikke
som andre egnede sig til at nydes i lange drag.
Allerede omkring år 1500 var brændevin i Sverige ikke blot
til fals på apoteker, men kunne også fås hos andre. År 1494 blev det
under betydelig bøde forbudt tre personer i Stockholm, af hvilke
den ene var en kvinde, at tillave og sælge brændevin. Men allerede
år 1498 gaves der „Cort Flaskedrager“ eneret til brændevinsbræn
ding i Stockholm.381 Fra nu af tiltog brændevinsdrikningen stærkt
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En tidlig efterretning om dansk brændevin - eller snaps - er fra 1512, da
en udsending fra det franske hof gæstede kong Hans på Malmöhus midt
om vinteren. Franskmanden, der var meget forfrossen, genvandt varmen
ved at drikke brændevin til fastens evindelige fiskeretter. De ældste syn
lige vidnesbyrd om brændevin er ellers de „ørekovskener“, der ret ofte
indgår i sølvskattene fra Karl Gustavs-krigenes tid. Det er små, lave skåle
af sølv med et eller to øren, hvoraf man drak den vin, der på latin hed
„aqua vitæ“ - på dansk „livets vand“ eller „akvavit“. (Lennart Larsen
fot.).

i de tre nordiske lande. Efter et misvækstår 1550 forbød vel Gustav
Vasa al brændevinsbrænding i Sverige. Men forbudet blev næppe
længe overholdt, og i århundredets sidste halvdel var brændevin i
Norden et lige så hyppigt berusningsmiddel blandt bønder som
hos borgere og adel.
Den almindelige brændevin, der tillavedes af korn og solgtes i
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alle ølstuer og kipper, var vistnok meget slet. I Danmark betegnes
den som „stinkende“,382 om den svenske hedder det, at „den lugter
ilde“.383 Hvo, der havde råd dertil, drak derfor aqua vitæ, brændt
af vin (heraf navnet: brændevin), i reglen tilsat med forskellige slags
urter. „Destillér-tøj“ var derfor ikke ualmindelige i store hushold
ninger.384
Skønt brændevin i løbet af det 16. århundrede sank ned til at
være en så almen kendt og misbrugt drik, vedblev man dog blindt
hen at tro på dens undergørende kraft. Heri lå netop en hoved
grund til dens rivende fremskridt. Endnu i en kogebog, trykt i Kø
benhavn 1625, hedder det om dens vidunderlige virkninger: „Gigt
og værk, hvor den så er, i benene, ryggen osv., når den overstryges
for en sagte ild med stærk brændevin, så stilles pinen. Hvo hæs er,
han bestryge sig om halsen med brændevin og drikke deraf fastende
tre morgener. Hvo hoste har, han drikke brændevin, så hjælper det.
Hvo ikke vel kan høre, han lade en dråbe deraf i øret, så kommer
han sig til at høre. Hvo som hver morgen drikker deraf en liden
skefuld, besynderlig gamle folk, da bliver han næppelig syg; thi det
fortærer den slimagtige væske, der forårsager sygdommen. Hvo
idelig om morgenen drikker lidt brændevin, da dør hvad orme, der
er om hjertet, lunger og leveren. Om et menneske mister mælet mod
døden, da giv ham brændevin i munden, straks kommer han til at
tale“ osv.385
Det var den samme tro på brændevinens kraft, der ledte til at til
sætte akvavit med forskellige, styrkende urter, bestandig nye for
søg på at finde det virkelige aqua vitæ, det sande livsens vand, der
kunne læge hver sot og stille hver smerte. På dette område kappe
des mænd og kvinder. Fra forskellige sider, fra guldmagerkunstens,
syltningens, lægekunstens områder stødte man sammen på akvavit
tens korsvej, det samme lysende, men uklare mål havde vinket
dem alle. Derfor var det også de utroligste sager, der blandedes i
datidens akvavitter. Johan III af Sverige opfandt en, der var et
virksomt middel mod gift og pest, den destilleredes af rhinskvin,
enhjørning, rød koral, hvidt elfenben, brændt hjortehorn, det
hvide på takkerne og en del krydderier og urter.386 I kurfyrstinde
Annas mægtige laboratorium med fire ovne, store hvælvinger til
opbevaring, og omgivet af volde og grave, fandtes efter hendes død
ikke mindre end 181 forskellige arter af akvavit. Deres sammen-
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sætning var for størstedelen hemmeligheder, og Frederik II fik des
værre ikke sin begæring opfyldt, da han straks efter søsterens død
udbad sig afskrifter af alle hendes lægemidler. Kun så meget ved vi,
at de store brændinger i reglen foregik om foråret, og at hun dertil
anvendte temmelig uensartede bestanddele, såsom gule violer, mor
gendug, helst samlet på hvide duge set. hans nat, sprøde tvebakker,
engelsød, dødningeben, bonderoser, rørdrums fødder, milt af føl,
røde egeskud, geddeøje, hvid vitriol, kongelys, elsdyrklove, kapun
vand, tobak, svalestene, agat, enhjørning osv. Især det sidste var en
temmelig dyr artikel; for et stykke på knap ni pund, der engang
tilbødes hende, forlangtes der 2500 kr. Hun foretrak at bede sin
fader, Christian III, om at forære hende, hvad hun behøvede, en
bøn, der også blev opfyldt.387 Ved enhjørning forstodes den tre til
fire alen lange, spidse fortand hos narhvalen (Monodon Monoceros). Dyret taber gerne den ene i ungdommen, så at den fuldvoksne
narhval kun har én lang tand, hvoraf navnet enhjørning. Hvad der
imidlertid gav denne tand sin egentlige værdi, var, at man antog
den for hornet af et stort, vildt eventyrdyr på landjorden: enhjør
ningen.
Fra kurfyrstinde Annas laboratorium strømmede en rig regn af
gaver ud over hele Tyskland, og ikke mindst op til Danmark. Lige
så hemmelighedsfuld som hun var med recepterne, lige så gavmild
var hun med selve lægemidlerne. Da Frederik II år 1575 led af
fjerdedagsfeber og mangel på appetit, henvendte han sig til søste
ren, der også straks sendte ham en dertil svarende akvavit, men an
befalede ham tillige meget ivrigt at holde diæt og især være måde
holden med drik. Frederik II lovede dette, „så meget mere som det
ellers går ud over os selv, og vi også altid broderligt gerne gøre,
hvad eders kjærlighed søsterligt er kært“. Kongen holdt altså måde
med vindrikningen, og feberen ophørte. Men midlet synes at have

Det var en udbredt opfattelse, at ædle og sjældne stene ydede værn mod
forgiftning. Denne tro var bl. a. knyttet til bezoarstenen - dvs. en kalk
sten, der danner sig i bezoargedens mave. Man hulede dem ud og lavede
drikkekar af dem. Enhver drik, der blev skænket op i en sådan pokal,
ville miste sin skadelige indflydelse, hvis den havde nogen. Denne bezoarsten blev i årene 1630-40 i Amsterdam monteret med fod og indfatning
af sølv. (Nationalmuseet).
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været alt for godt, thi nogen tid efter måtte kurfyrstinde Anna
atter skrive, at hun nu „nærede trohjertig, søsterlig frygt for, at
hans kærlighed drak alt for megen akvavit“.388
Om det ypperste af alle midler, som kurfyrstinde Anna tillavede,
besidder vi endnu Christian III’s egen, skriftlige meddelelse. Det
var en slags modgift, den såkaldte Antidotus Saxonica, som hun
under et ophold i Danmark forærede sin fader, og som denne
straks prøvede på en dødsdømt forbryder. Brevet herom lyder så
ledes. „Vi ville eders kærlighed venligst og faderligt ikke forholde,
at vi efter eders kærligheds afrejse have behandlet modgiften ef
ter meddelt anvisning og derpå prøvet dens virkning på et men
neske, der havde sit liv forbrudt. Om morgenen havde vi ladet ham
give et quintin mercurii sublimati i en portion risengrød. Så såre
han havde nydt dette, svulmede han øjeblikkeligt op og befandt
sig så ilde, at det tydeligt nok ville blive døden. Så havde vi ved vor
medicus, dr. Cornelius, ladet give ham modgiften i en drik vin.
Den begyndte straks at virke, og med tugt at melde gik det fra ham
både foroven og forneden, så at han snart følte bedring og atter
kom til sig selv. Dog klagede han over, at der endnu var noget, der
trykkede ham under navlen. Da lod vi om eftermiddagen give ham
lige så meget af pulveret som første gang, og så kom han sig også
og følte sig sund og rask, som om intet var hændet ham.“389
Det var denne modgift, som således havde stået sin prøve, hvor
om Henrik Rantzau tilskrev kurfyrstinde Anna og besvor hende om
endelig at meddele ham recepten, et dyrebart sikringsmiddel for
ham og alle hans. Kurfyrstinde Anna lod sig imidlertid ikke fange
så let. Hun sendte ham en betydelig portion, stor nok til ham og
familie, men recepten fik han ikke.390
Den overdrevne tillid til brændevinens og akvavittens vidunder
lige egenskaber virkede på dobbelt vis. Dels fremmede den, som
ovenfor meldt, deres udbredelse. Dels medførte den en yderst mis
lig skik, nemlig at de som medicin blev nydt på fastende hjerte eller
dog før de egentlige måltider. Det er hertil, biskop Peder Palladius sigter, når han siger om „drankerdjævlen“, at den „findes gerne
i krohus, først hos brændevin, så hos tyskøl, på det sidste ud på nat
ten hos pryssing, og hos vin og anden drik til henimod dag“.391 Og
med næsten de samme ord beretter broderen, Niels Palladius, om
Københavns „slemmere og demmere“, „at de lade sig daglig finde i
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ølkonens hus, først til brændevin om morgenen, dernæst op på da
gen til tyskøl, på det sidste om dagen til pryssing“.392 Det er endnu
spor af samme skik, når i Holbergs Erasmus Montanus Per Degn
svarer, da der bydes ham øl: „Jeg vil nok heller have et glas bræn
devin, thi det er for tidligt at drikke øl.“393
Den stærke nydelse af brændevin gav livet i slutningen af det 16.
århundrede et nyt præg. Så længe der kun var tale om øl og vin,
kunne man gøre regning på, at folk var ædru i det mindste før
middag. Brændevinen derimod overtrak den tidligere klare del
af dagen. Hertil kom, at den herved frembragte rus i reglen var hef
tigere i sin virkning og ikke sjældent endog havde døden til følge.
År 1580 drak f. eks. i Kiel Claus v. Dam sig ihjel i brændevin,
„og blev siddende på Hans Portners bislag“. Samme år drak Jacob
Meinstorf sig beruset i brændevin og lagde sig med ansigtet i en
vandpyt, hvor han druknede.394 Om den københavnske kannik,
Jep Heje, der i forretninger gæstede Ravnstrup, hedder det, at
Claus Då trakterede ham så vel med mjød og brændevin med pe
ber i, at begge blev ganske drukne. Da Jep Heje skulle bort, lagde
han sig til at sove i vognen, men da han kom til Roskilde, „sov han
så hårdt, at de kunne ikke vække ham med alle de klokker udi Ros
kilde domkirke, ihvor stor lyd de end havde; og sover endnu“.395
Regeringens foranstaltninger herimod maler måske bedst tilstan
den. År 1593 udstedtes der i Danmark et åbent, kongeligt brev,
hvori det hedder: „Vi forfare, at landsting først begyndes højt på
dagen, så mange af vore undersåtter af adel såvel som af borgerne
og bønderne, som søge landsting, skulle være drukne og fulde, når
de komme på landsting, og ofte forårsages stor tumult, skrig, råben,
klammeri og trætte, så at mangen derved forspildes og forhales hans
ret. Vi have derfor for godt anset, at landstinget herefter skal begyn
des om sommeren kl. 7, og om vinteren kl. 8 morgen i det seneste.“396
I byerne var det på helligdagene under bøder forbudt at sælge
brændevin både i husene og på torvet.397 I København holdt by
svendene om søndagen indtil middag vagt ved vinkælderen.398 Men
til disse få søndag morgentimer indskrænkede også øvrighedens
myndighed sig. Om tilstanden resten af dagen og den hele øvrige
uge får vi et begreb ved små træk som følgende: Eske Brok skriver
f. eks. i sin dagbog: „Den 21. juli bekom jeg kongelig Majestæts
brev skibsfolk i Randers at udtage. Den 22. straks efter prædiken
3.
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drog jeg til Randers og gik straks på rådhuset og talte med borgme
ster og nogle af rådmændene derom, dog efterdi folkene da vare
fulde, blev det opsat til anden dagen.“399 Af helsingørske tingbø
ger fremgår det, at et overordentligt stort antal sager drejer sig om
lovovertrædelser begået i drukkenskab. En måde, hvorpå sagen
hyppigt yderligere forvikles, er, at den ene af parterne møder be
ruset om morgenen for retten. Hvor der imidlertid intet blod er
flydt, ender sagen altid på samme måde, idet den anklagede i dannemænds overværelse rækker modparten hånden og erklærer, at
han intet ondt har ment, men blot været „meget overmåde drukken“.4oo
Af søndagsforhold på landet får man et indtryk ved at blade i
hvilket som helst lensregnskab, hvor indtægten „sagefald“ er nøje
re opgivet. I Sølvitsborgs lensregnskab 1612-18 findes således føl
gende indtægtsposter: for at „drikke sig fuld og spy i kirken“ 5
daler. Et andet tilfælde 12 daler, et tredje 14 daler. For at „drikke
sig fuld den dag, man går til alters, og gøre slagsmål“ 8 daler. To
mænd, „hvis hustruer drak sig drukne og vare noget utugtige i kir
ken“, hver 10 daler. For at „komme drukken til kirken og findes
uhøvisk“ 4 daler, et andet tilfælde 2 daler, et tredje 10 daler osv.,
osv.401 Fra Strängnäs 1595 hedder det som noget ganske naturligt,
at en købte brændevin søndag morgen, „og da han siden under præ
diken havde uddrukket brændevinen og var yderst drukken“, gik
han hen og truede en anden på livet med sin kniv.402 Helligdag,
brændevin og optøjer i kirke gled af sig selv i ét.
Så godt som al den vin, der nødes i Norden i det 16. århundrede,
førtes ad søvejen hertil især af hollænderne. Hansestæderne, som
selv tilvirkede det meste af det fremmede øl, der blev drukket i Nor
den, havde ikke været synderlig ivrige for at hidføre en fremmed
vare, der kunne gøre deres egen rangen stridig. Det stigende vinfor
brug i det 16. århundrede er derfor et udtryk for hollændernes vok
sende magt og tiltagende fart på Østersøen. For Hansestædernes
vedkommende blev imidlertid det herved forvoldte tab ikke så stort,
som man på forhånd skulle have troet. Alt tyder tværtimod på, at
drikningen af fremmed øl i Norden er vedblevet at tiltage det 16.
århundrede igennem, alt imedens nydelsen af vin blev mere og
mere almindelig.
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Det nordiske land, der åbenbart lå heldigst for vintilførslen, var
Danmark. At det til dels var landfast med Tyskland, havde lidet at
sige, thi for alle større varer var søvejen langt at foretrække. Sachsen f. eks. fik sin meste rhinskvin over Danmark, skønt den lige vej
over til Rhinen var den korteste.403 Men hvad der gjorde Dan
marks stilling så gunstig var, at alle varer til Østersøen måtte pas
sere Øresund, strædet mellem de to danske kyster, og hvad mere var,
standse ved Helsingør ofte flere dage, indtil alt var blevet efterset
og tolden betalt.
Med Øresundstoldens indførelse begynder da den regelmæssige
vinforsyning for Danmarks eller rettere kongen af Danmarks ved
kommende. En af de allerældste afgifter var nemlig den såkaldte
„30. penge“, det er: lidt over tre procent, der skulle betales af al vin,
der passerede.404 Det kunne synes besynderligt, at denne afgift
kunne skaffe vin til landet; men med forudseenhed havde kongen
ordnet det således, at han ikke blot var berettiget til i stedet for
afgift at tage hver 30. fustage vin, men også til at tilbageholde hvil
ken som helst sending mod at betale dens opgivne værdi. Den fri
stelse lå jo så nær for skipperne at søge at slippe billigt igennem
ved at angive vinens værdi alt for lavt. Men som en høg svævede
tolderen over hele den ængstede flok, han sluttede fra afsenderen
og adressen til vinens godhed og slog så stundom ned og beslaglagde
til opgiven pris tit vin af langt større værdi. På denne vis holdtes
kongens vinkælder altid ypperligt forsynet, og hyppigt drak man
på Krogen og Koldinghus, hvad der var bestemt til fjerne Østersøegne og ukendte fyrster. Hvor meget denne vintold lå kongerne på
hjerte, kan ses af, at dette var det eneste punkt, hvorpå man ikke
havde givet efter. Medens de fleste øvrige toldbestemmelser kun
alt for tydeligt viser Danmarks afhængighed af hansestæderne blandt hvilke de såkaldte „vendiske“ stæder havde opnået så store
friheder, at Øresundstolden fra en vis side set kunne betegnes som
en tynge blot på deres medbejlere - så havde den danske regering,
alene hvad vin angik, været standhaftig og skåret alle over én kam.
Alle måtte betale „den 30. penge“. I øvrigt blev det især mod slut
ningen af det 16. århundrede et almindeligt galanteri fra dansk
side at lade vin til fyrster ved Østersøen passere toldfrit.405
De vinsorter,406 der almindeligst forekom i Norden, var span
ske, franske og rhinskvine.
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Af spanske vine var „romani“ eller „rummeni“ den, der hyp
pigst omtales.407 Navnet synes efterhånden at være gået over til en
fællesbenævnelse for al spansk vin. Ved en af Gustav Vasas døtres
bryllup år 1562 blev der blandt meget andet drukket 1200 pot
ter romani.408 Sjældnere spanske vine var malvasier, muskatel,
alicante, bastert og sec. Malvasier, eller som det i Norden gerne
udtaltes malmersi,409 var oprindelig ikke nogen spansk vin. Den
skrev sig, så vidt vides, fra Napoli di Malvasia på Morea, og derfra
var druen blevet forplantet til Kreta, Cypern, Sicilien, Provence
og senest til Tenerife. Det var egentlig kun malvasieren fra denne
sidste ø, som man med nogen ret kunne kalde spansk vin; men i
Norden kaldtes al malvasier for spansk, rimeligvis fordi den ikke
hentedes fra voksestedet selv, men fra Spanien. Malvasier var uden
tvivl en temmelig dyr vin. Det var i hvert fald kun ved større fester,
at den blev nydt. Det var derfor en undtagelse, når f. eks. Johan III
den 2. juli 1573 efter endt herredag trakterede dermed på „store
rysse-salen“ på Stockholm Slot. Som sædvanligt står der i blad
randen på regnskabet „Kongelig Majestæt var lustig“, og til yder
ligere forklaring er tilføjet: „og befalede Kgl. Maj., der skulle intet
spares“. Der medgik ved denne lejlighed af malvasier 203 potter.
Malvasieren kom ikke mere frem i det år.410
Muskatel var heller ikke nogen ægte spansk vin, idet dens vokse
sted var Italien. Den omtales sjældnere. Såvel Christian III som
Erik XIV synes at have yndet den. Den første gjorde indkøb deraf
både i 1545 og 1548, og Erik XIV lod 1568 hente muskatel til sin
lejr.411
Den siden så bekendte alicantevin var i det 16. århundrede af
ganske ny oprindelse. Det var kejser Karl V, der havde ladet druerne
plante i nærheden af denne by. Men vinen må hurtigt have vundet
ry, og Erik XIV var i hvert fald om sig og vel betjent. Allerede år
1562 kunne han ved sin søsters bryllup traktere sine gæster hermed.
Der blev ved denne lejlighed drukket 565 potter deraf.412
Bastert eller bastard var den tungeste af de spanske vine. Den
kom i mode i England på dronning Elisabeths tid. Men allerede
længe forinden havde man i Danmark opdaget den. Den omtales
her under Christian II 1516,413 og var ligeledes senere yndet i
Sverige under Erik XIV og Johan III. Ved det ovenomtalte bryl
lup i Sverige 1562 blev der drukket ikke mindre end 710 potter
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bastard.414 Først i det 17. århundrede omtales den i rådhuskæl
deren i Bremen, et ikke ringe bevis for Nordens forspring.
Derimod varede det længe, førend man i Norden fik smag for den
såkaldte sec. Den havde allerede under dronning Elisabeth fundet
stærk udbredelse i England, - hos Shakespeare er det vistnok den
hyppigst omtalte vin - et par enkelte fade af denne vin omtales også
i Sverige i årene 1561 og 62,415 men ellers varede det næsten et år
hundrede, førend den blev ret kendt og yndet heroppe. Navnet
sec er måske en forkortelse af vino secco, tør vin, og skriver sig i
så fald fra, at vinen pressedes af tørrede druer, hvorved den vandt
i sødme. I Italien skelnes den dag i dag mellem vino dolce og vino
asciuto, sød og bitter vin, alt eftersom den er lavet af tørrede el
ler friske druer.416 Hvis dette er den rigtige forklaring af navnet,
har vinen været en sødlig vin, og det er lidet troligt, hvad nogle
antager, at det var xeres (sherry), der i hin tid kaldtes for sec. Da
den i de følgende århundreder blev almindelig i Danmark, gik den
gerne under navnet kanarisæk, et udtryk for, at druen var blevet
forplantet til De canariske Øer.
Lige så langsomt som sec banede Pedro ximenes sig vej til Nor
den. Det var en art malaga, men da den kom i ry, overførtes vistnok
dens navn på al malaga vin. I Norden omdannedes navnet til petersimenis eller persimen, for så vidt ikke med urette, som det skal
have været en tysker, Peter Simon, der oprindeligt havde omplan
tet denne drue fra rhinegnene til Malaga.
De franske vine spillede ikke den rolle i Norden som i en senere
tid. Mest yndet synes den blegrøde vin, claret, fra Bordeaux at
have været. Denne må dog ikke forveksles med blandingsdrikken
af samme navn, der omtales langt hyppigere og i Norden blev
næsten eneejer af navnet, så at vinens navn måtte omskrives. Det er
uden tvivl vinen „claret“, der menes, når Christian IV til sin kro
ning lod tolderen i Helsingør opkøbe 300 oksehoveder af den „klare
vin“.417
Men i øvrigt nød de franske vine kun liden agtelse i Norden. Man
skelnede imellem „rød fransk vin“ og „blank (dvs.: blanche, hvid)
fransk vin“;418 men lige ringe anseelse nød de begge. Og hvad mere
er, man kan påvise, hvorledes århundredet igennem deres anseelse
i Norden stadigt tog af. Grunden hertil må for en del søges i, at Nor
den nærmest påvirkedes af Tyskland, hvor naturligvis rhinskvin
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Danmarks ældste vinkælder ligger under Rosenborg. Den er indrettet af
Christian IV i forbindelse med slottets opførelse. I de store fade har man
i mere end 300 år opbevaret rhinskvin, der ganske vist er spædet op, men
hvis ældste bestanddele dog går tilbage til o. 1600. Der skænkes af den
ved særligt festlige lejligheder. Alderen gør den ærværdig, men ikke vel
smagende. (Rosenborg fot.).

var den mest yndede lette vin. Men for en del lå også grunden i,
at den franske vin, der kom herop, virkelig var mindre god. Man
hentede dengang sin vin ikke som nu til dags fortrinsvis fra Bor
deaux, men, sammen med de store saltladninger, fra de nordligere
egne, Nantes og Rochelle. Mest bekendt af alle var vinen fra Poitou, der udførtes over Rochelle. Denne vin omtales særdeles hyp
pigt. Frederik II lod således til sin kroning bestille 200 amer, det er
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32000 potter, deraf.419 Men af bestemmelserne ved Christian IV’s
kroning kan det allerede ses, hvilken ringe anseelse den da nød.
Det befaledes nemlig at sørge for gæsternes underhold på deres
rejse gennem landet således, at de fremmede fyrster og adelsmænd
overalt fik rhinskvin og rostocker øl, deres folk derimod kun fransk
vin og danskøl.420 Senere sank poitouvinen endnu dybere i den
almindelige agtelse, og lidt efter lidt gik navnet over til at betegne
tyndt juks i almindelighed, i hvilken betydning ordet „pøjt“ har
holdt sig i Norden indtil vore dage.
En fransk vin, der stundom omtales, er „assoye“.421 Dette var
en burgundervin, fra grevskabet Auxois i Burgund; den førtes rime
ligvis ned ad Rhinen til Norden, men synes dog ikke at være fore
kommet heroppe i større mængde. Den var tillige med malvasier
Erik XIV’s hustrus, Karin Månsdatters, yndlingsdrik.422
Medens vor tid betragter Frankrig som et hovedvinland, stod det
for hin tids nordiske befolkning som et land, hvis tilskud til vin
forsyningen kunne undværes, uden at man derved gik glip af no
get væsentligt. Det senere omslag i opfattelsen skriver sig fra Lud
vig XIV’s tidsalder. Da fransk smag og fransk køkken under ham
blev eneherskende hos Europas fyrster og højere adel, fulgte begej
stringen for fransk vin naturligt med. Og dette fik en betydnings
fuld støtte, da samtidigt den mest bekendte franske vin blev frem
stillet: „champagne“. Det var Dom Perignon, der i slutningen af
det 17. århundrede opfandt den behandlingsmåde, hvorved man
fik champagnevinen til at bruse,423 og i løbet af ganske kort tid
opnåede denne nye art et vidt udbredt ry.
Den vin, der fremfor alle andre nødes i Norden, var rhinskvin.
Det var denne, som menes, når man i almindelighed talte om
„vin“. Selv ved lejligheder, hvor der blev drukket flere forskellige
sorter, ved kongelige fester og lignende, var forholdet gerne dette,
at der af rhinskvin medgik otte til ti gange så meget, som af alle
de andre sorter tilsammen. Rhinskvinen var naturligvis af meget
forskellig godhed, men dette betegnedes kun ved dens forskellige
pris; man brugte ikke dengang, i det mindste ikke her, at give den
særskilte navne efter voksested, godhed, osv. Endnu mindre sondre
de man mellem årgange. Den eneste art, der udmærkedes ved sær
skilt navn, var den såkaldte rheinfall, og selv om denne er menin
gerne delte, idet nogle er tilbøjelige til slet ikke at antage den for
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en rhinskvin, men henføre dens hjemsted til Istrien.424 Hvor den
så voksede var den velbekendt i Danmark såvel under Christian III
og Frederik II som under Christian IV, der alle synes at have yn
det den. Den var temmelig dyr og forskreves altid kun i mindre par
tier. Henrik Rantzau var, så længe han stod på venskabelig fod med
enkedronning Sofie, hendes stadige mellemhandler og hofforsy
ner. Med kendskab til denne rheinfalls særlige betydning vil man
forstå, at det var med selvfølelse, Sigvard Grubbe kunne skrive i
sin dagbog den 30. april 1621: „Var jeg til middag og aften hos
kongen. Vi drak rheinfall og drak dygtigt/*425
Foruden rhinskvin kunne en sjælden gang vin fra andre egne i
Tyskland komme til Norden, men dette hørte til undtagelserne.
Således hører vi under Christian II tale om gubin vin (fra Gu
ben i Lausitz).426 Endnu mere kortvarig lykke gjorde sikkert de
sydeuropæiske vinarter, som kurfyrstinde Anna lod omplante på
sachsisk grund og under navn af „sachsisk malvasier“ osv. forsendte
til slægt og venner. Større udbredelse synes derimod ungarsk vin
at have haft. Vi hører således tilfældigt om hertug Adolf af Holsten,
at han, da pesten nødte ham til at holde sit bryllup ikke som på
tænkt hos svigerforældrene i Kassel, men hjemme på Gottorp, hvor
huset ikke var tilstrækkelig forsynet, skrev til en af sine gæster og
bad ham godhedsfuldt medtage den fornødne, ungarske vin.427 Ved
Johan IH’s hof blev der år 1573 drukket over 1000 potter ungarsk
vin, dog stod dette måske i forbindelse med, at hans dronning var
en polsk prinsesse.428
Kun en ringe del af disse vine blev nydt ublandet. Enhver,
der formåede det, „forbedrede“ dem ved iblanding af krydderier.
Dette var en skik så gammel som middelalderen og skrev sig fra
selve vinlandene. Fra Karl den Stores tid omtales i Frankrig de to
blandingsdrikke: medon og nectar, der senere mere og mere for
trængtes af klaret og hypokras.429 I Tyskland, England og Norden
fulgte man trolig efter, og i det 16. århundrede hørte det hele Eu
ropa over vistnok til undtagelserne, at velstående drak ublandet vin.
Endnu ved Henrik IIFs hof i Frankrig var det skik at nyde vinen
på den gamle vis, og først i det følgende århundrede kan man af
franskmænds udtryk om den nordiske blandingsvin skønne, at de
selv i deres hjemstavn var ophørt med at drikke vinen således.430
Den simpleste måde at forbedre vinen på var ved blot at iblan-
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En vinkyper er gået ned i vinkælderen - trappen ses til venstre - for at
tappe vin. Den strømmer fra fadet ned i en pokal, som han noget noncha
lant holder frem med venstre hånd. - Detalje af malet tapet fra Hässja i
Hälsingland, 1645. (Nordiska Museet).

de honning eller sukker. Om forholdene i England år 1598 udtryk
ker en rejsende sig således: englænderne kommer masser af sukker
i deres vin.431 Endnu år 1573 var det skik ved det svenske hof at
blande honning i rhinskvinen: „1 kande honning til 10 kander
vin.“432 Ved Christian IV’s storartede fest 1634 „stod tre skænkere,
iført hvide lin, midt i salen, rakte overflødigt af al slags drik til
enhver, der ønskede det, og lod sukker smelte i vinen“.433
I almindelighed blev man dog ikke stående herved, men blandede
en mængde krydderier i desuden. Jo billigere krydderierne blev i
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Norden mod århundredets slutning, des almindeligere blev sikkert
også denne skik. De tre mest bekendte blandingsdrikke var luten
drank, klaret og hypokras. Ifølge en dansk kogebog af 1625 bør lutendrank tillaves sålunde434: „Disse efterskrevne species skulle stø
des grove og formænges: kardemumme 5 lod, ingefær 3 kvin tin,
kanel 4 lod, muskat 3 kvintin, paradiskorn 1 lod. Vil man gøre to
stokben eller otte potter vin til lutendrank, da skal man først sæt
te en messingpande på ilden med to pund sukker og af fornævnte
vin to potter derpå slaget. Lad samme vin med sukkeret bekomme
en opsød (et opkog). Når vinen og sukkeret nu syder, da giv otte lod
af fornævnte, stødte species deri, straks tagende det fra ilden, igen
nem en lutendranks-pose slaget, derpå giv de andre seks potter vin
kolde, og lad løbe tre eller fire gange gennem samme pose, indtil
den bliver klar, så er han beredt. Giver du en skefuld sød mælk eller
hvide af et æg deri, så bliver den straks klar.“ Denne opskrift synes
imidlertid at have været bestemt for tarveligere husholdninger. I
210 kander lutendrank, der år 1561 tillavedes for Erik XIV, kom
der i hvert fald langt flere bestanddele, både nelliker, „sedefær“,
galigo, muskatblomme, muskater med skal og muskater uden
skal.435
Klaret og hypokras tillavedes ved Erik XIV’s hof af ganske de
samme bestanddele som lutendrank, blot kom der i dem tillige sa
fran, der gav dem et gulligt skær. Forskellen mellem de tre drikke
bestod ellers kun i det forskellige mål, hvori sagerne blandedes.
I øvrigt stod det naturligvis enhver frit for at iblande, hvad han i
øjeblikket måtte finde passende. Da Erik XIV således engang var
forkølet, lod han Lasse Kældersvend tilsætte klaretten med 5 lod
anis og 3 lod lakrids.436 Ved tilberedelsen af alle blandingsdrik
kene anvendtes hårdug til at si dem igennem for at klare dem. Hår
dug var derfor en stadig udgiftspost, hver gang der skulle være
fest. Det var uden tvivl denne klaring, der for den nordiske bevidst
hed stod som det mest ejendommelige ved disse drikke og gav dem
deres navn. Navnet klaret, der jo skrev sig fra Frankrig og fra vi
nen var gået over til blandingsdrikken, fordi claretvin gerne brug
tes hertil, synes nemlig i Norden, hvor rhinskvin altid anvendtes
til blandingen, at være blevet forstået som betegnelse for, at drik
ken var vel afklaret. Samme betydning lå i navnet lutendrank: lut
ret drik. Ordet hypokras derimod betyder blot: blandingsdrik.
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Den skik at tilberede blandingsdrikkene i hjemmet synes tidligt
at være blevet almindelig. Vel var de at få på apoteket, men i reg
len købtes de næppe her. Ligeledes synes det at have været skik, i
det mindste når man ville vise høflighed, at overlade det til den
enkelte at ændre drikken efter sin smag. Ikke blot stod det - vistnok
omtrent som i nutiden med kaffe og te - enhver frit for at komme
sukker eller honning i vinen, som han lystede, men vi hører også
ofte om, at der blev budt og modtaget blandingsdrik og vin på en
gang, så at man kunne spæde den efter behag. Når således det kø
benhavnske universitet på tidens vis hædrede tilrejsende videnskabsmænd ved at byde dem en velkomstdrik, var det i reglen af begge
arter, der blev budt. Christian III’s hofpræst bød man således to
potter klaret og seks potter vin.437 Frederik H’s nye livlæge fik fire
potter lutendrank og fire potter vin, og det samme skænkedes for
kurfyrst Augusts læge, for dr. Bacmeister fra Rostock, for hertug
Hans’ doktor og prædikant438 osv.
Mængden af vin, der årligt nødes i Norden, ville uden tvivl tage
sig uanselig ud imod nutidens forbrug. Vin var endnu for almuen
en næsten ukendt drik og var i så henseende blevet langt overfløjet
af brændevinen. Selv blandt borgerstanden og størsteparten af
adelen gjaldt vin endnu blot som festdrik, og det stærkt tiltagende
forbrug angav kun det bestandigt større mål, hvori den krævedes
ved selskabelige sammenkomster. Dog var man i byerne godt på veje
til at udvide dette sidste begreb, så at det ikke blot betegnede vir
kelige festligheder, men også indbefattede tilfældige møder med
gode venner i stadens vinkælder. Den kreds, der nød vin til daglig,
var da kun hoffet og en del af den rigeste adel. Til gengæld var
det i aldeles utrolige måder, at hver enkelt her forsynede sig.
Dette vil allerede fremgå af en betragtning af hoffernes årlige
forbrug. Ved det svenske hof blev der i Gustav Vasas sidste tid
(i559) drukket 4640 potter vin om måneden, hvilket svarer til 155
potter om dagen. Under Gustav Vasas søn, Johan III, blev der år
1585 drukket lidt mindre, nemlig 3840 potter om måneden, altså
128 potter daglig.439 Kældermesteren der regner sig denne ned
gang til ære, undlader viselig at anføre, at år 1573 havde forbruget
været endnu lavere.440 I denne gennemsnits-beregning er indbe
fattet, hvad der medgik ved de årligt genkommende festligheder,

142 • Fødemidler
men ikke hvad der blev drukket ved aldeles usædvanlige lejlighe
der. En sådan enkelt fest kunne medtage, hvad ellers var nok for
måneder. Ved en bryllupsfest, som Erik XIV år 1562 gav for en af
sine søstre, blev der således drukket i alt 16000 potter.441
Ved det danske hof var det gennemsnitlige forbrug ikke lidt stør
re, hvilket naturligt fulgte af de særlig gunstige forhold, som Øre
sundstolden frembød. Selv efter at Frederik H’s muntre hof var
opløst og den stille tid begyndt, der varede indtil Christian IV
blev myndig og kunne genoptage tråden, selv i disse rolige åringer
var forbruget meget betydeligt. Fra sommeren 1588 indtil efteråret
1591 blev der alene af rhinskvin drukket 7200 potter om måneden,
hvilket svarer til et dagligt forbrug af 240 potter.442 En af Chri
stian IV’s første regeringshandlinger år 1596 var også at sørge for
vinkælderen. Hos Willumke von Dellen i København, rimeligvis en
underafdeling af et større hollandsk hus, bestiltes således 11200 pot
ter vin af forskellig slags.443
Et endnu tydeligere indtryk end ved blotte gennemsnitstal får
man dog, når man lægger mærke til, hvad der virkelig er blevet
drukket på enkelte dage. I den ovenanførte angivelse af, hvad der
medgik under Christian IV’s mindreårighed, er ikke medregnet en
lille post, som blev klaret særskilt. Det var i fastelavn 1591, hoffet
opholdt sig på Dronningborg, og regeringsråderne havde givet den
unge prins lov til at lade en hofsindes bryllup fejre ved samme lej
lighed. Vinbeholdningen var imidlertid sluppet op, og man måtte
derfor ty til nærmeste vinhandler, borgmester Hofmann i Randers,
- den ydre foranledning til, at denne dags forbrug er angivet sær
skilt. Det glade selskab drak omtrent 5000 potter rhinskvin.444 Fra
Frederik II’s allersidste dage besidder vi et meget oplysende brev.
Kongen var på grund af svaghed brudt op fra festlighederne i
Sønderjylland og med ganske få ledsagere draget til Antvorskov.
Opholdet her bekom ham vel, og han syntes atter at komme til
kræfter. Brevet er fra kongen til Christoffer Valkendorf og lyder så
ledes: „Efterdi her hver dag går 360 potter vin til og undertiden
480, så begære vi og ville, at du med det første forskikker hid, iligen
dag og nat uspart, nogle fade vin og lader dem ledsage med en påli
delig karl“.445 - Et par uger efter var kongen død.
En mangel, der endnu hæfter ved alle disse oplysninger, er, at vi
ikke kan kontrollere, hvor meget hver enkelt har nydt. Den mulig-
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hed står altid tilbage, at det er gæsternes store antal, der kan have
gjort udslaget. Ved et tilfælde besidder vi imidlertid opgivelser,
hvor også denne sidste uklarhed er hævet. Johan IITs vinregnskab
for året 1573 er bevaret,446 og dette er ført med den grad af nøj
agtighed, at der hyppigt fra dag til dag er angivet, hvad hver enkelt
person har drukket.
Ifølge dette har kongen og dronningen tilsammen i tiden fra den
14. februar til den 7. september drukket 435 potter klaret, 68 potter
rød, fransk vin og 2426 potter rhinskvin, hvilket bliver i gennem
snit lidt over 14 potter om dagen for begge, og altså, hvis de har
delt lige, 7 potter vin for hver. At forbruget i øvrigt næppe har
været ens hver dag, kan ses af opgivelserne for prinsesse Elisabeths
vedkommende, hvis forbrug fra dag til dag er anført. Det veksler
mellem 2% og lidt over 8 potter om dagen. Den forklaring kunne
ligge nær, at her må være en misforståelse til grund, for så vidt an
givelserne formentlig angår ikke blot de vedkommende selv, men
også deres hoffolk og betjening. Imod en slig bortforklaring værger
imidlertid regnskabet sig eftertrykkeligt. Det indskrænker sig ikke
til at angive blot, hvad kongefamilien har nydt, det gør rede for
hver enkelt nedefter, både hofjunkerne, præsterne, „fruentimret“
og kancelliskriverne osv., så at ingen, der kunne have hjulpet, for
bliver uomtalt.
Og i så henseende indeholder det værdifulde oplysninger om til
standen ved hoffet. Det var kun de øverst stillede, der var så rigeligt
aflagt. Den sindssyge hertug Magnus, hertug Karl og deres tre sø
stre drak ligesom kongeparret. Det samme gjaldt endnu til dels om
deres hofjunkere og hoffets adelige fruer og jomfruer. Især damerne
drak flinkt. Om dem angives det, at de, „når de havde været til hobe
i salen og ellers i deres kammer“ havde nydt i alt 7620 potter vin
af forskellig slags. Men hermed stopper det også. Så var der natur
ligvis gået en mængde med til gæstebud, til madlavning og trakte
ment af fremmede sendebud, men ellers var vin kun blevet yderst
sparsomt uddelt. Det var en næsten latterlig, lille portion, der var
blevet budt de tyske og svenske kancelli-embedsmænd, „kammarérer“ og kammerskrivere, når de ved jul, nytår og påske blev trak
teret. Ringest af alle synes dog de svenske hofpræster, der i hele
årets løb havde måttet nøjes med i alt knap syv potter vin, kun lidt
mere end hvad der var blevet anvendt til en af kongens syge heste,
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I det 16. århundrede havde man en forkærlighed for høje, slanke mange
kantede glas på en bred fod. Ofte var de smykket med påsmeltede ringe,
og når de løb vandret rundt om glasset, kaldte man det et „pasglas“. Det
te glas er fundet i Ribe; det er i skår, men er dog et af de bedst bevarede
glas fra det 16. århundrede. Drikkeglassene var gjort af et skrøbeligt mate
riale i forhold til den hårde brug, man gjorde af dem. (Den antikvariske
Samling i Ribe, J. og F. Lydom fot.).
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som endda havde fået både ungarsk vin og rhinskvin. Derimod ser
man noksom, i hvilken retning kongeparrets religiøse tilbøjelighe
der gik, når det samtidig meddeles, at dronningens katolske præster
havde fået 1700 potter.
Hvad der for en stor del hæmmede vinforbruget hos folkets fler
tal, var vanskeligheden ved at opbevare vin i mindre partier. Når
man ikke havde råd til at købe og på en gang uddrikke et „okse
hoved“, en „pibe“ eller en „arne“, hvilken sidste var det mindste
mål for vin på fad og rummede 160 potter, så måtte man finde sig i
ulemperne ved at have vinen stående udsat for luften. Man kendte
nemlig endnu ikke til at aftappe vin på flasker. Ganske vist omtales
flasker af og til, og det både af træ,447 tin,448 sølv449 og glas450 samt
flaskefodre dertil, men de forekommer altid i temmelig ringe antal
og synes kun at have været brugt som en slags bimpler på rejser
og til forsendelse eller ved destillering. Aftapning af vin og øl i
moderne forstand omtales aldrig. Overhovedet blev brugen af glas
flasker først almindelig i det 18. århundrede, efter at man alt i et
par århundreder havde kendt til drikkeglas. Fællesbenævnelsen
„glas“ blev derfor ganske naturligt navnet på det, hvoraf der drik
kes, ikke det, hvoraf der skænkes. Hvad der i begyndelsen, foruden
stoffets skrøbelighed, gjorde glasflasker mindre brugbare, var, at
man ikke kendte til at lukke dem med korkprop. Man synes at
have brugt glasprop eller blot overbundet dem med blæreskind;
således var endnu selv de første champagneflasker lukket. Senere
anvendtes træpropper - de ældste „tolde“ var i reglen af træ - disse
afløstes atter af de mere hensigtsmæssige korkpropper.
Mangelen af vinflasker i det 16. århundrede påtryk te forholdene
et eget præg. Heri lå for en del grunden til tidens besynderlige
blanding af knaphed og ødselhed: mangel til daglig og en tørst
ved fest, der ikke fandt ro, førend tønden var tømt. Heri lå frem
deles en af grundene til disse vældige kander, der dels ganske vist
brugtes til at drikke af, men dels også, for så vidt de var forsynet
med låg og tud, egnede sig til at tappes i, skænkes af og skærme
hvad der blev tilbage i kanden mod luft og støv. Heri lå fremdeles
grunden til det syn, der var så almindeligt i datidens gader: bud,
der hver med sin tudekande i hånden sendtes af sted efter „en pot
vin eller otte“, når en gæst var kommet til huse.
Alle styrede de sammesteds hen, til byens vinkælder. Ikke uden
10 Trocls-Lund. 3
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grund var denne bekendt for sine varer. Thi når vinen skulle tap
pes fra fadet, kunne man kun vente at få den god, hvor som her en
hel bys søgning lod hver dag nye fade blive anstukket, og intet få
lov til halvfyldt at stå og dovne. Ligesom i Tyskland befandt vin
kældrene i Danmark sig hyppigt i byernes rådhus, og den hermed
forbundne indtægt udgjorde en ikke uvæsentlig del af borgmeste
rens og rådmændenes embedsindtægter.451 Til vinkælderen knytte
de sig nemlig eneretten til at udsælge vin i pottetal, medens hand
lende ellers kun havde lov til at sælge vin i hele og halve „ammer“,
og værtshusfolk blot måtte udskænke, hvad gæsterne nød på stedet.
Denne ejendommelige forret for rådhuset havde sin naturlige op
rindelse fra, at der i reglen kun i en offentlig bygning fandtes de
fornødne store og kølige kælderrum til vinens opbevaring. Vel
gaves der andre offentlige bygninger foruden rådhuset, og i Ran
ders fik f. eks. forstanderen for det almindelige hospital tilladelse
til at holde en offentlig vinkælder,452 medens det i Ribe tillodes
domkapitlet at drive en lignende forretning under kapitelshuset,
med nedgang fra kirkegården.453 Men hverken hospital eller kir
kegård var dog de rette omgivelser for en vinstue; så passede den
bedre i rådhuset. Meget kunne også tale for at anbringe den netop
der. Når rådhussalen, hvad ofte var tilfældet, lejedes ud til bryllups
fester, var det grumme bekvemt at have vinen i huset. Opstod der
trætte og slagsmål blandt de berusede gæster - salens eller kælde
rens - så var bysvendene jo lige ved hånden til at holde orden og
fængsle de ustyrlige. Men skiltes man fredeligt ad ud på aftenen
lidt usikker i gangen, så rakte loven selv en hjælpsom hånd i form
af den lange jernstang over døren med byens eneste lygte.
Således dannede sig da naturligt det besynderlige forhold, at råd
huset selv blev et midtpunkt og hovedkvarter for byens urostiftere.
Og hvad mere var, selve øvrigheden var hyppigt interesseret i, at
alt gik ret muntert til her. Ikke blot udgjorde jo lejen af kælderen
en magistratsindtægt, men det var ofte borgmestre og rådmænd,
der satte pengene i foretagendet, og altså deres vin, der blev solgt
i kælderen. I Ribe år 1579 overtog borgmestre og råd ligefrem selv
udsalget. Dog blev, vel af anstandshensyn, i det derom udstedte
kongebrev kun den ene borgmester med et par andre mænd
nævnt som lejere.454 Andetsteds synes de egentlige parthavere i for
retningen at have holdt sig mere i skjul. At der imidlertid stod et
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kompagni bagved, kan ses f. eks. af forholdene i Helsingør 1576,
hvor den mand, der antoges til kældermester og vintapper, fik som
løn „andel i fortjenesten ligesom en anden, der tillægger sine penge,
dog at han intet skal lægge til“.455 Som hans hovedpligter anføres:
når et fad er udløbet, da straks at gøre regnskab derfor; ikke at
befatte sig med „plumperi“ eller uret mål, så at gæsterne få grund
til klage; og endelig ikke at udborge vin til nogen, som der kan være
tvivl om at få betaling af.
Denne rådhusets blandede anvendelse er et af tidens ejendom
meligste træk. Foroven rådhussalen med dens bryllupslag, en fest
for hele byen, når de holdtes; forneden byens vinkælder og fæng
slet, hver med sin art stamgæster. Hvo, der begyndte på salen om
formiddagen, kunne ved kælderens hjælp ende i „buret“ inden af
ten. Omvendt har man også eksempler på, at velvillige bysvende
har givet fængslets beboere kortvarig orlov til at søge trøst i nabo
laget eller rakt dem vin ned i deres ensomhed.450 I hvert fald bi
drog såvel vinkælderens beliggenhed som dens forhold til øvrig
heden til at kaste en egen glans over den. Nåede end ingen nordisk
rådhuskælder et ry som den i Lubeck eller den i Bremen, så gør de
dog indtrykket af alle at have nydt en særegen anseelse.
Priserne på vin N3.x naturligvis meget forskellige, dog synes de
i det hele, sammenlignet med nutidspriser, ikke at have været
høje. I købstæderne fastsatte øvrigheden ved dertil beskikkede mænd
prisen på vin ligesom på øl. I Malmd kunne man således år 1541
få en pot almindelig rhinskvin for 17 øre i vore penge.457 Den
vin, hvormed Københavns professorer år 1553 trakterede kongens
prædikant, mester Henrik, til velkomst, kostede 25 øre potten.458
Ved århundredets slutning sattes i Ribe Bertel Strucks bedste vin
til 56 øre potten, den næste til 48 øre, tredje slags til 40 øre, den tar
veligste til 36 øre potten.459
Jo almindeligere nydelsen af vin blev, des mere voksede også
faren for, at den skulle blive forfalsket. Inden århundredet var om
me, synes denne virksomhed at have været i fuld gang i Norden.
En tysk rejsende i Sverige klager over, at rhinskvinen her er betydelig
spædet med vand.460 I Danmark fulgte man en anden fremgangs
måde, idet man temmeligt åbenlyst af fransk eller spansk vin ved
tilsætninger lavede den mere efterspurgte rhinskvin. År 1585 ud
stedte Frederik II et strengt forbud mod al denne blanding og for3.
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Det sekstende århundredes vinfade og øltønder er for længst gået til
grunde; men det sker, at man under gravninger støder på spor af dem nemlig hanerne. De fleste var i al deres enkelhed af træ; men enkelte
havde en fornemmere udformning. Nogle var støbt i bronze, og hånd
taget var virkelig udformet i overensstemmelse med navnet - nemlig som
en hane. En enkelt var endog støbt i skikkelse af en springende delfin.
(Nationalmuseet. Lennart Larsen fot.).
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falskning. Den straf, hvormed der truedes, var meget betydelig. Hvo,
der overbevistes om at falbyde vin, som ikke virkelig var, hvad den
udgaves for, skulle have ikke blot den forfalskede vin, men hele sit
vinlager forbrudt.461 Af det foregående vil det forstås, at når der i
dette åbne, kongelige brev var tilføjet, at brevet skulle opslås på al
le rådstuedøre, så var meningen uden tvivl den, at det skulle tje
ne til efterretning ikke blot for de tilfældige besøgende, men for
borgmestre og råd tillige.
Imod al vinforfalskning dannede det i øvrigt vistnok for Dan
marks vedkommende en betydelig modvægt, at Frederik II var en
øvet vinkender og i sager af denne natur ikke til at spøge med. Vel
forsynedes kongen hovedsagelig fra Helsingør; men undertiden
kunne det dog hænde, at han på rejser især om vinteren nødtes til
at købe vin på stedet, hvor man netop opholdt sig. Så var det en far
lig sag for vedkommende købmand at møde med slet vin. Selv
Christoffer Valkendorf, der dog i så mange forhold var Frederik
II’s højre hånd, var ikke sikker for en drøj irettesættelse, når han
havde begået den brøde ikke at træffe kongens smag. År 1583 f.
eks. havde Valkendorf, der opholdt sig i København, været ubesin
dig nok til at vælge en vin for kongen, der var på Skanderborg.
Han fik til svar et brev af følgende indhold: „Den vin, som I har
købt til os og sendt til Århus, have vi nu smagt, den er os aldeles
utjenlig og meget ond og uduelig, så at vi hverken selv ville drikke
den eller lade den udskænke for vore tjenere, vil I lade den hente
igen og enten levere den tilbage til købmanden, som har givet den
for god vin, eller bære eder ad som eder lyster, men blot således,
at vi blive den kvit, og den ikke kommer os til omkostning.“462
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Borddækningen i det 16. århundrede bar endnu kun delvis spor af
gammeldags forhold. En skik, der således var ved at ændres, var
den, at gæsterne blot måtte sidde ved den ene side af bordet, langs
væggen. Denne sædvane skrev sig fra den grå oldtid, da ildstedet,
hvor maden tillavedes, var midt på stuens gulv, og den ene side af
bordet, der vendte ud mod stuen, derfor helst måtte være fri, både
af hensyn til opvartningen og om vinteren tillige for, at lys og var
me kunne nå hen til hædersgæsterne langs væggen. I det 16. århun
drede var de faste bænke langs væggen endnu til stede, og bordet
måtte altså fremdeles rette sig efter disse. Men de bestandig talrigere
løse bænke og enkelte stole fristede til, når det kneb med plads, at
besætte også bordets indre side, lidt efter lidt kom der da vaklen
på dette punkt, og selv ved kongens eget bord kunne man finde
den gamle regel overtrådt. Ved barselgildet på Koldinghus 1580
i anledning af prinsesse Augustas fødsel sad f. eks. Frederik II og
dronning Sofie med bordet fuldt bepakket på alle fire sider.463
Ved deres sønnesøns bryllup 1634 synes man derimod at have fulgt
den gamle skik.464
Hvor dybt denne gamle skik bundede ikke blot hos nordboerne,
men hos alle de oprindeligt beslægtede, indvandrede folk, kan
ses af den hårdnakkethed, hvormed disse endnu fastholdt den.
Den herskede ned til alperne. Det er oplysende, at man i kogebø
ger i Italien ved midten af det 16. århundrede anså skikken for op
hørt; medens mester Rumpolt i sin store tyske kogebog 1581 kræ
vede den efterfulgt. Det folk, der mest trofast holdt ud, var dog det
franske. Endnu hele det 17. århundrede ud, ja langt ind i det 18.,
fulgte man ved højtidelige lejligheder den ældgamle skik.
Medens man i Danmark alt i det 16. århundrede, når pladsen
krævede det, begyndte lidt at løje af fra de gamle regler, så skær
pede man dem samtidig på en anden led. I slutningen af den katol
ske tid synes i Norden mænd og kvinder ofte at have siddet sam
men ved bordet. Dette var ganske vist i strid med den strengeste
selskabelige bestemmelse, der bød, at de ved festlig sammenkomst
skulle sidde hvert køn ved sit bord. Men det faldt ved mangen lej
lighed vistnok nemmest at blande dem, og bidrog måske også ofte til
en lettere løsning af det fuldt så vigtige spørgsmål: hvor de tilstede-
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Brylluppet i Kana - vægmaleri fra 1601 i Hackås Kirke i Jämtland. Efter
som det er et religiøst billede, har maleren opfattet Jesus og Maria som
hædersgæsterne; de er placeret på hver side af værten. Men foran ser vi
en ubrudt række af mandlige gæster; de to køn er altså adskilt under mål
tidet. Bemærk i øvrigt, at mændene bærer hat inden døre. Maria kram
mer en serviet med venstre hånd. Foran står en mundskænk med en kan
de; han har tydeligvis skænket op i glasset, som han nu rækker frem. I
øvrigt drikker man dels af høje, slanke glas, dels af lave, tragtformede
bægre.

værende gejstlige skulle bænkes. Som ugift stand var disse jo hver
ken mand eller kvinde, og mødte dog hyppigt med krav på forsæde
over både ridder og frue.
Men ind i det 16. århundrede begyndte man i Danmark, trods
tidens nye syn på kvinden, atter at sondre bukkene fra fårene. Det
skete ikke blot i kirkens stolestader, men ved festlige måltider til
lige. Dette stod uden tvivl i forbindelse med religionsforandrin
gen. Ved lutherdommens indførelse var den gamle gejstlighed
med dens pligter, anseelse og hele selskabelige stilling blevet ophæ
vet. Folket deltes nu kun i to køn, og forskellen mellem disse trådte
derfor tydeligere frem, på samme tid som den stigende brug af vin
og øl måtte gøre det tilrådeligt at drage også en rent udvortes græn
se. Man anbragte da gerne mændene ved et bord langs den ene væg,
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kvinderne ved et bord langs den modsatte. Ved bryllupper sad ofte
brudgom og brud for enden af stuen ved et lille bord for sig, og
angav således det brændpunkt, hvor kønnene mødtes.465 Hvor an
tallet krævede det, og pladsen tillod det, spiste stundom mændene i
én sal, kvinderne i en anden. Således f. eks. på Københavns Slot
ved Christian IV’s dåb.466 I øvrigt synes denne fordeling at have
passet vel til datidens omgangstone, og i hvert fald ikke at have
fremkaldt nogen særlig stivhed. Ved en kongelig forordning måtte
det således forbydes at spille op til dans, førend måltidet var til ende,
da kvindebænkens besætning i så fald plejede at springe over bor
det for at nå først ud på gulvet, en gymnastisk øvelse, der let „kun
ne gøre skade ved at volde ældre eller svagelige kvinder skræk“.
En skik, der hårdnakket holdt sig, var at dække bordet med to el
ler tre forskelligt farvede duge. Det var klart, at denne mode for
udsatte et synspunkt, hvorfra de alle kunne ses. Men dette var kun
til stede, når bordets mod stuen vendte side ikke var bestemt til sid
depladser, så at her alt var frit og dugenes rige, trefarvede fald
kunne vise sig for den indtrædende.
Hvad dette første indtryk angår, overgik datiden, for så vidt den
havde bevaret det gamle, selv den overdådigste udsmykning i nu
tiden. Alt virkede sammen for at danne et riot
O oo-o tiltalende billede.
Midt på gulvet stod skænken, hvor husets rigdom af sølvkrus, bægre
og kander blankt og strålende dannede et festligt midtpunkt. Og
i baggrunden, langs væggens tre sider løb bordet, ikke som nu til
dags ofte en skarptskinnende, tilfældig galanteri-opstilling med en
række fattige stolenakker omkring, men følgende rummets linjer
og smeltende sammen hermed, et ensartet hele, hvor fløjlsdugen
forneden gradvis gik over i den hvide overdug med det blanke sølv
tøj, for atter at tabe sig i hyndernes og bænkeryggenes dunkiere
fløjlslød. Hvor pragten var fuldstændig, og underdug som væggeklæde var guldvirkede, kunne stundom omgivelserne næsten blive
for blændende, så at den hvide dug halvt fattigt krøb i skjul som
messesærkens bræm på et gyldent bispeskrud.
Underdugen var en nødvendighed, for så vidt den skjulte den i
reglen slette og rette bordplade. Ved festlige lejligheder var det
stundom skik at brede ny hvid dug to å tre gange under måltidet,
hver gang en ny anretning frembares. Ved sådan omdækning kun
ne underdugen ikke undværes, så lidt som efter måltidet, da gæ-
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I Holmens Kirke i København findes en pragtfuld altertavle skåret af
Næstved-biliedskæreren Abel Schrøder den Yngre o. 1660. I hans gen
givelse af nadverens indstiftelse indgår et bord, der er dækket med to
duge - nemlig en glat overdug og en underdug, der falder i tunge læg og
folder ned langs bordets sider. En af grundene til, at man i renæssancen
anvendte denne form for opdækning var, at bordene ofte bestod af flere
plader, der blev stillet sammen og holdt på plads af simple bukke. Der
var intet at stille til skue - så meget desto mere at skjule. (National
museet fot.).

sterne ofte plejede at forblive ved bordet, medens de to øverste
duge aftoges. Efterhånden synes det at være blevet almindeligt at
lade begge disse være hvide, den nederste blot større og med bro
get syede borter, så at den ikke synede hvid. Selv således var det
imidlertid en kostbar sag at holde fest, for så vidt som den under
ste dug altid var af et stof der ikke kunne vaskes, og umuligt kunne
undgå at overspildes med vin. Dog, man havde jo nok af dem; ti
dens lyst gik nu en gang i retning af sådanne tæpper, der under
forskellige former, snart hjemmelavede og broderede, snart af fløjl,
gyldenstykke, damask eller „flamske“, alle under den fælles benæv
nelse tapet, anvendtes både på borde, på vægge og på senge. For
længst har sproget søgt at bringe orden i denne forvirring og hen-
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vist „tapet“ til væggen, „tæppe“ til bordet og sengen. Kun i en en
kelt talemåde synes mindet om hint gamle forhold endnu bevaret.
Det endnu brugelige udtryk, at „noget nyt kommer på tapetet“,
stammer fra hin tid, men betegnede dengang, at en ny anretning
blev sat frem.
Vi har allerede tidligere omtalt den overdådighed, der gjorde
sig gældende med slige bordtæpper, set hvorledes f. eks. enkedron
ning Dorothea efterlod sig bordtæpper af guld- og sølvmor indtil
45 alen lange og vurderet til 32 kr. alen.467 Det var klart, at ved
de egentlige hoffer måtte pragten være endnu større. På Stockholms
Slot f. eks. fandtes år 1584 alene af gyldendugs bordtæpper ikke
mindre end otte.468 Hvad de hvide duge angik, så fristede de da
lende priser på lærred i høj grad til at forsyne sig. Man får et leven
de indtryk heraf ved at se de mængder af damaskes-, hollandsk lær
reds- og drejls-duge, der kunne være i enkeltmands eje. Og med tan
ken på den forskellige anvendelse som underduge og overduge, for
står man tillige, hvorfor datiden så omhyggeligt skelnede imel
lem spraglede, våbenprydede, silkesyede, blårandede, og så de blot
hvidsømmede.469 Mod slutningen af århundredet tabte i øvrigt den
skik sig i Tyskland, og vel snart efter også i Danmark, at de to
øverste duge skulle afvige fra hinanden i farve. I mester Rumpolts kogebog af 1581 hedder det derfor: „Bordet skal dækkes un
derst med et kosteligt, stadseligt tapet, der hænger lige ned til jor
den. Oven på det en hvid dug, lagt sammen i pressede firkanter,
lidt kortere end tapetet. Oven på den en anden hvid dug, lagt an
derledes sammen og lidt mindre end den første hvide.“470 Hvor
langt skikken med over- og underduge var trængt ned, kan ses af,
at Frederik II, da han fastelavn 1560 ville gøre et gilde på Nyborg
Slot, kunne låne alene fra Odense ikke mindre end 200 overduge og
underduge, medens han fra Københavns Slot lod hente de egent-

En serviet fra begyndelsen af det 17. århundrede - formentlig vævet i
Nederlandene. Det gengivne motiv stammer ifølge inskriptionen foroven
fra skabelsesberetningen - Genesis kapitel 22. Som det er karakteristisk
for Courtrai-vævningerne (se bind 1 side 465) er motivet gengivet dels
retvendt, dels spejlvendt. Midt på servietten er påsyet årstallet 1627 samt
våbenskjolde og forbogstaver for det adelige ægtepar Gunde Lange
(1572-1654) og Anne Krabbe. (Nationalmuseet).
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lige, fløjls bordtæpper og tapeter.471 Som bekendt er hele denne
borddækningsvis i de forløbne 300 år gået af brug i Norden som
andetsteds. Tydelige spor deraf kan dog påvises endnu. Endnu min
der alterbordets udstyr i de nordiske kirker med den dobbelte hvide
dug på fløjlsdække om hin tids festbrug. Og lyslevende var skikken
i det mindste for kort tid siden endnu til stede hos såvel Sønderjyl
lands som Norges bønder. Det er fuldt ud et billede fra det 16. år
hundrede, når det ved midten af det 19. århundrede siges om et
bryllup i Østerdalen: „Alle bordene var stadselig dækket med far
vede, uldne bordklæder, hvorover var bredt smallere, hvide duge.
Ved høj bords-enden var især gilt tilstellet: væg og vinduer var over
trukket med hvide åklæder, og desuden var et hvidt lagen fæstet
op under taget som en bordhimmel over brudeparrets plads i høj
sædebænken.“472
Brugen af serviet fremkom eller blev i hvert fald først almindelig
i Norden i det 16. århundrede. Skikken var af sydlig oprindelse.
Endnu langt ned i middelalderen havde man i Frankrig ikke be
tjent sig af et sådant stykke, men blot benyttet dugens kanter.473
Den ældste franske benævnelse for serviet: doublier betegner den
også som en slags stedfortræder for dugen.474 Allerede i Christian
II’s hofordning omtales serviet som noget bekendt; en sådan skal
f. eks. lægges over kongens brød osv.475 I midten af det 16. århun
drede var serviet almindelig ved hofferne og hos adelen såvel i
England og Skotland som i Norden. Maria Stuart besad 24 dusin476
i året 1562. Iblandt Peder Oxes efterladenskaber anføres 110 ser
vietter, rimeligvis endda kun halvdelen af, hvad han havde ejet.477
Så almindelig var brugen blevet, at det endogså i en bog fra den tid
med leveregler for børn hedder:
Med et linnedklæde skal du munden tørre,
når du har drukket, såvel som førre.478
På samme tid var imidlertid også anvendelsen for dem i det mind
ste i udlandet steget betydeligt. Det var nu blevet skik at lægge rene
servietter frem gentagne gange under måltidet ved hver ny anretnino-, samtidig med at der skiftedes dug.479 Om denne skik ooså er
nået til Norden, vides ikke. I Danmark som i Sverige synes man i
begyndelsen at have gjort forsøg på at opkalde dem med et nor-
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disk navn: „biliggere“.480 Dette fortræng tes imidlertid snart af en
fremmed benævnelse, dog underligt nok ikke af den almindelige:
„serviet“, men af den sjældnere: „salvet“. „Salvet“ betød egentlig:
hagesmæk og sigtede til den skik, som svarede så vel til brugen af
pibekraver, at fastgøre servietten i halsen for ikke at spilde på sig.
Om Henrik IH’s hofmænd hedder det: de anbringer servietten
om halsen, som om de ønskede at blive barberet.
Foruden en serviet hørte der til hver plads en kniv og en ske. Det
var dog kun, hvor det hele havde et mere festligt anstrøg, at disse
lå på bordet; til daglig medbragte man dem selv. Kniven bar en
hver jo ved bæltet, den benyttedes til alt, hvad der forefaldt; for
manges vedkommende var måske dens brug som spiseredskab den
hyppigste. Det er oplysende om dagligdags forhold, at den køben
havnske latinskoles rektor i sit skrift om børnenes opførsel i hjem
met, hvor han nøjagtigt gennemgår borddækningen og den række
følge, hvori alt tilbehør skal sættes på bordet, helt forbigår knive og
skeer,481 fordi det var hver enkelts sag at medbringe dem. Omvendt
stempler det Sorø Skole som en adelig skole med et finere sving,
at det befaledes fyrbøderen, der dækkede bordet, daglig at lægge
kniv og ske på enhver tallerken.482 Netop på grund af disse for
hold var knive noget, hvormed de færreste huse var vel forsynet.
Bladet måtte desuden for skarphedens skyld være af jern, det var
da kun skaftet, der kunne være pynteligt, sølv eller sølvforgyldt.
Selv de kongelige forsyninger var efter nutids begreber meget knap
pe. Iblandt købmænds varebeholdninger omtales stundom, dog kun
sjældnere, bordknive. Som de dyreste forekommer her: hjortetaks
knive og hvidskaftede knive.483
Et eget forsøg, som erfaringen imidlertid ikke har godkendt som
hensigtsmæssigt, var at forene kniv og ske til ét. Sådanne „knivskeer“ omtales af og til.484 Albert Oxe havde to sådanne af guld,
hvad der næppe har forøget deres brugbarhed.485
Ligesom kniv medbragtes i reglen også egen ske til måltidet. Den
bares i lommen eller tasken, toges frem til måltidet og puttedes,
når den var brugt, atter ned, efter med munden at være gjort ren.
I fortegnelsen over Axel Rosenkrantz’ efterladte sager betegnes
derfor hans daglige ske således: „En sølvske, der fandtes i salig
Axels taske, med et øre og en bjælde på skaftet.“ I samme taske,
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Sølvskeer Ira det 16. århundrede. Renæssancens skeer var i store træk kon
strueret som deres middelalderlige forgængere. Laffen var nærmest cirku
lær, skaftet var kort. Men i dekorationen slog glæden ved den moderne,
noget overlæssede ornamentik stærkt igennem. Ejernavne, billeder og
lange inskriptioner bryder de glatte flader. Madglæde og religiøse følel
ser går smukt op i en højere enhed. (Nationalmuseet. L. Larsen fot.).

der tillige var hans pung, fandtes desforuden 5 daler 2% mark 1 skil
ling.486 Kvinder, der kun sjældent gik med kniv i bæltet, gemte
gerne både kniv og ske i tasken. „Kvindeknive“487 var vistnok i
reglen foldeknive.
Skeerne kunne vel være af træ, horn eller tin, men var dog ofte,
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langt hyppigere end man skulle formode, af sølv. Der var næppe
noget andet stykke, som man satte så megen pris på at have af sølv
som netop dette. Alle beretninger stemmer overens om, at denne
måde at anbringe opsparet formue på var en af dem, der tiltalte
den nordiske almue mest. Sølvskeerne brugtes naturligvis ikke til
daglig, men toges kun frem ved fest eller for at hædre en enkelt gæst.
En tysk rejsende fortæller, at bønder i Sverige kunne eje indtil 50
sølvskeer.488 Noget lignende fortælles fra en lidt senere tid om Dan
mark.489 Borgerne synes ikke at have givet dem noget efter. En
buntmager i Viborg f. eks., der, efter en foretagen udpantning at
dømme, ikke gør indtryk af at have været særlig velhavende, ejede
ikke mindre end 40 sølvskeer.490
Lige så almindelige som sølvskeerne var, lige så sjældne var guldskeerne. Man hører kun tale om en enkelt hist og her, der altid
lader til blot at have været stadsstykke. Det var noget usædvanligt,
når Albert Oxe ejede ikke mindre end tre.491 Selv i fyrstelige ud
styr forekom de kun i enkelttal; dog gør de her stundom indtryk af
at have været i stadig brug. Således fik f. eks. den svenske prinsesse
Elisabeth år 1581 til sit udstyr 1 guldske til eget brug og 23 sølvskeer;
det ulige tal synes at antyde, at den virkelig var bestemt til daglig
benyttelse. Desforuden fik hun til fest tolv sølvforgyldte skeer, og
fjorten skeer af perlemor med sølvforgyldt skaft.492
Metalskeernes form var endnu stadig den gammeldags: et rundt,
kun lidet indbulet blad, med et meget kort, lige, stundom riffelsnoet skaft, der foroven gerne endte i en lille knop.
Hvad vort øje forgæves ville have søgt på et nordisk bord i det 16.
århundrede, var gafler; de brugtes endnu ikke. Man spiste med
fingrene.
Dette lyder imidlertid i og for sig utroligt, og mange oplysninger
fra en langt ældre tid strider tilsyneladende derimod. Vi må da un
dersøge sagen med særlig nøjagtighed.
Hvad der har hidført megen forvirring i besvarelserne af dette
spørgsmål er, at man ikke altid har skelnet mellem de to former for
brug af gaffel: til madens tillavning og anretning og så til selve
spisningen af maden. Som tillavnings- og anretningsredskab har
gaflen været kendt og anvendt i umindelige tider, lige fra den
gang, da det først blev klart, at man havde bedre hold på en ting
ved at tage den på fork end på spid. Forskærergafler f. eks. omtales
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Som spiseredskab vandt gaflen først for alvor indpas i Christian IV’s tid.
Et af de ældste hele spisebestik bestående af ske, kniv og gaffel stammer
fra begyndelsen af det 17. århundrede og opbevares på Rosenborg. Det
er yderst kostbart; de tre dele er delvis udskåret i halvædelsten og er så
skrøbelige, at de snarere har været til pynt end til brug. (N. Elswing fot.).
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så hyppigt i det 16. århundrede, at der ikke kan være mindste tvivl
om, at de da var almenkendte, og vistnok havde været anvendt læn
ge forinden.
Hvad derimod spisegaflen angår, så stiller sagen sig en hel del
anderledes. Vi ved, at grækerne og romerne ikke brugte den, lige
som den dag i dag intet østerlandsk folk anvender den. Første
gang, vi hører tale om den, er i England hos kong Edward I kort før
år 1300. I de følgende århundreder omtales den af og til både i
England og Frankrig, stadig som en forfinet luksusgenstand, blot
anvendelig til spisning af f. eks. morbær og anden frugt, hvis saft
er vanskelig at få vasket af fingrene.493 En gaffel af spinkel art op
bevares i Nationalmuseet i København; den bærer årstallet 1530 og
har efter indskriften tilhørt Norges ærkebiskop Oluf Engelbrechtssøn. Hvis indskriften er pålidelig, hvad dog er tvivl underkastet,
ville man her have et enestående eksemplar af den ældste art spisegaffel.
Brugen af spisegaffel til kødretter synes derimod først at være op
stået i den anden halvdel af det 16. århundrede. Hvor man er be
gyndt hermed, vides ikke; i Frankrig anvendtes gafler på denne nye
måde første gang under kong Henrik III (1574-89). Man kan endnu
måle den grad af uvilje, som dette nye instrument vakte hos be
folkningen, og hvor latterligt og unaturligt det forekom alle gam
meldags oplærte. Der eksisterer en fransk fortælling fra hine dage,
betitlet „Hermafroditternes ø“, i hvilken der under skin af en be
skrivelse af dette eventyrfolks sæder gøres dristige angreb på Hen
rik IH’s overforfinede og blødagtige hof. I dette digt hedder det
blandt andet med hensyn til gafler: „Indbyggerne rørte aldrig med
deres hænder ved kød, men de førte det til munden ved hjælp af en
gaffel, idet de samtidig rakte sig frem og gjorde lang hals over tal
lerkenen. Ja selv salat tog de med gaffel, thi i dette land er det for
budt at røre ved maden med hænderne, og hvor svært det end er
at tage noget på denne måde, så holdt de dog langt mere af at
berøre munden med denne takkede tingest end med deres egne
fingre.“494
Så lidet fremskredne var altså forholdene i Frankrig endnu hen
imod århundredets slutning, at brugen af gaffel kun vakte forargel
se. Sandsynligheden er da for, at man i Norden ikke engang var
nået så vidt. Undersøger vi forholdene nøjere, viser det sig også
11
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ganske rigtigt, at gafler heroppe aldrig findes omtalt, hvor man
skulle vente at træffe dem. Om de adelige skolebørn i Sorø hedder
det således kun, at fyrbøderen skal lægge på bordet til hver: kniv
og ske; gaffel omtales ikke.495 I varefortegnelser ikke blot fra det
16. århundrede, men selv langt ned i det følgende, vil man forgæ
ves spejde efter dem.496 End ikke i de kongelige brudeudstyr omta
les de. Vi kender alt det sølvtøj, som medgaves de danske prinsesser
Anna og Dorothea og de to svenske prinsesser Anna og Elisabeth,
den sidste år 1581: bestandig kun en enkelt forskærer-gaffel af en
betydelig vægt, men ikke videre.497 Om Johan IIPs „tjener ved
bordet“ hedder det: Han skal agte på, at kongens tallerkener, skeer,
saltkar og knive holdes rene; gaffel nævnes ikke.498 Hverken enke
dronning Sofie eller Christian IV kan påvises at have ejet en
gaffel før år 1600. Såvidt vides omtales en sådan første gang i Chri
stian IV’s eje år 1621, da han optegner i sin dagbog, at han har købt
en gaffel af en frantzose.499 Om dette just har været den aller
første, får at stå hen; men én ting synes at fremgå med sikkerhed, det
er, at gafler ikke har været i brug i Norden i det 16. århundrede,
selv ikke ved hoffet.
Kun en eneste undtagelse fra denne regel kan vi påvise, men
rettelig beset bekræfter netop denne undtagelse reglen. Det lader
sig nemlig godtgøre, at Erik XIV virkelig har ejet gafler. Intet an
det lille punkt af lignende natur maler ham måske så tydeligt som
dette, at det her er lykkedes ham at komme flere årtier forud for sin
nordiske samtid, ja selv for det franske hof. Det er næppe troligt, at
han ret ofte har benyttet de nye instrumenter, men beviset for hans
forspring stod der i form af en beholder med 12 forgyldte skeer og
12 forgyldte gafler. Den stod der endnu på Stockholm Slot år 1584
efter hans død, og betegnende nok, dusinet af skeer var ikke læn
gere komplet, men gaflerne var urørt, dem havde ingen haft brug
for.500
Når vi da vil tænke os et måltid i det 16. århundrede, selv ved
Frederik II’s hof, nødes vi til at forestille os dem alle, lige fra kon
gen og dronningen og ned efter, hver især kun benyttende natu
rens femfingrede gaffel, spisende på en måde, som i nutiden endog
forbydes børn. Vi tvinges herved ud i en sandere forståelse af da
tidens forhold, vi aner farven på dugens kanter i den tid, da man
kun havde disse at tørre sig på, vi fatter det hensigtsmæssige i at
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gøre dem blå eller spraglede, forstår hvilket fremskridt indførelsen
af servietter betegnede, og får forklaringen til den gammeldags høf
lighed, der tilbød håndvask, både før og efter måltidet.
Selvfølgelig lod der sig også under slige forhold spise med an
stand. Reglerne derfor var blot anderledes end nu til dags. Det er
hovedpunkterne heraf, der findes udtrykt i følgende formaninger:

Tag maden med kniv og ej med hånd,
skær med kniv, bid ej med tand I
Æd af munden, før du monne drikke!
Tør dine fingre, slik dem ikke!501

Og det er de samme, blot lidt mere udførte, der møder os i de latin
ske leveregler af Metropolitanskolens rektor for disciplene i hjem
met, i hvilke det hedder: Når du vil tage et stykke kød af fadet,
da tag det ikke med fingrene, heller ikke med din egen kniv, men
med den store kniv (forskærerkniven). Du må ikke slikke fingrene
med tungen, heller ikke aftørre dem i trøjen. Put ikke mere end tre
fingre ad gangen i saltkarret! Hvad du en gang har bidt af, må du
ikke atter dyppe i saucefadet, og når du dypper, vogte du dig for at
dyppe fingrene tillige osv., osv.502
Brugen af gaffel, der således trængte igennem i Norden hos de
øverste samfundslag ved begyndelsen af det 17. århundrede, har
siden da lidt efter lidt bredt sig mere og mere. Langt ind i det 19.
århundrede brugtes endnu ikke gaffel af landalmuen hverken i
Jylland503 eller på Øerne.504 I året 1858 hedder det om forhol
dene hos bønderne i Norge: „Arbejdsfolk og tjenere bruger ikke
gaffel; heller ikke de bønder, som sidder til bords sammen med sine
tjenere. Brugen af gaffel bliver først almindelig dér, hvor husbond
folket lader dække for sig i et særskilt værelse, og da gerne med sær
skilt tillavet mad, med dug på bordet, og med fade og tallerkener
af stentøj.“505 Det var i følge med lignende forandringer, at den
holdt sit indtog i sin tid hos de højest stillede.
De ældste gafler var kun togrenede, hvad der også er antydet i
selve navnet (gaffel, gavl = vinkel). Senere er grenenes antal tiltaget.
Endnu i det 17. århundrede var det kun to, i det 18. blev det tre, og
i det 19. århundrede er det for sølvgaflens vedkommende vokset til
fire.
3.
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Ved enhver plads var der lagt et stykke brød. På Christian H’s tid
var der ved kongens bord en særlig opvartende, der kaldtes „tjener
af brødet“. Hans bestilling var før måltidet at gå til sølvkammeret
og skære kongens brød og derpå lægge det, omvundet med en ren
serviet, på bordet ved kongens plads. Under måltidet havde han
at stå hos og hjælpe forskæreren med at bytte eller fjerne taller
kener og fade.506
Disse to bestillinger var ikke tilfældigt forenede; ifølge gammel
sæd var der en inderlig forbindelse mellem brød og tallerken. Sa
gen var, at førend tallerkener kom i brug, havde enhver haft foran
sig, for ikke at tilsmudse bordet alt for meget eller ridse det, når
han skar, en lille brikke, der stundom var af træ, men meget hyp
pigt af brød. Dette var ikke blot en nordisk, men en almen europæisk
skik. På fransk kaldtes disse runde brødstykker „forskære-brød“
(pain tranchoir)™ på dansk kaldtes de „brøddiske“. Når målti
det var til ende, plejede man enten at spise dem som en slags des
sert, idet man kom frugtsaft, honning eller lignende på dem, eller
man lod dem stå og gav dem siden til de fattige. Derfor hedder det
også i digtet om borddækningen:

Glem ikke brikkerne at lægge til lave;
den fattige vil heller en brøddisk have.
Og det er uden tvivl på de samme brøddiske, der tænkes, når det
om bordets afdækning hedder:

Skynd dig snart, vær ikke lad,
brødet i kurven og almisse i fad!508

Endnu i det 16. århundrede var den gamle skik at bruge brøddiske i
fuld gang. De her anførte linjer er skrevet 1568. Først under Chri
stian II var skikken blevet afskaffet ved hoffet, og endda kun når
der var fremmede gæster til stede. Det hedder herom i den kongelige
forordning: „Når vi har fremmede folk, da skal der lægges dem et
brød på hver tallerken; hvad mere brød der gøres behov, skal være
til rede i et rent fad stående derhos, og der skal ikke skæres brød
diske af for dem, som hidtil gjort ^r“509 År 1577 gav byen Helsingør
en fest på rådhuset til ære for Frederik II og hans svigerfader,
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På Rosenborg findes sølvtallerkener, der har tilhørt Frederik IL Langs
randen og omkring den indre skål ses smalle forgyldte borter med jagt
motiver. Mellem disse er indgraveret et kronet dobbeltmonogram: SF altså Sofie og Frederik.
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hertug Ulrik af Mecklenburg, i anledning af Christian IV’s fødsel.
Ved denne lejlighed, hvor man dog sikkert har gjort alt for at give
det hele et elegant præg, anvendtes der fremdeles brøddiske.510
Endnu ind i det følgende århundrede omtales særlige brøddiskknive.511
Lidt efter lidt afløstes og fortrængtes brøddiskene af tallerkener.
Tidligere havde bordets tilbehør kun været „dug og disk“, det er:
dugen og fadet; nu blev det efterhånden ganske anderledes mang
foldigt. Ligesom enhver nu fik en lille særskilt dug, servietten, skul
le man også have en særskilt disk, tallerkenen. Under disse nye for
hold fortrængtes efterhånden ordet „disk“ i den gammeldags be
tydning: „fad“ næsten ganske af sproget; det anvendtes senere kun
til kirkeligt brug i forbindelsen: kalk og disk. På engelsk derimod
betyder dish endnu ikke blot „fad“, men dets indhold (ret) tillige.
Brugen af tallerkener var ikke synderlig gammel. Selvfølgelig
lader skikkens oprindelse sig ikke påvise. Den var jo for så vidt be
gyndt fra det øjeblik, en enkelt hædredes ved at spise af fad for sig.
Men forholdene i Frankrig og Tyskland i middelalderens slutning
viser os, at skikken da kun var lidet almindelig. Selv ved fest, hvor
det gik rigest til, spiste ofte to af samme tallerken.512 Endnu i det
15. århundrede hørte i Frankrig brugen af tallerkener til undta
gelserne.513 I det 16. århundrede derimod blev den mere og mere
almindelig. Allerede Christian II befalede, at når der var gæster til
stede, skulle der altid holdes to tallerkener i gang til hver, så at
den ene kunne gøres ren, medens den anden benyttedes.514 I for
tællingen om „Hermafroditternes 0“ hedder det med hentydning
til skik og brug i Frankrig ved Henrik III’s hof, at „tallerkenerne
blev under måltidet meget hyppigt ombyttet med nye“.515
Spørger vi imidlertid om forholdene til daglig i Norden, så tør
vi dog næppe slutte, at brugen af tallerkener, selv hos de højere
stænder, fuldt trængte igennem i det 16. århundrede. Alt for meget
tyder på, at man endnu hyppigt fulgte gammel skik. På Olaus Mag
nus’ billede af et festlig dækket bord findes ingen tallerkener.
Heller ingen sådan forekommer blandt hans gengivelser af de for
skellige genstande af et nordisk bordtilbehør. Det er i så henseende
allerede oplysende, at de oftere omtalte leveregler for latinskolens
disciple bestandig forudsætter de gammeldags forhold i hjemmet: et
fad midt på bordet, hvortil alle langer. Herom hedder det: Du
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Bordkrans støbt i messing, benyttet ligesom vor tids isolerende bord
måtter til at anbringe overhedede fade på, nu i Den gamle By, Århus.
(Hammerschmidt fot.).

må ikke være den første, der stikker hånden i fadet. Du skal være
tilfreds med den side, der vender mod dig, og ikke lade din hånd
gå over til den modsatte, eller hemmeligt dreje fadet, så at de urør
te partier kommer foran dig. Du må ikke kaste de afgnavede ben
under bordet eller tilbage i fadet igen. Du må ikke tage noget ud
af munden og række det til en anden eller lægge det igen i fadet.516
Og ganske enslydende hermed er reglerne, selv om de omsættes på
vers:
Du skal ikke først i fadet tage,
ej efter rosiner eller mandel rage.
Tag det stykke for dig ligger næst,
og ej udvælg hvad på fadet er bedst.
Lad en anden tage sin hånd af fad,
førend du rækker efter nogen mad.
Vær ikke „formadebrad“ udi sind,
rus ikke i fadet straks det kommer ind!517
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I Slagelse Skole, og vel mangt et sted ellers, var rækkefølgen be
stemt, i hvilken man måtte tage af fadet. Den, der sad øverst til
bords, havde retten til at begynde.518
Selv hvor tallerkener var indført, nænnede man i begyndelsen
ikke at benytte dem som brikker eller brøddiske, men brugte dem
blot som andre småfade, hvoraf enhver kunne tage. Det er oplysen
de, at både tallerkener og brikker eller brøddiske stundom nævnes
på samme bord,519 og især, at der hele århundredet igennem er et
efter nutids begreber påfaldende misforhold mellem fades og tallerkeners antal. Der er sjældent engang dobbelt så mange taller
kener som fade. Ved Frederik II’s kroning f. eks., da kongen på
grund af gæsternes store antal måtte låne tallerkener og fade i Kø
benhavn og alle nabobyer, låntes der i alt 390 fade, men hertil kun
590 tallerkener.520 Et enkelt sådant tilfælde kunne naturligvis
bortforklares ved, at den pågældende selv ejede så mange des flere
tallerkener; men dette samme forhold eller et endnu stærkere mis
forhold, gentager sig stadigt. Peder Oxe efterlod sig således ved sin
død til 61 fade kun 41 tallerkener.521 Johanne Oxe, død 1589, ef
terlod sig 65 fade og kun 49 tallerkener.522 Blandt enkedronning
Dorotheas efterladenskaber forekommer til 42 sølvfade kun 17 sølvtallerkener,523 og efter enkedronning Sofie, død 1631, fandtes
der i hendes bo til 492 tinfade kun 420 tintallerkener.524 Det synes
da heraf at fremgå, at lige så vist som tallerkener var almindelige
i det 16. århundrede i Norden hos alle velstillede, lige så vist var
„brugen af dem“ i moderne forstand endnu ikke trængt ret igen
nem.
Hvad der muligt turde give det bedste indblik i det 16. århun
dredes anvendelse af tallerkener er, at der aldrig skelnes mellem
flade og dybe tallerkener, simpelt hen fordi de sidste endnu ikke
kendtes. Men spiste man fremdeles al søbemad af fælles fad, var der
ingen grund til at forlange særlig tallerken for hver til kødet. End
nu så langt ned som år 1676 var tilstanden ikke videre fremskre
den, end at det kunne meddeles i en „forskærerbog“ som noget nyt
og mærkeligt: „Nogle steder er det brugeligt, at man også lægger
suppe for i fade og dybe tallerkener, fordi de, som er til stede, tør
ikke dyppe skeen, hvilken de drager våd af munden, i fadet igen.“525
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I Sverige kørte man gødning ud om vinteren, for at den skulle gå i jor
den med tøbruddet. Derfor foregik transporten på slæder. Foran ser vi
to mand i færd med at sprede gødningen. Bagtil kommer en mand husbonden selv? - med en oksetrukken slæde. Oven på læsset står en tre
benet krukke og en kande, sikkert med mad og drikke til folkene. (Olaus
Magnus).

Det stof, hvoraf fade og tallerkener bestod, var meget forskelligt.
For sidste gang toges alle stoffer frem til prøve, og den væddestrid
holdtes, hvoraf nutidens fajance og porcelæn skulle fremgå som de
sejrende.
Den ældste måde at rette an på var den, at tage gryden eller ked
len af ilden og anbringe den på bordet. Til denne ældste skik sva
rede en genstand, som var meget almindelig endnu i det 16. år
hundrede, den såkaldte „bordkrans“, en ring, i reglen af metal og
på fødder, oven på hvilken madfadet sattes, for at det ikke ved sin
varme skulle ødelægge bordet.
Denne oprindelige anretningsmåde anvendtes vistnok endnu i
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det 16. århundrede i mangt et velstillet hjem i det mindste til mor
genøllet og øllebrøden. Den havde århundreders, måske årtusinders,
erfaring og tilpasning bag sig. Derfor forekom den enhver så nem
og selvindlysende. Det kunne ikke falde noget menneske ind at give
en gryde mer end tre ben, så at den absolut stod sikkert og dog ikke
fastgjort. En kedel havde hank over til at hænge i på krogen over
ilden og til atter at løftes af ved. En gryde havde mindst ét, gerne
to øren, så at selv et barn kunne tage den af ilden og bære den ind.
Var den så tilmed forsynet med låg, kunne den gemme maden
langvejs, helt ud i mark og skov, ja på rejser. Olaus Magnus viser,
hvorledes bønder, som kører gødning har deres øl og mad velbe
holden med sig, en bimpel og en gryde lunt i læsset (side 169).
Kedlerne var altid af metal. Gryderne var enten af metal eller ler.
Metalvarerne indførtes vistnok for en stor del fra udlandet eller
tilvirkedes dog kun i byerne. Landbefolkningen forsynede sig med
dem på markederne. Lervarerne derimod lavedes for størstedelen
i Norden selv. Den hjemlige pottebrænding nedstammede lige fra
den yngre stenalder og nåede just i det 16. århundrede en blom
stringstid. Der stilledes også nu mangehånde krav til pottemagernes
virksomhed. De skulle lave ikke blot alle de gryder, potter og kruk
ker, som gammeldags husholdning krævede, men tillige alle de gem
mer og beholdere, som den voksende brug af krydderier og syltetøj
nu gjorde nødvendig. Og desforuden fik de et helt nyt opland i til
virkningen af de nye kakkelpotter til stueovne.
Men det var dog kun til morgen-øllebrøden, at de fleste i det 16.
århundrede endnu fulgte gammel anretnings skik ved at anbringe
selve gryden i en „bordkrans“ på bordet. Med stigende kraft kræve
de ny skik, at man til hovedmåltiderne, middag og aften, ikke skulle
spise af gryden, men af et særligt fad, hvori maden var blevet ophældt og indbåret fra køkkenet. Endnu søgte den hjemlige potte
tilvirkning at holde trit med tiden. De nye anretningsfade lavedes
ikke blot af træ, men også af brændt ler. Og den ældgamle gryde
form skiftede behændigt ham, trak ørene til sig og optrådte nu med
moderne, hult håndgreb eller „stjert“, hvorigennem man kunne
hælde dens flydende indhold over i en anden beholder. Sådanne
langnæsede tudegryder var desuden som skabt til alle tidens nye på
fund med særlig dyppelse og allehånde blandinger. En mængde
skår af denne slags gryder fandtes i forrige århundrede ved Kristia-
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En gryde og en pande af bronze. Det 16. århundredes køkkentøj afveg
ikke meget fra middelalderens. Gryder og pander blev nu som før udført
af grydestøbere, og de afveg i konstruktion heller ikke meget fra dati
dens lertøj. Både gryder, potter og pander stod på tre høje ben - en følge
af, at de var beregnet til åbne ildsteder og skulle sættes ind over ilden
uden anden støtte, end den, de havde i sig selv - se billedet bind 1 side
379. Man kunne også tage maden ind på bordet og øse op direkte fra
gryden. Blandt bemærkelsesværdige ændringer i moderne madkultur
hører en tilbagevenden til ældre tiders serveringsformer. Mangel på hus
hjælp har atter sendt gryden ind i stuen. (Nationalmuseet. Lennart
Larsen fot.).

nia, da man under udgravning til jernbane stødte på den grund,
hvor det gamle, i året 1624 afbrændte Oslo havde ligget.
Men som vi ovenfor så, det 16. århundrede blev ikke stående ved
blot at kræve et anretningsfad, snart forlangtes der småfade, taller
kener og skåle tillige. De kunne være af træ eller metal, men de
hjemmebrændte lervarer ansås ikke for fine nok. I århundredets
begyndelse var det skik, at de mest velstående spiste på tin, senere
blev røde træsager en kort tid moderne, i århundredets sidste halv
del forekom fade og tallerkener af sølv i en mængde, som fortiden
ingen anelse havde haft om, og århundredets slutning endelig så for
løberen for den senere fajance.
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Som en følge af denne mangfoldighed er det ofte meget vanske
ligt at blive klog på forholdene i det enkelte. Og især henimod år
hundredets slutning var der næppe noget velhavende hjem, sel
ve kongens ikke undtaget, hvor ikke tidens lyst til at gemme havde
ophobet det mest brogede bordtilbehør, en lagvis afsætning af
tin-, træ- og sølv-perioden.
Århundredet begyndte med at sætte pris på metalsager, og da for
trinsvis af tin, fremfor de fattigere træfade og træbrikker. Sølv an
vendtes ikke til daglig brug. Enkelte stykker af sølv kunne naturlig
vis opbevares i velstående familier, eller af og til vandre frem og
tilbage imellem dem i form af bryllupsgaver og faddergaver, men
det var altid bægre, saltkar og, når det kom højt, kander. Fade af
sølv til virkelig stadig brug faldt man næppe på, selv ikke ved hof
fet. Det er betegnende, at den hofembedsmand, der forvarede det
kongelige bordtilbehør, endnu på Christian II’s tid bar det be
skedne navn: „tindrager“526; først under Christian III fik han den
finere titel: „sølverpape“, hvad der snart omdannedes til „sølv
pop“.527 Og selv i sølvpoppens første tid var meget af det sølvtøj,
han forvarede, ikke lavet til kongen selv, men enkeltvis testamente
ret kongen af private, et talende vidnesbyrd om, hvilket værd så
dant et enkelt stykke ifølge den offentlige mening endnu besad.528
Den overvejende part af fade og tallerkener, brugelige til fest,
var altså af tin. Til daglig derimod brugte vistnok mangen endnu
træ, og det var næppe blot i borgestuen, at der fremdeles rettedes an
i træfad. Hvad der imidlertid gav tinfadene deres ubetingede for
trin, var foruden deres glans tillige deres evne til at opvarmes og
holde på varmen, idet de hyppigt var forsynet med låg. Underfa
det kaldtes i så fald: fad-„anrichteren“, låget „dækkefad“.529 Det
var da ganske naturligt, at tinfade og tintallerkener bevarede deres
anseelse og århundredet ud benyttedes, så vidt det lader, om ikke
af kongen selv, så doo; ved det kono;elio;e bord. Man kan ganske vist
ikke slutte noget i så henseende af, at Frederik II såvel som Chri
stian IV hyppigt lånte masser af tintøj hos befolkningen, f. eks.
år 1559 til kroningen 390 fade, 590 tallerkener og 210 saltkar.530
Sligt kunne jo forklares af gæsternes mængde. Men endnu mod år
hundredets slutning blev der anskaffet tintøj til brug for hoffet.
År 1585 fik således en guldsmed betaling for at „have udstukket
Danmarks riges våben så og årstallet på 24 tinfade og 24 tintaller-
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Da svenskerne besatte Kronborg i 1658, forsøgte det danske krigsskib
„Snarensvend“ at undløbe, men blev sænket af Kronborgs kanoner. Fra
vraget har man i nyere tid bjærget mange værdifulde ting - bl. a. en del
tintøj til bordopdækning. (Nationalmuseet. Lennart Larsen fot.).

kener, som bruges til kongens behov“ på lysthuset ved Rosbæk.531
Da Christian IV som mindreårig en kort tid holdt hof på Antvor
skov, lånte man sig frem med tintøj fra omegnen. Men da meget af
dette forkom og senere måtte erstattes ejermændene, befalede kon
gen at anskaffe til slottet 100 tinfade og 200 tintallerkener.532 En
kedronning Sofie efterlod sig ved sin død ikke mindre end 41 du
sin tinfade og 35 dusin tintallerkener.533 Henved 200 år endnu
holdt tin sig som det sædvanlige bordtilbehør i det mindste hos mel-
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lemklassen. Først omkring år 1800 fortrængtes det helt af nutidens
glaserede ler, fajance og porcelæn. Under denne tinsagernes tilbage
gang gik det også sprogligt tilbage for navnene på dem, der lavede
dem: „bækkenslagere“ og „kandestøbere“. „Bækkenslager“ måtte
formumme sig som „blikkenslager“, et helt andet ord fra andre for
hold. I det 16. århundrede skulle man have frabedt sig dette navn.
Da betød „blik“ kun „blæk“, og blikkenslager altså en klattemikkel.
Værre gik det „kandestøber“. Afskåret fra al nyttig virksomhed,
måtte en sådan nøjes med at sidde og luftforme blot hen i vind og
vejr. Det var kun en tarvelig trøst, at det var gået en anden, der i
sin tid troligt havde hamret om kap med på hårdere stykker, langt
værre endnu. At være „plattenslager“ (rustnings-smed) nu og leve
af at slå plader faldt ligefrem ind under det strafbare.
Der var i selve tidens forhold i det 16. århundrede kun liden sand
synlighed for, at tinsagerne på ny skulle få en medbejler i det en
gang overvundne trætøj. Når dette alligevel delvis skete, skyldtes
det et mere tilfældigt træf. Hvad der havde gjort trætøjet ringeagtet,
var dels dets almindelighed - det sås jo alle vegne og alt på samme
bord var af træ: brikker, bægre, fade og kander - dels dets tarvelige
udstyr. Men samtidig med, at træbægrene afløstes af glas, hvorved
bordets ensformighed allerede brødes, kom der nu nye former af
trævarer på markedet i langt rigere udstyr end hidtil kendt. Det
var dette sammentræf, der for en stund standsede træsagernes til
bagegang.
Det finere trætøj, der fremkom, var som oftest rødmalet og ind
førtes til dels fra Holland og Tyskland; dog synes de hjemlige bød
kere hurtigt at have efterlignet det. Derimod var det simplere træ
tøj nu som tidligere hvidt, det vil sige umalet. Man skelnede derfor
med grund mellem røde „herrefade“ og fadene til brug i borge
stuen, de såkaldte „knabefade“, der i reglen var hvide.534 Et bevis
for trævarernes anseelse kan hentes fra, at også tallerkener, der jo
dog var et mere forfinet stykke, lavedes af træ. Bordtilbehør af røde
trævarer, indbefattende både fade, tallerkener og kander, solgtes
gerne kistevis. Ved århundredets midte kostede en sådan kiste mel
lem 10 og 11 kroner i vore penge.535
Disse nye træsager nåede ganske vist ikke at overtræffe de tilsva
rende af tin, men at de overhovedet kunne stilles jævnbyrdigt der
med, var allerede meget. At dette virkelig var så, synes at fremgå
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Bordopdækning med trætøj fra renæssancen. Til venstre en drejet skål
med en ske, til højre en flad brikke og et lille drejet krus. (National
museet. Lennart Larsen fot.).

af, at de oftere blev anskaffet til brug både for kongens folk og
kongelige gæster. Da Christian III således år 1541 i længere tid
opholdt sig på Malmohus, blev der købt til slottet tre kister rødt
trætøj.536 Da Helsingør by år 1577 gav en fest for Frederik II og
hans svigerfader, beværtedes hofmændene på rødt trætøj.537 Til
barselgildet i Kolding 1578 anskaffede Frederik II 100 røde kan
der,538 og til de storartede festligheder i Odense 1580 100 røde fade
og 200 røde tallerkener.539 Intet under, at den rige mand i Bibelen
på sit velbesatte bord, hvor der hverken manglede sølvbægre eller
spækket dyreryg, lod sig nøje med røde træ tallerkener. På billedet i
Niels Hemmingsens pos tille synes i hvert fald prikken i tallerkenens
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Den rige mands måltid, billede i Niels Hemmingsens postille. I bordop
dækningen indgår flade tallerkener - måske af træ - to rørformede bægre
svarende til de endnu bevarede af sølv, en høj pokal - sikkert også af sølv
og et fad med en steg, der er spækket med fedtstrimler.

midte og riflen i dens rand at røbe, at den ikke var af hamret tin,
men af drejet træ. At alt i øvrigt var at første slags, godtgjordes af
den alterlignende dækning, hvor dugens underste tapet med sine
frynser nåede gulvet.
Endnu i begyndelsen af det følgende århundrede købtes der til
Ribe rådhus til brug, når salen lejedes ud til fornemt bryllup, både
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tinsager og „røde hollandske tallerkener540 Det er vistnok efter
ligning af dette fornemme trætøjs former, stundom også af dets rø
de farver, især i ølkander og skåle, som endnu i slutningen af det 19.
århundrede forekom i det ofte smukke bordtilbehør af træ hos land
befolkningen i alle tre nordiske riger.
Selvfølgelig havde alle fra første færd været klar på, at sølv var
bedre end både træ og tin, men evnen til her at følge sin lyst havde
ikke været til stede. Den kom først, ikke blot for Nordens, men for
hele Europas vedkommende, da der fra det nyopdagede Amerika
begyndte at indføres bestandig større masser af ædle metaller. Virk
ningerne kunne i Sydeuropa spores allerede tidligere, i Norden
begyndte de at træde tydeligt frem omkring det 16. århundredes
midte. Hvad der imidlertid her for en stund øvede et modtryk, var
den kostbare og langvarige nordiske syvårskrig, 1563-70. Først efter
fredsslutningen fik hele den overdådighed, hvortil betingelserne nu
i fuldt mål var til stede, lov til frit at udfolde sig.
Følger vi efter på bordtilbehørets område, kan vi tydeligt iagttage
disse tidernes vekslende vilkår. Hvilken forskel allerede mellem
de fattigere forhold under Christian II og så Christian IH’s sidste
dage med store sølvfade i dusinvis!541 Syvårskrigens virkninger vi
ser sig i, at næsten hele Frederik II’s sølvkammer må vandre i møn
ten, først ganske vist kun halvt på trods, år 1563, for at vise, at kon
gen var mand for at føre krigen alene; men resten, år 1565, af vir
kelig nød.542
Så holdt Erik XIV rigtignok bedre skinnet ved lige. Endnu
år 1565 kunne hans sølvkammer opvise 214 sølvfade foruden en
mængde skåle, tallerkener, bægre og saltkar.543 En af tallerkenerne
haves endnu i det svenske Nationalmuseum, den er meget flad og
med usædvanlig bred rand. Et „E.R.“ (Ericus Rex) med det konge
lige våben vidner om ejermanden. Efter krigen er Danmark imid
lertid knap til at kende igen. Al nød er med ét som blæst bort. Nu
er det ikke længere blot hos kongelige personer, at man træffer sølv
fade i snesevis. Adelen giver dem intet efter.544 Og går vi blot nog
le årtier frem i tiden, så kan man træffe hos borgermænd behold
ninger, som et århundrede tilbage ville være blevet betegnet som
fyrstelige. Hos en ganske almindelig borger i Ålborg fandtes år
1625 foruden en mængde skeer og bægre af sølv ikke mindre end ti
sølvkander, ja en sølvgryde.545 Ifølge byens skifteprotokoller var en
12 Troels-Lund. 3
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Øreskål af sølv fra 1594. Låget er forsynet med tre runde knopper - i
virkeligheden ben, således at det kan vendes og bruges som en flad skål
for sig selv. Skålen har tilhørt Randers-borgmesteren Niels Jakobsen og
hans hustru. Den er en af de meget få sølvgenstande af så høj alder, der
ikke er bevaret, fordi den er blevet gemt væk i ufredstider. Den er gået
i arv i slægten ned til nyere tid, hvilket bevidnes af de senere tilføjede
inskriptioner. (Nationalmuseet).

sådan rigdom noget meget dagligdags. - Her var rigt bytte for Tillys
og Wallensteins horder.
Vil man have et træffende udtryk for tilstanden i det 16. århun
dredes slutning, så lægger man mærke til, hvorledes sølvet synker i
den almindelige agtelse; „hvidt sølv“ er en halvt ringeagtende be
tegnelse; det skal nu være solidt forgyldt. Hvor vi kan kontrollere
det, svarer hyppigt forgyldningens værdi til imellem en tredjedel og
det halve af sølvets. Eller man ser et lille malende træk som dette:
Da Christian IV’s yngre broder Ulrik som tiårs dreng skal sendes ned
til sin nygifte søster i Braunschweig, finder enkedronning Sofie det
upassende at lade ham drage af sted uden eget bordtilbehør. Der
laves derfor til ham - naturligvis på statens regning - 18 sølvfade og
24 sølvtallerkener foruden en mængde sølvskeer, bægre og salt
kar.546 Det er ganske svarende hertil, når nogle danske adelsmænd,
der sendes til et møde i Lapland for sammen med russiske udsen-

Bordstel af sølv - 179
dinge at undersøge grænserne, forlanger et bordtilbehør af sølv for
uden det daglige af tin med om bord, „da det skulle regnes Hans
Majestæt til spot og forklejnelse, om de spiste på andet end sølv,
når fremmede var til stede“.517
Så vidt var man kommet i Norden. Men stort videre kom man
heller ikke i det 16. århundrede. Man drev det ikke til den højeste
form for overdådighed, som alt var i fuld gang i syden, at have
bordstel af fajance eller vel endog af porcelæn. Det var kun aldeles
forsvindende, hvad der nåede af sligt til Norden i det 16. århundre
de. Thi det må anses for noget ganske enestående, når Pontus de
la Gardie ejede 11 konfektfade og 4 skåle af porcelæn og et par
drikkekar af sølvbeslagent porcelæn.548 Og dog blomstrede jo
netop samtidig både i Italien og Frankrig denne nye kunst, der alt
begyndte at overstråle selv en Benvenuto Cellinis guldsmedearbej
der. Bernard Palissy og flere havde skabt sig et navn og frembragt
kunstværker inden for bordbesætningens område, hvis ry umuligt
kan have undgået at nå til hofferne i Norden.549 Hvorfor holdt
man sig da her tilbage?
Datiden giver selv svaret. Når man nøjere undersøger dens regn
skaber, er der en stadig tilbagevendende post, der forbavser ved
sin hyppighed, det er udgiften til reparation af bulet eller itubrudt
bordtilbehør. Man kan i reglen temmelig sikkert bestemme, når
der må have været fest, alene efter antallet af værkbrudne sager af
leveret til guldsmeden. Undertiden kan tallet, som i Sverige 1573
ved en enkelt lejlighed, stige til alene for sølvbægres vedkommen
de 23. Efter Frederik II’s død foretrak man at lade guldsmedene på
én gang omarbejde det meste af det kongelige bordservice, nemlig
40 store sølvfade hvert på 70 lod, 8 dusin sølvtallerkener og en
mængde bægre, saltkar, skeer osv.550 Ikke desto mindre hengik ikke
engang Christian IV’s mindreårighed roligt, men hvert år måtte
der fremdeles foretages betydelige reparationer. Sagen var, at man
omgikkes mildest talt mindre varsomt med alt bordtilbehør. Vi har
allerede omtalt, at det måtte forbydes kvindelige bryllupsgæster at
springe over bordet, når musikken begyndte. Og mændene brugte
endnu visse gammeldags venskabsytringer og glædesudbrud - puf
fen, dunken, kylen - der kunne efterlade buler også i metalsager.
Når så sluttelig ved måltidets ende de opvartende herremænd, der
bar fade og tallerkener stabelvis, ikke altid gik ganske sikkert, vil
3.
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det forstås, at der var mange skær at passere, før „sølverpapen “
atter havde alle sine sager uskadt under forvaring.
Heller ikke sydpå, hvor man dog efterhånden havde fået øvelse,
gik det stort bedre. En samtidig franskmand fortæller således om en
fest, som kardinal de Biragues år 1580 gjorde for Henrik III. Ved
denne lejlighed var der på to lange borde anbragt ikke mindre end
11-1200 fade af fajance, alle fyldt med konfekt og syltetøj og op
stillet pyramider eller som borge, fæstninger osv. „Størsteparten
af disse fade,“ fortæller han, „blev beskadiget eller ituslået af pa
gerne og lakajerne, der er fødte æsler, og dette var et så meget større
tab, som alle fadene udmærkede sig ved ualmindelig skønhed.“551
Man kan egentlig ikke undre sig over, at udsigt til sådanne tab
måtte virke afskrækkende. Når man, som i Norden, var vant til at
betragte bægre, skeer og øvrigt bordtilbehør som solide varer at an
bringe formuer i, og derfor gerne betegnede fade og tallerkener ef
ter vægten, vis på, at de i værste fald dog altid havde metallets vær
di, måtte det stå som en fremmed og højst uhyggelig mulighed at
ombytte sligt med kostbart klingklang, der ved et eneste puf kun
ne forvandles til værdiløse skår. En så ubesindig og bundløs ødsel
hed ville man ikke være med til. Derfor vedblev man også endnu me
get længe i Norden at holde sig til det gammeldags. Ved hoffet og
hos enkelte, vidtberejste adelsmænd kunne man træffe stykker af
fajance og senere af porcelæn, men folkets solidere flertal vovede
først overgangen, da langt senere det hjemlige lertøj førte an, og de
lave priser gjorde faren ringe.

Saltkar spillede en betydelig rolle blandt det 16. århundredes bord
genstande. Et sådant anbragtes ud for hver anden eller tredje per
son og var altid af en anselig størrelse. De mindre kaldtes for „saltsirkener“ (af saltser og endestavelsen chen),552 de større bar det be
tegnende navn „saltfad“. Grunden til deres størrelse var først og
fremmest den, at salt nødes til maden i ganske anderledes store måSølvforgyldt drikkekrus i Nationalmuseet. Indskriften siger: „Anno 1593
har ærlig og velbyrdig mand Frederik Hobe til Boserup, høvedsmand på
Nykøbing (Slot) og Ålholm og hans kære hustru fru Sidsel givet denne
kande til Nysted Kirke Gud alsommægtigste til ære, han unde os alle at
leve så her, at vi må leve hos ham evindelig.“

182 • Fødemidler
der end nu til dags, og det uagtet at den største del af datidens spi
ser alt på forhånd var salte. Ifølge reglement fra det følgende år
hundredes begyndelse ansloges enhver til i løbet af et år at ville for
tære over en halv skæppe salt.553 En anden grund både til saltkar
renes størrelse og hyppighed var, at de ifølge datidens begreber bur
de stå så nær og være så rummelige, at enhver blot ved at udrække
hånden kunne med fingrene tage, hvad han ønskede. Deres størrelse
lå inden for de grænser, som anstandsreglerne selv fastsatte: Tre
fingre i saltkarret var det passende, at tage med hele hånden var
usømmeligt.
Som en følge heraf var saltkarrenes antal meget stort, hyppigt
næsten det halve af tallerkenernes. Frederik II lånte således til sin
kroning 590 tin-tallerkener og hertil 210 saltkar.554 Axel Rosenkrantz besad til 14 tin-tallerkener 7 saltkar,555 Erik XIV år 1565
til 146 sølvtallerkener, 82 sølvsaltkar556 osv. Deres størrelse får
man et tydeligt begreb om ved at se, at både i Christian IV’s og hans
broder Ulriks sølvservice vejede hvert saltkar mere end en tallerken,
et saltkar 24-25 lod, en tallerken kun 20 lod.557 Under sådanne
omstændigheder er det forståeligt, at saltkar ansås for en meget
passende faddergave.558
Folketroen tilskrev mislig omgang med saltkarret betydelige virk
ninger, hvad enten man så blot spildte noget deraf eller kom til at
vælte det hele. Selv de mest vantro måtte også få troen i hænde ved,
hvad der skete i dr. Niels Hemmingsens hus i december 1568. En
ung adelsmand, Carl Kørning, kom nemlig ved middagsbordet til
at vælte saltkarret, hvorfor straks nogle af gæsterne udbrød: „Dette
er et ondt, ulykkeligt fald, og uden tvivl skal du tage dig vel i vare
i dag.“ Og ganske rigtigt. Samme eftermiddag blev Carl Kørning
gennemboret af en anden ung adelsmand, Anders Bille, og døde et
par dage efter af såret.559 Muligt er der en forbindelse mellem den
ne overtro og de mærkelige former for saltkar, der er fundet i Oslo
ved udgravning af det, år 1624, afbrændte gamle Oslo. De er af
fuld sten, klodsede, men uvæltelige, og ligner gerne små, råt tilhugne døbefonter eller udhulede søjlehoveder.560
Til alle disse saltkarrets egenskaber svarer den alvor og omstæn
delighed, hvormed det omtales i Christian II’s hofordning. Det hed
der heri: „Tindrageren bør gange til min herres bord og tage dér en
ren serviet og gange så med mundskænken i sølvkammeret og tage
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Drikkehorn med sølvbeslag fra Busum i Ditmarsken, hvor det tilhørte
byens brandgilde. Hornet støttes af to ben, der forneden afsluttes i klør.
Den sagnagtige overlevering om, at hornene var udført af klør fra fabel
dyret griffen har her medført, at hornets spids er blevet udsmykket med
et griffehoved. (Nationalmuseet).
dér min herres saltfad og bære det til min herres bord og sætte det
på bordet med reverentie og neje, og dække så servietten der
over.“561
En sidste nødvendighedsgenstand på bordet var bægrene. Tid
ligere havde disse ofte kun været meget sparsomt til stede, og flere
havde måttet drikke af samme. I det 16. århundrede fandt dette i
reglen ikke længere sted; dog vekslede endnu ny og gammel skik tit
yderst broget selv hos de højest stillede, ligesom alle former for
drikkekar, lige fra de allerældste til de nyeste, kunne træffes i brug.
Den ældste form var drikkehornet. I sin velmagtstid havde dette
spillet en stor rolle i Norden. Sporene heraf viste sig endnu i det
16. århundrede ikke blot i den ærbødighed og omhu, hvormed
man fredede de enkelte stykker, der bevaredes i familiers, lags eller
gilders eje. Men sagn og overtro havde allerede for længst anvist
netop denne form for drikkekar en særlig hædret plads. Den æld-
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ste grund hertil skrev sig fra den fjerne, hedenske oldtid, da horn
kvæg var blevet indført i Norden. Det havde da ligget nær at se
med overtroisk ærbødighed på det hule horn af det dyr, som havde
omformet hele folkets levevis ved at skænke det til enhver tid nok
af kød og nærende drikke. Drik og drik-offer af slige horn måtte
naturligt få et hemmelighedsfuldt værd. Alt i den hedenske tid op
stod den skik at udstyre drikkehorn som pragtstykker med indre be
lægning og ydre ringbeslag af sølv eller guld. Ja, man drev det til at
lave, vel til religiøst brug, hele horn af purt guld med hellig ind
skrift.
Romerkirken kunne ved sin fremtrængen til Norden umuligt se
med velvilje på disse gammeldags udtryk for hedensk tro. Men de
havde et fast tag i befolkningens sind, kirken synes da, efter først
forgæves at have forfulgt dem, at have valgt den snildere vej at til
egne sig dem og gøre dem til sine. Og vejen var ikke svær at finde.
Det lå så nær at ønske rigtig store drikkehorn. Sådanne kunne det
nordiske kvæg ikke yde. Men sydfra kunne de fås; allerede fra Fris
land, og endnu større af bisonokser i Mellemeuropa eller af okser
og bøfler fra Spanien og Italien. Livlig indførsel af slige horn fandt
sted til Norden. Det hedder herom i folkevisen:
Jeg byder for hannem dyrehorn,
de ere fra sønden sendt:
Forinden af det hvide sølv,
foruden med røde guld rendt.

Men var indbildningskraften i middelalderen først på gled, så var
den svær at standse. Der gaves sikkerlig dyr med større horn end
disse. Ja dyr, hvis blotte klo var større end det største horn. Et så
dant dyr var garn eller grif, foroven som en ørn, forneden som en
løve. Det levede østerpå, ovre i Asien, i et af de lande, hvorfra de
hellige trekonger var kommet, dengang de drog til Bethlehem for
at tilbede Guds nyfødte søn. De tre hellige konger havde blandt
andre gaver også haft slig en klo med, forarbejdet som et drikke
horn. Det var aldeles vist. Hverken romerkirkens tilhængere eller
senere de ældste hold af lutheranere drog sandheden heraf i tvivl.
Endnu Niels Hemmingsen gav i sin postille et pålideligt billede af
hornet med dets ejendommelige fod. Derimod var dyret grif eller
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De hellige tre Konger bringer Jesusbarnet „guld, røgelse og myrrha skær“.
Billede i Niels Hemmingsens postille. Gaverne svarer fuldt ud til det 16.
århundredes forestillinger om kostbarheder. Den knælende konge over
rækker en hel kasse mønter, kongen til højre holder to pokaler oven på
hinanden, og den tredje konge rækker et drikkehorn frem - en ret dege
nereret udgave af hornet vel at mærke. Det er her reduceret til en over
del på en kunstfærdig fod.

gam selv aldrig bragt til Europa. Det var kun foster af en vild ind
bildningskraft, når nogen påstod virkelig at have set det og at kun
ne gengive det.
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Ved denne kirkelige tilegnelse var drikkehornenes stilling med ét
blevet en anden. De var vel ikke ligefrem blevet kristnede, men
de var, ved at bringes som offer af de hellige trekonger, rykket ind i
den fromme klasse af udøbte, der alle pegede mod Gud. Det var nu
ikke blot værd at gruble videre over, om ikke måske „grif“ og „ke
rub“ var det samme, så at griffen selv stod som vogter ved den luk
kede dør til paradishaven. Det var i hvert fald en given sag, at
enhver nordisk gejstlig nu kunne være bekendt både at eje og drikke
af et drikkehorn, især da, når det var en ægte „grifsklo“. Der var in
tet vanhelligt i, at de samme læber, der om morgenen ved messen
havde nydt herrens dyre blod af kalken, ved middag berørte det
sted, hvorved herrens barnemund vist engang havde hvilet.
Når denne kirkelige sagndannelse har fundet sted er ikke let at
afgøre. Omkring år 1300 havde den længe haft tid til at virke. Gejst
lige var i hvert fald i hobetal besiddere af drikkehorn: kanniken i
Lund Toke (1338) ejede f. eks. tre almindelige, og desforuden en
„klo“ med sølvbånd om. Korsbroder Arne i Nidaros (1343) ejede
„en gambrsklo“. Ærkebisp Vinald af Trondheim bevidnede 1387,
at hans formand havde medtaget tre sølvbeslagne grifskløer til Dan
mark. Ærkebisp Aslak Bolt sammesteds ejede 1429 seks store sølvbundne horn og to sølvbundne forgyldte „kløer“. Af ærkebisperne i
Lund besad Niels (1379) fire horn og en sølvslagen klo, og Jakob
(1410) et sølvhom kaldet „grifsklo“. Provst Otto Bosøn kunne roligt
(1427) modtage en sølvslagen ægte „grifsklo“ som gave af dronning
Margrete.562
Benævnelsen „klo“ synes ikke at have været uden indflydelse på
den fod, som det efterhånden blev skik at have drikkehornet stående
på. Der lader til at have været en stigende tilbøjelighed både i Nor
den og andetsteds til at forme denne fod som et par kløer. Således
er den i hvert fald på hornet fra Busum i Ditmarsken, som er gen
givet side 183. På hornet derimod fra Køge skomagerlav var kløerne
endnu ikke vokset ud (side 187).
Trods al drikkehornets både hedenske, katolske og lutherske
støtte var det i det 16. århundrede dog i meget stærk tilbagegang
som virkelig brugsgenstand. Bekvemmere former havde afløst det
til daojio\ Man kan sikkert oå ud fra, at det hos adel 02; borgerstand
kun forekom som ærværdigt familiestykke, der toges frem ved en
kelt festlig lejlighed. Det gjaldt om de fleste af disse horn, hvad
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Måske den fornemste samling drikkehorn i verden tilhører Nationalmu
seet i København. Den rækker fra de „ægte“ middelalderlige horn uden
fod, som man ikke kunne lægge bort, før de var tømt, til de senere horn,
der - påvirket af kuvertbægrene - blev forsynet med en fod, så man kun
ne stille dem fra sig mellem skålerne. Til de sidste hører Køge skomager
lavs „velkomst“ fra begyndelsen af det 16. århundrede. I indskriften om
kring mundvigen hylder man jomfru Maria.
der siges om det, som år 1534 fandtes på Svanholm på Sjælland.
„Vi plejede at drikke deraf om julen.“563 På denne ene, årlige an
vendelse nær var drikkehornet hos de nordiske folks øvre lag ved
at glide bort fra den virkelige forestillingskreds og blive til et blot
sindbillede.
Første gang, vi ved, at et horn blev forarbejdet ikke til brug, men
blot som sindbilledlig genstand, var omkring år 1470. Da lod nem
lig Christian I lave af sølv og forgylde et stort klenodie i form af et
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drikkehorn, det såkaldte „oldenborgske horn“, der nu opbevares
på Rosenborg. Det var bestemt som gave til De hellige tre Konger
i Kölner Domkirke, såfremt det måtte lykkes kongen at få mæglet
fred mellem ærkebispen og domkapitlet i Köln, hvad dog ikke blev
tilfældet.
I det 16. århundrede var denne drikkehornets overgang til sind
billede endnu kun ved at begynde. Det hang endnu ved virkelig
heden gennem den årlige anvendelse i julen. Men forbindelsen
med det levende hornkvæg var for længst afbrudt. Okserne og deres
horn kom man måske endnu til at tænke på ved at se et krudthorn,
et blækhorn, et jægerhorn, men ikke ved synet af det kostbare og
ærværdige drikkehorn. Siden da og indtil vore dage er den blot
sindbilledlige anvendelse gået fremad med kæmpeskridt. Man fal
der nu ikke engang let på at drikke af sligt et horn. Og ingen, der
som barn har nydt et overflødighedshorn og siden som værdig
jubilar modtaget et drikkehorn i hædersgave, drømmer om, at de
begge har deres betydning fra den tid, da det ny indførte hornkvæg
for vore hedenske forfædre betegnede de to uhyre fremskridt: Til
enhver tid overflod af kød og nærende drikke.
Nordens bondebefolkning i det 16. århundrede stod fortiden nær
mere. Især i Norge, men dog også i Sverige og for en del i Danmark
var drikkehornene endnu ret hyppigt anvendt. Ud i marken og op
ad fjeld var derhos horn med told i en uknuselig flaske. Sådan
havde det sikkert altid været brug. Af et maleri i Risinge Kirke i
östergötaland fik man endda at vide, at også Noah havde drukket
af horn, som hans hustru fyldte for ham. At disse naturligvis havde
været godtfolk, kunne man tydeligt se af deres fornemme dragt og
snabelsko. Og selv om nu i mangen egn folkene på gården faldt fra
og ikke længer brugte drikkehorn, så erstattedes dette rigeligt ved,
Man mener, at det store gotiske drikkehorn i forgyldt sølv, der opbevares
på Rosenborg, af Christian I var tænkt som en gave til De hellige tre
Kongers grav i Köln. Men forudsætningen - nemlig en mæglingsaktion
mellem ærkebispen af Köln og hans domkapitel, der havde rejst sig til
oprør - blev en fiasko, og Christian skal da have trukket sin gave til
bage. Sikkert er kun, at hornet som tidligere stod på slottet i Oldenburg,
og som faktisk bærer det danske rigsvåben, i slutningen af det 17. århun
drede blev hentet til Danmark.
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Drikkehorn med bøjlehank, låg og små knopper af træ. Omkring knop
perne sidder ringe, som rasler, når hornet løftes. Hornet har fundet vej
til Tølløse på Sjælland, men det må være af norsk oprindelse. Den rige
udsmykning, benene, der gør det muligt at sætte hornet fra sig, hanken
osv. fortæller, at det er et ret sent horn - i realiteten ikke andet end
et drikkebæger, der stadig skatter til sin oprindelse ved at bevare horn
formen. (Nationalmuseet).
at alle højfolk, elverfolk og underjordiske bevisligt holdt ved. En
hemmelighedsfuld og stærk følelse af ærefrygt for drikkehornet vak
tes netop ad denne vej.
Hos Nordens bønder vedblev da i det 16. århundrede både jævn
lig brug og dertil svarende tilvirkning af drikkehorn. Hvor stærk
denne vedhængen ved det gamle har været, og hvor længe den har
holdt sig, kan ses af et lille træk, der på en gang angiver dens ned
arvede styrke og spiren til dens forfald. Da alt det fornemme, røde
trætøj, som i det 16. århundrede havde været moderne i Norden,
trængte ned til bønderne, fristede dem til efterligning og omfor
mede deres tidligere simple bordstel, så fik man vel nye træsager
nok til at drikke af, men savnede heriblandt de gamle drikkehorn.
Man skar da også disse ud af træ. Hermed blev den gamle ærbødig
hed bekræftet, men naturgrunden med det samme forladt. Man var
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inde på den vej - forflygtigelsens og sindbilledets vej - der hos fol
kets andre lag efterhånden havde bragt drikkehornets oprindelse
og brug i glemme.
Denne overgang varede hos Nordens bønder et par hundrede år.
Først omkring midten af det 19. århundrede var vistnok de sidste
spor af gammeldags drikning af horn i Norden forsvundet.
Vi er endnu i stand til at skelne enkelte trin i denne det oprinde
lige drikkehorns overgang til træhorn og sluttelige forsvinden. Bil
ledet heroverfor viser os et af de ældre trin, hvor hornet selv endnu
er et virkeligt oksehorn, men forsynet med en træhank og et trælåg
som på en drikkekande. Låg og horn er desuden prydet med ud
stående, drejede knopper, hvorom er lagt løse rasleringe af træ. Der
er bevaret to sådanne horn. Det ene er skænket til Nationalmuseet
i København 1823
en præsts enke i Tølløse på Sjælland. Det an
det findes i Oldsakssamlingen i Oslo.
Et sidste udviklingstrin viser billedet på næste side. Det er et
svensk drikkehorn fra Stenbrohult sogn i Småland, hvor det 1840 var
i en bondeslægts eje, og hvor Hyltén Cavallius så det. Det er helt
af træ, udskåret af tætknastet birkeved. Spidsen har form af et orme
hoved. Hele hornet er - som engang det fornemme trætøj på kon
gernes bord i det 16. århundrede - rødmalet.
Det drikkekar, der havde efterfulgt hornet, var skålen. Denne var
i det 16. århundrede allerede almindelig hos bønderne i Danmark.
I lensregnskaber anføres hyppigt bøder for at have slået hinanden
med skålen. Hvor det gik til på gammeldags vis, fandtes der kun én
til hele selskabet, idet øllet indbares i en bolle, hvori der svømmede
en skål, som alle skiftevis drak af.564 Mindet om denne måde at
drikke på er endnu bevaret i udtrykket: „at drikke en skål“, hvori
benævnelsen hårdnakket har holdt sig trods de senere kander, krus,
bægre og glas.
En ulempe var det, at enhver, der tog skålen for at fylde den,
nødvendigvis kom til at dyppe fingrene i drikken. Kun for en ringe
del blev dette undgået ved, som senere skik var hos bønderne i Sve
rige og Norge, at lade den lille, svømmende skål have to eller fire,
flade hanke som en slags udstående hjørner („snipar“). Sådanne
„snipskåle“ af træ - om end ikke selv fra det 16. århundrede, så dog
vistnok udskåret efter gamle forbilleder - fandtes endnu for kort
tid siden i brug både i Telemarken og i Småland. I bunden på en

Drikkehorn af træ fra Småland med en spids, der er udformet som et
slangehoved. Gengivet efter Hyltén Cavallius.
af de formentlig ældste er ridset et billede af den hellige jomfru
med følgende omskrift:

Drik og vær lystig
i omfang
o o væroærlio'
og i sengen kærlig!
Sådant er godt at høre igen
hos kvinder og mænd.565
En mere hensigtsmæssig form for svømmeskål var den, som senere
anvendtes hos bønderne i Norden, hvor den lille skål dannedes som
en fugl med høj hals, der anvendtes som hank (billede side 194).
Det var et betydeligt fremskridt, da man gik over fra øsning til
skænkning og følgelig opgav bollernes og skålenes fladere form og
lod dem begge blive slanke og hæve sig i vejret. Bollen afløstes her
ved af kanden, skålen af bægeret. Selvfølgelig skete dette ikke plud
seligt, men igennem mange overgangsformer, der alle var i brug i
det 16. århundrede. En af de mest bekendte var en krukkeagtig form
for skål eller bæger med gevirlignende hanke, så at den drikkende
kom til at se ud, som havde han horn. Denne slags skåle synes at
have været meget yndet i Norden i det 16. århundrede. Olaus Mag
nus fremstiller et drikkelag, hvor sådanne gevirskåle benyttes, skønt
der også står almindelige kander og bægre på bordet. Han har lig-
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nende skåle afbildet blandt datidens sædvanlige bordtilbehør. Et
sligt drikkekar, der har tilhørt St. Knuds Gilde i Kalundborg, beva
res endnu i det danske Nationalmuseum. I det svenske Nationalmu
seum haves flere (billeder side 30 og side 196).
Ligesom det havde været anset for raskt at sætte ikke skålen, men
hele bollen for munden, således herskede der fremdeles usikker
hed i, om det var kanden eller blot bægeret, der skulle drikkes af.
Medens man til daglig synes at have drukket af bægrene og brugt
kanderne til at skænke af (pibekander, tudekander osv.), blev der
ved højtidelige lejligheder, ved velkomstdrik og skåldrikning, gerne
anvendt en fælles kande, hvoraf alle drak, idet man uden tvivl heri
så noget gammeldags festligt og et udtryk for samdrægtighed.
I øvrigt gik det hurtigt således, at navnene på de større beholdere
- ligesom det i vore dage er i færd med at ske med benævnelsen
„flaske“ - gik over til at angive bestemte mål. Navnene „kande“,
„stob“, „stobken“ toges alle i brug som sådanne. Derimod synes be
holderen „potte“, hvoraf målet „pot“, aldrig at have hævet sig over
lerkarrenes række. Det senere mål „pægl“ betegnede ikke et særskilt
drikkekar, men kun afstanden mellem mærker i de store kander.
En sidste forbedring havde kanderne og bægrene fået, da man i
det 14. århundrede var begyndt at forsyne dem med låg5™ Herved
opnåedes ikke alene, at indholdet blev beskyttet mod luft og støv,
men tillige at man vandt en nem og passende måde at „kredense“
drikken på. Låget sad nemlig løst, så at den, der bød en anden at
drikke, kunne selv først hælde et par dråber fra bægeret i låget og
drikke vedkommende til, som tegn på, at det var ham vel undt, og
at der ingen fare var for forgiftning. „Kredensbægre“ var over
ordentlig almindelige i det 16. århundrede. Under en utallighed af
former, lige fra almindelige bægre til munke, jomfruer, strudsæg
osv. - den svenske prinsesse Anna fik endog til sit udstyr år 1563
„et forgyldt kredens, gjort som en kuskevogn“567 - havde de alle det
tilfælles, at de lod sig dele i to, et større og et mindre. Så vidt var
man altså nået i udviklingen. Men endnu syntes den offentlige me
ning ikke at have fældet nogen afgørende dom om, hvilket drikke
kar, der var at foretrække; med undtagelse af hornene var de alle
fremdeles at træffe på samme bord. Christian III ejede således to
store sølvboller samt fire skåle, der vistnok har været til at øse
med.568 Hans enke, dronning Dorothea, efterlod sig lignende skå13
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En „svømmer“ i form af en fugl. Medens øreskålene ikke er bevaret her
i Danmark, findes der en del yngre eksempler på, at man har brugt gen
givelser af svømmefugle - ænder og svaner - som øser, hvormed man øste
drikken op fra en stor bovle. (Lennart Larsen fot.).
le.569 Det var ikke blot en stakkels fyr som Hans Herold i Kø
benhavn (1524), der kun havde store kar at lade sine gæster drikke
af - han var i øvrigt vel forsynet: to sølvstobe og mindst 23 tinkan
der570 - Helsingør by lod ved en fest 1577 kongens hofmænd drikke
af de store, røde trækander.571 Og selv hos enkedronning Dorothea
synes det efter hendes efterladenskaber at dømme at have været
skik, at gæsterne drak af store kander. Hun efterlod sig nemlig en
mængde af de såkaldte „skovr“, drikkekar, om hvis størrelse man
kan danne sig et begreb, når man hører, at flere af dem vejede over
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150 lod stykket, medens hendes skænkekander i reglen kun vejede
omkring 100 lod.572 Hvad bægrene endelig angår, så var der en
mængde overgangsformer, fra de anselige stobe, der i sin tid havde
lånt navn til et mål på to potter, til de flade, skålformede „kovskener“ og de mange kredensbægre, spidsbægre med og uden låg osv.,
osv. Vil man ret have et indtryk af forvirringen, gennemse man blot
fortegnelserne over de kongelige beholdninger af sølvdrikkekar:
Frederik I efterlod sig 1 skål, 20 skovrer, 55 stobe, 23 bægre, 4 kan
der og 3 kopper.573 Christian III ejede år 1557: 2 boller, 4 skåle,
6 kander, 22 skovrer, 30 stobe og 11 bægre,574 og Erik XIV år 1565:
1 drikkeskål, 26 stobe, 4 kovskener, 2 „kartover“, 1 „mørser“, 87
kredensbægre og 8 bægre.575
Som om alt dette ikke var nok, stilledes der imidlertid endnu to
nye arter af drikkekar til datidens valg, det var stenkrus og glas.
De første omtales i begyndelsen af århundredet kun meget sjældent;
de, der forekommer, var i reglen forsynet med tinlåg. Mogens Gyl
denstjerne, der muligt på sine rejser eller ved tilfældige handels
forbindelser kan have skaffet sig dem, efterlod sig ved sin død 1569
en ikke ubetydelig samling.576 Henimod århundredets slutning
blev de derimod meget almindelige. Drikkeglas var ved det 16. år
hundredes begyndelse ganske vist noget mere kendt i Norden, dog
synes de slebne venetianske at have været både kostbare og sjældne.
Det var uden tvivl for at skaffe sig sådanne til billigere pris, at både
Erik XIV og Fredrik II hver især indkaldte venetianske glasmagere
til deres hof. For den ikke usædvanlige brug af drikkeglas i Norden
i århundredets begyndelse kunne det mulig tale, at der i Christian
II’s hofordning, hvor kongens daglige drikkekar omtales, bruges ud
trykket: „Min herres glas eller stob.“577 Brugen af drikkeglas var
i stadig stigen. År 1571 skriver Frederik II med egen hånd følgende
venskabelige tilføjelse under et brev til den tidligere fangne, sven
ske krigsøverste, Karl de Momay: »Jeg drikker eder et stort glas
med vin til, og det er alle ærlige danske og svenske mænds skål. Be
der eder, I vil gøre mig ret, som min gamle ven og gamle skalk.“578
At det ikke var nogen overdrivelse, når Frederik II her skrev at ville
drikke et stort glas, bekræftes ved størrelsen af det glas, som har til
hørt ham og gemmes på Rosenborg. Det rummer lidt over 3 potter.
At det har været brugt til at drikke til måls af, da kongen 1568
havde besøg af Vilhelm den Tavse af Oranien og dennes tre brødre,
3.
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Nationalmuseet ejer et enkelt eksempel på en gammel svensk „kås“ (se
side 30). Det er et meget smukt eksemplar fra o. 1400, og det har til
hørt St. Knuds Gildet i Kalundborg, hvor man brugte det, når man drak
nyoptagne medlemmer til.
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synes at fremgå af indskrifterne. Øverst, en tomme fra randen, just
ved 3-pottemærket, står Frederik H’s valgsprog og navn. Så følger
Vilhelm af Oraniens mærke, hans brødres og de danske gæsters.
Som det sømmede sig, var kongen i spidsen. Men ham fulgte flinke
folk. Selv den ringeste havde tømt halvanden pot. - Intet under,
at brudgommen ved brylluppet i Kana, da der begyndte at vanke af
den gode vin, formentes at have taget ligervis for sig af et lignende
glas (billeder side 200 og side 202).
Hvor almindelig brugen af glas var blevet efter århundredets
midte, fremgår måske bedst af, at der år 1568 kunne gives børn føl
gende anvisning om at skænke i glas:
Mjød, vin og deres lige
skal du sagtelig udi glasset „siige“,
men øl må du lade højt nedfalde,
at fråden stander til bredderne alle.579

Således stod altså forholdene: skåle, kander, bægre, krus, glas, alle
var de i brug. Så begyndte den samme trang til mangfoldiggørelse
at gøre sig gældende, der på borddækningens øvrige områder frem
kaldte almindelig brug af serviet og tallerken. Spørgsmålet blev nu:
Hvilken form og hvilket stof skulle her udvælges til at blive det al
mindelige? Det synes klart, at når det gjaldt om at forsyne hver
gæst med ét, måske med flere drikkekar, så var det rimeligt dertil at
vælge ikke de store kandeformer, men de små bægre. Og hvad stof
fet angik, så lå det nær at antage, at udviklingens gang her ville
blive den samme som på fadenes og tallerkenernes område: træ var
for tarveligt, glas og stentøj for skrøbeligt, tin derimod at foretræk
ke, for så vidt man ikke havde råd til det langt kostbarere sølv.
Udfaldet blev imidlertid et helt andet. Grunden var, at samtidig
med den nye trang til de mange drikkekar, vågnede en gammel lyst
på ny til live. Det var lysten til, når alt andet var taget af bordet,
og munterheden steg, at benytte drikkekarrene til venskabelige
kastevåben. Så længe det var de svære kander, der gik rundt, var
denne tilbøjelighed af flere grunde blevet holdt inden for visse
grænser. Men de nye småtingester syntes som skabt til slig benyt
telse. Og ganske naturligt uddannede sig da lidt efter lidt den syns
måde, at ved fester måtte småbægrene anses for at være givet til
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pris, enhver kunne kyle dem, hvorhen han lystede, de var bereg
net på kun at bruges denne ene gang. Men under sådanne forhold
skulle værten vel vogte sig for at sætte tinbægre, endsige sølvbægre
frem.
Det blev da kun træbægre, stenkrus og glas, mellem hvilke der
kunne være valget. I begyndelsen var træbægre afgjort de hyppigst
anvendte. Første gang, vi hører tale om dem til sådan brug, er lige
ved århundredets begyndelse, da der til Magdalene Krognos’ bryl
lup blev anskaffet fire tønder træbægre å 5 mk. tønden.580 Senere
kan vi forfølge dem jævnt hen gennem hele århundredet. Til et
gilde i Neustadt år 1533 for den senere Christian III med følge på
97 heste anskaffedes der således 120 træbægre.581 Under kongens
ophold på Malmohus 1541 måtte Hans Bægermager uafbrudt levere
nye skokke bægre, der kostede omtrent 4 kroner skokken.582 Til en
fest på Koldinghus 1547 forskrev Christian III 8 tønder bægre,583
og Frederik II bestilte til tre festlige lejligheder i årene 1578, 79
og 80 en halv læst træbægre hver gang.584
Træbægre havde imidlertid den mangel, at de ikke gav ret klang,
når de ramte. Stenkrus sprang itu med ganske anderledes knald.
Da priserne på stentøj dalede, begyndte det derfor også at optage
konkurrencen. Til de ovennævnte tre fester bestilte Fredrik II før
ste gang 100 stenkrus, og til hver af de senere 150.
Intet kunne dog sammenlignes med glas. De klirrede allerede,
når man stødte dem sammen, sprang med klang, når de ramte en
væg, og gav dobbeltknald, når de sloges igennem en af de ny ind-

To stentøjskander. Den venstre er af hvidt pibeler; den er prydet med
solclaterfigurer - fanebærer, trommeslager m. v. og bærer årstallet 1601.
Kanden til højre er noget ældre - formentlig fra midten af det 16. år
hundrede. Ligesom den første kande er den udenlandsk arbejde - sik
kert fra Rhinegnen; men tinlåget synes udført i Danmark. I hvert fald er
inskriptionen dansk, og den hentyder til den grove karikatur af paven i
selskab med djævle og vantro tyrker, der ses på kandens sider. Der står:
„Hvad agtes pavens stav / når træet fældes af / bort djævel, pave, tyrk /
nu lyses verden mørk / du djævel skal nu gå / i mørkheds dybe vrå.“
Ikke sjældent bar drikkekrus og -kander sentenser, der skulle styrke guds
frygten, og man undlod altså heller ikke at give den retirerende katolske
kirke et æselspark med på tilbagevejen. (L. Larsen fot.).
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førte ruder. De var da i alle henseender at foretrække. Men glas var
endnu i århundredets begyndelse dyrt, og Olaus Magnus beretter
også, at man netop på grund af denne folkets tilbøjelighed ikke
kunne indføre brugen af drikkeglas i Norden.585 Efter århundre
dets midte begyndte imidlertid forholdene at stille sig noget ander
ledes. Det var uden tvivl endnu en dyr spas, da Stockholms borgere
år 1563 lagde deres glæde for dagen over at være indbudt til jule
gilde hos Erik XIV ved at slå 174 krystal- og „slindeglas“ i stykker.580
Billigere var det allerede, da der år 1573 under Johan III blev sønderslået 375 glas.587 Først nogle år efter hører vi dog i Danmark
tale om at anskaffe en større beholdning glas til en bestemt fest.
Første gang var ved det oftere omtalte gilde, som Helsingør by gav
for Frederik II og hertug Ulrik af Mecklenburg i anledning af Chri
stian IV’s fødsel. Foruden de røde kander købte byen hertil også 200
glas,588 en idé, der synes at have gjort megen lykke. Ved de kort ef
ter følgende tre festlige lejligheder 1578, 79 og 80 optog Frederik II
den og anskaffede ikke mindre end 4000 glas hver gang.
En fest, om hvis tilberedning vi ved god besked, er den, der var
berammet til at holdes på Koldinghus i sommeren 1590 i anledning
af prinsesse Elisabeths formæling med hertugen af Braunschweig.
Denne fest kom dog ikke til udførelse, da kongen af Skotland for
inden ankom til Danmark, og formælingen derfor i huj og hast fore
gik allerede påskedag, idet den sloges sammen med de øvrige festlig
heder, der nu afløste hinanden på Kronborg. Til Koldinghus var

I 1568 - samme år som hertugen af Alba for alvor iværksatte det strenge
spanske regimente i Nederlandene, der snart skulle føre til åbent oprør mødte Vilhelm af Oranien og hans brødre Johan, Ludvig og Adolf kong
Frederik II. Den kommende nederlandske oprørsleder kunne regne med
sympati i det protestantiske Danmark, men heller ikke mere. Den danske
regering ønskede ikke at engagere sig i et opgør med Spanien - Europas
førende stormagt. Politiske følger fik Frederik II's møde med Vilhelm af
Oranien - en af datidens fineste og mest sympatiske statsmænd - altså
ikke; men der er levnet et andet minde om begivenheden - det eneste
helt bevarede normale drikkeglas fra det 16. århundrede. Det er et
yderst simpelt glas; men de sam-drikkende herrer har kradset deres navne
i det - sikkert med ædelstenene i deres fingerringe, og det gjorde det
værd at bevare. Glasset rummer ca. tre liter. (Rosenborg fot.).
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Brylluppet i Kana, billede i Niels Hemmingsens postille. Til venstre sid
der bruden med brudekrone på hovedet. Brudgommen tømmer et højt
rørformet glas af den type, der var almindeligt i brug i det 16. århun
drede. Maria bøjer sig mod sin søn og gør ham opmærksom på, at vin
forsyningen er ved at slippe op; men Kris tus vender sig med en let hånd
bevægelse mod vandbeholderne og forvandler deres indhold til vin.

der bestilt: 150 røde trækander, 9 tønder træbægre fra Finland, 300
stenkrus og 6000 glas.589 Disse bestillinger viser os det sidste øjeblik,
hvor endnu alle arter var til stede. Allerede 6 år efter til Christian
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IV’s kroning 1596 anskaffedes der kun glas, men dette også i solide
måder. Der bestiltes i alt, siger og skriver: 35.000 stykker.590
Hermed var den nye selskabelige periode indviet, der for Nor
dens vedkommende holdt sig indtil slutningen af det 18. århun
drede. Dens særkende bestod i, at enhver mere højtidelig fest burde
ende med ituslagning af det benyttede bordtilbehør. Så længe tin
endnu anvendtes til fade og tallerkener, holdt dette naturligt noget
igen. Men efterhånden som lertøj, fajance eller porcelæn afløste
det, udstrakte ødelæggelsen sig til alt, dugene og servietterne ikke
undtaget. Ved officielle fester på offentligt sted gik man derfor i det
18. århundrede ud fra som regel, at alt bordtilbehør bagefter ville
være at anskaffe fra nyt af. Stundom itusloges bohavet tillige. Hvad
der fra første færd af havde været særlig udsat, var vinduesruderne.
Man synes tidligt at have betragtet det som en slags skyldig høflig
hed mod værten at slå dem ud og lade nye indsætte med gæsternes
navne eller våbenmærker på. Christian IV gav i så henseende tonen
an. År 1598 f. eks. slog han efter endt lag ruderne ud i Sigvard Grubbes herberge i København. Året efter hedder det om hans besøg hos
apotekeren i Bergen: „Til sidst, da vi havde drukket tæt og danset
nok, slog vi alle apotekerens vinduer i stykker, og drog vi omsorg
for, at kongens og vore våbenmærker blev indsatte i dem til amin
delse.“591
De glas, der anvendtes i det 16. århundrede, var af meget forskel
lig godhed. Særdeles kostbare var de ovenomtalte slebne, venetian
ske glas og krystalglas. Ved århundredets midte betaltes f. eks. i
Stockholm „fenediske“ drikkeglas med 2 kroner stykket.592 De al
mindelige glas, som det snart blev skik at slå itu efter en gangs brug,
var naturligvis langt billigere. Første gang, vi hører billigt glas om
talt, er i årene 1508 og 1510, da kong Hans’ dronning Christine i
hvert af disse år fik „en tønde glas“ til Odense;593 dog er der endnu
en svag mulighed for, at „glas“ her måske kunne betegne andet end
drikkeglas, f. eks. buklede vinduesruder. Men omtrent fra århun
dredets midte kan vi med sikkerhed forfølge en fortsat række af pris
opgivelser og indkøb af billige drikkeglas. De kostede en 5-10 øre
stykket og sank mod århundredets slutning yderligere i pris.594 I be
gyndelsen købtes de pudsigt nok på apoteket. Frederik II lod natur
ligvis sine store indkøb besørge ved tolderen i Helsingør eller Kø
benhavn. Senere anlagdes der en indenlandsk glashytte ved Ry i
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Jylland; det var herfra, at de 35.000 glas til brug ved Christian IV's
kroning forskreves.
De almindeligst omtalte drikkeglas var „slindeglas“,595 „pas
glas“596 og „bennike“- eller som det fordrejedes: „bænkeglas“.597
Vi er nu ikke i stand til sikkert at bestemme enhver af disse arters
ejendommelighed, dog synes „slindeglas“ at have været smalle,
spidse glas. Pasglas har vistnok været af ens vidde foroven og neden
og afmærket, så at de kunne tjene til mål. Om bennike-glas ved
vi egentlig intet videre, end at de inddeltes i hele og halve bennikeglas og var meget almindelige. De 15000 af de til Christian IV’s kro
ning bestilte glas skulle være bennikeglas.
Trods det, at brugen af bægre og senere af glas tiltog så stærkt,
kunne dog, hverken i det 16. århundrede eller endog langt ind i det
næste, brugen af de store metalkander med rette betegnes som op
hørt. Om en fest hos Otto Gøye år 1634 meddeler således en af de
franske gæster, at man her skiftevis drak af guld- og sølv-drikkekar
og af glas.598 Grundene til denne hårdnakkede vedhængen var af
mangehånde art. Når det således på Roskilde landemode år 1615
endog ligefrem forbødes præsterne ved kalentegilder at drikke af
pasglas, og befaledes dem at holde sig til de gammeldags kander,599
så var grunden åbenbart den, at man i almindelighed ved disse ikke
kunne se, hvor meget der blev drukket, medens de gennemsigtige,
måske endog afmærkede pasglas tydeligt viste, om man havde gjort
ret besked. Hertil kom, at de nye skikke, der kom i følge med glas
sene: at knuse dem, slå ruder ud, danse med glas i hånd osv., med
rette måtte anses for upassende for gejstlige. Af stik modsatte grunde
derimod holdt andre på de gammeldags store kander. Kun af dem
kunne skåler drikkes, som det sig burde. Ifølge gammel sæd skulle
nemlig en skål drikkes således, at den store kande gik randen rundt
fra nabo til nabo; hver drak, så meget han kunne, og overleverede
den derpå med et håndtryk600 og en velsignelse (signe Gud! hvoraf:
singot!) til sin sidemand. Hvor det gik meget højtideligt til, var
dette ikke engang nok, men man skulle drikke skålen „på bare
knæ“, eller dog i det mindste med blottet hoved, og derpå overrække
kanden til sin nabo med nogle velvalgte ord. Var gæsterne mange,
kunne en enkelt skål således tage betydelig tid at drikke. Ved Johan
Oxenstiernas bryllup i Stockholm år 1634 varede kongen af Frank
rigs og dronningen af Sveriges skål, der dog blev drukket under et,
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halvanden time.601 I Danmark var man just i de samme åringer i
færd med at forlade den gammeldags skik og indføre den nu bruge
lige form for skåldrikning. På denne måde blev det Christian IV
muligt ved en fest at udbringe 35 skåler for kejseren, for kongen af
England, og derpå for enhver af de øvrige konger og dronninger i
kristenheden.602 Ved det ovennævnte gilde hos Otto Gøye blev der
drukket en „utallig“ mængde skåler.
Det 16. århundrede ud synes imidlertid denne form for skåldrik
ning at have været ukendt i Norden, man drak endnu stadig fra
nabo til nabo. I det københavnske bagerlavs skrå var det endog
ligefrem forbudt at drikke nogen til tværs over bordet, medmindre
det var fremmede gæster; ellers skulle man „drikke hverandre retsinnigens om til“.603 De skåler, der blev drukket, var i reglen „sund
heds-skåler“ eller „godt-år“, heraf den senere fordrejelse, at drikke
„god tår“.604
Når skålerne var forbi, gik man gerne over til den såkaldte maning, der bestod i at drikke hinanden til, stadig fra nabo til nabo,
enten „med et stykke af en sang“, som den anden skulle fortsætte,
eller efter forudgået aftale således, at kanden ikke måtte tages fra
munden, førend den var tømt. Denne måde anvendtes også stundom
ved rent tilfældige møder. En lille scene fra Ribe, der som alle den
slags naturligvis endte med sår og cfrab, sætter os levende ind i for
holdene. Det var en november aften 1573, da Poul Hansen, der al
lerede havde været inde to steder samme aften og yppet klammeri,
nu stærkt beruset, med sin kårde ved siden, blev lyst over gaden til
et tredje sted. Da han havde banket på og navngivet sig, blev han
lukket ind. Herinde sad fire borgere og drak. Nogle degne, det vil
sige disciple af latinskolens højere klasser, forlystede selskabet ved
at synge „diskant“. Mellem de fire gik et stenkrus rundt, som efter
vedtagen bestemmelse skulle tømmes af enhver i ét drag, hvis ikke,
skulle han have det fyldt på ny. Poul Hansen satte sig med sin kårde
i hånden på en kiste inden for døren. Da han fik kruset, drak han
Anders Sørensen til, men drak kun lidt, slog noget af øllet på gul
vet og befalede derpå en af drengene at fylde kruset igen, der kun
var halv tømt, og række det til Anders Sørensen. Denne gav imid
lertid tilbage med de ord: „Kære Poul! gør mig ret!“ Så slog Poul
kruset i hovedet på Anders Sørensen, hver drog sin kniv og Poul
Hansen blev såret. Der måtte nu hentes badskær. Poul blev forbun-
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Det enorme drikkekar af forgyldt sølv, der liar tilhørt Hans Skovgård og
Anna Parsberg. Det bærer årstallet 1577, hvilket er Christian IV’s fødsels
år, og det er sandsynligt, at det er udført som en dåbsgave til prinsen.
(N ationalmuseet).
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det, men var fremdeles ikke let at styre, da han lå bag sengeomhæn
get og morede sig med at rive forbindingen af og råbe: „En kande
øl! jeg vil drikke med Anders Sørensen/' Dagen efter døde han.605
En meget yndet form for „maningsdrik“ var at drikke af en stor
kande med indvendigt afsatte mærker, hvor det altså gjaldt om nøj
agtigt at tømme den fra det ene mærke til det næste. Mærkerne be
stod gerne i små knopper (pålar), og idrætten kaldtes at drikke fra
pæl til pæl. Heraf kommer den endnu brugelige betegnelse for
overdreven drik: at pæle, eller at drikke til pæls. Et fortrinligt eks
emplar af en sådan afmærket kande findes i Nationalmuseet i Kø
benhavn. Den er af forgyldt sølv med smukt udført, ophøjet ar
bejde, vejer 12 pund og 10 lod, bærer Hans Skovgårds og Anne
Parsbergs navn, samt årstallet 1577, og angiver i et vers selv sit navn
som: „Rosenblomme“:
„Mit navn det kaldes en „Rosenblomme“.
Billigt bør man favne mit komme.
Gæsterne vil jeg med kunsterne min’
- når udi mig skænkes den klare vin troligen tilhjælpe sorgen fordrive,
så de alle skulle glade blive.
Thi tag mig op og drik på love!
Det er den ret gamle vis til hove.“
En egen art drikkekar var dem, der gik under navnet „velkommen“.
Navnet skrev sig fra, at man brugte at byde nys ankomne gæster
dem til velkomst. Denne skik må have været af nordisk eller ger
mansk oprindelse og derfra bredt sig over det øvrige Europa, thi
mærkeligt nok forekom sådanne drikkekar rundt om i Europa un
der et og samme navn. På svensk kaldes de „vålkomma“, på dansk:
„velkommen“, på tysk: „Willkommen“, fransk: „vidrecome“,
spansk: „vellicomen“ og italiensk: „bellicone“.606 Formen synes der
imod at have været forskellig. Dog lader der sig i Norden efter
lutherdommens indførelse tydeligt spore en tilbøjelighed til at give
dem en tårnlignende form, i lighed med romerkirkens „ciborier“
(gemmested for nadverbrødet). Hvis dette også tidligere har været
tilfældet, lå heri en dristig sammenstilling, en betegnelse af disse
velkomstbægre som lægmænds kalk. De var særdeles yndede, og det
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Vel nok det 16. århundredes smukkeste danske drikkekar - Malmös St.
Knuds Gildes velkomst, en gave fra Frederik II til gildet, der ejer den
endnu. Den er udført i forgyldt sølv af en guldsmed i Antwerpen i
1550-erne. Kan beses på Malmöhus.
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ansås for en ære både at blive budt en „velkommen“ og at drikke
deraf, så at det kunne spores i kanden. År 1556 skænkede Frede
rik II, der dengang som prins holdt lystigt hof på Malmöhus, til
Skt. Knudsgildet dér i byen en storartet „sølv-velkomst“, som endnu
er bevaret. Den vejer henved 11 pund. Det er betegnende, at her
tugen af Württembergs ophold i Danmark fra den 24. juni til 4. juli
1580 - under hvilket han i øvrigt kun nåede til Koldinghus, hvor
han blev „fyrsteligt trakteret“ af Frederik II - ikke giver anledning
til stort andre bemærkninger i den derom førte rejsedagbog end
den, at hertugen fik en vældig, sølvforgyldt kande at drikke af, stor
nok til 16 personer, „hvoraf Hans Fyrstelige Nåde tog så voldsom en
slurk, at det vel skulle kunne spores, da han satte den fra sig“.607
År 1634 fik et fransk gesandtskab i Stockholm skatkammeret at se.
Blandt andre kostbarheder vistes der dem her fire store, sølvfor
gyldte „välkommor“, hver på 4 til 5 fods højde og så rummelige, at
man godt kunne putte et barn i dem.608 Som bekendt optog hånd
værkslavene siden skikken, og hvert lavshus havde sin „velkommen“
eller „velkomst“, der skulle tømmes af den, der første gang mødte,
medmindre han foretrak at løskøbe sig med en mønt, der da hyp
pigt til erindring blev fastgjort ved pokalen. Mange sådanne „vel
komster“ haves endnu.
Når man læser fortegnelsen over hin tids bordbesætning, er man
ofte i den største tvivl - og muligen er det gået gæsterne ved synet
af sagerne på samme vis - om det er kunstige drikkekar eller blot
bordpryd, man har for sig. Det vrimler med haner, gribbe, jom
fruer, riddere, bøfler, narre, munke og nonner, elefanter med blok
huse, heste, „perlemuttere“, trillebøre609 osv. En nøjagtigere be
skrivelse gør sjældent sagen mere klar. Man er lige så uvis om, hvad
der f. eks. skal forstås ved: „En perlemutter på tre forgyldte fødder,
frem i et underligt ansigt, øverst på hvilket en kupido,“610 som hvad
meningen er, når der iblandt Erik XIV’s bordsager nævnes: 6 heste
og „et bjergværk“.611 Kun én ting fremgår med sikkerhed, det er,
at det har været klenodier, der alene ved deres kostbarhed havde
krav på opmærksomhed. Med særlig agtelse omtales blandt disse:
skibe med fuld tiltakling, alt af forgyldt sølv. Maria Stuart besad et
sådant.612 Guldsmed Hans Ratt i Danmark måtte år 1588 lave
et,613 der rimeligvis blev en del af prinsesse Annes brudeudstyr.
14
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Det er dog næppe troligt, at noget af disse har overtruffet Johan
IH’s, der indvendigt var forsynet med et sejerværk, så at det til gæ
sternes fryd af sig selv kunne sejle bordet rundt.014
Ved fest optoges gerne midterpladsen på bordet af skueretter.
Datiden benævner dem ikke så, på svensk kaldtes de: „skog-etzer“,
på dansk: „skov-esner“, begge dele fordrejelser af det tyske „Schauessen“ og et udtryk for, at skikken var bragt til Norden fra Tysk
land. Det 16. århundrede og begyndelsen af det 17. var deres gyldne
tid. Man endte imidlertid med overdrivelse, og det var vistnok på
høje tid, da der år 1643 udstedtes kongeligt forbud mod at anvende
dem mere. Hermed ophørte skikken pludseligt.
I deres velmagtsdage havde de været noget overordentligt. Før
år 1500 var det uden tvivl gået dem i Norden som i Frankrig,015 de
indskrænkede sig til at fremstille et enkelt dyr, en svane, en hjort
eller lignende. Men efter år 1500 gav man sig i Norden som andet
steds dristigt i lag med større opgaver, fremstillede landskaber og
vidunderlige scener af historien og mytologien, ofte med anvendelse
af meget betydelige midler.
Allerede ved Magdalene Krognos’ og Tyge Brahes (astronomens
bedstefaders) bryllup i århundredets begyndelse hører vi tale om
skueretter. Tønnes Perlestikker var kunstneren, fem pund voks gik
med, og han blev lige så rigeligt lønnet for sin umage, som den
„Hans Wurst“, der blandede al klaretten.010
År 1568 er det hele hævet et trin op. Da prins Hans skulle have
bryllup på Koldinghus, skrev enkedronning Dorothea til sin datter,
kurfyrstinde Anna i Sachsen, for at bede hende om bistand. Hun
svigtede ikke, men sendte den lange vej færdige skueretter af suk
ker og voks herop, især prægtige landskaber med springvande.017
Hvor smukke disse end har været, kunne de dog sikkert ikke måle
sig med dem, der udførtes til dronning Sofies kroningsgilde 1572.
Om disse synger digteren:
Man bar og stateligt skovessen ind,
derpå var lagt stor flid og vind.
Af voks var de beredte så skønne,
en part som træer og urter grønne,
en part som fugle og levende dyr,
af dem lå somme under træ på lur,
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og somme med kunst var gjorte ret så,
at de omkring kunne løbe og gå.QiS
Vi ved desværre ikke, hvem der var mestre for disse kunstværker,
om indfødte eller fremmede. Men vist er det, at det blev indfødte,
der kom til at udføre alle de storartede arbejder, da i året 1590 kong
Jakob af Skotland og hertug Julius af Braunschweig, hver gift med
en dansk prinsesse, festligt skulle underholdes på Kronborg. Fire ma
lere og en svend arbejdede i lange tider på malingen og forgyldnin
gen, og en snedker i København fik ikke ubetydelig betaling alene
for de til skueretterne anvendte træstativer og stilladser. Mod så
danne værker var de kongelige skueretter, der brugtes på Dron
ningborg ved Jørgen Worms bryllup, på Kronborg ved Ditlev
Holcks og ved Morten Venstermands bryllup, ja selv ved forleningshøjtidelighederne i Odense og under Christian IV’s ophold i Oslo
1591, vistnok for intet at regne, om så end her forskellige provins
kunstnere trofast havde arbejdet på hvert stykke uger igennem med
svend og dreng.619
Noget endnu mere storartet blev dog ydet, da Christian IV år
1634 fejrede sin ældste søns bryllup og lod bordet være besat med
tre prægtige skueretter, forestillende Dianas jagt, Venus osv., og så
- man mærker overforfinelsen - ved hver ny anretning lod disse
fjerne og ombytte med andre endnu kosteligere.620 Oven på sligt
var der intet videre skridt muligt end det, som også skete 1643: helt
at forbyde dem.
Skueretterne var ganske vist for størstedelen dannet af gips,
voks og sukker. Dog stod de ofte deres prøve, ikke blot for synet,
men for smagen tillige. I „skog-etzerne“ ved en fest hos Erik XIV
år 1561 ved vi således, at kunstneren, mester Poul, havde vidst at
anbringe ikke mindre end 1 pund annis konfekt, 7 pund figner, 8
pund svesker og et helt fad oliven.621 Noget lignende må have væ
ret tilfældet i Danmark. I det mindste skelnes der oftere i samme
skueret mellem den egentlige skov-essen og så mund-essen. Omvendt
udgik der fra skueretterne en blændende glans, der lod sig spore
også på de spiselige sager. Ved festerne på Kronborg 1590 og of
tere022 hører vi, at de nærmeste postejer og marcipansager alle lige
ledes var forgyldt.
3.
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Anretningen og selve måltidet tog sig naturligvis højst forskelligt
ud alt efter de forskellige ydre vilkår. Hvor evnen til at give mål
tidet et lidt festligt præg ikke helt svigtede, fandtes der dog mange
småtræk, som afveg fra senere tids skik, men dengang var fælles
for høje og lave. Som rimeligt var, viste disse træk sig dog tydeligst
hos de ypperst stillede. Vi skal derfor især dvæle ved, hvorledes an
retningen hos sådanne foregik.
Når gæsterne var samlet, men førend man endnu var gået til
bords, foretoges håndvaskningen. Som før omtalt var dette en æld
gammel skik, svarende til fortids forhold og langtfra moden til af
skaffelse, så længe man endnu spiste uden gaffel og ikke turde gøre
regning på, at man havde vasket sig om morgenen. Indførelsen af
servietter begyndte dog at slappe skikken, som også vistnok altid
mere havde været en æresbevisning mod fornemmere oæster, end
egentlig en forpligtelse for alle. År 1568 kunne det derfor også skri
ves:
rent vand og håndklæde lad være til rede,
om nogen sig enten vil to eller tørre,
som sæd haver været i landet førre“22

Hos de højere stillede og især ved hoffet holdt skikken sig dog ufor
andret. Her havdes nøjagtige regler for, hvad enhver skulle foretage
sig under ceremonien. Ved Christian II’s hof skulle således mund
skænken give befaling til at bringe vandet ind, forskæreren holde
vandbækkenet, 00 „tindraoeren“ holde håndklædet, medmindre
der var nogen rigsråd eller anden rangsperson til stede, thi i så fald
skulle denne række kongen det og atter tage imod det, når det var
brugt.624 Et ganske lignende ceremoniel omtales i Rumpolts koge
bog af 1581625 og har vel altså været almindeligt i Tyskland. Endnu
lanot ind i det følgende århundrede brudtes håndvask ved hofferne
i Norden. En engelsk gesandt beretter år 1632, hvorledes hertugen
af Gottorp viste ham udsøgt høflighed ved at lade ham vaske sig
først.62G Ved den store fest, som Christian IV gav år 1634, da hans
ældste søn blev formælet, havde kongens kansler befaling til at
holde håndklædet for den kejserlige gesandt, rigsmarsken for den
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franske, og rigsadmiralen for den polske.627 Om en lidt senere fest
lighed i Sverige berettes, hvorledes Johan Oxenstierna, skønt selv
gæst, viste et fremmed sendebud ære ved at række ham håndklædet.628
Endnu på denne tid var det skik i Danmark også ved ankomst
at byde vand til håndvask og derpå vin eller øl til velkomst. En
fransk udsending fortæller, at da han kom til Helsingør, modtoges
han med vaskebækken og gyldenkande og to sølvkander med vin
og øl. Den lille fyr, der bød ham det, syntes at undre sig over, at han
ikke drak, nikkede derfor gemytligt til ham, tog sig selv først en
god slurk og rakte ham det derpå på ny. „Jeg laster ikke fremmed
sæd, men omtaler den blot,“ bemærker den franske rejsende i sin
dagbog.629
De til håndvask brugelige fade var enten de gammeldags „mol
luger“ (af det oldnordiske: „mund“ hånd og „laug“ vask), eller de
større og mere moderne håndfade og håndbækkener. Hos meget
velstående var de naturligvis af sølv eller endog forgyldt. For ikke
at forveksles med dybe fade i almindelighed, var de stundom forsy
net med en lille hane, eller som datiden kaldte det „pibe“ på
siden, til at lade vandet løbe ud af.630
Derimod var der med gydekanderne foregået en forandring, som
datiden knap var sig fuldt bevidst. Til håndvask før og efter måltidet
brugtes i det 16. århundrede og senere altid åbne vandkander, lidt
slankere, men ellers af form omtrent som dem, nutiden anvender i
vaskestel. Men herved var en talrig, gammeldags art blevet ledig.
Som bekendt havde romerkirken i umindelige tider krævet hånd
tvætning af den gejstlige ved alteret, førend han forrettede inesseofret. Hertil havde man anvendt gydekander, der i tidernes løb
havde antaget meget fantastiske former som: løver, hunde, fugle,
griffe, riddere til hest osv. Alle disse var i Norden blevet overflødige
efter lutherdommens indførelse. De var vandret over i de nye kir
keejeres besiddelse. Og på grund af deres smukke, ofte pudsige
former, havnede de fleste af dem som kærkommen pryd på bordet,
hvor de i reglen toges i brug som fornøjelige vinkander. Ligesom vi
ovenfor så, at de katolske „ciborier“ blev taget til mønstre for „velkomst“bægre, således blev her selve „akvamanilerne“ til vinkander,
begge dele uden at datiden vistnok mente noget bespotteligt her
ved. Som ved det øvrige inddragne kirkegods blev også her kun
mindsteparten anvendt i oplysningens tjeneste.

2 14

Fødemidler

I den katolske kirke foretog præsten under messen en rituel håndvask, og
hertil bragte man vandet i en fornemt udført vandkande kaldet en
„akvamanile“. Forbillederne for de europæiske akvamaniler var oriental
ske røgelsesbrændere udført i skikkelse af løver. De blev formentlig ført
til Europa i korstogstiden. I de nedre Rhin-egne opstod en bronzeindu
stri, og herfra importerede man til Danmark mange akvamaniler. De
fleste bevarede har den originale udformning som løver, men enkelte er
af et mere europæisk tilsnit - nemlig ryttere til hest. I Danmark kaldte
man dem „vandheste“. (Nationalmuseet fot.).

Et fælles særkende for datiden var, at opvartningen så vidt muligt
besørgedes af drenge eller ynglinge. Ved hoffet var det adelige
„småsvende og drenge“, en senere tids pager, der bar mad og tjente
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for borde.631 Rundt om på herregårdene var det en lignende be
sætning, ofte slægtninge af husherren, der selv måske havde gård
og gods i vente, men som alle måtte følge tidens skik og tjene sig op
fra neden, stå sultne med det store tinfad ud for den plads, hvorpå
de selv engang skulle sidde og tage for sig. Hos borger- og almue
standen var det enten husets egne, opvoksende sønner, som benyt
tedes, eller, hvor sådanne ikke fandtes, fremmede skolebørn, der
så bagefter som løn fik lov at nyde levningerne. Derfor indeholder
også alle datidens bøger om børnepligter nøjagtige regler for, hvor
ledes drenge skal opføre sig som opvartere.632 Fattige disciple i
skolernes øverste klasser havde ofte ad denne vej en art levebrød.
Især når de drev det til at blive „davidsdegne“, der med deres „da
vid“ - vistnok en slags fritegn til tiggeri633 - havde ret til at gå
rundt og synge, og samtidig blev løbedegne i de nærmeste land
sogne, kunne de nogenlunde slå sig igennem, indtil de fik en fastere
ansættelse. Et andet spørgsmål var derimod, om denne uddannelse,
der medførte så tidlig og blandet menneskekundskab, i og for sig
kunne kaldes heldig. Vordende præster måtte ofte her, når de tjente
for borde ved gilder, deltage i og stundom føre an til den drøjeste
spas. Man forstår så godt, at landemodet i Fyn 1580 søgte at sætte
en stopper for, at præster og degne senere opfriskede slige ungdoms
erindringer, og derfor under straf af embedsfortabelse forbød dem
at optræde som skaffere selv ved embedsbrødres bryllup.634
Førend måltidet begyndte, blev bordbønnen fremsagt. Dette ud
førtes altid af en af de unge opvartende. Derfor hedder det også:

men førend nogen ved maden monne røre,
da glem ikke velsignelse at gøre;
gudfrygtelig og adstadigt for bordet at gå
med sammenlagte hænder og åbenhovedet (dvs. barhovedet) stå.635
På prosa udføres anvisningen nøjere; især pålægges det de unge at
stå ret, i første position, med hælene samlet, og ikke lade sig friste
af sult til at skotte til maden i stedet for at holde øjet hæftet på hus
faderen.636
Bordbønnen var naturligvis ikke ens affattet, men flere forskellige
var i brug. En lød således:
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udi Jesu navn gå vi til bord
at æde og drikke på hans ord.
hannem til lov og os til gavn,
så æde vi og drikke udi Jesu navn.

Når bordbønnen var læst, kunne i almindelige hjem måltidet be
gynde. Ikke så hos kongen og de allerfornemste. Her skulle først
visse forsigtighedsregler iagttages. Den vigtigste blandt disse var at
sikre sig imod, at maden var forgiftet. Det er betegnende, at de to
konger, under hvem der tydeligt nok næredes størst frygt i så hen
seende, var Christian II og Erik XIV. Ifølge Christian ITs befaling
skulle først køgemesteren passe på, at der ikke tilstedtes „nogen at
komme ind i stegerset over min herres gryder, for mange sagers
skyld“.037 Dernæst skulle hver dreng eller småsvend, så såre han
havde båret et fad frem til bordet, straks løfte låget af og kredense
det og derpå lægge låget på igen.038 Endelig skulle i sidste øjeblik,
når kongen ønskede sig noget af, hvad der stod på bordet, forskæ
reren først kredense dette „for forgift, så at kongen bliver vel derfor
forvaret“.039 Lignende forsigtighed iagttoges af Erik XIV. Brødet
til kongen skulle således først kredenses af bageren, førend det ind
lagdes i brødkammeret. Når bordet dækkedes, skulle atter brød
svenden i forskærerens påsyn smage både på brød og smør, og
endelig skulle forskæreren i kongens påsyn gøre det samme, førend
måltidet turde begyndes.640
Ifølge anvisningen i mester Rumpolts kogebog var derimod
kredensningen temmelig intetsigende. Den bestod blot i, at forskære
ren stak et lille stykke brød på spidsen af forskærerkniven, lod
dette røre en for en ved alle de fremsatte retter og spiste det derpå.041
De to vigtigste blandt de opvartende var forskæreren og mund
skænken.
Benævnelsen forskærer brugtes ikke dengang, han kaldtes un
dertiden, men sjældnere, „forsnider“, i reglen derimod bisser.
Der udkrævedes mange egenskaber for at kunne gøre fyldest
i denne stilling. En bisser måtte hverken være for gammel eller for
ung, han skulle være af adel, have en let og sikker hånd og først og
fremmest megen øvelse. Det var slet ikke gjort med, hvad Christian
II’s hofordning bød ham: „at gange til bordet med reverentie og
neje, endog min herre er ikke der til stede“.642 Heller ikke det
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senere, større skrift om denne sag, „den valske forsnider“, berørte
endnu hovedpunktet, når den lærte, „gak med smukt, geradt liv og
venligt ansigt til bordet, kys hænderne, gør en reverents, sæt det
forehavende stykke i sit fad for dig, fat de dertil behørige knive, og
forret de sædvanlige ceremonier, idet du såsom snor kniven og gaf
felen omkring i et korses form, hvilket man vel kan kalde forskæ
rerens fægterophævelse; samme ceremoni skal gentages, når du
lægger kniven og gaffelen ned igen“.043 Det vanskelige kom først,
når bisseren derpå skulle tage hele stegen, fuglen, skinken, eller
hvad det nu var, på gaffelen med venstre hånd og holde den oppe,
medens han med højre i lette snit afskar stykkerne. Intet under, at
begge de to bøger, der efter midten af det følgende århundrede
udgaves i København herom: den ovennævnte „valske forsnider”
og „Neues Tranchier-Buchlein“, begge bestemt tilrådede først at
øve sig på dyreformede træklodser.
Det sidste skrift, der er udstyret med kobbere, giver måske det
bedste indblik i den vægt, som datiden tillagde hele denne sag. I
fortalen meddeler nemlig forfatteren, at da han, efter at have er
hvervet sig betydelig øvelse ved adskillige hoffer, engang opholdt
sig ved universitetet i Jena, anmodede de hrr. studiosi ham om at
holde et „collegium trenchitorium“, hvilket han mente ikke at bur
de undslå sig for; og da han senere ville forlade Jena, opfordrede
man ham til at „udgive sin videnskab“.644
Stilledes der så store krav, vil det forstås, at en rigtig flink bisser
var noget sjældent. Et par fortrolige breve, vekslet mellem enke
dronning Dorothea og hendes datter, kurfyrstinde Anna, giver os
oplysninger i så henseende. Det var prins Hans’ bryllup, der forestod,
og moderen havde, som vi ved, udbedt sig fra Sachsen både skueret
ter og alskens konfekt, ønsker, der fuldt ud blev opfyldt. Kun ét blev
ikke opfyldt, det var det, der gik ud på „at sende nogle adelsmænd
med op, der kunne skære for ved brylluppet“. Hertil svarede kur
fyrstinde Anna: „Det forholder sig med dem fra Mcissen ganske
som Eders Nåde klager over med hensyn til holstenerne, at kun få
unge mennesker af adelen mere ret lægge sig efter at skære for. Og
selv om man kan finde enkelte, der gøre det nogenlunde, så ere
disse hovmodige og storagtige, af det lidet de kan. Men sendte jeg
nu Eders Nåde uvillige og udygtige folk, så ville Eders Nåde ikke
være tjent dermed, og mig ville det geråde til skam og ærgrelse;
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derfor beder jeg datterligt, at Eders Nåde vil heri have mig und
skyldt.“045
Medens der af bisseren krævedes både anstand og færdighed, var
det egentlig kun det første, hvorpå det kom an for mundskænkens
vedkommende. Mester Rumpolt betegner hans pligter således: „En
mundskænk har det vigtigste hverv af alle. Han skal have fine, ade
lige, subtile og hvide hænder, og på den ene finger en smuk guld
ring med en kostelig, lysende sten. Når han vil give sin herre at
drikke, skal han løfte bægeret med låget på i vejret, holde det foran
sig med lige, fin, mønsterværdig, sirlig og standhaftig arm og se
glad, friskt og vakkert op.“040 Det var egentlig det samme, der
udtryktes, blot i en lidt simplere form, når det på dansk hed, at
han skulle have spist i forvejen, møde vasket og måtte ikke have
vorter på hænderne.
Den eneste kunstfærdighed, der krævedes af mundskænken, var
den, som også andre hyppigt havde anvendelse for: at kunne kredense et bæger således, at der, idet han skænkede i det løse låg, ikke
spildtes noget fra låget atter ned i bægeret.047
Et måltid kunne vare overordentlig længe. Man havde eksempler
på, at det kunne trække ud i seks timer og længere.048 Stemningen
ved det skiftede derfor naturligt efter de forskellige tidspunkter.
Meget kunne gå an på slutningen, som ikke sømmede sig ved be
gyndelsen. De regler for god tone, som vi endnu har opbevaret,
fandt da vistnok særlig deres anvendelse ved måltidets begyndelse.
Slutningen synes, i det mindste ved fester, altid at have været noget
regelløs.
Blandt disse regler lader der sig udskille et dobbelt sæt, nogle der
lå under, andre der lå over nutidens sømmelighedsbegreb. Til
de første hører alle disse forbud mod at møde snavset, slå knokler i
hovedet på hinanden - dette måtte endog gentages så sent som i
hertug Hans Adolf af Plons hofordning af 1687049 - slås, bande,
vælte drikkekander osv., osv.
Medens vi på forhånd kan gætte os til de fleste af disse, gælder
dette ikke om den anden art. Hertil hører i første række den regel,
at man, når noget bliver budt, altid skal begynde med at svare:
Nej tak! I sin allersirligste form udtrykkes dette i skriftet: „Alle
kristelige og dyderige jomfruers æreskrans,“ hvori det hedder: „Når
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noget godt bliver lagt høviske jomfruer for, skulle de først med tugt
forsage det; men nødes de ydermere, da skulle de tugtelig med en
kniv skære lidt deraf; det andet skulle de lægge fra dem igen eller
også for den, der sidder næst hos dem, om det er en kvindeperson
og deres jævnlige/'650 Den samme regel gentages under forskellige
former for skolebørn - „sig svagt: Nej tak! når man byde dig, hvad
du ønsker“651 - og det er samme regel, hvis eftervirkninger den
dag i dag endnu tydeligt kan spores hos Nordens landalmue. „Æl
dre folk,“ siger Eilert Sundt om bønderne i Norge, „holde hånden
imod en gang eller to, når der bydes dem noget. Yngre folk deri
mod, som ikke længere holde sis; så ganske til de ældre tiders skik,
ere ikke fuldt så „vare“ [hensynsfulde] af sig. Men selv disse begynde
dog ikke at spise øjeblikkeligt.“652
Hvad det råd angik, at lægge en del af, hvad der var budt en, for
sin nabo, måtte man dog være varlig. Det gentages ganske vist ofte
re, f. eks.:
lægges for dig det kræsen monne være,
byd ham det selv med lige ære.
Vil han endelig du skal det have,
annam det og tak ham for sin gave.
Skær lidt deraf, vær ej sen,
læg for din nabo, hvad du haver igen!

Men der tilføjes følgende højst nødvendige forsigtighedsregel:
du skal for ingen lægge eller skære,
som i nogen ypper stat (højere stand) monne være,
thi du kan derfor utak få,
endog du gør det i en mening go.653
Selv de skønneste regler kan imidlertid misbruges. Det er sligt der
sigtes til, når det forbydes børn at bide af et stykke og, såfremt det
ikke behager dem, atter at tage det ud af munden og, under på
skud af at det er lækkert, anbringe det på naboens plads.654
Lige så upassende som det var at sige: Jo tak! når der bødes en,
hvad man ønskede, lige så upassende var det at svare: Nej tak! når
der bødes en, hvad man ikke ønskede. I så fald skulle man give et
forblommet eller spøgefuldt undvigende svar, f. eks. når det var en
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dreng, der bød en, sige til ham: „du skal få svar, når du bliver vok
sen“055 eller lignende. Med drikke var det langt lettere at svare
nej, thi:
er det så, dig tørster ikke,
hold til munden, lad som du monne drikke.056

Foruden disse anvendtes en del høfligheds- og omhyggelighedsud
tryk, som nu er gået af brug.
Deres hovedindhold var ønske om sundhed og forsikring om ven
skab. Et betydeligt afløb fik de naturligvis gennem skåldrikningen.
Et venskabstegn, som desforuden hyppigt brugtes, var håndsræk
ning. Fremmede, der gæstede Norden, udtaler deres forbavselse over
de talrige håndtryk og velsignelser, som her veksledes. Når man
kom; når kanden gik rundt; når måltidet var til ende; ved enhver
lejlighed greb alle hverandres hånd, rystede den og sagde: velkom
men! velbekomme! signe Gud! eller lignende. Ja om så en kun
et øjeblik forlod bordet, kom ved hans genindtræden alle ham i
møde med udstrakt hånd for at ønske ham velkommen.057 Hvor
stemningen var mere løftet, holdt man sig ikke blot til håndsræk
ning, men gik videre til omfavnelser. En udlænding beskriver en
fest hos Christian IV således: „I dette land drikke ikke alene de, der
sidde ved bordet, men også tilskuerne drikke på hinandens sund
hed og opmuntre hinanden til at drikke. De omfavne derhos hin
anden og forsikre hinanden vekselvis om deres venskab, hvilket i
forening med klangen af trompeter og fløjter gør en ikke ringe
Støj.“°58
Retternes sammenstilling og anretningens hele gang afveg betyde
ligt fra nutidens. Det synes at have været brug til daglig om ikke
just ligefrem at sætte alt ind på én gang, så dog i det mindste at lade
fadene blive stående på bordet, så at man til sidst uhindret af alle
bånd kunne skiftevis spise af, hvad man lystede. Ved fest var dette
umuligt alene af hensyn til pladsen på bordet. Man brugte da at
inddele måltidet i flere træfninger, mellem hvilke alt blev bortta
get, så at man kunne begynde helt forfra; hvor det gik overdådigt til,
endog med nye skueretter og andre duge.
Hvis vi tør slutte fra franske forhold, så var planen med denne
ordning den, at første anretning skulle omfatte blot kogte sager,
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I 1571 udsendte man romanen „Unge karles og drenges spejl“ på dansk
- en meget moralsk fortælling om to unge mænd, en ridders og en bon
des søn, og om deres vej gennem livet. Romanen var oversat fra tysk, og
også den danske udgave blev trykt i Lübeck. Bogens illustrationer er
altså nordtyske, men gengiver sikkert forhold, som danske læsere kunne
genkende. Her ser vi en fest. Parret midt for bordet fatter om det samme
krus og er med de ledige hænder på vej til at fatte om hinanden også.
Til højre musicerer en sækkepibeblæser, og foran bordet er mundskænken
ved at skænke op. (Det kgl. Bibliotek).

anden anretning stegte og tredje frugt.059 Denne tvang pålagde
man sig dog ikke i Norden. Ganske vist lod man altid sidste anret
ning være dessert, men for de tidligeres vedkommende fulgte man
i det mindste i Danmark de besynderligste regler. Heraf skal vi blot
fremhæve, at der burde begyndes med en solid steg, derpå følge
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kødsuppe, senere hen midt iblandt kødretter en kage, og det solide
re måltid afsluttes med fisk. Derimod overskred man, så vidt vides,
aldrig i Norden - således som i Frankrig under Henrik III - de tre
anretninger. Selv ved Christian IV’s mest storartede fester var der
altid kun tre opbæringer eller sæt, som det i datidens kunstsprog
kaldtes.
Man ville meget misforstå forholdet, hvis man anslog disse tre
„sæt“ til at svare til tre retter i nutiden, kun med den forskel, at der
dengang var givet noget friere valg for at ramme enhvers smag.
Herimod stred både retternes uensartethed inden for hvert enkelt
sæt, den omhyggelighed, hvormed retterne blev nummererede, og
endelig den lange tid, der blev anvendt til ethvert sæt. Ved den
kongelige bryllupsmiddag i København 1634 var man to timer om
hvert sæt; ved en kongelig middag et par år tidligere, om hvilken vi
tilfældigt ved besked, havde man været henved tre timer om hvert
sæt, idet man sad til bords fra klokken 11 formiddag til henimod
aften.600 Meningen var åbenbart, at hver enkelt ret, hvoraf de tre
sæt bestod, skulle nydes af enhver gæst og helst i den rækkefølge,
hvori de var angivet. Hermed stemmer også, at man ikke i Norden
indlod sig på overdrivelser, hvad retternes antal angik. En middag
som den, det berømte handelshus, brødrene Fugger i Augsburg un
der rigsdagen 1582 gav for kejseren og de tyske fyrster, om hvilken
rygtet meldte, at den havde bestået af ikke mindre end 247 retter601
- en sådan middag ville efter nordiske begreber have krævet mindst
et døgn for at spises til ende. Vel vidste rygtet også i Norden at
melde om umådelige tal på retter. Således skulle f. eks. Christian IV’s
ældste søn år 1638 på Nykøbing Slot have givet en middag på 120
retter for en af sin faders embedsmænd.602 Men denne beretnings
pålidelighed afkræftes betydeligt ved, at man ellers aldrig i Nor
den, selv ikke ved de største, kongelige fester, hører tale om mere
end 12-15 retter i hvert sæt, altså ikke over i alt 50 retter.
Om sammenstillingen af disse retter får man det bedste begreb
ved nærmere at betragte spisesedlen for måltider, som virkelig er
blevet holdt. Vi besidder ingen optegnelser herom for Nordens
vedkommende fra det 16. århundrede. Derimod har vi fra den før
ste tredjedel af det følgende århundrede meddelelser om, både
hvad der i Danmark er blevet trakteret med ved adskillige private
festligheder, og hvad Gustav Adolf år 1623 en uge igennem daglig
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har nydt til middag og til aften. Der er ingen grund til at antage,
at disse måltider har afveget væsentligt fra tilsvarende i det 16. år
hundrede. At de, dengang de holdtes, ikke har været enestående,
men svaret til skik og brug, fremgår af, at optegnelserne øjensyn
ligt er foretaget af husmoderlige grunde for at benyttes en anden
gang ved lignende lejlighed. Vi skal anføre et par af dem.
Ved den middag, som gaves ved „kanslerens piges bryllup i Kø
benhavn“ og som altså kansleren selv - hvem dette nu monne have
været - har bekostet, gaves der følgende retter:
1. rådyrsteg - 2. kirsebærsuppe - 3. hønsepostej - 4. karper - 5.
krumbakkelser - 6. et stykke sprængt oksekød med kødpølse på „og
så med ister“ [medisterpølse?] - 7. kalvesteg - 8. gedde - 9. lamme
kød - 10. mandelkés - 11. tærte - 12. negenaugen - 13. grisesteg 14. østers - 15. gåsekråser - 16. krebs - 17. rav og rækling - 18. hak
kelse.603
Ved „Karen Brahes barsel i Odense“ 1637 fik man om søndagen
til 1. sæt: dyresteg med ribssaft - suppe - gedde med roer - hønse
postej - gåsesteg med agurker - karper - sukkerbrød - peberrods
kød. Til andet sæt: lammesteg med rødbeder - krebs - mandelkés en tærte.
Den mad, som „kom på kongens bord til Axel Juels og jomfru
Lisbeth Friis’ bryllup“ 1635, var følgende: første sæt: 1. kalvesteg 2. pomeranssuppe - 3. lammesteg - 4. fersk fisk - 5. kogte kapuner
- G. marcipan - 7. salt oksekød kogt med peberrod og korender 8. krebs - 9. stegte fjerhaner - 10. kirsebærtærte. Som „bifade“ til
dette sæt anrettedes: 1. stegte kyllinger, fyldt med æbler og rosiner
og med klaret smør under, med mosede æbler i - 2. østers.
Andet sæt bestod af: 1. dyresteg - 2. stenbidere - 3. duepostej 4. kapuner - 5. kalvekød - 6. hakkepostej (?) - 7. sukat-tærte - 8.
rav og rækling - q. bedesteg - 10. fersk fisk. - Som bifade til dette
sæt anrettedes stegt, ræset laks og hane(?)-postej. Desserten anføres
ikke.
I Gustav Adolfs måltider lader der sig påvise et fælles gennem
gående præg, idet de alle begynder med et meget solidt underlag
af forskellige stege, derpå gennem et par lettere retter går over til
kogte kødspiser, så til fisk og endelig til forskellige postejer, hvor
efter det hele afsluttes med en eller to slags kager.
Den 12. februar 1623 f-eks. bestod middagen af følgende retter:
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Detalje af nadverfremstilling skåret af Lorenz Jørgensen til Farstrup
Kirke i Jylland o. 1650. På bordet står en kraftig lysestage og en kalk.
Kuvertopdækningen består af flade „diske“. (Nationalmuseet).

oksesteg, fåresteg, kalvesteg, stegte jærper, gæs, harer, høns og ur
høns. Så hvilede man lidt ud ved at nyde oliven, kaperssuppe og
slåen tillavet med vin. Men så tog man atter fat på en frisk med
ærter og flæsk, høns med kraftsuppe, oksekød med suppe, surt ok
sekød, hvidt oksekød, fårekød med rosiner, fårekød med rosmarin,
gåsekød med safran, harekød med brændt flæsk, og sort elsdyr
kød. Atter kom oliven, men denne gang for at indlede fiskeretterne:
fersk gedde med flæsk, fersk gedde med saltvand, østers med smør,
bergfisk med løg og salt laks. Derpå fulgte postejerne, nemlig ur
hanepostej og fårekødpostej og sluttelig sukkertærte og stenkager.GG4
Medens rækkefølgen i de danske måltider er fuldstændig vild efter
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nutidsbegreber, minder Gustav Adolfs om fransk køkken, blot taget
i modsat orden: steg, kogt kød, fisk, postej.
Over slutningen af enhver festlig middag hvilede der et tåget
skær. Ifølge reglerne skulle måltidet sluttes, som det var begyndt,
med håndvask:
Hent vand og håndklæde som førre,
om nogen sig vil toe eller tørre.
Tør dig efter kød og to efter fisk!
Så går du ren fra bord og disk.

Og med bordbøn som f. eks.:
Udi Jesu navn så have vi ædt.
af mad og øl så ere vi mæt.
Herre Gud give os deraf gavn,
at love og prise dit hellige navn!665

Men sligt kunne undertiden gå i glemme. Man forstå derfor den
bestemmelse i enkehertuginde Christine af Holstens hofordning af
1588, at marsken skulle slå tre gange i bordet med en stok for at
minde hoffolkene om at bede og takke Gud.666
En bestemmelse, som især ved det svenske hof oftere må gentages,
var, at når måltidet var til ende 02: kongen eller hertugen forlod
salen, skulle straks alle gøre det samme, og salen stå tom i halvan
den time.667 Denne bestemmelse var naturligvis truffet, for at ikke
konfektskålenes, fadenes og kandernes indhold skulle få fødder at
gå på. Men dette, at tæppet således skulle gå helt ned, stemte i øvrigt
også vel med det heles tarv.668
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Et sidste spørgsmål, som naturligt påtrænger sig, er: hvorledes be
kom denne levemåde datiden? Besvarelsen af dette spørgsmål er af
ganske særlig interesse, thi herigennem vil vi kunne gøre prøve på
vor hele opfattelses rigtighed. Det er jo klart, at hvis vi har haft ret
i at betegne tidens levemåde som et udslag af voldsom umådelighed,
så må det vise sig i de følger, som selve denne levemåde medførte.
Den første og mest umiddelbare følge måtte blive, at hver enkelt,
overfyldt med mad og stærk drik, blev beruset og nødtes til hurtigt
at afgive den alt for overflødige føde.
Vi har allerede tidligere ved betragtningen af brændevinens virk
ninger omtalt, hvorledes nydelsen af denne drik forflyttede beru
selsens tidspunkt til før middag. I denne sammenhæng, hvor det
gælder om at se, hvorvidt drukkenskab virkelig var et fælles sær
kende for tiden, må vi imidlertid betragte sagen nærmere fra for
skellige sider. Vi vil søge at måle tidens tilbøjelighed ved at under
søge tilstanden ved visse, særlige lejligheder, fremdeles hos de for
skellige stænder, de forskellige aldre og hvert køn for sig.
Der gives tre lejligheder, ved hvilke det falder unaturligt at mø
de beruset: for retten, når ens eget velfærd står på spil; i kirken
ved gudstjeneste; og ved dødslejet, hvor ens slægtning eller ven er
bortkaldt.
Hvad det første tilfælde angår, så har vi allerede set, hvorledes
både Helsingørs og Randers’ tingbøger indeholder en mængde ek
sempler på, at den indstævnte part mødte beruset for retten. Der
er ingen grund til at antage, at tilstanden har været synderligt vær
re i disse byer end i andre. Ligeledes har vi set, at regeringen nød
tes til at henlægge tiden for landstingets afholdelse til om morge
nen, om sommeren kl. 7, om vinteren kl. 8, for om muligt at hindre
parterne i at møde berusede.
Om forholdene under gudstjenesten vidner noksom de tidligere
omtalte utallige bøder for at komme drukken i kirken, spy i kir
ken, gå beruset til alters osv., osv.
Som bekendt foregik begravelser dengang i reglen fra hjemmet,
og ofte endnu på katolsk vis meget hurtigt efter dødsfaldet. Det
stemte med tidens sæder, at man efter begravelsen holdt en storar-
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Et festligt måltid i borgerlige kredse efter Marx Rumpolts „New Kochbuch“. En af gæsterne har fået for meget; han styrter ud ad døren og
„spyr“ - eller som vi siger: „kaster op“. Det ansås vel ikke ligefrem for
god tone, men var ret uundgåeligt under den almindelige overfyldning
med mad og drikke. Den franske gesandt Charles Ogier, der i 1634 var
til stede ved den „udvalgte prins“ Christians bryllup i København, be
mærkede, at efter de tyske gæsters ankomst, ligefrem svømmede slottet
af vin og øl, „og for at aflede og udtørre disse søer, blev der overalt på
slottets trapper med lige stor afstand anbragt kar og tønder, hvori de
drukne og fugtige drikkebrødre nok så bekvemt kunne komme af med
deres overflod og lade vandet.“ (Det kgl. Bibliotek).

tet fest, hvor det gik meget overdådigt og muntert til. Men striden
de mod al naturlig følelse skulle det synes at være, om slægt og ven
ner, med den afdøde endnu i huset, begyndte dagen med at holde
gilde og beruse sig. Ikke desto mindre måtte sligt år 1576 udtrykke
ligt forbydes den danske adel, fordi, som det hedder: „en stor part
af folket komme drukne og fulde til kirken og forholde sig fast
3.
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uskikkeligt med bulder og skrig, hvormed undertiden gudstjene
sten så forhindres, at præsterne med stor nød kunne fuldgøre deres
tjeneste“.669
Vi skal dernæst undersøge tilstanden hos de enkelte stænder.
Hvad først kongerne angår, så var Frederik II og Christian IV
begge meget hyppigt berusede. År 1560 styrtede Frederik II i vandet
med sin hest, da han beruset skulle ride over slotsbroen, og redde
des kun med stor livsfare. Et par år efter slog han i en rus ved søs
terens bryllup en af gæsterne, Johan Albert af Mecklenburg, på
øret, og kun med vanskelighed lykkedes det det øvrige selskab at
få skilt de kæmpende ad.670 Ikke uden grund begynder visen om
hans tog til Ditmarsken således:

Kong Frederik han sidder på Koldinghus,
med riddere oo-Q svende han drikker oood rus.
I brevene fra enkedronning Dorothea og hans søster, kurfyrstinde
Anna, udgør opfordringer til at holde måde med den overstadige
drik et oftere tilbagevendende omkvæd,671 og ligprædikenerne over
ham udtaler meget uforbeholdent, hvad vi også andetsteds fra kan
slutte, at drik voldte hans død. „Mange mener“ - hedder det i An
ders Sørensen Vedels tale - „at dersom hans nåde kunne haft lov
for fremmede fyrsters og legaters og andre sine gode mænds daglige
omgængelse til at holde sig fra den almindelige, skadelige drik, som
nu over alverden iblandt fyrster, adel og menigmand alt for gæng
se er, da synes det tor menneskelige øjne og tanker, at hans nåde
kunne have levet mangen god dag længere.“672
Om Christian IV har vi allerede hørt, hvorledes han ved slige
lejligheder slog ruderne ud. Om opholdet i Bergen 1599 beretter
en af deltagerne, at den 30. juni måtte de hvile ud, efterdi de da fra
den 22. til den 29., altså 8 dage i rad, havde gået i en stadig rus, „så
at naturen til sidst nægtede sin tjeneste, og det ikke var os muligt at
drikke mere“.673 Eske Brok, der har ført en nøjagtig dagbog og
med et kors betegnet, hver gang han har været drukken, ligesom
han stundom ved at fordoble korsenes antal har søgt at udtrykke
rusens størrelse, beskriver Christian IV’s senere ophold i Bergen
år 1604 således: Den 16. juli gik vi på rådstuen med kgl. Majestæt,
sager at forhøre. Samme dag var kgl. Maj. og vi andre lensmandens
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gæster. (Et kors.) - Den 17. var kgl. Maj. og vi andre bispens gæster.
(Et kors.). Væddede jeg med kgl. Maj. (3 kors.) - Den 18. var vi kgl.
Maj.s gæster. (3 kors.) - Den 20. var kgl. Maj. og vi andre borgme
stres og råds gæster. (Et kors.). Siden samme aften kom vi udi byen
og var både til Jørgen Friis’s og til Mogens Gøyes. (4 kors samt et:
Vorherre bevares!) - Den 22. havde kgl. Maj. den norske adel, fru
er og jomfruer osv. til gæst. (2 kors.).
Af fire dage i året 1609, på hvilke Christian IV var Eske Broks
gæst på Dronningborg, betegnes den første og sidste kun med en
kelt kors, men de to midterste hver med tredobbelt.674 En lille, sel
skabelig sammenkomst 1612 beskrives således: „Var Jakob Rosenkrantz og jeg Breide Rosenkrantz’ gæster, og kom kgl. Maj. derind
og havde en god rus og drak udi tre timer“. Ved den ovenomtalte
fest, hvor Christian IV udbragte de 35 skåler for forskellige fyrster
i kristenheden, måtte han til sidst bæres bort i en stol.675 En en
gelsk gesandt beskriver kongen således: „han drikker hver dag“,
eller som det et andet sted udtrykkes: „Han er jævnlig drukken,
som han nu var både lørdag og søndag, og som han ligeledes var om
mandagen. Man siger, at det her er skik at være fuld tre dage i rad.“
Hvor kraftig en natur Christian IV i så henseende havde, får man
måske det bedste begreb om ved at høre, at morgenen efter, at han
beruset var båret bort oven på de 35 skåler, red han allerede ved sol
opgang på jagt, mens hans hofmænd først højt op på dagen fik so
vet rusen ud.
Hvad tilstanden hos adelen angår, så skildrer kongens livlæge,
Cornelius Hamsfort, den således ved det 16. århundredes midte:
„De fleste danske, især af adelen, er overordentlig hengivne til drik
og kunne tilbringe nat og dag med at tømme bægre. Især er det
dem ikke muligt at holde et bryllup, gæstebud eller gilde, uden at
den ene maner den anden så længe til at drikke og gør selv be
sked, indtil de med tugt at melde spy øllet igen, og i tjeneres og
gæsters nærværelse uden mindste skam besørge andet under bordet.
Og når en, halvt eller helt bevidstløs, må bringes til sengs, så vækker
dette en uhyre jubel og giver anledning til en skoggerlatter.“676
Denne skildring er i god overensstemmelse med, hvad vi ellers ved.
År 1565 styrtede Jørgen Brahe drukken i vandet ved København
og døde et par dage efter.677 År 1576 under Frederik H’s besøg i
Mecklenburg døde to adelsmænd pludselig af drik, idet de drak
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„velkommen“ med kongen og hertug Ulrik.678 År 1580 faldt Josva
von Qualen drukken over rækværket ved slotsgraven på Gottorp,
blev i faldet hængende i sin guldkæde på en pæl og døde således.679
År 1590 kom grev Sten af slægten Tre Rosor ligeledes til skade un
der en rus og døde deraf680 osv., osv.
Om rus flere dage i rad har vi allerede anført, hvorledes Christian
IV og hans følge oven på den ensformige fart norden om Norge tog
erstatning i Bergen og var berusede otte samfulde dage igennem.
At dette ikke var noget helt enestående, kan ses af, at f. eks. Eske
Brok i april 1604 var beruset fra den 11. til den 14., og fra den 22.
til den 25., hver gang altså fire dage i rad.681 En beretning, der
giver godt indblik i forholdene, er beskrivelsen af en franskmands
afskedsvisit år 1637 hos Christian Ulrik Gyldenløve, Henrik Bjelke
og Josias Rantzau. Den lyder således: „Da jeg den dag, jeg afrejste,
gik hen for at tage afsked med dem, fandt jeg straks i en stor stue
ti eller tolv legemer udstrakt på gulvet. Efter at være skreden over
disse, så godt det var muligt, kom jeg ind i et værelse for enden af
stuen, hvor jeg så hr. Christian Ulrik og hr. Bjelke med andre af
deres selskab ligeledes udstrakt på gulvet. Da jeg imidlertid så dem
begravet i søvn og vin, trak jeg mig atter tilbage, uden at nogen
blev mig var.“682
Om præsternes drikfældighed giver bispernes og regeringens ud
talelser et tydeligt begreb. År 1566 klager således Sjællands bisp
på landemodet i Roskilde over „at præsterne holdt nattesvir med
bønder og borgere, hofmænd og adelsmænd“. Nogle år efter, år
1579, sendtes følgende kongebrev til landets bisper: „Vi forfare, at
mangensteds findes stor brøst hos provster og præster på landet og
i købstæderne, og at deres levned og lærdom ikke følges ad, men en
part af dem føre et utilbørligt levn i idelig drukkenskab“ osv.683
År 1628 kunne Sjællands bisp nævne 22 præster ved navn i hans
stift, der var i høj grad hengivne til drik, men endnu ikke havde
fået påmindelse af deres provster.
Det indtryk, som man herigennem får af præsternes drikfældig
hed, er snarere for svagt i forhold til det, som vort kendskab til de
virkelige forhold giver os. Under Christian III slog således præsten
i Andst i drukkenskab en uskyldig stodder ihjel.684 En præst i Hoja
og Starby i Skåne kastede fra prædikestolen en bog efter en bonde
og indlod sig drukken i slagsmål med sin provst.685 Præsten i
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Bønderne danser - og midt under dansen indtræffer et mindre uheld. En
af kavalererne kan ikke nære sig og må kaste op. Detalje af stenkrus
på Nationalmuseet.

Åstrup slog tæt uden for Ribe halvdrukken sin broder i hovedet
med sit spyd, så at han blødende faldt om og blev liggende; da folk
ville ile ham til hjælp, slog præsten dem væk med sin kniv.686 En
anden præst gav ved snapstinget i Viborg hr. Otto Skram sit banesår,
„som ulykken jo skal have en årsag“.687 Den store ildebrand i Ber
gen 1582 opstod ved, at en ung præst kom beruset hjem fra et bar
selsgilde og kastede en lysestage med et brændende lys efter sin
pige. Om præsten hr. Samuel sammesteds hedder det, at han ofte
drak sig så drukken, at han ikke kunne prædike for hæshed, og
drak stundom 10-20 gylden op og standsede ikke, førend han spye
de i kanden.688 Præsten hr. Morten „slog skallen ind i hovedet“ på
Henrik Skrædder, idet han dunkede ham 6 gange i hovedet med en
halvkande689 osv., osv.
En særlig uheldig art synes skibspræsterne at have været, hvis
liv om bord på flåden, hvor de kun nød ringe anseelse og mest var
henvist til omgang med folkene, næsten med nødvendighed måtte
medføre drukkenskab. Ledige skibspræster omtales oftere i Helsing
ørs tingbøger som deltagere i svir og slagsmål. En scene, lige beteg-
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nende for taler og tilhørere, var det, da en skibspræst om bord på
Christian IV’s flåde, under opholdet i Vardø, mødte beskænket for
efter kongelig ordre at begrave en hollandsk skipper, der var blevet
dræbt ved et vådeskud. Hans tale lød således: „Hvor han er født, det
ved jeg ikke, lige så lidt som, hvem der er hans forældre. Hvorledes
han har levet, er mig heller ikke bekendt. Derimod ved jeg til
punkt og prikke, hvorledes han er død. Men da I andre jo også
vide god besked dermed, så behøver jeg ikke at udbrede mig vidt
løftigt herom og slutter derfor hermed min tale. Amen.“690
En lejlighed, ved hvilken præsterne optrådte mange i flok og i
reglen endte med at blive berusede, var de såkaldte „kalentegilder“.
Herved forstodes gejstlige, selskabelige sammenkomster, hvilke hold
tes to eller fire gange om året, og ved hvilke man efter bestemmelsen
skulle i forening nyde et tarveligt måltid, ak imens man drøftede
sager af fælles interesse. Det var allerede en mislig indrømmelse til
tidens skik, når biskop Peder Palladius gik ind på, at der efter
middagsmåltidet, som måtte vare en timestid, skulle afholdes en
„hæderlig samdrik“, der kunne stå på en tre timer. At han bød en
hver straks herefter at tage hjem, medens det endnu var lyst, røber
kendskab til den tilstand, som dette drikkelag hidførte. Så det såle
des ud efter planen, var naturligvis selve virkeligheden langt værre.
Ikke blot hører vi om kalentegilder, hvor der trakteredes med 15
retter mad,691 men Peder Palladius giver selv kalentegilderne det
værste skudsmål ved at sige, at det „ikke kunne være gået værre til
ved oldtidens bakkanaler.“
At borgere og bønder med sådanne eksempler for øje måtte være
stærkt forfaldne til drik, følger næsten af sig selv. Det fællesindtryk,
som man for købstædernes vedkommende får af alle beretninger, er,
at enhver mand til stadighed om aftenen trøstede sig med kanden
og særdeles hyppigt gjorde dette i fællesskab med flere enten i den
finere rådhuskælder eller i det utal af herberger og kipper, som
fandtes i hver købstad. Og hvor kunne det være anderledes på en
tid, hvor der savnedes al offentlig adspredelse, hvor tobaksrygning
som avislæsning var ukendt, men hver enkelt behøvede 6 til 10 potter
øl blot for ikke at tørste. Nydelsen af disse og det, der gik ud her
over,7 måtte
efterlade
men00
sligt regnedes
7 nødvendigvis
O
o sig
7 o følger,
*
ikke. Det hørte med til daglig skik, ligesom støjen på de mørke ga
der, dundren på skodderne, den forvirrede blanding af berusedes
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Berusede personer Ipber stor fare for at blive overfaldet af bier, siger
Olaus Magnus. Til højre er et gæstebud i gang - i farlig nærhed af bi
staderne, der ses i baggrunden til venstre. To af gæsterne overfaldes af
bisværmen og styrter om, medens øllet sjasker ud af deres kander.
stemmer og våbenkl irren om rådhuskælderen. Det, der vakte op
sigt og blev optegnet, var først hvad der overskred dette, som når
f. eks. skrædderdrengene i Bergen fastelavn 1571, smittet af den
fælles bevægelse, også fik sig en halv læst øl og derpå drak uafbrudt
„dag og nat, dansede, trommede, hovérede og råbte“; eller når et
par folk sammesteds svor på at ville „drikke i dag, så at det skulle
spørges i morgen“ og derpå drak og drak indtil begge døde.092
Om tilstanden blandt bønder kan man danne sig et begreb ved
at sammenholde de tidligere omtalte utallige bøder for berusedes
optøjer i kirken med, hvad biskop Palladius finder det naturligt at
lægge landmenighederne på sinde i sine visitatsprædikener. Han
går ud fra som tilladeligt, at man „drikker en skål øl over tørsten“,
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men tilråder blot bestemt at gøre dette ikke i købstaden, så at man
drukken sætter hest og vogn til i mulm og mørke og måske selv
knækker halsen undervejs, men i nærheden af hjemmet eller helst
hjemme, „så kan du gå udi din seng, når som du haver fanget en
skål øl over din tørst“. Men, tilføjes der, „sæt ikke din hustru i rette,
når du kommer hjem, drukken og fuld, det gør ingen dannemand.
Gør det om morgenen, når I ligge tilsammen i sengen, eller når I
ere komne op og ere både fastende og ædru“.693 Fra en noget sene
re tid hedder det endnu om bønderne i Telemarken: „Når de gøre
gæstebud, og der findes nogen, som ikke bliver drukken, holdes det
for, at Guds forbandelse hviler over den person, hvorom man siger:
Gud nåde den, som Guds gaver ikke bide på. Hænder det, at gæster
ne i et gæstebud ikke blive drukne, går værten så bedrøvet omkring,
som om hans gård var afbrændt.“694
Betragter vi endnu drukkenskaben i forhold til de forskellige
aldre, så træffer vi i det 16. århundrede drenge lige så hyppigt
berusede som mænd. Dette skrev sig uden tvivl fra tidens skik at
lade skolebørn være opvartende ved gilder, hvor det næsten var
umuligt andet, end at det måtte gå dem som de voksne gæster. I da
tidens skolelove var det derfor også forudsat, at skoledrenge kunne
falde på at sætte sig til driks og f. eks. til Herlufsholm „lade hente
øl fra Næstved“, „søge kroer og kipper“, „blive borte og svire to til
tre dage“, „møde drukne ved middagsbordet“695 osv. Alt sligt var
naturligvis straf underkastet, men lige meget synes det at have
hjulpet. År 1600 hører vi således ganske tilfældigt om en skoledi
scipel, der „med såret arm og svarlig drukken“ kommer ned i råd
huskælderen i Ribe. År 1569 måtte landemodet i Lund anbefale
at lade „Peblinge, der toge vare på drik“, forvise af skolen. Om to
nen også i de bedst stillede hjem kan man danne sig et begreb, når
det i et brev til forældrene anføres som noget fornøjeligt, at deres
små sønner har drukket så længe forældrenes skål, „at de ikke kun
ne gå fra hinanden“.696
Betragter vi endelig drukkenskaben i forhold til de to køn, så vi-i
ser sig her kun en meget svag forskel mellem dem. Den er ikke til
stede hos landbefolkningen - det er lige så hyppigt kvinder som
mænd, der møder berusede i kirke. Den er heller ikke påviselig i
byerne - ifølge Helsingørs og Randers’ tingbøger kommer kvinder
såvel som mænd berusede for retten eller undskylder sig med ved
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Drikkeglas og bægre af sølv. Glasset er et jordfund fra Kongensmølle i
Nordvestsjælland; det er af en type, der var meget populær i det 16. år
hundrede og ofte ses gengivet på billeder af bordopdækning (se f. eks.
billedet side 35), nemlig et lavt, ret bredt glas, der er prydet med påsmeltede knopper. Ved at tilføje en kugleformet overdel til dette glas,
fik man den type frem, der kaldes rømeren. Denne blev ikke alene blæst
i glas, men - efter hvad flere jordfund bevidner - også smedet i sølv. Til
højre ses to sølvrømere fra begyndelsen af det 17. århundrede. De stam
mer fra et skattefund, som efter al sandsynlighed blev nedgravet under
kejserkrigen. Våbenskjolde og navnetræk viser, at rømeme tilhørte lav
adelsmanden Christen Harbou og hans hustru Birgitte Mund, som blev
gift i 1595. De boede på den nu forsvundne herregård Hvolris mellem
Viborg og Hobro. (Nationalmuseet).

den påtalte lejlighed at have været drukne. Hvor kvinderne ende
lig optræder alene, som jomfruerne i Maribo Kloster, hører vi, at
de „drikke sig daglig drukne, så at de ligesom søster Johanne Jens-
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datter ikke er i stand til at rejse sig fra jorden“.697 Den svenske
prinsesse Elisabeths ovenomtalte forbrug „på hendes eget kammer“
af indtil 8 potter vin daglig tyder heller ikke på afholdenhed. Der
imod synes der ved hoffet og i de allerfornemste kredse at have
hersket den heldige skik, at kvinder ikke overværede drikkelagets
sidste del. En fransk rejsende, som besøgte Christian IV’s hof og ud
taler sin forbavselse over den frie tone blandt de danske kvinder,
der altid er rede til at kredense drikken 00' ligesom deres navnesøstre, danaiderne, sørger for at få de tømte kar fyldt, tilføjer ud
trykkelig, at han dog aldrig ved sådanne lejligheder har set nogen
ærbar kvinde beruset.698
På denne sidste undtagelse nær har i øvrigt vor undersøgelse,
hvad enten vi så betragtede forholdene særskilt eller folket efter
stand, alder og køn, ført til et og samme resultat: at drukkenskab
var overordentlig almindelig i det 16. århundrede.
Hvad der gjaldt Norden, gjaldt ligeledes England og Tyskland,
derimod ikke Frankrig. Om dette land har vi bestemte vidnesbyrd
for, at man her i det 16. århundrede anså det for en skam at være be
ruset, oo- at den offentlige mening kun tilstedte englændere at vise
sio; drukne.699 Disse sidste havde både hiemme 0? i udlandet et
gammelt ry for drukkenskab. En rejsende i England 1598 meddeler
den karakteristiske oplysning, at man i London ofte kunne se be
rusede, der pludselig grebes af trang til idræt og i denne stemning
besteg tårne, hvor de så kunne sidde timevis og stille glæde sig ved
at lade klokkerne klemte.700 Tyskerne og hollænderne havde om
muligt et endnu værre ry end englænderne. Filip II søgte der
for også at vinde dem ved i deres selskab at drikke mere, end han
kunne tåle.701 En venetiansk gesandt gjorde den spydige bemærk
ning, at en „tysker, der er ædru, anses for syg“, og samtidig beteg
nede han livet i de højere kredse på en måde, der sikkert også var
anvendelig på forholdene i Norden: „Herrerne beruse sig hver dag,
og damerne ligeså, men disse dog ikke i så høj en grad som herrer
ne.“ 702
Den anden følge af den nordiske overdrevne levemåde måtte
være, at enhver nødtes til hurtigt at afgive den alt for overflødige
føde.
Det er i så henseende oplysende, at datidens lavsskråer forud
sætter det som en nærliggende mulighed, at gæsterne ved selskabe-
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lige sammen konister „spye“ eller „tee sig ubekvemmel ig“ på anden
led.703 At sligt virkelig hyppigt fandt sted og det både ved gilder
og selv i kirken, har vi ikke blot Cornelius Hamslorts ovenanførte
ord for, men tillige en samling håndgribelige beviser for i de mange
i den anledning betalte bøder. Om forholdene ved Christian IV’s
hof meddeler en fransk rejsende, at ved den store bryllupsfest 1634
„søgte en af de fornemste danske, som jeg ikke vil nævne, at trænge
sig ud af salen, man han kom ikke hurtigt nok og måtte give drik
ken fra sig derinde“. På slotspladsen „spyede“ en af følget, da senere
en gesandt kom fra visit hos en anden. „Os franskmænd,“ tilføjes
der, „syntes alt dette nyt og hæsligt; men da vi havde været et par
år blandt nordiske nationer, kom det os mindre fremmed for.“704

Prøven på vor opfattelses rigtighed er således ad dobbelt vej blevet
gjort, de nødvendige følger har vist sig virkelig at være indtruffet.
For så vidt er vor opgave hermed til ende. Men ved at standse her
vil vi dog kun været nået til en halv forståelse. Thi det er klart, at
et af to må have været tilfældet: enten har datiden delt nutidens
opfattelse af drukkenskab og dens virkninger som noget frastø
dende og modbydeligt. I så fald er det uforståeligt, at en ellers så
udviklet tid roligt skulle have fundet sig i alt dette. Eller også har
den haft et helt andet syn på dette forhold end vi. Men så hører da
tidens ejendommelige syn herpå med til den fulde forståelse. For
dømmelse af tidens levevis lyder imidlertid kun i ringe grad fra ti
den selv. Forklaringen
det hele
o må da lioge
00 i,7 at den har betragtet
O
anderledes end vi.
Vi står her ved et af de punkter, hvor det materielle og åndelige
mødes, hvor forbindelsen mellem et folks fødemidler og rent ånde
lige livsytringer viser sig. At betegne det ene blot som årsag, det an
det blot som virkning, går ikke an; begge er sider af et og samme,
led af livets det fælles kredsløb.
Til hin levevis svarede, på én gang som forudsætning og som re
sultat, begreber på moralens og sundhedslærens område, der var
vidt forskellige fra vore.
Undersøger vi nøjere, viser det sig, at under en let fernis af pligt
skyldig mishag med drukkenskaben lå en ganske anden opfattelse,
der udtrykte tidens egentlige og sande mening. Den pligtskyldige
mishag var i reglen lige så let gennemskuelig og nem at komme til
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rette med som i indskriften på hosstående sølvbæger med låg,
der angiver sig at være betalt i bøde for en rus. Indskriften melder,
at Christian IV og fire navngivne herremænd væddede om 30 daler,
der skulle betales af den, der i fasten før påske år 1600 først drak sig
drukken:
De, som sidst her skrevet står,
sig først forbrød en dag alene
- de ville gerne være for drik så rene.
Af deres penge er jeg gjort
og står nu for dig her på bord.
1600.

Den virkelige, ærlige mening var alt andet end angerfuld. Ifølge
denne var det at få sig en rus en i og for sig fortjenstlig gerning;
et tegn på, at vedkommende var en brav, flink, hæderlig person.
Ret at give sig hen var udtrykket for en god natur, ofte at være
drukken prøvestenen for en dygtig mand af den rette støbning,
uden svig.
Denne opfattelse er naturligvis mest iøjnefaldende i forholdet
mellem mand og mand. Cornelius Hamsfort udtrykker det såle
des: „I Danmark er ingen anset for at være flink i striden, uden
at han er fordrukken. Den, der ikke holder af drik, er til nar for
alle, han er en kujon, mangler æresfølelse og er en døgenigt.“705
Det er hertil det svarer, når f. eks. Sigvard Grubbe på følgende må
de skildrer glæden hos de to brødre, Hans og Frederik Ahlefeldt,
der efter års adskillelse uventet mødte hinanden på gaden i Prag:
„Brødrene blev højligt forbavsede og glade, og Hans tog Frederik
med til sit herberge og drak ham ordentlig på pelsen i anledning af
gensynet.“706 Det er fremdeles samme tankegang, når kurfyrst AuAt Christian IV ikke bare var den første i drikkeri, men også i afholden
hed - når det endelig skulle være, bevises af et sølvbæger, der til erin
dring om sin egen oprindelse har en primitiv versificeret inskription.
Den fortæller, at kongen væddede med nogle af sine mænd om, hvem der
kunne holde sig ædru længst. Indsatsen var 30 daler. To af deltagerne i
væddemålet drak sig imidlertid fulde samtidigt og kom hver til at betale
deres 30 daler. „Af deres penge er jeg gjort,“ siger bægeret, som altså be
står af 60 omsmeltede sølvdalere. (Rosenborg).
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gust, da han indbydes til Frederik II’s kroning, svarer med at for
lange „skriftlig løfte om konvoj for en god rus“, udstedt af kongen
på egne og undersåtters vegne; hvis dette dokument ikke ligger til
ham i Warnemiinde, agter han straks at begive sig hjem igen.707
Det er ligeledes det samme, når det mellem mænd er skik at
sætte på foden af brevet (til forklaring, som nu til dags: „I hast“)
den anbefalende bemærkning*: „Ved en god rus“.708 I denne forbindelse set falder der et nyt lys over Eske Broks dagbogsoptegnel
ser med de stadige angivelser af rusen og dens grad, over Sigvard
Grubbes meddelelser om de otte dages rus i Bergen osv. Ved siden
af oprigtigheden opdager man et tydeligt stænk af selvtilfredshed i
disse bekendelser. Et næsten pudsigt udtryk får den hele tankegang,
når den med ét stilles i klart dagslys ved at gengives af en udlæn
ding. En franskmand beretter således om sit ophold hos Frederik
III: „Man fortalte kongen, at jeg havde været meget beruset ved en
hoffest aftenen i forvejen, hvorover hoffet morede sig, og jeg blev
mere anset.“"™
Men også dybere end i det blotte forhold mellem mand og mand
lader tankegangen sig forfølge. Det er således en efter nutidsbegre
ber kun lidet hofmandsmæssig måde at omtale kongen på - men
ikke stødende for datiden - når en af Frederik II’s mænd som svar
på Birgitte Gøyes forespørgsel om kongens mening (om hende)
skriver tilbage: „Jeg førte eders navn på tale både i fuldskab og
ædruhed, men hans nåde omtalte eder ikke.“710
Det er også ud fra en anden tids forudsætninger, at de uforbe
holdne udtalelser ved Frederik II’s begravelse om drik som skyld i
kongens død må forstås. For os ligger der et skær af bagtanke over
de ord, hvormed Anders Sørensen Vedel afslutter sin omtale af kon
gens drikfældighed: „Men dette er nu forgæves at disputere om; dø
den vil have en årsag.“ Datiden, taler som tilhørere, forstod dem
sikkert ligefrem.
Sit klareste og os mest fremmede udtryk får dog tankegangen,
når det drejer sig om forholdet mellem forældre og børn, mellem
mand og kvinde, forholdet til kongen som landsfaderen, ja endog
selve det religiøse forhold.
Under Grevens Fejde trøster husholdersken på gården Valden i
Halland fru Sofie Eske Billes, der er skilt fra sine børn, med, at
de trives og har det ypperligt under hendes varetægt. Beviset her-
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for er - at de har været berusede. Brevet, som vi ovenfor har be
rørt, lyder således: „... Kære Fruel må I vide, at Erik Gyldenstjerne
og Henrik lille [et af de mindste børn] de drak så længe Eskes og
eders skål, at ingen kunne gå fra hinanden. Kære frue! må I vide,
at Henrik lille drak tillige ærkebispens skål ... Kære frue! kan jeg
aldrig fuldskrive, hvor smukke de er, børnene. Gud des lov have!
Kære frue! beder jeg eder gerne, at I tager eder ingen græmmelse
til for dem, thi dem skal intet skade, mere end I var selv daglig hos
dem.“711
Jens Brahe anbefaler sig til sin svigermoders velvilje ved føl
gende slutning på et brev:
„Allerkæreste moder! beder jeg eder gerne, at I ikke vil bede
ondt for den, der skrev dette, thi han havde en god rus, dér han
skrev dette.“11Næppe ville i nogen anden tid et ægtepar, der havde sørget for
en kirkes forskønnelse, lade sig selv afmale deri på en sådan måde,
som omstående billeder fra Hjørring Kirke viser (side 241). De
res lykkelige samliv synes skildret således: „Først søgte hun at
holde igen på hans drik; men sluttelig stod han selv for styret“.
Gengivelsen af denne fornøjelige udvikling overtræffes kun af et
kirkemaleri fra Stege på Møn, hvor den fulde ægteskabelige forstå
else er fremstillet. Parret ses her hånd i hånd, hver med et bæger i
den anden hånd, og midtvejs mellem dem en vinkande i reserve.
En østrigsk adelsmand, der havde opholdt sig ved Frederik II’s
hof, traf i Wien nogle danske og gjorde en fest for dem. Ved bordet
fortalte han dem, hvorledes han var kommet til Frederik II, ukyn
dig i drik, men af denne var blevet undervist i kunsten, hvori han
nu overgik de fleste. Han sluttede med at tømme en stor pokal med
de ord: „En sådan konge var det værd at dø for “713 Efter nutids
begreber mangler her et par led i tankerækken.
Den svenske dronning, Gunilla Bielke, melder i året 1590 sin
broder, at deres svoger, grev Sten Gustafsson af slægten „Tre Rosor“, er afgået ved døden. Hun skildrer først grunden til hans død
således: „Afgangne grev Sten havde i nogle dage været til gæst sam
men med andre og drukket spansk vin, siden havde de blandet alikant, og på lygten [til sidst?] øl deri, hvoraf han da blev optændt af
overflødig hede, gik siden ud og faldt meget slemt på sin højre side.
Og da han efter det fald kom til sit herberge, agtede han ikke faldet,
16
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I korbue vangerne i St. Olai Kirke i Hjørring har man fremdraget to
kalkmalerier dateret 1576, forestillende et fornemt par - på det ene står
hun med et halvfyldt glas i hånden, på det andet står han med det.
(Akvarel af Jakob Kornerup, Nationalmuseet).

men begyndte straks at drikke øl.“ Så lagde han sig på bænken for
at sove, blev heraf forkølet, fik sting i højre side, hvor han var fal
det, spyttede blod og døde syv dage efter. Brevet slutter således:
„Endog det er vor kære søster en hjertens ubodelig sorg, så har det
dog været os en trøst, at han er så kristelig og vel skilt herfra med en
ren samvittighed og idelig bøn.“714
Foruden dette helt fremmede syn på drukkenskabens moralske
side møder vi en fra vor højst forskellig opfattelse af beruselsens
ydre følger.
Det tydeligste udtryk for denne ejendommelige opfattelse er givet
i Henrik Rantzaus råd til sine sønner. For at forstå den fulde vægt
af dette vidnesbyrd må vi erindre, at det ikke er en mand af tvivlsomi rvgte. der i en krog tilhvisker sine børn en praktisk forsigtighedsrcgcl. Dei er Danmarks mest belevne hofmand, af ulastelig
vandel, højt anset ikke blot på grund af sin stilling og rigdom, men
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tillige på grund af dannelse og lærdom, en mand, der med ét ord i
alle henseender hører til sin tids ypperste - det er denne mand, der
i et offentligt skrift, bestemt til læsning for alle, meddeler sine børn
de bedste råd, han ved.
I sin omtale af beruselse går han først i nogen tid rundt omkring
sagen og anfører som det virksomste middel herimod at drikke med
måde osv. Lidt efter lidt nærmer han sig dog det egentlige kerne
punkt og tilråder: før bordet at drikke lidt absinth, spise 8 til 9
bitre mandler eller nyde lidt mælk, og ved selve måltidet ikke at
spise for megen solid føde til drikken, men indskrænke sig til søde
sager, konfekt osv. Selv har han megen tillid til en ametyst, som han
ved slige lejligheder bærer på brystet, og som påstås at hindre væ
skerne i at stige op til hjernen. „Det forekommer mig, at den hjæl
per. Hver tro dog herom, som han vil“. Midt i denne tankegang
kommer så med ét som et lyn på en klar himmel: „Det simpleste og
hurtigste middel er dog opkastning“. Derefter følger en vidtløftig
redegørelse, hvortil han et andet sted endnu en gang vender tilbage:
„så ofte jeg er nødsaget til at deltage i et vennelag og fylde maven
mere end heldigt er med vin, øl og forskellig slags kødmad, så giver
jeg mig frit hen til bordets glæder, for at jeg med større lethed se
nere ved opkastning kan blive af med alle disse sager. Bagefter
stikker jeg nemlig fingeren i struben og fremkalder således opkast
ning“. Herpå udvikles, hvorledes denne med mest velbehag lader
sig udføre. Venstre tommelfinger skal, medens det står på, være
presset mod det hule af højre hånd; værelset må være opvarmet,
en blanding af vineddike og rosenvand skal stå rede til tvætning
osv.
Sluttelig samles det hele i følgende ytringer: „Som sagt, jeg plejer
helst at sikre mig ved bitre mandler, ametyst, søde sager, kolde
dufte, som roser, violer og kamfer, hvis jeg af helbredshensyn ikke
vil lade den opkastning gå for sig, som jeg tidligere har tilrådet
eder.“
Efter disse så uforbeholdne udtalelser klinger med ét en hel ny
tone igennem. „Vælg nu det middel, der passer enhver af eder
bedst“, hedder det til afsked, men derpå slås der pludseligt over:
„Men det ved jeg vist, at beruselse er unaturlig og intet menneske
til både. Derfor håber jeg, at I vil huske på mine påmindelser og
- så meget selskabslivet tillader det - undgå dette farlige punkt. Ly3.
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En badstue. Til venstre ovnen, hvorfra badstuen fyldes med damp. Foran
ses et kar, som fyldes med vand fra et rør. En mand står med et birkeris i
venstre hånd; med sådanne ris piskede man løs på hinanden for at få
blodomløbet i gang. Om vinteren skulle dette formentlig - som det end
nu sker i Finland - gerne følges af en rulletur i sneen. På den trappe
formede bænk til højre sidder en mand med fødderne i vand og drikker
af et stort horn; en kande med yderligere forsyninger står parat. Den
stærke udsvedning krævede naturligvis indtagelse af store mængder øl,
hvad der igen gjorde det fælles bad til en særlig forlystelse. På hans ryg
sidder fire „kopper“ af kohorn. Kopsætning og åreladning hørte nemlig
i middelalder og langt ned i nyere tid til den almindelige hygiejne. Man
lod sig regelmæssigt tappe for blod - en af de fire „legemsvæsker“, der hvis de var til stede i for stort mål - ifølge den klassiske lægekunst ville
påvirke ens velbefindende i ugunstig retning. (Olaus Magnus).

der hellere den Gud, der forbyder det, end at I skal frivilligt hid
føre eders død for kammeraters og venners skyldr715
At denne slutning, der lyder nutiden så forståelig, blot er en for-
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mel advarsel, en stump af en fremmed tankegang, et pligtskyldigt,
men tomt forbehold, der ikke videre forfølges, fremgår noksom
af sammenhængen. Var den fuldt ud ment, ville den udviske alt det
foregående, men netop det, at hint fremdeles er blevet stående,
stempler den som en blot fremmed, vedtægtsmæssig talemåde.
Hin udtalte opfattelse er også i inderlig samklang med tidens
sundhedsbegreber i det hele. Henrik Rantzau giver dem selv et
kort og træffende udtryk i følgende sætning: „Hyppig opkastning
er tegn på sundhed.“
Heri har vi ikke blot det løsen udtalt, der stempler beruselse
som noget i og for sig gavnligt, men vi har tillige en nøgle til for
ståelse af hele datidens overdrevne levemåde. Denne medførte med
nødvendighed slige regelmæssige afbrydelser, men fandt tillige i
dem sin modvægt.
Ifølge Henrik Rantzau, der heri følger oldtidens anvisninger,
bør man, hvis naturen ikke hjælper sig selv, to gange hver måned
anvende opkastningsmidler og hver gang to dage i rad. „Hvad der
er blevet tilbage første dag, kommer da med anden dag. Jeg selv
gør det dog ikke således, men lader hver gang gerne et par dage
være imellem.“710
Foruden ved disse stadige udtømmelser bør man sikre sig ved
helst en gang om ugen at tage en modgift. Henrik Rantzau anven
der gerne „mithridatus“, der forskrives fra Belgien, hvorhen den
bringes fra Venezia. Dog bør man helst veksle med slige modgifte.
En akvavit, som Karl V’s læge har givet opskriften på og selv stadig
benyttet, er ikke at foragte, han blev 129 år gammel.
Selv om man har iagttaget disse forsigtighedsregler og altså an
vendt to dage hver anden uge på ligevægtens genoprettelse, er det
at tilråde en gang imellem „en hel dag igennem at lade være med
at spise noget. Mavens ildebefindender, fremkaldt ved drikkelag
og gæstebud, hæves herved, og man selv vænnes til på rejser eller i
krig at kunne tåle sult“.717
Som det vil erindres, havde man i det 16. århundrede endnu
ikke kundskab om blodomløbet. Fordøjelsen antoges for en del at
foregå i årerne. Det var derfor en sundhedsregel, som datiden na
turligt henførte hertil, når det anbefaledes at gnide yderdelene.
„Jeg lader næsten hver aften,“ siger Henrik Rantzau, „når jeg skal
til sengs, mine tjenere ved arnen gnide mig på benene og armene,
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på for- og bagkrop. Det hjælper betydeligt til den „fjerde fordøjelse“,
som foregår i årerne.“718
Desforuden måtte det dog anses for rigtigt en gang imellem mere
bestemt at lette denne fordøjelse i årerne og skaffe luft også her.
Dette skete ved åreladning. Visse dage om året, især om vinteren,
ansås for særligt skikkede hertil. På slige dage årelodes da eller
kopsattes alle familiens voksne medlemmer. „Den 16. lod jeg,
Christence og Jøtte os koppe,“ hedder det i Eske Broks dagbog.719
Påsætning af igler ansås for en endnu mildere form. „Min gamle
faster,“ siger Henrik Rantzau, „abbedissen i klostret i Itzehoe, som
døde 80 år gammel, tog hvert år lige til det sidste igler i stedet for
kopsætning. Hun gjorde det helst mellem pinse og st. hans dag
eller omkring bartholomæusdag, og tog fire igler på hver fod, to
på hver arm, undertiden tillige nogle mellem begge skulderbladene
for at få blodet fra hovedet.“ 720
Var sundhedsreglerne for de raske allerede skrappe - den gamle,
iglebehængte abbedisse er i så henseende et træffende eksempel på,
hvad tiden bød sig selv og virkelig kunne tåle - så tog man endnu
kraftigere fat, når sygdom indtraf. „Den 31. august,“ skriver Eske
Brok, „var jeg fluks ilde tilpas. Den 1. september gav dr. Peder
mig nogen medicin, og havde jeg derefter 16 sedes. Den 2. septem
ber var der en badskær for at årelade mig, men slog fem gange
fejl og ramte ikke medianen.“721
Tiden var således voldsom både i at overfylde legemet med blod
og i atter at tappe det derfor. Kun ét syntes man enige om: der
burde være en bestemt rækkefølge heri, fyldning og tømning afløse
hinanden, hver til sin tid. At lade dem foregå samtidigt var ugu
deligt, gudsbespotteligt. Det var jo at drive gæk med guds gaver.
Når man da dengang ret skulle klare sig, hvori „den rige mands“
brøde egentlig bestod, så var det syndige næppe det, at han ikke ville
have en fremmed Lazarus med til bords, men langt snarere, at det
var brug hos ham at spise, drikke, årelades og kopsættes på samme
tid. Hvo der bar sig således ad, kunne umuligt ende i Abrahams
skød.

Vi har betragtet de begreber på moralens og sundhedsplejens om
råde, der svarede til det 16. århundredes levemåde. Vi kan vove os
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et skridt videre frem og søge at klare os den sindsstemning og det
hele blik på livet, der måtte blive de naturlige under forhold som
disse.
Vi kan da først med sikkerhed slutte, at den hyppige beruselse og
stærke overfyldning måtte fremkalde en voldsomhed, hvis ytringer
det i det enkelte ofte kan være vanskeligt nok at henføre til rette
årsag: en øjeblikkelig rus eller almindelig varmblodighed. Denne
voldsomhed er et fælles gennemgående træk i tiden. Anders Søren
sen Vedel minder således sine børn om Kristi lidelser på langfre
dag ved at kalde dem ind i sit studereværelse og gennemprygle
dem.722 Præster slås for et godt ord. Selv hos landets fornemste
kvinder, kurfyrstinde Anna og dronning Sofie, sidder hånden løs.
Om de adelige jomfruer i Maribo Kloster hører vi, „at de ønskede
hinanden satan i vold, svor ved „Guds død“, bandede ved tusinde
skokke djævle og ønskede hinanden indbyrdes, at „pokker“ skulle
falde på dem så store som fade“. Ofte gik det til håndgribelighe
der, og jomfruerne undså sig da ikke for at give hinanden på øret
i fremmedes påsyn. Et forhør, som abbedissen år 1562 holdt over
to af dem, endte med parternes slagsmål.723
Under sådanne omstændigheder er det let forståeligt, at kvinder
hyppigt fandtes indviklede i retssager, der gjaldt sår og drab. Fra
Helsingør hører vi om en kvinde, der fik hånden afhugget, uden
at hun i kampens hede mærkede det. På Ribe marked optog en
anden kampen med en flok bønder. I Odense tiltaltes en kvinde
for, da hun fik sin dom forkyndt, der gik hende imod, i selve ret
tens påsyn at have jaget sin kniv i en karl, så at han styrtede til
jorden.724 - For mænds vedkommende antog denne voldsomhed
et langt farligere præg, fordi de altid gik bevæbnede. Det var kun
småting, når Frederik II slog hertugen af Mecklenburg på øret og
derpå brødes med ham, eller når kvæstor ved Københavns Univer
sitet i bispens og fleres nærværelse gav universitetets rektor et øre
figen og udskældte ham for tyv.725 Faren indtrådte først, når en af
parterne greb til våben. Om følgerne af den usalige treklang: drik,
hidsighed og våben, modtager man et aldeles overvældende ind
tryk gennem tidens egne beretninger. Det beror blot på tilfældet,
hvorledes det hele skal ende; alle synes til sidst ens, lige fra Erik
XIV, der med egen hånd myrder Nils Sture, og ned til købstad
bøllen, der aftjener sin dødsstraf ved som mestermand at brænde,
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flå, hænge og halshugge, indtil han en skønne dag selv bliver myr
det eller halshugget.
Lad os, for at få et fuldt indtryk af tilstanden, betragte en række
eksempler, vilkårlig valgt fra forskellige egne lige fra Bergen ned
til Holsten. Absalon Pederssøn i Bergen optegner i sin dagbog for
årene 1569-71 følgende drab, der tilfældigt er kommet inden for
hans synskreds, men som selvfølgelig langtfra omfatter alle der på
egnen: den 24. august 1569 blev Peder, en søn af borgmesteren i
Trondheim, dødelig såret i hovedet med en daggert af en lagmand
på Bergenhus. Samme år stak Per Reidarssøn, der før havde slået 4
karle ihjel, Per Jude igennem med en daggert, så at han døde. År
1570 stak halte Mikkel Skrædder øjet ud på en mand, hedder Per
Jude, som han sad og sov i en stol. En søndag i juli stak en ung
dreng en lærer ved Bergens Skole med en kniv i brystet, så at han
straks døde. I samme måned slog Poul Savmester en lensmand
ihjel. I august måned udlånte en borgerkone i Bergen en jolle til
en gammel nordfarer. Da hendes mand i den anledning ville give
hende tamp, bad nordfareren for hende, hvorpå manden kom op
på nordfarerens skib og stak ham i brystet med en skotsk daggert,
hvoraf han straks døde. Det er den tredje, han har ihjelslået. År
1571 kom tre bådsmænd op at skændes i vinkælderen; den ene hen
tede en spundsøkse, hug den anden en stor skramme i livet, og ho
vedet af den tredje, så at der kun hang lidt igen. Kort efter fik en
ung mand otte stik i brystet, hvoraf han døde. Da en wismarsk

Langt den overvejende del af de bevarede ligsten er udført på bestilling
af den gravlagte i levende live og nævner hans godser, hans titler, hans
fødsels- og dødsår - det sidste dog kun, hvis efterkommerne ulejligede sig
med at indføje denne manglende detalje på stenen. Helt anderledes for
holder det sig med Christian IV’s fodermarsk Peder Pedersen. (Foder
marskens opgave var at tage sig af hoffets heste og ordne indkvarterin
gen under hoffets rejser.) Hans ligsten i St. Marie Kirke i Helsingør har
en indskrift, der dvæler mest ved den gravlagtes bratte endeligt: „Her
under ligger begravet ærlig og velagtet karl salig Peder Pedersen, som
var kongelig majestæts fodermarsk, som blev ihjelskudt af sin uven uden
for Helsingør den 20. marts 1618 ..." Peder Pedersen er altså blevet et
offer for den utæmmede voldsomhed, der var en almindelig trussel mod
den nøgne eksistens.
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skipper trakterede sine bådsmænd, slog den ene ham med en rund
fisk i hovedet, hvorpå han stak bådsmanden ihjel med en kniv. Kort
efter stak Lars Skotte Poul Skriver ihjel.726
Om bønderne i Telemarken fortæller en samtidig beretter, at de
er meget velstående, men kunne være langt rigere, hvis de ikke år
ligt måtte betale så store bøder for hug og slag, mord og manddrab.
Deres specialitet var at slå embedsmændene ihjel, gejstlige som
verdslige. „Ved en kirke var syv præster ihjelslagne, sommesteds en
eller to, sommesteds flere0. „Jeg har kendt en, der var født der, og
hvis fader havde ihjelslaget tre præster; når han var drukken, bad
han Gud, at han ikke måtte dø, førend han fik og slaget så mange
præster ihjel.“727
Blot i løbet af en måned forefaldt der i Helsingør år 1578 følgen
de drab: den 13. august dræbte en sømand en anden, fordi denne
ved bordet gav ham en skefuld finker af fadet. Den 20. myrdede en
bådsmand en mand på gaden. Den 4. september druknede en kok
under mistænkelige omstændigheder ud for Helsingør. Et par dage
efter slog en pligtsfoged en karl med et spyd, så at han døde deraf,
og samtidig myrdedes en bådsmand af en matros.728
Mellem det utal af drab, der udøvedes i Danmark i Frederik II’s
første regeringstid, kan fremhæves Christoffer Lauritsens indtog
på gården Hagested, hvor han jog Erik Westenies hustru bort, slog
hendes pige og ihjelskød karlen. Sagen afgjordes først 14 år efter,
da Erik Westenie til gengæld dræbte Christoffer Lauritsen.729 År
1564 dræbte Otto Gyldenstjerne sin egen broder, Niels Gyldenstjer
ne,730 nogen tid efter myrdede Laurits Brockenhuus uden mind
ste grund en kvinde i København.731 I Skåne gav skærtorsdag
aften 1560 en bonde husly til en mand fra Hälsingborg. Denne tak
kede ved at myrde bonden og hans hustru, deres to sønner, en på
19 og en på 17 år, samt en lille datter. En 14-årig søn undgik kun
døden ved at skjule sig i ovnen.732
Ved siden af disse mere bekendte drab og så de mange, der om
tales, men ikke har nogen mærkelighed ved sig, opdager man
imidlertid en hel klasse af andre, som kun på anden hånd kom
mer til vor kundskab. Det er dem, der omtales rent forbigående en
ten i lensregnskaberne, for så vidt drabsmanden har betalt „freds
køb“, eller i kancelliets protokoller, for så vidt der er blevet udstedt
et „fredsbrev“ for vedkommende. Disse fredsbreve er alle affattet
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på samme vis: den og den er kommet for skade og har ihjelslået
den og den. Om mængden af sådanne får man et indtryk ved at
lægge mærke til, at der alene i ugen fra den 10. til den 17. oktober
1559 er udstedt fredsbreve for seks forskellige personer, der hver
især har begået et drab, hvilket er meget nær ved et fredsbrev dag
lig.733 Bøderne, der erlagdes for at erhverve sådanne fredsbreve,
rettede sig efter vedkommendes formuevilkår og var ofte meget
ubetydelige. År 1559 får endog Peder Degen en 10 dalers bøde efter
givet for hans armods skyld, Mogens Lauritsen slipper, „efterdi han
er vor hofkarl“, Peder Skrædder i Horsens, der har dræbt sin hu
stru med en saks, slipper ligeledes nådigt, og om en svinemand på
et af de kongelige slotte, „der har gjort færøgteren nogen skade i
hovedet, hvoraf han er død bleven“, hedder det i et senere konge
brev med temmelig brat overgang: „Vi have ham på livet benådet,
og ladet falde den højeste straf imod ham. Thi ville vi, at han løsla
des af fængsel og - svinene vogter herefter som tilforn.“734
Ved siden af de egentlige drab falder under sådanne forhold blo
dige slagsmål, hvor begge parter er kommet fra det med livet, igen
nem som noget dagligdags, det knap er værd at lægge mærke til.
Hvor parterne havde råd til at betale, afkrævede dog lensmændene
hyppigt bøder, for så vidt det overhovedet kom til deres kundskab.
Mellem de kongelige indtægter under rubrikken „sagefald“ anføres
derfor stadig en mængde tilfælde af håndgribeligheder lige fra „hår
dræt“ til blodigt slagsmål. I Malmöhus’ lensregnskaber af 1565 og
1579 forekommer der hvert år flere temmelig grove. En degn har
således stukket en præst med en kniv, hvilket kun koster 5 daler;
for en bonde, han har stukket, betaler han 6 daler.735 I Hälsingborg
lensregnskab af 1574 omtales bøder for 35 slagsmål af forskellig
art, og i alle tre lensregnskaber ikke få fredskøb for begået drab, i
Malmöhus’ 2 og 3, i Hälsingborgs endog 6.736 Tænker vi os sam
me forhold i de øvrige len landet over, og føjes hertil det forholds
vis større antal drab i byerne, vil man få en ganske overordentlig
årlig afgang i befolkningen ved brat død.
Vi vil have et eksempel på, hvorledes sligt mere familiemæssigt
tog sig ud, kan vi hente et sådant fra Ribe. Anders Sørensen havde
som ung begået et drab, men blev desuagtet en anset mand i byen
og endte som rådmand. Han dræbtes år 1598 af en herredsfoged i
sin svigersøns, biskop Hegelunds bolig. Anders Sørensen efterlod
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sig fire sønner: Jens, Søren, Hans og Frederik; kun de to første var
voksne ved faderens død. Disse overbevistes snart om ved forskelli
ge lejligheder om natten at have hugget i vinduer og døre, slået
ruder ind, såret en mand, og i forening med en fætter pryglet nogle
skræddere. Samme fætter begik kort efter et drab. Den ældste, Jens,
var derpå uforsigtig nok til at såre en søn af en af borgmestrene,
og blev i den anledning for en tid sat i „finkeburet“. Samme borg
mestersøn dræbte i øvrigt kort efter en mand i lovligt nødværge. Da
Jens var sluppet ud, sårede han en drukken skolediscipel, men blev
selv såret i et andet slagsmål. I forening med sin broder Søren
pryglede og sårede han derpå en mand, som de klemte mellem bord
og væggen. Om natten forstyrrede de byen ved drukne at gå med
spillemænd foran sig, og i en rus kom Jens af en fejltagelse til at til
føje broderen Søren et sår. Jens slog derpå på egen hånd Jens Hatterfilter blodig, men såredes selv kort efter i hovedet under et an
det slagsmål. På samme tid „slog Søren en skrædderkone blå“, men
dræbtes derpå i et slagsmål i Altona 1602. Jens trådte nu noget i
skygge for den yngre broder Hans, der imidlertid var blevet vok
sen. Jens slog kun ved nattetid nogle ruder ud og blev selv såret i
hånden, men på samme tid indlod Hans sig i kamp med to, som
han begge sårede, og overfaldt og myrdede derpå den 72-årige råd
mand Hans Jessen, hvem familien skyldte 150 daler. I denne an
ledning blev Hans selv halshugget i Ribe 1604 og „døde kriste
ligt“, som biskop Jens Hegelund udtrykker sig. Jens var nu blevet
mere adstadig; derfor løb han også fra rådhuskælderen, da en, der
beskyldtes for at have stjålet et får, ville efter ham med et tin
krus, fordi Jens, dengang den anden begyndte at synge: „Munken
han sprang i abildgård“, havde afbrudt ham med: „sprang der
ikke et får med?“ Jens var fremdeles den eftergivende, da senere
en på gaden tog bøssen fra ham og satte ham en daggert for brystet.
År 1608 fik han endnu givet en vintappersvend en på øret, men blev
selv, da han om aftenen gik ned i vinkælderen, temmelig hårdt så
ret med en stage i hovedet. År 1610 endelig døde han, idet han med
spyd i hånd stod og så på to, der sloges, af hvilke den ene da jog
ham sit værge gennem brystet. Drabsmanden henrettedes siden i
Viborg.737
At disse og alle de andre evindelige slagsmål ikke var familiefej
der, fortsat gennem slægtled, men aldeles planløse og tilfældige
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udbrud af voldsomhed, kan bedst ses af, hvad der hver enkelt gang
angives som stridens anledning. Som årsag til uenighed anføres det
mest forskellige, lige fra at have dasket modparten om ørene med
en klam hornfisk, til at have klappet ham, ja til spørgsmålet om
hvilken af de tre: troen, håbet eller kærligheden, der må anses for
at være det højeste.738
Vil vi endnu blot kaste et blik på forholdene syd for Kongeåen,
så forefaldt her alene i året 1580 af voldsomme optrin, hvori adelsmænd var indviklede, følgende: Erik Brejde blev ihjelslået på tor
vet i Sønderborg. - Baltzer Brockdorf myrdede i Flensborg Ditlev
v. Thienen og tilføjede ham 24 sår. - Ditlev Sehested gennemborede
Didrik Powisch. - En af slægten Rantzau dræbtes i Kiel af en lands
knægt. - Da Ove Sehested havde haft Jørgen Lüchow til gæst,
blev de ved afskeden uenige, og Ove Sehested skød sin gæst tæt
uden for gården. - Theodor Brockdorff blev skudt af en Rant
zau. - Otto Rantzau gennemborede Claus v. der Wisch på gaden
i Kiel. - Markvard Rantzau skød Wulff Ahlefeldt ved Bov. - Af de
to brødre Buchwald myrdede den ene den anden, men dræbtes selv
af den andens bønder. - Povl Krummedige dræbtes af en udlænding
i borgmesterens hus i Neustadt. - Otto Krummedige blev skudt af
en af sine egne bønder. - Osvald v. der Wisch og Philip Ahlefeldt,
der havde undsagt hinanden, mødtes ved Bustrup og affyrede hver
sin bøsse; v. der Wisch ramtes, så han blev lam, Ahlefeldt fik under
livet gennemboret og døde. - Endelig blev Bertram Rantzaus hu
stru Helvig, der var frugtsommelig, dræbt ved gift af hendes egen
pige og to andre kvinder. De to undslap, den tredje blev brændt.739
Hos en befolkning, hvor slig ubændig voldsomhed gav sig frit
løb, var det klart, at end ikke tingfreden agtedes. Vi har allerede
omtalt, at tiden for landstinget måtte henlægges tidligere på da
gen, og at flere herredsting måtte forflyttes fra by til land, da par
terne ellers mødte drukne.740 Trods alle slige forsigtighedsregler
var dog tilstanden på tinge yderst lovløs. Om Odense hedder det i
et kongebrev, „at borgerne understå sig at opgå på rådhuset med
deres våben og værge og true og undsige borgmestre og råd“.741
Og om forholdene på landsting meddeler ligeledes et kongebrev,
at „mange understå sig, når de stå for rette, at drage hinanden udi
skæg og hår, give mundslag eller med blotte knive, daggerter og
værge hinanden anfalde“, ligesom de også glatvæk udskælde hin-
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anden for løgnere.742 Det var kun et lille skridt videre, når de to
adelsmænd Oldeland og Ulfeldt år 1580 overfaldt selve herreds
fogden på tinge, idet den ene skød efter ham med sin bøsse, og
den anden trak ham i skægget og slog ham omkuld på tingstok
ken.743
Ligesom der må antages en bestemt forbindelse mellem datidens
levemåde og al denne voldsomhed, må en lignende sættes mellem
hin og såvel slægtens forbavsende frugtbarhed som dens vidt drev
ne usædelighed, forhold, som vi i en anden sammenhæng nærmere
skal betragte. Retsplejen havde vel også forud været rå og grusom,
men det nye, der kom til, frygten for trolddom, og midlet herimod:
de utallige heksebål, minder kun alt for meget om en opskræmt,
forsviret indbildningskraft, hvor ildfunker svirrer for det omtågede
blik.
Svarende til denne voldsomhed, på én gang som modstykke og
dog som ytring af det samme, møder vi hos hin slægt en overstadig
hed i glæden, som uvilkårligt forbavser en sindigere tid. Når det
gjaldt om at slå gækken løs, var alle med. Unge som gamle deltog
med lige iver i disse julelege og fastelavns-mummespil, alderstegne
hofmænd var med til en spas og lod hestene gøre kaprioler så fuldt
som den yngste småsvend, kvinderne sprang over bordet for at kom
me først, når musikken kaldte.
Som enhed af denne voldsomhed i vreden og overstadighed i
glæden stod endelig som fælles kendemærke for hin tid en egen
virkeligheds-betagenhed, en næsten løbsk væren-fuldtud-med i alt,
hvad man foretog sig. Mange eksempler herpå kan anføres, hentet
fra de mest forskellige områder. Som et lille, men ikke mindst be
tegnende udtryk herfor, skal vi minde om skuespillet i Køben
havns slotsgård ved Christian IV’s dåb. De studenter, der forestil
lede filistrene, fandt det uværdigt i så mange „gode mænds“ påsyn
at vige for David og hans landsmænd. Rigets tidligere admiral, den
80-årige Peder Skram, der som tilskuer sad blandt de nærmeste, gre
bes af øjeblikkets betydning. Han blev ung på ny og svang sig som
andre over skranken for at yde det betrængte Israel en hjælpende
hånd. Ingen af de tilstedeværende havde øje for det komiske heri.
Alle jublede de, klappede eller deltog i denne kamp, hvor skuespil
let blev til alvor, og slotsgården farvedes med blod.
Betragter vi endnu hin tids blik på livet, og særlig dens religiøsitet,

Religiøsitet • 255

så var denne for en del bestemt ved alle disse betingelser. Følelses
liv og enkelt-opfattelse spillede ikke nogen rolle. Til daglig ytrede
den religiøse trang sig mest i en tryg forvisning om, at alle troede
det samme. Rettroenhed blev derfor tidens løsen. Afvigelse herfra
s traf fedes som fræk formastelse.
Men hvor livets modgang gik den enkelte på klingen, slog denne
fornemmelse af fælles uniform naturligvis ikke til. Her træffer vi vel
stundom udbrud af voldsom ustyrlighed, som når en smed i Sjæl
land år 1564, da han i pestens tid mistede sin hustru, greb en økse
og huggede fire, fem hug i sit bord med de ord: „Havde jeg nu fat på
dig, Gud! skulle jeg hævne mig på dig, fordi du tog min hustru.“
Eller som når en mand i Norge ved sit barns dødsleje greb en stål
bue og råbte: „Havde jeg fat på Gud, skulle jeg skyde denne pil
i hans hjerte.“744 Fortvivlede ord, der betegnende nok for tiden
straks medførte, at den, der havde udtalt dem, blev halshugget.
Men i reglen virkede stærk modgang ikke på denne vis. Langt hyp
pigere skete det, at hele den tidligere tankegang med ét ligesom
knak over og verden, der før havde været blot lys og smuk, blev til
kun en „jammerdal“. Den religiøse stemning savnede mellemtoner.
Som det fysiske liv vekslede mellem overmættelse og det stik mod
satte, struttede den religiøse stemning snart i tillid til blot formel
rettroenhed, for så helt at synke sammen i slap forsagelse.
Spørger vi sluttelig, om tidens levemåde og dens følger har efter
ladt sig blivende spor i de nordiske folks historie, grebet afgørende
ind i deres skæbne, så stiller svaret sig forskelligt for de tre forskel
lige folk.
Den stand, på hvem den overdrevne levemåde måtte udøve sine
tydeligste virkninger, var ifølge sagens natur adelen, der mest for
måede at give sine lyster slap tøjle. For Norges vedkommende spil
lede adelen kun en ringe rolle, den var i tilbagegang, og på dem
af dens medlemmer, der levede som bønder, udøvede tidens øvrige
rå sæder og de barske naturforhold sin hærdende virkning. Adelen
i Sverige var både blomstrende og gunstigt nok stillet til fuldt at
rives med af overdådigheden. Men en gavnlig modvægt dannede
de evindelige krige: med Danmark, med Polen, med Rusland og til
sidst i Tyskland, der i mere end et århundrede holdt adelen be
standigt under våben, årelod standen og skabte et kuld, der kunne
holde ud både til det ene og det andet. I Danmark derimod var for-

256 • Fødemidler
holdene helt anderledes. Medens Frankrig, England og Tyskland
alle genlød af krigstummel, sad man herhjemme fra år 1470 til 1625
i stadig fred, på den korte Kalmarkrig nær. Adelen slappedes under
al dette velvære og mangel på virksomhed. Den udfoldede derfor
ikke sin vante kraft, hverken i krigene 1643 °g 1^57, da det gjaldt
landets forsvar, eller på rigsdagen 1660, da kampen drejede sig om
dens egen magtstilling.

SJETTE BOG
HVERDAG OG FEST

Hverdag
De kunstige belysningsmidler var i det 16. århundrede kun ufuld
komne. Det gjaldt derfor om at udnytte dagslyset så meget som mu
ligt. I Danmark står solen på den længste dag op et kvarter over tre
og går ned et kvarter før ni. Dette blev da her den naturlige normal
dag for sommerens vedkommende. På landet stod man på denne
årstid op omtrent kl. 3, hvad enten man så skulle på arbejde eller
blot på jagt. Byerne vågnede kort efter. I Sorø Skole ringede mor
genklokken, i Ålborg afløstes nattevagten og dagen begyndte ved
4 slæt.1 Til samme tid havde i Uppsala den senere kong Carl Gu
stav befaling til at rejse sig og begynde sine studier.2 På Herlufs
holm mødte børnene kl. 5 til dagens gerning.3 På helligdage vend
te man i købstæderne allerede kl. 6 hjem fra første gudstjeneste.4
Om vinteren sov man noget længere. Først kl. 5 kimede mor
genklokken i byerne. For Ålborgs vedkommende gjaldt dette dog
kun den værste tid fra 1. november til 7. januar, „thi natten er da
lang og mørk“, tilføjes der undskyldende. Kl. 6 samledes børnene på
Herlufsholm. Til samme tid begyndte forelæsningerne ved Køben
havns Universitet.5 Men dette klokkeslæt synes også at have angi
vet yderste frist til at begynde sin virksomhed.
Sommer som vinter gik man, både på landet og i byerne, til hvile
henad kl. 9. En anmeldelse af natteoptøjer f. eks. begynder derfor
på datidens sprog således: „Anno 1589 søndagen den 6. april om
natten kl. 9, da Hans Mule, borger i Odense, lå og sov i sin seng“
osv.6 Ifølge Københavns stadsret skulle vægterne følge hjem eller
anholde enhver, som de traf på gaden „ved nattetid, efter at ni er
slagen“. Døgnets øvrige tider betegnedes i forhold hertil. „Send mig
din skrivelse, at jeg kan have den i aften til 4 slæt,“ hedder det f. eks.
i et brev fra Christian IV som barn.7
Denne dagens inddeling stod, som ovenfor bemærket, i nær
3.

17*
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Hverdag og fest

Man lyser op med tyristikker. Manden synes på vej ind fra forrådshuset;
han har en kurv i venstre hånd og en kande i højre, - derfor bærer han
den brændende tyristik i munden. Kvinden har også begge hænder op
taget, idet hun med højre hånd drejer en håndten og med venstre træk
ker totter ud af den klump hør eller uld, hun har bundet fast på højre
side af hovedet. I bæltet har hun stukket flere tyristikker fast. (Olaus
Magnus).

forbindelse med de tarvelige belysningsmidler. Hos landalmuen og
den fattigere bybefolkning synes man, når mørket faldt på, at have
nøjedes alene med det lys, som kastedes fra ildstedet. Havde man
råd til lidt mere overdåd, tændte man alt efter de forskellige egne,
enten „tyristik“ eller lampe. Ved tyristikker forstodes tyndt skårne
fyrrepinde, der, som navnet selv antyder - tyristik: tjærestik - var
særlig harpiksholdige. I Norge og Sverige benyttedes hertil friskt
ved; i Danmark, hvor fyrren var uddød, tyede man til dens sidste
rester, rødder og bulle opgravet i tørvemoser; tørrede og udpindede
gjorde de samme nytte. Tyristikker - eller som de i Danmark hyp-
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pigt kaldtes stikved - havde den fordel at brænde i klar flamme og
ikke som lampen at vifte ud i trækvind. Hertil kom, at en bræn
dende tyristik lod sig bære i munden, når det gjaldt om at have
begge hænder frie. Iblandt billederne til Olaus Magnus’ beskrivelse
af forholdene i Skandinavien forestiller et en huslig scene: manden
kommer slæbende med en brødkurv i den ene hånd og en vældig
ølkande i den anden; konen står og spinder på håndtén; hver især
har de en brændende tyristik i munden. Konen holder sin lidt på
skrå i den ene mundvig af frygt for at antænde uldtotten, som hun
har bundet ved sit hoved.
I Danmark synes „stikved“ at have været almindeligt benyttet,
i det mindste når det gjaldt om hurtigt at få lys, omtrent som tænd
stikker nu til dags. Men mangelen ved dem var jo rigtignok, at de
ikke kunne tændes ved strygning, men kun ved anden glød eller
flamme. Til gengæld varede de længere end en tændstik, idet de i
reglen vistnok var fra en halv til en hel alen lange. De solgtes ved
det 16. århundredes slutning bundtvis til lidt over 1 mark for 100.
Om Arild Huitfeldt hører vi tilfældigt, at han i januar og februar
1578 købte sig 300 stikved og 1 pund lys. De første kostede 3%
mark, lysene 6 skilling pundet.8 Hundrede stikved svarede altså i
pris omtrent til tre pund lys. Det var da vistnok en kærkommen
gave, når Christoffer Valkendorf i december 1588 gav i alt 1000 stik
ved til deling mellem beboerne af hans „kollegium“ i København.
Det blev 90 stikved til hvert kammer.9 Der kunne i vinterens løb
læses meget morgen og aften med sådan en forsyning.
Endnu ned til vore dage har brugen af „stikved“, „tyripinde“ el
ler „tyristikker“ holdt sig ikke blot i Norge og Sverige, men også i
Nørrejylland.10
I egne, hvor man ikke havde let ved at få sådanne fyrrepinde,
eller hvor man, som ved kysterne, nemmere kunne skaffe tran, an
vendtes gerne lamper. Disse var yderst simple. En firkantet eller
helst lidt aflang skål af jern, indrettet til at hænge, fyldt med tran og
med en væge anbragt i det ene hjørne. Vægen var i det 16. århundre
de ikke af bomuld, men, i det mindste efter en senere tid at slutte,
hyppigt af siv eller andet, der kunne skaffes på stedet. Ikke sjældet
var der dobbeltskål, for at trannen, hvis den ved et puf flød over,
ikke skulle spildes, men kunne opfanges i den nedre skål. Brug
barheden forøgedes, når lampen ikke blot var til at hænge, men som
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en lille gryde havde tre ben under sig, så at man kunne bære den og
sætte den fra sig. Lyset fra sådanne lamper var ret roligt, men efter
nutidsbegreber meget svagt.11 Selvfølgelig osede de gerne og vif
tedes let ud.
En overdådighed, som kun de mere velstillede tillod sig, var at
brænde lys. Disse lavedes i hjemmet, talglysene gerne ved de store
efterårsslagtninger. På slotte og herregårde kunne medgå betydelige
masser af alt tilbehør, som derfor ofte pålignedes bønderne at svare
i årlig afgift. I Sønder-Vallingrød ved Tølløse f. eks. måtte i Peder
Oxes tid hver bonde levere årlig til gården et nøgle lysegarn.12
Samme afgift forekom hyppigt i Skåne. På Malmohus forbrugtes i
året 1541 ikke mindre end 102 pund lysegarn.13 Man får et indtryk
af denne lysetilvirkning i hjemmet og tilbøjeligheden til at hæmme
overdrevet forbrug, når man ser enkedronning Sofie straks ved
overtagelsen af sit enkegods bevilge sine lensmænd levende kvæg
i stedet for okse- og fårekød, mod at de så fremtidigt holdt sig selv
med lys.14
Talglysene var af forskellig godhed. I Sverige skelnede man
mellem tre slags: herrelys, fogedlys (?) og svendelys.15 I Danmark
deltes de i „store lys“, der var støbt i form, og „små lys“, der vistnok
svarede til, hvad en senere tid kaldte: „pråse“, hvis tillavning kun
bestod i at dyppe lysegarnet i talg.
Vokslys gjaldt naturligvis for endnu finere. Oprindeligt var bru
gen heraf vistnok kommet til Norden med kristendommen, ved
hvis gudstjeneste og optog vokslys jo spillede så betydelig en rolle.
Fra kirken bredte skikken sig videre til hofferne og den rigere adel.
Hjemmets bistader skaffede let det fornødne voks, og snart var det
blot navnet kerte (ceratus = af voks), der mindede om den frem
mede oprindelse. Middelalderen igennem synes dog brugen af ker
ter, trods den forholdsvise lethed, hvormed det nødvendige lod sig
skaffe, at have indskrænket sig mest til festlige lejligheder. Til al
anvendelse af voks, hvad enten det så var som alterlys, festlys, ved
En tranlampe fra Island fra nyere tid. Lampen består af to skåle. Man
hælder tran i den øverste, sætter en væge i og tænder den. Efterhånden
som trannen opvarmes, udvider den sig og flyder over; men herved op
fanges den af den underste skål. Man undgår herved, at lampen drypper,
og man sparer på sin tran. (Nationalmuseet. Lennart Larsen fot.).
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To lysestager af malm i den for det 16. århundrede karakteristiske ud
formning, nemlig med en bred klokkeformet fod og lysepibe med ud
skæringer i siden. Ikke mindst i datidens brandfarlige huse var der altid
en alvorlig risiko forbundet med belysningen. Man sov ikke fra tændt
lys. Det var natvægternes opgave at se efter, at der ikke brændte lys i hu
sene efter sengetid. (Nationalmuseet. L. Larsen fot.).
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forsegling, til jorddagen eller ved ligtog, knyttede sig for hin tid
begrebet om noget særligt højtideligt.
Reformationens indførelse ændrede ikke væsentligt dette forhold.
De mange små altre med deres vokslys afskaffedes vel, men disse
bares fremdeles foran kisten ved begravelser, medens de til daglig
selv hos velstående erstattedes af talglys.
Grunden til, at vokslysene hos rige ikke helt fortrængte talgly
sene, lå i deres egen ufuldkommenhed. Man forstod nemlig endnu
ikke at forfærdige dem således, at tanden fortæredes af sig selv, alt
imens vokset nærede flammen. De trængte som talglys til stadigt at
pudses. Denne grundmangel selv ved den ypperste belysning blev
følelig på mange måder.
Først og fremmest medførte den, at der måtte være mandskab til
at passe dem. De skulle „snydes“, som datiden kaldte det, et ud
tryk, der enten skrev sig fra, at det ansås for fint hertil at anvende
en kniv (snide = skære) eller vel snarere var lånt fra næsens betje
ning. Først i det følgende århundrede begyndte dette udtryk at af
løses af „at pudses“, en betegnelse, der lige så lidt som dens for
gænger og de andre herhenhørende „at tages ved næsen“, „at holde
lyset“ osv. undgik bibetydningen: at blive bedraget.
Til daglig foregik pudsningen på den måde, at den nærmeste
- ved måltidet en af de opvartende drenge - løftede lyset fra bordet
og med to fingre afkneb den forkullede tande. „Det afpudsede skal
du enten straks stikke ned i sand eller træde ud med foden, at det
ikke skal ligge og ose“, hedder det i leveregler for skoledrenge.16
Endnu i året 1629 kunne der i et opbyggelsesskrift bruges følgende
billede: „Hvo som afsnyder og pudser et lys med sine fingre, han
smitter og brænder sig selv visseligen, og lyset brænder deraf des kla
rere og bedre“, ligeså bliver menneskenes rygte bedre efter at være
antastet.17 Hvor det gik finere til, anvendtes dog kniv. En italiener,
der i tiden mellem 1625 °g x®29 har vær^t i Danmark, omtaler ikke
uden forbavselse „en overordentlig net skik“, som han spottende
kalder det, der endnu var i brug hos hertugen af Gottorp: „Når
lyset under aftensmåltidet begynder at brænde dunkelt, så tager
blot en page en af bordknivene, spytter på den, væder fingrene
på samme vis, løfter lysestagen i vejret og pudser lyset med kniv og
fingre, sætter lysestagen ned igen og lægger kniven på sin plads. Alt
dette gøres i hertugens nærværelse.“18
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Med dette billede har Olaus Magnus villet skildre den fest, som de så

kaldte „gilder“ før reformationen afholdt hvert år på den dag, der var
helgendag for gildets særlige skytshelgen. Man indledte med en guds

tjeneste i kirken og gik derefter til gildeshuset, hvor man spiste, drak og
dansede. Olaus Magnus vil gerne foregive, at det gik fornemt og højtide
ligt til; men gildernes vedtægter fortæller os, at der var meget vide
grænser for det sømmelige. Til højre står to kertesvende med lys i hæn

derne. Om halsen bærer de lange hvide halsbind.

Var det således skik ved det hertugelige hof endnu år 1625,

man uden tvivl slutte, at brugen af

lysesaks

i det 16. århundrede

ikke har været synderlig udbredt i Norden. Ganske vist omtales så
danne redskaber. Men selve deres kostbare udstyr i forbindelse med
deres sjældne forekomst synes at tyde på, at de mest har været til

stads. Peder Oxe efterlod sig en af sølv og en sølvforgyldt.19 Den

unge Christian IV lod år 1589 forfærdige tre sølvforgyldte å tolv lod
stykket til sit eget brug.20 Året efter skænkede han sin lille broder

Ulrik, der skulle udstyres til ophold i udlandet, et pragtfuldt sølv-
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service på over 2000 lod sølv, hvoriblandt to lysestager og en lyse
saks på 30 lod.21 En af de ældste lysesakse til kirkeligt brug, der
endnu er bevaret, er vistnok den, der findes i Maribo Kirke; den er
af malm og bærer indskriften: Maribo Kloster Kirke 1620.22
Den gammeldags måde at opnå en stærkere belysning end den,
der udgik fra alternes eller bordets lys i stager, bestod i at levendeog mangfoldiggøre disse ved overalt at anbringe svende med fakler
eller kerter. Opstillet i behørigt antal ikke blot på gulv, men
rundt om i pulpiturer og på gallerier, måtte de kunne frembringe
en ikke ringe virkning. Og hver enkelt af dem havde io i den hånd,
der var fri, en naturlig lysesaks. Men ulempen var, at der til sådan
opstilling krævedes et meget betydeligt mandskab, større end de
fleste kunne råde over. Det var da kun konger og de allerrigeste,
der kunne tillade sig en sådan overdådighed. I det 16. århundrede
træffer vi den endnu af og til anvendt. Christian III lod således ved
en fest år 1547 Koldinghus oplyse på gammeldags vis og forskrev
ikke mindre end 800 „tortidsler“ (torticilld) eller „stagelys“ dertil.
Til et fastelavnsgilde på Nyborg Slot 1560 bestilte Frederik II tu
sinde stager.23
Sådanne stager synes at have været meget høje. De var vistnok be
regnet på, at manden, der bar den, støttede den til jorden, når han
stod stille. De håndteredes vel med andre ord som en spydstage
eller hellebard, blot med lys i bladet. Det ville også have været umu
ligt under datidens lange fester og måltider at stå timer i rad med
dem i „præsenter-gevær“-stilling.
Rent sprogligt set, torvirredes imidlertid på dansk begreberne ved
at kalde disse lange skafter for „lysestager“ og deres lys for „stage
lys“. Grunden, hvorfor man oprindelig havde kaldt noget en „lyse
stage“, var, at det besad en opstående og stærk spids til at stikke ind
i og bære det bløde lys.
Denne spidse opstander var „stagen“, hvorpå man stak lyset. Alt i
umindelige tider havde man dog haft flyttelige „stager“ med både
fod forneden og bred krans (manchet) omkring „stagen“ til at op
fange det nedløbende talg eller voks. Også disse mere udviklede lys
bærere havde man kaldt „lysestager“. Men nu gik man i Danmark
videre og kaldte det lange træskaft, som man kunne stikke ind i så
dan en hul fod og ved fest bære den hele på - ligeledes for en „lyse
stage“. I Sverige derimod ud trykte man sig tydeligere. Lysbæreren
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med krans og fod vedblev man at kalde: „Ijusstake“; men stangen
til ved fest at bære den til vejrs på kaldte man: „Ijusstaf“.
I øvrigt bidrog selve udviklingen til, at man i det 16. århundrede
blandt velstillede måtte begynde at glemme, hvorfor man oprinde
ligt havde kaldt det hele en lysestage. Den spidse opstander, „sta
gen“, svandt nemlig i datidens nyeste former for bordlysestager me
re og mere ind. Til sidst var der ikke mere end en lille usselig torn
tilbage. Lyset bares i virkeligheden af den lange hals på lysesta
gen, hvori man satte det ind. Ulempen herved - at lyset ikke kun
ne brænde helt ned - nåede man i det mindste i Frankrig endnu i
det 16. århundrede at overvinde. Man fandt på at lade lysestagens
hals være et spiralbånd, inden i hvilket en bærende bund kunne
skrues opad, efterhånden som lyset brændte ned.
Så vidt fremskreden var man nu ikke i Norden. Selv om enkelt
mand fulgte nogenlunde med og besad en ret nymodens lysestage,
så glippede alt dette enkelt-tilbehør ved fest, hvor det gjaldt om
belysning for mange. Som vi ovenfor så, befandt endnu ved århun
dredets midte endog kongerne sig på det gammeldags standpunkt:
ved fest at måtte oplyse ved hjælp af levende lysholdere.
Dette vidtløftige tilbehør af fakkelbærere kunne dog spares, hvis
man ville anbringe lysene under loftet i lysekroner. Vel lod disse
sig ikke hisse ned til pudsning af lysene så ofte, ønskeligt var. Den
nødvendige følge måtte blive, at tanden osede og vokset dryppede
ned på gulvet. Men tiden var jo ikke forvænt i så henseende. Talglysene til daglig osede jo også, og røgen og lugten fra viftende fakler
var sikkert værre end den fra vokslys. Lysekroner var altså alligevel
at foretrække, i hvert fald af alle, der ikke havde masser af folk i sin
tjeneste.
Hele århundredet igennem hører vi derfor også tale om dem. År
1514 nævnes således en lysekrone tilhørende sadelmagerlavet i Kø
benhavn.24 På Lindholm fandtes år 1534 „en med seks piber“.25
Knud Rud opgiver at have mistet under grevefejden seks af jern
og to af messing.26 Til en kammertjeners bryllup på Odense Råd
hus lod Frederik II låne to lysekroner fra Svendborg, en fra Kerte
minde og en fra Assens.27 Peder Oxe efterlod sig to store og en lille
af messing,28 Albert Oxe en stor af messing med tolv piber.29 Lig
nende anskaffedes til Kronborg.30 År 1608 købte Christian IV en
lysekrone med et sejrværk i31 osv., osv.
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Lysekrone fra Vester Vandet Kirke i Jylland. Foroven står en rustningsklædt skikkelse; han har holdt et eller andet i sin løftede højre hånd,
men det er forsvundet. I øvrigt er kronen, der er fra 1552, særdeles vel
bevaret. Armene slutter forneden i fiskehoveder, der opsluger menneske
skikkelser - vel Jonas, der siuges af den store fisk. (Nationalmuseet).

Hvor pragtfuldt de end kan have været udstyret, og hvor rigeligt
der end ved enkelte festlige lejligheder kan være blevet gjort brug
af vokslys - vi hører tale om bestillinger til kongelige slotte på tre-,
fire- til femhundrede pund voks ad gangen32 - så var og blev dog
selv den bedste belysning efter nutidsbegreber mangelfuld med
dens skiftende skær, dens osen og voksdryp. Man kendte imidlertid
ikke bedre. Det var rene undtagelser, der som f. eks. Henrik Rant
zau kunne falde på den overforfinede påstand, at osen af alminde
lige vokslys var meget skadelig for sundheden, hvorfor man burde
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i det mindste til brug i soveværelser om natten have lys af særlig
renset voks, der gav mindre os.33
Derimod skulle det synes, at man kun behøvede at have overvæ
ret én af datidens aftenfester med dens forholdsvis rige belysning
for at få et pinligt indtryk af, hvor mørkt og trist man dog havde
det til daglig. Men intet tyder på, at dette er gået op for datiden.
Den skarpe adskillelse mellem fest og hverdag vedblev fremdeles.
To enkelt-lysestager ansås endnu for et kongeligt udstyr,34 og selv i
meget velhavende forhold nøjedes man med et talglys. Det er i så
henseende oplysende at sammenligne det nordiske forbrug med
fremmede forhold. Tre schlesiske adelsmænd, der i året 1628 med
deres seks tjenere opholdt sig på Malmohus i ni måneder som kon
gelige gæster, brændte i denne tid på deres kamre i alt 560 pund
talglys,35 medens der f. eks. år 1572 sammesteds til hele det vidtløfti
ge slots belysning året igennem blev, både af lensmanden, hans sven
de og af al slottets øvrige betjening tilsammen, ikkun brugt 650
pund.36 Hos den fattigere befolkning veg jo, som før omtalt, endog
talgpråsen eller tranlampen for en „tyripind“, der kun tændtes ved
ovnens gløder i de få øjeblikke, det gjordes fornødent. Hvor sligt
fandt sted, ophørte al tale om belysning; mørket måtte siges at væ
re herre, fra den stund det faldt på.

Følgerne af denne mørkets overmagt til daglig blev i dobbelt hen
seende afgørende.
For det første standsede al virksomhed, så snart dagslyset veg.
Kvinderne kunne vel endnu gribe til en eller anden huslig syssel,
der ikke krævede synderlig belysning, så at de i det mindste ikke
syntes ledige. Men for mændenes vedkommende var så godt som alt
arbejde afskåret. Åndelig adspredelse, avislæsning eller anden slig
underholdning kendte tiden ikke. Selv så ringe en erstatning for
virksomhed som tobaksrygning var endnu ubekendt. Forbindelse
med omverdenen i form af ankomne rejsende eller gæster, der kun
ne udspørges, nyt, om det så kun var usande rygter, vankede ikke
hver dag. Indbyrdes var man selvfølgelig for længst udtalt. Der var
da intet andet tilbage end at døse på bænken eller - i byerne - at
liste sig hen til ligestemte sjæle. Ene eller i selskab blev målet altid
et og samme: ved ølkandens hjælp at drukne eller dog bedøve den
kvælende kedsomhed.
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Den anden følge af mørkets overmagt blev en stærk mørkerædsel
og tilsvarende hang til overtro. Der er en inderlig forbindelse mel
lem den rent ydre og den åndelige oplysning. Hvor hin svigter,
hvor man fra solnedgang ubønhørligt er prisgivet mulmet, uden
evne til på egen hånd hurtigt at skaffe lys, der kues sindet nødven
digvis til tro på mørkets magter. Den, der fandt på at dyppe tyristikken i svovl og fosfor, så at man, selv om arnens ild var slukket, blot
ved at stryge slig en svovlstik i et nu kunne fremlokke lys lue, gav
derfor, uden måske at ane det, et mægtigt stød fremad. Men om
denne opfindelse var der i det 16. århundrede endnu ikke tale. Først
i en langt nyere tid indførtes tændstikker.
Hvad der imidlertid gav forholdene i det 16. århundrede et eget
præg, var et sammentræf af omstændigheder, der i forening omdan
nede denne mørkerædsel og overtro til en uhyggelig plet i vor ånds
udviklings historie. Alt fra oldtiden havde troen på trolde, vætter,
underjordiske, elverfolk, havfruer, nøkker, nisser osv. udformet sig.
Da disse væsner ikke hørte til lysets rige, måtte de antages at stå un
der mørkets fyrste. Men selve denne deres øverste var i løbet af mid
delalderen sunket i den almindelige agtelse. Vel kunne hver enkelt
grue for nattens rædsler; men kirken selv frygtede ikke. Djævelen
var jo en gang for alle overvundet og besejredes bestandigt på ny,
hver gang en af kirkens tjenere i messen gentog det himmelske of
fer. Under sådanne omstændigheder sank han da ned til en halvt
latterlig figur. Lystige historier om den dumme djævel, om fanden,
der blev narret, bredte sig blandt mængden. Ikke blot kirken var til
det sidste i stand til at narre ham for en sjæl, men selv en forslagen
lægmand syntes nok til at tage ham ved næsen.
Således stod sagerne, da reformationen indførtes i Norden. For
andringen måtte naturligt føles som et brud med fortiden. Kirkens
magt gled fra Rom over i den verdslige øvrigheds hænder. Uøvet,
men ivrig holdt denne straks rettroenheds mønstring; i kamp måtte
den tjene sine sporer. Og fjenden var tydelig nok, det var ikke blot
papisterne, det var djævelen selv, ham, som reformatorerne i deres
iver så ofte havde malet på væggen. Lyslevende stod han der i al sin
vælde. Thi det var gået ham som hans modsætning. Ligesom Kristus
i protestanternes øjne ikke længer var den spæde på himmeldron
ningens arm, men var vokset til frelseren på korset, således var djæ
velen heller ikke mere den dumme djævel, han var Kristi modstan-
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der, herren over mørkets magter. Og han slap alle disse magter løs.
Som tusinde katteøjne i mørke gnistrede det nu fra hver en kirkens
krog, mens øvrigheden fra alteret, opskræmt, men nidkær, i blinde
svang det sværd, som den ikke bar forgæves.
Denne ophidsede stemning tog stadig til i de første årtier. Me
dens frygten for alt det gammeldags troldtøj ikke synes at være un
dergået nogen væsentlig forandring, eller vel snarest var trådt no
get i skygge, uddannedes der en vidtløftig lære om djævelen og hans
medhjælpere. Det vrimlede af disse smådjævle ligesom med fluer
på en sommerdag, ja - som Peder Palladius og efter ham hofprædi
kant Hans Lauritsen udtrykte det
„de var utallige som solegran“.37 I Tyskland, hvor den samme bevægelse var til stede, og
grundig kundskab altid har været i yndest, nåede en teolog til be
stemt at kunne angive deres tal. Der fandtes i alt: 2 trillioner, 665
billioner, 866 millioner, 746 tusinde, 664 smådjævle.38
Hvorledes så djævelen ud? Derom kunne ingen være i tvivl. Det
stod jo tydeligt at læse i billederne på kirkernes mure og hvælvin
ger. I ordets egentlige forstand malede man nemlig den gang fan
den på væggen. Ingen anden tid har været så optaget af at frem
stille djævelen og hans gerninger som netop det 16. århundrede.
Ifølge gammel skik anvendtes kirkernes vægge og loft til religiøse stundom også ret verdslige - malerier, som en eller anden kirkens
velynder bekostede. Denne skik holdt sig også efter lutherdommens
indførelse. Men medens man tidligere fortrinsvis havde afbildet
Gud, jomfru Maria, Jesu lidelses-historie og helgenbilleder, så
vendte efter år 1500 næsten al interesse sig til djævelen og hans
virksomhed, særlig hans mishandling af de fordømte. Det var et ud
slag af, hvad der fyldte alle sind, som fik luft i disse billeder. Men
billederne slog atter ind og fyldte de umyndige tilskuere, der blindt
hen troede på, som en meddelelse fra Gud selv, hvad de her søndag
efter søndag sad og stirrede på. Gik prædikerne muligt over deres
fatteevne - billederne ramte på en prik i deres sind og ynglede vi
dere i nye forestillinger. Man tager ikke fejl ved at antage, at djævlefrygten i det 16. århundrede fandt sin stadige selvfordobling i bil
lederne på kirkevæggene, kilden til dens bestandig stærkere vækst og
udbredelse.
Ifølge de kirkelige billeder var djævelen forfærdelig at se til. I
Paradiset havde han vel af klogskabshensyn antaget en nogenlunde
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Fristelsen i ørkenen efter Niels Hemmingsens postille. Djævelen frister
Kristus ved at opfordre ham til at sige, at stene skal blive til brød.

tiltalende skikkelse, da han slyngede sig med slangehale i æbletræet
og forlokkede Adam og Eva. Men da han og hans tilhængere nedstødtes fra himlen, havde de vist sig i deres sande skikkelse. Over
for Kristus her på jorden havde djævelen, da han fristede ham, kun
i ringe grad fundet det fornødent at formumme sig. Ifølge Niels
Hemmingsens postille søgte fristeren dog at antage ydre som en
slags urmenneske. Hvordan hans sande udseende imidlertid var,
kunne ses af alle dem, der ikke sov, medens han såede klinte blandt
18
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hveden. Men på dommens dag, hvor djævelen til evig tid skal få
magt over alle de evigt fordømte, ville han dog vise sig i sin al ler
forfærdeligste skikkelse.
Djævelens virksomhed var af dobbelt art. Dels besatte han - en
ten selv eller ved sine medhjælpere - et menneske, som da blev pint
og plaget til det yderste. Dels overlod han enhver, der ville gå i pagt
med ham, en lille djævel til afbenyttelse. - Mod den første art af
virksomhed kunne øvrigheden kun i ringe grad skride ind. Det ene
ste middel, der stod til dens rådighed, var ved straffe at hindre eller
dog formindske djævlebesættelsernes hyppigste anledning: utilbør
lig banden og sværgen. Hvis vi tør tro biskop Peder Palladius - der
dog, opskræmt som han var, og anede djævelens anslag overalt,
ikke er noget fuldt pålideligt vidne - var lysten til at bande vokset
i en mærkelig grad i Tyskland og Norden efter reformationens ind
førelse. Man havde således en egen ed for hver af Kristi legemsdele,
svor ved hvert fjerde, femte ord og anvendte hyppigt dobbelt-ed,
idet man foruden „guds død“, der for nemheds skyld udtaltes som:
„stø“, anbragte en forbandelse i djævelens navn i flugt hermed.39
Øvrigheden søgte efter evne at hæmme dette uvæsen. Hvo der f.
eks. om bord på flåden bandede eller blot nævnede djævelens
navn, når skibet var under sejl, skulle efter datidens skibsartikler
bindes til masten og uden al nåde piskes af mestermanden.40 Til
lignende straf var de kongelige drabanter og andre krigsfolk hjem
faldne, selv om de blot svor ved Kristi vunder eller død.41 I Sverige
skulle ifølge Erik XIV’s hofordning enhver, der grebes i at vanhædre Guds navn ved at sværge, første gang straffes ved „at ligge en nat
udi tårnet eller kisten“ og i gentagelsestilfælde forvises kongens
gård. Den, der hørte det og fortav det, skulle være lignende straf
undergiven.42 For også at bidrage sit til hjælp mod den fælles fare
udgav biskop Peder Palladius et par flyveskrifter, et på latin og et
på dansk, hvori han indtrængende advarede sine landsmænd mod
Satans nyeste snedighed: at lokke folk til at bande og derpå opfylde
det i eden udtalte ønske.43
Det mest bekendte eksempel på djævlebesættelse, hidført ved ban
den, er Hans Skram, en bonde i Farringløse ved Ringsted. Han
havde svoret som så: „Gid jeg drikke en djævel i mig for hver tår
i denne skål øl, hvis“ osv. og ganske rigtig var så djævelen faret i
ham og havde gjort hans underkrop lam. At her forelå mere end
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en almindelig sygdom fremgik noksom af, at de onde gæster, der
holdt ham besat, ikke kunne tåle at høre en bøn. Når han selv ville
bede, foldedes tungen sammen, så at han måtte bide sig i den. Og
læste andre fadervor for ham, „slog han hænderne sammen, skrålede,
så at man kunne høre det byen over, medens øjnene var røde som
ild, munden vrænget op til hans øren og han gabede så, at du måtte
stoppe begge dine næver i hans hals“. At antallet af djævlene i ham
uden tvivl beløb sig til skokketal, følte biskop Palladius sig over
tydet om, da den besatte sagde til ham: „Peder! det kriller og myl
drer i mine ben og mine lår som om der var tusinde spurve i dem.“
Det synes, som om denne flok har været selv Peder Palladius for
mægtig. Forgæves holdt han i almuens nærværelse bøn i den syges
hus. Forgæves blev der lidt efter lidt bedt for ham i halvtredje hun
drede sognekirker. Da der længere tid efter tales om ham på ny,
er det fremdeles som en af djævelen plaget, et afskrækkende eksem
pel, hvem kun tålmodighed kunne anbefales.14
Som eksempel på en djævlebesættelse, til hvilken der ikke forelå
nogen ydre påviselig grund i form af sværgen og banden eller lig
nende, kan nævnes Mette Hardenberg, der var gift med rigsråd
Preben Gyldenstjerne og altså både ved fødsel og giftermål knyttet
til landets fornemste slægter. Hun har i forening med sin mand af
givet en skriftlig erklæring om, hvad der hændte hende. Ifølge den
ne bekendelse forulejligedes hun i året 1597 meget af djævelen.
Han fulgte hende mere end seks uger og blev stedse hos hende, slog
og drog hende, når hun nævnede Gud, så at hendes krop sad i et blo
digt kød. „Item har han slaget hendes median og lungeåre, så at
hendes ærmer er løbet fulde af blod, og var nær løbet hende ihjel,
desuden har han og stukket hende i hendes skinneben, så at de sid
der endnu i ribber og sår.“
Endelig forbarmede dos; Gud sio; over hende, og en nat kom det
hende for, at hun blot skulle stå op og gå til Vallø til det såkaldte
Tornekammer, så skulle hun blive frelst. Den næste dag vandrede
hun da på sin fod til Vallø, som lå tre mil fra hendes gård, og skønt
mange godt folk agede samme vej, blev hun dog standhaftig ved at
gå. Men djævelen fulgte med, hun kunne bestandig se ham løbe på
vejen og hoppe over gærder og bække. Dog viste sig denne gang og
så en engel, der ledsagede hende på den anden side af vejen.
Da hun kom til Vallø, gik hun ind i Tornekammeret, og en
3.
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Preben Gyldenstjerne til Nørre Vosborg med flere gårde (1548-1616) var
først gift med Birgitte Rosensparre (se bind 2 side 358). Efter hendes
meget tidlige død ægtede han 1589 Mette Hardenberg til Skovsbo (15691629). Sammen afgav de den mærkelige beretning om den djævlebesættelse - eller hvad det nu var, der ramte hende i 1597. (Det nationalhisto
riske Museum på Frederiksborg. Bengtsson fot.).

mængde folk, som samledes uden for døren, hørte grangivelig, hvor
ledes den onde disputerede med hende, men hun talte imod ham
af skriften. Så hjalp da Gud hende. Djævelen viste sig ikke mere.
Den næste dag kunne hun drage fra Vallø og „blev snart atter
smuk, sund og tilpas. Den kæp, hun havde i sin hånd dér hun gik
til Vallø, har hun lagt i Tornekammeret og ladet den dér blive lig
gende“.
I slutningen af denne mærkelige bekendelse hedder det, at så
vel Mette Hardenberg som hendes mand, Preben Gyldenstjerne,
bevidner sandheden heraf, „endog hun gider ikke gerne talt derom
som han; men han vil ikke dølge det, men siger, at han vil have det
ud på tryk“.45 Denne hans iver i forbindelse med begges høje sam
fundsstilling er vistnok grunden til, at dette tilfælde er blevet be
kendt fremfor mange andre, måske langt farligere. Hvor talrige de
har været, og hvor hårdt djævelen har plaget datiden, får man
det bedste begreb om ved at se, hvilke yderligere forholdsregler bi-
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skop Palladius så sig nødsaget til at gå ind på. Overløbet af liden
de, tillod han, at man henvendte sig også til almindelige djævlemanere, dog at provsten i herredet først gennemlæste manings-ordene, at der ikke skulle findes noget ugudeligt deri. Til brug for
præster samlede han selv en række skriftsteder, der burde anven
des i forbindelse med „en fastende bøn“ og den kirkelige besværgel
sesformular. Det sprog, hvori præsten tiltalte djævelen, var ligegyl
digt, dansk eller latin, som vedkommende selv fandt for godt. Dog
advarede Palladius dem bestemt mod at tale hebraisk, medmindre
de virkelig var sproget mægtige, da de ellers herved stemplede sig
selv som gække, og djævelen let kunne opdage sligt.46
Folk i almindelighed tyede dog kun i værste fald til præster og
manere. Til dagligt hold nøjedes man med husråd. Blandt disse var
korsets tegn, der også anbefaledes af gejstligheden, salt og brød
samt en „korshvid“ de almindeligste. Korsets tegn skulle gøres for
brystet morgen og aften og desuden hver gang noget overordentligt
viste sig. Om denne skik minder endnu udtrykket: „at korse sig over
noget“ og „kors bevares!“ [bevare os]. Salt og brød, det rensende
og nærende, hvormed Herren havde betegnet sine apostles hverv
(verdens salt) og i nadveren endog sit eget legeme, ansås med grund
for et af de virksomste midler mod djævelen. Det bragtes først til
huse i det nye hjem, anvendtes som afværgende middel ved mange
lejligheder og gav såvel et løfte som en maning bindende kraft.47
Som alt sligt lod det sig imidlertid også misbruge og benyttedes
med samme held af ugudelige til at tvinge djævelen til at give mø
de.48 Børnelegen „salt og brød“, oprindelig vistnok en middelaldelig antoges at virke, hvad enten man bar den på sig eller gravede
når man ret slog gækken løs, er nu et sidste, afbleget minde i Nor
den om denne salt og brøds tidligere betydning. En „korshvid“ en
delig antoges at virke, hvad enten man bar den på sig eller gravede
den ned f. eks. under en sengestolpe eller under arnen. Lige så virk
som, men selvfølgelig på urette måde, viste den sig at være, når man
bortkastede den i „fandens navn“. Som betegnelsen angiver, var
det en sølvmønt med kors på; særlig efterspurgt synes de tyske
„kreutzere“ at have været, på hvilke korset stod tydeligt præget.49
Hvor djævelens virksomhed var så mangeartet og dybtindgribende, måtte det ofte være vanskeligt, ja ligefrem umuligt at skelne
mellem, hvad der var Guds og hvad djævelens værk. Da således
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f. eks. i året 1570 den 17. juni et stykke kogt lammekød i dr. Rasmus
Lætus’ køkken med ét blev blodigt, og tre dage efter en almindelig
steg blev det samme - og det medens Peder Oxe, kansleren og en
mængde adelsmænd og højlærde så derpå - ja gryn blev til blod og
kort efter endog vand til blod i Kamstrup ved Roskilde, så udlagde
ganske vist dr. Niels Hemmingsen sligt som varsler fra Gud om
straf for udgydt, uskyldigt blod. Men hvad borgede for, at hans
fortolkning var mere pålidelig end den menige almues, der, da disse
undere i september måned forøgedes med, at Peder Oxes store lyst
hus uden for København faldt ned, påstod, at det var fanden selv,
der havde taget ved det.50
Kun én ting var vis, at det under slig tingenes usikkerhed måtte
betragtes som en stor brøde med forsæt at bibringe andre falske
begreber. Det var derfor kun velfortjent, når en kvinde i Viborg,
der søgte at skaffe sig en ekstrafortjeneste ved at lade sin ti års dat
ter optræde som djævlebesat, blev grebet, og byens øvrighed fik
befaling af kongen til uden al nåde at straffe hende „for denne grue
lige og forskrækkelige Guds læstéring.51
Den anden art af djævelens virksomhed bestod, som ovenfor om
talt, i udlån af smådjævle til hvem som helst til slette formåls frem
me. Dette var ifølge sagens natur den, hvorpå der forekom de tal
rigste eksempler, men også den, hvor der var mest mulighed tor at
komme til bunds i sagen, idet her jo altid måtte være en menneske
lig medvider. Her kunne altså øvrigheden skride ind og få ram på
de skyldige.
Pagten med djævelen blev indgået ved, at man tre torsdagsaftener
i rad kaldte på ham og gav sig ham i vold. Derpå blev der overladt
vedkommende et tjenende væsen, der betegnes forskelligt: „en ond
kompan“, „en dreng“, „en patron“, „en apostel“ osv., men altid skil
dres på samme vis som lille, lådden, „sort og slemmer“, og natur
ligvis var en djævel af lavere rang. Navnene på adskillige af disse er
bekendte, såsom „Smuk“, „Skønner“, „Blak-skinneben“, „Jeroni
mus“, „Alabast“, „Gjelster“, „Register“, „Raggi“, „Rusp“, „Rus
pian“, „Langvinus“, „Pil-hestesko“ osv., osv. De var lydige og utro
ligt hurtige, kunne i et nu fare til Skåne eller langt ud i Vester
havet, om behov gjordes. Vejen til Bloksbjerg tilbagelagdes, selv
med deres hersker på ryggen, i løbet af en kort stund. Når de ikke
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benyttedes, forsvandt de enten ganske eller stod i mørket som en
sort kat med gnistrende øjne ved sengen. Blev man ked heraf og gjor
de korsets tegn, måtte de vige.52 Det var måske denne evne til at
fjerne dem, der fremkaldte den gængse tro, at endog djævelen var
bange for en heks. Hertil bemærker dog Peder Palladius: „Det er
ikkun løgn, man siger, at djævelen skal selv være ræd for hende, og
at han skulle en tid have givet hende et nyt par sko og rakt hende
dem på en lang stage, for han turde ikke selv være i færd med den
gamle troldkvinde. Det er ikke uden løgn. Hvi skulle han ikke tur
de være i færd med hende, efterdi en troldkvinde er djævelens mæl
kedeje, hun malker ham, og han malker hende så længe, at de malke
hen tilsammen i helvedes afgrund.“53
At en troldkvinde er djævelens mælkedeje, var ikke blot et ud
tryk af biskop Palladius, men en gængs talemåde. Det lå dengang
nær. De katolske gejstliges løse forbindelser havde man jo kaldt
for deres „mælkedejer“. Og datiden synes at have været tilbøjelig
til at forbinde noget tvetydigt blot ved billedet af en håndkærne.
Det var derfor et hyppigt forekommende emne både i svenske og i
danske kirker: en djævel i lag med en kvinde, der kærner smør.
Intet viser måske datidens besynderlige blanding af utøjlet kådhed
og helvedesrædsel som disse løjerlige kirkebilleder (se side 83).
Det, hvortil smådjævlene benyttedes, var tilsyneladende et dob
belt øjemed, dels det uskyldigere at skaffe deres herre lykke, dels at
tilføje andre ondt. Da imidlertid lykke aldrig kunne skaffes, uden
at den toges fra en anden, var i virkeligheden begge mål lige slette.
- Et menneskes lykke lod sig løsne fra ham ved hjælp af visse cere
monier og besværgelsesformularer. En af disse lød således:

Ild og arne efter dig rage!
Al din velfærd fra dig tage!
I djævelens navn!54
Den fratagne lykke kunne derpå deles mellem forskellige. En trold
kvinde i Ålborg, der ofte havde været sammen med en halv snes
andre og delt fratagen lykke, klager over, at en af disse, jomfru
Christence, altid når de skiltes „selv beholdt meste parten af den
lykke, de havde at skifte“.55 Man hører derfor oftere tale om „lyk
ke, fratagen for så og så mange år siden“, ja man kan endog træffe
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retslige dokumenter, hvori en person lader „æske sin lykke igen“
fra en anden.56
En ganske egen måde at rane lykke på var ved hjælp af fingeren
af en henrettet tyv. Man fik herved ikke blot den afdødes ubrugte
lykke, men rapsenaturen antoges fremdeles at hæfte ved fingeren,
så at den kunne skaffe noget af andres med. Slige tyvefingre var
forholdsvis lette at få ude ved byens galge, hvor de talrige hængte
vedblev til skræmsel at svaje for vinden, indtil de endelig af sig
selv blæste ned. Selvfølgelig var det streng straf underkastet at tage
sådanne fingre; de måtte derfor i reglen hentes, når mørket var
faldet på, helst ved midnatstide. Hvor hyppigt dette dog skete, får
man et indtryk af, ved hvad der tilfældigt berettes om to kvinder i
Helsingør. De overbevistes om at have søgt at forbedre deres han
del med brændevin ved at anbringe en tyvefinger, omvunden med
en klud, i brændevinskrukken. Fingeren havde de skaffet sig ved
en gang, da folk sov til middag, at liste sig op „til galgen ved St.
Anna“, og der „på en død, gammel tyvekrop, nedfalden under gal
gen“, at vride den ene hånd af og gemme den i en sæk brænde. Da
de kom hjem, og hver tog sin finger, viste det sig imidlertid, at de
ikke havde været de første, idet to fingre allerede manglede.57
Den uhyggeligste anvendelse af den betroede magt var dog til
blot at gøre andre skade, forgøre dem, uden at dette kunne medføre
nogen gavn for en selv. Dette fandt ikke desto mindre overordent
lig hyppigt sted, og utallige var de tilfælde, hvor folk blev overbe
vist om og straffet for at have begået denne brøde. De midler, der
anvendtes, var meget forskellige. Et par knive over kors, hår eller
negle af den pågældende, vinduesbly, voks af kirkelys, et bånd med
knuder, en klud med en uldtot, lidt hvidløg og timian,58 ethvert
af disse midler og mange andre var nok til, rettelig brugt, ikke at
forfejle sin virkning. Derfor var det også mere end tilstrækkeligt
Da Karl Gustavs tropper i oktober 1657 stormede fæstningen Frederiksodde - nu Fredericia, stod dette monstrum af en galge uden for byen. Den
var sikkert rejst af belejringshæren selv til skræk og advarsel mod deser
tation og andre brud på mandstugten. Manden forneden til højre, der
holdes fast af to andre, er vel en delinkvent, der skal gøre de to hængte
selskab. (Pufendorf: De rebus a Carolo Gustavo gestis. Det kgl. Biblio
tek).
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bevis, da en troldkvinde stod for retten i Bergen, og byfogden drog
hovedklædet af hende, at det viste sig, at hun bar „om hovedet et
bånd med tre knuder, hvori var hår, jord og anden trolddom“.59
Stundom, men langtfra akid, lystes der en hemmelig forbandelse
tillige, som da to kvinder i Kornerup år 1549 forgjorde Laurits Fyn
bo ved at tage en urt og læse over den: „Jeg binder dit hjerte, Lau
rits Fynbo, ved dette bånd, dit legeme og alle dine lemmer og ind
volde, din lykke og al din velfærd med dette bånd, ligesom Vorherre
han bandt djævelen med de hårde stenrødder til evig tid.“ Der
på kastede de urten over laden ind i Laurits Fynbos gård, så at han
blev syg tre dage efter.60 Hyppigt var det nok blot at udtale det
onde ønske, som da f. eks. gamle Gertrud i Ribe, hvem en pige næg
tede mad svarede, idet hun gik: „Dine egne kanutter kan du ellers
nok give til. Du skal en gang få skam derfor.“ Og ganske rigtig, otte
dage efter måtte pigen gå til bartskæreren med sin finger, der var
blevet dårlig, og han tog et helt ben ud, så at et led gik af den.61
Eller i Ålborg, hvor jomfru Christence lovede Søren Jensen en ulyk
ke på sin mund for, hvad han havde sagt om hende; og samme
dag, som han sad på et bislag, kom der en ung karl, „der var kop
sætter“, løbende imod ham, skar ham tværs over munden og for vi
dere.62 Eller i Helsingør, hvor Anne Landsknægts ønskede Morten
Bolleby at tære så mange penge på sin sotteseng, som han havde
tjent på den fjerding smør, hvormed han bedrog hende; og kort
efter slog Peder Vægter ham da også i hovedet, så at han længe måt
te ligge syg på Jakob Kandestøbers loft.63
Alle sådanne heftige udbrud medførte dog i det mindste den for
del, at forbindelsen mellem årsag og virkning her var let at påpege,
så at den skyldige, der var kommet til at røbe sit forhold til djæve
len, hurtigt kunne blive brændt. Selv i temmelig vanskelige tilfæl
de lykkedes det ved hjælp af slige blottelser til sidst at få sandheden
for en dag. Som et eksempel blandt flere kan anføres en række begi
venheder i Helsingør. I november 1581 traf bødlen her på en ølbod
sammen med en gammel kvinde, Kirstine Jep Brænders. Hun var i
færd med at bede en bonde, der sad derinde, om forlov til at køre
med. Bødlen afbrød dem ved at sige til hende: „Du kan tro, han skal
få dig op at køre.“ Hvortil hun svarede: „Han må køre Fanden og
dig med.“ - „Fanden køre dig selv!“ udbrød bødlen og slog hende
over armen med et piskeskaft. Grædende løb hun da ud, men sag-
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I Helsingør tingbog (se billedtekst side 120) findes denne tegning af et
svin. Tegningen er blandt bogens mest talentfulde. De langbenede og
dog tætbyggede svin med krumme hjørnetænder og stride børster er op
fattet meget korrekt.

de i døren: „Du skal komme til at svie så længe på din arm, som jeg
svier på min.“
Nogen tid efter stod bødlen i sin dør. Et svin kom forbi på ga
den, o« han tos; en sten for at kaste efter det, men idet han kastede,

brødes benet i hans overarm. Han mødte da på rådhuset med ar
men i bind, klagede over sin vanførhed og sigtede Kirstine Jep

Brænders som den skyldige, idet hun havde lovet ham sådan ulykke.
Han var dog ikke mere vanfør, end at han kunne udføre sine embedsforretninger: fængsle en fyr, der med vold ville skaffe sio* og en

løsagtig kvinde nattelogi i hans hus, behørigt kagstryge otte kvinder

på torvet for utugt osv., osv. Men et

halvt

år senere skulle han på

„Sletten“ henrette en kvinde, der havde stået i utilladeligt forhold

til sin svoger. Ved første hug sårede han hende kun lidt i halsen,
endnu en fem, seks gange huggede han forkert, hun skreg fremdeles,

så kastede han rettersværdet og satte af sted i løb over grøfter og
gærder, men mængden efter ham og sønderrev ham.
Da bødlen var omkommet så ynkeligt, mødte hans enke på råd

huset i Helsingør og anklagede Kirstine som den egentlig skyldige i
hendes mands død. Kirstine flygtede bort for at undgå faren, men

forgæves. Det gav blot anledning til, at endnu værre ting kom op
om hende. Således oplystes det blandt andet, at hun engang, da Pe

der Christensen stod i en stue, var kommet derind og havde taget

ham om halsen; men han var blevet vred og havde slået hende i
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næse og mund, så at det blødte, og siden havde han bedt hendes
mand holde hende fra, hvor han var. Kort efter blev Peder Christen
sen syg, så at han tabte både syn og mæle og måtte til bartskær i Sø
borg. Men hvo, der havde voldt ham den sygdom, fremgik noksom
af, at Kirstine Brænders sad med sin datter og en anden kvinde ved
vejen uden for Lundehave, både da han kørte til Søborg, og om
tirsdagen, da han kom tilbage. Bartskæreren i Søborg afgav da
også den erklæring, at det var Kirstine, „der havde gjort ham det,
han havde“, ligesom Christoffer Slagter kunne bevidne, at han så,
hun sad derude på vejen, da de kom fra Søborg. Fremdeles oplystes
det, at hun engang var kommet ind til en bartskær, og da hun dér
traf skolemesteren, havde hun „talet latine“ med ham, man kunne
tydeligt høre hende sige både „ita“ og „non“. I berettiget harme
havde da bartskæreren vist hende ud, men hun havde lovet ham
brune nødder, og nogen tid efter fik han en hob knuder på sit liv
og blev meget ilde faren.
Havde man yderligere vidnesbyrd behov! Kom så hertil beken
delser fra et par om, at de ved hendes kure var blevet helbredt, var
sagen klar nok. Ingen uden djævelen kunne have forlenet hende
med denne magt, og med fuld føje blev hun derfor brændt.64
Et ganske eget middel til at forgøre med - vanskeligt at opdage,
kraftigt virkende fremfor noget - var et voksbarn. Det var en dukke
af voks, opkaldt med dens navn, hvem man ønskede at tilføje ondt.
Det voksbarn f. eks., der anvendtes til at forgøre fru Anne Bille
på Nakkebølle, så at hun aldrig mere blev karsk og alle hendes fem
ten børn døde, var lavet af en voksstabel, næsten en halv alen langt,
naturligvis opkaldt Anne, og blev båret i 40 uger af jomfru Christence Kruckov, skjult under den højre arm. Hvad det særlig gjaldt
om, var at få voksbarnet rettelig døbt, hvortil der naturligvis kræ
vedes, at en præst måtte være i ledtog med. Om et voksbarn, der år
1543 bragtes fra Sjælland til Skåne, bevidnes det, at så vidt ved
kommende vidste, havde præsten, hr. Joakim i Skåne, kristnet
det.65 Om det voksbarn, som jomfru Christence bar under armen,
blev der afgivet den bekendelse, at da det var fuldbårent, førtes det
til alteret i Åstrup Kirke, hvor en kvinde bar det, præsten hr. Mads
døbte det, og hele følget ofrede, ganske som ved en almindelig dåb.
Senere, på en fredag, samledes man atter i kirken, præsten og fem
kvinder i forening satte voksbarnet ned i Anne Billes kirkestol som
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i en grav med de ord: „Nu sætter vi al fru Annes lykke og velfærd
ned.“66 - For at ikke præster meget mod deres vilje skulle blive
delagtige i sådan ugudelighed, blev det gentagne gange på lande
moder pålagt dem ved barnedåb altid at blotte barnet enten helt
eller dog til lænderne, så at de kunne overbevise sig om, hvorvidt det
var et rigtigt barn eller et voksbarn.67
Ved alle hidtil anførte tilfælde kunne der ikke være nogen tvivl
om, at det slette formål fremmedes ved djævelens personlige indgri
ben. Men hvad skulle man dømme, hvor der ikke lå nogen ond
hensigt til grund, hvor midlet syntes uskyldigt, og det, der opnåe
des, kun virkede til gavn. Et prøvet middel mod tandpine f. eks.
som dette at signe tanden med følgende ord:

Præst læser læst over sten,
orm æder tand til ben.
Gud og den hellige læst
fri den slemme gæst
i navn Gud Faders og Gud Søns og Gud den Helligånds!68

det kunne dog umuligt have med den onde at gøre. Eller et hus
råd som dette, at læse:
Mari gik ad veje.
Der kom de tre maje,
og vor herre Jesus Krist,
og St. Hans evangelist,
Melchior, Jesper, Baltzer.
Jesus, Maria, Anna,
i navn Faders, Søns og Helligånds.69

hvorledes skulle det kunne gøre skade? Hvis sligt medførte pagt med
djævelen, så havde over det halve land gjort sig skyldig i denne
synd. Thi alverden tyede til sådanne midler, og det ikke blot almu
en på landet, der lod læse over sig mod gigt og andet og lod sine
kreaturer signe mod forgørelse, men selv de højest stillede var med.
For blot at nævne et par tilfælde, så lod f. eks. Jakob Sparre sig signe
af „Hellig Ludse“, hver gang han skulle til landsting. Og da han en
gang to dage i rad forgæves havde jaget i sin råhave, lod han hende
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En heks opvækker storm. Den barfodede heks til højre tømmer indhol
det af sin gryde, hvori hun har kogt „safter, urter, orme og indvolde“
sammen, ud i havet, og resultatet lader ikke vente på sig. Et skib går ned
under en frygtelig storm. Manden i forgrunden er en troldkarl. Han hol
der en „nidstang“ - dvs. en stang, der krones af et afhugget hestehoved.
Den sidste form for magi, der tjente til at forgøre fjender, skal ifølge
overleveringen have været brugt i Sverige på hedenskabets tid. I det 16.
århundrede anvendte man den næppe længere. (Olaus Magnus).

gå langs
og
den. Gano
O hegnet
o
O slå hver stolpe
r med en kvist og
o signe
O
ske rigtig skød han to dyr i råhaven inden aften.70 Sigvard Grubbe
fortæller i sin dagbog fra en rejse i Sverige: overnattede vi i Åby

hos præsten hr. Hans, og her fik jeg fat i en „hestebottere“, som
med et par ord helbredte min hest, der var blevet temmelig halt, da

vi drog gennem hulvejen.71
Men alt sådant var alligevel, hvo der så gjorde sig skyldig deri,

den uforsvarlige letsindighed. Djævelen var til stede ved hvert af
disse foretagender og lod sig hverken skræmme af et kors eller af
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Jesu navn nævnet i en remse, som måske „djævelen selv eller en
munk“72 - hvad der omtrent kunne komme ud på ét - havde sat i
omløb. Kirken dømte også klart nok herom. I Fyn blev således år
1568 Mikkel Degn i Rørup og 1575 Hans Degn bandsatte på grund
af deres signen.73 På Sjælland blev år 1573 præsten Jakob Andersen
i Jørlunde afsat fra sit embede og sat i fængsel i Sorø på grund af
hans „signelser og anden djævelskab“.74 I Stavanger måtte år 1584
Jakob Jonssøn stå åbenbar skrifte for hans læsning mod gigt m. m.
og måtte under livsstraf love aldrig at bruge sådan forfængelighed
tiere.75 Og i Peder Palladius’ fyndige sprog lyder omtalen af kvin
der, der signer og helbreder folk og fæ, således: „En kostjert med ed
dike! Djævelen har hun, så får hun og med sin signelse. Så får også
du, om du lader dig eller dit fæ signe af hende. Vel kan din ko få
det bedre, som dig tykkes. Men din sjæl fordømmes ind i helvedes
afgrund med din signelse. Kvinde, vår din mund, at du ikke får en
sviende hale!“76
I en tidsalder, hvor man troede at se djævelens indgriben i alle for
hold, måtte denne formentlig kunne eftervises ikke blot i daglig
dags småting, men i selve de historiske hovedbegivenheder. Det for
holder sig også så. Vi skal her forbigå, hvad mulig virkning Erik
XIV har frembragt ved de fire hekse, som han tog i sin tjeneste i
krigen mod Danmark,77 eller hvad nytte han har haft af den lille
djævel, som han sagdes at have afkøbt en munk i Frankrig, og som
indespærret i en flaske vidste at fortælle ham forud alt, hvad der
ville ske.78 Vi skal alene holde os til, hvad der vidnefast lod sig
godtgøre, og vælger da som et tydeligt og afgørende eksempel den
dansk-norske orlogsflådes forhold i tidsrummet 1540 til 1590. I lø
bet af disse 50 år greb djævelen ikke mindre end tre gange afgø
rende ind i flådens og derved hele landets skæbne.
Første gang var i året 1543, da Christian III lod ruste en flåde på
ikke mindre end 40 skibe, der under admiral Mogens Gyldenstjerne
skulle først forjage en hollandsk flåde fra Norges kyster og derpå
ramme kejseren føleligt ved at gå til Holland, stikke hul på digerne
og sætte landet under vand. Da denne stolte flåde på udvejen ank
rede op ved Helsingør, blev togets udfald allerede afgjort. Gyde
Spandmagers og nogle andre troldkvinder, der var samlet i en dal
uden for byen, forgjorde den ved deres kunster, så at sejlene hang
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I værket „Frederik II’s gerninger“ - Res Gestae Frederici Secundi - fin
des et kort over Østersøen med angivelse af de vigtigste begivenheder
under Den nordiske Syvårskrig. Skønt mindre smigrende for den danske
flåde har man ikke undladt at gøre meget ud af den frygtelige stormnat
den 28.-29. juli, da den dansk-lübske flåde under anker ud for Visby
mistede 14 skibe ved totalforlis og 6.400 mand, så der „lød et klageråb
over hele Danmark“, og i Lübeck hørtes „sådan hyl, gråd og veklage af
kvinder og børn, og at en sten måtte røres derved“. Hvilken lykke da, at
man altid havde trolddomskunstnerne at kaste skylden på. (Det kgl. Bib
liotek).

slappe og skibene ikke kunne komme af stedet. Men forbandelsen
fuldbyrdedes først ret, da flåden endelig nåede Zeeland. Thi idet
den søgte at lægge ind her, blev den bestandigt drevet tilbage og
måtte til sidst formedelst stærk storm drage hjem med uforrettet
sag. Straks ved hjemkomsten blev der optaget forhør og pinebænken
ikke sparet for at få fuld klarhed over, hvilke de personer var, der
havde været med i dalen ved Helsingør.79
Anden gang var i året 1566 i slutningen af juli måned, da den
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danske flåde efter en kamp med den svenske kastede anker ved Visby
på Gotland for at begrave en falden dansk kaptajn. Forgæves ad
varede kommandanten i Visby dem mod den farlige ankerplads.
Forgæves havde man „natten tilforn klarligen hørt ynkelige råb og
skrål under skibene i vandet“. Admiralen var halsstarrig, og følgen
blev, at i den forfærdelige storm, der opkom om natten, gik en halv
snes af de største danske skibe under med mand og mus. Denne ulyk
ke, der greb så stærkt ind i Danmarks hele stilling, skyldtes nogle
troldkvinder, der for en ussel vindings skyld - for at en værtinde i
København kunne beholde noget gods, som en af kaptajnerne hav
de givet hende i forvaring - ikke tog i betænkning at bringe en så
forfærdelig ulykke over landet. Det var kun en tarvelig erstatning,
at alle de pågældende siden blev brændt.80
Tredje gang endelig var da i året 1589 en dansk orlogsflåde på
fjorten store skibe foruden en mængde små, alle under admiral Pe
der Munks befaling, skulle føre Christian IV’s søster Anne som brud
til Skotland, hvor Jakob VI ventede hende. Flåden sejlede fra Kron
borg den 1. september. Men næppe var den kommen Kattegattet
ud, førend den fik uafbrudt modvind og forfulgtes af stadigt uheld:
orlogsskibene sprang læk og kunne ikke komme af stedet, medens
handelsskibe til spot og spe sejlede dem forbi både på den ene og
den anden led. Til sidst måtte flåden søge norsk havn. Vinteren stun
dede til, man blev da dér. Kong Jakob VI måtte selv sejle over for at
hente sin brud, og hun nåede ikke Skotlands kyst førend den 20 maj
året efter. At her var noget galt på færde, kunne enhver sige sig
selv. Og sandheden kom da også for en dag. Seks hekse på Fejø viste
sig at være de skyldige. Ved hjælp af nogle lerpotter på et bord i
Karen Vævers hus havde de opvakt storm og bragt flåden i for
virring, medens apostlen „Langvinus“, der sendtes af sted efter den
i en tom øltønde, havde besørget resten, virksomt understøttet af
de to djævle „Smuk“ og „Pil-Hestesko“, der havde klamret sig om ski
benes køl. At her ikke var sket en større ulykke og hele flåden gået
under, skyldtes alene den omstændighed, at Karen Vævers havde sin
mand, sin søn og sin svoger om bord. For deres skyld havde hun tre
gange i Jesu navn bedt de andre om at skåne flåden, og da de des
uagtet sendte hendes apostel „Langvinus“ af sted, havde hun ved
hans hjemkomst brugt ham til at forpurre deres plan ved at berede
den ene af dem en brat død.81
19
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Ved siden af så storartede virkninger var det næsten forsvindende,
hvad der øvedes af lignende art mod private, om end mangens vel
færd gik tilgrunde herved. Som da den rige Ole Bager i Odense lag
de sig ud med en heks ved at nægte hendes datter at ægte en af
hans handelsbetjente. Herover vrededes heksen heftigt og lærte
sin datter ved at skvulpe syv æggeskaller i en spand vand at bringe
alle de syv skibe, som Ole Bager just havde i søen, til at gå under,
så at af alt mandskabet kun hendes elskede alene reddedes.82
Var djævelen virkelig både villig og i stand til at øve sådanne un
dergerninger i Norden, kan det ikke undre, at man udenlands fra
hørte om tilsvarende bedrifter. En af de frækkeste var dog vistnok
den, da han på en troldmands anmodning vovede sig ind i selve
Himmerig og for en kort stund bortførte apostlen St. Jakob, Spa
niens skytshelgen, ned til Jorden.
Men jo voldsommere djævelens indgriben var, des klarere stod
også øvrighedens pligt foreskreven: med ild og sværd at bekæmpe
ondet. Djævelen selv kunne man ganske vist ikke nå, men vel hans
menneskelige håndlangere. Fremgangsmåden mod disse var givet af
sagens natur: først måtte de pines til bekendelse - hvor skulle nemlig
en, der var i pagt med djævelen, falde på at tilstå godvilligt? - og
derpå burde de levende brændes, for at hvert spor af dem kunne
udviskes. Ikke blot almindelig retfærdighed, men også hensynet til
de forgjorte krævede dette, thi man havde flere tilståelser for, at
disse ikke ville kunne komme til deres velfærd og lykke igen, førend
alle skyldige havde lidt døden.83 En lille forandring i rettergan
gen indførtes i Danmark år 1576, da det alt for ofte havde vist sig,
at man havde brændt bevisligt uskyldige.84 Det bestemtes, at en
hver trolddoms sag herefter skulle indankes for landstinget og ikke
som forhen være færdig med nævningernes dom.85 Men nu som før
vedblev man at anvende pinebænk for at fremtvinge tilståelse. Pins
lerne bestod i, at den mistænkte bandtes på en stige og „straktes“.
Om præsten hr. Jens Påske, der uskyldigt anklagedes for at have
været med at forgøre flåden 1543, hedder det, at han hang „ud
strakt på en stige, så hårdt, at hans lemmer måtte skilles ad“, men
han vedblev at råbe: „Nej! Nej! Jeg vil gerne dø, men uskyldig er
jeg.“86 Undertiden synes man at have forøget pinen ved at vende
stigen om, så at den fastbundne vendte nedad, eller ved påsættei
sen af tommeskruer, brændende spænder, anbringelse af bækkener
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med gløder under stigen87 osv. „Alt dette bekendte „Hellig Lud
se“, da hun var bundet på stigen for ilden,“ hedder det om et for
hør.88 En uhyggelig betænksomhed var det at afholde forhøret over
en kvinde midt under hendes fødselsveer.89 Dødsdommens fuldbyr
delse, der måtte anses for en kærkommen befrielse fra alt videre
pinligt forhør, foregik vistnok i reglen således, at et bål optændtes
på galgebakken, og den dømte, når bålet var godt i brand, kastedes
fastbunden på en stige ind i flammerne. I Ribe synes det at have
været skik at fremskynde døden ved at lade en pose med krudt være
bunden til forbryderens ryg. Dette kunne for så vidt kaldes en mild
fremgangsmåde, som man ved kætterbålene andetsteds plejede at
lade den dømte stå bundet på bålet og langsomt nås af flammerne.90
Spørger vi om det omfang, hvori denne øvrighedens nidkærhed
gjorde sig gældende, så viser forfølgelsen sig at have taget sit op
sving lige efter reformationens indførelse, først i Danmark, lidt
senere i Sverige. De tidligste ofre i Danmark synes at have været Bo
dil Lauritses og Karen Grottes, der begge blev brændt i Stege en
ten år 1539 eller 1540.91 I Sverige brændtes den første heks 1559.92
Men med en rivende fart tiltog så ofrenes antal. I tiåret 1560-70
forefaldt der af bekendte trolddomssager i Danmark følgende: På
Lolland brændtes en kvinde for trolddom, men frifandtes atter ved
en landstingsdom efter sin død.93 Rigsråd Iver Krabbe, der døde
1561, viste sig at være forgjort, i hvilken anledning to kvinder blev
brændt og to karle, der var flygtet, dømtes til bålet.94 År 1563 fik
Otto Clausen til Nørholm nogle troldfolk dømt og befaling ud
virket til at lade en bortrømt pinligt forhøre, der alle havde været
med til at forgøre hans hustru og børn.95 År 1564 blev nogle trold
kvinder brændt, der havde forgjort fru Margrethe Valkendorf.90
År 1566 forgjordes den danske flåde, så at den standede på Got
land; først længe efter opdagedes de skyldige kvinder og blev
brændt.97 År 1567 faldt Jørgen Fyrbøder ned fra Frue tårn i Kø
benhavn af trolddom forblindet.98 Samme år ægtede en gammel
kone en ung mand i Nikolaj Kirke, men blev en ugestid efter overbe
vist om at være en heks og tillige med nogle andre kvinder brændt
uden for byen.99 År 1570 brændtes for trolddom Jens Degn i Birke
rød.100
Man ville uden tvivl fejle, hvis man med disse enkelte bekendte
tilfælde antog de virkelige sagers tal for udtømt. Hvor vi ellers har
3.
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Samerne - eller som man dengang kaldte dem „finnerne“ - hører til de
sidst kristnede af de nordiske folk, og deres udøvelse af gamle hedenske
ritualer gjorde stærkt indtryk på det 16. århundredes nordboer, der til
lagde samerne særlige evner for trolddomskunst. Billedet viser en samisk
troldmand - vi ville kalde ham for en shaman - der er bragt i trance.
Medens hans krop hviler på gulvet er hans sjæl på rejse og erkender ting,
som det ellers ikke er menneskeligt muligt at opnå indsigt i. (Olaus Mag
nus).

datidens lensregnskaber til vor rådighed, viser det sig, at der bagved

de mærkeligere tilfælde, der ad anden vej er kommet til vor kund

skab, går en bred strøm af dødsdomme, der næppe har været syn

derligt omtalt uden for den nærmeste omegn. Et rystende indtryk

af det samme får man ved at høre Peder Palladius’ kampråb, hvori
han glødende af iver henviser sin samtid til, hvad der alt er udret
tet, og således kommer til at omtale en mængde tilfælde, af hvilke
ikke et eneste ad anden vej er nået til vor kundskab. Hans ord,

der er skrevet omtrent ved århundredets midte, lyder således: „Trold-
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kvinderne får nu deres rette løn. De kunne nu ikke længer bare sig
i denne evangelii lyse dag. De får nu en verdsens skam. Af verden
med dem! det er og deres fortjente løn. Man brændte jo lidt til
forn en hob af dem udi Malmo, udi Køge og andensteds; og høre
vi til, at der sidder atter en hob greben i Malmo og skulle brændes.
Udi Jylland og Smålandene er man på jagt efter dem som efter ulve,
så der blev nu nylig og brændt på Als og på de andre små omliggen
de lande henved 52 troldkvinder; den ene røber den anden, så at de
følges ad hen til hin verden.“101
At vi her ikke har at gøre med enkeltmands opskræmte indbild
ningskraft, men med angivelser, der virkelig betegner tilstanden,
ses bedst, når vi sammenligner dem med tal fra hekseforfølgelsens
hovedhjem, Tyskland. Her som i Norden var bevægelsen i tiltagen
de århundredet ud. I slutningen af det 16. århundrede blev der i
tysk Lothringen i løbet af 16 år dømt 800 mennesker fra livet for
trolddom. En bisp i Bamberg lod i de to år 1622 og 23 ikke mindre
end 600 brænde. I bispedømmet Wtirzburg brændtes i årene 162331 i alt 900 mennesker. En heksedommer i det fulda’ske roste sig
af at have bragt over 700 mennesker på bålet.102 Først i det 17. år
hundredes anden halvdel aftog forfølgelsen. Sidste gang at trold
kvinder i Danmark blev brændt, var, så vidt vides, år 1693, da to
kvinder fra Falster af højesteret dømtes til bålet.103

Gennemløber man den lange, sørgelige række af trolddomssager
fra det 16. århundrede, er der visse iagttagelser, der uvilkårligt påtrænger sig. Det gør i længden et komisk indtryk at se, hvorledes der
stadig til pågribelsen af en gammel kvinde, hvis hele forsvar er en
kat og en krykke, må udsendes henved en halv snes håndfaste mænd.
Men det leder til alvorligere betragtninger at lægge mærke til, hvem
der er de mest udsatte. Det er øjensynligt de mest værgeløse. Det er
således adelen, der går angrebsvis til værks mod de lavere stænder
og påstår at være den forurettede part. Medens der kan påvises en
lang række af forgjorte adelige: Ivar Krabbe, Otto Strangesens hu
stru og børn, Margrethe Valkendorf, Axel Viffert, Anne Bille,
Didrik Biomes hustru, Anne Ahlefeldt, Mette Hardenberg, Anne
Hardenberg osv., vides kun en eneste adelig i Danmark at være ble
vet dømt for trolddom: jomfru Christence af den lidet formående
slægt Kruckov.
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Inden for borger- og almuestanden er det atter de gunstigst stille

de og de kraftigste, der anklager de svagere. Mest værgeløse af alle er
de

gamle, fattige kvinder

uden slægt og hjem. Disse udgør derfor

det langt overvejende flertal af dem, der bestiger bålene. Sproget
holder trop med og kalder lidt efter lidt forbrydelsen ikke mere

„trolddom“, men „hekseri“. Så længe sådanne enligt stillede kvin
der har rester af ungdommens tiltrækningskraft, holder de endnu
stand; men de er fortabt, når alderen har berøvet dem dette sidste

værn. Det går dem da som Ingeborg Harch i Ribe, der slap fri 1577
og ligeså 1578, men 32 år efter blev brændt; eller som Christence

Kruckov, der 1621 blev dømt for samme sag, for hvilken hun 1597
var blevet frifundet.
En meget hyppig grund til anklage er, når de i et øjeblik, hvor

fleres øjne hviler på dem, vover at anvende deres eneste våben, at
bruge mund, f. eks. besvare mishandlinger med afmægtige ønsker.
Et afgørende vidnesbyrd mod en heks, der dømtes i Ribe 1572, var
det således, at hun, da engang for ti år siden en karl havde slået

hende med en kølle, havde lovet ham en ufærd.104 Med lidt øvelse
i læsning af aktstykkerne, kan man næsten med sikkerhed forud

sige, når det farlige punkt må indtræde. Enhver vil f. eks. forstå, at

en gammel kvinde, der på en søndag holder bryllup i en køben
havnsk kirke med sin syvende mand, vil være stærkt udsat for mis

tanke. Men hendes sag er håbløst tabt, når hun, tirret af mængden,
der trænger på, så at hverken præst eller brudepar kan stå i ro, vo
ver at love dem „andet at tænke på“. Det er efter datids forhold lige

så given en sag, at hun vil ende på bålet, som at nogle af hendes be

kendte vil blive brændt som hendes medskyldige.105

Næst efter alder og mangel på tække var intet så farligt for kvin
der som

ry for kundskab.

I enkelte tilfælde synes blot det at være gift

med en gejstlig at have været nok til at vække mistanke. I Bergen

blev således ved århundredets slutning biskop Foss’ hustru anklaget
for trolddom, og slotspræst Absalon Beyers enke brændt for samme

brøde, skønt hun selv og de to præster, der fulgte hende til retter

stedet, erklærede hende for uskyldig.106 Kyndighed i anvendelse

af lægende urter har bragt mangen i ulykke, og det er fuldt forståe
ligt, at Magdalene Zeger, enke efter en medicinsk professor ved

Københavns universitet, blev betragtet som en heks, siden hun
havde kundskaber nok til at kunne skrive de årlige almanakker og
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Dette simple lille stykke værktøj, som findes på frilandsmuseet Rots
Skans i Alvdalen i Dalarne, er faktisk et stykke bådbyggerværktøj; men
det kaldes en „troldkællingeklemme“, for ifølge overleveringen skal det
have været sat på fingrene af formodede hekse og klemt sammen, til de
tilstod. Hvis det er sandt, er det formodentlig det eneste bevarede tor
turinstrument fra hekseforfølgelsernes tid. I hvert fald er det sandt, at
man endnu i 1660’erne fortsatte med hekseprocesser i Alvdalen, efter at
de var stilnet af andre steder. Den sidste hekseforfølgelse i Danmark den såkaldte „besættelse i Thisted“ - fandt sted i begyndelsen af det 18.
århundrede, men blev standset ved indgreb fra regeringen og latterlig
gjort af Ludvig Holberg i „Hekseri eller blind Alarm“. Ikke desto min
dre er det en kendsgerning, at heksetroen endnu lever i visse små enkla
ver her i landet. (Iwar Anderson fot.).
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forsyne dem med de almenyndede vejrforudsigelser. At hun des
uagtet slap fra det med livet, skyldtes uden tvivl, at hun, der opholdt
sig i Kolding, havde en mægtig beskytterinde i enkedronning Dorothea på Koldinghus.107
Af mænd i borgerklassen var gejstlige de mest udsatte. Ifølge
folketroen burde jo enhver dygtig præst kunne „mere end sit fader
vor“. Men det, at have ry for at være inde i den sorte kunst, var et
tveægget sværd, der ved lejlighed let kunne vendes mod den pågæl
dende selv. Man undres over, hvad der kunne give stof til mis
tanke, som f. eks. det uskyldige at eje Christen Pedersens danske
lægebog, udgaven af 1553, på hvis sidste blad der er afbildet et
hjul.108 Hvad der i ikke ringe grad udsatte gejstligheden for fare,
var den ærgerrighed, der stundom drev anholdte hekse til at tilstå,
at der var præster med i deres selskab, som havde døbt voksbørne
ne osv., angivelser, der sjældent forfejlede deres hensigt: at give
samme kvinder og deres færd en forøget betydning.
Betragter vi nærmere de ved pinebænken aftvungne tilståelser,
så viser et af to sig så godt som altid at være tilfældet: Enten tror
de anklagede sig til sidst selv skyldige, eller lysten vågner hos dem til
i det mindste at drage så mange som muligt med i ulykken. I første
tilfælde synes fængslets mørke og den hele oprørende behandling
lidt efter lidt at have forvirret deres tankegang, så at de ender med
at tro på egen brøde og i denne tilstand tilstår om sig selv løst og
fast. Lyttet til som den reneste sandhed og i et nu spredt på ryg
tets vinger, bliver atter tilståelsen lige så mange sædekorn til for
vildet tankegang i andre modtagelige sind. Det er kun sjældent, at
man her kan komme til at smile, som når en heks, der brændtes i
Ystad 1636 og som tidligere havde haft seks uægte børn med seks
forskellige mænd, tilstod, at hun også havde stået i forhold til el
verkongen, „men han var en kold en“.109 Derimod gør det i al den
ne elendighed godt at møde simple, naturlige udbrud af menneske
lig tankegang, som når Dorthe Judekone, der beskyldtes for at have
været med at forgøre flåden 1543, første gang, hun pines, blot sva
rer: „Jeg er uskyldig.“ Da hun anden gang skal forhøres, begyn
der hun med: „Hvorfor piner I mig så ynkeligt?“ og giver derpå en
simpel og klar fremstilling110 af, hvad hun har foretaget sig den
omspurgte dag, i hvilket der ikke er spor af trolddom. Eller den
gamle „Maren Prækfader“ i Ribe, der har bekendt en hel del og
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sluttelig spørges, om det nu er sandhed, hvad hun tilstår, hvortil
hun svarer: „Nej! Her sidder jeg, en gammel, sanseløs stakkel, jeg
ved slet intet, lad mig blot være i ro!“111
Eller også vågner, ægget af pinen, de slette lidenskaber; selv for
tabt, fyldtes de ulykkelige af hævnlyst og angiver så enhver, til
hvem de har et godt øje, som deres medskyldige. Og det forfærde
lige er, at slige tilståelser virkelig tages for gode varer og fører et
nyt sæt på pinebænken. Det var jo, som datiden udtrykker det, ud
sagn af mennesker, „der have bekendt deres misgerninger, omvendt
sig fra djævelen til Gud, annammet sakramentet, se døden for sig
og vide, at det enten vil gælde det evige liv eller fordømmelsen“,112
altså med andre ord: udsagn, der var dobbelt troværdige, fordi de
var afgivet i livets højtideligste stund. Ganske vist hed det såvel i
det københavnske reces af 1547 som i den koldingske af 1558, at
vidnesbyrd af „udædiske troldkarle eller troldkvinder“ skulle ikke
stå til troende. Men hvad hjalp dette, når rettens håndhævere selv
troede derpå og i henhold hertil underkastede de angivne pinligt
forhør. Vil man have et levende indtryk af den hele jammer, så gen
nemlæse man følgende kun alt for tydelige ord i en dagbog fra 1572:
„Den 15. september blev Johanne Mogensdatter brændt for sine
misgerninger; og da sagde hun først nej ved sin himmerigs part, at
hun vidste ikke nogen trolddoms handel med nogen kvinde i Nak
skov by. Men der hun blev forpint, da udlagde hun disse efterskrevne kvinder: Anne Mus’es, Anne-Bruns, Marine Olufs, Karine Bon
dens, Kirstine Guldsmeds, Marine Knuds, Mette Reffs, Marine Ber
tels, Kirstine Knud’s og Kirstine Povl’s.“ Og videre hedder det atter
om to af disse således udlagte: „Anno 1573 den 9. februari blev
Anne Mus’es og Marine Bertels brændt. Gud ved med hvad ret!“113
Eller man lægger mærke til den uhyggelige blanding af moderkær
lighed og hævngerrighed hos de to kvinder i Kornerup, der 1549
brændtes som hekse. Pint på stige tigger og beder enhver af dem
for sine egne døtre, at de ikke må falde i rettens kløer, samtidig med
at hver især angiver den andens børn som delagtige i trolddom.114
Det er først med alt dette for øje, at man får den rette målestok
for de enkelte tilfælde af sandt heltemod til det yderste, der også her
gør sig gældende. Hvor beundringsværdig viser sig således ikke
den ovenomtalte, stakkels Kirstine Brænders i Helsingør, hun der
blev slået med piskeskaftet af bødlen og endte på bålet, fordi han
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Naturligvis var de store hekseprocesser - navnlig dem, der greb om sig
som hedebrande - først og fremmest udslag af massehysteri; men der lå
dog visse realiteter bag. Heksenes „tilståelser“ - afpr esset under tortur behøver man ikke at tro på; alligevel er det en kendsgerning, at visse
mennesker virkelig fuskede med „sorte kunster“ og håbede at kunne volde
andre skade herved. Her ser vi et trolddomshorn fra Dalarne. Det inde
holder dyvelsdræk, hugormehud og andre sjældne sager. Hvad indehave
ren har villet med denne mærkelige samling, ved vi ikke; men det var i
hvert fald ikke noget godt. (Iwar Anderson fot.).
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senere brækkede sin arm. Om hendes endeligt hedder det i ting
bogen: Da hun pintes første gang i rådhusgården, „holdt hun sig

meget frimodig, sagde, at hun ikke ville lyve på sig eller nogen an
den, og bad dem bare pine væk“. Da hun næste dag straktes på ram

me og brændtes med hedt bækken, svarede hun på al marter og alle

formaninger om at angive medskyldige ved blot at klemme mun
den sammen. Da det således viste sig ganske umuligt ved hendes
hjælp at få flere trukket ind med i ulykken, „befol man Gud sa

gen“ og lod hende gå satan i vold på bålet.115
Det var al denne overtro, som vi her nærmere har set, og den der

til svarende følelse af uhygge, der dannede den mørke underbund
i datidens bevidsthedsliv. Alt bidrog til at give den næring: den
slette belysning, aftenens nødtvungne ørkesløshed og den nys vakte,
stærke tro på djævelen.

Under slige forhold måtte den nødvendige følge blive, at dagene
faldt fra hinanden i to skarpt adskilte klasser: hverdagene, hvor
alle hine former for tryk hørte hjemme, og festdagene, hvor festlig
belysning var en selvfølge, hvor lediggang og kedsomhed veg for sel

skabelig glæde, og Vorherre ligesom selv slog kors for mørkets mag-

ter og holdt dem ude. Som folket deltes også dagene i tvende kaster,

den ufrie mængde og en højere, fribåren slægt. Vor tid, der har set
skrankerne omstyrtes også på dette område, set fællesgoder og for

lystelser befolke hverdage såvel som festdage, har ondt ved at fatte
hin tids skarpe sondring mellem søgnt og helligt, denne alminde
lige længsel mod festtiderne, i forhold til hvilke hverdagene kun

regnedes som så og så mange før eller efter.

Søndag
Den hyppigst tilbagevendende helligdag var søndag. Til denne glæ
dede man sig ugen igennem. Fra tidlig morgenstund var man på
benene, et og samme mål vinkede enhver: at kunne møde højtids
klædt ved kirken, lidt førend gudstjenesten begyndte. Hvad der
drog alle hid, var en broget blanding af religiøse og verdslige be
væggrunde, thi for enhver art af trang ejede denne sammenkomst
en lindring. Det var netop reformationens styrke, at den ved at
samle kirkegangen om en prædiken til bestemt klokkeslæt, gav det
hele stævne en fastere form, søndagens midtpunkt en forøget betyd
ning.
I de større købstæder havde man valget mellem tre tider for
gudstjeneste: froprædiken, der varede fra klokken 5 til 6; højmes
sen, hvortil klokkeringningen begyndte allerede kl. 7, og som med
brudevielser, barnedåb og indledning af kirkegangskoner varede
til kl. 10; endelig aftensang kl. 2-3.1 Foruden disse gudstjenester
holdtes der endnu såvel i København og Ribe som måske andetsteds,
en „tolvprædiken“. Hensigten hermed var højst forskellig. I Køben
havn på Christian III’s tid, førend en egen slotskirke blev indrettet,
holdtes tolvprædiken i Frue Kirke, for at kongen og dronningen
kunne høre en prædiken på tysk af hofprædikanten. I reglen kørte
de derned fra slottet, men når „vejret var lystigt“, havde Køben
havns indbyggere den glæde at se både Hans Majestæt og dronnin
gen med sine jomfruer ride til kirken på gangere.2 I Ribe holdtes
der „tolvprædiken“, for at tjenestefolk, som muligt ved madlavning
havde været hindret i at møde ved højmesse, nu da middagsmåltidet
var nydt også kunne komme i kirke.3
Af disse gudstjenester var naturligvis højmessen den egentlige
hovedgudstjeneste. Det var også den, der alene holdtes, hvor der
på landet kun var én præst og én kirke.
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Den myreflittige biskop Peder Palladius, der organiserede den lutheran
ske kirke på Sjælland, udsendte yderligere bog efter bog - for det meste
oversættelser fra tysk - hvorved han blev læremester for hele den unge
og ufærdige danske kirke. Dette billede af en prædiken stammer fra en
håndbog for præster. (Det kgl. Bibliotek).
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Hvad tilstrømningen angår, så var der ingen grund til klage. I
byerne synede det måske af mindre, for så vidt de forskellige guds
tjenester lod til enhver tid en hob være ledig til at fylde ølstuerne.
Bytjenerne havde imidlertid befaling til under højmessen så vidt
muligt at genne dem bort fra bægrene. Enhver ærlig håndværks
mand mødte gerne ved højmessen, og i flere af de københavnske
lavsskråer var der endog fastsat en ikke ubetydelig bøde for at
udeblive.4 I Erik XIV’s hofordning var det bestemt, at enhver, der
uden gyldig grund udeblev fra prædiken, skulle ikke have mad den
dag og derhos betale bøde; hvo der ikke formåede dette, skulle et
par dage sættes til grovt arbejde.5 På landet var vistnok alt, hvad
der ikke holdtes tilbage af alder, skrøbelighed eller nødvendig hus
gerning, til stede ved gudstjenesten. Mangen gård stod helt tom så
længe eller kun vogtet af en gammel morlille, måske med husets
yngste til selskab. Det var sikkert som talt ud af befolkningens hjer
te, når Peder Palladius bad herremændene om ikke at besvære bøn
derne med kørsler, jagt og andet arbejde om søndagen samt opfor
drede købstad-øvrighederne til at følge Ribes eksempel og holde
svingler uden for byen, der skulle være lukket under prædiken, så
at ingen vogne kunne komme ind, uden at det var højst nødven
digt.6 Af mange grunde burde alle møde i kirke. „Det er en mærke
lig god skik, at tage selv de mindste børn med og have dem på skø
det, at de i tide kunne vænnes til gudfrygtighed. En dannekvinde
kan jo vige lidt ud på kirkegulvet med sit barn, når det ikke vil tie,
indtil hun har fået tysset det i søvn, som gode kristne nu gøre alle
steder, hvor Guds sande evangelium prædikes.“ Derimod medførte
det store ulemper, om nogen blev hjemme. Enhver kunne sige sig
selv, hvad der måtte blive følgen, om „det unge blod lå hjem
me tilsammen den stund, at fader og moder eller husbond og hu
stru var i kirken“. Al det skørlevned, tyveri og anden udyd, der op
stod heraf, skulle husbonden betale bøderne for til lensmanden og
engang på dommens dag igen stå til regnskab for. Derfor alle i kir
ke! „Og har du nogle ugudelige tjenestetyende, der ikke vil med i
kirken i rette tid, så slå dem med bagdøren, når skiftedag kom
mer! Du får vel gudfrygtige drenge og piger i stedet, at du ikke skal
føde ugudelige kroppe og for deres skyld blive fordømt.“7
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Hvor stærkt denne følelse af det syndige i ikke at holde søndagen
hellig var udbredt, kan ses af et lille træk som dette. Den 15. juni
1579 mødte præsten hr. Rasmus på Helsingør rådhus for efter op
fordring af byens fiskere at give deres forsæt til kende: „at de her
efter dags aldeles ikke ville bruge noget fiskeri om søndagen eller
andre helligdage“. Derpå trådte fiskerne selv frem, og deres for
mand, Oluf Hundbo, tog til orde og erklærede, at fordi de hidtil
ikke havde holdt søndagen tilstrækkelig hellig, gaves der dem nu
kun lidet af stranden, og meget uvejr og anden hinder vederfores
dem. På det at de på nogen måde måtte forskånes herfor, havde de
holdt indbyrdes rådslagning og var blevet enige om at overholde
den skik med søndagens helligholdelse, som præsten nu på deres
vegne havde meddelt øvrigheden. Enhver, der forbrød sig herimod,
skulle betale til hospitalet en tønde god saltet torsk og desuden al
den ferske fisk, han måtte fange.8 - Det var en tankegang, der fuldt
ud stemte hermed, når det fra kirkens øverste lød til folket: „Der
som du sidder kirkeklokken overhørig og ikke skøtter om din sogne
kirke, såmænd, såmænd vil Gud ikke lade dig straffe ved øksen og
daler. Han har vel et ris at slå dig med, han har pokker, pestilens,
koldesyge, hedesyge og anden plage at slå dig med. Ja, gør du ham
meget af det, han har vel en levende djævel at slå dig med i din
krop, tør lade dig sætte fra himmerigs gods og slå din hals sønder
nede i helvedes afgrund. Og vil du ikke gerne komme hid ind, når
du hører klokken gå, Gud tør lade dig bære hid til din kirkegård,
langt førend du ville være kommet.“9
Optoget, hvori de mange strømmede til kirke, var højst forskelligt,
lige fra herremanden til hest eller vogns med følge af ridende sven
de,10 og ned til den fattigste stymper.
På landet i Norge og Sverige var der et liv og røre den dag som
aldrig ellers med bådfart ad elve eller over søer. En sø som Siljan
fik hovedstadspræg på en søndag. Men fælles for alle i by som på
land var, at de mødte i deres kisteklæder, og så godt som aldrig kom
enkeltvis, men bestandig en husstand ad gangen.
Det første holdt gjordes enten ved kirkegårdsindgangen, hvis her
var siddepladser, eller, hvad der var det hyppigste: på kirkegården.
Man gik nemlig ikke straks ind i kirken, men ventede udenfor, til
alle rette vedkommende var kommet: foruden præsten dagens
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Der stod ikke altid den respekt om kirkegårdene, som man måtte ønske.
I købstæderne blev de af samvittighedsløse sjæle brugt som lossepladser,
og man måtte indskærpe, at kalve, lam, gæs, geder og svin ikke burde
have deres gang her. Man har endog oplevet, at dyrene gravede ligene op.
Derfor anbragte man ved indgangen til kirkegården en såkaldt kirkerist
- dvs. en rist af træ eller jern, hvori kreaturernes klove hang fast. Helt
op til vor tid har man kunnet se en sådan kirkerist ved Bregninge Kirke
på Ærø. (Nationalmuseet fot.).

brudepar, faddere eller kirkegangskoner. Alle disse, der skulle møde
særligt pyntede, lod ofte vente utilbørligt længe på sig. Forgæves
blev de gentagne gange opfordret til at tage betids hjemmefra og
ikke lade præst og menighed stå og bie, indtil „de fik stadset frem
til kirke“.11 Da det ikke hjalp, tog man senere den hensigtsmæssige
bestemmelse, at prædiken i hvert fald skulle begynde til fastsat
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klokkeslæt, og hvilket brudepar, der ikke var mødt forinden, skulle
afvises med skamme.12
Ventetiden var et uundværligt led i den hele kirketur. Folk, der
kom langvejs fra, benyttede den til på forskellig nødvendig vis at
forberede sig til den lange gudstjeneste. Derfor måtte også rakkeren
én gang om året rense kirkegården omkring Frue Kirke i Køben
havn.13 Alle hilste på venner og bekendte og fik den værste hunger
efter nyheder og samtale stillet. Dette var et nødvendigt afløb,
skulle ikke den første del af gudstjenesten være blevet én mumlen
og hvisken over hele kirken. Peder Palladius klagede over, at folk
„gik der og holdt faddersnak og skvalder med hverandre på kirke
gården og gjorde dette hus til et møllerhus, et skvalderhus. Det
kommer djævelen af sted, og han taler ud af de ugudeliges hals, som
så skændelig vanbruge dette sted. Ville I snakke eller tale noget, da
tager hverandre ved ærmet og går uden for kirkegården, dér have
I en hel mark at snakke i“. I modsætning til sådant misbrug an
befalede han at tænke på død og dom og opsøge sine forældres
grave; men ihukommende den katolske lære om skærsild og forbøn
for de døde tilføjer han: „Ikke for at bede for dem, det have de ikke
behov, de have deres dom længe siden borte, men for at betænke
ved deres grav, at du skal og engang selv dø.“14
Få var dog uden tvivl de, der rettede sig efter denne opfordring.
Og det kunne vel også have sin vanskelighed at finde en bestemt
grav, nu, da alle kors efter befaling var borttaget, gravene med flid
jævnede ud, så at ingen tue viste vej, og kirkegårdens hele pasning
indskrænket til, at præsten havde fået anvisning på dens høslæt.15
Enhver, der var noget til års, måtte kunne mindes en tid, da her så
anderledes ud, ingen kyndig hånd fredede nu længere om denne
plet. Risten ved døren, til at holde kvæget ude, manglede hyppigt,
eller porten var ikke til at lukke, så at, som Palladius udtrykker det:
„Øg og fæ kom at beklikke det sted, hvor dine forældre hvile, og du
selv agter at hvile hos.“ Over den nedfaldne mur havde ofte alfar
færdsel skudt genvej, og uryd og affald lå henslængt på de ledige
pletter mellem nælderne.10
Og lod man blikket glide op ad kirkebygningen, mødte der én
et lige så bedrøveligt syn, muren var hyppigt revnet og medtaget,
taget itu, tårnet ludede. Og dette gjaldt ikke blot landsbykirkerne,
men Nordens stolteste bygninger. Domkirkerne i Strengnås, Våster20
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ås og Linkoping måtte nøjes med stråtag,17 domkirken i Trond
heim var ved århundredets midte så forfalden, at når det sneede og
regnede, kunne ingen stå tør i kirken, og det var forbundet med
livsfare at opholde sig derinde.18 Og endda var det gået disse kir
ker, der blot havde mistet deres midler, nådigt imod de utallige kir
ker og klostre, der var blevet inddraget eller nedrevet, bortkørt som
gamle sten, en ringe del som almisse til de kirker, der fik lov at be
stå, broderparten til nye slotte eller herregårde.19
Men hvad var der da sket, siden al denne ødelæggelse uhindret
kunne foregå? Havde vantroen sejret, var kristendommen ved at
udryddes? Ingenlunde. Men på en eller anden vis måtte Herren
samtidigt med reformationens indførelse have givet til kende, at
han atter ville nøjes med en krybbe, thi skyndsomt havde konge
magten tilegnet sig næsten hele kirkens formue. Hvad der blev til
rest var næppe nok til at vedligeholde bygningerne, endsige tilfreds
stille de mange lærde mænd, der nidkære for lærens renhed havde
ønsket adelen fjernet fra de højeste gejstlige embeder.
Det første livstegn, der gaves fra kirken, i det mindste på landet
i Danmark, var, når byens ungdom stormede ud efter endt under
visning. Forud for den egentlige gudstjeneste var nemlig kirken ble
vet benyttet som skolestue, idet degnen havde givet børnene en
time i katekismus og salme, en time om ugen, der udgjorde al den
undervisning, børnene nød. Så snart første klokke havde ringet,
havde degnen klemtet femten „klemt til børnelærdom“, og byens
børn skulle da møde i kirken. Det var ikke meget, der kunne bi
bringes dem i så kort en stund, men det var dog for kirkebyens ved
kommende fire gange så meget, som der faldt af i sognets andre
landsbyer. Her samledes børnene kun én gang om måneden i en
eller anden bondestue, hvor så degnen mødte og opfriskede, hvad
der var glemt i de forløbne fire uger.20
Endelig åbnedes kirkedøren, og menigheden trådte ind i behørig
rang- og aldersorden. Det første indtryk, som man modtog af kir
kens indre, var forskelligt fra nutildags. Påfaldende var det præg
af verdslig brug, som straks slog én i møde. Kirken brugtes til op
bevaring, ja til udsalg af sager, som en senere tid for længst har
bandlyst derfra. Det var således skik i søbyer at have sejl og skibs
redskaber hængende under loftet, regeringen befalede endog selv
undertiden sligt, f. eks. for at bevare bjerget strandingsgods.21 For
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dog at sætte en stopper for misbrug blev der i Mariager år 1633 fast
sat en bestemt takst, i forhold til sejlenes og redskabernes størrelse,
for retten til at have dem hængende vinteren over i kirken. Og man
gik så vidt at forbyde, hvad der hidtil havde været brug, at køre sa
gerne med hest og vogn ind i kirken op for alteret, da gulvets lig
stene derved sønderbrødes!22 I Uggerslev Kirke på Fyn og vel mangensteds ellers havde nærmeste herremand en „bing“ til opbevaring
af korn. Den blev imidlertid ifølge dom fjernet fra denne enkelte
kirke, fordi ejerinden, fru Anne Oldeland, engang på dril mod
præsten lod midt under en brudevielse sine folk udmåle mel med
sådan støj, at præst og brudepar for at høre ørelyd måtte gå ud på
kirkegården.23 Når den tyske kirke i Helsingør år 1581 angives som
det sted, hvor lavetterne til kanonerne på Kronborg blev forarbej
det,24 så kunne det måske forklares ved, at kirken endnu ikke ret
var i brug. Men selv landets største kirker anvendtes i øvrigt på
verdslig vis. Såvel i Københavns Frue Kirke som i Ribe Domkirke
og kirken i Malmd havde „bogførere“ deres stade og solgte bøger
og viser, i Ribe Domkirke havde endog en buntmager, i det mind
ste under tre markeder, sit udsalg.25
At lignende misbrug også havde fundet sted i den katolske tid,
er troligt nok. Peder Palladius anfører f. eks., at det nu var forbudt
til landsting, hvad der i den katolske tid havde været brug: mandag
og tirsdag under bryllupsfester at rende og ride ind på kirkegården,
ja i kirken selv med piber og trommer i spidsen, og drikke og svire
derinde.26 Men selv om sligt og andet mere havde fundet sted den
gang, så var tilstanden i én henseende gået tilbage, det var med
hensyn til det herreløse præg, som nu hvilede overalt. Tidligere
havde der til enhver tid været nok af gejstlige og munke til stede
i kirken. Nu var der ingen til at tage sig af den. Kirkeværgerne sør
gede blot for regnskaberne, præst og degn mødte kun ved gudstje
nesten. Følgen blev, at kirkerne uden for de egentlige gudstjenestetider ofte blev i høj grad vanhelliget. Om Ribe Domkirke, der
endnu på gammeldags vis stod åben hver dag fra kl. 5 morgen til
kl. 6 aften, hører vi, at den efterhånden benyttedes som et slags
offentligt forlystelsessted, hvor alskens folk søgte ind, og hvor der,
især i den mørke årstid, blev begået de modbydeligste udskejelser.
For at hindre sådant, stiftede senere adskillige folk i byen legater
til at holde kirken med lys om vinteren.27
3.
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Også på et andet område viste følgerne sig af den herreløse til

stand. Det var i den

forpestede lugt,

der opfyldte kirken. Vi har al

lerede tidligere omtalt orunden: de talrige begravelser under gulvet. I så henseende betegnede reformationen en tilbagegang. I den
katolske tid havde vel den samme begravelsesvis fundet sted, men

under langt heldigere vilkår. De mange gejstlige og munke, der
dengang dag og nat færdedes i kirken, var alle interesserede i at

holde luften ren og sørge for en forsvarlig tilmuring af graven. I en
tid, hvor hele formuer skænkedes som testamentarisk gave blot for

en sjælemesse, måtte kirken være rig nok til at vrage mellem, hvem
den ville indrømme plads under sit tag. Nu derimod var salg af

„lejersteder“ en af de få indtægtskilder, der stod til rådighed til
bygningens vedligeholdelse. Man søgte da at bringe så meget som
muligt ud heraf og stuvede døde på døde helt op under gulvet. Her

til kom, at de mange kirker og klostre, der nedlagdes, i høj grad for
ringede tallet af steder i landet, hvor begravelse under tag var muligUnder sådanne omstændigheder var det måske ikke det værste,

der kunne hænde, når der ved forsømmelse eller vold skaffedes frisk

lufttræk foroven. Peder Palladius maler os tilstanden, som den vist
nok hyppigt var på landet, idet han opfordrer kirkeværgerne til at

passe på, at ruderne var i orden. „Thi sne kan knyge og fyge der ind,

hvor solen ikke kan skinne, oo’ det er ikke godt, at oode folk skulle
falde ind i en stol, der er fuld af sne og regn, og fordærve deres klæ

der og derfor heller blive borte fra kirke for den sags skyld. Og
hvilke unge drenge, som I kunne fornemme komme hid, denne
kirke til onde og ikke til gode, at kyle og kaste op til dette tag og
disse vinduer, da vår deres forældre ad på sognestævne, at de straffe

deres børn, på det bøddelen ikke engang skal straffe dem, inden de
dø af verden, thi det gør ingen uden skalke.“28

At mætte luften med røgelseduft, som i den katolske tid, eller på
en af de mange helgenfester pryde et alter med blomster og smyk

ker, gik ikke længer an. Tilbage stod dog endnu en venlig gammel
skik, hvis hedenske oprindelse for længst var glemt og som nu kun
kunne syne uskyldig, da den ikke stod i noget forhold til dagens
stridsspørgsmål. Det var den at føre våren ind i kirken, smykke hel

ligdommen med det første grønne. Den nordiske gejstlighed greb
med glæde denne lige så billige som smukke skik. Det blev en af de
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Når Olaus Magnus over for sin overvejende katolske læserkreds skulle
gøre rede for forholdene i Norden, lagde han blidt en dæmper på den
aktuelle situation og skildrede tilstandene, som om reformationen ikke
havde fundet sted. Her ser vi en kirkegangsscene. De kirkesøgende er
ankommet med deres våben - spyd, hellebarder, sværd og armbrøst men har lydigt lagt dem fra sig i våbenhuset, inden de trådte ind i kir
ken. Tilbedelsesscenen til venstre, hvor den forreste mand lader en ro
senkrans løbe gennem hænderne, er i allerhøjeste grad katolsk. Men det
tog også sin tid, før reformationen fik udryddet gamle sædvaner.
få, der ikke blot toges i arv fra den katolske tid, men videre uddan
nedes under de nye forhold. Hver maj måned, når skoven var ud
sprunget, prydedes nu kirkerne med grønne grene, og således blev
man ved at maje lige til midsommer. Til Frue Kirke i København
f. eks. anskaffedes der årlig i tiden fra Kristi himmelfartsdag til
St. hans dag hver søndag et læs maj.29 At grenene hyppigt vistnok
har været temmelig store, så at en sværm fra staden, der var ude
efter „maj“, ikke altid var velset af skovens ejere, synes at fremgå
af et slagsmål, der år 1578 fandt sted mellem ti skolepersoner fra
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Helsingør og bønder fra „Sletten“, hvis egn hine havde gæstet for
at hente „maj“. Skønt bønderne slog med spyd, sejrede dog „skole
personerne“, der vistnok alle var voksne karle, og efter at have
„skamferet bønderne ilde“, førte de „majen“ i triumf til Helsingør.30
I sine visitatsprædikener på landet henvendte Sjællands bisp føl
gende ord til sine tilhørere: „Fører om sommeren „maj“ hid ind, og
bekender, at I have sådanne Guds gaver i mark og skov! Og gode
dannekvinder og gode piger skulle vænne sig til at bære deres for
klæder fulde af urter 02: sræs om sommeren til kirke, med dem at
strø på gulve i deres husbonds og deres egne stole, at man kan have
lyst at søge hid ind tilsammen, når I holde det dejligt og smukt.“31
I året 1795 var skikken endnu i fuldt flor i Jylland, hvor man
f. eks. i Vium brugte at „udmaje“ kirken med birkegrene.32 I Skåne
i Skytts Herred plejede man i begyndelsen af det 19. århundrede at
pryde kirken med løv hver søndag fra pinse til midsommer, og
blomsterbuketter henlagdes på alter og prædikestol.33 Senere har
skikken, især i Danmark, tabt sig noget. Benævnelsen „udmaje“
bruges nu i reglen kun i overført betydning.
Et gode om vinteren, som enkelte af de største kirker var i besid
delse af, var en ildpande, der ophededes med kul og afgav et kær
komment varmemiddel for den fattigere befolkning. Såvel Frue
Kirke i København som Ribe Domkirke besad en sådan, til hvis
vedligeholdelse midlerne var skænket i den katolske tid. Det synes
imidlertid, som om det har holdt hårdt at bevare selv disse smågoder
mod magthavernes efterstræbelser. Det var således sikkert ikke til
fordel for ildpanden i København, når adskillige lærde mænd løn
nedes med det dertil bevilgede gods mod at betale en lille sum årlig
til kul.34

Hele dette kirkens verdslige præg, dens fattige, lidet hyggelige in
dre og billige pynt var lutter forhold, som en nutids betragter straks
ville haft øje for. Det måtte være endnu mere påfaldende for en
hver, der havde oplevet den katolske tid. Det, man betrådte ved at
træde ind i kirken, var en hærget valplads. I virkeligheden stod
striden fremdeles - både i menighedens sind og i kirkens udstyr mellem gammelt og nyt.
Reformationen var blevet indført hovedkulds. Et lille, ivrigt
parti havde ført ordet; konger havde støttet bevægelsen og fremmet
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Daler Kirke nordvest for Tønder har endnu et interiør svarende til det,
der var normalt for danske kirker de første generationer efter reformatio
nen. Kirken har prædikestol fra 1606 og lukkede kirkestole fra slutnin
gen af det 16. århundrede. Den gotiske højaltertavle har man dog ikke
givet afkald på - ejheller på sidealtertavlen med jomfru Maria til ven
stre for korbuen. Med reformationen ophørte brugen af sidealtre brat, og
i hvert fald nogle af de nye bisper ivrede for afskaffelse af disse „papisti
ske“ levn. Men mange menigheder vendte det døve øre til formaningerne
og lod tingene stå, hvor de stod. Man nærede trods alt en vis respekt for
dem. (Nationalmuseet fot.).

kronens fordel; men folkets store flertal var forblevet uberørt. Man
havde måske gottet sig ved, at turen kom til bisperne med at fængsles, råbte højlydt: „Ja!“ da deres synderegister oplæstes på Gammel
torv, ikke savnet de bortdragende munke, gyst ved at høre, at paven
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ikke var andet end Djævelen selv, og forgæves ventet på, at tien
derne skulle blive eftergivet. Men hertil indskrænkede sig også de
flestes deltagelse i reformationen. Om en fælles og samtidig, virke
lig omskiften af religiøs opfattelse var der selvfølgelig ikke tale, thi
et helt folk kan ikke på en rigsdag bytte religion.
Derfor følte de allerfleste sig ilde til mode, da det virkelig kom
til stykket, og deres nedarvede religiøse begreber for første gang
blev trådt for nær. Ifølge den ny lære skulle altrenes antal i hver
enkelt kirke indskrænkes til ét og alle helgenbillederne fjernes. Al
lerede år 1530 var pøbelen i København med en varmblodig borg
mester i spidsen brudt ind i Frue Kirke og havde begyndt at sønderslå altre og helgenbilleder. Men den stemning, der her gav sig ud
tryk var langtfra den almindelige i byerne, endsige på landet. For
de flestes vedkommende var tværtimod disse altre og billeder inder
ligt sammenvokset med selve deres religiøse tro. Foran disse ven
lige, små altre i kirkens omgang, prydede med blomster og flitter
stads og med denne vidunderlige belysning fra murens broget far
vede rude, havde de fra barnsben korset sig og knælet og alt som
små følt sig lykkelige, når de ved en festlig lejlighed fik lov til at
plante et vokslys som gave med i den brændende kreds. Himmel
dronningen foroven med det skinnende klædebon og med Jesusbarnet på armen var ret et billede efter deres sind, et udtryk for
netop deres begreb om det guddommelige. Palladius og de øvrige
kunne længe nok påstå, at dette „ikke var rette altre, men kahytter
og kramboder til løgnagtige sjælemesser og helgeners falske dyr
kelse“.35 Folkets flertal lod sig ikke så let overbevise. For hver gang
et af disse altre med vold blev brudt sønder og slæbt ud af kirken,
tilføjedes der i virkeligheden menighedens tro et føleligt sår.
Og så helgenerne! Hvad havde Sankt Søren, Sankt Anna, Sankt
Just, Sankt Knud, Sankt Lambert og hvad de alle hed, gjort, at de
nu skulle forfølges? Hver enkelt egn i landet bar jo vidne om, at
hvad man skyldte dem, var idel velgerninger. Med vidunderlig sej
hed ydedes der da også modstand hele landet over mod befalin
gerne fra oven om at bekæmpe troen på dem. Ikke blot bevarede
de fremdeles deres plads i folkets hjerte. Det er i så henseende be
tegnende, at selv et ægtepar som rigsråd Eske Bille og Sofie Krum
medige, når de i deres breve ret vil tale hjertets sprog med hinan
den, efter som før reformationen bruger den velsignelsesformular,
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som nu engang var deres: „Den himmelske Gud, Kristus og værdige
moder Sankta Anna selv tredje unde dig“ osv.36 Men også selve bil
lederne, der dog var langt lettere at ramme, holdt sig mærkværdigt
længe og veg kun fod for fod for forfølgerne fra oven. Endnu i året
1552 måtte Christian Barnekov sendes af kongen til Holmstrup
Kirke ved Jyderup i Sjælland for med magt at borttage billederne,
da almuen fremdeles tilbad dem og ofrede dem lam, gæs og høns.37
År 1577 bar endnu i Blekinge i ikke få sogne alle, både mænd og
kvinder, deres rosenkranse, tændte lys og knælede for mariabillederne, pyntede, tilbad og krøb på knæ omkring helgenbillederne.38
Først år 1570 fik bispen i Bergen tvunget igennem, at billederne
nedtoges fra højalteret i domkirken, fordi nogle kvinder tilbad
dem. Men dette gejstlige overgreb vakte så stor forbitrelse hos byens
borgmestre og råd, at de nægtede at komme i kirken, førend sagen
var blevet lovligt ordnet.39 Endnu i året 1590 fandtes der mange
kirker i Fyn med flere altre i hver og tilsvarende helgenbilleder,
således i Frørup, Kullerup, Skellerup, Diernæs40 osv. Lige til år
1606 vedblev bønderne i Horns Herred på bestemte festtider at
pynte med smykker og højtidsklædte billeder af Sankt Dionys i Krog
strup Kirke. Kun ved et kongeligt magtsprog blev billedet bortført
og dyrkelsen forpurret.41 Endnu år 1622 var i det sydlige Norge
pilgrimsvandringerne i tuld gang til de gamle helligdomme. For
gæves udstedte kongen forbud herimod med trussel om straf. De
vedblev enkelte steder at foretages i smug lige ned til det 19. år
hundrede.42 Først Trediveårskrigens udplyndringer bragte i Jyl
land mange sølvkrucifikser for en dag, der var hule indvendig og
fyldt med helgenben.43 I Fru Alstad Kirke i Skåne stod endnu år
1622 de gamle altre, og i kilden ved Barum sammesteds flød skåle
og bægre, som de syge drak af, medens de penge, der nedkastedes
som tak for frelse, lå urørt på kildens bund. Og på samme tid tro
nede uhindret på Fyn den hellige Regisses billede i kapellet ved
hendes kilde, ja, i Hellerup Kirke fandtes endnu Sankt Nicolaus
med de tre forgyldte æbler i skødet, han, hvem de ugifte piger pleje
de at pynte hver lørdag aften for at vinde lykke i kærlighed.44 Ikke
med urette dannede det folkesagn sig enkelte steder, at billederne
overhovedet ikke ville lade sig bære ud.45
Men selv om de fjernedes, var de dog ikke dermed helt fortrængt.
Hverken hån eller vold syntes i stand til ganske at udrydde dem.
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Forgæves udspredtes det således om det berømte mariabillede i Ka
rup ved Viborg, at dets gråd over katolicismens tilbagegang i Dan
mark lod sig naturligt forklare ved en vandbeholdning oven i ho
vedet, hvorfra en fin ridse mundede ud i øjet, et fif, hvorom lands
dommeren og herredsfogeden i Rind havde overbevist sig ved at
krybe op på en stige og se det fra oven.46 Forgæves befalede man
at sønderhugge eller brænde billederne,47 ophævede markederne,
der samlede folk til helgenfesterne, og lod kirkerne forfalde eller
nedrive for at udslette hvert spor af helgendyrkelse - billederne
fandt endnu fremdeles hist og her en trofast hånd, der ville fjæle
dem. Herom vidner de ikke ganske få rester, der er nået i behold
helt ned til vor tid. Endoo; fra en så ilde set helligdom som den i Karup er flere helgenbilleder endnu den dag i dag bevaret. Og selve
kirkens hovedbillede overlevede reformationskampen og kom ende
lig, i det mindste efter sagnet, igen til ære, idet en ejer af Avnsbjerg
skal have skænket det til en katolsk greve, der var hans gæst.48 Først
i året 1835 lykkedes det gejstligheden at få sat en stopper for val
farterne til det undergørende krucifiks i Roldals Kirke i Norge.49
Endnu står på hvælvingen i Viskinde Kirke på Sjælland et så fuldt
ud katolsk billede som Jomfru Marias kroning af Gudfader og Kristus til himmeldronning.
Hele denne seje modstand var et udtryk for en folkestemning,
der, behørigt ledet, ville have kunnet berede reformationens gen
nemførelse betydelige vanskeligheder.
Det gamle var endnu livskraftigt til stede.
Det nye ville selvfølgelig heller ikke have kunnet sejre, hvis det
havde indskrænket sig til blot at inddrage kirkegods, nedrive og
ødelægge kirker eller lade dem forfalde. Livsspiren i det måtte give

I 1496 opstillede man i Esrom Klosterkirke en stor udskåret altertavle,
hvis midterfelt var en korsfæstelsesscene. Ved korsets fod knælede abbed
Peder, der selv havde ladet tavlen bekoste. Da klostret nedlagdes efter re
formationen, blev altertavlen overført til St. Olai Kirke i Helsingør, hvor
man godt kunne finde sig i dens katolsk prægede fremstillinger. Men
figuren af den papistiske munk fandt man åbenbart upassende. Man
klistrede hår, skæg og pibekrave på ham, hvorved han forvandledes til
en lutheransk præst. (Nationalmuseet).
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sig til kende; det måtte selv formå at vække nyt liv og skabe nye for
mer herfor.
Det nye bestod jo - gudstjenestemæssigt set - i, at „messen“ var
afskaffet og prædikenen og menighedens salmesang havde fået en
langt større betydning end hidtil. Herved måtte kirkeskikkene nød
vendigvis ændres. Tidligere havde enhver kunnet komme i kirken,
når han ville, for at knæle og holde bøn ved et af de mange altre.
I de større kirker læstes der hyppigt messer, og næsten ingen tid på
dagen var ganske uden gudstjeneste. Nu derimod holdtes der præ
diken og salmesang kun til bestemte tider på en bestemt dag, sønog helligdag. Og ved denne gudstjeneste fordelte man sig ikke læn
ger kirken over til alle de mange små altre. Man samledes nu alene
i midterskibet ud for højalteret og det sted, hvorfra prædikenen
holdtes. Denne gudstjeneste blev langvarig, kunne trække ud i time
vis. Man behøvede siddepladser, eller i hvert fald omgærdede plad
ser, for at børn og gamle ikke i trængslen skulle føres bort.
I de første årtier efter lutherdommens indførelse nøjedes man i
reglen med at tilintetgøre det gamle og indrette sig, som man kunne,
mellem det, der blev tilbage. Men efter at et nyt slægtled var vokset
op, gjorde det nyes krav sig bestandigt stærkere gældende. Man
indså det usømmelige i en forfalden, plyndret kirke. Og man var
rede til at udstyre den værdigt i den nye tids ånd. To ting krævedes
med nødvendighed i en luthersk kirke: En fast, over menigheden
ophøjet prædikestol, helst anbragt ved en sidevæg eller pille i mid
terskibet. Og dernæst - for at undgå trængsel og lindre trætheden
en række faste pladser midterskibet ned, for mænd på den ene side,
for kvinder på den anden.
Den nye ånd viste sig i vågnende villighed til at smykke kirken
med dette tilbehør. Hele Norden over gik enkeltmænd i spidsen og
skænkede til deres kirker smukt udskårne prædikestole, ofte med
himmel over og med kosteligt udstyret opgang. Samtidig rejste sig
en nyvækst af stolestader på kirkens gulv. Fra omtrent midten af det
16. århundrede til hen imod år 1700 blomstrede træskæreriet i Dan
mark som måske ingen sinde tilforn. Kirkens udsmykning med præ
dikestol, stolestader, ofte også med ny altertavle, ja endog stundom
med en døbefont af træ, senere med en ny række lukkede sidde
pladser foroven (pulpitur), gav nok af opgaver. Man bestræbte sig
for at pryde alt dette tueværk med farver og forgyldning. Der kom
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Der er ikke bevaret meget interiør fra Frederik H’s Kronborg. Branden
1629 udslettede det meste, men slotskirken er dog fra hans tid, om end
senere tiders vandaler har hærget slemt i rummet, der en overgang var
ryddet for alt og blev brugt som gymnastik- og fægtesal. Her ses den så
kaldte marskalkstol - den kirkestol, der står nærmest prædikestolen. Den
kongelige familie havde plads i en særlig stol på pulpituret, så marskalk
stolen var helliget de næst-fornemste. Den er - som det øvrige inventar fra 1582, men fik først sin pragtfulde udsmykning nogle få år senere. På
døren til stolen ses det danske rigsvåben. (Nationalmuseet fot.).

hist og her endog nyt liv i den gamle udsmykning af kirkens loft og

vægge ved kalkmalerier. Kort sagt, en ny tid begyndte, hvor kirkeplyndringen afløstes af offervillighed, og efter en lang sløvhedstid
glæden ved et værdigt gudshus atter syntes at gennemstrømme me
nigheden.
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Dette udslag af det nye ville alene dog måske ikke have været i
stand til at overvinde og fortrænge det gamle. Dette var jo dog mere
end kunstigt udført træværk. De gamle altre, gudsmoder, helgen
billederne havde hver især i trange tider stået deres prøve og bragt
hjælp. Men det nye fik en uventet forbundsfælle, der sikrede det sej
ren. Menighedens forfængelighed blev kirkeligt pirret. Der gik
rangsyge i hele midterskibets befolkning.
Ved to afgørende lejligheder i Danmarks udvikling er en almin
delig misstemning blevet bortledet og lammet ved en kraftig appel
til folkets forfængelighed. Anden gang var da forbitrelsen over ene
vældens indførelse (1660) bragtes til ro ved et så simpelt middel som
indførelsen af „rangforordningen“. I stedet for at pønse på oprør,
begyndte den skuffede adel og borgerstand alle som én at kravle
frem imod og opad den opstillede rangstige. Noget ganske lignende
foregik efter reformationens indførelse. En nyskabt rangforordning
for de kirkebesøgende drog alles sind og tanker til sig og lod selv
spørgsmålet om nedlagte altre og helgenbilleder for en del træde i
skygge.
Sagen var simpelt hen den: Blandt de nye stolestader på kirkens
gulv var selvfølgelig de øverste de bedste. De var de fornemste, nær
mest ved alter og prædikestol. Men pladserne i stolestaderne blev
nu ikke enkeltmands eje, men fastsattes som en slags offentlige æressæder, hvis besættelse tilkom kirkens styrelse, der omhyggelig havde
at våge over menighedens rangfølge i det hele samt føre forfrem
melses-listerne.50 Hermed var hele spørgsmålet om rang og sæde
bragt ind i menigheden.
Stolestader i kirkerne var ikke noget nyt, som først indførtes med
reformationen. De havde været kendt også i den katolske tid. Men
dengang havde de fornemste siddepladser naturligvis været korsto
lene oppe ved alteret, der var forbeholdt de øverste gejstlige. Stole
stader i nutids forstand - faste siddepladser i kirkens skib - havde
dog også været at træffe hist og her i større kirker, vistnok især ned
imod reformationstiden. Det var jo dengang blevet mere alminde
ligt, at der i kirken holdtes prædikener, især mod de nye kættere.
Og hvad enten man overværede en sådan prædiken eller man blot
en høj helligdag lyttede til den usædvanlige musik, kunne det være
en behagelighed at sidde eller stå skærmet mod trængslen. En så-
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Pci dette lille glasmalcri fra Samsø fra o. 1600 ser man en prædiken i en
kirke, som endnu ikke er forsynet med stolestader. (Nationalmuseet).

dan „stolestand“ i slutningen af den katolske tid omtales f. eks. for
Ribe Domkirkes vedkommende.51 Og at der har været flere lig
nende rundt om i landet, kan ses af, at Christian II i sin såkaldte
„gejstlige lov“ (artikel 11) befalede, at alle disse stole i domkirker
og sognekirker skulle fjernes. Man tør heraf vistnok slutte, at de
har været ilde set af gejstligheden som et verdsligt overgreb og en
kirkelig usømmelighed.
Men efter lutherdommens indførelse blev siddepladser i kirken
til næsten en nødvendighed. De voksede atter frem, blandt andet
i Ribe Domkirke.52 Hvor man ikke havde andet, synes man at have
anbragt bænke i midterskibet. Men det hele fik dog først ret art, da
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regeringen tog sagen i sin hånd og bestemte, at der i hver kirke
skulle anbringes en dobbelt række stolestader med en åben midter
gang imellem, og pladserne i disse stolestader fordeles blandt me
nighedens medlemmer efter øvrighedens nærmere bestemmelse.
Datidens omgangsforhold gjorde det nødvendigt, at hvert køn fik
anvist plads for sig, kvinderne på den nordre side, mændene på den
søndre. Men at heri ikke skulle ligge den ringeste indrømmelse til
katolicismen om den enlige stands fortrinlighed, fremgik noksom
af, at ægtestanden som den „Gud velbehagelige stand“ hædredes
med øverste plads. Gifte havde overalt sæde foran ugifte, og hvor
alt i øvrigt var lige, bestemtes for kvinders vedkommende pladsen
ikke efter alder, men efter længst giftermål.
Således droges der en tværstreg over menigheden, så at også den
levende kirke blev en korskirke. Alt, hvad der sad øst for stregen,
var gifte; alt, hvad der sad vest for stregen ned imod indgangen,
fjernest fra alteret, var ugifte. Tværstregen fortsattes næsten på stol
nøjagtigt fra sværdsiden over midtergangen til spindesiden, thi an
tallet på begge sider var så godt som ens. Efter datids forhold var
jo en pebersvend blandt menighedens hædersmænd noget overor
dentlig sjældent, og enker som enkemænd giftede sig i reglen hur
tigt på ny. I Ålborg havde man derfor den hensigtsmæssige skik,
at, når en ægtefælle døde, måtte den ledigblevne plads ikke besæt
tes med andre, men skulle vente på, at den efterlevende giftede sig
igen.53
Flygtigt set kunne denne ordning synes at falde sammen med, at
de ældste sad øverst og ungdommen nederst. Dette var dog meget
langt fra tilfældet. Allerede på kvindesiden viste der sig blandt de
gifte en påfaldende veksel af gamle og unge ansigter, et udtryk for
tidens skik, at mænd hyppigt ægtede først en, der var for gammel,
og derpå en, der var for ung, så at en mands alder i reglen var mel
lemtallet mellem den hustrus, der lå under kirkegulvet, og dens,
der sad i stolen lige overfor. Men sværdsiden viste tydeligt ind
delings-princippet, idet rangfølgen her snorlige var gennemført:
I byerne øverst lensmanden, så borgmestrene, rådmændene, køb
mændenes forskellige klasser fra vandtsniderne (grossererne) til
bryggerne og derpå alle håndværkslavene i deres bestemte orden.
På landet: øverst herremanden, så gårdmændene, husmændene og
ned til de blotte „inderster“. Rækkefølgen bevægede sig fra midter-
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Tibirke Kirke i Nordsjælland fik sine stolestader i 15Q2. Der fandes ikke
i sognet noget herskab, som kunne gøre krav på særlige hensyn, så stole
rækkerne domineres af Tibirkes store gårdmænd, der har ladet deres
stole udsmykke med bomærker, akantusblade, foldeværk o. lign. Bemærk
i øvrigt, at døbefonten har fået plads oppe ved alteret. Også dette er et
efter-reformatorisk træk. I middelalderen stod fontene normalt nær ved
kirkedøren, idet man ganske bogstaveligt opfattede det udøbte barn som
en hedning, og det gik ikke an at føre en hedning op til kirkens helligste
sted. (Nationalmuseet fot.).

gangen ind mod væggen, således at den yderste plads var den ypper
ste, og den nærmest væggen altid bedre end den bedste i stolen bag
ved.
Hele denne nye ordning synes først at være blevet gennemført
i landsbykirkerne. Allerede ved århundredets midte kunne Sjæl
lands biskop Peder Palladius i sine visitatsprædikener forudsætte
21
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denne nye ordning som gennemført på landet. Dog kan vi nu kon
trollere, at han her - vel med flid - har været noget forhastet i sine
udtalelser. Af de endnu bevarede stolestader fra det 16. århundrede
i sjællandske landsbykirker synes i hvert fald de ældste kun at skrive
sig fra tiden 1560-1570. Det samme synes at være tilfældet i Nørre
jylland.
Langt vanskeligere faldt det i byerne. At rejse en dobbelt række
stolestader, kirkens indre nogenlunde værdige, var en dyr historie.
Og sikkert har de mange, hvis familiegravsteder ved slig en om
ordning ville blive helt tildækket, ydet en stærk modstand. Følgen
blev, at den nye omordning først lidt efter lidt kunne gennemføres.
I Frue Kirke varede opførelsen af stolestaderne ved, lige fra året
1555 til i det mindste år 1570. Først i året 1577 kunne kongen be
fale, at den nye ordning her skulle træde i kraft, ligesom kort til
forn var sket i Roskilde Domkirke. I januar 1578 blev den vanske
lige fordeling af stolestaderne foretaget;54 men ikke førend i året
1583 synes det at være lykkedes Christoffer Valkendorfs kraftige
optræden at få kuet al modstand, så at ordningen kunne siges virke
lig at være gennemført.55 År 1578 gaves der kongelig befaling til,
at St. Knuds Kirke i Odense skulle rette sig efter den nye skik, og
i god samklang med byens beliggenhed på vejen mellem Jylland og
Sjælland blev der her oprettet to stole uden for rangforordningen
blot for „fremmede folk“.56 Ikke førend i året 1595 fulgte Lunds
Domkirke med, og her bekvemmede regeringen sig endda til, for at
undgå en udgift, at fravige sin hovedregel om stolenes rangfølge.
Kirkens udseende skæmmedes nemlig ved, at stolestaderne ikke var
ens, men snart høje og snart lave. Selvfølgelig havde det været let
af kirkens egne midler at bestride udgifterne ved en omdannelse;
men regeringen ville ikke afse noget hertil. Den pålignede da bor
gerne de dermed forbundne udgifter i form af en vis årlig afgift,
mod at hver enkelt så fik arvelig besiddelsesret til sin stol.57 Såle
des skabtes der alene for Lunds vedkommende en art kirkelig arveadel. Det er at antage, at regeringen ikke har handlet i blinde. Dom
kirken var kostbart udstyret, og anstand bød ikke at lade også den
forfalde. Ved en så uforholdsmæssig betaling: en bestandig, årlig
afgift for noget engang for alle leveret snedkerarbejde, åbnedes
der en mulighed for, at kirken fremtidigt kunne holde sig selv ved
lige, medens regeringen - beholdt alle tienderne.
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1 Ribe synes modstanden mod den nye ordning at have varet
længst. Allerede år 1570 forlangte kirkeværgerne udstedt tingsvidne
for, at de havde ladet oplæse kongens brev om, at stolestaderne
skulle fordeles efter de nye regler. Men først i året 1603 trådte ord
ningen virkelig i kraft efter forinden gentagne gange, som det lader,
at have fremkaldt sammenstød.58 Under sådanne omstændigheder
kan det ikke undre at høre, at i en mindre og afsides by som f. eks.
Tønsberg i Norge eller endog Mariager i Danmark gennemførtes
ordningen først i året 1633.59
De nye stolestader, som således lidt efter lidt oprettedes i alle kir
ker, synes oprindeligt kun at have været bestemt til at sikre den en
kelte sin plads og hindre trængsel, men derimod ikke til nødven
digvis at afgive siddepladser; i det mindste brugtes som oftest blot
udtrykket: „at stå“ i dem.60 At de kaldtes for „stolestand“ eller
„stolestade“ beviser ikke, at de var bestemt til at sidde i. Prædike
stolen bar jo også navn af stol, skønt den kun var til at stå på. I nor
ske kirker, hvor de oprindelige stolestader er bevaret til vore dage,
lader sig også påvise, at sædet er en senere tilføjelse.61
Det var umuligt andet, end at denne kirkelige rangforordning
måtte medføre megen splid. Dels blev enkelte tvivlsomme spørgs
mål afgjort forskelligt i de forskellige kirker, dels var nogle af be
stemmelserne så stødende, at de nødvendigvis måtte fremkalde mis
fornøjelse hos dem, hvem de ramte. Som eksempel på tvivlsomme
spørgsmål kan anføres de ugifte døtres plads. Lige meget kunne tale
for, at de stod i stol med deres mødre, og at de anbragtes særskilt på
de ugifte kvinders ringere plads. Stod de for sig selv, var de ude af
opsigt; stod de hos moderen, måtte det dog synes vel hårdt for man
gen gift dannekvinde at skulle stå under dem. Som eksempel på
meget strenge bestemmelser kan nævnes, at tilbagegang i velfærd
skulle betegnes ved fraflytning fra den tidligere kirkeplads. Om et
ikke usædvanligt forhold på landet hedder det således for Fyns ved
kommende: „End bliver der nogen gårdsiddende mand eller kvinde
til husfolk, da vige sig af gårdsens stolestand, og tage sted neden i
kirken som rum er; er der ikke rum, skal der skaffes rum om mu
ligt er.“62
Følgen blev, at kirken blev vidne til mangen livlig menings
udveksling, der ikke sjældent endte med håndgribeligheder, og at
herhen hørende sager endog nåede frem til at føres for landsting.
3.
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I Ålborg søgte man at dæmpe kampiveren ved at sætte en høj bøde
med hurtig udpantning for kirkelige overfald.63 Det må lades det
svagere køn, at det omfattede den ny retsorden med langt varmere
interesse end mændene. Medens disse i reolen sloo- si^ til tåls med
kirkeværgernes afgørelse, var kvindestolene en frodig jordbund for
bestandig nye stridsspørgsmål, det udgangspunkt, hvortil enhver
strid også i stolene på kirkens søndre side i reglen lod sig henføre.
Det er talende vidnesbyrd om stemningens varmegrad, når der
f. eks. på Fyns landemode til bestemmelsen om, at dannekvinder
skulle have deres plads for i stolen, og ærlige piger underst, må
føjes: og ville de ikke, da skulle kirkeværgerne tage otte mand med
sig for at klare sagen.64 Eller når bøde for hustruers „hårdrag“ i kir
ken er en ikke usædvanlig indtægtspost i lensregnskaber; eller
når selv en adelskvinde overbevises om under prædiken at have
„ladet sine jomfruer og børn gå ind i præstekonens stol og træde
hende blå og blodig“.65 Et tydeligt indblik i stridens uendelighed
får man gennem en sag for Viborg landsting af år 1573, hvor to bøn
der fra Binderup anklager en tredje for „at ville tilholde sin hustru
at stå uden for deres hustruer i en stolestand i Binderup Kirke,
endog deres hustruer ere ældre gifte og hidtil have stået uden for
hende“. Den anklagede svarer, at konerne i den gård, han nu iboer,
have tilforn i mange år stået yderst i samme stol. Selve dommen gi
ver imidlertid det bedste begreb om sagens bundløshed, den begyn
der nemlig således: „Efterdi også de tvende anklageres hustruer
indbyrdes kives om, hvilken der skal stande yderst“ osv.66
Hvad der gav det hele spørgsmål sin værste brod var, at ingen
overordnet myndighed kunne eller ville udtale det forløsende ord,
at slig strid var usømmelig i Guds hus, og at alle pladser når man
da i øvrigt kunne høre fra dem, var lige gode og i hvert fald i for
hold til Gud lige hæderlige. Ingen myndighed ville udtale dette,
og ingen kunne det heller. Thi striden drejede sig, nærmere set,
ikke om noget ligegyldigt; den kirkelige rangforordning var ikke
en tilfældighed, men netop udtryk for den nye kirkeforfatning.
Man havde omstyrtet den gamle kirkelige ordning, der drog så
skarp en grænse mellem gejstlige og lægfolk og forbeholdt hine ko
ret; men man havde ikke gjort alle lige. Den pavelige enevælde var
brudt, men kirken var ikke derfor blevet en republik; den gejstlige
enevælde var blot blevet afløst af en verdslig. Hvad reformatorerne
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Udskåret felt fra prædikestolen i Vindinge Kirke ved Roskilde fra 1589.
Man ser et kirkerum, som endnu ikke er forsynet med faste bænke. En
del af menigheden står op, nogle kvinder sidder på små skamler. (Natio
nalmuseet fot.).
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havde talt og drømt om: et almindeligt præstedømme, hvor enhver
kun stod Gud til regnskab for sin tro, var ikke gået i opfyldelse. Nu
var kongen den øverste kirkelige myndighed, og ve den, der ikke
troede, talte og lærte, som han befalede. Men var kongen Guds stat
holder, så var den verdslige rang, trinrækken fra folkets mængde til
det øverste, jo netop det rette udtryk for det sande forhold, en trin
række fra de umyndige til Guds egen stedfortræder, han, hvem al
myndighed og visdom var forlenet. Vel stod præsten for alteret,
men hans plads i rækken var ikke dér, det kunne tydelig ses af præ
stekonens stolestade bag ved både lensmands og herremands, borg
mestres og rådmænds. Nej, ved alteret tronede usynlig selve „Konge
lig Majestæt“. Og nedad gik det så i jævn nedstigende række gen
nem alle mellemled fra lensmand, adelsmand, borgmester 00’ råd
til den simpleste daglejer.
Men var det så, vil det forstås, at ingen kunne falde på at rokke
ved den nye stolestadeordning eller blot se den fra et synspunkt,
hvorfra den tabte sin betydning. Tværtimod, alle, høje som lave,
stemte i med og vidnede snart ved deres indbyrdes kappestrid, snart
ved ligefrem lovprisning om, hvor stort et værd man tillagde det
gode at rykke op i en højere plads. Det er meget betegnende, at Pe
der Palladius på sine visitatsrejser brugte som hovedopmuntring
for landsbyungdommen, der stod allerbagest ude i tårnet, at hen
vise til, hvorledes den, såfremt den artede sig vel, også engang i
tiden skulle rykke op og indtage de fornemme stole, medens de
dannemænd og dannekvinder, som nu beklædte dem, til den tid
skulle ligge på kirkegården.07 Blader man i forhandlings-protokol
len for konsistorium ved Københavns universitet, viser det sig, at
en ikke uvæsentlig del af forhandlingerne har drejet sig om stole
staderne i Frue Kirke: „Dr. Gellius er begærendes en stolestand i
kirken til sin hustru. Det vedtoges, at hun måtte stå dér, som Else
dr. Niels Krags stod.“ - „Blev besluttet, at Dorthe Doktors skal på
mindes, at hun i højmesse holder sin pige af den stol i kirken, af
hvilken hun fortrænger professorernes hustruer“68 osv.
Regeringen tog sagen mest fra den praktiske side, idet den holdt
det hele gående og ved lejlighed gerne slog på, at de bedste plad
ser tilkom dem, der gav mest til kirken.69 Men at også den, når
den stilledes over for en jævnbyrdig modstander, fuldt ud delte be
folkningens opfattelse af kirkestolenes værd, kan ses af, hvorledes
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en dansk udsending i udlandet fandt sig beføjet til at optræde på
sin regerings vegne. Da ved en begravelse i Stockholm år 1636 den
danske ministerresident kom i trætte med den franske om, hvem af
dem der skulle stå øverst, „finge de hinanden ved håret og gik derpå
løs på hinanden med kårderne, så at alt fruentimret må vige til
side og somme af dem besvimede“. Hermed var sagen dog endnu
ikke til ende. „Da de siden mødtes på gaden, tilredte de hinanden
så ilde, at ingen af dem kunne gå. Frantzosen er stukken ved øjet og
i siden; den danske har fået det halve hoved med øre og kind skam
feret og armen næsten hugget af.“70
Striden om stolestader vedblev da i det følgende århundrede at
danne et betydningsfuldt led i det kirkelige liv. Fra alle landets
egne hører man snart om blot uenighed og mundhuggeri, snart
om slagsmål.71 Da regeringen år 1660 tilegnede sig også den verds
lige enevælde og kort efter udstedte en rangforordning med meget
fin gradinddeling, føjedes herved en ny brand til den gamle. Kam
pen synes at have nået sit højdepunkt i det 18. århundredes første
årtier. Efter alt, hvad man kan dømme, lader det til at have været
et tro billede af de virkelige forhold, når en datids forfatter skildrer
tonen i kirken således:

Se der til Lusse Geeds, hvad skælden og hvad banden
hun har med Karen Smeds; det synes, de hinanden
i håret snart har fat, så heftigt går det til,
den ene over for den anden sidde vil.
Om jeg en dommer var, og de mig begge bade
at dømme mellem dem om øverst stole-stade,
da den af disse to det skulle være næst,
som ville holdes for den største skændegæst.72
Når menigheden endelig var kommet til sæde, begyndte gudstjene
sten. Ordningen af denne afveg i de store træk ikke væsentlig fra
vore dages. Men hvad der ville have forekommet os sædvanligt og
velbekendt, stod for hin tid netop som noget nyt og ejendommeligt.
Da nemlig den nye kirkes forhold skulle ordnes, havde man gan
ske vist beholdt så meget, man kunne, af den katolske gudstjene
ste, og på en måde var den lutherske højmesse kun en fortsættelse
af den katolske messe, renset for sine papistiske bestanddele. Den
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Kapellet på Sønderborg Slot blev indrettet af Christian HTs enkedron
ning Dorothea og må anses for det ældste renæssancerum, der er bevaret
i Danmark. Hendes søn hertug Hans den Yngre foretog visse ændringer
- bl. a. lod han på pulpituret bygge en ny herskabsstol, der er lukket ind
mod rummet med blyindfattede vinduer. Når den hertugelige familie
tog plads i herskabsstolen for at følge gudstjenesten, åbnede man selv
følgelig vinduerne. (Lennart Larsen fot.).
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kunne altså fremdeles siges at være en blot nadvertjeneste, hvor alt
samlede sig om det ene: brødets og vinens indvielse og uddeling.
Men som biled havde man hertil føjet prædiken og menighedssang,
der tidligere havde hørt hjemme i hine daglige sammenkomster
fra reformationskampens dage. Og lidt efter lidt var således selv
søndagsgudstjenesten gledet over til hovedsagelig at bestå af præ
diken og salmesang med dertil føjet altergang.73 Hvad der dog
fremfor alt gav det nye sit betydningsfulde præg, var anvendelsen
af modersmålet. I denne forandring lå reformationens styrke. An
vendelsen af modersmålet stemplede den på en gang som en natio
nal bevægelse, et brud med Rom, og på samme tid som en folkelig
bevægelse, der inddrog nye, store udmarker under kultur. Religi
øst endelig var anvendelsen af modersmålet både et udslag af
og betingelsen for den større inderlighed i tilegnelsen, uden hvil
ken bruddet med det gamle ville have været uberettiget.
Over alt dette havde naturligvis de færreste i menigheden fuldt
overblik. Men de ældre i det mindste havde dog sikkert en fornem
melse af, at hele gudstjenesten nu var kommet dem ligesom nærme
re på livet end i den katolske tid. Nu var det ikke længere nok at
lytte til sangen og oplæsningen i det fremmede sprog, dreje rosen
kransen og knæle, når der gaves tegn. Der krævedes selvvirksom
hed nu, og det både under salmesangen og prædiken. Betegnende
nok var fortidens naturligste stilling, den knælende, nu netop for
budt. Man frygtede for, at når de således unddrog præsten deres
blik og bøjede sig fremad, skulle det let kunne føre til, at øjnene
finge en dvale.74 Senere, år 1645, blev der udstedt kongelig befa
ling „anlangende en i kirkerne skulle omgå, dem som sove at skulle
slå på hovedet.“75
At prædikenen havde skiftet karakter, var tydeligt angivet ved
prædikestolens forandrede form og plads. I den katolske tid havde
prædikestolen i de nordiske kirker vistnok i reglen kun bestået i en
flyttelig forhøjning med læsepult, der, når det ønskedes, kunne
anbringes nede i kirkens skib. Stundom talte vel også prædikanten
uden nogen sådan „stol“, idet han blot stillede sig i kordøren, nogle
trin hævet over tilhørerne i kirkens skib. Ingen sådan katolsk præ
dikestol er i Norden bevaret til nutiden. Dog haves et par samti
dige gengivelser deraf, begge fra Sverige. Den ældste af disse fore
kommer i et håndskrift af en svensk lovsamling. Den yngste er et
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Ved udgangen af middelalderen var der en række populære dyrefabler i
omløb, der på en letfattelig og drilsk måde afspejlede samfundets forhold
og misforhold. Fortællingerne om ulvene og gæssene skildrer forholdet
mellem de snedige og stærke - de dumme og svage. I Tolfta Kirke i Uppland illustrerede man en af disse fabler ved at lade den som præst for
klædte ulv prædike for de godtroende gæs. (Tegning af C. F. Lundborg,
H. Andersson fot., ATA).
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billede, malet i begyndelsen af det 16. århundrede på en kirkevæg
i Uppland. Begge driver de gæk med prædikant og tilhørere ved at
fremstille dem som en ulv eller ræv, der taler for gæs. Hvad enten
dette har været et katolsk angreb på de første lutherske prædikan
ter eller luthersk spot over de forjagne katolske præster, viser da
tidens ejendommelige smag sig i at anbringe just sådan et billede
på cn kirkevæg.
De nye forhold under lutherdommen måtte kræve en fastståen
de prædikestol, hævet over menigheden i kirkens midtskib. Som
Peder Palladius udtrykte det: „Oven over alle andre stole, Guds ord
til hæder og ære; op til et vindue, sognepræsten til gode om vinte
ren, og besynderligt, når hans øjne de falme og dummes.“ Om van
skelighederne i den første lutherske tid ved at få menigheden til at
afskaffe den gamle katolske prædikestol, som man jo endnu mangensteds havde, bekoste en ny, høj og anselig, og endelig vænne
sig til at tage rettelig plads i forhold til denne, kan man læse mel
lem linierne i Palladius’ følgende ord: „Prædikestolen skal ikke væ
re en bogstol eller „hivgippe“ [lav kagebod?]. Den skal være dejligt
opbygget hos den søndre side af kirken. Alle skal vende dennem
imod prædikestolen og ikke så skendeligen sidde og vende deres r..
(med forlov sagt) til deres sognepræst, som somme grove og ufornumstige bønder pleje at gøre. Kan en almue hver især forsørge sig
og sine med stolestader udi kirken, da må de jo alle tænke til at
lade Vorherre Jesus også få sin stol vel opbygget eller opmuret af
de ødelagte altre, som så mange nu findes alle vegne i kirker, der ikke
kunne skikkes til anden eller bedre brug.“76 - Denne anvisning til
at lave prædikestol af kasserede alterstumper - på en gang sindbil
ledlig skarp og dog så kummerlig i sin blottelse af tidens uvilje til at
ville ofre noget for kirken - blev vistnok fulgt i den første tid efter
lutherdommens indførelse. En af de ældste lutherske prædikestole
er den fra Pjedsted Kirke i det sydøstlige Nørrejylland.
Denne er endnu tarvelig, ikke meget forskellig fra et senere
vråskab i en bondestue. Men fra omkring år 1580 tog bevægelsen
fart. Rundt omkring i Norden skænkede gavmilde rigmænd prædi
kestol til deres kirke. I Danmark gik Frederik II i spidsen, talrige
adelsmænd fulgte efter og ikke få borgmestre og rådmænd slutte
de til. Bevægelsen fortsattes under Christian IV. I løbet af halvt
hundrede år rejstes således i Danmark en mængde meget smukke.
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Endnu samme år som Christian III indtog København, fængslede de ka
tolske bisper og gennemførte reformationen officielt - nemlig i 1536 opsatte man i Pjedsted Kirke ved Vejle denne prædikestol. Som andre
meget tidlige prædikestole rummer den endnu gotiske stiltræk - således
de små snoede søjler. (Nationalmuseet fot.).

Børnelærdom • 333

Man tog sig opgaven langt fyldigere end oprindelig. Der krævedes
nu, da stolestaderne stod der, en indgangsdør, en opgang, en præ
dikestol og en himmel over, alt kunstigt udskåret, ofte udført med
megen dygtighed og smag.
Ved opførelsen af stolestader og prædikestol var kirkernes gam
le præg blevet ændret. Midtskibet, menighedens opholdssted, var
nu blevet befolket. Lysten til at pryde med udskåret træværk var
imidlertid, engang vakt, ikke længer til at standse. Man udstyrede
da mangen kirke tillige med ny, udskåren altertavle, hvad der
kunne falde ganske naturligt, da de ældre jo hyppigt kun var for
herligelse af himmeldronningen og helgener. Man udskar stun
dom ny storartet døbefont eller forsynede kirkens midtskib med
lukkede kahytter foroven, de såkaldte pulpiturer. Men, luthersk
set, kom man på vildspor, da man af lyst til snitværk, piller og git
ter på ny sondrede kor fra kirken, ja spærrede endog af for menig
hedens fælleseje, døbefonten, ved et højt gitterværk, det såkaldte
„fontelukke“.
Den opgave, der var stillet de første lutherske præster, var i visse
måder den samme som en missionærs, der skal forkynde kristen
dommen blandt hedninger. Vel kaldtes befolkningen kristen, men
den bestandige brug af det latinske sprog havde medført en betyde
lig uvidenhed om selve religionens grundlærdomme. Hvor de fær
reste forstod at læse eller skrive, og hvor den hele børneundervisning for mængdens vedkommende indskrænkede sig til en time
om ugen, ja ofte kun om måneden, turde man ikke løbe an på, at
selv de simpleste var bekendt. Det er sikkert uden overdrivelse, når
tilstanden skildredes således: „Mange, der have mere end halv
delen udlevet sin alder, vide endnu så godt som plat intet enten
af deres Fadervor eller troen eller de ti Guds budord, ... og end
mange steder er deres sognepræster selv så vanvittige derudi, at
man må blues ved at se det.“77 Det mål, hvortil der måtte stiles,
var da gennem prædiken først og fremmest at undervise tilhørerne
i børnelærdom. Derfor fastsattes det, at på landet skulle prædiken,
der kun måtte vare en time, falde i to lige store parter, af hvilke
den sidste skulle være ligefrem katekismusforklaring. I købstæder
ne henlagdes denne undervisning til aftensangen.78
For at fremme iveren for børnelærdommen, var det bestemt,
at den voksne, der ikke kunne de ti bud, skulle være æreløs, så at
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han ikke måtte bruges som vidne eller aflægge ed, ligesom han

heller ikke må.te nyde nadveren. Peder Palladius føjer hertil: „Er
der nogen så hårdhjertet, at han ikke kan lære dem på sine ti fingre
(som eders sognepræst skal jo regne dem op hver en søndag af præ

dikestolen), da er det højst på tiden, at han med det allerførste går

til sin sognepræst og giver det tilkende; så kan han gøre bøn for
ham af prædikestolen. Han tør dog ikke derfor nævne hans navn,
men så at sige: I gode kristne! Her er en af mine sognefolk, som ikke

kan lære sine budord; vi ville bede vor himmelske fader for ham, at

den djævel, som sidder udi hans hjerte, måtte vige fra ham, at han
måtte end lære dem engang, inden han døde, og komme til sine
synders bekendelse og få sin syndsforladelse og blive salig og ikke

fordømt.“79
En mere udvidet bibelkundskab var det at vide besked med de

forskellige søndagsevangelier. Peder Palladius siger herom: „I skul

le lægge eder Guds ord på hjerte og eders børn med, så I at tygge
det altid om ugen igen med dem, ... at I kunne end komme til den

forstand og vidskab om Guds ord, som jeg kender gode bønder udi
Sjællands land (Gud være lovet, at der er end sådanne til!), som
kunne sidde hjemme hos deres bord og regne op for deres børn på

deres fingre hver søndags evangelium, som falder om det hele år,
fra den ene års dag til den anden. Det er nu snart lært, Gud været
lovet! Der er jo syv dage om ugen, I kunne jo hver dag tage eder

så lang tid for, enten morgen eller aften, til bords eller fra, at I kun
ne tygge igen med eders kære hustru og børn noget af den søndags
evangelium, så længe til I kunne dem alle sammen. Udi købstæder
vænne vi vore børn til at læse den fremgangendes søndags evange

lium op, straks efter de have læst til og fra bords, så nødes de til at

lære det på deres fingre, inden den anden søndag kommer.“80
For at bidrage sit til udbredelsen af denne kundskab, forfattede
Peder Palladius selv en såkaldt

rimstok

eller fortegnelse over søn

dagsevangelierne, og tilegnede den til alle sognedegne i Sjællands

stift. Han meddeler dem i fortalen, at han „har ladet denne rimstok

udgå til deres brug og dem til nytårsgave, for at børn efter den
kunne lære at sige deres forældre tilforn i ugen, hvad søndags

evangelium er på den næste søndag, hvilket dem burde heller at
sige deres børn. Men Gud allermægtigste skikker det nu så, at æg

get skal springe op og lære hønen, et fire år gammelt barn skal lære
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At kirkegængerne ikke altid var så stærkt optaget af gudstjenesten, som
de burde være, kan man se af de „kunstværker“, adskillige af dem har
indskåret i træværket rundt omkring i vore kirker. I domkirkerne og de
andre store kirker, hvor peblingene indtog kannikernes og munkenes
plads i de højryggede korstole, har de efterladt navnetræk og årstal. På
opgangen til den hertugelige stol i slotskapellet på Sønderborg møder
man bl. a. dette udvalg. Af genkendelige figurer finder man til venstre
en skrævende drabant, for neden et tilløb til fremstillingen af et skib
eller en båd. Ind imellem ses forbogstaver, årstal og andre kradserier, der
må have forlystet hertughoffets medlemmer under de langtrukne guds
tjenester.
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en udlevet mand det, som hører til hans salighed“. Som eksempler
på denne rimstoks indhold kan følgende vers tjene. Evangeliet på
advent søndag er gengivet således:
Kristus ind til Jerusalem red
os alle til trøst og salighed.
Tredje søndag i advent:

I fængslet spurgte St. Hans Baptist,
om Kristus var den Messias vist.

Atter andre:
Der Jesus gik på tolvte år,
af sine forældre forglemt han vaar.

Kristus rensede spidalske ti,
men utaknemmelige vaare de ni.
Kristus oprejste for Nain stad
den enkes søn, og hun blev glad.81
osv.

Det var et udslag af samme lyst til at udbrede bibelkundskab - par
ret med frygt for de gamle udskårne helgenbilleder - når det en
tid under Frederik II blev mode at lade de nye prædikestole og al
tertavler ikke være prydet med udskårne figurer, men helt over
målet med skriftsteder. Denne skik tabte sig dog hurtigt igen.
Den egentlige prædiken måtte først og fremmest gå ud på i sim
pel og let fattelig form at genfortælle det oplæste evangelium, helst
i udtryk og billeder, hentet fra tilhørernes daglige dont og tanke
kreds. Til at løse denne opgave udkrævedes der imidlertid dog no
gen overlegenhed, og sådan kunne langtfra altid forudsættes hos
datidens prædikanter. Var mange af dem, som ovenfor omtalt, end
nu „vanvittige i deres børnelærdom“, og udkrævedes der for at bli
ve præst ikke videre end engang at have siddet på en skolebænk thi betingelsen: at have studeret ved universitetet, kunne langtfra
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gennemføres - så borgede navnet „gejstlig“ kun for et lavmål af
kundskaber. Det var måske endda ikke de uheldigste, når vi f. eks.
hører om, at den anden lutherske præst i Jandrup i Ribe amt var
sognets smed,82 eller at en karl hos bispen i Bergen år 1569 blev
ordineret til præst,83 eller at i året 1552 en discipel i Odense Skole
hermed forenede stillingen som præst ved hospitalet. Om samme
præst lyder siden bispens dom, at han havde “et lydeligt mål, men
var en ulærd mand“, et vidnesbyrd, som ikke gendrives ved, at han
engang i en prædiken erklærede Saul for en søn af David.81 Men
værst var uden tvivl den mængde løsgængere, der drog landet rundt,
spejdende efter, hvor et kald var ledigt eller plads for en kapellan,
i håb om, at når først menigheden var vundet og bispens medliden
hed vakt, skulle det at holde en prædiken ikke volde nogen vanske
lighed.85
Under sådanne omstændigheder var det vistnok heldigt, når man
ge præster slet ikke indlod sig på selv at forfatte en prædiken, men
indskrænkede sig til at lære et stykke udenad eller endog blot læse
det op af en „postille“. Hvor almindelig denne skik har været, kan
ses af det udtryk, som bruges i selve kirkeordinansen: „at prædike en
bog.“ „Ej skulle der andre bøger prædikes, end de som ere lette og
nyttige.“86 År 1546 udstedtes der almindeligt forbud mod den
blotte oplæsning; man skulle gøre sig den ulejlighed at lære styk
ket udenad.87 Men at dette forbud ikke er efterkommet, kan ses af,
at det alene for Sjællands vedkommende måtte gentages med trus
ler om afsked både år 1563, 1566 og 1567.88 Såvel Hans Tausen som
Niels Hemmingsen og flere andre har udgivet sådanne postiller med
det udtrykkelige mål for øje herved at række prædikanter en hjælp
som hånd. Brugen af postiller som andagtsbøger for hjemmet blev
derimod først en senere mere udvidet anvendelse. Ved at benytte
postillen opnåede prædikanten på en nem måde at holde sig kir
keordinansen efterrettelig: „Ikke skal han, som prædiker, stå og si
ge, hvad hannem lyster selv, men hvad der hører til sagen skal han
påminde med klare og velforstandige ord.“89
Andre vovede sig dog videre ud og forfattede selv sine prædike
ner. Om gennemsnittet af disse tør man ikke danne sig et begreb
ved at slutte fra enkelte, løsrevne led af datidens fortrinligste taler.
At en Anders Sørensen Vedel f. eks. kunne, om end ikke en hel tale
igennem, så dog i enkelte partier deraf, hæve sig til en højde, der ti]
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enhver tid ville gøre indtryk, ramme en sprogtone, der den dag i
dag river med ved sin friskhed, jævnhed og kraft, det beviser ikke, at
hele hans samtid var vældet nærmere, men kun at han var en ypper
ligt begavet taler. Hvor stor end fristelsen kan være til at tænke sig
det varme og virkelighedssikre, der f. eks. udmærker Peder Palladius’ „Visitatzbog“, som et fællesmærke for datidens prædikener i
almindelighed, så går dette selvfølgelig ikke an. En bog som denne
er til enhver tid en kostelig sjældenhed, der, langtfra at betegne
hvermandsværk, netop forudsætter en forening af de mest forskel
ligartede egenskaber for at blive frembragt.
Vil man danne sig et begreb om datidens prædikener i alminde
lighed, må man ganske anderledes nedstemme sine forventninger.
Man må da først agte på, hvor få hjælpekilder en præst dengang
havde til sin rådighed. Nutidsforestillinger om bogsamling og stu
dereværelse begynder allerede at forvirres lidt, når man hører Pe
der Palladius’ ord til menighederne: „Kirkeværgerne skulle købe til
sognepræstens og sognedegnens behov bøger, og de skulle hedde
kirkebøger, som kirken ejer, og indskrives i stolen og bæres frem al
tid på regnskab. Det er ikke mange, og ere fordi snart købte, og når
I blot have dem én gang, så behøve I aldrig at købe flere. Provsten
kan give eder tilkende af kgl. Majestæts ordinansbog, hvilke de er:
bibel, postil osv. og er gerne til fals i Roskilde om påske marked.
Des bedre bøger I holde til kirken, des rigeligere få I Guds ord at
høre, og hvad I så få for kirketjenere, blive dog bøgerne altid til
kirken som andet kirkens inventarium.“90 Skønt ordene er tydeli
ge nok, vægrer man sig ved at tro, at dette indkøb på Roskilde mar
ked skulle udgøre præstens hele bogforråd. Kirkens måske, men
ikke præstens. Og dog forholdt det sig i virkeligheden så. I de aller
fleste tilfælde på landet ejede præsten ikke selv bøger, men holdt
sig til kirkens indskrænkede bogsamling, der i bedste fald bestod af
en bibel, salmebog, postille, ordinans, ritualbog og katekismus. Øn
sker man yderligere bevis end Palladius’ ord, se man blot hen til de
hyppige og altså forgæves opfordringer til provsterne om at sørge
for, at disse højst nødvendige bøger dog én gang blev anskaffet
enten af kirke eller præst.91 Om benyttelsen gives der den oplys
ning, at bøgerne ifølge en kongelig befaling var ved en jernlænke
smedet fast til alteret eller til degnestolen, for at ikke præsterne
skulle tage dem hjem med og derved forkomme dem.92 Til ære
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for præsterne må det siges, at bøgerne ikke få steder var lånt hjem,
så at regeringen år 1569 blev nødsaget til af kirkernes indtægter at
afse lidet til anskaffelse af nye bibler og først og fremmest til forfærdigelse af - nye, mere forsvarlige jernlænker.93 Under slige for
hold at tænke på nogen grundig udarbejdelse af prædiken forbyder
sig selv. Om en præst kom til på egen hånd at holde en ordentlig
tale, beroede i de fleste tilfælde på hans naturlige anlæg, men ikke
på forberedelse.
Heri lå der imidlertid en væsentlig fare for, at prædikanten skul
le blot lade munden løbe, hvad der med nogen øvelse dog måske
måtte anses for lettere end at lære en tale udenad efter en postil.
For at sikre sig herimod forbød ordinansen, som ovenfor omtalt, præ
dikanten „at stå og sige, hvad hannem lyster selv“, et forbud, der
senere ofte blev gentaget på landemoder.94 Og til yderligere sikker
hed vedtoges det, i det mindste på Fyn, at præsterne år ud og år ind
skulle gentage de samme prædikener, på det at tilhørerne således ef
terhånden bedre kunne fatte dem.95 Hermed var den sidste ud
sigt til levende forkyndelse fjernet og den fremgangsmåde påbudt,
der siden blev noksom bekendt under det betegnende navn: „At
vende bøtten.“
Det kunne flygtigt set synes utroligt, at prædikenerne gennem
snitligt ikke var bedre, end de var, da jo dog århundredets andet
og tredje årti, reformationens gennembrudstid, netop havde ud
mærket sig ved sin kraftige og folkelige forkyndelse. I så henseende
skuffes man dog let ved et øjenbedrag. Det syner af mange flere, men
i virkeligheden havde det kun været et forholdsvis ringe antal
mænd, der havde vakt det hele røre og i de større byer vundet stem
ningen for den nye lære. Den opgave, der nu stilledes, var ganske
anderledes vanskelig: at forsyne ikke blot et dusin større kirker i
købstæderne, men hundreder og atter hundreder af sognekald lan
det over med dygtige prædikanter. Og vilkårene var nu langt ugun
stigere. Hine havde for en del slået igennem ved den uvante brug
af modersmålet og haft alle fordelene af at være den angribende
part; sidehug til verdslige bisper, lade munke, nonner i velsignede
omstændigheder osv., ramte sikkert og holdt tilhørerne i ånde. Nu
var dansk, norsk, svensk prædiken en gammel historie. Alle hine
misbrug var fjernet; de nye, der havde afløst dem, turde kun
med største varsomhed berøres. Vel måtte man fremdeles angribe
3.
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Med reformationen kom kravet om, at kristendommens grundlæggende
tekster - Bibelen især - skulle gøres tilgængelige for enhver. Oversættel
ser af dele af Bibelen fremkom meget hurtigt; men efter reformationens
endelige indførelse samlede man kræfterne om en endelig, autoritativ
dansk bibeltekst. En hel kommission blev nedsat for at klare problemet;
men det ser dog ud til, at æren for det endelige resultat må tilfalde én
mand - kanniken i Lund Christiern Pedersen. Det store værk blev trykt
i København af den tyske bogtrykker Ludvig Dietz i 1550, og det kaldes
„Christian III’s Bibel" - ret naturligt, eftersom kongen ved reformatio
nen blev den danske kirkes „øverste biskop“. Det var tanken med bogen,
at enhver kirke i Danmark skulle eje ét eksemplar. At Bibelen også skulle
ligge i ethvert hjem i Danmark, havde man endnu ikke planer om. Det
varede 37 år, før første oplag blev udsolgt, og det efterfulgtes i 1589 af
„Frederik II’s Bibel“. (Lennart Larsen fot.).
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papisterne, men dog blot når man „dertil trængtes af påmindelse
og eksempel,“96 og de gammeldags, stærke udtryk, såsom: I skulle få
fanden! Djævelen tage ved eder! forbandet være I!97 osv., skulle
man lade fare.
At prædikenerne under disse vilkår, holdt af prædikanter med
så ringe forudsætninger, måtte i gennemsnit blive tarvelige, fulgte
af sig selv. Den tusindstemmede udlægning, der hver helligdag på
samme klokkeslæt lød fra Nordkap til Slien, fulgtes derfor vistnok
i reglen kun med opmærksomhed, og fortjente det også kun, så
længe den simpelt og jævnt genfortalte og omskrev i datids udtryk
dagens evangelium. Sligt kunne imidlertid gøres hurtigt. Et sidste
middel til at fængsle tilhørernes opmærksomhed stod vel til rådig
hed, det var „skarpt og flittigt at prædike mod troldkarle og trold
kvinder, som med deres onde kunster og trylleri prædike lige så
meget tilbage, som vi prædike frem“.98 Så snart talen drejedes ind
på dette område, og især når den belagdes med behørige eksempler,
var alle med. Men hvor hyppigt emnet end behandledes, kunne
det dog ikke fylde hver søndag. Der stod da kun tilbage, såfremt
der overhovedet var noget ved prædikanten, i den øvrige tale at
søge at meddele tilhørerne sin forståelse, hæve dem så vidt muligt
op til sit dannelsestrin.
Dette var imidlertid en af datidens mest håbløse opgaver. Hvad
var det nemlig for en dannelse, som prædikanternes flertal havde
forud for tilhørerne? I reglen en blot formel, for så vidt de havde
anvendt en del år på at lære latin og efter logikkens regler at op
løse og leddele begreber. At bibringe menigheden de latinske kund
skaber lod sig ikke gøre. Der lå da kun én opgave for: fra prædike
stolen logisk ligesom at sprætte teksten op, sortere den i så og så
mange årsager og virkninger, hovedbegreber og underafdelinger.
I denne underlige golde behandlingsmåde, hvor den logiske iver
så let tog vejret fra det opbyggelige, havnede mængden af tidens
prædikanter. Ingen af de endnu bevarede prædikener fra århundre
dets sidste halvdel, selv ikke de ypperste, er ganske fri for dette fæl
les slægtmærke. Anvendt af en undermåler måtte den hele be
handling blive i høj grad trættende.
Det er derfor troligt nok, at også menighedens blik stundom
søgte i timeglasset, der ifølge bestemmelsen99 skulle være anbragt
på prædikestolen som påminder om, når talen skulle have ende.
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Endnu i mandsminde stod et sådant timeglas - der dog ikke vend
tes - på prædikestolen i kirken i Nordhordeland i Norge.100 Og
endnu mindre kunne det undre, om de øjne, der ikke under præ
dikenen havde fanget en dvale, for længst var havnet andetsteds
og havde draget sind og tanke med sig. Thi rundt om, på vægge
og hvælving, lå jo kirkens den gamle, morsomme billedbog op
slået. Her fortaltes der, folkeligt og almenfatteligt for enhver, om
alt det samme, som præsten talte om - Jesus og apostlene, Jom
fru Maria, fortids helte, trolde og fremfor alt om djævlene. Det her
oppe var fuldt til at lide på, det stod jo afmalet. Og her var ikke
disse kedelige, langstrakte udlægninger med første part og anden
part og tredje part, hver delt igen i stykker. Nej, man så det hele
straks og fyldtes med det samme. Disse kirkelige kalkmalerier var
menighedens trøst, gammel tros levende forkynder, de nye prædi
keners farligste medbejler. Da dette langt om længe, vistnok tid
ligst i det 17. århundrede, begyndte at gå op for de tilsynshavende,
blev de gamle malerier overhvidtet og kirkens billedbog lukket.
Hermed var de gamle helgeners gode tid omme. Fordrevet fra
kirkerne, fandt de nu kun spredt og sjældent ly ved et kors på en
kæmpehøj eller ved vejskel. Beretningerne om dem gulnedes som
eventyr og hvirvlede bort som visne blade.

Såvel før som efter prædikenen blev der afsunget salmer. Denne
sang udgjorde et af den nye gudstjenestes betydningsfuldeste led. I
ren musikalsk henseende betegnede den vel en tilbagegang fra tid
ligere, orgler fandtes jo kun i de største kirker, virkelig uddannede
sangere til i kor at lede salmesangen havdes kun ved hoffet. Klodset
og uharmonisk tog da sangen sig uden tvivl ud, sammenlignet med,
hvad der forhen havde lydt under de samme hvælvinger. Men på
punkter mere afgørende end det blot musikalske, betegnede den et
fremskridt. Den udtalte tydeligere end noget andet det ny og store,
der lå i reformationen. Thi når korsangen nu, i strid med alle gam
meldags begreber, ikke længer lød blot fra kirkens kor oppe ved
alteret, men fra den samlede menighed, så betød dette, at fordom
mens forhæng var sprængt, forskellen mellem læg og klerk hævet.
Når det var modersmålets toner, der klang, og ikke mere det ufor
ståelige latin, så betød dette, at romeråget var brudt. Og når ende
lig enhver med egen røst udsang sin tro, én blandt de mange og dog
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Den rigeste arv, som middelalderen har skænket det danske samfund, er
landsbykirkerne, og inden for kirkernes mure er det vel kalkmalerierne,
der taler stærkest. Det er en kulturel skat, man først har lært at sætte pris
på i nyeste tid, og det er en skat, der stadig forøges, efterhånden som se
nere tiders overhvidtninger fjernes. Helt enestående er Keldby Kirke på
Møn, for her kan man følge kalkmaleriets udvikling fra ca. 1.275
henimod 1500. Ældst er en serie billeder på korvæggene. Noget yngre er de
korationen på triumfvæggen og skibets vægge. Endelig har den kirke
maler, der også var virksom i nabokirken Elmelunde og herefter kaldes
„Elmelundemesteren“, dekoreret hvælvingerne med billeder i den livs
nære anekdotiske stil, der er karakteristisk for senmiddelalderen.
fuldt ud sig selv i denne henvendelse, så betød det - også de luther
ske præster og fyrster kunne have godt af at mærke sig det - at den
lige vej til Gud var fundet, og ingen ydre tvang, læretryk så lidt
som fyrstevold, i stand til i længden at spærre den.
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Billedtekst på følgende side.
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I langt højere grad end prædikenen havde salmesangen vundet
sindene for den ny lære. Dette lå ikke blot i dens folkelige karakter,
dens evne til straks at fly enhver, lav som høj, noget at tage vare.
Det, der gav salmesangen sin væsentligste overvægt, var, at den stod
i inderlig samklang med folkets tankesæt og hele åndelige eje.
Alt, hvad der nemlig rummedes af indtryk ud over det daglige livs
dont, det var for de allerflestes vedkommende modtaget, ikke som
nutildags gennem læsning, men gennem folkesangen. Kun for én
art af stemninger havde disse sange hidtil ikke ret ejet udtryk, det
var de religiøse. Med dem var man tyet til kirken, for at høre dem
udsunget på det fornemme, fremmede sprog, i bløde, mægtige to
ner, men fjernt og kun højtidsfuldt bevægende. Nu åbnedes med ét
også hele dette område. I den nye salmesang føjedes det manglende
led til, og øjeblikkelig indtog denne den plads, der så længe havde
stået og ventet på den.
Det undrer, at romerkirken med sit skarpe blik ikke selv havde
opdaget den kraft, der lå i salmesang på modersmålet. Medens selv
dens ædleste forsvarere, en Poul Helgesen f. eks., kun havde syn for
menighedssangens mangler, og øre for dens mislyd - „ved denne
nye kvædskab er kun råb og skrål blevet forøget, men gudelighed
ikke formeret“; det er vederstyggeligt, „at hellige salmer skulle syn
ges som en springevise“101 - så sneg disse samme sange sig, for en
I 1550’erne udsendte den tyske kunstner Lucas Cranach den Yngre nogle
træsnit med bl. a. fremstillinger af den protestantiske gudstjeneste. Han
arbejdede for Johan Frederik den Højmodige, den tidligere sachsiske
kurfyrste, som kejser Karl V havde haft held til at afsætte. Johan Frederik
gjorde propaganda for sin tilbagevenden og identificerede helt sin egen
sag med reformationens sag. Da præsten Jens Jakobsen i Torslunde
i 1561 lod en malet alterbordsforside opsætte i kirken, havde maleren
skabt en let ændret version af Cranach’s træsnit. Det er næsten en an
skuelsesundervisning i protestantisme. Til højre prædikes der for en me
nighed, som dels står op, dels sidder på løse skamler. I midten uddeles nad
veren under begge former til en kvinde og en mand, og til venstre holdes
et barn over dåben. Bemærk forskellen i præsternes påklædning. Den præ
dikende præst er iført en vingekappe, som ikke adskiller sig fra den, den
knælende mand foran bærer. Men de præster, der udfører sakramenterne,
understreger handlingernes mystisk-symbolske karakter ved over deres
daglige dragt at bære hvidt „røkkelin“ og messehagel. (Nationalmuseet).
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stor del ved melodiens hjælp, ind i folks hjerter og udsåede derinde
alt det kætterske frø, de bar i sig. Det lød lige betagende, hvad en
ten man så hørte gamle, kendte melodier som: „Jeg tjente mig udi
grevens gård“, „Der står et slot i Østerrig“, „Jeg stod mig op en
morgenstund“, ja „springeviser“, visen til „at synge brude til sengs
med“, hvilken f. eks. biskop Palladius benyttede, blot belagt med
nye ord - eller man pludselig blev slået af en ny, iørefaldende melo
di, bragt herhid måske langvejs fra, oprindelig forfattet af Luther
eller vel endog af en kalvinist fjernt i Frankrig.102
Det er mærkeligt at se, hvor hurtigt melodier og ord forplantedes.
Ikke blot gamle tyske, men også franske folkemelodier, for ikke at
tale om, hvad Luther selv havde sat tone til, nåede hurtigt op til
Norden og lød snart som gamle bekendte. Mellem Sverige og Danmark-Norge fandt der en livlig udveksling sted, der ofte gør det
næsten umuligt nu at afgøre, i hvilket land hver enkelt salme først
er opstået. Hvad endelig udbredelsen angår, så foregik denne kun i
ringe grad ved hjælp af trykte salmebøger - folkets flertal forstod jo
ikke at læse — men salmerne gik ligesom folkeviserne fra mund til
mund. En forsanger, i kirken degnen, sang dem for, og mængden
sang omkvædet så længe, indtil hver enkelt havde lært ordene.
En mængde salmer, i begyndelsen de allerfleste, var naturlig
vis blot oversættelser fra tysk. Men fra det øjeblik, nordisk salme
digtning begyndte at vokse egen vækst, og det indtrådte tidligt,
møder vi et tegn på frugtbarhed og modtagelighed, der er så vel
bekendt fra folkevisernes område: en sang indsuges i den grad i fol
kebevidstheden, at forfatterens navn helt går i glemme, trods det,
at sangen selv synges Norden over. Vidste man ikke, at sligt var
umuligt, skulle man tro, at sådanne sange ikke var digtet af en
enkelt, men af et helt folk. Men hvor forfatternes navne er bevaret,
træffer vi et andet forhold, der er lige så oplysende. Skønt den gejst
lige stand og virksomhed hurtigt sank i den offentlige anseelse, så
at efter reformationen så godt som ikke en eneste adelsmand mere
gik denne vej, der engang havde været så søgt, viser derimod sal
medigtningen sig fremdeles i stand til at samle alle, høje og lave.
Blandt navne på forfattere træffer vi nogle af dem, der havde yp
perst klang i Norden, i Danmark en Herluf Trolle, Erik Krabbe,
Christen Sehested, Sten Bille, Elsebeth Krabbe, Mette Rosenkrantz
osv., og i Sverige admiral Erik Flemming og Karl Gyllenhjålm.
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Salmesangen var ved siden al forkyndelsen på modersmålet reformatorer
nes stærkeste virkemiddel, og der kan ikke være tvivl om, at de ved at
lade menigheden ytre sig i sang drog alle ind i et varmt fællesskab om
kring gudstjenesten. Malmd-reformatoren Claus Mortensen Tøndebinder
udsendte en salmebog allerede i 1534, men præsten Hans Thomesens
salmebog fra 1569 blev i mere end hundrede år den danske kirkes fore
trukne. Nogle af salmerne havde Hans Thomesen skrevet selv, andre var
forfattet af bl. a. Peder Palladius og Herluf Trolle, men en meget stor
del var oversat fra tysk. Her ses reformationens slagsang fremfor nogen
i dansk oversættelse - Luthers kampberedte „Ein feste Burg ist unser
Gott, ein gutes Wehr und Waffen“. (Det kgl. Bibliotek).

Salmesang blev hurtigt det naturlige udtryk for sindet i stille
som i afgørende øjeblikke. Vi skal til bevis herfor ikke dvæle ved
den daglige husandagt, heller ikke ved salmers anvendelse i man
gen bekendt mands sidste timer, eller den voksende brug af salme
sang i lejren og som forberedelse til kamp. Vi skal blot anføre
et enkelt lille træk, tilfældigt bevaret, der tydeligt viser, hvor dybt
allerede før århundredets midte salmesang havde slået rod i almu
ens sind. Det var en vinterdag 1540 eller 1541, da henved 80 fiskere,
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mest fra København og omegn, stod og stangede ål i sundet på
isen henad Saltholm til. Med ét brast isen, og stykkerne kom i
drift, så at fiskerne, i vand til bæltestedet, førtes af strømmen af
sted i forskellige retninger. Nogle var så heldige at strande på Amager, andre nåede til sidst i en yderst forkommen tilstand til Malmo,
efter først en gang at have drevet der forbi helt ned ad Falsterbo
til; 29 druknede. Under disse fortvivlede omstændigheder, da isen
skiltes, og de sank i, men førend endnu strømmen havde ført dem
fra hverandre, råbte en af dem, fisker Hans Bentsen fra Odense, der
siden var blandt de druknede, til sine kammerater: „lad os ikke tabe
modet, fordi vi skal dø i dette vand. Lad os nu se, om vi nogen tid
har hørt Guds ord i vor livstid. Nu gælder det. Vi se den visse død
for vore øjne. Her må vi blive. Det kan ikke andet være“. Derpå
sang han for, og resten stemte i med, den salme, som plejede at
synges om søndagen før prædikenen: „Nu bede vi den Helligånd“.
Da denne var ude og isen endnu bar, sang de den sædvanlige be
gravelsessalme: „Med glæde og fred farer jeg nu hen“. Peder Palladius, der omtaler denne begivenhed, gør i forbigående opmærk
som på misforholdet mellem de fortvivlede omstændigheder og
sangens ordlyd: Med glæde og fred farer jeg nu hen. Om salme
sangen selv bruger han de simple ord: „Det vaar af hjertit, de
sjunge.“103
Det ligger nær at spørge om disse salmers digteriske værd, om
nogen af dem har formået at holde sig ned til vore dage som fyldigt
udtryk for den religiøse stemning. Hurtigt set synes dette sidste end
og i påfaldende grad at være tilfældet. Salmer som: „Vi tro, vi alle
tro på Gud“, „Lovet være du Jesu Krist“, „Vor Gud han er så fast
en borg“, „Af højheden oprunden“, „Et barn er født i Bethlehem“,
„Med sorgen og klagen hold måde“, „Krist stod op af døde“, „Den
lyse dag forgangen er“ osv. hører den dag i dag til de velkendte.
Nærmere set tilhørte dog ingen af disse fuldt ud Norden i det 16.
århundrede, men de var, hvad indhold angår, for en stor del lån fra
andre tider og andre folk, ligesom også den form, hvori vi nu ken
der dem, er meget omarbejdet siden da. Snarest må vistnok dom
men lyde således, at næppe ville nogen dansk salme, digtet i det 16.
århundrede, helt igennem kunne tilfredsstille nutidens smag. Dertil
var sproget endnu for ustemt, sondringen mellem ophøjet og plat
endnu ikke foregået og tilbøjeligheden til bredde for stærk.
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Det vil af det foregående være klart, at salmesang på modersmå
let var og måtte være et af de kraftigste hjælpemidler til reforma
tionens virkelige gennemførelse. Intet under derfor, at den ældre
slægt drev på, alt hvad den formåede. Som eksempel kan anføres
følgende voldsomme udtalelse af Peder Palladius: „Kan du synge
i dit gildehus, gæstebud og barsel, og du formår at synge i din
sognekirke, var det da ikke værd at ønske af Gud, at din mund kom
ved dit øre at sidde, at man kunne se, at Gud havde vel hævnet sig
over dig? Det var jo tusindfold bedre, at din tunge var rådnet op i
din hals og du lå nu længe siden her nede i denne kirkegård, end
du skulle længer stå herinde og bespotte Gud som svin og køer, der
ikke kunne synge. De gå med deres næse og tryne ned til jorden. Du
og jeg, vi gå med vort ansigt op til himlen, at vi skulle altid love og
takke Gud.“ Eller en mildere opfordring som denne: „I skulle ikke
alene synge i kirken, men også hjemme, i skov og mark, på ager
og eng, hvor lejlighed kan give sig, en dannekvinde ved hendes væv,
en god pige ved hendes rok: hun får en ten garn langt førend hun
ved selv af, når hun sidder og synger en hellig vise derhos.“104
Sammenholder vi hermed, hvad vi ved fra den følgende histo
rie, at siden da har til ethvert omslag og opsving i den religiøse stem
ning i Norden svaret en nyvakt salmesang - for Danmarks ved
kommende minder vi blot om navne som Kingo, Brorson og Grundt
vig - så undrer det højlig at se omtrent ved det 16. århundredes mid
te latinsk sang atter trænge sig frem. Hvis grunden hertil blot hav
de været den tilvante ærbødighed for det uforståelige sprogs højtide
lige klang, en halv overtroisk tillid, således som den ytrede sig i
bøndernes vedhængen ved den latinske messe og de så yndede la
tinske trylleformler, så ville bevægelsen være let forklarlig, men
betydningsløs, og uddød med den slægt, der selv havde oplevet la
tinsk gudstjeneste. Men ondet var af dybere natur. Det var i virke
ligheden et udtryk for, at modersmålets almindelige brug, denne
trang til at få hele folket i tale, disse friske skud på alle åndens om
råder, havde alt kun været flygtige vårglimt, hvorover romerspro
gets sne et århundrede endnu på ny skulle hylle sit dække. Den nye
gejstlighed, som var fremgået af reformationen, savnede overblik
og myndighed til her at holde igen. For at hævde sin egen stilling
måtte den følge med strømmen.
Oprindelig havde man i den lutherske kirke kun af hensyn til la-
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tinens højtidelige klang indrømmet den plads i messen på de tre
store højtider jul, påske og pinse. Men snart sank gudstjenesten
ned til at være en hjælper for skolen, et værn for den gejstlige stand
mod menighedens krav på ligestilling. Om det så var degne, skulle
de kunne latin.105 Peder Palladius forklarer hensigten hermed i
følgende ord: „Eders sognedegn må intet latin synge her på lands
byen, uden på påske, pinse og juledag, at han da bekender sin sko
legang og kan lokke børn til skole, og I derfor give ham bogpenge
eller hvad I ellers pleje af Arilds tid at give ham om sådanne da
ge.“100 År 1562 bestemmes det i Fyn, at landsbydegnene endog
hver søndag skal synge „Officium og Alleluja“ på latin, og den
grund, der uforbeholdent angives, er, „at ikke siden lægfolk skulle
tilegne sig deres embeder“. År 1577 måtte det på Roskilde lande
mode påmindes præsterne, selv om messen på de høje festdage i
øvrigt holdtes på latin, dog i det mindste at sige nadverordene på
dansk, så at de blev forståelige for menigmand.107 Når endelig
hertil kommer, at man i skolerne holdt en daglig bedetjeneste, hvor
der kun blev sunget og prædiket latin, så vil det forstås, at dette
sprog endte med at blive hjertesproget for dem, der ifølge rang og
stilling netop var kaldet til at værne om modersmålet. Et tydeligt
billede heraf får man i det så ofte genkommende træk, at adelsmænd på deres dødsleje, efter at have taget afsked på dansk med
deres slægt og tjenere, endte med på latin at udveksle skriftsteder
med deres sjælesørger. Modersmålet var et middel, som lutherdom
men ved sin fremkomst med rette greb til for at få folket i tale. Den
vigende anvendelse deraf blev selv målestokken for, at lutherdom
men tabte sin kraft og stivnede i lærdom og spidsfindig troslære.
Gudstjenesten afsluttedes med altergang. Som bekendt havde spørgs
målet om lægmænds nydelse af nadveren under begge former været
et af de vigtigste stridspunkter mellem katolikker og lutheranere.
Alle slags beviser var blevet ført i marken fra begge sider. Den ivrige
Poul Helgesen havde end ikke forsmået et bevis som dette, at mange
lægmænd jo nu gik med så store knebelsbarter, at de ikke på høvisk
vis kunne drikke øl af et svendebæger, endsige da Jesu blod af en
kalk.108 Den lutherske opfattelse var blevet den sejrende. Men den
forudgående strid havde afsat flere spor, der gav datidens altergang
et præg forskelligt fra nutidens.
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Alterkalk fra Magleby Kirke ved Skælskør. I middelalderen var det alene
præsten, der drak vinen under nadveren. Derfor havde de middelalder
lige kalke kun et lille bæger. Et kardinalpunkt i reformationsopgøret blev
menighedens andel i vinen, og da den nu skulle række til alle altergæster,
måtte man gøre bægeret større. Denne kalk er fra 1540 og vistnok en gave
til kirken fra Johan Friis - Borrebys ejer. Den er - i modsætning til de
fleste kalke - ikke af sølv, men af forgyldt kobber. Inskriptionen forklarer
hvorfor: „Efter Johan Friis’ befaling skulle denne kalk gøres af guld;
men for at den ikke skulle blive gjort til bytte af en havesyg, sagde han:
Lad den være af kobber!“ - Og så var det selvfølgelig billigere for kan
sleren. (Lennart Larsen fot.).

Dette viste sig både i altergæsternes antal og alder og den hyppig
hed, hvormed nydelsen gentoges. „Tilforn,“ siger Peder Palladius,
„var vi af paven og munkene forbundne til én tid om året, som var
til påsketid. Og da havde de skammeligt og skændigt røvet og stjå
let fra os den ene part af det højærværdige sakrament, som var Jesu
Kristi velsignede blod, og gave os klart vand at drikke for blod. Nu
er de tyve uddrevne af landet, og en part ophængte, og I have fået
det hele og holdne sakraments begge parter igen. Der har kostet ham
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så dyre på korsets galge, der han gav sit rosens blod ud for alle vo
re synder. Så mænd, han vil ikke have det foragtet ... Derfor må det
være dig en stor skam for Gud og hans engle, om der går nogen søn
dag eller helligdag over dit hoved, at der skal ej nogen findes af
dine at gå til sakramentet: nu du selv, nu din hustru, din svend, din
mø, din dreng, din pige, dit barn, så tidligt som en er seks eller syv
år gammel og kan sin børnelærdom.“109
Denne sidste betingelse, at kunne de ti bud, Fadervor og trosartik
lerne, var altså den eneste, der stilledes for at stedes til alters. Men
det kunne hænde såvel voksne som børn ikke at have dette kund
skabsforråd inde. Derfor skulle præsten forud for hver gudstjeneste
samle alle altergæsterne oppe i kirkens kor, og medens degnen på
samme tid læste katekismus med ungdommen nede ved døbefonten,
prøve de voksne. Ifølge kirkeordinansen skulle denne overhøring
dog ligesom skriftemålet foregå lønligt, hvad der sikkert for en stor
del har svækket dens betydning. Hvis nogen ikke bestod prøven,
måtte præsten heller ikke åbenlyst vise ham bort fra alteret, men
skulle straks under det lønlige skriftemål meddele ham, at han endnu
ikke kunne komme til alters.110 Idet han da fjernede sig, kunne
det af omstående endnu vel forklares, som om han blot havde villet
være til skriftemål, men ikke til alters, hvilke to handlinger ikke
nødvendigt var forbundet. Ja, selv om det skulle gå så vidt, at præ
sten til sidst nødsagedes til fra prædikestolen at bede den ovenom
talte bøn om, at djævelen, der hindrede vedkommende i at lære sin
børnelærdom, måtte forlade ham, så fulgte dog ikke aldeles nødven
digt heraf, at menigheden kunne opdage, hvo det var, da det var
forbudt at nævne navn. Dog er det rimeligt, at man i så fald nok
har kunnet gætte sig til den pågældende, da den lange udeblivelse
fra nadveren måtte gøre ham kendelig.
Thi hermed holdt man både fra præsts og menigheds side et vå
gent øje. Det, at lade for lang tid gå hen i så henseende, uden at
have nogen lovlig undskyldning, var en meget farlig sag. Om stu
denterne ved Københavns universitet hedder det således: „Hvis no
gen ikke går til alters i et halvt år, skal han straffes efter rektors
skøn; og dersom nogen holder sig borte i et helt år, skal rektor lade
ham afstraffe efter fortjeneste.“ Meningen med disse lidt uklare
udtryk bliver forståeligere, når man hører, at dét, blot at udeblive
fra den almindelige gudstjeneste, straffedes første gang med en
23
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bøde af en mark og anden gang med „hemmelig afstraffelse“, hvil
ket vistnok var enstydigt med stokkeprygl.111 På landet straffedes
længere udeblivelse fra nadveren med bandlysning, som, hvis ved
kommende var en fæstebonde, kunne føre til, at han blev sat fra sin
gård. År 1574 blev f. eks. en af universitetets bønder i Haraldsted
jaget fra gården, fordi han i seks år ikke havde været til alters.112
Bandlysning og anklage i lignende anledning omtales oftere.113
På samme tid, som øvrigheden således ved verdslige straffemidler
nødte folk til alters, tvang den Niels Hemmingsen og den danske
gejstlighed til at lære, at hvo der nød nadveren uværdelig, modtog
herrens legeme og blod til fordømmelse. Mærkelig var den måde,
hvorpå regeringen varetog sine egne pligter lige over for altergan
gen. Skønt alle var enige i at prise lægmands nydelse af kalken som
et af reformationens vigtigste fremskridt, og skønt regeringen havde
overtaget kirkegodset og dermed forpligtelsen til at sørge for kir
ken, havde den dog ikke råd til at skaffe det lidet, der udkrævedes til
altergangen. Poul Helgesen havde i kampens dage som angreb på
den nye lære givet følgende historie til bedste: En luthersk præst i
Præstø indviede og uddelte engang ved en altergang pæremost i
stedet for vin; og da han blev tiltalt herfor, forsvarede han sig så
lunde: „Hvor fanden skulle jeg få så megen vin fra, som her skulle
til til så mange.“114 Det synes, som om regeringen havde taget den
ne præst til mønster. Kirketienderne inddroges så grundigt i den
kongelige kasse, at regeringen år 1566 selv måtte tilstå: „Vi forfare,
at mange kirker ikke er så formuende, at de have at købe vin og
brød for at berette sognefolket med.“115 Det lå under slige for
hold nær for præsterne at hjælpe sig, som hver kunne bedst. Præ
sten Mogens Strøby i Næstved uddelte således i foråret 1567 flere
gange pæremost i stedet for vin, og da provsten påtalte dette, und
skyldte han sig med, at den var lige så klar som vin, og at andre
forstandige mænd havde gjort ligeså.116 Endnu i året 1599 måtte
der på Roskilde landemode gives præsterne påmindelse om, at nad
verelementerne burde være således, at ikke altergæsterne væmme
des ved dem, og at der i stedet for vin ikke måtte uddeles most el
ler andre forbudne drikke.117 Omvendt tog man stundom særlig
hensyn til, når standspersoner var blandt de nydende. I et regnskab
for Frue Kirke i Ålborg hedder det således: „En planke (dvs.: en
halv pot) rhinsk vin, da lensmanden og hans frue var til alters.“ En
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uvane, der måske mindre stødte datiden, var det, når enkelte præ
ster efter altergangen selv fortærede det tiloversblevne, sluttelig slik
kede disk og kalk og viste dem frem for menigheden som bevis for,
at de nu var tomme.118
Hvilken rolle lægmænds nydelse af vinen spillede for den almin
delige bevidsthed, kan ses af de nye, besynderlige skikke, som dens
indførelse gav anledning til. På Sjælland dannede der sig således
den uskik, som offentlig måtte påtales: efter altergangen at give de
på samme dag døbte børn den tiloversblevne vin at drikke.119 På
Fyn måtte det gentagne gange forbydes præsterne at uddele altervin
som middel mod øjensyge eller susen for ørene.120 En ikke ringe
tilbøjelighed var der til at benytte altergangen som en slags edsbekræftelse eller gudsdom til bevis for uskyldighed. Vedkommende
skulle da, førend han drak, sige: „Gid jeg, hvis jeg har gjort det og
det, må drikke djævelen!“121 Det er troligt nok, at forpligtelsen til
at være forsynet med vin for kirken har bidraget i det mindste sit
til den gængse opfattelse, at en præst burde være vel forsynet med
drikkevarer i det hele. I Danmark måtte det uafbrudt forbydes lands
bypræsterne at holde udsalg af drikkevarer. Og i Sverige, hvor præ
stegårdene ofte erstattede kroer, var de efter fremmede rejsendes
dom, selv dybt inde i landet, hyppigt mærkværdigt vel forsynede
med vine.

Når nadveruddelingen skulle til at begynde, kom der en stærk uro
over menigheden: medens nogle gik op til alteret, sneg andre sig
skyndsomst bort, og fra stolene fulgte alles øjne enhver af parterne
med største opmærksomhed. Sagen var, at i denne stund skiltes buk
kene fra fårene. De, der gik bort, gik ikke frivilligt, men nødtvun
gent; det var dem, om hvem det hed i Peder Palladius’ visitatsprædikener: „Når Fadervor er sunget for alteret, og de høre klokken rin
ge, da skulle de pakke dem ad døren.“122 At dette var alvor, kan
bedst ses af, at der på bispemødet i København 1555 blev vedtaget,
at hvis de ikke ville gå med det gode, skulle menigheden under
præstens anførsel drive dem ud.123
For ret at forstå, hvad der foregik i dette besynderlige efterspil,
må det erindres, at den lutherske gejstlighed på et enkelt punkt
havde bevaret en vidtstrakt myndighed fra den katolske tid: mag
ten til at løse og binde. Da denne sag i sin tid var for, havde regerin3.
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gen ikke næret nogen videre betænkelighed124 ved at overlade de
lutherske præster udøvelsen af denne magt. Måske kunne sligt mid
del virke til gavn, og misbrugtes det, var regeringen vel i stand til at
kalde præsterne til orden. Gejstligheden selv havde gerne overta
get en myndighed, der dels endnu i det offentlige omdømme med
rette tilkom den, dels indeholdt dog en liden afglans af fordums
magt og herlighed. Således fremkom de mærkelige ord i kirkeordinansen om bandlysningen og dens virkninger: „Hvad som helst
prædikenerne i de måder efter Guds ords lydelse beslutte, det vil
Gud holde ved fuld magt.“125
To dage om året, nemlig søndagen næst før jul og næst før påske,
var de egentlige til at lyse „ulydige i band, det er: under djævelens
vold til deres legemes fordærvelse“; men i øvrigt kunne „sådan del
også foretages på andre søndage, så tit som behov gøres“.126 Frem
gangsmåden var den, at de ulydige først blev hemmeligt advaret
af præsten; hjalp dette ikke, blev deres navn opslået på prædike
stolen, eller præsten advarede dem offentlig fra prædikestolen; bed
redes de ikke endda, blev de i den treenige Guds navn lyst i band.
De var da udelukket af menigheden, så at de vel endnu kunne mø
de til den almindelige gudstjeneste, men måtte ikke deltage i alter
gangen eller optræde som faddere eller vidner ved vielse. Hvis
de herefter forbedrede sig, kunne præsten atter løse dem af bandet,
hvilket foregik på den måde, at den bodfærdige i menighedens på
hør tilstod sin synd, stod „åbenbar skrifte“, som det kaldtes, og derpå
afløstes, idet præsten lagde hånden på hans hoved og tilsagde ham
syndsforladelse. Vedblev nogen, skønt bandsat, at fremture i sin
synd, skulle præst og kirkeværger give den verdslige øvrighed det
til kende, og på landet skulle da herredsfogden forbyde vedkom
mende ophold i herredet, indtil dom var gået i sagen.127
Det er klart, at der herved var lagt en overordentlig magt i præ
sternes hånd. Stundom tyede regeringen ligefrem til deres hjælp,
som da der i året 1580 udgik befaling til alle landets præster om at

En præst meddeler syndsforladelse. Maleri fra det 17. århundrede i Kippinge Kirke på Falster. Fra skyen ovenover udstrækker Gud sin hånd og
fatter omkring præstens fingre. Præsten handler altså på Guds vegne.
(Nationalmuseet fot.).
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lyse band over enhver, der levede i ulovlig forbindelse, og de præ
ster, der undlod dette, truedes med embedsfortabelse.128
Denne magtfuldkommenhed havde imidlertid sine meget mis
lige sider. Først og fremmest savnede præsterne selv den moralske
myndighed, der udkrævedes, for at kunne optræde med tilstrække
lig vægt. Naturligvis gaves der ikke få hæderlige undtagelser, men
om standen i det hele gjaldt det, at den i en overordentlig grad var
hengiven til tidens to hovedlaster: drukkenskab og løsagtighed. Når
det da om så mangen var vitterligt, at han ikke havde noget at
lade andre høre, og når kirken selv ikke engang dømte præster til
bestandig embedsfortabelse, hvis de, skønt én gang advarede, „for
så sig med jomfrukrænkelse eller andet skørlevned“, men blot „kald
te dem et andet sted til Guds embede, enten langt borte dér i stiftet,
hvor man ikke véd af deres gerning, eller udi et andet stift,“129 så
kan det ikke undre, om advarsler og bandlysning i sådanne folks
mund tabte en del af deres vægt.
Hertil kom, at den hele fremgangsmåde bidrog til at sætte de
slette lidenskaber i bevægelse. Præsten selv kunne naturligvis i reg
len kun på anden hånd vide besked om, hvad utilbørligt der var fo
regået i hans menighed. For at sætte ham i stand til at være med
måtte der da drives det modbydeligste angiveri. Selv den brave Pe
der Palladius opfordrer i blind iver naboer og genboer til at melde
til deres sognepræst, hvad utilbørligt de kunne opdage hos andre;
„hvis de tie, ville de selv blive fordømte med dem“.
Hvad der imidlertid gav bandlysningen sit egentlige grundskud,
var, at man tog munden meget for fuld med, hvad laster man ville
ramme. Man kunne længe nok belægge med skriftsteder, at sådan
ne og sådanne skulle ikke arve Guds rige. Men gik man for vidt
over stregen og krævede bandlysning for ubetydeligheder, så over
lodes det i virkeligheden til præstens vilkårlighed, hvem han ville
ramme. Og ganske som det var gået med pavens bandstråle, da den
sank ned til at misbruges politisk, tabte også her lynet sin kraft og
fristede til modstand.
Efter århundredets midte var man allerede nået så vidt, at i virke
ligheden gaves der ikke ét menneske, uden at han jo i det mindste
efter den sjællandske formular af år 1569 kunne påstås at have for
tjent at lyses i band. Vel var ganske vist kun de færreste: gendøbere,
troldkarle, menedere, „præstehadcre“, manddraberc, vitterlige tyve
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og røvere. Men allerede ved skørlevnere og ågerkarle begyndte
vægtskålen lidt at lette, thi usædelighed gik overordentlig stærkt i
svang, og ved ågerkarl forstod kirken enhver, der tog over 5 procent.
Dette gjorde imidlertid alverden, da renten af lån i reglen var 6
procent og derover. Og hvo kunne endelig bestå, når enhver, der
levede i avind med en anden, enhver, der daglig drak over tørsten,
enhver, der kunne siges at have bagvasket, „brugt sin styrke til at for
rykke andre“, ja, blot misbrugt Guds navn med „en blodig“ ed,
fortjente at bandlyses. Enten talte præsterne usandhed alle de øvri
ge søndage om året, når de forkyndte om Guds barmhjertighed og
Kristi forsoningsdød, eller også havde de uret i at påstå, at præstebandlysning for synder som disse virkelig skulle kunne formå at
„udelukke fra Guds nåde“.130 Det er et naturligt udbrud af sund
fornuft, når en bandsat bonde under en retssag år 1590 forsvares
med, at den ham overgangne bandlysning selv er „ukristelig for de
utallige mange formaledidelsers skyld“.131
Drevet til sådan yderlighed måtte anvendelsen af bandlysning og
udelukkelse fra nadveren nødvendig glide ud af hovedledelsens
hånd, og brugen af den kirkelige politistav blive overladt til de spred
te tjeneres eget forgodtbefindende. Vi træffer derfor også de mest
forskelligartede opfattelser af, hvor og når kirketugten burde an
vendes. Snart hører vi om præster, der - plaget med overløb af
folk, som ønskede den og den af deres bekendtskab lyst i band hårdnakket vægrede sig og af bispen til sidst fik det råd at dække sig
ved at forlange skriftlig befaling fra øvrigheden, førend de bandlyste
nogen, og ellers kun nøjes med skrappe advarsler fra prædikesto
len.132 Andre vovede sig så vidt, at de overtroisk var med til at jage
bandstrålen efter en ukendt tyv, for på denne vis at få sagen op
lyst.133 Endelig træffer vi eksempler på, at præster brugte kirke
tugten ganske ugenert blot som våben mod deres uvenner, udeluk
kede fra nadveren på grund af agterstand med afgifter og årevis
nægtede at afløse, hvem der ikke havde råd til at betale for en sådan
kirkelig handling.134 En stående klage synes det at have været, at
på landet slap børn af præster, fogeder og rige gårdmænd lettere
end andre, og at man atter i København i det hele var lemfældigere
end på landet.135
Ser vi bort fra den egentlige grund, hvorfor man var kommet sam
men i kirken, kan det ikke nægtes, at særlig gudstjenestens sidste del,
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således som forholdene var, frembød meget af almindelig interesse.
Hvad man for en timestid siden ude på kirkegården kun havde hvis
ket om og antydet, blev nu slået fast af kirkens talsmand, enten i
form af advarsel og bortvisning eller ved åbenbar skrifte, hvilket
sidste kun i købstæderne synes at være henlagt til hverdagen. Alle
menighedens hemmeligheder kom for lyset og i kirkens betryggende
gengivelse, der fra nu af tillod enhver at drøfte dem som al anden
kristenlærdom. At de tillige fremkom i tilstrækkelig tydelig form,
derfor borgede tidens sans for djærve udtryk. Eksempelvis skal
vi anføre, hvad man således fik at vide i Bergens domkirke ved et
par forskellige gudstjenester. Den 19. december 1563 blev det for
kyndt fra prædikestolen både i domkirken og i korskirken, „at Dankvard Markvardssøn nu var forligt med sin hustru, til hvilken han
havde en stor mistanke både for hendes løse fagter, så og for nogle
vidnesbyrd, der gik om hende af hendes tjenestefolk“. Derpå blev der
holdt en påmindelsestale både til dem og andre om „at fly årsag til
mistanke og misgerninger og bede med Jesu Syrach, at Gud ville
vende vore hjerter fra al ond begæring“. Den 12. januar 1565 blev
Jakob Matzen åbenbarlig afløst i domkirken, „fordi han havde som
en ulydig, utaknemmelig og satans søn nogle gange slået sin moder,
draget hende ved håret og gjort hende stor fortræd“. Han lovede
åbenbarlig at ville forbedre sig. (Om samme Jakob Matzens senere
skæbne tilføjer i øvrigt den gamle beretning: „Det hjalp lidet. No
gen stund derefter kom han i handel med en hofkarl, der hug hans
albue i stykker, så han er lemlæstet. Han drak satans skål og gav
sig fanden i vold.“136) - Den 11. marts 1571 lod Niels Bjørnssøn
gøre en forbøn for sig af prædikestolen i alle kirkerne, „at Gud
ville åbenbare det onde menneske, som havde beløjet ham, hans
hustru og Kort Elsing, som siges at have beligget hende, på det at
sådant menneske kunne straffes derfor“.137
Man ville kun dårligt kende datidens varme blod og trang til
voldsomhed, hvis man troede, at alt sligt kunne gå fredeligt af, be
handles halvt forretningsmæssigt som en lysning til ægteskab i nu
tiden. Såvel præsten som menigheden var lige tilbøjelige til straks
at give stemningen luft. Heraf fremkom tit de mærkeligste op
trin i kirken. Man får et tydeligt indtryk heraf ved f. eks. at høre om
pastor Augustinus i Glostrup, der fra prædikestolen brugte ukvems
ord mod sin menighed,138 om pastor Niels Kempe i Høje og Starby,
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Ikke alene den verdslige øvrighed, også den kirkelige havde ret til at på
dømme og eksekvere straffe, når der var tale om brud på den offentlige
moral. Olaus Magnus, der var en stor moralist og mente, at ungdommen
burde tugtes strengt, har i dette billede gengivet to drenge, der - vistnok
på selve kirkegården - hengiver sig til terning- og kortspil. Straffen for et
amoralsk levned er angivet til venstre. Forneden - åbenbart ved indgan
gen til en kirke - hænger to halsjern, og foroven er en synder fremstillet
ved kagen lænket ved halsen. (Olaus Magnus).
der fra prædikestolen kylede en bog i hovedet på en bonde,139 eller

præsten Hans Thomsen, der ved synet af en kvinde, der trådte ind
i kirken, afbrød sin prædiken og råbte: „Pak dig ud, din djævel! jeg

gider ikke set dig!“140 Det må indrømmes at være svar i lignende

toneart, når f. eks. slotsfogden i Bergen, da præsten på palmesøndag

opregnede navnene på en hel del kvinder i byen og kaldte dem

skøger, undsagde præsten, da han troede at have hørt sin elskedes

navn deriblandt.141 Eller når en fynsk adelsmand lukkede kirke
døren i for en præst og jog ham bort fra kirken, da han kom for at
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holde gudstjeneste.142 Eller når samme adelsmands hustru, der sy
nes at have været en meget livlig natur, engang i St. Knuds Kirke
rejste sig op i stolen, afbrød bispen og hans prædiken og udskældte
ham, da hun troede, at han ved nogle ord havde sigtet til hende eller
hendes mand.143 Senere sendte hun i Uggerslev Kirke på anden og
tredje juledag sine folk op til alteret og lod dem tre gange hver dag
slukke lysene.144
Regeringen tog alle herhen hørende sager med en underlig blan
ding af mildhed og strenghed. Enkelte af dem vides end ikke at
være blevet påtalt. Omvendt blev, da borgerne i Præstø var kom
met i strid med deres præst og engang havde spærret kirkedøren
for ham, ikke mindre end syv af dem dømt fra livet og resten til
at „straffes efter byens privilegier“. Da imidlertid de dødsdømtes
hustruer gik i forbøn for dem hos kongen, synes de at være sluppet
med den meget milde bøde af i alt 600 daler.145 En påfaldende
strenghed til det sidste vistes mod præsten Jakob Nielsen, der havde
beskyldt biskop Niels Hvis i Skåne for at have stjålet en ligsten,
hvilket dog viste sig at bero på en misforståelse. Præsten dømtes
fra livet og blev virkelig halshugget på slotspladsen i København.
At han til det sidste bevarede humøret, viste han ved endnu på ret
terstedet at synge:
Skal nu Mester Jakob miste sit liv,
før hanen gal’,
så er dog bispen en tyv,
for stenen han stjal.140

Gudstjenesten med alle de afbrydelser, som den selv gav anledning
til angående stolestader, altergang og andet, havde allerede i og for
sig et broget præg. Dette forøgedes yderligere ved forstyrrelser af
mere sædvanlig art, som når enkelte af menigheden viste sig at være
berusede af den tidlige brændevinsdrikken og kom i højrøstet
kiv,147 eller når i byerne herreløse hunde trængte ind og sloges i
kirkens baggrund.148 Man bedømme imidlertid, som man vil, den
hele fra vor så forskellige gudstjeneste, én ting står fast, at den i en
ganske anden forstand end nutidens var egnet til at danne det af
gørende lyspunkt i ugens ensformighed. Thi man havde set, hørt
og oplevet meget i disse par timer. Man var blevet ladet med stof til
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tanker og samtaler for lange tider. Det var da med en egen tilfreds
spændstighed, at folk strømmede ud, når gudstjenesten var omme.
Hvad enten man steg til vogns eller hest, gik ned ad gadens ujævne
stenbro, spredtes ad veje og kirkestier eller måske samlet i flok
skød båden i vandet - i én ting mødtes alle, der forlod kirken, høje
og lave: usynligt bar de en kostelig bylt med sig, summen af alle de
mærkelige indtryk, de havde modtaget. Det var ugens åndelige
kost, for mange langvejs boende måske en hel måneds kost, som de
her hjembragte.

Almindelige forlystelser
De store højtider udmærkede sig fremfor hverdagene dels ved
visse almindelige forlystelser, der var fælles for de fleste selskabelige
sammenkomster, dels ved ejendommelige former både for spøg og
alvor, der gav hver enkelt fest sit særlige præg. Til de mest almin
delige fællesforlystelser hørte foruden bordets glæder: musik, dans
og spil.
Om alle disse tre lod på en måde udtrykket leg sig anvende. Da
tidens dans mindede meget om, hvad man nu til dags ville kalde
selskabs- eller børnelege; i de såkaldte julelege, der omfattede
alle arter, var det ofte umuligt at bestemme, hvad der var dans, hvad
leg. Om musik såvel som dobbel havde man endnu ikke godkendt
enebetegnelsen: at spille (tysk: spielen), men kaldte det i reglen på
gammeldags vis: at lege på fløjte, skalmeje, orgel osv., samt at lege
med kort og terninger.
I datidens musik anvendtes af instrumenter trommer og piber
langt hyppigere end nu til dags. De brugtes ikke blot til militærmu
sik, men ved alle større bryllupsoptog og selskabelige sammenkom
ster. En dygtig „leger“ måtte samtidigt kunne blæse på pibe og slå
på småtromme. Navnet „piber“ faldt derfor i datidens mund natur
ligt som betegnelse for musikant i almindelighed:

„Nød lærer nøgen kone at spinde,
og piberen leger, for han vil vinde.“1
Den største art trommer, „kedeltrommer“ brugtes i reglen vistnok
kun ved kongelige fester. De var ofte kosteligt udstyret med guld
broderet fløjls omhæng osv. En af Frederik II’s sidste regeringshand
linger var at lade bestille to nye kedeltrommer hos en guldsmed i
Kolding; de skulle tilsammen koste over 4000 kroner. Fire kedel trom-
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I Abel Schrøders udskårne paneler på Lystrup indgår et motiv, der sym
boliserer musikkens magt. Vildsvin og hjort ligger roligt, mens de lytter
til kvindens sang. Hun akkompagnerer sig selv på en lut. En basfiol læner
sig mod hendes skulder. På gulvet ligger en harpe og en basun, under
bordet en tromme. På væggen hænger en lille gige. - Forestillingen om
musikkens dårende og besættende magt kendes fra de middelalderlige
folkeviser, hvor jomfruen rører harpen og derved vinder kongens troskab;
men tanken var heller ikke fremmed for det 16. århundrede. „Hvis el
skovs næring er musik, spil da, giv mig et overmål, at jeg kan mættes, min
længsels hunger stilles og dø bort,“ siger hertug Orsino i „Helligtrekon
gersaften“. (Nationalmuseet fot.).

nier af sølv omtales ved Christian IV’s kroning.2 Et par rigt udsty
rede kedeltrommer med fortrinlig klang tillige med nogle simplere
af jern, der anvendtes i slaget ved Stångebro, opbevares i National
museet i Stockholm. Af piber omtales både almindelige piber, „felt
piber“, „kobberpiber“, „blokfløjter“3 osv. Endog på sækkepibe blev
der spillet ved det danske hof. Frederik II havde således en sække
piber i sin tjeneste ved navn Andres Duday; navnet tyder på uden
landsk herkomst.4 Skalmejen var et udenlandsk og meget yndet in
strument. På det blæstes der både til daglig og til fest, f. eks. ved
Frederik H’s kroning.5 Endnu i året 1702, da enkedronningen drog
gennem Ålborg, søgte borgerne at forlyste hende ved at lade stads
musikanten blæse på skalmeje.6
Ved større fester anvendtes tillige basuner, som f. eks. ved Magdalene Krognos’ bryllup i århundredets begyndelse, såvel som i Ålborg
1596 og senere hver gang „Guds legems lav“ holdt lavsdrik.7 Den
hyppige brug af spillemand medførte naturligt, at det kunne betale
sig for sådanne at bosætte sig rundt om i købstæderne. For mange
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byers vedkommende hører vi derfor tale om spillemænd, der nød
visse rettigheder, mod at de for en bestemt takst musicerede ved by
ens bryllupper og fester, og ikke uden borgmestrenes tilladelse lod
sig forhyre udenbys. Allerede år 1500 omtales en stadsspillemand
i Århus.8 Siden forekommer de hyppigt. Under den nordiske syvårs
krig kunne regeringen befale alle købstæderne i landet at stille pi
bere og trommeslagere til flåden og hæren.9 I Ribe og flere andre
steder holdt ved år 1600 byens spillemand et ikke ubetydeligt antal
svende.10
I krigstilfælde nød iblandt landsknægtene pibere og tromme
slagere dobbelt sold.11 Holdt borgervæbningen øvelser, optrådte
også stadsmusikanterne militærisk og „opvartede med feltpiber og
trommer“. Ved bryllupper og fester havde de foruden deres faste
takst en ekstraindtægt, idet det var dem tilladt at lade et fad gå
rundt blandt gæsterne for at indsamle gaver, en skik, der endnu
har holdt sig mangt et sted hos landbefolkningen i Danmark. Ved
juletid endelig var det dem tilladt at gå omkring i husene og på
gaden „og lege for godtfolk“.12 En form for fortjeneste, der ikke
omtales i nogen bestalling, men som vistnok kunne være ret indbrin
gende, bestod i om aftenen at følge lysthavende hjem med fuld mu
sik fra stadens rådhuskælder.13 Vanskeligt faldt det dem at forhin
dre andre spillemænd i at lade sig høre offentligt, især i byer som
f. eks. Helsingør med stærk tilstrømning af fremmede og et utal af
logihuse. Ved markedstid var ævred opgivet og denne som andre
næringer fri for alle.
Farlige medbejlere for stadsmusikanterne synes de såkaldte tårn-

Det kendte stik af København, der gengiver hofmaleren Jan van Wicks
prospekt af byen fra 1611, omfatter mange præcist gengivne detaljer og
scenerier - således en vagtafløsning foran slottet. I baggrunden drager
det afløste vagtkompagni af sted mod Højbro. Nogle hellebardister har
taget opstilling - måske for at holde publikum lidt på afstand. I midten
musicerer kongens trompeterkorps. Trompetererne er opstillet i to geled
der å otte mand. De dirigeres af paukeslageren til venstre, der angiver
takten ved at traktere sine to pauker eller kedel trommer. Den således
frembragte „feltmusik“ havde en fanfarelignende karakter. Den var
monoton, men gennemtrængende og egnede sig storartet til udendørs
brug. (Nationalmuseet).
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mænd på de kongelige slotte at have været. Også de var jo spillemænd, stundom som på Kronborg og Københavns Slot fem i an
tal, og deres virksomhed ikke større, end at den tillod bifortjeneste.
I København lykkedes det under Christian IV Andreas Platten
slager at blive tårnmand og samtidig helt fortrænge stadsmusikan
ten. Samme Andreas Plattenslager synes også i stand til at over
komme meget. Han påtog sig „selv femte at blæse i instrumenter på
slotstårnet hver morgen kl. 5; dernæst kl. 10 at blæse i trompeter og
siden straks efter lege på instrumenterne; i lige måde til aftens
måltid, når klokken er 5, at blæse og lege på instrumenterne, desligeste om aftenen, når klokken er syv, til godnat“. Desforuden skul
le han lade sig bruge til bryllupper, barsler og andre gæstebud i
København og Køge og andre steder i lenet såvel med at følge til og
fra kirke som i selve gæstehuset. Kunne han ikke selv møde, forplig
tede han sig til at skaffe stedfortrædere. Med samme ansættelse blev
i øvrigt kampen mod løsgængere klogeligt opgivet, idet fra nu af,
„andre ekstraordinære spillemænd“ fik lov til „at lade sig bruge i
kældre og kroer“.14
Foruden disse faste „tårnmænd“ holdt kongerne desuden en mæng
de musikanter, der benævnedes forskelligt: spillemænd, trompeterere
og instrumentister.15 Ved spillemænd i snævrere forstand forstodes
vistnok kun pibere og trommeslagere. To af disse var tilforordne
de drabanterne.16 At trompeterernes antal ikke har været ringe, kan
ses af, at der år 1591 ved det danske hof blev hamret buler ud på
ikke mindre end tolv sølvtrompeter, der var alt for forslåede.17 Da
Christian IV år 1599 var gæst på bryggen i Bergen, gik han i land,
fulgt af atten trompeter og fire kedeltrommer. Ved hans kroning
blæstes på 24 sølvtrompeter.18 Instrumentisterne behandlede både
blæse- og strengeinstrumenter. Formanden for instrumentisterne
synes at have været den øverste af musikanterne og kongens kon
certmester. Alle bar de en slags hofklædning, der i året 1579 var
trøje og hoser af rødt damask, foret med gult „skellert“, der var
synligt mellem udskæringerne, og over det hele en kort kappe af
sort klæde bræmmet med fløjl.19
Mange af disse musikanter var udlændinge. År 1577 blev således
en italiener, „hvem Hs. Maj. stakket siden havde antaget og for
mærket, at han var hans kunst perfekt“, forfremmet til mester for
de andre. Den tidligere formand, Mester Jakob, måtte finde sig i

Harpe. Lyre • 369

at tjene under ham.20 De fleste udlændinge var tyskere og engelskmænd. De synes at have strejfet om i småflokke, vandret fra land til
land og tilbudt fyrster og adelsmænd deres tjeneste. Helsingør var et
sted, hvor de ofte var at få. Herfra meldte f. eks. år 1585 Gert Rantzau til kongen, at der var mødt fem, som han havde anholdt og tin
get med om løn, hvis kongen ville have dem.21 Året efter skrev kur
fyrste Christian af Sachsen til Frederik II om at skaffe ham fem
engelske instrumentister.22 År 1602 rømte to sådanne bort fra Chri
stian IV, men denne opdagede, at de havde efterladt nogle sager hos
Herman Bosse i Helsingør og spillede dem uden tvivl et slemt puds
ved at beslaglægge deres „instrument og en fiol de gamma“.23
Af strengeinstrumenter var de almindeligste: harpe, fedel, gige,
hakkebræt og lut. Harpespil var mere yndet end i en senere tid;
vistnok var det erindringer fra oldtiden og middelalderen, der i
så henseende holdt sig. Ikke blot spilledes der ved Frederik II’s kro
ning på harpe såvel som på mange andre instrumenter, men i et
halvt opbyggeligt skrift, „Unge karles og drenges spejl“, anbefaledes
det at lade ungdommen undervise i harpespil, da sligt forædler sin
det.24 At dette dog ikke var et ufejlbarligt middel, kan ses af Hel
singørs tingbog, ifølge hvilken Kirsten Harpeslåer noget senere over
bevistes om at have dræbt en trompeter.25 Omtrent ved århundre
dets midte kostede i Stockholm harpestrenge 2 kroner dusinet.20
Om en barnedåb, som slotspræsten i Bergen forrettede år 1564, skri
ver han i sin dagbog: „blev Niels Organists søn døbt på denne dag,
som var skærtorsdag, og blev kaldet David. Kanske at han kunne
blive en harpere“.27
Fra det 16. århundrede indtil vore dage har brugen af harpe mere
og mere tabt sig. Nu forekommer den knap engang i et fuldt forsynet
orkester. Men samtidig har den fundet ny anvendelse som „tænkt
tilbehør“ for enhver digter. Denne mode opstod omkring år 1800,
vistnok efter klassisk og fransk mønster. Den tidligere, ligeledes blot
„tænkte“ hyrdefløjte slog ikke mere til. Digterne burde have „lyre“.
For Oehlenschlåger og Grundtvig voksede den til harpe. De fleste
af det 19. århundredes nordiske digtere, store og små, har besiddet
enten harpe eller lyre, hyppigt begge instrumenter. Vi kan efter be
skrivelserne, der ofte er meget omstændelige, bestemme, hvorledes
disse i det enkelte har set ud. På Oehlenschlågers harpe var strenge
ne af bjørnesener, Grundtvig anvendte gerne, i det mindste til sal24
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Medens strengeinstrumenter og rørfløjter var i brug overalt, var basuner
navnlig forbeholdt fyrstelig festivitas - det antydes af slottet med bal
konen bagtil, ligesom tværfløjter og trommer især var marchinstrumenter.
Det vakte pinlig opmærksomhed i det belejrede København, da den liibske høvedsmand under Grevens Fejde Marcus Meyer gik til stadens hore
huse med piber og trommer i spidsen. På samme måde havde i øvrigt
Didrik Schlagheck nogle år før holdt sit indtog, da han som nyudnævnt
ærkebisp i Lund drog ind i domkirken. (Olaus Magnus).

medigtning, strenge af guld. J. L. Heiberg ønskede at kunne gøre

„dobbelte greb“. Hertz berørte ikke, når han spillede på sin lyre,
strengene direkte med fingrene, men anvendte et metalplekter til at

slå dem med osv., osv. Alle disse harper og lyrer forsvandt imid
lertid sporløst ved ejerens død. De forekom derfor aldrig hverken

på auktioner, i arvingers, private eller offentlige samlingers eje. En
fremtidig kulturhistoriker vil, når længere tid er gået, have ondt ved

at finde rede i slige forhold. Senest vil han vel falde på, at det hele
var en bevidst usandhed, hvorpå digterne og deres samtid lige vil-
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ligt gik ind. Det vil da komme til at stå og sikkert blive anført som
et mærkeligt eksempel på folkeligt selvbedrag og selvhypnotisering,
en slags „atavisme“ i det daglige liv, hvor forhold, afbrugt alt for
århundreder tilbage, atter slog ud som naturlige kendetegn og mær
ker.
Fedel og gige-^ eller gigle svarede omtrent til, hvad nu kaldes
violin. Begge spilledes med bue, ikke længere med greb af fingre
som i fordums dage, da det endnu med rette hed „at slå fidel“. Bu
en var i det 16. århundrede og endnu længe efter altid krum, hvoraf
jo også selve benævnelsen „bue“ kom. Nutidens lige „bue“ er i sig
selv en meningsløs benævnelse. Dengang lød endnu talemåden:
„krum som en fejlebue“.
Den, der spillede på fedel og gigel, kaldtes for „fedler“, „fiedler“ eller „fejler“ og „gigler“, hvilken sidste benævnelse i en langt
senere tid, udtalt som „gøgler“, har fået en slet betydning. Tvært
imod betegnedes dengang en mand som gøgler, uden at der heri
var skygge af fornærmeligt: „da Jakob Seefeld en tid lang har ladet
sig bruge i vor tjeneste for en gyglere, eftersom vi ham derfor havde
ladet indskrive hid udi riget, og han nu for hans alderdoms skyld,
at han ikke dagligen kan efterfølge vort hof som tilforn, er forlovet
af tjenesten, så have vi bevilget ham følgende årlige genant“ osv.29
En Thomas Seefeld, rimeligvis en slægtning af denne, bosiddende i
København, omtales senere ligeledes officielt som „gigler“.30
Også benævnelsen hakkebræt har i en senere tids mund fået en
spottende bibetydning. Dengang var det et temmelig almindeligt
instrument, nærmest vel svarende til et ufuldkomment klaver. Det
beskrives således: en 3-4 fod lang og noget over 1 fod bred firkant,
der er forsynet med en 2-3 tommer høj kant, hvorpå en resonans
bund er anbragt, og hvorover en stor del strenge (fra 38 og derover)
er spændt. Den spillende slår derpå med to træhamre.31 Måske var
det mindre brugt i Nordtyskland; i det mindste omtaler borgmester
Gentzkow i Stralsund det lidt fremmed, når han den 10. januar 1561
skriver i sin dagbog: „Skolemesteren bragte et instrument, som man
kalder hakkebræt, som han ville skænke mig.“32 Men i Danmark
var det i hvert fald vel bekendt. Det hedder således i en bog om bør
neopdragelse:
Børn skulle ikke alle tider forbydes at lege,
men må stundom sig forlyste og vederkvæge,
3.

24*
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synge, kvæde, danse og springe
med hakkebræt, trommer og giger at klinge.33
Citer og lut endelig var ligeledes velkendte. „Luttenslagere“ om
tales oftere. År 1605 fik således luttenslager Peder Kummerling ?)
borgerskab i Helsingør.34 Det ligger nær at slutte, at Christian IV
som barn har fået undervisning i at spille dette instrument, når det
år 1590 om den ovennævnte Thomas Seefeld gentagne gange hed
der, at han i København har købt citerstrenge og luttenstrenge til
Christian IV’s eget behov.35 Om Erik XIV, der var meget musikalsk,
vides med sikkerhed, at han blandt andet spillede på lut, og man
har endnu noder, skrevet med hans egen hånd.36 En lille scene, der
i mere end én henseende maler tiden, er tilfældig gengivet i sagen
mod præsten Jakob Nielsen, som blev halshugget for at have kaldt
sin bisp en tyv. Vedkommende angives at sidde og drikke øl, „og
havde han to degne (ældre skoledrenge) for sig med en gigle og en
citer, og lod kvæde for sig en vise.37 Efter kirkelige kalkmalerier at
dømme antog man, at såvel engle som djævle ligeledes spillede lut.
I Elmelunde Kirke på Møn f. eks. sås en engel på dommedag spil
lende på lut for de salige. Lige så grebet af tonernes magt syntes en
djævel i Fakse Kirke, endog hans lut nærmest lignede en lyre, og
den „mælkedeje“, han knælende besang, selv gik på djævleklør.
Underligt nok er dette en gang så yndede instrument siden da næ
sten helt gået i glemme hos Nordens landbefolkning. Så vidt vides,
er lut i vore dage kun i Dalarne endnu tolkelig kendt og anvendt.
Til de sjældnere forekommende instrumenter hørte derimod clavicordium og symphonium, der uden tvivl har været temmelig
kostbare. At de dog langtfra var ukendte i Norden kan ses af, at de
f. eks. begge omtales i „Unge karles og drenges spejl“.38 Om Knud
Brahe, der døde i begyndelsen af det følgende århundrede, hedder
det, at han særlig elskede de to salmer: „Vor Gud han er så fast en
borg“ og „Som hjorten skriger efter fersk vand“, hvorfor han i sin
velmagt idelig lod lege dem på „simphoni“ og synge for sig. På sit
dødsleje ønskede han at høre dem endnu en gang, „lod så hente
sin simphonist og befalede ham at lege de tvende salmer“.39 År
1620 bestemtes det, at der ved det påtænkte adelige akademi i Sorø
skulle ansættes for at oplære de unge i musik: en god symphonislager, en lutenist og en violinist de gamma.40
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Fire populære musikinstrumenter. Forneden til venstre gige eller fedel,
bagtil rørfløjte, i midten lut og til højre harpe. Yndlingsinstrumentet var
lutten, som i hvert fald de mere dannede lærte at spille - om muligt for
at akkompagnere eget viseforedrag. Gustav Vasa, der var en stor musik
elsker, spillede således lut. (Olaus Magnus).
Et instrument, der ligesom orgel synes så godt som alene at være

blevet anvendt til kirkeligt brug, var det såkaldte „positiv“, der
vel nærmest svarer til nutidens „lirekasse“. Det omtales af og til.
Christian III befalede år 1545 at lade afhente et, der stod i Køben

havns slotskapel.41 Ved Frederik II’s kroning spilledes på positiv.42
Christian IV skænkede Københavns universitet et positiv, der, en

gang optrukket, spillede af sig selv.43

Ingen af datidens selskabelige sammenkomster gik af uden

sang.

Den meste musik, der foredroges, var egentlig kun ledsagelse for
sano, o«; hvor instrumenter manglede, holdt man sis til sangen

alene. Unge og gamle stemte i med. At sligt ikke frembragte et uhar-
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monisk resultat, lå dels i, at alle jo var indøvede fra barnsben, men
dels og fornemmelig i, at så godt som al datidens sang var veksel
sang, hvor kun omkvædet blev sunget af hele forsamlingen, me
dens versene selv foredroges af en eller flere virkelige sangere.
Hvor højt skattet sang har været, kan ses af, at den var i stand til
at skaffe brødet til en talrig klasse: de fattige skolebørn. Med skole
mesteren i spidsen sang de ved festlige lejligheder for hvermands
dør og delte siden udbyttet, der langtfra var ringe. Og enkeltvis el
ler et par i følge trak de til daglig om, små omvandrende „instru
mentister“, som holdt sig til, hvor der var håb om at få et måltid
mad. Ligesom Luther i Sachsen som lille, således tjente mangt et
barn i Norden sit brød ved sin stemme. Det er ret betegnende, at
skoledrenge i daglig tale ofte kaldtes for „diskanter“. Der krævedes
langtfra altid for at blive vinket ind, at de skulle kunne ledsage
sangen med spil på citer og gigle. Men for at være sanger for en
kreds, hvor kanden gik rundt, var det en ufravigelig betingelse at
kunne en mængde viser, helst ikke af de tammeste. Det var denne
underlige art uddannelse, der for mangen „diskants“ vedkommende
blev den grundigste, han nød, hans egentlige brødstudium. Tynd
nok måske i latinen, men med et kraftigt skæg og en tunge, færdig
Vi husker navnlig Christian IV for hans storslåede byggevirksomhed;
men når ret skal være ret, skabte han aldrig noget bygningsværk, der
lader sig måle med datidens udenlandske monumentalbyggeri. Hvad der
er bevaret af malerkunst fra hans hof hører også til det jævnere. Som
musikelsker og -kender var han derimod forud for sin samtid. Europæisk
kendte komponister som tyskeren Heinrich Schütz og englænderen John
Dowland arbejdede for ham. Den sidste opnåede endda sit egentlige gen
nembrud under et langt ophold i Danmark. Et uvurderligt monument
over renæssancens musikliv i Danmark er det store danseorgel, der blev
bygget for hertug Heinrich Julius af Braunschweig-Wolffenbüttel og
skænket til Christian IV. Mester for orglet var Esaias Compenius, og det
synes sikkert, at komponisten og musik-teoretikeren Michael Prätorius
var med i arbejdet. En sjældent nådig skæbne har bevaret dette orgel til
vore dage - uden ødelæggelser, uden velmente moderniseringsforsøg.
Compenius-orglet kan derfor gengive renæssancens musik med den op
rindelige klangfylde og med de - i vore øren - undertiden noget bizarre
effekter, man elskede som f. eks. den snerrende ranketstemme, tilkoblet
tremolo og en dyb liggetone kaldet „lille humlebi“. (Frederiksborg).
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På Gripsholm findes et vævet tapet fra 1540-rne forestillende en bonde
fest, hvor der danses polsk dans til akkompagnement af sækkepibe og
fedel. Figurernes rækkefølge er næppe tilfældig. De to par til venstre re
præsenterer sikkert åbnings tri nene. Partnerne danser frem side om side
holdende hinanden i hånden. Derpå griber herren damens venstre hånd,
og man danser rundt. Endelig slutter man i en tæt omfavnelse. Dette er

i alle tonearter, var han da sluttelig i øverste klasse som „Davids
degn“ moden til at gå ud som lærer for den næste slægt. Ønsker
man et eksempel blandt de mange på, hvorledes skoledrenge toges
med ved gæstebud og bespistes til tak for sangen, læse man følgende
beskrivelse af en lille vellykket fest, som en præst i Bergen gav for
to embedsbrødre og en tredje bekendt med deres hustruer, i alt
seks personer: „Den 6. januar gjorde hr. Mads Skytte, som siden
drog til Lærdal og havde været medtjener til domkirken i to år, for
mig Absalon, hr. Jørgen og hans hustru, Jørgen Skrædder og hans
hustru et rundt gæstebud. Dér havde han diskanterne og davids-
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vistnok den ældste fremstilling i Skandinavien af pardans. Den er udført
efter et tysk forbillede - et stik af Hans Sebald Beham; men der er mange
vidnesbyrd om, at de nye danse virkelig vandt indpas i Norden. Bl. a.
truede den vredladne Karl IX sine undersåtter med at lade sin stok
„danse polsk“ på deres rygge. (Fot. Kungl. Husgerådskammaren, Stock
holm).

degnene og gav nok vin og øl; og han havde spillemanden Karl
Harpere, hvilken og legte på sin skalmeje. Der kom også julevag
ten ind; de fik nok.“44
At skoledrengenes sang ved gilder og festlige lejligheder var no
get fuldstændig lovligt, kan bedst ses af, at ikke blot byens beboere,
men også gennemrejsende adelsmænd, ja kongen selv benyttede
dem hertil, når han på rejser i landet ønskede en adspredelse.
I årene 1559 og 60 lod således Frederik II peblinge og degne „synge
diskant“ for sig på salen på Nyborg Slot, på Århusgård, i Kolding,
Odense og Roskilde.45
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I København derimod holdt kongen et eget, fast sangerkor, der
også fulgte ham, når han for længere tid tog ophold andetsteds.
Dette synes at have været almindelig skik ved større hoffer. I Dan
mark hører vi tale om et sådant sangerkor allerede i Christian II’s
dage;46 og antallet holdt sig nogenlunde uforandret århundredet
igennem, i alt 18 personer. Af disse fik kun sangmesteren og de tolv,
der sang bas, alt og tenor, bestemt løn, medens diskanterne, der i
reglen var børn, nøjedes med frit underhold. Flere breve fra Frede
rik II’s tid er bevaret, hvori kongen klager over vanskeligheden
ved at få „sinker til kantoriet med god røst“, uagtet han havde hen
vendt sig både i Roskilde og Lunds skole. Fra kongens side blev der
i øvrigt sørget vel for disse diskanter, idet han holdt en egen skole
mester til at undervise dem i de almindelige fag uden for sang
øvelserne. Sangerne synes at have været et vanskeligt folkefærd. År
1560 klagede de til Frederik II over, at diskanternes og altisternes
stemmer tabte sig ved „grov spise og ondt øl“, og udvirkede ad
denne vej en befaling til lensmanden på Københavns Slot om at
give alle sangerne frokost om morgenen og i det hele bedre øl og
mad end andre, der nød underholdning på slottet. Senere viste kon
gen sig imidlertid lige så snild som de, idet han, for at forholdet
mellem føde og stemme måtte blive rettelig afvejet, satte dem alle
i kost hos kapelmesteren. Hermed var sagen dog ingenlunde endt.
År 1574 klagede kapelmesteren over, at kantoriet spiste ham ud af
huset. Der blev da bevilget ham 50 øre om ugen for hver person.
År 1585 fik de tre stemmer deres løn omtrent fordoblet.47
De kongelige sangere brugtes ved alle lejligheder, både i kirken,
under måltidet og til dans. Fra den katolske tid havde de bevaret et
vist gejstligt præg, der blandt andet ytrede sig i deres dragt. Denne
var helt præstelig: sort, lang klædeskjortel, foret med sort damask,
og sort fløjlshat.48 Også i navnet bevarede de mindet om deres kir
kelige virksomhed, idet deres formand kaldtes „kapelmester“.49
Betydningen heraf blev senere noget udvisket, da titlen gik i arv til
teatrets orkesterdirigent, og orkestret selv antog navn af „Kapellet“.
Stillingen som kongelig sanger gav i det 16. århundrede endnu
fremdeles adkomst til præstekald. I årene 1591-93 blev ikke mindre
end tre personer ansat som præster, alle udtrykkelig af den grund,
at de havde tjent som kongelige sangere. For en af disses vedkom
mende synes der endog at være blevet set igennem fingre med, at
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han havde en legems-lyde, idet han var halt, hvad ellers ville have
kunnet hindre ham i at få gejstlig ansættelse. Om ham skreves der
til biskoppen i Skåne, at han havde tjent syv år i kantoriet og nu
gerne ville være præst; biskoppen skulle derfor forhjælpe ham til et
kald, uden hensyn til, at han havde en dårlig fod.50
Dans var en forlystelse, der dyrkedes med stor iver. Den alminde
lige måde at danse på var endnu den gammeldags, hvor hele sel
skabet ledsagede dansen med sang. Ved større fester og hos de mest
velstillede udelukkede dette ikke brugen af musik tillige. Trommer
og piber synes især at have været yndede. Men hos den store mæng
de af befolkningen udgjorde sangen den eneste musik. De sange,
der benyttedes, var de gamle folkeviser, der jo endnu var på alles
læber. Med rette kunne en dansk brevskriver år 1609 forklare en
udlænding forholdet således: „Vort folk bruger at forhøje den fest
lige glæde ved alle gilder og sammenkomster med ældgamle vers
og viser. Disse er i almindelig brug og i megen anseelse.“51 Endnu
til ned omkring år 1700 holdt disse forhold sig nogenlunde uforan
drede i Jylland. Om denne tid skriver en mand i sine erindringer:
„I min ungdom vare alle folk meget genejet til at synge viser og
lystighed, i særdeleshed de såkaldte 200 kæmpeviser og ellers mange
andre både nye og gamle, hvoraf jeg har sanket en 500 eller flere,
hvoraf jeg kunne en del udenad, og særdeles kan jeg de gamle toner
eller melodier til bemeldte 200 viser ... Men denne sang og lystig
hed er nu så godt som forsvundet hos alle, og er det allerede nu
kommet så vidt, at få eller ingen kan mere melodierne til fornævnte
viser.“52
Man tager næppe fejl, når man til disse sange ved festerne hen
fører nogle af datidens dybeste indtryk. Alt, hvad nu til dags kun
afsætter sig spredt, fordi det modtages ad forskellige veje: gennem
læsning, gennem sang, musik og skuespil, brød ved slige fester sam
let ind på det modtagelige sind. Anders Sørensen Vedel søger at ud
trykke visernes betagende magt, idet han siger, at „den subtillige og
søde melodi, som de synges med af dem, der vide tonen til dem,
i sig selv fryder et menneskes hjerte, når de ellers kvædes med en
ren kvindestemme eller en stærk karls-røst. Så at dersom nogen er
glad, da forøge de hans glædskab udi ærlig gæstebud og samkvem“.53
Vi skal senere under beskrivelsen af bryllupper komme nærmere
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ind på datidens forskellige arter af danse. Her må vi nøjes med at
anføre, at de langtfra alle var blot adstadige og afmålte. Selv om
dette gjaldt de fleste gammeldags, var der i tidernes løb kommet en
del ture og lege til, der var livlige nok. Endelig nåede i det 16. år
hundrede en hel ny slags dans til Norden, den blotte runddans par
og par. Fra sit hjemland, Polen, medbragte denne nye dans mange
uvante ejendommeligheder, både i retning af det ildfulde og det
blot uvorne. Da den hurtigt slog an i Norden, var mod århundre
dets slutning dans og dans her to højst forskellige slags. Den kunne
være værdig og højtidelig, og den kunne være yderst dristig og vold
som. Dette fremgår allerede af den mængde regler og trusler om
bøde, som både i Norden og i Tyskland måtte gives mod de alt for
voldsomme svingninger, der så lidt passede til datidens beklædning.
I „Alle kristelige og dyderige jomfruers æreskrans“ opfordres derfor
jomfruerne til kun at „gøre en kort, ærlig og tugtig dans, udi hvil
ken de gå sindig frem efter hinanden, uden utilbørlig omsvingen
og anden uhøviskhed“.54 Men dansens voldsomhed oplyses bedst
ved, hvad der gentagne gange berettes: at kvinder blev danset
ihjel. År 1587 den 20. november segnede således under dansen på
Koldinghus en af dronning Sofies jomfruer, Ellen von Mehlen
fra Broholm, død om. Det samme hændte tre år efter jomfru Ger
trud Kås.55 Ved Iver Juuls bryllup den 18. september 1597 sank ef
ter en dans med Albert Friis fru Mette Morten Krabbes om og døde
med det samme.56
På dansens det begrænsede område gav renæssancen i Norden
sig et af sine, om ikke tydeligste, så dog heftigste udtryk.

Medens kvinderne var de ivrigste til dans - år 1586 måtte, som tid
ligere omtalt, den danske regering udstede forbud imod, at dansen
Spillekort fra renæssancen fundet i korstolene i Lund. Deres tilstede
værelse netop her siger en del om, hvor vanskeligt det var at skabe for
nøden koncentration omkring gudstjenesten. Der var ret faste regler for
udformningen af billedkortene. Kongerne var ikke tilfældige figurer,
men udvalgt blandt verdenshistoriens berømteste mænd - de såkaldte „ni
helte“. Til dem hørte bl. a. Julius Cæsar, der ses foroven til venstre,
Aleksander den Store og kong David. Kongen med harpen, der endnu
kan findes på moderne kort, er netop kong David. (Lunds Universitets
historiska Museum).
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begyndte, førend måltidet var hawet, fordi „kvindfolk, som sad bag
bordet, i så fald sprang over samme mellem retterne for at være dc
første på gulvet“57 - så deltes mændenes sind ved den stærke til
trækning, som også kort og terninger udøvede.
Kortspil var overordentlig udbredt. Det er ikke blot i kong Hans’
og dronning Christines regnskabsbog for året 1487, at vi læser så
danne poster som: „Sendte jeg min herre 3 mark at korte med;
item 3 mark min herre at korte med“; „item 10 mark min herre at
korte med i skibet tirsdag dernæst“; „item 16 mark min herre at
korte med i skibet onsdagen dernæst“; „item 40 mark sendte jeg
min herre at doble med Valkendorf“ osv., osv.58 Eller i en anden
regnskabsbog: „Lånt hertug Frederik 12 mark, dér han kortede med
kongen“.59 Spillelysten var trængt langt dybere ned. År 1571 hed
der det således i en moralsk fortælling om en slagterdreng ved navn
Lottarius, der har forført en ridders søn: „De bruge dem og stund
om med terninger og kortenspil, fordi denne Lottarius findes aldrig
nogen tid på gaden, at han jo i det mindste haver et par terninger
eller et kortspil i hånden.“60 Om dem, der sjældent søger kirke,
siges der i et andet skrift: „På deres bord skal man snarere finde et
vartavl og kortenspil end en Bibel.“61 Og en slet tjener beskrives
således:
Den, som suppe og sætte kan,
og femkort spille som en mand.G2
Ja, helt ned til børnene var tilbøjeligheden trængt. I „Børnespejl“
(år 1568) finder f. eks. forfatteren sig foranlediget til at foreholde
forældrene, at
Kortenspil og terning at kaste

det lærer børn at slemme og demme,
det lærer børn deres kald at forsømme.63
I lovene for Herlufshoms Skole måtte det forbydes børnene at holde
drikkelag og spille kort i smug.64
I Sverige og det øvrige Norden var forholdene ganske de samme.
Til Stockholm indførtes spillekort fra udlandet i store måder. Man
kunne få dem af meget forskellig godhed, „flamske kort“, „brogede
kort“ osv. lige fra 1 krone 20 øre spillet og ned til 1 krone for et helt
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dusin spil.65 At spillekort forekom til daglig i Finland,66 kan ikke
undre, når man hører, at der endog afsendtes kortspil i dusinvis til
de fjerne Vestmannaøer under Island.67
Et bevis for, hvor hjemlig brugen af kortspil tidlig er blevet i
Norden, kunne måske hentes fra, at man her i højere grad end i
flere andre lande har oversat de fremmede benævnelser på moders
målet. Medens man i Tyskland for en del bibeholdt de franske be
tegnelser og f. eks. blot forandrede „tréfle“ til „treff“, oversatte
man det på dansk til: „kløver“ og søgte at gøre dette yderligere for
ståeligt ved at forvanske det til „klør“, en endnu folkeligere udlæg
ning af figuren på kortet. Hvad kortspillets ydre angår, så var de
stundom temmelig afvigende både fra nutidens og fra hverandre
indbyrdes. Dette måtte blive en naturlig følge, så længe ikke en en
kelt endnu havde eneret til tilvirkningen, men kortene indførtes
fra forskellige byer og lande. En interessant oplysning om kortspil
i Danmark fra tiden omkring 1560-1570 forekommer mærkeligt
nok i Vinderslev Kirke i Nørrejylland. I korhvælvingen her er af
malet to kvinder, hvoraf den ene, som omstående billede viser, er
omgivet af druer, selv klædt i datidens mest moderne dragt og har
spillekort på bordet foran sig. Betydningen af at anbringe en sådan
figur på dette sted er uklar. Muligt har en kirkens velgørerinde fun
det det passende at lade sig afmale således. Muligt skal billedet
netop advare imod at forfalde til drik, svir og kvinder. Folkesagnet
klarer sagen ved at berette, at de to kvinder engang i forening har
arvet kirken og derpå spillet kort indbyrdes om, hvem der skulle
eje den. Hun med kortene vandt den (side 384).
Langt ældre end kortspil og lige så tiltrækkende som dette var
brugen af terninger. Det kan ofte være vanskeligt nok at afgøre,
hvilken art spil, der menes, om med kort eller terninger, når der i
det 16. århundrede tales om dobbel. Betegnelsen anvendtes på
begge arter.68 Udtrykket at „spille“ forekom, som ovenfor omtalt,
langt sjældnere end at „lege“, „doble“, „korte“, „tavle“, osv. Til et
simpelt terningspil hørte egentlig ikke andet end to terninger, som
let kunne skaffes, da mangen til stadighed bar sådanne hos sig.
Hvor der spilledes noget finere, brugte man at ryste terningerne,
ikke i hånden, men i et bæger, hvorfra de udkastedes. På denne
måde mente man sig mere sikret mod uærligt spil. Det var måske
grunden til, at det gik den fortabte søn så rent galt i spil, at han
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I Vinderslev Kirke mellem Viborg og Silkeborg findes en overdådig
kalkmaleriudsmykning fra midten af det 16. århundrede. Midt i det for
tiden typiske rankeværk sidder en kvinde og spiller kort eller lægger ka
bale - ikke nogen særlig passende beskæftigelse i en kirke! Det er for
mentlig Karen Krabbe, gift med Niels Skeel til Vinderslevgård - nu
Vinderslevholm. Ægteparret har sikkert bekostet udsmykningen. Ifølge
en overlevering skal fruen have tabt sin gård i kortspil, men det er vel
maleriet, der har givet anledning til sagnet, for hun vides med sikkerhed
at have mageskiftet gården til kongen med gods i Vendsyssel, idet hun dog
blev boende på Vinderslevgård til sin død i 1586.
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ikke engang anvendte denne forsigtighed. Ligeledes anvendtes hyp
pigt i forbindelse med terninger et eget tavlebord, spillebræt, eller
som det i reglen kaldtes vartavl. Alt efter spillets regler bestemtes
enten de enkelte terningskasts værd efter stedet på brættet, hvor
terningerne standsede, eller man spillede med brikker tillige, og
trækkenes rækkefølge, antal eller lignende afgjordes ved kastet. „Så
ere og menneskelige vilkår ikke længe ved én manér, men falde på
adskillige øjne, undertiden på få, undertiden på mange, som ter
ninger i vartavlspil“, hedder det i en fortale til et af datidens skrif
ter.09 Slige vartavl var naturligvis meget forskelligt udstyret. De
tarveligere lavedes hjemme. I Stockholm forekom i handelen var
tavl indført fra udlandet til en pris af omtrent 50 øre stykket.70 På
Kragerup på Sjælland findes i lysthuset et stort, ottekantet sten
bord, 2% alen i tværmål, hvorpå er indhugget årstallet 1577, Eggert
Ulfeldts og Lisbeth Galdes navne og våben samt to arter tavlespil,
det ene endda i to gengivelser.71 Intet af disse svarer ganske til no
get af de nu brugelige brætspil. Ifølge sagnet skal dette stenbord
være anbragt til minde om, at hine to ejere af Kragerup havde tabt
i spil og måtte afstå et større stykke skov fra gården.72 Hvis sagnet
har ret, kunne forfatteren til den ovennævnte fortale, hvormed han
tilegner sin bog til kansler Christian Friis, måske have fundet en
lidt heldigere sammenligning end just denne om terninger og var
tavl. Det var nemlig Christian Friis’ fader, der havde ægtet samme
Lisbeth Galde, og Christian Friis var nu selv ejer af den ved spil
forringede gård.
Det synes at have været en stående regel at spille om penge eller
penges værd. Regnskabet førtes enten ved hjælp af regnepenge udenlandske regnepenge solgtes ved midten af århundredet i Stock
holm til omtrent fire kroner for pundet;73 Peder Oxe efterlod sig
regnepenge af sølv74 - eller også opskreves regnskabet med kridt
på bordet, synligt for begge parter.75 Om den iver, hvormed der
spilledes, kan man danne sig et tydeligt begreb. Ofte bortspilledes
store summer. Karin Månsdatter fik således f. eks. en gang af Erik
XIV udbetalt 2300 kr. i spillepenge.70 Christian IV tabte en gang
over 5000 kr.77 „Doblet og forspilt 600 daler med kongelig maje
stæt“, skriver Eske Brok i sin dagbog.78 Sligt førte jævnligt til strid.
„27. juni 1567 blev en bådsmand i Taleiks bod ihjelslagen af en af
sine staldbrødre for dobbel“, hedder det i en dagbog fra Bergen.79
25
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At „doble“ - eller som vi siger: at rafle - er et meget gammelt spil. Man
kender terninger fra jernalderen, og de dukker hyppigt op i fund fra
middelalderen. De er oftest skåret i ben, men en sjælden gang udført i
metal eller endog i brændt ler. Folkeviserne fortæller om jomfruer, der
spillede deres dyd bort med „guldterning“; men her er romantikken åben
bar. I almindelighed ansås terningspillet for en vulgær tidsfordriv, og
Københavns Stadsret fra 1294 siger, at den, der slås ihjel under dobien,
ikke kan begraves i kristen jord. Trods kirkelig fordømmelse, forblev ter
ningspillet lige populært. De to doblende mænd er udskåret i en dør
fylding fra Ribe-egnen. (Nationalmuseet fot.).

Om forholdene i Danmark hører vi, at det i Frederik H’s gårdsret
måtte forbydes enhver, der var i kongens tjeneste, at doble hest,
våben og værge bort.80 Kæmpevisernes beskrivelse af ungersven
den, der leger tavlebord og efterhånden taber alting, hest, sværd,
hat, kjortel, indtil han til sidst er heldig og vinder kongedatterens
ære og tro, lyder mindre usandsynlig, når man hører, at der for al
vor måtte gives børn tilhold om ikke at
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doble klæderne og penning af pose,
bæltet af livet og remmene af hose.81
Allerede fra gammel tid havde man søgt at hæmme spillesygen og
dens følger ved adskillige strenge bestemmelser. Det hed f. eks. i
Christoffer af Bayerns stadsret for København, at hvis nogen tabte
i dobbel mere end en skilling, måtte den vindende dog ikke beholde
mere deraf end en øre. Kom de spillende op at slås, skulle den, der
gav den anden hug, betale bøder, men til kongen og staden, ikke til
den, der fik hugget. Og blev nogen ihjelslagen under spil, skulle
den dræbte jordes under galgen og drabsmanden bøde liv for liv.
Omtrent lignende bestemmelser var på ny blevet vedtaget under de
efterfølgende konger.82 Endnu i året 1579 blev det fastslået ved en
Viborg landstingsdom, at man ikke var pligtig at betale sin spille
gæld.83 Og hvor strengt slige sager stundom blev taget, kan ses af
en forpligtelse, som byens trommeslager år 1596 måtte indgå i Ribe:
„Dersom han nogen tid herefterdags drager enten Anders Sørensen
eller andre godtfolks børn til sig med dobbel eller anden løsagtig
hed, forpligter han sig til at have forbrudt sin hals.“84 - Selv så
skarpe forholdsregler var dog, som vi har set, ikke i stand til at ud
rydde ondet.
Det var klart, at en befolkning, der var så tilbøjelig til spil, også
måtte sætte pris på „lotteri“. Under sin senere mere udviklede form
kendtes dette vel ikke endnu, og når man kaldte en spiller „lotta
rius“ og talte om hans „lotterværk“, lød navnet vistnok endnu halvt
fremmed.85 Derimod kendte man de såkaldte lykkepotter, der synes
især på markederne at have gjort gode forretninger. Det var ikke
ubetydelige afgifter, som f. eks. de kræmmere betalte, der år 1580
ved mikkelsdag havde stade i Helsingør med deres lykkepotter og
„fixér-kram“.86 Under Christian IV tog det hele et højere sving.
Da hans søn år 1634 skulle have bryllup og mange derfor ventedes
til København, fik således både hr. Giselberck fra Gliickstadt og de
husarmes forstander i København bevilling på hver at måtte holde
en lykkepotte. Nøjagtige bestemmelser blev givet om, hvor mange
„blinde sedler“ der måtte være, borgmestre og råd fik nøglen til
kisten med lodder, for at indholdet ikke skulle blive opspædt med
nye „blinde sedler“, og øvrigheden skulle ligeledes påse, at de i ud
sigt stillede gevinster virkelig var til stede.87
3.
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En mand og en kvinde skal til at spille, og han rækker hende brikkerne.
På bordet imellem dem står et bræt til det brætspil, der kaldes tokadille
eller tric-trac. Bag hans ryg ses et normalt skakbræt med rudefelter.
(Olaus Magnus).
Langt simplere var det dog at springe lykkepotten helt over, stille
selve værdigenstanden frem og lade enhver betale noget vist for

retten til at slå et slag terninger om den. Denne art sammenskuds

spil, en blanding af lotteri og dobbel, synes at have været meget
yndet. Et af de mest påfaldende eksempler er, hvad der foregik i
Bergen i oktober 1620. Her satte præsten ved Korskirken, hr. Jonas,

samt Henrik Schrøder i Kappen en stor okse på spil hos Røpkens
Else. Om aftenen, da spillet skulle foregå, var der solgt for 103 daler
lodder, og oksen selv var kun 60 daler værd. Ærligt skulle det gå til;

man fordelte da de 43 daler på ti tillægsgevinster. Der kastedes med
tre terninger; doktor Peder og unge Jan Beck Slagter fik højest
øjne, hver sytten; de vandt altså oksen og bedste tillægsgevinst. Her

med skulle man tro sagen omme. Men spillet havde været alt for
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interessant, og næste søndag satte de vindende, rimeligvis på op
fordring, oksen atter på spil. Den vandtes af et kompagni på fire.
Kompagniet holdt oksen fjorten dage på stald, så bestemte også de
sig til at spille den bort på ny, og ledsaget af fire trompetere og en
trommeslager blev dyret trukket byen rundt for at friste til opkøb
af lodder. Der indkom 43 daler. Ved spillet var en af kompagniet
så heldig at slå højest øjne, og oksen blev altså vundet tilbage igen
af dem, der havde sat den på spil. Da disse således havde tjent dob
belt på den, solgte de den til Gert Holdthus til hans søns bryllups
kost, og spillet havde dermed en ende.88
Ved spil af denne art gik det dog ærligt til. Dette kunne derimod
ikke siges om en anden slags, som derfor også kun i uegentlig for
stand kunne kaldes spil. Det mest bekendte af disse var det såkaldte
jrimarked eller fejlemarked. Forlystelsen var gammel. Allerede i en
gårdsret, der henføres til Erik af Pommern, findes der forbud mod
at ride „frimarked“, og samme forbud gentages i Frederik II’s gårds
ret.89 Ikke desto mindre dreves dette uvæsen af hofsinderne i borge
stuen. I midten af det følgende århundrede fortæller en adelsmand,
hvad han har hørt af sin fader, der selv har taget del heri i kongens
gård, vel altså under Frederik II eller i begyndelsen af Christian
IV’s regering. Legen anvendtes især, når der var en ung og uerfa
ren sjæl for første gang til stede i borgestuen. Den begyndte med,
at den fornemste i laget spurgte forsamlingen, om alle tilstede
værende ville „ride fejlemarked“. På svaret ja, jog han en dolk i
loftsbjælken over bordet. Så længe dolken blev siddende, var alle
forpligtede til at bortbytte, hvad de havde på sig, hvor ringe så end
det, der bødes i bytte, monne være. Legen endte gerne med, at de
øvede bondefangere blev vel forsynede, medens den uerfarne yng
ling, efter at have bortbyttet støvler, sporer, handsker, krave, hat
og alle sine klædningsstykker, måtte gå nøgen eller klædt i laser der
fra, undertiden med hug til, hvis han gjorde indvendinger.90
Et ældgammelt spil, der stadig holdt sig i anseelse, var skak. Det
spilledes i reglen om penge. Når f. eks. Leonora Christine Ulfeldt
og lægen Otto Sperling spillede sammen, holdtes der gerne en ro
senobel, det vil sige omtrent 20 kroner i vore penge, på partiet.
Endnu fremdeles kunne man træffe spor af den gamle skik, at bej
leren, før der gaves ham ja, først skulle være den vindende i et parti
skak med bruden. Hos højere stillede begyndte børnene tidligt at
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Skakspillet fik stor udbredelse i Europa i middelalderen, og dets popu
laritet skyldes vel ikke mindst, at det er et magtspil, hvor brikkerne re
præsenterer samfundsgrupperne - navnlig overklassen. Det evindelige
opgør mellem stormændene indbyrdes og mellem stormænd og konge
kunne gentages om og om igen på spillebrættet. Endnu i renæssancen ud
førte man nogle af de vigtigste brikker som naturalistiske gengivelser af
personer. Til venstre ses en mand til hest, en „konge“ eller en „springer“
omgivet af drabanter. Han er fra ca. 1600 og skåret i grøntfarvet ben. Til
højre sidder en konge ved et bord og holder på en drikkekande. Det er
ifølge inskriptionen den hedenske sagnkonge Marsilius i Saragossa, der
optræder i sagnene om Karl den Store. Denne brik er fra anden halvdel
af det 16. århundrede. (Nationalmuseet. Lennart Larsen fot.).

øve sig i dette spil. Christian IV og hans yngre broder Ulrik spillede
det allerede, da den ene var syv, den anden endnu ikke seks år gam
mel. At den lille dog undertiden har været en noget uopmærksom
spiller, kan ses af følgende brev, som hans ældre broder en dag til
skrev ham: „Kære hr. broder! Jeg agtede noget i dag, der I legede
med mig skak spille, det mente jeg være fornødent at påminde eder
om, som er: Når I leger med nogen det spil eller noget andet, skulle
I altid flittigt give agt på legen og intet andet.“ Femten år efter hø
rer vi igen tale om et spil skak mellem brødrene. Det var i Bergen
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efter deres forvovne tur omkring Nordkap. En dags virksomhed skil
dres således: „Gik kongen med sine mænd til badstuen og skød til
skive; derpå gik han ind i badstuen og spillede i skaktavlen“. Såvel
skakbræt som brikker var hyppigt meget kostbart udstyrede. En
franskmand, der en gang spillede med Leonora Christine Ulfeldt,
fortæller, at brættet var af hvidt og gult rav og brikkerne af guld
med indlagt emalje, hver brik et lille kunstværk.91
Hvad brikkernes form angik, så synes man i Norden at have
holdt så nogenlunde trit med udviklingen i det øvrige Europa.
Tidligere havde man overalt, ikke mindst i Norden, anvendt brik
ker med meget svær fod. De var vist i reglen skåret af træ eller ben,
gik ikke let itu, og egnede sig til af en vred spiller at kyles efter
en modstander. Men henimod år 1500 vekslede smagen. I syd
ligere lande begyndte man at bruge drejede brikker, slanke og
alle på rund fod, omtrent som de nu til dags sædvanlige. I løbet
af det 16. århundrede synes lignende at være trængt igennem
også i Norden. Men skønt brikkernes form således nogenlunde
fulgtes ad Europa over, blev man nu så lidt som før enig om deres
benævnelse. Det var måske tilfældigt, at man i Italien og Frankrig
kaldte den mest formående brik for „damen“, medens både spa
niere, tyskere, englændere og nordboere benævnede den mere re
spektfuldt for „dronningen“. Det var også mindre betydende, at
spaniere, italienere, stundom franskmændene med, kaldte „tårnet“
for „klippen“ („roque“, „rocco“, „roe“). Dette navn syntes at passe
ret godt, skønt det kun var fordrejelse af det gamle arabiske navn
(„roj“), „en stridsvogn“, der unægtelig havde passet bedre til brik
kens bevægelser end „tårn“ og „klippe“. Betegnende nok var man
i Norden enig om at kalde de mange brikker, der af næsten alle an
dre benævnedes for „fodsoldater“ (spansk: „péon“, italiensk: „pedina“, fransk: „pion“, engelsk: „pawn“), efter nordiske forhold for
„bønder“. Men håbløs forvirring herskede der om den briks værdig
hed, som i Tyskland og Norden kaldes „løberen“. Spanierne kaldte
den med det navn, som de havde lært af araberne: „alfil“, hvilket
araberne atter havde lånt fra perserne, og som udlægges: „den af
elbenben“ („fil“). På nordisk ville det let have kunnet lade sig gen
give ved „filsben“. I Italien ændrede man det uforståelige navn „al
fil“ til „alfiere“, der dog gav mening ved at være en om end frem
med, så dog kendt benævnelse på en „fænrik“.92 Men nordefter,
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hvor heller ikke dette navn var kendt, blev han i Frankrig til en
„nar“ („fou“), i England til „biskop“ og i Norden til „løber“. Sva
rende hertil synes hovedbeklædningen at have vekslet mellem en
narrehue, bispehue og heroldhue.
Af andre spil kan endnu nævnes „rullctavl“, „pilkentavl“, kegler
og boldspil, der alle spilledes i det frie eller i dertil særligt indret
tede huse. Rulletavl var et langt bræt på høje fødder; kunsten be
stod uden tvivl i at slå kuglen, så at den rullede hen ad hele brættet
uden at trille ud til siden. Et sådant spil fandtes blandt andet i ha
ven ved Uranienborg.93 Vanskeligere er det at danne sig et be
greb om pilkentavl. Det spilledes med brikker. Frederik II lod f. eks.
kort før sin død lave otte messingbrikker til et pilkentavl; de vejede
tilsammen syv pund. År 1596 fik Christian IV „fem pilkentavl, som
er savede af en stor mast“. Måske har den anden benævnelse, hvor
under det forekom: pirkentavl, været den rigtigere, og spillet svaret
til et endnu især på Gotland brugeligt spil: pærk. I så fald har det
bestået i med en bold eller kugle at omstøde nogle brikker eller keg
ler, opstillet inden for en firkant af træ (pærk).94 Var bolden el
ler kuglen, hvad vistnok hyppigst var tilfældet, ophængt i en snor
oven over brikkerne, krævedes der fint håndelag og god beregning
for at tå den til - ikke voldsomt, forfra, men i sikre svingninger,
lempeligt, bagfra - at „pirke“ en for en alle keglerne omkuld. Vist
er det, at spillet var temmelig almindeligt både hos private folk og
på offentlige forlystelsessteder. Det fandtes således i haven på Ura
nienborg, ved Lundehave (Marienlyst), ved Ibstrup (Jægersborg),
i en have ved Ribe osv. Endnu i året 1663 omtales det som et almin
deligt forlystelsesmiddel, idet Frederik III i dette år tillod sin kam
mertjener at oprette et værtshus i Jægersborg Dyrehave og at gøre
det tiltrækkende ved i haven at indrette flere spil, blandt andre
„pilkentavl“.95
Keglespil synes som oftest at være blevet drevet omtrent som i
vore dage. Kun kaldtes kuglen i reglen af finere for „klode“, af folk
som de var flest for „bossel“. Børn må gerne lege „med klode og
kegle“, hedder det pænt i Bredals „Børnespejl“.96 Bossel forkortedes
ofte til det nemmere „bos“. Når man endnu i vore dage i afsides
egne kan høre det at sende den brugte kugle tilbage til spillerne be
nævnet: „at hive bossen i land“, er dette vistnok en sidste genklang
af middelalderligO talebrug.
o
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En egen slags keglespil bestod i at omstøde keglerne ikke ved
hjælp af en trillende kugle, men med en lille stav, som man holdt
midt på, ikke for enden, og kastede efter dem. Dette 5 pil havde den
fordel at kunne spilles overalt, da det ikke krævede nogen anlagt
bane. Det var gammelkendt i England. Her kaldtes sådant kegle
spil for club-kayles (stav-kegler). Det er ikke utroligt, at denne før
ste del af benævnelsen - club - der både betød stav, prygl og „klør“
i kortspil, efterhånden blev et afkortet fællesnavn for sammenkom
ster, hvor der vankede kegler, kort og prygl, og herfra er gået over
til senere at afgive det tilsyneladende meningsløse navn for „klub
ber“ i nutids forstand.
Boldspil dreves med større iver end nu til dags. Erik XIV, der
holdt meget af dette spil, lod indrette et nyt boldhus eller, som det
også kaldtes, en raketbane ved Stockholms Slot. Det anlagdes i den
tørre grav, den ene væg dannedes af slotsmuren, de øvrige tre vægge
var af træ, for en del taget fra en ældre raketbane. Tæt ved byggedes et omklædningsværelse for kongen.97 Christian IV lod selv ved
så lille et slot som Ibstrup bygge et boldhus. Det lavedes af træ, der
blev tilhugget i Norge, og var 27 bindinger langt, 14 alen bredt og
10 alen højt. Lignende fandtes ved de øvrige slotte.98 Om bold
huset ved Københavns Slot minder endnu gaden af samme navn.
At forholdene i øvrigt var de samme i udlandet, får man et indtryk
af ved en optegnelse som denne, i Christian IV’s kalender fra hans
rejse i England 1614: „29. juli legede jeg udi boldhus, og om afte
nen drak jeg temmelig stærkt med kongen af England.“99
Bold spilledes vistnok sjældent af kvinder - dog yndede f. eks.
Leonora Christine Ulfeldt dette spil100 - men derimod dreves bold
spil med lige iver både af drenge og mænd, ringe og fornemme.
I Christian IV’s stilebog findes endnu et brev, skrevet af ham knap
syv år gammel, til tak for nogle bolde, som Absalon Juul havde for
æret ham. Brevet, der er mærkværdigt godt sat sammen af et barn
i den alder, lyder således: „Kære Absalon Juul! Gode ven! Jeg lider
vel, Gud ske lov evindelig! Jeg hører såre gerne om eders sundhed
altid. Jeg betakker eder nådigst for al velvilje imod mig, synderlig
for de kastebolde, I sendte mig. Kan jeg noget gøre eder kært, skulle
I finde mig nådigst redebon. Gud befaler jeg eder med alle velbyr
dige mænd, som er hos eder. Om I vide, når den fromme mand
kansleren kommer hid, da skriver mig til.“101 Af almuen i Norden
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synes boldspil intetsteds at være drevet med en sådan iver, som på
Gotland, hvor det den dag i dag hører til befolkningens mest yn
dede fornøjelser.102
Som alle tidens øvrige spil drejede også boldspil sig om penge.
Christian IV’s skrivekalender fra en senere tid giver nøjagtige op
lysninger om, hvad han har vundet og tabt i boldspil. Som eksempel
kan anføres: „19. april 1607. Tabte jeg på boldleg med Ditlev Rantzau 4 rosenobler. - 20. april. Tabte jeg 2 rosenobler udi boldhuset
med Ditlev Rantzau. - 1. maj. Legte jeg med phalzgrev Augustus
udi boldhuset og tabte 1 rosenobel. - 11. maj. Vandt jeg 30 daler af
phalzgreven udi boldhuset“103 osv.
Et fælles særkende for datidens øvrige forlystelser var, at de gerne
var meget støjende, særlig yndede i samme grad, som de var forbun
det med fare. Lysten til støj lader sig forfølge lige fra den stadige
dundren på skodder om natten og ituslagning af potter på dørene
til de hyppige glædesskud med geværer og kanoner. Ved hver større
festlig lejlighed skulle alle kanoner affyres, og ret betegnende er
det, at man af hensyn til det stærkere knald foretrak at skyde skarpt.
Da således f. eks. franske gæster år 1634 var om bord på flåden ved
København, blev kanoner affyret, da man drak kongerne af Dan
marks og Frankrigs skål. Om samme skydning skriver en af fransk
mændene: „Jeg så gentagne gange med forbavselse kuglerne springe
hen over havfladen, det var, som om Neptun selv tog del i vor
glæde.“ Mindre hyggelig til mode lader han dog til at være blevet,
da de gik fra borde og soldaterne affyrede en salve, medens kano
nerne dundrede løs, alt over hovedet på dem, en scene, der gentog
sig for hvert skib, de kom forbi. „Vi undrede os stadig over at se
kuglerne vande, idet de for ind mod land, og jeg gyser ved at tænke
derpå. Mange af dem slog ned tæt ved kuskene med deres karrosser
og heste.“104 Når man ved, at det var skik at skyde skarp salut, for
står man bedre følgende forklaring på den nordiske Syvårskrigs be
gyndelse (1563): „Som den danske admiral med sine tre skibe kom
moksen sammen med den svenske flåde, skød de danske Danmarks
løsen, tre skud. Men idet bøsseskytten fyrede det tredje stykke, og
det slog fejl, befol admiralen at anstikke et andet stykke. Og, som
det løsnede, afgik det andet, som tilforn var antændt, og idet skibet
vred sig, fløj kuglen uforvarendes på et af de svenske skibe og søn-
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Den ældste fremstilling af et fyrværkeri i Danmark stammer fra bogen
„Triumphus Nuptialis“, der udsendtes til minde om „det store bilager“ dvs. den udvalgte prins Christians bryllup i efteråret 1634, sikkert den
største fest, der nogen sinde er afholdt i København. Man havde festet
hele dagen og natten til klokken 3 om morgenen, da fyrværkeriet blev af
brændt. Det varede to timer. I datidens fyrværkerier indgik der forskel
lige optrin; man skal derfor ikke undre sig over at se kæmpende tyrker i
forgrunden. I midten stod en fremstilling af „styrken“ - støttende sig til
en søjle. I jorden var nedgravet flere stykker skyts. Herfra sprang pile og
sværmere, hvorefter der fulgte kraftige kanonslag. „Alle tilstedeværende
høj- og middelstandspersoner, herrer og damer“ var ifølge beskrivelserne
særdeles tilfreds med fyrværkeriet. (Det kgl. Bibliotek).
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derrev der en ringe ting udi deres sejl. Derpå anfaldt de svenske
med al deres magt.“105 Forskellen mellem krig og fred bestod jo
her bogstaveligt kun i, om der var faldet fire eller blot tre skud.
Den samme tid måtte selvfølgelig sværme for fyrværkeri. Man
synes at have drevet det vidt heri, og ofte skildres fyrværkeri-kunster
som særligt vellykkede. Med stor begejstring omtales således de ild
sprudende drager, der både ved Frederik IFs og ved Erik XIV’s kro
ning længe svævede i luften.106 Ved to lejligheder ydede man no
get ganske overordentligt, det var da ved Erik XIV’s kroning og se
nere ved Kronborgs indvielse en hel kamp blev fremstillet. I Stock
holm 1561 blev dog kun det halve program udført. En ildsprudende
drage for ud fra et af kirketårnene og antændte et uden for byen
opført træslot. Som til forsvar affyredes herfra en masse skud, men
dragen fik overhånd, og under almindelig jubel gik til sidst slot
som drage op i flammer. Derimod undlod man „af mangel på tid“
at lade landsknægtene, delt i to hobe, bombardere og forsvare et
på samme mark opført befæstet slot.107
Mere fuldstændigt gik det til, da Kronborg en snes år efter blev
indviet. På Grønnehave var der opført to store fæstninger med po
stejer (bastioner) og mure på over 50 fods højde. Den ene fæstning,
der var svagt besat af tyrker, gav kun ild fra sig og tjente altså blot
til et slags forstykke for fyrværkeri-kunsterne. Men en af de følgende
aftener, da den var nedrevet og marken ryddeliggjort, gav Frede
rik II befaling til at beskyde den tiloversblevne „persianske fæst
ning Tauris“. Hundrede kanoner anbragtes udenfor og betjentes
af hundrede tyrker og lige så mange bøsseskytter. Men perserne
indenfor besvarede ilden med 56 fyrmørsere. Raketter, sværmere
og fyrbolte for da i forvirret blanding mellem belejrerne og de be
lejrede. Det tog sig prægtigt ud; i alt blev der fyret 86.000 skud,
hvoraf nogle på indtil fire pund krudt.108
Hvor storartet dette end monne være, så måtte dog enhver af de
ældre tilskuere indrømme, at det stod tilbage for, hvad de havde
set i Sachsen, dengang de fulgte den danske prinsesse Anna som
brud dertil. Da var der ved Torgau bygget et stort tyrkerslot ude
i Elben, besat af 40 mand. Ved nattens frembrud tændtes tre bræn
destabler i land, masser af tjæretønder lyste fra bredden eller drev
brændende ned ad floden, og i denne vilde belysning lagde beman
dede skibe ud for at angribe slottet. Længe vaklede kampen, og alt
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imens der fyredes fra begge sider steg ildkugler, raketter og svær
mere til vejrs, og ildhjul hvirvlede hen over vandet. Til sidst syntes
sejren at hælde til tyrkerne. Angriberne begyndte at vige. Et skib,
besat med 54 mand, gik til bunds, og fire mand, der blev fiskede op
af tyrkerne, ophængtes på muren. Men i dette fortvivlede øjeblik
lykkedes det en behjertet bøsseskytte at kaste en ildkugle og tyve
troldkærlinger ind i slottet. Det fængede, hele slottets midterpari
sprang i luften - besætningen måtte styrte sig i vandet, og slottet
brændte ned lige til vandskorpen.109
Legemsøvelser dreves med stor iver, både de, som enhver kunne
være med til, og de som krævede særligt udstyr.
Af de første medførte hver årstid sine. Fælles for alle de tre nor
diske lande var i den milde tid svømning. Heri synes man at have
drevet det vidt. Det er ret interessant at se, hvorledes man dengang
løste de opgaver, som man nu til dags søger at klare ved hjælp af
svømmebælter og redningsbælter af kork. Dengang kendte man ikke
kork, der jo indvindes af korkegens bark. Dette træ vokser især på
den pyrenæiske halvø og i Nordafrika og var dengang temmelig
ubenyttet. Det blev først ret efterstræbt, da man et par hundrede år
efter fandt på at lukke glasflasker ikke med de gammeldags hårde
„tolde“ af træ, men med propper af kork. Til at bære oppe i vand
brugte man da i det 16. århundrede til fiskenet let træ og for svøm
mende dels risfletninger, dels og vistnok mest luftfyldte blærer.
Hvor vidt man i så henseende drev det, kan ses af, at man nåede til
oppustelige redningsbælter, der kunne holde en fuldt jernklædt
mand oven vande.
I Sverige og Norge var i den lyse tid fjeldbestigning og vadning
gennem elve yndet idræt. Hele Norden over - på fjeldgrund, på
overdrev og ved flad strand - var det ældgammel moro at lege med
sten, løfte dem, trille dem, kaste dem. Overalt endelig, hvor der
voksede træ, var det fristende fra barnsben at øve brug af stok og
gren. Ærkebisp Olaus Magnus giver på billedet side 400 en naiv
fremstilling af disse tre nordiske almenfornøjelser.
Om vinteren var naturligvis sneen en stadig kilde til morskab og
idræt. Folk, der havde råd og lejlighed, kørte i slæde. Småfolk nøje
des med snebolde og glidebaner. En overordentlig yndet fornøjelse
var det at lave snemænd og bygge snehuse. Vor tid, der kun kender
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To unge mænd lærer sig at svømme. Manden til venstre holdes oppe af
en sivmåtte, medens manden til højre bruger en oppustelig lædersæk. At
de virkelig er ude på dybt vand fremgår af de både, der omgiver dem.
(Olaus Magnus).

dette som børneleg, har svært ved at fatte sligt som stående mor
skab for alle aldre. Det lå doo; datiden nær. Insren kunne vide, når

han som vejfarende skulle selv komme til for alvor at bygge sig sne
hus for at bjærge livet. Og på hver større gård gik der en hoben

ledige svende, der ved vintertid havde endnu mindre at gøre end

om sommeren og derfor med glæde greb et højt snefald som anled
ning til virksomhed. Mangen smådreng og svend, der her var med

- under udelt opmærksomhed fra alle tilskuerne i hovedbygningens
gitrede vinduer - til at opføre en sneborg, fik ad denne vej måske

sine første stærke indtryk af rette anlæg og forsvar af en skanse. Det

var da en idræt, som selv en gammel høvedsmand kunne blive varm
ved at se på. Og man forstår alt, hvad der skjult er til stede i billedet
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side 402, der er hentet fra Olaus Magnus’ beskrivelse af Norden,
udgivet af ham i Rom 1555. Det er fyldt på en gang af virkeligheds
troskab, muntre barndomsminder, glad stolthed ved at vise syd
boere, hvor det kunne sne i hans hjemstavn, dette Sverige, som han
fordrevet fra længtes efter, så at han selv på dets kulde kunne se sig
varm.
Blandt legemsøvelser, som krævede særligt udstyr, var der ingen,
der dreves med så stor iver, som våbenbrug. Og ganske naturligt.
I en tid, hvor enhver gik enten med kårde eller spyd, var det en
selvfølge, at man lagde vind på færdighed i at bruge dem. Alle stæn
der og hver alder øvede sig heri. Den offentlige forlystelse, som der
for uden tvivl fulgtes med størst interesse af alle, var, når kongen
og hans mænd aflagde prøve på deres dygtighed i ypperste våben
brug: til hest at kunne håndtere lanse og sværd.
Denne art forestilling hvilede på to forudsætninger, som begge
holdt sig nogenlunde usvækkede århundredet ud. Den første var,
at den gammeldags kampmåde, til hest i panser og plade, endnu
var den ypperste og afgørende. Vel voksede ildvåbnenes betydning
mere og mere, men hverken i Danmark, Norge eller i Sverige kom
man i det 16. århundrede synderlig ud over riddertidens begreber.
Artilleriet var endnu tungt og usikkert i sin betjening, det samme
gjaldt til dels om skytterne. Hærens kerne var og blev de jernklædte
ryttere. Det kan da ikke undre at se adelsmænd ruste sig f. eks. til
Di tmarsker toget år 1559 med fuldstændig jernrustning110 eller Fre
derik II anskaffe sig panserskjorte, ringharnisk, panserbukser og
ringkrave.111 Selv skytterne væbnedes jo på gammeldags vis med
harnisk og stormhue.
Den anden forudsætning, hvorpå hine ridderspil hvilede, var, at
kongen ifølge sin stilling burde være og virkelig også hyppigt var
rigets stærkeste og tapreste mand. Der stilledes unægtelig herved
betydelige fordringer til kongens person. Men det gælder om alle
datidens nordiske konger lige fra Christian II til Gustav Adolf og
Christian IV, at ingen af dem skånede sig selv, men hver især efter
evne og med held stræbte at gøre fyldest. Det kan umuligt have væ
ret lutter høflighed, når de bestandig var blandt de sejrende, når
det, for blot at nævne ét tilfælde, f. eks. hedder: „Peder Skram var
berømt for en af de bedste rendere [dystridere], man vidste af at
sige. Han blev aldrig rendt ledig [kastet af sadlen] af nogen, uden
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Ud fra sin erindring om de legemsøvelser og kraftprøver, hvormed sven
dene fra borgestuen hjemme i Sverige konkurrerede med hinanden, skil
drer Olaus Magnus forskellige idrætter. De to mænd til højre bærer
stænger; i midten stemmer man store sten i strakte arme, og til venstre
springer man over et vandløb.

engang af salig kong Christian III.“112 Hvor vi endnu kan bedøm
me det, viser de sig også at have gjort alt for at udmærke sig, som
f. eks. prins Frederik, den senere Frederik III, der år 1634 tilkend
tes tapperhedsprisen for kamp til fods, fordi han, da han var i il
den, holdt sin post til det sidste, skønt hans hår blev afsvedet og
hans støvler brændte.113 At der krævedes uafbrudt øvelse for at
bevare færdigheden, fulgte af sig selv. Om Christian IV, da han var
57 år gammel, hører vi, „at efter middagsbordet plejer han og hans
sønner at gå enten pansrede løs på hinanden med lanser eller hærde
sig ved andre krigsøvelser“.114
Disse forhold holdt sig nogenlunde uforandrede indtil Ludvig
XIV’s tidsalder. Såvel våbnenes som kongemagtens udvikling op-
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hævdede da naturligt de gammeldags ridderspil. Disse gik lidt efter
lidt over til at blive blotte optog til forherligelse af kongens person,
og denne holdtes for god til selv at aflægge nogen offentlig færdig
hedsprøve for folket. Endog gangeren afløstes til sidst af kareten.
Når rustningen endnu længe efter af og til forekom - på National
museet i Stockholm findes endogså Gustav IH’s fulde rustning - så
var sligt en blot efterligning af svundne tider, en slags teaterstads,
der ikke havde noget med virkeligheden at gøre.
Spor af begyndende tilbagegang lader sig påvise ved ridderspil
lene allerede på Christian IV’s tid. De blotte optog og sindbilled
lige forestillinger tog til, om end kongen fremdeles følte sig forplig
tet til at underholde sit folk og selv udføre en af hovedrollerne,
hyppigt endog en blot komisk. Christian IV, der i så henseende gik
temmelig vidt, viste sig til hest ved kroningsfestlighederne en dag
igennem udklædt som pave og den næste dag i kvindedragt. Blandt
de ridderlige øvelser tiltog den at stikke til ringen i en betydelig
grad, og andre nye kom til, der, selv om de dreves med gammeldags
iver, dog varslede om en anden tid. En fremmed, som år 1634 be
søgte Danmark, fortæller følgende om sit besøg på ridebanen ved
Københavns Slot: „Da vi kom ind, var flere ryttere i færd med at
„rende efter hoveder“. Det er en meget net og ret iøjnefaldende
øvelse. Tre hoveder af pap eller halm bliver anbragt, det første med
en hel menneskelig figur på en pæl for enden af banen, det andet
ved banens begyndelse, og det tredje ligger på jorden. Rytteren skal
nu i fuldt firspring og uden at gøre nogen som helst standsning jage
løs imod dem. Mod det første, det på pælen, render han med lanse.
Når han har nået banens ende, kaster han hesten om, river pistolen
af hylsteret og skyder i fuld fart efter hovedet, der står ved banens
anden ende. Tredje gang endelig gør han omkring og støder med
blottet kårde efter hovedet, der ligger på jorden. Da turen kom til
Sten Bille, traf han alle hovederne i rette følgeorden, de to tog
han med på lansen og kården, det tredje, det, der blev ramt af pi
stolkuglen, faldt til jorden.“115
Enhver vil forstå, at der i denne øvelse er kommet noget nyt til,
der på en måde ophæver det gamle. Ridefærdigheden er den sam
me, men sværdet og lansen har tabt deres fordums betydning, når
pistolen fra banens ene til dens anden ende kan gøre det af med en
modstander.
26 Trocls-Lund. 3
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Det er tydeligvis drengeårenes oplevelser i Linkoping, der har fået Olaus
Magnus til at medtage et afsnit om de uopslidelige vinterlege: bygning
af en sneborg og sneboldkamp. Olaus Magnus hævder, at alt går for sig,
som var der tale om en virkelig krig. Drengene forneden til venstre er
ved at grave minegange ind under borgens mure - se billedteksten bind
2 side 12.

Ved det 16. århundredes ridderspil anvendtes kun sværd og lanse.
Som dækvåben brugtes på hovedet hjelm med lukket hjelmgitter,
ofte spidst fremadløbende, så at lansespidsen af sig selv måtte glide
af. Lyshullerne var meget små, hvad der må have gjort det svært at
se sig om. Henrik II af Frankrig, der år 1559 dræbtes under dystrid
tet i Cateau Cambresis af et lansestød i øjet, var et afskrækkende
eksempel på faren ved at have synssprækkerne for store. Ved en
jernkrave dækkedes halsen. Harnisket omsluttede bryst og ryg. Et
meget vanskeligt parti at udstyre var armene, der både skulle være
frie i deres bevægelser og dog solidt sikrede, særligt udsat som de jo
var. De nødvendige fire stykker bestod i: over- og underarms-skinne,
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albue-bukkel og stålhandske. Men desforuden burde både skulderen
og armhulen dækkes. Begge opgaver løstes på højst forskellig måde.
Den gammeldags måde at dække skulderen på var at lægge en
ydre skulderhætte oven over harnisket, så at jernklædningen her
blev dobbelt. Med en sådan løs skulderhætte er f. eks. sankt Jørgen,
der kæmper med dragen, fremstillet i et stort træskåret arbejde, der
nu gemmes på Nationalmuseet i København. Fordelen herved var,
at under dette skuldertag kunne armen bevæge sig nogenlunde frit.
Ved midten af det 16. århundrede havde man dog i Danmark for
ladt denne fremgangsmåde og lod det nødvendige skulderdække
ikke udgøre et selvstændigt lille slag, men være en blot fortsættelse
af overarmens leddelte skinne. Kræmmerhusformigt stod denne op,
men kunne, når det behøvedes, som en kyse lukkes hen over skul
deren. Med to sådanne åbne jernkræmmerhuse er f. eks. Herluf
Trolle afbildet (side 408). Endnu mere bekvem og hensigtsmæssig
synes Christian IH’s rustning af samme slags. Her bestod jernkysen
ganske vist kun af et stift skulderlåg, men det kunne åbnes friere og
hænge ned til hver side som to løse halvlåg.
Armhulerne søgte nogle at dække ved at indskrue på hver side
af harnisket to runde plader af størrelse som små tallerkener. Hvis
vi tør slutte fra antallet af de nu bevarede rustninger, synes denne
skik at have været temmelig almindelig i Sverige.110 På Gustav
Vasas rustning var højre armhule dækket således, medens venstre
armhule skærmedes af et gammeldags løst jernskulderslag. På Chri
stian III’s rustning derimod var dækning opnået ved to muslingskålformede ærmestykker fastgjort på overarmens åbnelige låg.
Andre foretrak at have harnisket glat, men bar på venstre arm
et større, rundt skjold. Såvel Erik XIV’s som Carl IX’s skjold haves
endnu.117 Det var imidlertid ikke let at holde tøjlen i venstre hånd
og samtidig bruge armen til dækning med skjoldet; begge bevægel
ser måtte lamme hinanden. Derfor opgav mange selv at føre skjoldet
og foretrak at have et lille fastskruet skjold på venstre side til dække
både for skulder- og armhule. Samtidig styrkede man så ofte højre
arm ved en bøjle eller ligefrem stang af jern ud fra højre side af
brystharnisket. Hvilende i denne måtte lansen få et langt roligere
sigte. Før skulle den splintres, end den reves ud af armen, og mod
stødet, når den traf, fordeltes på hele personen. Sådanne bøjler og
stænger ud fra brystet var meget almindelige, så godt som alle de
3.
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dystridt-haniisker, der endnu bevares på Københavns Tøjhus, er
forsynet dermed. - Ved disse stivere blev imidlertid kun lansestødet sikret, men ikke højre arm dækket. Endnu fremdeles var
denne et udsat punkt, og et velrettet stød ind mellem højre albue
og side måtte let kunne vride enten arm eller rytter af. Nogle gik
da videre og anbragte om lansen en stor, løs parérplade, der som et
vingeformet skjold dækkede hele højre arm og skulder og en del af
brystet med. Da det buede bagud, måtte modstanderens lanse leL
glide af det. Og gjorde man det så stort, at det kunne skrues fast til
skulder og hjelm, lignede det med fældet lanse en vældig jemtragt,
der kom farende frem, bagved hvilken man kunne sidde ganske
dækket, med bare hænder, om man så lystede. Hvis vi tør tro en
gammel afbildning, blev sådanne store dækplader anvendt ved et
dystløb i Stockholm kort før blodbadet år 1520.118 I Gustav Vasas
rustning findes på højre bryst to huller, vistnok til indskruning af
et lansedække, dog rimeligvis af mindre art.
Underlivet dækkedes allerede for en del af sadelbommen, der
gik meget højt op både for og bag. Sadlen holdt således på rytteren,
men blev lansestødet for stærkt, så at han kastedes af, gav også den
bageste bom ham et afskedspuf, der vel var til at føle. For øvrigt
dækkedes underlivet på dobbelt vis, yderst af de såkaldte „flanker“,
to jernstykker, der værnede om hoftepartiet, og inden for disse af
„skørtet“, i reglen flettet af jernringe. I harniskkammeret på Sorø
Kloster hang i året 1556 ikke blot 16 blanke „drabtøj“ (rustninger)
med flanker, skørter og alt tilbehør, men desforuden ni simplere, sorte
jernklædninger til fodfolk, og hertil 5 par flanker og skørter.119
Benene dækkedes af jernskinner, der tillod knæets bøjning, og
endte i en jernsko, som i det 16. århundrede altid var meget bred
næset.
På Hans Kneipers Kronborg-tapet, der forestiller Christoffer II, ses i
baggrunden en turnering. Der er ingen efterretninger om turneringer fra
Christoffers tid; men det kan være en skildring af ridderfesten, som bro
deren Erik Menved afholdt ved Rostock i 1311. Alt er dog gengivet, som
det ville tage sig ud i det. 16. århundrede. Rytterne bærer pladerustnin
ger og galoperer frem på hver side af en skranke. Til venstre blæser
herolderne på basuner, og bagtil er rejst et telt, hvor man vel har forfrisket sig efter anstrengelserne. (Nationalmuseet).
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Hermed var manden dækket, hesten måtte imidlertid også sikres.
Den iførtes derfor en jernrustning, der omtrent svarede til rytte
rens og bestod, når den var fuldstændig, af fire stykker: en hjelm,
et halsdække og et bringestykke - der tilsammen, så vidt vides, kald
tes en „barse“ og et hintertøj, alt af jern. Over det hele lagdes gerne
et dækken, der til dystridt skulle gå ned over hestens knæ og være
prydet med ejerens våbenmærke. Med disse „rendedækkener“ ud
foldedes der ofte en storartet overdådighed. Ikke at møde med nye
ved en fest, men at låne sig frem, eller, fordi man var kongelig hof
sinde, benytte et af kongens, ansås for upassende. Der ligger en kun
halvt skjult foragt i Peder Oxes ord, når han i en indberetning til
Christian III om et dystridt ved et barsel i Mecklenburg skriver så
ledes: „Som eders kongelige Majestæt befol mig at optegne, hvad
renden der er sket, da haver først om mandagen og tirsdagen rendt
to par rendere og have dog intet synderligt udrettet på nogen af
siderne, thi de haver haft onde heste. Deres rendedækkener var også
fra rustkammeret, så der var ingen nye dækkener på banen uden
to.“120
Hvor rigt udstyrede sådanne rendedækkener kunne være, får
man et indtryk af ved at høre, hvad Maurits Ribbing udtog til sin
konge af klædekammeret på Stockholm Slot i sommeren 1587. Der
var rendedækkener til brug ved sorg af sort fløjl med ophøjet guld
indvirket indskrift: Num nostro similis dolor (kan nogen smerte
lignes med vor?) Der var rendedækkener af hvidt silkeatlask og gyl
denstykke, af violbrunt og hvidt atlask i skaktavl, af livfarvet fløjl,
af sølverdug, af gyldent fløjl, af karmesinrødt silkeatlask med guld
indvirkede vindruer og blade og indskriften: A fructibus eorum
cognoscetis eos (af deres frugter skulle I kende dem) osv., osv. Og
hvad der ikke lidet forøgede kostbarheden: til mange af disse rendeVed Tøjhusets brand i 1647 blev hele samlingen af danske kongers våben
tilintetgjort, og København ejer derfor i dag ikke noget „rustkammer“,
hvor regenternes ridderlige udstyr kan stilles til skue, som man kender
det i London, Madrid, Wien og andre steder. Men Kungliga Livrustkammaren i Stockholm er uskadt, og her kan man se det imponerende
opbud af smedekunst, hvormed datidens fyrster demonstrerede deres
krigeriskhed. Denne rustning blev o. 1540 udført i Sydtyskland på bestil
ling af Gustav Vasa.
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dækkener hørte en tilsvarende mandsklædning, bestemt enten for
rytteren til at drage over harnisket eller til den svend, der trak he
sten frem og holdt den, indtil herren besteg den.121
I Frankrig synes sådanne rendedækkener med tilsvarende dragt
over rustningen at have været anvendt ikke blot ved turnering,
men som hærklædning til krigsbrug.
Til at bære alt dette: en jernklædt rytter, en hesterustning og
rendedækken derover, hørte et særligt kraftigt dyr. Det var ikke nok,
at det var en hingst - man brugte overhovedet mest hingste til rid
ning dengang - men den måtte være usædvanlig kraftig og fyrig.
Efter datids begreber var det et af de stolteste syn at se en velud
rustet dystløber komme ind på banen. Allerede fra de daglige øvel
ser var hestene vistnok vant til at gøre kaprioler ved denne lejlig
hed. Ved dystridt var hest som rytter lige strålende. Kun de tarvelig
ste mødte i blank, grålig jernrustning. De rige havde den indlagt
med sølv- eller guldforsiringer. Erik XIV’s skjold og Carl IX’s fulde
rustning tager sig endnu den dag idag prægtigt ud med deres guld
indlægninger; hertug Adolf af Holstens ligeså.122 Den rustning,
hvori Frederik II plejede at ride dystløb, var helt forgyldt.123 Det
samme er den, der har stået på Karl IX’s grav i Strengnås Domkirke.
Hvad der gav det hele et ganske ejendommeligt udseende, var de
store, vajende fjerbuske, der ikke blot anbragtes på hjelmen, men
ofte på hestens hoved og stundom på dens bagdel tillige. I Tyskland
gik man hermed til store overdrivelser. At man også i Norden har
haft usædvanlig store fjerbuske, kan ses af Karl IX’s hjelm, hvor
ikke mindre end tre rør hertil er anbragt.124 Ved dystridtet på Kø
benhavns Gammeltorv, år 1559, havde flere af hestene pandebuske
(se bind 1 side 324).
Det var intet under, at der altid var en uhyre tilstrømning for at
se et sligt ridderspil. Om det dystridt, der år 1559 holdtes på Køben
havns Amagertorv, dagen før det større blev holdt på Gammeltorv,
hedder det ret malende i en gammel beskrivelse:
Herluf Trolle og Birgitte Gøye havde et lille husalter - nu på National
museet - der kunne lukkes med to dørfløje. På den venstre er rigsadmi
ralen selv gengivet knælende i fuld rustning. For øvrigt er Herluf Trolles
rustning, som står ved hans grav i Herlufsholm kirke, en af de yderst lå
bevarede, som har tilhørt danske adelsmænd. (Nationalmuseet fot.).
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De ville da alle den store lyst se.
På loft og vinduer stode og de,
på bislag og døre, på gaderne med.
En part brød tag af husene ned,
at de kunne se det ridderspil.

Og de optrædende lod tilskuerne nyde skuespillet i alle dets enkelt
heder, idet de først viste sig i festklædning, bagefter i rustning.
Der kommer på banen
de riddersmænd på statelige heste.
Deres dækkener var gjorte af silke det bedste;
med guld og sølv var de så malet,
at de så herligt skinned og praled.

Det er måske sådan festdragt, hvortil der sigtes, når det i fortegnel
sen over Peder Oxes efterladte klæder hedder: „Item nogle adskil
lige klæder af silkeatlask, skellert og andet silketøj med besætning,
som salig hofmester brugte udenlands i turnering.“125 Dog er det
rimeligere herved at forstå forskelligt overtøj, især en slags vest med

Da Frederik IV’s tropper i 1714 erobrede fæstningen Tønning i Slesvig,
fik man bl. a. som krigsbytte hele indholdet af de gottorpske hertugers
rustkammer - bl. a. en række harnisker. De blev ført til Rendsburg og
senere til Tøjhusmuseet i København, hvor de lindrer savnet af de tabte
kongelige rustninger. Denne har tilhørt Christian IH’s broder hertug
Adolf - stamfader til de gottorpske hertuger; det er i øvrigt den rust
ning, han bærer på portrættet i bind 2 side 328. Den er vistnok udført i
Sydtyskland o. 1560. Nu er den næsten sølvblank; men oprindelig var
det fornemme skotske tidselmønster fremhævet med forgyldning og sort
emalje. På rustningen findes Hosebåndsordenens devise „Honi soit qui
mal y pense“ (skam få den, der tænker ondt derom). Dette til erindring
om Adolfs Englandsophold 1560, hvor han - som flere andre datidige
fyrster - friede til dronning Elisabeth. Ægteskab kom der ikke ud af det,
men dog et ridderslag. Rustningen er både til turnerings- og feltbrug;
men man plejede at udskifte enkelte dele - f. eks. hjelmen - efter lejlig
heden.
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Turneringen på Gammeltorv i anledning af Frederik ll’s kroning 1559
er ikke alene foreviget i et stik (bind 1 side 324) men også i to malerier,
som blev udført til ære for kongens svoger kurfyrst August af Sachsen.
De findes begge kopieret på Frederiksborg, og de gengiver begge kur
fyrstens triumfer under turneringen. På det ene støder han en tysk adels
mand af sadlen, på det andet - her gengivne - kaster han danskeren Jør
gen Lykke. (Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg).

vide ærmer og et langt skørt, som man i Tyskland brugte at bære
oven på rustningen også ved selve dystridtet, en skik som, så vidt
vides, ikke trængte ret igennem i Norden. Heroppe synes man, ef
ter at have vist sig i festklædning, at have iført sig rustning og ladet
denne ved dystridtet udgøre yderste lag, hvortil den jo fornuftigvis
også var bestemt:

Deres harnisk og rendetøj lagde de på,
komme ind på banen at holde ret så.12C
Til et fuldstændigt ridderspil hørte tre øvelser. De deltagende
skulle, som det i kunstsproget hed: stikke, rende og dråbe. „Ret
dig efter at rende eller stikke til samme højtid til Turgo (dvs. i Torgau) vor kære dotter til ære!“ hedder det f. eks. i brevene til de dan
ske adelsmænd, der skulle følge prinsesse Anna som brud til Sach-
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sen.127 „Hans Nådes rendetøj og stikketøj er sendt fra København
til Æbelholt. Det er smukt rent og færdigt, og har harniskknægtene
ophængt det i et smukt skorstens-kammer.“ „Rustmesteren her i
Kolding har rendetøj og stikketøj til stede“128 osv.
At stikke bestod i reglen i med lansen i fuld fart at ramme en op
hængt ring, så at den toges med på lansespidsen. Det er det samme
kunststykke, der endnu under navn af at „stikke til ringen“ bruges
ved vor tids karruseller, en folkeforlystelse, der, som også navnet
selv antyder - carrousel: dystridt - er en sidste erindring om for
tidens ridderspil. En egen form for „stikken“ var det såkaldte „gesélstik“, der udførtes af to på samme tid, uvist dog hvorledes. Det blev
blandt andet øvet ved dystridtet på Amagertorv 1559.
En part monne og gesellestik stinge,
de stødte tilsammen, at det monne klinge.129
Det var almindelig skik, at man ved denne „stikken“ væddede om
penge. Såfremt en af de fornemste deltagere følte sig dygtig hertil,
red han gerne frem og udfordrede alle, der ville kappes med ham.
Derpå blev han ved at stikke til ringen med hver enkelt, så længe
nogen ville melde sig. Christian Barnekov, der år 1595 fulgte Chri
stian IV til Berlin, hvor denne ønskede at se sin tilkommende brud,
fortæller i et brev til hjemmet om det dystridt, der her holdtes til
den unge konges ære. Christian IV og fyrsten af Anhalt optrådte
som „mantenidori“, som det i kunstsproget kaldtes, det vil sige ud
fordrede alle og enhver, som ville kappes med dem i „stikken“. Det
var vedtaget her, at der ikke måtte væddes om indskud ringere end
40 eller højere end 400 kr.130 Året efter ved sin kroning stak Chri
stian IV til ringen med ikke mindre end 34 udlændinge og 52 dan
ske. Ringridtet holdtes på Amagertorv i København to dage i rad,
og kongen gjorde i alt 340 løb, i hvilke han 206 gange førte ringen
bort på lansen. Alle deltagerne optrådte forklædt, Christian IV
som ovenfor omtalt, første dag som pave, anden dag i kvindedragt.
Indskuddene måtte ikke være under 80 og ikke over 400 kr. Det er
rimeligvis for de herved vundne penge, at det mærkelige, sølvfor
gyldte drikkekar på Rosenborg er forfærdiget. Det forestiller Chri
stian IV til hest i færd med at stikke til ringen. Under hesten ligger
hans nar. Ringen selv er ophængt på en snor mellem to søjler, på
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hvilke navnene på alle deltagerne i ringridtet er indgraveret.131
De to øvelser, at rende og dråbe, var de egentlige kampøvelser og
som sådanne hovedsagen i ethvert virkeligt dystridt, eller som det
nu også i Norden hyppigt kaldtes: turnering. At „rende“ bestod i,
at to modstandere red med fældet lanse i fuldt firspring ind på hin
anden. Hvis de holdt sigtet, og lanserne ramte, måtte enten disse
brydes ved stødet eller en af rytterne, stundom begge, kastes af
sadlen. Dette var en meget voldsom idræt, og man søgte derfor at
sikre sig imod, at den udartede. Først og fremmest måtte man fore
bygge, at hestene tørnede mod hinanden, så at de med deres jern
vægt knuste en eller begge parter. I den hensigt var modstandernes
baner ofte adskilte ved en lang skranke i mands højde, og oven over
denne skulle lanserne mødes. Det var denne adskillende bjælke,
hvortil der hentydedes, når øvelsen kaldtes „at rende over balgen“.
„I skulle staffere eder til at rende over balgen,“ hedder det i skri
velsen, hvorved adelen indkaldtes til Christian IV’s kroning.132
Medgiv budet tilbage „vort forgyldte rendetøj med sin tilbehøring,
som vi plejer at rende over balgen,“ skriver Frederik II.133 Rust
ning til dystridt kaldtes derfor også undertiden: „balgharnisk“.134
For at ikke hestene skulle vige for langt fra midterskranken, så at
lanserne ikke kunne mødes, var der på hver sin side af denne an
bragt en lavere skranke, der begrænsede ridesporet udadtil.
Det er fuldstændigt svarende til disse forhold, når det om banen
på Gammeltorv år 1559 hedder:
I banen var gjort et stort plankeværk
af tømmer og fjæle, vel fast og stærk.
Der skulle de herrer tilsammen da ride,
at hver skulle rende alt på sin side.
Over det plankeværk skulle de da støde
med stager, når de hinanden mon møde.
De lode da hestene løbe behænde
alt det, der for to sporer kunne rende.135
Midterskranken indtog det meste af banens længde. Ved et dystløb
på Københavns Gammeltorv år 1634 angives den at have været 250
fod lang.136
Lanserne eller stagerne var af fyrretræ og temmelig lange. Me-
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dens det i virkelig kamp selvfølgelig gjaldt om, at de ikke huggedes
over eller knækkede ved stød - hvorfor de også altid til krigsbrug
var jernbeslagne - kom det her an på at have dem af mellemstyrke,
så at de vel ikke brast, fordi man svang dem, men heller ikke holdt,
når de ramte én, der sad fast i sin sadel. For at opnå dette lavede
man dem gerne af rigtig tørt træ og gjorde dem ikke stort tykkere
end en tomme ved spidsen. Og, for at ikke vilkårene skulle være for
skellige, holdt man på, at alle lanserne skulle være lavet af en og
samme art træ og leveres af den, der afholdt festen. „Send alle de
turnerstager hid, som er på Københavns Slot, og hvad træer, som
der endnu er til stede til turnerstager og ikke allerede er forarbej
dede/* skriver Frederik II år 1560 fra Kolding.137 På billedet af
dystridtet på Gammel torv 1559 ses dette forhold også betegnet, idet
en mængde lanser står opstillet ved den kongelige tribune, hvor
fra de udbringes til de kæmpende (bind 2 side 324).
Som bekendt var det en ære, at lanserne brødes, medens man selv
sad urokket. Man kunne derfor fristes til at mistænke datiden for
undertiden at have gjort dem utilbørligt skøre. Det lyder ikke ube
tinget lovende, når det hedder:
Turnerstager vare der gjorte så mange
af fyrretræ, som var svage og lange,
at når de ramte hverandre derpå,
mon stagerne alt i stykker straks gå.
Men man har ifølge alt, hvad vi i øvrigt véd, ikke mindste grund til
at betvivle sandheden, når det videre hedder om heftigheden af de
stød, der bragte lanserne til at springe:
De brøde de stager, at stykkerne fløj
i vejret vel mange favne op høj.
Når de gik sønder, da spraged det så,
at det var stor lyst at høre derpå.138

Lanserne havde ved turnering selvfølgelig ikke skarp spids, men
endte stumpt. For at kunne afgøre, hvorvidt lansen havde ramt, an
bragte man undertiden en lille, takket jernring, af form som en
udhugget krone, på lansens spids. Den trykkedes flad, når lansen
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havde ramt, som den burde, med selve spidsen. Det er herom det
hedder i reglerne: „Rammer nogen med sin lanse, så man vel kan
kende på krøniken [den lille krone], at han haver rammet, om han
end ikke bryder, skal det hannem dog regnes.“139
En egen måde at „rende“ på, som dog ikke synes at have været al
mindelig, omtales af Peder Oxe i hans indberetning til Christian III
om turneringen i Mecklenburg: „Om onsdagen, som fyrsterne
rendte, førend fruentimret drog fra banen, er der kommet to rendere, som det var mørkt, og have brudt dem imod hverandre. Og
have deres rendestager været anrettet med fyrværk, så der var vel
hundrede skud i hver stang, og gik det ene skud efter det andet
af. Desligeste var der og gjort fyrværk bag på ryggene på hestene,
som var og et halvt hundrede skud i, så det var behændigt nok an
rettet.“140
Erfaringen lærte, at meget hyppigt blev en af de kæmpende ka
stet af sadlen:
„En part lå ned i skarnet, da dere,
og somme de finge stor pris og ære.“
Man måtte da søge at gøre dem faldet så lidet farligt som muligt.
Dette skete i reglen ved at lægge et lag halm over hele banen. Den
samme forsigtighed anvendtes på øvelsespladsen. Da således prin
sesse Annas brudetog til Sachsen skulle gå for sig, og Christian III
gerne ville, at hans adel skulle gøre ham ære som flinke dystridere,
indbød han alle ledsagerne til at møde forud i Kolding og øve sig.
„Vi have vort rustkammer til Kolding med rendetøj og stikketøj, og
der lade strø banen, at du kan beride dig dér tilforn.“141 Amager
torv 1559 var ligeledes strøet med halm.142 På Gammeltorv havde
man samme år optaget hele brolægningen, bortkørt 930 læs brosten,
som tilligemed 767 læs brosand atter måtte påkøres efter endt tur
nering.143
Fuld udrustning til mand og hest, slået i 1550-erne af smeden Kunz
Lochner i Nürnberg for kong Sigismund August af Polen. Rustningen
tilfaldt senere den barnløse Sigismund Augusts svoger Johan III af
Sverige, hvis søn Sigismund efterfulgte morbroderen på den polske trone.
(Livrustkammaren, Stockholm, fot.).
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For mange enkeltheders vedkommende vekslede reglerne ved de
forskellige turneringer. Ved nogle var det f. eks. vedtaget, at hver
part kun måtte „rende“ én gang; ved andre fik den enkelte lov til
at optage kampen med indtil seks modstandere efter hinanden, så
længe han selv forblev uovervunden, osv. I reglerne for dystridtet
på Gammeltorv 1596 hed det: Ingen må rende mere end tre løb.
Sænker nogen sin lanse af vanvare, så at den kommer under skran
ken, skal han regnes at have tabt, selv om han får den op igen og
bryder derpå sin modstander. Rammer nogen sin modstanders hest
eller ham selv under bæltet, han skal ingen pris bekomme. Hvo der
med sin lanse render den anden et bånd eller en fjer af hjelmen,
skal regnes at have brudt sin lanse på ham. Render nogen sin mod
stander bidslet løs, „med frit stød, ikke under armen“, tilregnes ham
to lanser, og modstanderen fraregnes én. Taber nogen stigbøjlen,
skal han have tabt i det løb, selv om han bryder sin lanse. Hvo der
bliver rendt af hesten, skal gå på sine ben i sin ganske rustning
hjem til sit herberg, medmindre jomfruerne, til hvem dommerne
skal henvise ham, giver ham forlov igen at sidde op,144 osv.
Ofte afsluttedes hele dystridtet med et sidste, storartet sammen
stød, idet alle deltagerne ordnedes i to partier, det ene gerne under
kongens eller landsherrens anførsel, og derpå i to langstrakte linier
gjorde et samlet angreb på hinanden. Disse to rytterlinier måtte
for pladsens skyld i reglen opstilles på tværs af banen, og man
kunne da enten lade midterskranken blive stående, så at hestene
standsede herved, og kun lanserne mødtes over den. Eller man
kunne lade skranken borttage, så at rytterne virkelig tørnede sam
men, en yderst farlig art øvelse, der nærmede sig stærkt til virkelig
kamp. Med sådan almindelig fægtning endte både det store dyst
ridt på Gammeltorv 1559 og det tilsvarende i Stockholm 1561, ved
begge de to unge kongers kroninger. Med hensyn til det svenske er
forholdet ikke ganske klart; på Gammeltorv synes ved slutnings
sammenstødet midterskranken at have været fjernet.
Den tredje og sidste art øvelse var at dråbe. Da dette egentlig be
tød at kæmpe, lod udtrykket sig også anvende om lansekampen.
Men hvor det toges i indskrænket betydning, forstod man herved
blot kamp ved sværd. Alt efter den enkelte turnerings regler fore
gik denne kamp enten mellem de enkelte par, hver gang lanserne
var brudt, uden at nogen var kastet af sadlen - således f. eks. i Stock-
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holm år 1561 ;145 - eller den fandt sted i det sidste, store sammen
stød, således på Gammeltorv 1559. De sværd, der brugtes ved en så
dan lejlighed, var af en egen art og kaldtes „turnersværd“. Send
alle vore turnersværd hid til Kolding,“ skriver Frederik II engang
til København.146 De var meget store og tunge, men med stump
æg, så at slaget alene kom til at virke ved sin vægt. „Skal ingen bruge
andet sværd end det, som ham af dommerne er antvortet, og skal
hver uddrage sit sværd foruden medhjælp,“ hedder det i reglerne
for København 1596.147 Hvor kampen foregik mellem to, efter at
lanserne var brudt, huggede de løs på hinanden over skranken, og
enden blev gerne, at den ene blev hugget eller stødt af sadlen. Hvor
sværdkampe foregik i linie, efter at skranken var nedbrudt, var der
den fare, at hestene kunne nå hinanden, og selv om mellemrum
mene i hver linie var så store, at man i virkeligheden kun kæmpede
par og par, blev enden hyppigt, at hingstene blev vilde, når de fik
deres part af huggene, og derfor på egen hånd tog del med i kam
pen. På Gammeltorv 1559 f. eks. slog og bed hingstene, alt imedens
deres herrer hamrede løs på hinanden. Denne slutningsscene, der
åbenbart var forestillingens glanspunkt, skildres således:
Der det monne nu mod aften lide,
ville de tilsammen ej længer så ride.
Så begyndte de da at ordne sig
udi to hobe så skikkelig,
at i hver orden lige mange da var.
Så rendte de sammen på pladsen her for,
en mod den anden deres sværd uddroge
de på hverandre da hugge og sloge,
at det højt op i skyen mon klinge.
Det nappede, dér de tilsammen så ginge.
Trompeterne blæste da alle: Her! her!
alarm! alarm! kom her! kom her!
De hugge på harniskene samme tid,
at ild fløj af både klar og hvid,
som man havde på en flintesten slaget.
De sværd, som de havde der uddraget,
vare synderlig gjorte til sådant spil,
ej såred deres skarpe, jeg sige det vil.
3.
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De heste de bede ooO sloge
O om sig,
o*
som de havde været i nogen
stor
krig,
o
o
Det var stor lyst at se derpå,
hvor de tilsammen mon den tid gå.148
Skønt man med denne slutningsøvelse var nået så vidt i retning af
fare, som det overhovedet var muligt, hvis ikke det hele skulle ende
med en virkelig kamp på liv og død, så synes datiden dog endnu
ikke at have været tilfreds. Ved turneringen på Gammeltorv 1596
var det bestemt, at de to hobe skulle foruden at kæmpe med turner
sværd tillige skyde på hinanden med pistoler („stakkede handrør“).
Til held for begge parters liv og lemmer sejrede dog besindigheden
i sidste øjeblik, og skønt, som det hedder, „alting som der tilbehørte
lå færdigt og på torvet til stede“, så blev dog „på det sidste for syn
derlige årsager besluttet, at det på denne gang måtte forholdes og
efterblive“.149 Da man var færdig med at „rende over balgen“, brød
man altså denne gang op, sikkert til skuffelse for mange.
Efter endt turnering, som gerne kunne vare næsten en hel dag
igennem, red enhver hjem til sit herberg for at klæde sig om, hvorpå
de alle igen samledes på slottet. Her fandt prisuddelingen sted, der
foregik med stor højtidelighed. Når alle var opstillet i den store sal,
kom først de fire såkaldte „banemestre“ ind, der havde haft opsyn
med hele ridderspillet. Efter dem fulgte rigsmarsken og kansleren
med æresprisen, hver med en fakkel i den ene hånd. Efter at have
vandret salen et par gange rundt, standsede de foran den fornemste
og skønneste dame - i Stockholm 1561 Erik XIV’s søster Cecilia,
i København 1634 Christian IV’s datter Leonora Christine - og bad
hende uddele prisen. Derpå ledte de sejrherren frem, i de nævnte
to tilfælde Erik XIV og Christian IV, hvilken sidste dog gav afkald
på prisen til fordel for sin søn kronprinsen. Prisen bestod i en med
guldtråd omvunden perlekrans, i hvilken der atter undertiden, men
dog sjældnere, hang et par handsker af guld, således f. eks. år 1561
til Erik XIV. Prisen overraktes og modtoges med en tale af hver af
de pågældende, hvorefter modtageren dansede salen rundt med da
men, der havde overrakt ham den, medens fakkelbærerne stadig be
vægede sig foran parret.
At det var en dame - den fornemste og skønneste - der uddelte
prisen, var mere end et blot ridderligt galanteri mod kvinden. Ud-
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delerinden synes at have været den øverste dommer. Dette forud
satte, hvad selvfølgelig også var tilfældet, at hun havde overværet
ridderspillet fra ende til anden. De kvindelige tilskuere var altid
overordentlig talrige. Dette er allerede fremstillet på det elfenbens
jagthorn, som i sin tid tilhørte Christian I’s dronning Dorothea.
Hun synes at have tabt det på sin valfart til Rom 1488; det blev
atter fundet ved Nola i Campania og er nu havnet i museet i Go tha.
Foroven på fremstillingen er lutter kvindelige tilskuere. Disse er
også meget talrigt til stede i gengivelsen hos Olaus Magnus af et
nordisk dystridt (se side 422).
I reglen var der flere priser eller „danker“, som de kaldtes: „tapperheds-danken“, „anstands-danken“, „de fleste træfferes-dank“,
„jomfruernes-dank“ osv. De uddeltes på samme vis. Dog synes det
ikke at have været skik, at fyrstinder overrakte prisen til adelsmænd. Da således i København år 1596 Frederik Rosenkrantz var
blevet tilkendt „de fleste træfferes-dank“ og Jakob Lykke „jomfruer
nes-dank“, overraktes disse dem ikke af „kongelige og fyrstelige
fruentømmer“, således som sket var med de øvrige priser vundet af
fyrster, men de måtte nøjes med at modtage dem af to af dronnin
gens jomfruer.150
Om turneringers hyppighed i Norden danner man sig lettest et
begreb ved at efterse, hvor mange der vides at være blevet holdt
f. cks. i løbet af 50 år. År 1545 lod Christian III i Kolding holde
en turnering i anledning af sin søns barnedåb.151 På rendebanen
sammesteds indøvede år 1548 alle de danske adelsmænd sig, der
skulle ledsage prinsesse Anna til Sachsen. År 1559 holdtes der i
anledning af Frederik II’s kroning ringrenden på Københavns
Amagertorv og dagen efter dystridt på Gammeltorv. År 1561 hold
tes turnering i Stockholm i anledning af Erik XIV’s kroning. Så gik
der en lang tid hen, førend den næste blev holdt. Man havde nok
at gøre med at kæmpe for alvor i syvårskrigen 1563-70. Det lader
ikke til, at nogen turnering har været påtænkt hverken ved Frede
rik II’s formæling eller ved Christian IV’s dåb. Først i året 1585 blev
en større turnering holdt i Västerås i anledning af Johan III’s bryl
lup.152 År 1586 var en lignende påtænkt i Danmark, men opgaves
atter.153 Først ved Christian IV’s kroning 1596 blev den gammel
dags fest i al sin pragt fejret i Danmark, idet der ganske som ved
Frederik II’s kroning blev holdt dystridt på Gammel torv.
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Til dette billede har Olaus Magnus vistnok haft et ikke-nordisk forlæg,
så fremstillingen må tages med forbehold. Kamppladsen er omgivet af et
plankeværk, der tillige fungerer som tilskuerplads. Rytterne sidder på
skaberakklædte heste og tager sig drabeligt ud med deres fjerprydede
hjelme; men to narre danser omkring dem og sørger med deres kunster
for, at forestillingen får et tilpas uhøjtideligt præg.
Således set synes turneringernes antal ikke så synderlig stort.

Dette står dog måske i forbindelse med, at man ved „turnering“

efterhånden blot forstod ridderspil, der overværedes af fremmede
fyrster. At det ikke skortede på lysten til at foranstalte sådanne, kan

ses af Frederik II’s indbydelse til den påtænkte turnering år 1586.

Den begyndte således: „Vid, at vi udi tilstundende sommer for
mode hid ind udi riget til os nogle fremmede herrer og fyrster.

Og efterdi nogle vore kære undersåtter har angivet, fordret og be
gæret hos os, at vi til den lejlighed ville anrette nogle ridderspil

med turnering, spærbrækken, ringrenden og andet sådant ridder
spil, eftersom det her udi riget tilforn og endnu uden riget fast alle
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vegne er almindelig brug og sædvane til sådanne herrers og fyrsters
sammenkomst, da have vi os det ladet vel befalde“ osv.154
Foruden disse større hovedturneringer må man imidlertid tænke
sig en mængde dystridt afholdt, der dannede en slags mellemting
mellem øvelser og festspil. Dette var ikke blot i og for sig nødven
digt, for at de pågældende kunne bevare færdigheden, men det
fremgår tydeligt nok af flere derom udstedte kongebreve. Der går
sjældent længere tid hen, uden at de kongelige turnersager sendes
fra København så til Nyborg, så til Koldinghus osv. Især synes
rendebanen ved Koldinghus at have været flittigt benyttet.155 Også
fra Sverige hører vi tale om lignende forsendelser af turnertøjet. ved
lejligheder, hvor der ikke har været nogen større turnering.156
Spørger vi om deltagerne i turneringen, så ligger det i sagens na
tur, at det måtte være mænd. Kun en eneste undtagelse herfra om
tales, og det er endda et spørgsmål, om vi i dette tilfælde er beret
tigede til at se andet end et sagnagtigt udtryk for nationalhadet
mellem svenskere og polakker. Da den svenske prins Sigismund år
1587 kronedes i Krakow som konge i Polen, fortælles der, at en polsk
adelsmand ved den i den anledning afholdte turnering viste sin
foragt for den ny konges fædreland ved at love at ville besejre hver
en svensker, der vovede sig frem. Lidt efter mødte en svensk ridder
med lukket hjelmgitter og modtog udfordringen. Polakken kastedes
af sadlen, og da sejrherren aftog sin hjelm, viste han sig at være en
kvinde.157
Pålideligere er hvad vi ved om mændenes deltagelse. Heraf frem
går det da først, at de indenlandske deltagere vel af navn indbødes,
men i virkeligheden fik befaling til at give møde. Kun meget sjæl
dent hører vi tale om, at enkelte fritoges, som f. eks. Niels Krabbe
og Ove Juel, der begge var tilsagt til turneringen i København
1596, men atter blev fritaget, dog med befaling til at møde med de
res folk.158 Ellers hjalp hverken alder eller andre forretninger, de
ældste mænd måtte møde fuldt såvel som kongens unge hofsinder.
Fælles for alle var at tilsiges med så og så mange ryttere, to til ti
eller tolv, alt efter omstændighederne. Ved første øjekast skulle
man tro heri at finde forklaringen til de gamles deltagelse i tur
neringen: de mødte vel, men lod i virkeligheden deres svende
kæmpe i stedet for sig. Dette var dog langtfra tilfældet. Den første
hovedregel var netop, at kun adelsmænd måtte kæmpe, i hvilken
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Optog under bryllupsfestlighederne i København 1634. Som et storslået
forspil til de ridderlige lege gjorde deltagerne deres entré i fantastiske
forklædninger. Sagnhelte og historiske figurer fra det klassiske Græken
land og Rom var de foretrukne figurer; men den her gengivne indtogs
scene har hentet sit emne i nærorientens historie i middelalderen. Man
viser, hvorledes mongol-khanen Timur Lenk førte sin besejrede fjende,
den tyrkiske sultan Bajazid, rundt i et bur. Rollen som den fængslede sul
tan blev spillet af hertug Frederik - den senere Frederik III.

anledning de straks, når de kom ind på banen, skulle nævne deres
navn og lade deres våbenskjold ophænge.159 Deres svende havde
under selve turneringen ikke andet at gøre, end at en eller to af dem
måtte optræde som tjenere („patriner“) på banen. Ellers brugtes de
kun i de mange optog med samlede rytterskarer, der altid fandt sted
ved slige fester. De gamle rigsråder var da med ikke blot af navn,
men også af gavn. I virkeligheden lå der bagved den hele ordning
ganske den samme tankegang som vi før omtalte med hensyn til
kongens person: En mands værdighed til at beklæde de højeste stil
linger i landet stod i bestemt forhold til hans færdighed i at føre
sværd og lanse. I katolicismens sidste tid var ikke få af de øverste
embedsmænd, kansleren f. eks., på grund af deres gejstlige stand fri
taget; nu skares alle over én kam. Intet viser måske forskellen mel
lem datids og nutids tankegang i et tydeligere lys end netop dette
forhold. Man omsætte blot betegnelserne rigsråd, lensmand og hof
sinde i nutids udtryk, og det vil falde os vanskeligt at bevare alvo-
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ren, når vi skal tænke os ikke blot alle kammerjunkere, unge og
gamle, men landets amtmænd og det samlede ministerium til hest
på Gammeltorv under folkets bifaldsråb, forsøgende på at støde
hinanden af sadlen. Tanken om, at sligt skulle være målestok for
en mands dygtighed til at beklæde sit embede, var selvfølgelig for
datiden, men forekommer ikke os i samme grad indlysende.
Få forhold blev dengang taget så højtideligt op for ramme alvor
som dystridt og turneringer. Kun ét sted undgik heller ikke de, så
lidt som alt andet mellem himmel og helvede, at blive opfattet
komisk. Det var i datidens store billedbog, de kirkelige malerier.
Omstående billede fra en kirke i Vårmland, malet vistnok omkring
år 1500, viser en ikke uvittig driven løjer med det hele (side 427).

En våbenøvelse af lavere art end turneringerne var de såkaldte
fægteskoler. Herved forstod man en forestilling i våbenbrug, ved
hvilken lejede fægtemestre optrådte, men hvor hovedinteressen dog
i reglen vistnok knyttede sig til, at tilskuerne, bragt i ånde ved synet
af kampen, lod sig rive med og selv udfordrede fægtemestrene. Be
tingelsen for den hele art forestilling var i rigeligt mål til stede,
idet udenlandske fægtemestre, snart enkeltvis, snart i hele bander,
synes at have strejfet landene rundt, og ligesom beriderselskaber i
vore dage holdt sig til, hvor der kunne ventes en større tilstrømning
af mennesker. Som alle datidens lege eller skuespil af lignende na
tur drejede også disse sig om penge, idet dels selve de optrædende
kæmpede for og om penge, dels tilskuerne indbyrdes væddede om,
hvilken af parterne, der ville vinde.
Såvel ved Frederik II’s kroning som ved hans bryllup og senere
ved Christian IV’s kroning holdtes der sådanne „fægteskoler“.100
De beskrives så temmelig ens. Om den år 1559 hedder det f. eks.:
Om fredagen der opslagen da blev
for kongen og andre fyrster så gæv’
en „fægteskole“, i hvilken der komme
mange ædle mænd og krigsmænd fromme.
I ridderlig kunst de øvede sig,
de sloges tilsammen så mandelig
med lange spids [spyd], stænger, thesaker [dolke] og sværd
Der brugtes mange værger udi den færd,
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der gaves ud mangen god puf så grand,
at blodet en part om øjnene rand.
Der finge da somme stor pris og ære,
en part fik store hug hjem at bære.
En part gik af med daler og guld.
Og somme blev slagne slet huden al fuld.
Man siger, at hvilken mand som lege vil,
han må og tænke, han skal sætte til.
Da denne her fægten nu havde en ende.
Tog fægtemesteren sit sværd udi hænde
gjorde der parade skøn og statelig,
han vidste dermed at vende da sig.
Dermed blev det besluttet da så,
oo'o hver monne i sit herberge
00 oå.
Under Christian IV’s mindreårighed opmuntrede regeringsråderne
meget hyppigt den unge konge ved at lade holde „fægteskole“ for
ham. I året 1591 f. eks. fik Baltzer von Stettin den 2. juli lov til at
„anslå en fægteskole på Københavns Slot“ for prinsen, og denne fik
80 kroner til at uddele til fægterne og 40 kroner til at skænke Balt
zer ekstra „for hans ringe vilkårs skyld og hans lange rejse og tæring
fra Tyskland herind i riget“. Forestillingen har øjensynlig moret
Christian IV, thi allerede dagen efter måtte den gentages, og han
uddelte atter 80 kroner blandt fægterne. Den 27. i samme måned
opholdt Christian IV sig på Kronborg og modtog her et holstensk
gesandtskab. Et som det lader endnu fuldtalligere fægteselskab
havde meldt sig, og for at gøre ære af gesandterne lod man holde
„fægteskole“ for dem. Fem dage efter stod på Kronborg det store
dobbeltbryllup, som prinsen fik tilladelse til at lade bekoste for de
to nabo-lensmænd, Morten Venstermand på Frederiksborg og Dit
lev Holck på Københavns Slot. Også ved denne lejlighed optrådte
samme selskab og forlystede gæsterne med en „fægteskole“. For
begge disse forestillinger lod Christian IV ved sin hofmarsk Pre
ben Bille uddele 240 kroner blandt fægterne. Endnu medens Chri
stian IV i september opholdt sig på Kronborg, meldte sig et nyt sel
skab og holdt fægteskole for ham, og da i begyndelsen af december
et mecklenburgsk gesandtskab modtoges på Københavns Slot, op
trådte et lignende selskab hos den unge konge i gesandternes nær-
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En parodi på en turnering i Södra Råda Kyrka i Värmland: en gedebuk
og en gris krydser lanser, medens en gris blæser i et horn. (ATA, M. Bratt
Gustafsson fot.).

værelse. Ganske tilsvarende forhold vedvarede de følgende år igen
nem.161 At forlystelserne var ens Europa over, kan ses af Chri
stian IV’s dagbog fra en senere tid under hans ophold hos hans
svoger kong Jakob af England. Ved den 30. juli hedder det: „Blev
der holdt fægteskole, og om aftenen agerede på pladsen i Sommer
set house.“162
Under Christian IV’s regering kom måske som følge af disse hans
ungdomsindtryk våbenøvelser til fods mere til ære og værdighed.
Tidligere havde kun lejede fægtere, og hvo der lod sig friste til dyst
med disse, optrådt i fodkamp, men fyrsterne selv var kun tilskuere.
Ved Christian IV’s kroning f. eks. turnerede fyrster og adelsmænd,
og det var kun drabanter, der sloges til fods.163 Men ved festlig
hederne i året 1634 deltog to af Christian IV’s sønner, den senere
Frederik III og hans halvbroder Christian Ulrik, begge i fodkamp.
Kampmåden mindede en del om turnering, idet man i slotsgården
først kæmpede to og to med lanse og sværd over en skranke, der ad
skilte de stridende, og bagefter begge partier i samlet flok gik løs
på hinanden. Ved dette sidste sammenstød var skranken fyldt med
skud og troldkærlinger, der gik af i ansigtet på de kæmpende. Fre
derik III fik som tidligere omtalt tapperhedsprisen, fordi han med
brændende støvler og svedent hår holdt sig længst på sin post.164
Medens det ved alle disse øvelser mere eller mindre var kongen
og adelen, der gav forestilling for folket, så gav ved andre lejlig-
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Som andre og senere nordiske historikere kunne også Olaus Magnus i
sit folk tydeligt genfinde de gamle nordboers utæmmelige kampglæde og
urokkelige tapperhed. De to klingekrydsende herrer her på billedet synes
parat til at give tilskuerne til venstre en stor oplevelse. I det 16. århun
drede herskede den såkaldt „tyske fægtekunst“, der udøvedes med lange
tohåndssværd. Den var vel mindre elegant end den senere fleuretfægt
ning; men den stillede store krav til kropsstyrke og hurtighed.

heder

menigmand styrkeprøver

til bedste, og kongen og adel ud

gjorde de fornøjede tilskuere. Det var overhovedet et særkende for

tiden, at de optøjer og udskejelser, som man nu til dags ved hjælp
af politi søger at holde borte fra offentlige forlystelser, dengang

just ansås for morskabens naturlige udslag, det fælles folkelige,

hvori alle stænder forstående mødtes.

Slagsmål

hørte derfor til over

alt, hvor landsfaderen på mere højtidelig vis samledes med sit folk.

Der blev enten ligefrem givet anvisning herpå af kongen selv, eller
hans opbrud var tegn til, at det brød ud som en afskedsfanfare. Et
par eksempler vil gøre os denne så fremmede tankegang mere tyde-
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lig. Når kongen efter kroning eller lignende s:ore højtideligheder
red fra kirke, fulgte gerne tæt efter ham, eller red umiddelbart
foran ham, herolder, som kastede nyslagne penge i grams. Umiddel
bart omkring kongen fremkaldtes der således slagsmål overalt, hvor
han kom frem. Ved den store forleningshøjtidelighed på torvet i
Odense 1580 gav kongen selv signalet til kampens udbrud, idet han
efter med egen hånd at have holdt på „blodfanen“, medens han
lydeligt udtalte forleningsordene, lod herolden kaste fanen i grams
ud iblandt tilskuerne og gjorde ligervis både ved den slesvigske og
den fehmarnske fane. I et nu var alt omkring tribunen en eneste
bølgende, larmende mængde, alle sloges om blot at få en stump.
Som den gamle beretning siger: „Fanerne blev med stort anskrig
og jubel af folket angrebet og efter gammel vis og sædvane udi
stykker revet, og hvo noget deraf bekom, holdt det for en synderlig
raritet og amindelse.“105 Kongens opbrud ved denne som ved alle
lignende lejligheder foregik ikke som i nutiden med militær orden,
men idet Hans Majestæt opstod og gik ned af tribunen for at bestige
„sin grå tyrkiske klepper“ væltede en forvirret hob sig ind mod
tribunen for at rive den og klædet, hvormed den var betrukket,
i stykker. Ikke blot folk i almindelighed, men soldaterne, ja kongens
egne drabanter tog del i denne storm. Den officielle skildring af
kongens borttog lyder derfor således: „Opstod Hans kongelige Maje
stæt osv. Midlertid have drabanterne, soldaterne 02; den gemene
mand afrevet det røde, omhængende klæde, og det med hug, slag
og blodige fingre delt og parteret sig imellem.“160
Selv en så fjern anledning som de fattiges bespisning ved store
fester benyttedes til at få denne form for underholdning frem. De
fattiges bespisning ved Christian IV’s kroning skildres f. eks. så
ledes: „På Amagertorv var en herlig post gjort, gennem hvilken rød
og så blank vin nogle hele tønder udløb, som alle og hver, der ville,
af tog. På et andet sted, ikke vidt derfra, blev en hel stor okse stegt
på et spid, som med adskillige slags vildt og fugle spækket og fyldt
var. Af denne ville den gemene mand have et stykke, og derfor om
samme steg udi Kongelig Majestæts og andre medfølgendes konge
lige og fyrstelige personers åsyn tappert reves og sloges om. Dog
blev der ingen ihjelslagne eller hårdeligen lemlæstet, som vel ellers
udi sådan forsamling plejer at ske, uden at nogle fingre bleve udi
løbet; og andre passelige amindelses-tegn deraf bekomme.“107
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Den samme tid måtte selvfølgelig sætte pris på alle halsbræk
kende kunster og færdigheder. Iblandt disse synes linedans at have
været særlig yndet. Især når herredag holdtes, var der gunstig lej
lighed for denne art forestillinger, idet mange velstående da var
samlet i reglen ved sommertid og i en større by. Øvrigheden hjalp
efter evne ved at overlade kunstnerne offentlige bygninger til at
spænde tovet imellem. En af de mest bekendte forestillinger var
den, der gaves på herredagen i København 1586, hvor linedanseren
gik på et tov fra Frue Kirketårn til rådhustaget. Tilskuere af for
skellig alder, blandt andet den niårige Christian IV, har efterladt
optegnelser om begivenheden.168 En linedanser i København i
sommeren 1594 synes nær at være kommet for silde, idet herredagen
endte den 7. juni, og han først optrådte den 8. Måske har han op
givet at trække tilskuere den 7. juni, da man på denne dag gratis
kunne få sørøveren Jakob Rostrups halshugning at se. Dagen efter
gik linedanseren på et tov fra „Blåtårn“ på Københavns Slot ned
til den kongelige have.169
Mere overraskende end at gå på line var dog det kunststykke
uskadt at springe ned fra et tårn. Også denne idræt ses at være ble
vet øvet, men desværre er biomstændighederne ikke tydeligt angi
vet. Vi kan da ikke med bestemthed afgøre, om man måske allerede
da har kendt brugen af faldskærm, eller hvori hemmeligheden
egentlig har bestået. Det var Erik XIV, der ved sin kroningsfest be
redte sine gæster et så sjældent skuespil. Den i sin korthed højst
uklare beskrivelse lyder således: „Noget før aftensmåltid så man for
tidsfordriv flyvekunst, idet én fløj ud af lydhullet på kirketårnet
og ned på slotsbakken. Efter dette spektakel gik alle til aftensmål
tid.

En afveksling mellem de forskellige arter menneske-slagsmål var
det at lade dyr være hovedpersonerne. Dyrekampe omtales hyppigt.
Ved Erik XIV’s kroning f. eks. blev der givet to forestillinger af
denne art. Første dag slæbtes to bjørne ind på banen og otte hunde
hidsedes på dem. Bjørnene forsvarede sig kraftigt, og hundene blev
til sidst så ilde tilredt, at de ikke mere var til at få frem. I løbet af
natten døde dog også den ene bjørn af sine sår. Næste dag førte
man en bjørn og en tyr ind, og imod dem hidsedes der så en mængde
hunde, bjørnen og tyren var dem overlegne og drev dem tilbage.
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Den vidtberejste Olaus Magnus fortæller begejstret om bjørnetæmmere,
der optrådte med bjørne fra Litauen. Her ses en såkaldt bjørnedans. Det
var snarere musikanterne til højre, der skulle følge bjørnenes rokkende
gang, end bjørnene, der fattede musikken. Bjørnen til venstre holder
mellem forpoterne en skål, hvori den indsamler penge.
Stor jubel vakte det hos hoffets herrer og damer at se, hvorledes

under denne kamp forbundsfællerne undertiden forglemte sig, og
tyren for mod bjørnen, stødte den med hornene og jagede den.171
I et brev af 1593 skriver Christian IV fra København: „I går kunne

du her have set et mærkeligt syn: tre jagthunde hidset på en ulv.

Ulven drev dem med stor tapperhed tilbage. Hvis du kommer igen

om et par dage, skal jeg fornøje dig med samme skuespil.“172

Norden var i øvrigt ikke ene om denne art forlystelse, også i Tysk

land og især i England dreves den med iver. Om England fortæller

en rejsende i slutningen af det 16. århundrede, at det var alminde
lig skik her at holde dyrekampe,173 og under Christian IV’s besøg

i London år 1614 søgte man da også at adsprede ham ved at lade
bjørne og tyre slås.174 I Danmark blev man ved med denne art
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kampe indtil ind i det 18. århundrede. I en dagbog hedder det så
ledes ved den 26. oktober 1707: „Blev på ridebanen ved Køben
havns Slot en artig dyrekamp anstillet imellem en grum tyr og nogle
bidske hunde, item imellem en bjørn og en hest. Denne lystighed
anstilledes prins Carl til ære på hans fødselsdag.“175
Under sådanne omstændigheder var det ret forklarligt, om man
kunne komme til at tage fejl og forveksle efterligning med virkelig
hed. Ved et skuespil på slottet i Stockholm mødte engang en af
slægten Thott temmelig beruset, og da scenen just forestillede en
bjørnejagt, blev han ivrig og hidsede sin store hund derop, hvor
den også troligt faldt an, så at, som den gamle beretning udtrykker
det, „komedien på et hængende hår var endt som tragedie“.176
I Norge dreves dyrekampene under en form, der ikke synes at
have været brugt i Danmark og Sverige, men derimod vel på Island.
Den bestod i at lade hingste slås indbyrdes. Allerede i sagaerne om
tales denne skik. Kampene kaldtes for „heste-ting“ og holdtes gerne
på en slette med højder i nærheden, på hvilke tilskuerne, især kvin
derne, tog plads. Store skarer mødte for at overvære skuespillet, og
længe i forvejen havde ofte ejere af kraftige hingste med „kamp
tænder“, det vil sige særligt store og skarpe fortænder, sat hinanden
stævne. Hingstene førtes parvis frem, og for at hidse dem mod hin
anden plejede man at trække en hoppe forbi til stridsemne. Når de
da var kommet så vidt, at de rejste sig på bagbenene og begyndte at
bides og sparkes, skulle den mand, der ledte hingsten frem, støtte
den bagfra, hidse den og drive den fremad med sin stav, såfremt
den trættedes. Så han sit snit, gav han også gerne modpartens hingst
et ordentligt slag med staven, når sligt kunne se ud som en fejl
tagelse eller et nødvendigt selvforsvar. Det var hyppigt ejerne, der
selv førte hingstene frem, og meget ofte hændte det, at de to mænd
hver bag sin hingst selv ophidsedes og kom i kamp med deres stave,
når den ene mente, at den anden unødvendigt mishandlede hans
hingst. Beskikkede dommere skulle afgøre, hvilken hingst der havde
sejret, hvis dette ikke var synligt for alle, ved at den ene lå død på
kamppladsen.
Disse gammeldags kampe holdt sig endnu i det 16. århundrede
i flere fjeldbygder. De kaldtes for „skej“, og de sidste uger i august
måned ansås for den rette tid hertil. Om Fyrisdal i Øvre Telemar
ken, hvor „skejstenene“ den dag i dag påvises, fortæller biskoppen
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i Oslo fra sin visitatsrejse år 1618, at på Bartholomæus’ dag samles
en hel hob bønder her med deres heste og lader dem bides par og
par. Almuen antager, at det år, hvori hestene bides vel, skal blive et
godt år og omvendt. Lige ned til år 1820 holdt hestekampene sig
i Valle i Sætersdalen. Her benyttede man to frie pladser ved præste
gården dertil. På den ene, „skejvolden“, hidsede man hingstene par
og par og lod dem kæmpe, til de ikke kunne mere. Derpå gik man
over på den anden side præstegården til „leikvolden“, hvor man
holdt væddeløb med de tiloversblevne heste. Der brugtes ingen sa
del, hestene piskedes frem i firspring, og mangen gang kom både
mennesker og dyr til skade. Forgæves søgte præsterne at få almuen
til at høre op hermed, især de gamle bønder var ikke at formå til at
opgive deres hestekamp og kapridning. Først omkring år 1820 lyk
kedes det præsten Musæus at få skikken afskaffet.177
Til disse dyrekampe i Norden svarede forhold til daglig, der
tog sig langt glubskere ud, end vi nu er vant til. I Københavns
Slotsgård stod således en ulv i lænke,178 på Frederiksborg en bjørn,
endda kun bundet i reb.179 Frederik II anskaffede sig år 1562 en
løve, og befalede „den en god karl tilskikket, der kunne tage under
visning, hvorledes man med hende skal håndtere“;180 et par år
forud havde han forskrevet to levende losser fra Norge.181 År 1586
fik Johan III sig ligeledes en løve, der blev ham foræret af en en
gelsk herremand og stod foreløbig forvaret i kæder, indtil den
kunne få sig et ordentligt hus.182 Om Corfitz Ulfeldt berettes det,
at han lod nogle isbjørne hente ned fra Spitsbergen til København
og morede stundom sig og sine venner ved at lade samme isbjørne
svømme i Øresund. Man sejlede da ud med dem, bundet i lange
kæder, indtil man fandt et passende sted, dybt og dog med sand
bund. Her fik isbjørnene lov at springe ud, og det var da ret en
fornøjelse at se dem tumle sig, dykke til bunds og undertiden blive
under vandet et par timer ad gangen.183
Ved siden af så storladne fornøjelser trådte det at glæde sig over
uskadelige dyr næsten i skygge som noget blot hverdags. Sammen
lignet med nutiden er det imidlertid et stærkt fremtrædende fælles
træk hos hin tid, at man elskede dyr og satte pris på at have dem
om sig. Selv dyrekampene er på en måde udtryk for samme kærlig
hed, råheden i behandlingen var jo i virkeligheden ikke større her
end over for mennesker.
28
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Alle slags idræt, der kunne udøves til hest, var populære i det 16. århun
drede - og for resten i alle århundreder, lige til motoriseringen gjorde
hesten til en luksus. Her ses en kapridning over isen. Målet - en fane
med to korslagte pile - står til højre. Hestenes sko er „broddede“ - dvs.
forsynet med pigge - for at de ikke skal skride. (Olaus Magnus).

Enhver, der kunne, holdt dyrehave, hvorved hyppigt forstodes
ikke blot det, vi nu kalder således, men en blanding af en zoologisk
have og en art akklimatisations have, hvis hensigt var at tilvinde
Norden nye dyrearter. Det nærmeste mål var ganske vist jagten el
ler køkkenet. Ad denne vej vandt i det 16. århundrede vildsvinet,
fasanen og kalkunen borgerret i Norden. Men ofte lader der sig
ikke påvise noget bestemt formål. Glæden over formernes forskellig
hed, trangen til omplantning og nyskabning synes her ganske i al
mindelighed at have gjort sig gældende. Blandt de mest bekendte
dyrehaver må i første række nævnes Frederik II’s ved Frederiksborg
og Erik XIV’s ved Stockholm.184 Af disse var Frederik II’s den mest
storartede. Her fandtes losser og hvide ræve, kameler, urokser, bøf-
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ler, elsdyr, mulæsler, skovæsler, alle slags udenlandske hjorte og får,
aber, kaniner, hvide påfugle, papegøjer, kolibrier osv. Så vidt man
kan skønne, var flere af staldene, burene og fuglehusene pragtfuldt
udstyret, og især omtales et øparti som det smukkeste af det hele.185
Iblandt dyrene både her og rundt om på slotte og borge var der
to arter, der omfattedes med ganske særlig interesse, det var de to,
der hilstes som bud fra de ny opdagede verdensdele: papegøjer og
aber. Man kunne ikke blive træt af at beundre de førstes fjerpragt
og taleevne og de sidstes kostelige fagter. Tolderen i Helsingør var
den, der forsynede Norden og modtog bestillinger. De betaltes tit
med betydelige priser fra 30, 40 til 200 kroner stykket. Disse indkøb
var ingenlunde den letteste side af tolderens virksomhed, hvad en
ten så kongen selv var til stede - „købt en grå papegøje, Hans Maje
stæt selv beså, for 64 kroner“, - „end efter sammes befaling købt en
grøn papegøje for 56 kroner“ - eller der blot kom skriftlig befaling
til at skaffe en brasiliekat, nogle aber, „en marekat, den smukkeste,
du kan bekomme for et skjelligt værd“ osv.180
Det synes at have hørt til standsmæssigt udstyr at kunne møde
med en papegøje på hver side, af forskellig farve. Prinsesse Anna
fik år 1548 en grøn og en grå med sig, naturligvis fra Helsingør.187
Dronning Sofie fik sig år 1574 to af lignende farver.188 Aber var
derimod herre-adspredelse. Peder Oxes marekat var bundet med
sølvlænke.189 Da den lille prins Ulrik år 1592 drog til Mecklen
burg, hvor han skulle opholde sig i længere tid, befalede enkedron
ning Sophia tolderen i Helsingør at se at skaffe „en smuk brasilie
kat, som er under ansigtet hvid“ og sende efter ham til underhold
ning.190 År 1607 anskaffede Christian IV sig til sit eget behov to
brasiliekatte, der betaltes med 400 kroner.191
Ved siden af alle disse vilde og udenlandske dyr faldt naturligvis
de tamme og hjemlige igennem. Og dog var der nogle også af dem,
der omfattedes med en ganske særlig interesse og indtog en halv
familiær stilling. Det var heste og især hunde. Hvad der holdt he
stene noget på afstand, var, at de på de fleste gårde levede ofte hele
året rundt i det fri. Selv hvor de kom i stald, bandtes de ikke i bås
herinde, men gik - som endnu brugeligt på Island - frit omkring.
Dette gjorde dem, hvor meget man så end kælede for dem, mindre
let omgængelige end nutildags. Hundene derimod var med til alt.
Ubetalelige på en jagt eller til blot at opstøve en flygtning. Vagt3.
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Højdepunktet i Hans Kniepers tapetrække med danske konger (se bind I
side 472-477) er naturligvis det tapet, der forestiller Frederik II selv.
Knieper har her fremstillet kongen og hans søn prins Christian omtrent
som på de samtidige, også af Knieper udførte portrætmalerier (se bind II
side 292 og 473). Som staffage er i baggrunden gengivet til venstre Kron
borg, til højre Frederiksborg. Ved kongens fødder sidder en stor jagt
hund, der tilkaster sin herre hengivne blikke. På halsbåndet ses bogstaver
ne TIW. De står for Frederiks tyske mundheld: Treu ist Wildbradt, dvs.
troskab er dyresteg. Bag prins Christian tripper en moppe-lignende skøde
hund - åbenbart oplagt til leg. Knieper har omhyggeligt afvej et forhol
det mellem de to personer og deres hunde: voksen konge - stor hund,
lille prins - lille hund. (Nationalmuseet).

somme i gård som i stue det hele døgn igennem. Børnenes lege
kammerat, malkepigens fortrolige, svendens adspredelse. Sådan en
knægt sad med samme kåde værdighed på bagbenene for et kødben
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i herrens kammer og så sørgmodigt deltagende sin husmoder ind i
øjet, stjal sig en plads med ved kaminen, lå, om det så kun var en
puddel, trolig på langs af sin herre for at dele hans gigt, og vidste
at humme sig, når det begyndte at gå for livligt til med ølkanderne.
Der var da ikke et hus så rigt eller ringe, at hund jo var husven og
part af familien. På større gårde holdt man mange arter og vågede
over opdrættet. Hos småfolk nøjedes man med en enkelt, hverken
ren i race eller skind, og delte sin fattigdom med den.
Hvor godt hunde og mennesker kunne sammen i hin tid lader
sig prøve på mange måder. Sjældent gik man vel i Norden til sådan
yderlighed som i sydlige lande og forvandlede hjemmet til en blot
plejeanstalt for hunde. Men omvendt fandt man sig i byerne med
mærkelig tålmodighed i, at hundeholdets overskud også havde et
vist krav på at respekteres. Gadens frie hunde dannede en slags
femte, sjette stand, der tillod sig mange bøllestreger, fik svar på til
tale, men førte i det hele et ubundet og lystigt liv.
Aber havde nyhedens interesse og var en modesag, men kunne dog
i pudsighed ikke sammenlignes med en menneskelig nar.
Til at være en god nar hørte først og fremmest at have en natur
fejl, der på forhånd kunne friste til latter, usædvanlig lidenhed
f. eks. parret med fordrejede træk, stærk skævhed i bygningen eller
lignende. Dernæst krævedes som afgørende betingelse et skarpt og
hurtigt hoved. Hvor begge disse forudsætninger var til stede, kunne
opdragelse gøre resten.
Denne bestod i god pleje og en form for behandling, der skiftevis
lod vedkommende være sin herres fortrolige, næsten ven, og i næste
øjeblik prisgav ham til et helt selskabs håndgribelige spot. Således
udvikledes den underlige blanding af snuhed, fortrykthed, næsvis
hed og virkelig overlegent blik, der i reglen udmærkede narren og
gav ham en ganske egen stilling i huset, den eneste, hvem man bød
alt, og af hvem man tålte alt.
Den skik at holde en dværg eller nar var meget udbredt. Erik XIV
havde en hofnar, der hed Herkules, og som blandt andet spillede
godt på violin.192 Christian III og hans dronning Dorothea synes
ligefrem at have samlet herpå. Kongen havde de tre dværge Mar
kus, Noah og Peter, og samtidig havde dronningen én dværg og tre
dværginder.193 Dværgen Peter blev vistnok meget gammel, over-
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levede Frederik II og gik ved hans død i arv til enkedronning So
fie.194 Denne fik af Frederik II i foræring en dværginde, en præste
datter fra Fyn. I sit brev desangående skrev kongen, at dronning
Sofie „var til sådan en belystiget“, og „at han nådigst forså sig, at
pigens fader ej skulle vægre eller benægte os i samme vores nådig
ste vilje og begæring, synderlig efterdi vi nådigst ere til sinds hende,
som det kunne være hendes lejlighed, sømmeligt at underholde“.195
Den svenske dronning Katerina Jagellonica havde ligeledes en
dværginde, der var hendes fortrolige.190 Tycho Brahes nar hed
Jeppe.197 Om sit besøg på Nykoping Slot hos den svenske enke
dronning år 1618 skriver Sigvard Grubbe således: »Ved middags
bordet var enkedronningen, hendes søster, marskalken Mathis Soop,
Åke Axelsson og narren Michette, som de kaldte „grotfyrsten“. Han
var blevet fanget i krigen mod russerne og bildte sig ind, at han var
arving til det moskovitiske rige; for resten var han en meget vittig
person og hans klædning kongelig.“198
Hvad måden at skaffe sig narre på angår, så har vi allerede om
talt Frederik II’s brev om præstedatteren i Fyn. Et andet lige så op
lysende eksempel afgiver Konsistoriums forhandlingsprotokol for
året 1614. Heri hedder det: „Jens Bille begærede en af Universite
tets tjenere, som er noget vanvittig, til en nar, og ville give en an
den bondesøn i stedet, hvilket blev ham bevilget.“199 Fra Tyskland
ved vi, at der var stærk efterspørgsel efter dværge. Hertug Albrecht
af Preussen blev ofte anmodet om at skaffe sådanne, f. eks. af land
grevinden af Leuchtenberg, der lovede „at ville holde vedkom
mende, som om det var hendes eget barn“. Da hertug Albrechts
land selv var afsøgt, henvendte han sig ved sin hofmarsk til Masovien, blandt andet fordi han gerne ønskede at sende en i foræring
til kongen af Danmark.200 Det står måske i forbindelse med denne
dyrtid på dværge, at man i Danmark synes at have forsøgt en hjem
lig tillægsmåde. I hvert fald lod Christian III, sin dværg Markus
ægte en dværginde, rimeligvis en af dronningens tre. Vi ved kun, at
brylluppet stod år 1551 og at bruden var iført rød kjole - „4 alen
rødt engelsk til den dværginde, som var lille Markus’ brud“, hedder
det blandt udgifter i statsregnskabet201 - men vi kender ikke no
get til parrets senere skæbne.
Om disse væseners stilling til daglig afgiver narren Jeppe hos
Tycho Brahe et ret oplysende eksempel. Han var dværg og synes til
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Alvorsmanden Olaus Magnus må næsten overvinde sig selv for at fortælle
om gøglere og narre. Han nærede alle datidens fordomme mod udøverne
af dette „usle fag“, der alene takket være udbredt tåbelighed var i stand
til at opretholde eksistensen. Med særlig foragt nævner han en vis „Suikart“, der skal have været hofnar hos Christian II og i kraft af sin ond
skabsfuldhed opnåede en fordærvelig indflydelse. At Christian II skulle
have haft den nederdrægtige Suikart i sit brød er sikkert kun et løst rygte.
Måske foreligger der en forveksling med den norske dværg Lukas, der
fulgte sin herre i fangenskab på Sønderborg Slot, og som måtte bøde
med livet for sin delagtighed i et mislykket flugtforsøg.

dels at have været sindsforvirret, i det mindste kunne han i lange
tider sidde og snakke uafbrudt aldeles usammenhængende. For

uden at tjene til løjer nød han imidlertid både god behandling og
en ikke ringe anseelse. Når Tycho Brahe spiste, sad han ved hans

fødder og modtog sin føde at sin herres egen hånd. Såvel Tycho
Brahe som hans disciple antog ham for at være fremsynet og rettede

sig gerne efter hans råd. Når nogen blev syg på Hven, tyede man
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til ham for at få at vide, om den syge ville komme sig eller ej, og,
efter hvad der påstodes, slog hans udsagn altid til. I behandlingen
af bønderne på Hven fulgte Tycho Brahe ofte Jeppes råd og stod
sig derved. Engang da to af Tycho Brahes sendebud havde været
i København, råbte Jeppe under måltidet til sin herre: „Se, hvor
de vaske sig derude!“ og da Tycho Brahe sendte folk op i tårnet på
udkig, viste det sig ganske rigtig, at båden drev med bunden i vejret.
Selv når Tycho Brahe var borte fra Hven, og disciplene slog gæk
ken løs, tabte Jeppe ikke helt sin anseelse. Gentagne gange havde
han nemlig advaret dem i rette øjeblik ved at råbe: „Junker på lan
det“, og det havde da vist sig, at Tycho Brahe virkelig mod forvent
ning var på vejen hjem, så at det var på høje tid at bringe alt i or
den igen.202
Frederik II holdt foruden en dværg også en kæmpe. Det var en
skåning ved navn Erland, der både i størrelse og anseelse langt over
gik alle andre. At kongen kunne have god brug for en sådan var
indlysende nok, og han beholdt ham derfor også, som det hedder:
„i langsommelig tid som et stort under og spektakel blandt sine
jagttjenere“.203
Om den sans for løjer og hele den fornøjelige tone, der har her
sket ved Frederik II’s hof, kan vi endnu delvis danne os et begreb.
Kongen synes kongeligt at have belønnet enhver, der bidrog til den
fælles morskab. Således besidder vi et par breve, hvori Frederik II
udnævner en hofsinde til „kortvillig råd“, som i nutids sprog vel
måtte oversættes ved „kommersråd“, og virkelig forlener vedkom
mende med jordegods i den anledning. Det ene brev lyder således:
„Vi Frederik II gøre alle vitterligt, at vi nu have bestilt os elskelige
Lauge Lykke af Klindstrup for vor kortvillige råd og tjener, så at
han skal være forpligtet, enten når vi kommer udi den egn, som han
er bosiddende, eller hans ærinde og vej fremfalder udi den egn,
som vi have vor hoflejr, eller og når vi ham synderlig lade til os
beskede og forskrive, da os at besøge og af sin begavede forstand
og beskedenhed, som han naturligen og vel med begavet er, op
varte os til tjeneste, tidsfordriv og velbehag, og derudinden sig vil
lig, kortvillig og ufortrøden lade befinde. For samme hans under
danigste pligt og tjeneste have vi nu undt og forlenet ham 5 vore
og kronens gårde i Odderup ved vor købstad Næstved beliggende,
frit og kvit, til så længe vi anderledes derom tilsigende vorde.“ Da-
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tum Kronborg den 26. august 1586.204 Jakob Krabbe til Rydsholm,
ligeledes hofsinde, havde allerede i året 1578 fået en gård i Skåne
i foræring af kongen til løn for sin „kortvillighed“. I gavebrevet
pålagdes det ham „fremdeles sig ufortrøden anstille at gøre os lyst“,
og „hvis Gud forseer ham med arvinger, en af hans sønner da at
opdrage udi lige måde til at bruges både i alvor og skæmt“. År 1581
synes han at være forfremmet til „arvegæk“ og fik i denne anled
ning 46 bøndergårde i Skåne i forlening på gunstige vilkår. Selve
forleningsbrevet, der jo var bestemt til at oplæses for befolkningen
og indføres i de offentlige protokoller, var holdt i den sædvanlige
forretningstone. Men desforuden udstedtes der et privat forleningsbrev af samme dato, hvori det hed, at han fik denne gunstbevisning
„for den kortvillige lyst og tidsfordriv, han har gjort og bevist kon
gen, og hvortil han fremdeles skal lade sig bruge, både når må
nen aftager, og når den tiltager, som en retsindig arvegæk bør at
gøre“.205
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eks.: KB 1588-92: 259-60, 405, 40203, 446-48, 516, 619-21, 832-35 og
KB 1593-96: 116-19.
59. Brød til kgl. maj.s behov: Søndag
for Set. Jacobi dag Lars Bager for
brød 5 sk. 1 alb. Idem for rugbrød
5 sk. 1 alb. For simler 8 alb. Man
dag næst efter for simler 4 alb. Sam
me dags aften simler 5 sk. 1 alb.
Tirsdag næst efter for simler 9 alb.
o.s.v. Malmöhus-Regnskab 1541. R.A.
60. Helsingørs Tingbog 18. September
1577. R. A.
61. Helsingørs Tingbog 18. Maj 1579.
R. A.
62. Helsingørs Tingbog 8. Juli 1588.
R. A.
63. Brødtakster i Helsingør og Køben
havn: Gehejmearkivets Aarsberetninger III 39-46. Helsingørs Ting
bog 23. Februar og 16. Marts 1579.
Kjøbenhavns Diplomatarium II 440
o. fl. st.
64. W. Scharling: Pengenes synkende
Værdi. Kbhvn. 1869. s. 244-49.
65. Kjøbenhavns Diplomatarium II
57866. Helsingørs Tingbog 23. Februar
1579. R. A.
67. KB 1588-92: 141-42.
68. Falck: Staatsbürgerliches Magazin
IX 763-64.
69. Kjøbenhavns Diplomatarium II

373-
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70. F. Barfoed: Falsters Gejstlighed II
255"56.
71. År 1572 bagtes bl. a. i8i/2 læst og
5 tønder brød på denne måde.
Malmöhus Lensregnsk. 1572.
72. Charles d’Ogier: Dagbok öfver dess
resa i Sverige 1634. Stockholm 1828.
s. 2. Peder Claussøn Friis: Samlede
Skrifter udg. af G. Storm. Kristiania
1881. s. 331.
73. Carl Säve: Några Upplysningar
om Dalmålet och Dalallmogens
Folklynne (2. upl. Sthlm. 1855.) s.
6-7.
74. Det kgl. Norske Videnskabernes
Selskabs Skrifter i det 19. Århundre-

de- I 437» 439 og 44».
75. P. Claussøn Friis: Samlede Skrif
ter udg. af G. Storm, s. 134.
76. Se f. eks. KB 1588-92: 402 o. fl. st.
77. Om fladbrød se Peder Claussøn
Friis: Samlede Skrifter udg. af G.
Storm, s. 330-32. Wolf: Norrigia illustrata. s. 115-16.
78. Hans Hildebrand: Sveriges Medel
tid I 229.
79. Kolderup-Rosenvinge: Gamle dan
ske Love IV 248. Samlinger til jydsk
Historie og Topografi II 142.
80. O. Nielsen: Kjøbenhavns Historie
og Beskrivelse I 142 og IV 158-

5981. Kjøbenhavns Diplomatarium I,
467. Troels-Lund: Historiske Skitser
s. 148-54.
82. O. Nielsen: Kjøbenhavns Historie
og Beskrivelse IV 159.
83. Helsingørs Tingbog 4. Maj 1577.
R. A.
84. Kjøbenhavns Diplomatarium II
44585. Om høkerne og torveforholdene i
Helsingør se Helsingørs Tingbog 4.
Maj 1576 og 16. Marts og 6. Juli
1579. R. A.

86. Kjøbenhavns

Diplomatarium

II

14587. Kjøbenhavns

Diplomatarium

I

5/8-79 og 590.
88. Den sædvanlige pris på gropenbrad var „1 sk. før gik“ for pundet.
Bedste lammefjerding „6 sk. før gik“.
Den 11. juni 1582 fastsættes prisen
for „voksne store høns parret „4 sk.
nu gåer“, for en snes æg „2 sk. nu
gåer“. Smign. Helsingørs Tingbøger
år 1576-86. R. A. De for Ålborg
en snes år tidligere angivne priser
(Saml. t. jydsk Historie og Top. II
142-44) er meget forvirrede. Forvir
ringen hæves, hvis man går ud fra,
at i den trykte gengivelse er beteg
nelsen for pendinge blevet forvek
slet med skillingstegnet. I så fald er
priserne her, som naturligt er, noget
lavere end i Helsingør 20-30 år ef
ter.
89. Samlinger til jydsk Historie og To
pografi II 142-44.
90. Helsingørs Tingbog 14. Januar
1577 °g !3- Januar 1578. R. A.
91. Kjøbenhavns Diplomatarium II

44592. Rigens Regnskab 1593. R. A.
93. Nye danske Magazin I 309. „Vi
behøve til vor vinterforsyning på
Em Kloster 4 læster vildbrad“. KB
1556-60: 458-59.
94. „Vi har sendt B. v. Pappenheim
til Skåne for at lade skyde noget
vildt. Tilsig derfor straks den slag
ter, der plejer at slagte for os, at be
give sig til ham.“ ibid: 295. „6 daler
til tre slagtere, der i fire uger var
med på jagten i Københavns Len og
nedsaltede det skudte vildt.“ Rigens
Regnskab 1591. R. A.
95. KB 1584-88: 704-05.
96. F. eks.: KB 1561-65: 69-70, 31213 og KB 1593-96: 707-08.
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97. KB 1561-65: 165-66.
98. Hans Lindenov på Bornholm fik
lov til at lade skyde tre stykker vildt
til sig årlig på øen. Hübertz, Akt
stykker til Bornholms Historie: 526.
1852.
99. F. eks. til Knud Urnes bryllup.
Dronning Sofies Kopibøger 15881617: 9. 1937. Fru Anna Harden
bergs begravelse. KB 1588-92: 144.
Esge Brocks bryllup, ibid.: 188. Ga
briel Kaas’ bryllup, ibid.: 238. Knud
Ruds bryllup, ibid.: 342. Mourits
Podebusks og Holger Ulfstands bryl
lupper. ibid.: 411. Morten Skinkels
bryllup, ibid.: 394. Birgitte Rønnovs
begravelse, ibid.: 451. Ernst Worms
begravelse, ibid.: 761. Birgitte Ro
senkrantz’s begravelse, ibid.: 764.
Otto Rosenkrantz’s velkommen 1.
juli 1592. Danske Magazin V 123.
Fru Karin Stygge til hendes datters
bryllup. KB 1593-96: 44. Ejler
Brockenhuus til hans datters, bryl
lup. ibid.: 313. Jørgen Rosenkrantz’s
begravelse, ibid.: 623.
100. Nyt historisk Tidsskrift IV 32748. Schlegel: Samlung zur Dänischen
Geschichte II, 1, 52, 3, 60.
101. KB 1593-96: 638.
102. ibid.: 643-45.
103. Kjøbenhavns Diplomatarium I
579104. Helsingørs Tingbog 24. Septem
ber 1586. R. A.
105. Helsingørs Tingbog 4. November
1583. R. A.
106. Nødskov: Beskrivelse over Thimgaard. (Viborg 1787.) s. 131.
107. Dronning Sofies Kopibøger 1588
-1617: 22, 134, 142, 152-53 og 157.
*937108. Danske Samlinger 2. Række III
195-97«
109. KB 1561-65: 240-41.

110. Cancellicts Aflevering. Skab 8 no.
189. Besigtelse af 17. November
1582. R. A.
111. KB 1588-92: 772.
112. Ryge: Peder Oxes Levnet, s. 324.
113. Rentemester Regnskab 1592.
R. A.
114. C. Silfverstolpe: Historiskt Biblio
thek II 86, 98, 100 anm. 2, 121-22
og 124.
115. Sjællandske Tegneiser 9. Juli
!59!> 3°- Juni ’592> *9- Juli *593R. A. og KB 1588-92: 259-60, 44648 o.s.v.
116. Dronning Sofies Kopibøger 1588
-1617: 76; 1937 og KB 1593-96: 347.
117. Omtales ofte, se f. eks.: KB 157679: 500-01, 720-21, KB 1580-83: 27
-28 og KB 1588-92: 782-83. Som
foræring fra Preussen til kongen af
Danmark se Raumer: Hist. Taschen
buch VII 321.
118. Priser uddragne navnlig af Kron
borg Jordebog 1592-93. R. A.
119. Samlinger til Fyens Historie og
Topografi VII 277-78.
120. KB 1588-92: 300.
121. Kronborg Jordebog 1592-93.
R. A.
122. Peder Claussøn Friis: Samlede
Skrifter udg. af G. Storm (Kristiania
1881). s. 383.
123. „Til vort eget behov." Eksempel
vis kan anføres Tegneiser over alle
Lande 28. Juli 1562. R. A., KB 1556
-60: 333. KB 1588-92: 782-83 og
KB 1593-96: 643-45. Johan III, se
Kongl. hofvet. no. 1, 1571. S. R. A.
124. Breve til og fra Christoffer Gøye
Og Birgitte Bølle: 331-32. 1898-99.
Danske Samlinger 2. Række V 375.
125. Ryge: Peder Oxes Levnet, s. 267.
KB 1576-79: 792.
126. Malmöhus Lensregnskab 1541.
R. A. Under kongens ophold kø-
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bes daglig for 4-8 hvid krabber og
rejer.
127. Se f. eks. Malmöhus Lensregn
skab 1572 o. fl. R. A.
128. Michael Francks Rejse til Dan
mark 1590. Meddelt af Troels-Lund.
Danske Magazin 5. Række 1. Bind:
264-76.
129. Gehejmearkivets Aarsberetninger

1 '75130. Ryge: Peder Oxes Levnet s. 324.
131. Dronning Sofies Kopibøger 15881617: 153.
132. Silfverstolpe: Historiskt Biblio
thek II 100 anm. 2.
133. Baudrillart: Historie du luxe III
(Paris 1880) 471.
134. CCD II: 702.
135. P. Friis Edvardsen: Schielschiør
Kiøbstad. s. 7.
136. CCD II: 702.
137. KB 1584-88: 208-09. P. Claussøn
Friis: Samlede Skrifter udg. af G.
Storm, s. 109-110. Nye Danske
Magazin I 146. KB 1593-96: 343-

44«
138. Dronning Sofies Kopibøger 1588
-1617: 149-50. Raumer: Hist. Ta
schenbuch VI 322-23.
139. KB 1580-83: 713.
140. Dronning Sofies Kopibøger 15881617: 149-5°«
141. Skrivelse af 3. December 1593 fra
hertug Ulrik til Christian IV. Uden
landske Magter. Mecklenburg no.
22. R. A.
142. Rentemester Regnskab 1. Maj
1588 til 1. Maj 1589. R. A.
143. K. v. Weber: Anna, Churfürstinn
zu Sachsen, Leipzig 1865. s. 109-10.
144. Uddrag af Øresunds Toldregn
skaber (se Tabeller over Skibsfart
og Varetransport gennem Øresund
1497-1660. Udarbejdet efter de be
varede Regnskaber over Øresunds

tolden. Udgivet af Nina Ellinger
Bang. 1-11. 1906-33) og Lensregn
skaber. Særlig må fremhæves køkken
regnskabet i Malmohus Lensregn
skab 1541 og Birgitte Gøyes regning
af 1566. Danske Samlinger. Myntvæsen no. 581 b. 111. R. A. Vedel
Simonsen: Familie Efterretninger
om de danske Ruder II 128-132. En
betydelig vanskelighed ved bestem
melsen af priserne på krydderi i hin
tid, er deres stærke pludselige sving
ninger. Dette er næppe noget blot
tilsyneladende, fremkaldt ved det
mangelfuldt foreliggende materiale.
Indkøb, foretaget af samme personer
under samme vilkår og med kort
tids mellemrum, viser ofte store ind
byrdes afvigelser. En prisliste for
Malmd 1626 efter Uddrag af Lensregnskabet (Skaanske Handlinger.
R. A.) hidsætter jeg her til brug for
andre. 1 pd. ris 10 sk. 1 pd. svesker
6 sk. 1 pd. Kanari-topsukker 44 sk.
1 pd. rosiner 10 sk. 1 pd. korender
12 sk. 1 pd. mandler 28 sk. 1 pd. annis 24 sk. 1 pd. ingefær 32 sk. 1 pd.
peber 48 sk. 1 pd. muskatblomme
4 rdr. 1 pd. hel muskat 2 rdr. 1 pd.
nelliker 4 rd. 1 pd. kardemomme
2% rd. 1 pd. safran 18% rdr. 1 pd.
kanel 2 rdr.
145. „Urtekræmmer“. Sml. t. jydsk Hist,
og Topogr. IX 122. „krudtkræmmer“
og „materialist“. Kjøbenhavns Di
plomatarium II 551-52 o.s.v.
146. Se f. eks. Danske Samlinger. Hof
holdning. no. 240. 27. R. A. Regi
ster over specerier og urter, som Jep
pe Krabbe i Ribe har købt til kon
gen i Andorf 1545.
147. Danske Samlinger. Myntvæsen.
no. 541 b. 14 a. Claus Dørknægts
regning. R. A.
148. 1550. Danske Magazin 4. Række
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5. Bind: 199-200 og KB 1551-55:
27, 181.
149. Danske Samlinger. Myntvæsen.
no. 581 b 111. R. A.
150. Die Reisen des Samuel Kiechel.
s. 60.
151. Charles d’Ogier: Dagbok öfver
dess resa i Sverige 1634. Sthlm.
1828. s. 51.
152. Schlegel: Samlung zur Dänischen
Geschichte I 1, 108.
153. Malmöhus Lensregnskab 1541.
R. A.
154. Räkenskaper rörande Guld, Silfver o.s.v. 1552-73. Swenn Anndersonns Regenschap for Krydder 1561.
S. R. A.
155. Dronning Sofies Kopibøger 1588
-1617: 160. 1937.
156. Danske Samlinger 2. Række I
347157. Historiska Samlingar III. Sthlm.
1797. s. 22.
158. H. Rantzau: De valetudine conservanda. s. 91 og 146-48.
159. Kongl. Vitterhets Historie och
Antiquitets Academiens Handlin
gar. VIIL Sthlm. 1808. s. 96-131.
160. Sammesteds.
161. Sammesteds.
162. Swenn Anndersonns Regennschap
for Krydder 1561. Räkenskaper rör.
Guld, Silfver o.s.v. 1552-73. S. R. A.
163. Danske Samlinger 2. Række I,
347. Kjøbenhavns Diplomatarium
III 609-10. Nellike pudder 1 lod,
ingefær pudder 1 lod, kanel pudder
1 lod. Odin Wolffs Journal 1816.
III 28-29.
164. Malmöhus Lensregnskab 1541.
R. A.
165.

„Ved dette pas man først til disse
Nordens lande
29

Troels Lund. 3

fornemmer noget sært at føres over
strande,
man sukkerlade, te samt kaffe kalder
det.“

A. Bording: Poetiske Skrifter II 97.
166. Jahrbücher des Vereins f. Meck
lenburgische Geschichte u. Alterthumskunde IX 196.
167. Kjøbenhavns Diplomatarium II
614-18.
168. Øresunds Toldregnskab. (Se Ta
beller over Skibsfart og Varetrans
port gennem Øresund 1497-1660.
Udarbejdet efter de bevarede Regn
skaber. Udgivet af Nina Ellinger
Bang I-II. 1906-33.) H. Forssell:
Sveriges inre Historia II 19. Kongl.
Vitterhets Historie och Antiquitets
Academiens Handlingar. VIII 96131 o. fl. st.
169. Vedel Simonsen: Familie-Efterret
ninger om de danske Ruder II 12832.
170. Danske Magazin 4. Række 5.
Bind: 199-200 og KB 1551-55: 27,
181.
171. Schlegel: Samlung z. Dänischen
Geschichte I 1, 108.
172. Swenn Anndersonns Regennschap
for Krydder 1561. Räkenskaper rör.
Guld, Silfver o.s.v. 1552-73. S. R. A.
173. Danske Magazin 4. Række I 78.
174. Baltische Studien XII 1, 15.
175. Danske Magazin 4. Række II
389 flg. Norske Magasin II 167 flg.
Yngvar Nielsen: Bergen fra de æld
ste Tider indtil Nutiden, s. 364.
176. Danske Magazin 4. Række 5.
Bind. 199-200.
177. Danske Kancelliregistranter 1535
-50. Kbhvn. 1881-82. s. 414.
178. Räntekammarböcker 1562 og
1564. S. K. A.
179. KB 1593-96: 617.

450 • Henvisninger og anmærkninger
180. KD IV: 568.
181. Omtales mange gange i Malmö
hus Lensregnskab 1541 og 1565.
182. Helsingørs Tingbog 11. Juni og
29. Oktober 1582.
183. Historisk Tidsskrift 3. Række II

377184. Danske Magazin 3. Række VI
291 og 4. Række I 267 og II 73-74.
185. Adler: Efterretninger angaaende
Byen Ribe. (Ribe Skoleprogram
1842) s. 64-85.
186. Danske Magazin IV 318.
187. KB 1580-83: 27-29.
188. Kongl. Vitterhets Historie och
Antiquitets Academiens Handlingar.
VIII s. 123.
189. KB 1580-83: 27-29, KB 1576-79:
720-21, 748-49 o. fl.
190. Malmöhus Lensregnskab 1541.
R. A.
191. Kongl. Vitterhets Historie og An
tiquitets Academiens Handlingar.
VIII 103-04.
192. Swenn Anndersonns Regennschap
for Krydder anno 1561. S. R. A.
Smign.: Danske Magazin 4. Række
5. Bind: 199-200 og KB 1551-55: 27,
181.
193. Frederik Leyels Regnskab Anno
1566. Danske Samlinger: Myntvæsen
no. 581 b. 111.
194. Danske Magazin 4. Række 5.
Bind: 199-200.
195. Niels Hemmingsens Postille over
sat af Reravius. Kbhvn. 1576. II
142.
196. Räntekammar bock för 1561.
S. K. A.
197. Swenn Anndersonns Regennschap
för Krydder 1561. Räkenskaper rör.
Guld o.s.v. 1552-73. S. R. A.
198. KB 1571-75: 180. Danske Maga
zin 3. Række II 206.
199. Christian IV’s latinske stilebog.

Store kongelige Bibliotek. Køben
havn.
200. C. C. Giörwell: Svenska Magazinet. Sthlm. 1766. s. 501-02.
201. Malmöhus Lensregnskab 1541.
R. A.
202. Danske Magazin IV 315.
203. Malmöhus Lensregnskab 1541.
R. A.
204. KB 1556-60: 360.
205. KB 1576-79: 720.
206. Nærværende skrift 2, s. 220-221.
207. Ryge: Peder Oxes Liv og Levnets
Beskrivelse. Kbhvn. 1765. s. 325-26.
208. KB 1556-60: 458-59.
209. KB 1576-79: 748-49.
210. C. F. Allen: De tre nordiske Ri
gers Historie 1497-1536 IV 1. 8385. Westphalen: Monumenta inedita
I. 3. (Henr. Rantzau: Cimbricæ
cherson. descript.).
211. C. Olufsen: Oeconomiske Anna
ler XI (Kbhvn. 1809) s. 55-72.
212. Danske Kancelliregistranter 1535
-50. (Kbhvn. 1881-82). s. 88 og 230.
213. KB 1551-55: 176.
214. Nærværende skrift 1, s. 81-87.
215. Huitfeld: Danmarckis Rigis Krönicke. 410. VI 119. Ryge: Peder
Oxes Liv og Levnets Beskrivelse s.
227-33. Fyhn: Efterretn. om Kol
ding. s. 246-47. C. F. Allen: De tre
nordiske Rigers Historie 1497-1536.
IV 1, 85-86.
216. Norske Rigsregistranter I 665-66,
695, II 187-88, 204, 208, 300, 42627 °g 55«217. Handlingar rörande Skandinavi
ens Historia 27, 126 fg.
218. Registrant XIV England no. 22.
R. A.
219. C. Olufsen: Oeconomiske Anna
ler XI (København 1809). s. 55-72.
220. Som eksempel blandt mange kan
nævnes: „En ugestid efter at Ter-
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kildstrup mænd havde givet ævret
op i rugvangen.“ Voldborg Herreds
tingsdom 1. febr. 1645. R- A.
221. H. Jensenius: Økonomisk Be
skrivelse over Bratsberg Amt (Chri
stiania 1852). s. 69-71. Wulfsberg:
Norges naturlige Velstandskilder
(Christiania 1872). s. 31.
222. Norske Magasin I 110.
223. Olaus Magnus: Historia de rebus
septentrionalibus. lib. XIII cap. 45.
224. Hans Forssell: Sveriges inre Hi
storia II Tab. II a-c. Smign. også:
Hans Hildebrand: Sveriges Medeltid
I, 195225. Brasch: Gamle Ejere af Bregentved. s. 510-12.
226. Olaus Magnus: Historia de rebus
septentrionalibus lib. XIII cap. 45.
227. Laugholms Lensregnskaber, f. eks.
1640 o. fl. st. R. A.
228. Die Reisen des Samuel Kiechels.
s. 68-69.
229. Helsingørs Tingbog 3. Februar
1578. R. A.
230. Rentemester Regnskab 1591. R.A.
231- K.B 1593-96: 695.
232. Rentemester Regnskab
1591.
R. A.
233. KB 1593-96: 695 og 702.
234. Rentemester Regnskab
1588.
R. A.
235. Friis: Samlinger til Dansk Byg
nings- og Kunsthist. (Kbhvn. 187278) s. 322.
236. Danske Magazin 3. Række III
302.
237. Nye Danske Magazin V 61-72.
238. CCD II: 165 f.
239. Rentemester Regnskab 1589 og
1590. R. A.
240. Räntekammar böcker 1564. Hans
Jonssons Utgift. S. K. A.
241. Rentemester Regnskab af 1588.
R. A.
3.
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242. Nye Danske Magazin V 63.
243. KB 1584-88: 86.
244. Se f. eks. CCD H: 415 ff, KB
1584-88: 411-12, KB 1588-92: 573,
KB «593-96: 233-34, 355.
245. Nye Danske Magazin I 309.
246. Niels
Bredal:
Børne-Speigel.
Kbhvn. 1568. s. 8.
247. Artur Hazelius: Ur de nordiska
Folkens Lif I (Sthlm. 1882) 14.
248. Se f. eks. Østgaard: Fra Skov og
Fjeld. (Christiania 1858) s. 79 o. fl.
skr.
249. Raumer: Briefe aus Paris I, 75.
Die Reisen des Samuel Kiechles. s.
61.
250. Endnu gængse benævnelse. Såle
des er navnet derfor også med rette
angivet af H. Rørdam i hans over
sættelse Danske Magazin 4. Række
II 380-81.
251. Danske Samlinger 2. Række V

374 og 377252. Historisk Tidsskrift V 539.
253. Danske Magazin 4. Række 5.
Bind: 199-200, KB 1551-55: 181,
KB 1576-79: 720-21 og 748-49.
254. Swcnn Anndersoans Rcgennschap
for Krydder 1561. Räkensk. rör.
Guld, Silfver o.s.v. 1552-73. S. R. A.
255. Kongl. Vitterhets Historie og Antiquitets Academiens Handlingar
VIII 123.
256. Register vppå Enn Månedtz forthäring 1585, i samlingen: Kongl.
Hofvet. no. 2. S. R. A.
257. Nærværende skrift 1, s. 303-305.
258. Nye Danske Magazin I 309.
259. Sammesteds.
260. Nyerup: Hist, statist. Skildring af
Tilstanden i Danmark og Norge I
330.
261. Niels Bredal: Børne Speigel.
Kbhvn. 1568. s. 12.
262. Ein new Kochbuch von M. Mar-
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xen Ruinpolt. Franckfort am Mayn
1581.
263. Danske Magazin 4. Række 5.
Bind: 199-200 og KB 1551-55: 27,
181. De på Malmöhus år 1627 indlogerede rejsende brugte ugentlig
for 12 sk. Bomolie til deres mad.
Danske Samlinger 2. Række V 376.
264. Ein new Kochbuch von M. Mar
xen Rumpolt. Frankfurt a. Main
1581. s. 162-65.
265. En artig og meget nyttig Koge
bog af Fru Anna Weckerin, udsat
paa Dansk af Povl Iverssøn Kolding.
Kbhvn. 1648.
266. 10 tønder Lüneburger salt og 57
tønder baysalt om året. Malmöhus
Lensregnskab 1541. R. A.
267. Alle christelige og dyderige Jom
fruers Æreskrantz. Sorø (uden år).
BL H. 3.
268. Baudrillart: Historie du luxe III
(Paris 1880). s. 500-501.
269. Jahrbücher des Vereins für Meck
lenburgische Geschichte u. Alter
thumskunde IX 183.
270. A. Petersen: Collectanea. (Efter
Sjællandske Registre 1603.) Store
kongelige Bibliothek.
271. Enebær: KB 1556-60: 299-300
og 333272. Slåen: Historisk Tidsskrift Bind
5: 411.
273. Räumers Hist. Taschenbuch VI
322-23.
274I57'-75: >8o.
275. Breve til og fra Herluf Trolle og
Birgitte Gøye Bd. I nr. 4. 1893.
276. Charles d’Ogier: Dagbok öfver
dcss resa i Sverige (Sthlm. 1828). s.

43277. Swenn Anndersonns Regennschap
for Krydder 1561. S. R. A.
278. K. v. Weber: Anna, Churfürstinn
zu Sachsen. Leipzig 1865. s. 115-16.

279- KB »57g-79: 748-49 og KB 158083: 27-29.
280. De forskellige benævnelser på ka
ger forekommer i trykte skrifter el
ler breve og regnskaber fra datiden,
men pladsen tillader ikke at give
henvisninger ved hver enkelt. De
fleste kommer igen i Povl Iverssøn
Koldings ovennævnte kogebog af
1648.
281. Swenn Anndersonns Regennschap
for Krydder 1561. S. R. A.
282. Historiska
Samlingar (Sthlm.
>797) s- 22283. KB 1561-65: 375.
284. Nye Danske Magazin V 61-72.
285. Sjællandske Registre 21. Novem
ber 1585. Bestalling for Hans v.
Han. R. A.
286. Edvardsen Friis: Schielskiør. s. 91
Og 437-38287. Dronning Sofies Kopibøger 1588
-1617: 73. 1937.
288. J. Brauns Theatrum Urbium. Om
murværk til iskælder, se KD IV: 693.
289. De første vinkølere, som jeg har
truffet omtalt, er to store, købt af
Frederik II 1560. G. F. Lassens Sam
linger. Ny Kgl. Samling. 4X0 no. 868
k. Store Kongelige Bibliothek.
290. I Niels Hemmingsøns Postille
overs, på dansk af Rasm. Hanssøn
Reravius, Kbhvn. 1576. findes f. eks.
s. 207 afbildet et kar, hvori vinkan
der er nedsat til afkøling, stående
foran kong Herodes’ bord. Se fig.
43 og G6291. Alwin Schultz: Das höfische Le
ben zur Zeit des Minnesinger I, 291
og 450.
292. Swenn Anndersonns Regennschap
for Krydder 1561. S. R. A.
293. Helsingørs Tingbog 3. Februar
1578. R. A.
294. Nærværende skrift 2, s. 40.
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295. Swenn Anndersonns Regennschap
for Krydder 1561. S. R. A.
296. Se især: En artig og meget nyttig
Kogebog af Fru Anna Weckerin, ud
sat paa Dansk af Povl Iverssøn Kol
ding. Kbhvn. 1648.
297. Weiss: Kostümkunde II 885.
298. Alwin Schultz: Das höfische Le
ben zur Zeit der Minnesinger I 288.
299. Fra alle Lande 1880. II 237. (Ef
ter Victor Tissot: Voyage au pays
des Tziganes. Paris 1880.)
300. Henrik Smith: Urtegaard. 1546.
Bynke.
301. Baudrillart: Histoire du luxe III
(Paris) 470.
302. Geografisk Tidsskrift V 52.
303. Paul Lacroix et Ferdinand Seré:
Le moyen age et la renaissance.
Tome III (modes et costumes) fol.
XV.
304. Det nittende Aarhundrede udg.
af G. og E. Brandes. 1876-77. s. 113.
305. Geogr. Tidsskrift V 52.
306. Gehejmearkivets Aarsberetninger
III 81-82.
307. Rentemesterregnskaber 1588-92.
R. A.
308. Danske Magazin 4. Række II
381.
309. Samlinger til jydsk Historie og
Topografi III 203-09.
310. Vedel Simonsen: Odense Bys Hi
storie II 2, 195.
311. Die Reisen des Samuel Kiechel
(Stuttgart 1866). s. 67.
312. Nyerup: Historisk statist. Skil
dring af Tilstanden i Danmark og
Norge. I 330.
313. Charles d’Ogier: Dagbok öfver
dess resa i Sverige 1634 (Sthlm. 1828).
s. 43-44. Schlegel: Samlung zur Dä
nisch. Geschichte II, 1 186-90.
314. Danske Magazin 3. Række I, 2728.

315. Se f. eks. Jahrbücher des Vereins
für Mecklenburgische Geschichte IX
182.
316. Niels
Hemmingsens
Postille,
overs, paa Dansk af Rasmus Reravius. Kbhvn. 1576. s. 42.
317. Dronning Sofies Kopibøger 15881617: 4-6 og 6-7. 1937.
318. Nye Danske Magazin V 64.
319. Falck: Staatsbürgerliches Maga
zin IX 772-73.
320. Michael Francks rejse til Dan
mark 1590. Meddelt af Troels-Lund.
Danske Magazin 5. Række 1. Bind:
264-76.
321. Samlinger til jydsk Historie og
Topografi II 135.
322. Kohl: Der Raths Weinkeller zu
Bremen (Bremen 1866). s. 125.
323. Hans Forssell: Sveriges inre Historia II Tabel I c.
324. KB 1588-92: 772 og KB 1593-96:
549325. Se f. eks. KB 1593-96: 251 og 254
og m. fl. st.
326. KB 1576-79: 500-01.
327. KB 1580-83: 27-29.
328. Taine: Den engelske Literaturs
Hist. Renæssancen.
329. Enebær til Frederik II’s kroning.
KB 1556-60: 299-300. Til Nyborg.
KB 1556-60: 333. Til prinsesse Eli
sabeths bryllup. KB 1588-92: 33637. o.s.v., o.s.v. Røgning med ene
bær: Historisk Tidsskrift 3. Række
III97.
330. Danske Magazin I 48.
331. Koldcrup-Rosenvinge:
Gamle
danske Love IV 247.
332. KB 1561-65: 77-78, 84-85, 347
og 650-51.
333. KD IV: 709 f„ CCD II: 661 f£. og
KB 1593-96: 98-99. Senere klager
over det samme: Suhms Nye Samlin
ger I 199-202.
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334. Kjøbenhavns Diplomatarium II
480.
335. Kjøbenhavns Diplomatarium I,
497, II 273, 342, 381. IV, 527, 537.
Becker: Herluf Trolle s. 34.
336. Kjøbenhavns Diplomatarium II
275337. Kjøbenhavns Diplomatarium II

279338. Samme skrift II 440.
339. KB 1588-92: 751 jvf. KD II: 466
-7*340. Kjøbenhavns Diplomatarium IV
618-19.
341. KB 1588-92: 527 og KB 1593-96:
567342. Kjøbenhavns Diplomatarium II

279343. Samlinger til jydsk Historie og To
pografi II 136.
344. Arent Berntsen: Danmarks frugt
bare Herlighed, s. 550-51. Hans
Forssell: Sveriges inre Historia II
17-18.
345. Samlinger til jydsk Historie og Topografi II 134-35.
346. Helsingørs Tingbog 27. April
1579. R. A.
347. Malmöhus Lensregnskab 1541.
R. A.
348. Danske Magazin IV 318.
349. KB 1561-65: 690.
350. Danske Magazin 4. Række II
11.
351. Handlingar rörande Skandinavi
en XXXVII 60.
352. Skrivelse af 10. December 1562.
Danske Selskabs Papirer. R. A.
353. Vedel Simonsen: Bidr. til Odense
Byes Hist. II 2, 48. De ovenfor note
184 anførte steder.
354. Vedel Simonsen: De danske Ruder I 99.
355. Becker: Danske Herregaarde XI
Hald.

356. Suhm: Nye Samlinger til den dan
ske Historie III 304.
357. Aktstykker udgivet af Fyens Stifts
litterære Selskab 1, 56.
358. Danske Magazin IV 315.
359. Danske Magazin 4. Række II
70.
360. Handlingar rörande Skandinavi
ens Historia 37, 60-61.
361. Sjællandske Tegneiser 10. Okto
ber 1579. R. A.
362. KB 1588-92: 337.
363. Samlinger til jydsk Historie og To
pografi I, 278.
364. P. Edvardscn Friis: Schielschiør
Kiøbstad. s. 76.
365. Vedel Simonsen: Odense Byes Hi
storie II 2, 156.
366. Samlinger til jydsk Historie og To
pografi II 135. Kjøbenhavns Diplo
matarium II 447.
367. Handlingar rörande Skandinavi
ens Historia 37, 59.
368. Suhm: Nye Samlinger III 103.
369. KB 1588-92: 337.
370. Weber: Anna, Churfürstinn zu
Sachsen, s. 124.
371. Die Reisen des Samuel Kiechel
(Stuttgart 1866). s. 55.
372. Danske Magazin 4. Række II 6.
373. Vedel Simonsen: De danske Ru
der I, 99.
374. Suhm: Nye Samlinger til den
danske Hist. III 304.
375. Hammar Bys Beskrivelse 1553.
Thottske Samling no. 938 fol. Store
Kongelige Bibliotek i Kbhvn.
376. Historisk Tidsskrift Bd. V: 411.
377. Flere skrivelser fra Henrik Rant
zau til enkedronning Sofie, den sid
ste dat. Breitenburg d. 16. Decem
ber 1588. R. A.
378. Nye Danske Magazin VI 330-36.
379- Weber: Anna, Churfürstinn zu
Sachsen, s. 119-20.
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380. Murbergs afhandling i Kgl. Vit
terhets Historie och Antiquitets
Academiens Handlingar IV 308-15.
381. Samme afhandling.
382. Johan Varwich: Von der Pestilentz. Kopenhagen 1577. side Gij.
383. Kgl. Vitterhets. Hist, och Antiqu.
Academ. Handl. VIII 99-100.
384. Se f. eks. Kjøbenhavns Diploma
tarium IV 558.
385. Kogebog, prentet i Kjøbenhaffn
Aar 1625. Bl. B. Dr. Johan Scharffenberg i Norge har velvilligt hen
ledt min opmærksomhed på, at dis
se kogebogens ord er en næsten ord
ret gengivelse af, hvad allerede Mi
chel Schrick har udtalt i sit begej
strede skrift om brændevin: „Die
usgespranten Wasser“. Ulm. 1482.
386. Kgl. Vitterhets Historie och Anti
quitets Academiens Handlingar IV
308-15.
387. K. v. Weber: Anna, Churfiirstinn
zu Sachsen. s. 425-86.
388. Samme skrift s. 436.
389. Samme skrift s. 462-63.
390. Henrik Rantzau: de valetudine
conservanda. s. 159-60.
391. Peder Palladius: Hosedjævlen.
Indledning. Bl. Fj.
392. Niels Palladius: Druckenskabs Affljusning. Kbhvn. 1559. Indledning.
393. Holberg: Erasmus Montanus akt
I scene II.
394. Becker: Orion, et Kvartalsskrift
I 185-200.
395. Richardt og Becker: Prospekter
af danske Herregaarde. Ravnstrup.
396. CCD II: 630!.
397. Samlinger til jydsk Historie og To
pografi II 120-21 og 129.
398. Peder Palladius Visitatzbog ved
Grundtvig, s. 33-34.
399. Danske Samlinger 2. Række II
292.

400. Helsingørs Tingbøger. R. A. Især
hyppigt i årene 1577-78, 1582 og
1584. Udtrykket „meget overmåde
drukken“ f. eks. 5. November 1582
og oftere. Smign. også Randers Ting
bøger især år 1587. R. A.
401. Sølvitsborgs Lensregnskab. Skaanske Handlinger. R. A.
402. Strängnäs Stads Tänkebog for
1500-talet, utg. av Isak Fehr. Sträng
näs 1903. s. 46.
403. K. v. Weber: Anna, Churfiirstinn
zu Sachsen. s. 122.
404. Tabeller over Skibsfart og Vare
transport gennem Øresund 14971660. Udarbejdet efter de bevarede
Regnskaber over Øresundstolden.
Udgivet af Nina Ellinger Bang I II.
1906-33. Allen (De tre nordiske Ri
gers Historie IV 1, 148) betegner af
giften som „noget under 4 af hun
drede“. Datidens benævnelse, der of
tere forekommer er: „30te penge“.
405. Se f. eks. KB 1588-92: 168-69,
169, 172 og 385.
406. Angående vinsorterne i det 16.
århundrede henvises særligt til J. G.
Kohl: Der Raths-Weinkeller zu Bre
men (Bremen 1866). s. 98-126.
407. Se f. eks. Kjøbenhavns Diploma
tarium I 199 og 300. Danske Magazin 4. Række I, 347.
408. Räkenskaper rörande Guld, Silfver o.s.v. 1552-73. S. R. A.
409. Kjøbenhavns Diplomatarium I,
’99- 300> 578. IV 51.
410. Suenn Staffannsonns Rekenskap
på win 1573. S. R. A.
411. Danske Samlinger, Myntvæsen,
no. 581. b 14 a. Claus Dørknægts
Regning 1545. R. A. Danske Magazin 4. Række I, 347. Gejer: Svenska
Folkets Hist. II 210.
412. Räkenskaper rörande Guld, Silfver
Perlor o.s.v. 1552-73. S. R. A.
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413. Kjøbenhavns Diplomatarium I,
300 og IV 51.
414. Räkenskaper rörande Guld, Silfver, Perlor o.s.v. 1552-73. S. R. A.
415. H. Forssell: Sveriges inre historia
I 118. „Tenn 8 Mai betallades Cor
nelius Jonszen ifrånn amsterdam
för win de seche 21/9 åm, åmet 40
mark. Räntekammar boch för 1561.
S. K. A.
416. Foruden Kohis ovenomtalte skrift
(„Der Rathsweinkeller zu Bremen“)
se også Wehrmann: Der Lubeckische
Rathskeller. Zeitschrift des Vereins
f. Lubeckische Geschichte II 86-87.
(Lubeck 1863).
417. KB 1593-96: 662.
418. „Rød fransk vin 6 amer 36 kan
der, blankt fransk vin 2 amer 15
kander.“ Suenn Staffannsonns Rekenskap for 1573. S. R. A.
419. KB 1556-60: 255.
420. KB 1593-96: 652-53.
421. Kjøbenhavns Diplomatarium I,
300. H. Forssell: Sveriges inre histo
ria II 18.
422. Ahlquist: Karin Månsdatter s.
111 anm. 25.
423. Bernhard Olsens artikel i Illu
streret Tidende 18. Januar 1880.
424. Rheinfall antages for en rhinsk
vin af K. v. Weber (Anna, Churfurstinn zu Sachsen, Leipzig 1865, s.
122). Derimod bestemmer Alwin
Schultz (Das höfische Leben zur Zeit
der Minnesinger I, Leipzig 1879. s.
297) den som en vin fra Istrien.
425. Rheinfall: Danske Magazin 3.
Række V 77 og 4. Række IV 63.
Danske Samlinger, Myntvæsen, no.
581 b. 14 a. Claus Dørknægts Reg
ning 1545 R. A. Skrivelse fra Hen
rik Rantzau til enkedronning Sofie
d. 16. december 1588 og fra enkedr.
Sofie til H. R. d. 19. januar 1589.

Danske Kongers Historie no. 63.
R. A. KB 1593-96: 487.
426. Kjøbenhavns Diplomatarium I,
300. Zeitschrift des Vereins f. Lübeckische Geschichte II 86.
427. Raumer: Historisch. Taschen
buch VI 320.
428. Suenn Staffannsonns Rekenskap
på win for 1573. Räkensk. rör.
Guld, Silfver o.s.v. 1552-73. S. R. A
429. Baudrillart: Historie du luxe III
(Paris 1880) 475.
430. Charles d’Ogier: Dagbok öfver
dess resa (Sthlm. 1828), s. 41.
431. Paul
Hentzner:
Itinerarium
(Noribergæ 1612). p. 156.
432. Suenn Staffannsonns Rekenskap
for win 1573. S. R. A.
433. Schlegel: Samlung zur Dänischen
Geschichte II, 1 188-90.
434. Kogebog prentet i Kjøbenhaffn
Aar 1625. Bl- Cij.
435- Swenn Anndersonns Regennschap
for Krydder 1561. S. R. A.
436. Samme steds.
437. Danske Magazin 3. Række VI 252.
438. H. Rørdam: Kjøbenhavns Uni
versitets Historie II 62 anm. 2, 123
anm. 3.
439. I Gustav Vasas Tid (1559) 29
amer om måneden, år 1585 gennem
snitligt kun 24 amer. Register vppå
Enn månedtz forthäringh. Kgl. Hofvet. no. 2. S. R. A.
440. Nemlig hele året igennem kun
140 amer og 26 kander. Suenn Staf
fannsonns Rekenskap for 1573. S.
R. A.
441. 62 amer 4614 kande. Räkenskaper
rörande Guld, Silfver, Perlor o.s.v.
•552-73- s- R- A442. Fra 14. juli 1588 indtil 2. oktober
1591 er af rhinskvin medgået 175I/2
amer 7 fjerdinger iy2 pot. Rente
mester Regnskab 1591. R. A.
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443- 7°° amer- KB
690.
444. Ved Jørgen Ernst Worms bryllup,
som Chr. IV holdt på Dronningborg
Slot fastelavns søndag 1591, blev der
ifølge den kort efter afgangne hof
skænk Hans v. Stralendorfs regn
skabsseddel „forspiset og udskænket
301/9 amer rhinskvin“, som kongen
havde ladet udtage hos Søren Hof
man, borgmester i Randers, til 20
dr. amen. Rentemesterregnskab 1591.
R. A.
445. KB 1584-88: 913.
446. Suenn Staffannsonns Rekenskap
för 1573. Räkenskaper rörande Guld,
Silfver o.s.v. 1552-73. S. R. A.
447. Træflasker: Hist. Tidsskrift 5.
Række, I, 24.
448. Tinflasker: Kjøbenhavns Diplo
matarium IV 396-97. Christian III:
En tinflaske til eddike (Danske
Magazin 4. række I, 276). Blandt
Erik d. XIV’s rejsesager to store tin
flasker og ti små. (Swenn Anndersonns Regennschap for Krydder 1561.
S. R. A.). 17 tinflasker af forskellig
størrelse på Gunderslcvholm 1574.
(Hist. Tidsskrift 5. Række I, 28).
Fem tinflasker til den lille Chri
stian IV, der tilsammen vejede 31
pd., og et flaskefoder dertil. (Rente
mesterregnskab 1590. R. A.).
449. Sølvflasker: Danske Magazin V
364. År 1562 lod Frederik II lave
6 sølvflasker af 51 pd. sølv. (Rente
mesterregnskab 1562. R. A.). Chr.
IV: en ituslået sølvflaske (Renteme
sterregnskab 1590. R. A.) Chr. IV kø
ber to sølvflasker af sin moder for
1220 kroner. KB 1588-92: 851.
450. Glasflasker, Danske Samlinger 2.
Række VI 184. Historisk Tidsskrift
Række I, 46 og 58. Kirkehist. Sam
linger II 423.
451. Historisk Tidsskrift V 97-98. Ve

del Simonsen: Bidrag til Odense
Byes Historie II 2, 13. Danske Kancclliregistranter 1535-50: 127-28.
452. KB 1571-75: 257.
453- Kinch: Ribe Byes Historie og Be
skrivelse II 121-22.
454. Sammesteds.
455. Helsingørs Tingbog 2. Maj 1576.
R. A.
456. Danske Samlinger 2. Række VI

337457. Næsten al den vin, der drikkes
1541 på Malmöhus, er til „2 sk.“ pot
ten. Malmöhus Lensregnskab 1541.
R. A.
458. Danske Magazin 3. Række VI
252.
459. Adler: Efterretninger angaaende
Ribe (Ribe Skoleprogram 1842). s.
80-81.
460. Die Reisen des Samuel Kiechel. s.
67.
461. CCD II: 387 f.
462. KB 1580-83: 748-49.
463. Danske Samlinger 2. Række II
204.
464. Schlegel: Samlung zur Dänischen
Geschichte II 1, 187.
465. Se f. eks. Kinch: Ribe Byes Hi
storie og Beskrivelse II 602.
466. Troels-Lund: Historiske Skitser.
s. 195.
467. Nærværende skrift 1, s. 463-466.
468. Inventarii-Register opå Kongl.
Mayts. partzeler 1584. Kongl. Hof
vet no. 2. S. R. A.
469. Ryge: Peder Oxcs Levnet s. 409.
Danske Samlinger 2. Række VI 181.
470. Ein new Kochbuch von M. Marxen
Rumpolt. Frankfurt a. M. 1581. s. 8.
471. KB 1556-60: 359-60.
472. Østgaard: En Fjeldbygd. Billeder
fra Østerdalen. 4. opl. s. 144.
473. Baudrillart: Historie du luxe III
(Paris 1880) 460.
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474. Alwin Schultz: Das höfische Le
ben zur Zeit der Minnesinger I 314.
475. Danske Magazin 3. Række I 16263.
476. Inventaires de la Royne Descosse
Douariere de France. Edinburgh
1863. s. 52.
477. Danske Samlinger 2. Række VI
181.
478. Niels
Bredal:
Børne-Speigel.
Kbhvn. 1568. s. 10-11.
479. Baudrillart: Historie du luxe III
(Paris 1880) 477.
480. „Bileger“ f. eks. i KB 1561-65:
70, og for Sveriges vedkommende i
Hofordning af 1571. Kongl. Hofvet.
I. S. R. A.
481. Olaus Theophilus: paræneses seu
præceptiones. Hafn. 1573. N-Nij.
482. R. Nyerup: Hist.-statist. Skildring
af Tilstanden i Danmark og Norge
III 1, 34.
483. Svenske Handlinger. Varberg
1621. R. A.
484. Se f. eks. Svenske Handlinger.
Varberg 1621. R. A. Samlinger til
jydsk Historie og Topografi V 96.
„Knivskede“ (3: knivske) med sølv
skaft“ o. fl. st.
4^5- ..3 guldskeer vejer 1614 lod og 2
guldknivskeer.“ Inventarium over
Albert Oxes efterladenskaber. Do
kumenter til Klevenfelds Stamtav
ler (Oxe). R. A.
486. Inventarium over Axel Rosen
kran tz’s efterladenskaber af 7. fe
bruar 1564 se Heise, Familien Rosenkrantz’s Historie Bd. II, 1. Di
plom.: 278-83. 1882.
487. „Kvindeknive“ anføres i Hans
Forssell: Sveriges inre Historia II 21.
488. Samuel Kiechels Reisen, s. 75.
489. Raumer: Briefe aus Paris I 73.
490. Samlinger til jydsk Hist, og Topogr- V 95.

491. Inventarieliste over Albert Oxes
efterladenskaber. Dokumenter til
Klevenfelds
Stamtavler.
(Oxe).
R. A.
492. Prinsesse Elisabeths udstyr af 6.
juni 1581. Kongl. Hofvet. no. 2.
S. R. A.
493. Viollet-le-Duc: Dictionnaire raisonné du mobilier Francais II 10812 (fourchette). Smign. Marquardt:
Privatleben der Römer, s. 317.
494. L’Isle des Hermaphrodites novel
lement descouuerte. Duodez, pag.

!79495. R. Nyerup: Hist, statist. Skildring
af Tilstanden i Danmark og Norge
III, 1. 34.
496. Se f. eks. Hans Forssell: Sveriges
hire Historia II 20-21. Eller de vidt
løftige fra 1621 i pakken: Varberg
1621. Svenske Handlinger. R. A.
497. Anna af Danmarks udstyr: Perga
mentsbreve. Sachsen, no. 9. R. A.
Dorothea af Danmarks: Pergaments
breve, Braunschweig, no. 5 c. R. A.
Anna af Sveriges i Loenbom: Upplysningar i Svenska Historien II.
Sthlm. 1769. s. 21. Elisabeth af Sve
riges: Kongl. Hofvet. no. 1. S. R. A.
498. Hofordning af 1571. Kongl. Hof
vet. no. 1. S. R. A.
499. Schlegel: Samlung zur Dänischen
Geschichte II 1, 48.
500. Inventarium opå Hans Konungl.
Majt.s Sølffuer gesmidhe anno 1584.
Kongl. Hofvet. no. 2. S. R. A.
501. Niels
Bredal:
Børne-Speigel.
Kbhvn. 1568. s. 10.
502. Olaus Theophilus: paræneses.
Hafniæ. 1573. Niij.
503. Blicher: Topographie over Vium
Præstekald. Viborg 1795. s. 146.
504. Junge:
Den
nordsjællandske
Landalmue. Ny Udgave. Kbhvn.
1824. s- 174_76.
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505. Eilert Sundt i Folkevennen 1858.
s. 217-18.
506. Danske Magazin 3. Række I 162.
507. Baudrillart: Historie du luxe III
(Paris 1880). s. 477.
508. Niels Bredal: Børne-Speigel.
Kbhvn. 1568. s. 6 og 13.
509. Nye Danske Magazin I, 311.
510. Danske Magazin 3. Række II 206.
511. Herlufsholm Skoleprogram 1880.
s. 22.
512. Alwin Schultz: Das höfische Le
ben zur Zeit der Minnesinger I,
314513. Baudrillart: Historie du luxe III
(Paris 1880). s. 477.
514. Nye Danske Magazin I 311.
515. L’Isle des Hermaphrodites novellement descouuertes. umo. p. 179.
516. Olaus Theophilus: Paræneses.
Hafniæ 1573. Niij.
517. Niels Bredal:
Børne-Speigel.
Kbhvn. 1568. s. 8.
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historia XXII 387. Ahlqvist: Karin
Månsdotter. s. 21, 113. anm. 36 og
144.
37. Danske Magazin 3. Række III
146.
38. Vnge Karlis og Drengis Speiel, ud
sæt paa Danske af Rasmus Hanssøn
Rerauius. Kbhvn. 1571. Bl. P.
39. J. J. Hemmert: Ligprædiken over
Knud Brahe. Kbhvn. 1613. Bl. D 6
og E. 440. Historisk Tidsskrift VI 303.
41. Danske Magazin 4. Række I 92.
42. Rasmus Hanssøn Rerauius: Her
Frederichs den Andens Kroningsoc Brøllups Historie. Kbhvn. 1574.
BL H. 4.
43. Jens Lauritsøn Wolff: Encomion
regni Daniæ. 1654. s. 355.
44. Norske Magasin I. 209.
45. Ny kirkehistoriske Samlinger V
414-18.
46. Allen: De tre nordiske Rigers Hi
storie II 227.
47. Rigens Regnskab for forskellige
år. R. A. KB 1584-88: 425. KB 1556
-60: 250 og 462. KB 1571-75: 535.
o.s.v.
48. KB 1576-79: 738-39.
49. „Denne brevviser, vor kapelmester,
med vore sangere“: KB 1556-60:
250. Arnoldus de Fine „vor kapel
mester“. KB 1571-75: 535.
50. KB 1588-92: 505. KB 1588-92:
761-62 og Ny kirkehistoriske Saml.
III: 185.
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51. H. Rørdam: Klaus Christoffersen
Lyskanders Levned, s. 46.
52. Samlinger til jydsk Historie og
Topografi II 76.
53. Nyerup og Rahbek: Udvalgte Dan
ske Viser. V. 40.
54. Alle christelige oc dyderige Jom
fruers Æreskrantz. Sorø (uden år)
F. 7.
55. Fyhn: Efterretninger om Kolding,
s. 33. Becker: Danske Herregaarde
VIII Broholm.
56. Samlinger til Fyens Historie og
Topographie VI 424.
57. Becker: Danske Herregaarde VIII
Broholm.
58. Danske Magazin 4. Række I 83 og
174.
59. Helm Alverdings Regnskab. Tyge
Beckers Samlinger. Store Kongelige
Bibliotek.
60. Vnge Karlis og Drengis Speiel, ud
sæt paa Danske af Rasmus Hanssøn
Rerauius. Kbhvn. 1571. C. 3.
61. Hans Christensøn Sthen: En lille
Haandbog. Kbhvn. 1578. Fortalen
B.
62. Jacob Albretsøn Horsens: En kort
Underuisning om Tienere. Kbhvn.
1610. Fiiij.
63. Niels Bredal: Børne Speigel.
Kbhvn. 1568. s. 14-15.
64. „Compotationes et cartularum lu
sus in cubiculis non exercento“.
Leges scholast. Herlov. 1605. N.K. S.
4to. no. 1252 b.
65. Hans Forssell: Sveriges inre histo
ria II 22 og anm. 2.
66. Svenska Småsaker. Sthlm. 1870. I,
24967. Vestmannøs Regnskab Juni 1586—
Maj 1587. R. A.
68. O. Kalkar: Ordbog til det ældre
danske Sprog. I 366.
69. Anders Kjeldssøn Tybo: Absalon,
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Historia sacra comoedieviisz sammenskreffucn. Kbhvn. 1618. For
talen. C. 6.
70. Hans Forssell: Sveriges inre histo
ria II 22.
71. Tegning og Beskrivelse i N. Jacob
sens Samlinger, Store Kongelige Bib
liotek, efter prof. Burman Becker,
der selv har aftegnet og beskrevet
originalen.
72. Pontoppidan: Den Danske Atlas
II 421.
73. Hans Forssell: Sveriges inre histo
ria II 22.
74. Danske Samlinger 2. Række VI
174.
75. Kolderup Rosenvinge: Udvalg af
gi. danske Domme III 323-24.
76. Dalin: Svea Rikes Historia III 1,
67377. Nyt historisk Tidsskrift IV 303.
78. Vedel Simonsen: Eske Brok I,
67.
79. Norske Magasin I, 330.
80. Kolderup Rosenvinge: Gamle Dan
ske Love V 41.
81. Niels Bredal: Børne Speigel.
Kbhvn. 1568. s. 14-15.
82. Kjøbenhavns Diplomatarium I 38,
172 og 177. Kolderup Rosenvinge:
Gamle Danske Love V 133, 135, 509,
566. Krag: Christian III’s Historie II

4 »983. Kolderup Rosenvinge: Udvalg af
gamle danske Domme III 323-24.
84. Samlinger til jydsk Historie og
Topografi I 258.
85. Vnge Karlis oc Drengis Speiel, ud
sæt paa Danske af Rasmus Hansson
Rerauius. Kbhvn. 1571. s. B. 6 siges
der til Lottarius: „Du gør vel fyl
dest og skjel for dit navn og udret
ter det ganske vel som det betyder,
fordi du lægger vind på at drage
min broder til dit lotterværk.“

86. Danske Magazin 3. Række II 198
anm.
87. Kjøbenhavns Diplomatarium III

133-3588. Norske Magasin II 184-85.
89. Kolderup Rosenvinge: Gamle Dan
ske Love V 29 og 42.
90. Chr. Osterson Vejle: Glossarium
jurid. danic. norveg. Udgave 1665.
p. 267.
91. S. Birket Smith: Leonora Chri
stina Grevinde Ulfeldts Historie I,
114. Rosennobels Værdi: W. Scharling: Pengenes synkende Værdi, s.
78. Christian IV’s Dansk-latinske
stilebog. Brev 32 og 74. Store konge
lige Bibliotek. Norske Magasin II
176.
92. Jeg skylder hr. dr. phil. Emil Gigas
tak for kyndig vejledning i brikker
nes spanske, italienske og arabiske
benævnelser.
93. Braun: Theatrum Urbium. IV.
Hveen.
94. Historisk Tidsskrift IV 199.
95. Friis: Samlinger til Dansk Byg
nings- og Kunsthistorie, s. 143, 347
og 350. Braun: Theatrum Urbium.
IV. Hveen. Kinch: Ribe Byes Histo
rie II 297.
96. Niels
Bredal:
Børne-Speigel.
Kbhvn. 1568. s. 14.
97. Carl Silfverstolpe: Historiskt Bibliothek. I 193. II 211 anm.
98. Friis: Samlinger til Dansk Byg
nings- og Kunsthistorie, s. 143. Nyt
historisk Tidsskrift IV 301-05.
99. Suhm: Nye Samlinger til den Dan
ske Historie II 2, 99.
100. Danske Samlinger 2. Række I.
257101. Christian IV’s Dansk-latinske
stilebog. Brev 41. Store Kongelige
Bibliotek.
102. Historisk Tidsskrift IV 199-206.
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103. Nyt historisk Tidsskrift IV 30102.
104. Schlegel: Samlung zur Dänischen
Geschichte. II 1, 142-43.
105. Resen: Kong Frederik den An
dens Krønike, s. 84.
106. Resen: Kong Frederik den An
dens Krønike, s. 30. Stockholms
Magazin III (Sthlm. 1781). s. 106.
107. Stockholms Magazin III (Sthlm.
1781). s. 106.
108. Den anselige Stad Helsingørs Be
skrivelse. (Aalborg 1757). s. 245-46.
109. Voigt: Fürstensitten, i Räumers
Historisches Taschenbuch VI 23135110. Skrivelse fra Laurits Grubbe til
fru Grethe sal. Peder Ruds. Onsdag
før pinse 1659. Dokumenter til Klevenfelds Stamtavler (Grubbe). R. A.
111. 1560, 15. juni betalt Willum von
Deuenther for følgende stykker, der
blev leveret på Hs. Nådes kammer:
Panserskjorte 32 dir., to hele pan
serbukser 24 daler og en ringkrave
16 daler. G. F. Lassens Samlinger.
Armatur. N. K. S. 4to. no. 868 k. KB
1566-60: 341-42.
112. Danske Magazin 3. Række III

97113. Schlegel: Samlung zur Dänischen
Geschichte II 2, 53-54.
114. Samme skrift III, 132.
115. Samme skrift II 1, 139-40.
116. Se rustningerne i Nationalmuseet
i Stockholm.
117. Ligeledes.
118. Eksempler på denne art skjolde
i Heffner: Trachten d. christlich.
Mittelalt. III fig. 74 og 75.
119. Juni 1556. Topografisk Samling.
Sorø no. 6. R. A.
120. Ryge: Peder Oxes Liv og Levnets
Beskrivelse, s. 106-07.
121. Fortegnelse af 19. Juni 1587, i
3.
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samlingen: Kongl. Hofvet. no. 2.
S. R. A.
122. Københavns Tøjhus.
123. KB 1561-65: 520.
124. Nationalmuseet i Stockholm.
125. Danske Samlinger 2. Række VI
175126. Rasmus Hanssøn Rerauius: Fre
derik den Andens Kronings- oc Brøllups Historie. København 1574. Bl.
Hv.
127. Danske Magazin V 9.
128. Danske Samlinger III 78. Danske
Magazin V 9.
129. Rasmus Hanssøn Rerauius: Fre
derik den Andens Kronings- oc Brøl
lups Historie. Kbhvn. 1574. Bl. H 6.
130. Skrivelse af 30. November 1595
fra Christian Barnekov til Holger
Rosenkrantz. Langebeks Diploma
tarium. R. A.
131. Drikkekarret er afbildet og be
skrevet i P. Brock: Rosenborgs Slot.
(Kbhvn. 1884). s. 45-48. Wolf: Encomion regni Daniæ. (Kbhvn. 1654.)
s. 216 ff.
132. KD IV: 736 ff.
133. KB 1561-65: 520.
134. „Balgharnisk“ kommer næppe af:
balge = at kæmpe, men snarere af
balg = bjælke. I begge tilfælde be
tyder det en sværere rustning. Se
f. eks. Krag: Christian den Tredies
Historie II 547.
135. Rasmus Hanssøn Rerauius: Her
Frederik den Andens Kronings- oc
Brøllups Historie. Kbhvn. 1574. Bl.
H. 7.
136. Schlegel: Samlung zur Dänischen
II 1, 54 anm. 85.
137- KB >556-60: 358.
138. Rasmus Hanssøn Rerauius: Fre
derik den Andens Kronings- oc Brøl
lups Historie. Kbhvn. 1574. B. H. 7.
139- Wolf: Encomion regni Daniæ. s.
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291. Schlegel: Samlung zur Däni
schen Geschichte II 1, 58. Anm.
85140. Ryge: Peder Oxes Liv og Levnets
Beskrivelse, s. 107.
141. Danske Magazin 4. Række II 95-

96142. Rasmus Hanssøn Rerauius: Her
Frederik den Andens Kronings- oc
Brøllups Historie. København. 1574.
BL H. 5.
143. KD IV: 566 f.
144. Wolf: Encomion regni Daniæ. s.
289. ffg.
145. Stockholms Magazin III (Sthlm.
171). s. 104.
146. KB 1556-60: 358.
147. Wolf: Encomion regni Daniæ. s.
293148. Rasmus Hanssøn Rerauius: Her
Frederik den Andens Kronings- oc
Brøllups Historie. Kbhvn. 1574. Bl.
H. 8.
149. Wolf: Encomion regni Daniæ. s.
293 3°°150. Om prisuddeling se Stockholms
Magazin III (Sthlm. 1781). s. 104-05.
Wolf: Encomion regni Daniæ. s. 284,
295» 300. Schlegel: Samlung zur
Dänischen Geschichte II 2, 52.
151. Danske Magazin 4. Række I 97.
152. Handlingar rörande Skandinavi
ens historia XXXIIII, 92-94.
153. Vedel-Simonsen: Familie-Efterret
ninger om de danske Ruder II 26768.
154. Sammesteds.
155. Ikke blot et halvt år efter kro
ningen (KB 1556-60: 358), men
endogså midt under Den nordiske
Syvårskrig (KB 1561-65: 520).
156. Se f. eks. den 19. juli 1587 (Kongl.
Hofvet. no. 2. S. R. A.) Sigismunds
Kroning i Polen fandt først sted
den 27. december 1587.

157. Svenska Småsaker I (Sthlm. 1870).

236-37158. KB 1593-96: 625-26.
159. Wolf: Encomion regni Daniæ. s.
289.
160. Rasmus Hanssøn Rerauius: Her
Frederik den Andens Kronings- oc
Brøllups Historie. Kbhvn. 1574. Bl.
H 8 og N. 5. Wolf: Encomion regni
Daniæ. s. 215.
161. Rentemester Regnskaberne 1591
og 1592. R. A.
162. Suhm: Nye Samlinger til den
Danske Historie II 2, 99.
163. Wolf: Encomion regni Daniæ. s.
215.
164. Schlegel: Samlung zur Dänischen
Geschichte II 2, 53.
165. P. H. Resen: Kong Frederik den
Andens Krønike. København 1680.
s. 323.
166. Sammesteds.
167. Wolf: Encomion regni Daniæ. s.
200-201.
168. Christian IV’s dansk latinske stilebog. Brev 134. Det Store kongelige
Bibliotek. Kirkehistoriske Samlinger
3. Række II 480. (C. F. Wegener:
Hist. Efterr. om Anders Sørensen
Vedel. Fol. s. 147. anm. 7.)
169. Kirkehistoriske Samlinger 3. Ræk
ke II 518.
170. Stockholms Magazin III (Sthlm.
1781). s. 109.
171. Samme bog s. 105.
172. Christian IV’s latinske stilebog.
16. marts 1593. G. K. S. 410. no.
2591173. P. Hentzner: Itinerarium (Nürn
berg 1612). s. 132.
174. Suhm: Nye Samlinger til den dan
ske Historie II 2, 99.
175. Birchcrods Dagbøger i Uddrag
ved Molbech. s. 525.
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176. Nordisk Universitets Tidsskrift
1862. IV 36. anm.
177. L. Daae: Norske Bygdesagn I 5052. N. Nicolaysen: Norske Forlev
ninger. s. 235. Norsk historisk Tids
skrift 2. Række III 171.
178. Suhm: Nye Samlinger til den dan
ske Historie III 98.
179. Rentemester Regnskab 1582. R.A.
180. KB 1561-65: 183.
181. Norske Rigs-Registranter I: 289.
182. Giörwell:
Svenska Magazinet
(Sthlm. 1766). s. 706.
183. S. Birket Smith: Leonora Chri
stina Grevinde Ulfeldts Historie I
115.
184. Die Reisen des Samuel Kiechel.
Stuttgart 1866. s. 67. Ahlqvist: Karin
Månsdotter. s. 21 med anm.
185. N. K. S. 4to. no. 649. p. 172.
Frankfurtisches Archiv für ältere
deutsche Litteratur und Geschichte
(Frankfurt 1812) II 177. Tyge Bec
ker: Herluf Trolle, s. 19. KB 157175: 231. Rentemester Regnskaber
R. A. og Øresunds Toldregnskaber.
(Se Tabeller over Skibsfart og Vare
transport gennem Øresund 14971660. Udarbejdet efter de bevarede
Regnskaber over Øresundstolden.
Udgivet af Nina Ellinger Bang. I-II.
1906-33). KB 1576-79: 259. Helsingørs Tingbog 5. September 1580.
R. A. KB 1593-96: 522. Langebeks
Diplomatarium, Skrivelse af 9. Juli
1595- R- A. osv.
186. KB 1556-60. 404 og Øresundstoldregnskaber 1574 (Se Tabeller
over Skibsfart og Varetransport gen
nem Øresund 1497-1660. Udarbej
det efter de bevarede Regnskaber
over Øresundstolden. Udgivet af
Nina Ellinger Bang. I-II. 1906-33).
Mange lignende findes.

187. Danske Magazin V. 10. Dito 4.
Række II 79.
188. Øresunds Toldregnskaber 1574.
(Se Tabeller over Skibsfart og Vare
transport gennem Øresund 14971660. Udarbejdet efter de bevarede
Regnskaber over Øresundstolden.
Udgivet af Nina Ellinger Bang I-II.
1906-33).
189. Danske Samlinger 2. Række VI
!73190. Dronning Sofies Kopibøger 1588
-1617: 160. 1937.
191. Schlegel: Samlung zur Dänischen
Geschichte II, 3, 50.
192. A. G. Ahlqvist: Karin Månsdot
ter s. 17-18 med anm. 28.
193. Mejborg: Christian den Femtes
Hof s. 149-50.
194. Rentem. Regnskab af 1588 og
1591. R. A.
195. Historisk Tidsskrift III 41.
196. A. G. Ahlqvist: Karin Månsdot
ter s. 3.
197. F. R. Friis: Tycho Brahe, s. 177.
198. Danske Magazin 4. Række IV 53.
199. H. Rørdam: Kjøbenhavns Uni
versitets Historie III 328.
200. Raumer: Hist. Taschenbuch VI
329-30.
201. Mejborg: Christian den Femtes
Hof. s. 149-50.
202. F. R. Friis: Tycho Brahe, s. 17778.
203. Rcsen: Frederik den Andens Krø
nike. s. 347.
204. Sjællandske Tegneiser 26. August
1586. R. A. Nyt historisk Tidsskrift
IV 257.
205. Allen: De tre nordiske Rigers Hi
storie II 542. KB 1576-79: 351 og
752 jvf. Kronens Skøder Bd. I: 172
og 217-18, og KB 1580-83; 408 jvf.
note 4.

SUPPLERENDE LITTERATURFORTEGNELSE
ved Lilli Friis.

Side 9. Koge og stege. Ole Klint-Jensen: Landbrugsprodukternes tilbe
redning, i: Nordisk Kultur XIII =
Landbrug og bebyggelse, Sth. 1956,
s. 37-42. N. Siggaard: Om den dan
ske Befolknings Fødemidler gennem
Tiderne, Kbh. 1930. Samme: Føde
midlerne i ernæringshistorisk Belys
ning, Kbh. 1945. F. Grøn: Om kost
holdet i Norge indtil år 1500, Oslo
1927. Nils Keyland: Svensk allmogekost. I = Vegetabilsk allmogekost, II
= Animalsk allmogekost. Sth. 1919.
Bengt G. Söderberg: Vårt dagliga
brod. Våra livsmedel genom tiderna.
Produktion - beredning - distribu
tion, Sth. 1954.
Side 10. Ovn til brødbagning (i billed
tekst). Grith Lerche: Kæmpekarret,
i: Skalk 1968, nr. 2, s. 8-11.
Side 12. Sagaerne. Sk. GuÖjonsson:
Folkekost og Sundhedsforhold i
gamle Dage, belyst igennem den old
nordiske Litteratur, Kbh. 1941.
Side 12. Jernalderens. Hans Helbæk:
Grauballemandens sidste måltid, i:
Kumi 1958, Aarhus 1959, s. 83-116.
Side 13. Fadebwrslojt (i billedtekst).
Bjarne Stoklund: Loftsboden fra
Småland, i: Budstikken 1961, Kbh.
1961, s. 7-30.
Side 14. Øl og mjød. Sten Simonsson:
Om ölbrygdens uppkomst i norden,
i: Nordisk Kultur XIII, Sth. 1956,

s. 236-253. Se desuden under de se
nere afsnit om disse emner.
Side 15. Brød. Fund af brød fra første
del af 5. årh. i Östergötland. Åke
Cambell: Bröd och brödhushålning
hos nordiska folk, i: Nordisk Kultur
XIII, Sth. 1956, s. 216-235. Samme:
Det svenska brödet. En jämförande
etnologisk-historisk
undersökning,
Sth. 1950. H. P. Hansen: Bondens
brød, Kbh. 1954. Kustaa Vilkuna:
Brödet och hakningens historie i
Finland, i: Folk-Liv 1945, Sth. 1946,
s. 17-56. Kristofer Visted og Hilmar
Stigum: Vår gamle bondekultur II,
Oslo 1962, s. 9-55.
Side 15. Tørt brød. Antagelig ikke tørt
forrådsbrød, så længe man brugte
håndkværne, men bagning efterhån
den til dagligt forbrug. Med for
maling i møller større samlede mel
portioner, som derefter snarest måt
te konserveres, altså forrådsbagning
og deraf følgende tørt brød.
Side 18. Hestekød. Kirkelig stilling
tagen både for og imod hestekød;
fordommen mod hestekød har været
så geografisk udbredt, at man ikke
derfra kan slutte til årsag i kirkens
fordømmelse af hedenkult. Brita
Egardt: Hästslakt och rackarskam.
En etnologisk undersökning av folk
liga fördomar, Lund 1962 (Nordiska
Museets Handlingar 57). Levneds-
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middelpriser, bl. a. for hest, i: Ar
thur S. Hassø: Fra vor sidste Borger
krig. Et par Oplysninger om Hun
gersnøden i København i Aaret 1536,
i: Historiske Meddelelser om Kø
benhavn, 3. rk., II, Kbh. 1938, s. 140
-162.
Side 19. Ved midten af de 29. årh. Fr.
El vinge: Om Hestekødspisning, i:
Dansk veterinærhistorisk Aarbog
XII, Kbh. 1945, s. 90-108.
Side 20. Sild (i billedtekst). R. Lund
berg: Det stora sillfisket i Skåne un
der medeltiden, i: Antikvarisk tids
skrift for Sverige 11, 2, Sth. 1905. C.
Weibull: Lübeck och Skånemarknaden, i: Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen 2, Lund 1922.
Side 22. Søvejen. Bering Liisberg (red):
Danmarks Søfart og Søhandel fra de
ældste Tider til vore Dage, I, Kbh.
1919, s. 164-227 = V. Christensen:
Handel og Handelsflaaden i 16.
Aarh., samt Skibe og Skibstyper i
16. Aarh., s. 228-321 = Sofus Lar
sen: Danmafckis og Norgis FruchtSide 25. Kaffe, te, chokolade. Te bragt
til Kbh. i 1654. Chokolade også
kendt i Norden. Lilli Friis: Æde
og drikke, i: Axel Steensberg (red.):
Dagligliv i Danmark i det sytten
de og attende århundrede, I, Kbh.
1969.
Side 25. Midten af det 18. årh. Jørgen
Slettebo: Mad og Drikke, i: Axel
Steensberg (red.): Dagligliv i Dan
mark i det nittende og tyvende år
hundrede, I, Kbh. 1963, s. 359382.
Side 33. „Ret“. Kan også være mæng
desangivelse, f. eks. ifl. opskrift
XVIII i Kogebog 1616: gåsevildbrad
opbevares i små potter med kun 1
eller 2 retter i hver, og Arent Bernt
sen: De store Opdagelser.

bare Herlighed, Kbh. 1656, s. 571 f:
en ret kan være portion til 8.
Side 38. Brød. Se henv. s. 15.
Side 41. Penge. J. Wilcke: Renæssan
cens Mønt- og Pengeforhold 14811588, Kbh. 1950.
Side 42. Det almindelige brød i Dalar
ne. Brød med næsten denne sam
mensætning er fundet. Knud Jessen:
Forkullet korn og brød fra Hamarhus 1567, i: Viking XX, Oslo 1956,
s, 157-186.
Side 42. Knækbrød. Ake Campbell:
Nordvästeuropeisk brödkultur i Rigstula, i: Saga och Sed 1951, Uppsala
1952, s. 5-19.
Side 56. Krebs. I 1504 indkøbtes krebs
i Lübeck, ifl. dronning Christines
hofregnskaber. Gösta Berg: Kräf
torna i svensk matkultur, i: Fata
buren 1962, Sth. 1962, s. 63-84.
Side 56. Østers. Østerskøb nævnes i
Norge 1270. Måske påvirkning fra
italiensk køkkenkunst til brug af
østers i sidste halvdel af 16. årh.
Gösta Berg: Om ostron, i Fataburen
1957, Sth. 1957, s. 15-28.
Side 59. Krydderier. Kulturhistorisk
leksikon for nordisk middelalder IX,
Kbh. 1964, sp. 467-479.
Side 60. Kræmmerne. Artiklen Kram
handel i Kulturhist. leks. for nordisk
middelalder IX, Kbh. 1964, sp. 239248. Varelagerspecifikation over
krydderier, tekstiler o. a. ifl. O. Käll
ström: En krambod i Vä år 1604, i:
Rig 21, Sth. 1938, s. 53-72. Også lej
lighedsvis udbud af særlige varer i
kirker; 1560 solgte fremmede køb
mænd bl. a. peber og ingefær i Sorø
kirke, ifl. Fortid og Nutid IX, 1931
-32, s. 225.
Side 60. Apotekeren. Aage Schæffer:
Studier til dansk apotekervæsens hi
storie. Hofapotekere og hofkemikere

480 • Supplerende litteraturfortegnelse
i Danmark ca. 1540-1660, Kbh. 1963.
Side 62. Sukker. P. P. Sveistrup og
Rich. Willerslev: Den danske Suk
kerhandels og Sukkerproduktions
Historie, Kbh. 1945.
Side 67. Sukkerbagere. William Karl
son: Något om forna tiders svenska
sockerbagare och deras alster, i: Kul
turen 1942, Lund 1943, s. 112-132.
Side 68. Honning. A. Sandklef: Äldre
biskötsel i Sverige och Danmark, i:
Göteborgs Kungl. Vetenskabs- och
Vitterhets-Samhölles handlingar, 5
rk., ser. A., VI: 3.
Side 75. Amager. Johannes Tholle:
Amagerhavebrug, i: Historiske Med
delelser om Kbh., 2 rk., V, Kbh.
s. 490-533«
Side 77. Salt. A. Clément: Sort Salt, i:
Danske Studier 1914, s. 104-118.
Emil Madsen: Jylland i det 16. Aarhundrede, Kbh. 1914, s. 200 ff. H.
Grüner Nielsen: Læsøfolk i gamle
dage, Kbh. 1924, s. 18 ff. Hans Stiesdal: En Salthytte paa Læsø, i: Jydske Samlinger, 5 rk., VIII, Aarhus
1948, s. 95-115. Poul Enemark: Jens
Bang og det ålborgske saltkompag
ni i: Erhvervshistorisk Årbog 1954,
Kbh. 1954, s. 7-58.
Side 80. Sverige. Helmer Tegengreen:
Forsok till saltproduktion i Sverige
och Finland på 1500-, 1600- och
1700-talen, i: Historisk Tidsskrift
för Finland, årg. 19, 1934, Helsing
fors 1935, s. 99-133. Antagelig var
det - indtil saltmangel var overvun
det - almindeligt at tørre madvarer
uden forudgående saltning; først i
18.-19. årh. forrådshusholdning ba
seret på saltning, kombineret med
tørring og røgning; mad med syrlig
smag kunne stadig foretrækkes op
mod vor tid hos almue, f. eks. i Norr
botten, trods mulighed for bedre

konservering, bl. a. ifl. Gösta Berg:
Rökt skinka, torkade gäddor och
surströmming, i: Svenska Kulturbil
der VI, Sth. 1932.
Side 82. Smør og ost. A. Axelsen Dre
jer: Mejeribrugets Historie, i: Det
danske Landbrugs Historie IV, Kbh.
1925“33’ s« 96-132. Gustav Ränk:
Från mjölk till ost, Sth. 1966.
Side 82. Får. Gösta Berg: Fåret som
mjölkdjur, i: Rig 32, Sth. 1949, s.
49-65Side 85. Udførsel. Umuligt at beregne
ind- og udførsel nøjagtigt, bl. a. pri
vat handel; f. eks. anbefaler Per
Brahe, at handel så vidt muligt sker
udenrigs og skjult, for „sådan näring
har många avundsmän- John
Granlund: Per Brahe den äldres
Oeconomia, i: Saga och Sed 1957,
Uppsala 1958, s. 43-52.
Side 86. Kæmpeoste. Anførte skrift af
Ränk s. 121.
Side 86. Holland. Indkaldte hollæn
dere på Amager fra 1515, bl. a. oste
tilvirkning. Først fra midten af 17.
årh. slog hollandske metoder igen
nem og blev bestemmende for dansk
mejeribrugs udvikling. Anførte art.
af Axelsen Drejer, desuden Gunnar
Olsen i: Holland-Danmark (red. Fabricius o. a.), I, Kbh. 1945, s. 238248.
Side 87. Schzueiz. Indtil omkr. 1600
hovedsagelig oste af syrnet mælk,
senere berømt for specielle løbeoste;
anførte skrift af Ränk, s. 89.
Side 89. Stegevendere. R. Odencrantz:
Stekspett och stekvändare, i: Fata
buren 1935, Sth. 1935, s. 101-116.
Side 93. Kål. Johannes Tholle: Kål og
kålgård, i: Danske Studier XXVIII,
Kbh. 1931, s. 127-153.
Side 103. Marcipansager. Mogens Bencard: To par kageforme, i: Mark og
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Montre. Fra sydvestjyske museer
1968, Esbjerg 1968, s. 27-31.
Side 111. Humle. Johannes Tholle:
Humledyrkningens Historie i Dan
mark, i: Tidsskrift for Landøkonomi
1930, s. 259-85. Artiklen Humle
handel i Kulturhistorisk leks. for
nord, middelalder VII, Kbh. 1962,
sp. 53-62.
Side 111. Øl. Kristof Glamann: Bryg
geriets historie i Danmark indtil
slutningen af det 19. århundrede,
Kbh. 1962.
Side 120. Mål. Nordisk Kultur XXX,
Maal og Vægt, Sth. 1936. Poul Ras
mussen: Mål og vægt, Kbh. 1966.
Side 121. Mjød. Ole Højrup: Mjødgudernes drik, i: Nationalmuseets
Arbejdsmark 1957, s. 53-62. Harald
Thunæus: Mjødet genom tiderna, i:
Dædalus, Tekniska Museets Årsbok
1954, Sth. 1954, s. 47-72.
Side 123. Mjød — I Sverige — i Dan
mark. Også kendt i Norge, ifl. Fre
derik Grøn: Om kostholdet i Norge
fra omkring 1500 tallet, i: Skrifter
utgv. av Det Norske Videnskabsaka
demi i Oslo, II Hist, filos. kl. 1941,
s. 199Side 127. Kogebog, trykt i København
1625. Senere udgave af Koge Bog
1616, fotografisk genoptryk ved
Wormianum, Århus 1966.
Side 152. Hvide overdug. Georg Gar
de: Danske silkebroderede lærreds
duge fra 16. og 17. århundrede. Med
særligt henblik på de grafiske for
billeder, Kbh. 1961. Samme: Silke
broderede lærredsduge fra 16. og 17.
århundrede i Nationalmuseet, Kbh.
1962.
Side 153. Tapper ... broderede. AnnaMaja Nylén: Broderier från herre
mans och borgarhem 1500-1800, Sth.
1950-

Side 154. Lærred. Ernst Fischer: Linvävarämbetet i Malmö och det
skånska linneväveriet, Malmö 1959
(Nordiska Museets Handlingar nr.
52)Side 154. Dugens kanter. Langs bor
dets kant kunne et langt håndklæde
være fæstet til dugen, se Ellen An
dersen: Lidt om håndklæder, i: Bud
stikken 1963, Kbh. 1963, s. 63-80.
Side 157. En kniv og en ske. Erik Las
sen: Ske, kniv og gaffel, Kbh. 1960.
Side 169. Gryde. Sven T. Kjellberg:
Malmgrytan med tre ben, i: Kul
turen 1946, Lund 1947, s. 124-140.
Side 169. Ler. Andreas G. Jensen:
Jydepotten, Kbh. 1924. Peter Seeberg: Stemplet lertøj i Viborg, i:
Arv og Eje 1962, Odense 1962. Helge
Søgaard: Lertøj fra nørrejyske mu
seer, Aarhus 1958. Louis Ehlers:
Dansk Lertøj, Kbh. 1967.
Side 171. Tin. Kai Uldall: Gammelt
tin, Kbh. 1963. Albert Löfgren: Det
svenska tenngjutarehantverkets hi
storia. Del I, bind 1: Stockholms
kanngjutareskrå intill år 1720. Or
ganisation, närings- och sociala för
hållanden, Sth. 1925. Del I, bind 2:
Stockholms kanngjutareskrå intill år
1720. Biografier, stämplar och arbe
ten, Sth. 1933.
Side 171. Træsager. Kai Uldall: Bord
tøj af træ i Danmark omkring 1500,
i: Varbergs museums årsbok 1963,
Varberg 1963, s. 109-130. Sven Kjell
berg: Ölets käril, Kulturen 1964,
Lund 1964, s. 9-159.
Side 172. Sølv. Gudmund Boesen og
Chr. A. Bøje: Gammelt dansk Sølv
til Bordbrug, Kbh. 1948. Se yder
ligere Inge Meier Antonsen: Nyere
litteratur om ældre dansk sølv og
guld, i: Fortid og Nutid XXI, 196062, s. 121-134.
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Side 172. Fajance. Første spor af tin
emalje i Danmark allerede i 1580’erne, da pottemager i Næstved gav
lerfliser fajanceglasur. Kai Uldall:
Et Tilløb til dansk Fajancefremstil
ling i Renæssancetiden, i: Fra Natio
nalmuseets Arbejdsmark 1934, Kbh.
1934, s. 44-54. Samme: Lertøj, Sten
gods og Fayence fra Middelalderens
Begyndelse til ca. 1850, i: Keramik
(red. Joh. Andersen og Viggo Sten
Møller), Kbh. 1946, s. 264-311.
Side 181. Saltkar. Lauritz Opstad: Om
saltkar, i: Kunstindustrimuseet i
Oslo, Årbog 1943-1949, s. 121-137.
Side 181. Sallsirkener. Troels-Lunds
tidligere mening (ifl. hans egen
note) sikkert rigtigere. Saltsirkener
er diminutiv til salsier, har forbin
delse med sauce. Mulighederne for
forskellig brug kan ses af dansk-la
tinsk ordbog af S. J. Colding, Kbh.
1626, hvor der nævnes saltcirchen
med eddike eller anden dypning.
Side 191. „Snipskåle“. Bo Lagercrantz:
Snibbskålen från stora Dala, i: Fata
buren 1961, Sth. 1961, s. 185-195.
Side 193. Gevirlignende hanke. A.
Hirsjärvi: Hur de nordiska ölkåsorna kommit till, i: Fataburen 1947,
Sth. 1947, s. 57-68. Carl Gustaf
Blomberg: De talande kåsorna, i:
Sörmlandsbygden, årsbok 1964, Ny
köping 1964, s. 125-140.
Side 193. Pibekander. Aase Bay Sjövold: I selskab med pibekannen, i:
Kunstindustrimuseet i Oslo, Årbok
1943-1949, s- 100-120.
Side 195. Stenkrus. Otto V. Falke: Das
rheinische Steinzeug, Berlin 1908.
Sven T. Kjellberg: Stengodset från
Rhen, i: Kulturen 1958, Lund 1959,
s. 102-118.
Side 195. Glas. Gudmund Boesen:
Gamle glas, Kbh. 1965.

Side 212. Ældgammel skik. Sk. GuSjonsson: Folkekost og Sundhedsfor
hold i gamle Dage, belyst igennem
den oldnordiske Litteratur, Kbh.
1941, s. 70 ff.
Side 246. Sygdom. Edv. Gotfredsen:
Medicinens historie, Kbh. 1964, s.
159 ff: Renæssancens folkesygdom
me.
Side 260. Fyrren var uddød. I middel
alderen stadig lidt fyr forskellige
steder i Jylland, på Anholt endnu i
16. årh. og på Læsø i 18. årh. Artik
len Furu i Kulturhistorisk leksikon
for nordisk middelalder V, Kbh.
1960, m. li tt. henv.
Side 260. Belysningsmidler. Johan
Hedemann Baagøe: Lamper og
Lysestager, Kbh. 1965. Arnstein
Berntsen: Lys og lysstel 1 gjennom
1000 år, Oslo 1965.
Side 261. Tran. Johan Hedemann
Baagøe: Tranlampen, i: Arv og Eje
1961, Odense 1961, s. 25-47.
Side 268. Datidens nyeste former. Lyse
pibe kendt fra romansk tid, men
dorn antagelig almindeligst, fordi
den kunne bruges til lys af forskel
lig tykkelse. Johan Hedemann
Baagøe: Messinglysestagen i stilhisto
rien, i: Arv og Eje 1962, Odense
1962, s. 23-56.
Side 268. Lysekrone---- af jern. Brynolf Hellner och Sune Rooth: Konstsmide, historia och teknik, Sth. 1960,
s. 69-83.
Side 268. Lysekrone-----af messing.
Sigurd Erixon: Måssing, Sth. 1960.
Side 271. Overtro. Nordisk Kultur
XIX, Folketro, Oslo 1935. lørn Piø:
Folkeminder og traditionsforskning,
Kbh. 1966.
Side 271. Djævel. Kendskab til djæve
len kom til norden med kristendom
men; i højmiddelalderen udfoldede
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kirken heldige bestræbelser for at
man skelnede mellem djævelen og
de fra hedenskaben kendte trolde,
men efter 1300 sammenblanding.
Artiklen Djævel i Kulturhist. leks.
f. nord, middelalder III, Kbh. 1958,
sp. 125-138.
Side 271. Djævelen - - overvundet.
Ohrt: Da signed Krist. Tolkning af
det religiøse Indhold i Danmarks
Signelser og Besværgelser, Kbh. 1927.
Side 272. Billederne på kirkernes mure.
Niels M. Saxtorph: Jeg ser på kalk
malerier, Kbh. 1967. R. Broby-Johansen: Den danske billedbibel i
kalkmalerier, Kbh. 1967 (III udg.).
Armin Tuulse: Katolsk och prote
stantiskt i Sveriges och Danmarks
kyrkomålninger, i: Fornvånnen 1961,
Sth. 1961, s. 271-288. Poul Nørlund:
Vore Kalkmaleriers Restaurering, i:
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark
1931, Kbh. 1931, s. 55-62. Egmont
Lind: Moderne metoder for frem
dragning og konservering af kalk
malerier, i: Fra Nationalmuseets Ar
bejdsmark 1957, Kbh. 1957, s. 25-38.
Side 278. Heks. J. S. Møller: Fester og
Højtider II, Holbæk 1933, s. 175197 = Heksetroen og Heksesabatten.
Side 281. Fingeren af en henrettet tyv.
Hugo Matthiessen: Bøddel og Gal
gefugl, Kbh. 1962, s. 84 ff.
Side 281. Hvidløg og timian. Harald
Nielsen: Lægeplanter og trolddoms
urter, Kbh. 1965.
Side 290. Øvrighedens pligt. J. C. Ja
cobsen: Danske Domme i Trold
domssager i øverste Instans, Kbh.
1966.
Side 295. Thisted (i billedtekst). An
ders Bæksted: Besættelsen i Tisted
1696-98, III, Kbh. 1959-60.
Side 300. Reformationens. Niels Knud
Andersen: Confessio Hafnienses.

Den københavnske Bekendelse af
1530. Studier i den begyndende Re
formation (disputats, med påvisning
af stærkere indflydelse fra den syd
tyske reformation end fra den wittenbcrgske), Kbh. 1954. Hal Koch
og Bjørn Kornerup: Den danske
Kirkes Historie IV, Kbh. 1959.
Side 300. Gudstjeneste. I begge oven
nævnte specielle afsnit om gudstje
neste. Harald Kent: Brændpunkter
i Reformationstidens Gudstjeneste
ordning, Kbh. 1937. Danske messe
bøger fra reformationstiden (facsimile-udgave samt tekst om liturgi
og melodistof), Kbh. 1959.
Side 300. I Ribe. Ikke blot i Ribe.
Side 303. Kirkegården. Dog også kritik
af handel, møder o. a. på kirkegårde
i katolsk tid. Vitus Gay: Guds Agre,
i: K. Secher (red): Ligbrændingens
Historie i Danmark, Kbh. 1931, s.
133 ff. Hugo Matthiessen: Torv og
Hærstræde, Kbh. 1922, s. 72 ff.
Side 305. Kors. Med Roskilde lande
modes bestemmelse fra 1561, at kors
skal borttages fra kirkegårde, menes
måske stort fælleskors og ikke kors
på de enkelte grave; disse kan have
været dækkede - og dermed kende
lige - ved liggende gravtræer. Kai
Uldall: Gravtræ og gravramme, i:
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark
1931, Kbh. 1931, s. 41-52.
Side 305. Kirkebygningen. Nordisk
Kultur XXIII = Kirkebygninger og
deres Udstyr, Kbh. 1934. M. Mackeprang: Vore Landsbykirker, Kbh.
1944. Thure Hastrup: Vore gamle
Kirker, Kbh. 1965.
Side 306. Undervisning. Joakim Lar
sen: Bidrag til den danske Tolkeun
dervisnings og Folkeskolens Historie
1536-1784, Kbh. 1916.
Side 306. Verdslig brug. Kai Uldall:
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Kirkens Profanbenyttelse i ældre
Tid, i: Fortid og Nutid 9, 1931-32,
s. 119-140, 218-248.
Side 310. Skolepersoner - - voksne.
Kan have været degne. I Palladius’
visitatsbog mangler der subjekt ved
„om sommeren føre may hid ind“,
men af Formula visitationis fremgår
det, at degnen skal skaffe majgrene
ne, ifl. Hans Brix: Indledning og
Bemærkninger til Palladius’ Visitats
bog, Kbh. 1927, s. 109.
Side 312. Helgenbillederne fjernes.
Chr. Axel Jensen: Katolsk Kirke
inventars Skæbne efter Reformatio
nen, i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1921, s. 167204.
Side 312. Helgenerne. Ellen Jørgen
sen: Helgendyrkelse i Danmark,
Kbh. 1909.
Side 313. Kilden. August F. Schmidt:
Danmarks Helligkilder, Kbh. 1926
(Danmarks Folkeminder nr. 33).
Side 316. Salmesang. S. Widding:
Dansk Messe-, Tide- og Psalmesang 1528-1573, I-II, Kbh. 1933. H.
Glahn: Om Reformationstidens Sal
memelodier og deres Rytme, i:
Dansk Kirkesangs Aarsskrift 1947,
s. 51-68. H. Glahn: Melodistudier
til den lutherske salmesangs historie
fra 1524 til ca. 1600, Kbh. 1954. An
ders Malling: Dansk Salmchistoric
I-V, Kbh. 1960-66. Malmo salme
bogen 1533, faksimileudgave, Mal
mo 1968.
Side 318. Farver og forgyldning. Otto
Norn: Farverne i vore kirker i: Fra
Nationalmuseets Arbejdsmark 1959,
Kbh. 1959, s. 123-133. D. Erdmann:
Norsk dekorativ maling fra refor
masjonen til romantikken, Oslo
1940.
Side 323. „Stolestand“. Kaldes også

„skamel“, ifl. indskrift på ungrenaissance-stolegavl i Nørre Nebel
kirke: „Mcckel Tusen i Tarp giord
desse skamel“.
Side 324. Grænse mellem gejstlige og
lægfolk. Elna Møller: Om danske
lektorier, i: Fra Nationalmuseets
Arbejdsmark 1950, Kbh. 1950, s.
129-138.
Side 327. Gudstjeneste. Se henv. fra s.
300.
Side 328. Kapellet (i billedtekst). Otto
Norn: Dronning Dorotheas Kapel
på Sønderborg Slot, i: Historisk
Samfund for Als og Sundeveds Jubi
læumsskrift, 1958. Otto Norn, Jør
gen Paulsen og Jørgen Slettebo: Søn
derborg slot, Kbh. 1963.
Side 331. „Hivgippe“. Forskydelig bog
stol, ifl. Peter Skautrup: Det danske
sprogs historie II, Kbh. 1968 (= 1.
udg. 1947), s. 207.
Side 331. Ødelagte altre. Ødelagt be
tyder ligger øde, forladt, ifl. Hans
Brix: Indledning og Bemærkninger
til Palladius’ Visitatsbog, Kbh. 1927,
s. 116.
Side 336. Datidens prædikanter. Også
eksempler på at præster fra den ka
tolske tid fortsatte deres gerning un
der de nye forhold, ifl. Den danske
Kirkes Historie IV, Kbh. 1959, s. 38

“39Side 336. Universitetet. Ovenfor an
førte s. 67 ang. mangelfuld teologiundervisning, men mange på studie
rejser, især til Wittenberg.
Side 337. Niels Hemmingsen. Poul
Georg Lindhardt: Til belysning af
Niels Hemmingsens indflydelse på
dansk prædiken omkring 1600, i:
Festskrift til Jens Nørregaard, Kbh.
1947, s. 131-145.
Side 338. Kirkebøger. Kirkebøger i
ordets senere betydning, til regi-
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s trering af dåb o.s.v., antages at være
begyndt i Danmark i 16. årh. Troels
Dahlerup: Fromhed styrker rigerne.
Kirkebogsforordningen af 20. maj
1645 og dens baggrund, i: Afhand
linger om arkiver. Ved Rigsarkivets
75-års jubilæum 1964, Kbh. 1964, s.
70-81.
Side 342. Salmer. Se henv. fra s. 316.
Side 364. Instrumenter. Hortense Panum: Middelalderens Musikinstru
menter, i: Nordisk Kultur XXV =
Musik og Musikinstrumenter, Sth.
1934, s- 50-69. Carl Claudius’ Sam
ling af gamle Musikinstrumenter,
Kbh. 1931 (med tekst om instrumen
ters historiske forudsætninger, brug
og beskrivelse).
Side 364. Kongelige fester. Angul
Hammerich: Musikken ved Chri
stian den Fjerdes Hof, Kbh. 1892.
Niels Friis: Det danske Hoftrompeterkorps, Kbh. 1947.
Side 365. Sækkepibe. Mats Rehnberg:
Säckpipan i Sverige, Sth. 1943 (Nor
diska Museets Handlinger nr. 18).
Side 371. „Giglef‘-----„gøgler“. Ud
viklet af to forskellige ord, ifl. Ord
bog over det danske Sprog, udg. af
Det danske Sprog- og Litteratursel
skab.
Side 371. Hakkebræt---- spottende be
tydning. Hakkebrættet (uden an
slagsmekanisme) forbedredes ca. 1690
med hammermekanisme, og denne
version udvikledes til hammerklaveret, senere til klaveret.
Side 372. Lut---- underligt nok-----gået i glemme. Antagelig fordi det
gamle lutspil fordrede stor teknisk
kunnen; nutidigt lutspil er guitar
spil med melodistrenge stemt som
lut.
Side 372. Clavicordium - - kostbare.
I 16. årh. udviklet fra et enstrenget

instrument, monocord. Clavicordet
havde 7 lige lange strenge og 21
taster; instrumentet var enkelt i sin
konstruktion, men meget komplice
ret at spille på.
Side 372. Symphonium. Måske iden
tisk med symfoni, et strengeinstru
ment med klaviatur.
Side 373. „Positiv“. Et lille orgel.
Side 373. „Lirekasse“. Også en lirekas
se kaldes positiv, men er et mekanisk
instrument, der har tromle med
stifter; Troels-Lunds antagelse om
samhørighed er næppe rigtig.
Side 373. Sang. Hakon Grüner-Niel
sen: Danske Viser fra Adelsvise
bøger og Flyveblade 1550-1630, I-II,
Kbh. 1912-31. Samme: Danske
Skæmteviser (Folkeviser og litterær
Efterklang) efter Visehaandskrifter
fra 16.-18. Aarh. og Flyveblade, I,
Kbh. 1927-28. Nils Schiørring: Mu
sikstof til danske viser 1530-1630,
i: Musikhistorisk Arkiv I, 1939.
Samme: Det 16. og 17. århundredes
verdslige danske visesang. En efter
forskning efter det anvendte melodi
stofs kår og veje, I-II, Kbh. 1950
(disputats). Erik Dal: Nordisk folke
livsforskning siden 1800. Omrids af
text- og melodistudiets historie og
problemer, især i Danmark, Kbh.
1956. Samme: Danske viser. Gamle
Folkeviser, Skæmt, Efterklang, Kbh.
1962.
Side 379. Dans. Nordisk Kultur XXIV
B = Dans, Oslo 1933.
Side 382. Kortspil. J. V. V. Hermansen: Spillekort 1350-1950, Kbh.
1950. John Bernström: Spielkort,
Sth. 1960.
Side 389. Skak. Hans Wichmann:
Schach. Ursprung und Wandlung
der Spielfigur in zwölf Jahrhundert,
München 1966.
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Side 392. Spil---- i det frie. Nordisk
Kultur XXIV A = Idrott och Lek,
Oslo 1933.
Side 392. Pærk. Beslægtet med jeu de
la longue paume, en forgænger for
tennis, ifl. ovennævnte s. 45.
Side 392. Keglespil. Carl-Hcrman Tillhagen: Till kägelspelets historia i
Sverige, i: Saga och Sed 1949, Upp.
1950, s. 17-41.
Side 393. „Klubber“. Betydningen må
ske opstået af kølleagtig budstikke,
brugt ved indbydelse til gæstebud,
o. lign., ifl. Ordbog over det danske
Sprog.
Side 393. Boldspil. Fr. Knudsen: Træk
af Boldspillets Historie, Kbh. 1933.
Side 399. Jernrustning. Bengt Thordemann: Stridsdräkten under forntid
och medeltid, i: Nordisk Kultur XV
B, Sth. 1941, s. 89-123. Ada Bruhn:
Rustninger og gamle Vaaben, Kbh.
1948. Ragnar Blomqvist: Paradrust
ning, i: Kulturen 1958, Lund 1959,
s. 20-35. Karl Erik Steneberg: Renässancefurstar i stål och siden, i:

Svenska Turistföreningens årsskrift
1941, Sth. 1941, s. 139-154. Brynolf
Hellner: De tyska „Kleinmeister“
och dekoreringen av vapen, i: Kulturspeglinger. Studier tillägnade
Sam Owen Jansson 19. mars 1966,
Karlshamm 1966, s. 124-142.
Side 399. Våbenbrug. Nordisk Kultur
XII B = Vaaben, Sth. 1943.
Side 399. Ridderspil. Åke Meyerson:
Adligt nöje. Tornering och ring
ränning under äldre vasatid, i: Fa
taburen 1939, Sth. 1939, s. 137-148.
Side 425. „Fægt eskoler“. Otto Olsen:
Fægtningens og Duellens Historie i
Danmark. Brug af blanke Vaaben
fra Vikingetiden til vore Dage, Kbh.
1932.
Side 430. Bjørn. Gösta Berg: Tama
björnar, dansande björnar och
björnförare, i: Fataburen 1965, Sth.

i965> s- 93-j12.
Side 436. Treu ist Wildbradt (i bil
ledtekst). Allan Karker: Tro er vildbrad, i: Danica, Århus 1964, s. 3744.

TROELS-LUND

Dagligt Liv i Norden
„Dagligt Liv i Norden er stadig
en uovertruffen præstation. Det
er en meget fortjenstfuld ind
sats, at Gyldendal genudsender
Troels-Lunds Dagligt Liv i Nor
den - dansk historieskrivnings
største og dygtigste kompilations
arbejde.“
- E. Schelde Møller, Aktuelt
„ .. . det er ikke muligt her på
dette sted at blive ved med at
fortælle løs om alt, hvad man
kan finde i dette herlige værk.
Enhver der har blot en ganske
lille smule historisk interesse,
kan ikke andet end blive fæng
slet af dette kulturhistoriske ho
vedværk i den nordiske littera
tur. Vi glæder os til de kommen
de bind.“
- Paul Holt, Kristeligt Dagblad
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