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Forord
I det ældre landbosamfund var land
brug kun en af mange næringer, og
bonden var bestemt ikke kun agerdyr
ker. Han og hans familie påtog sig
mange slags arbejde for at skaffe til
dagen og vejen. Dette arbejde var ofte
centralt for husholdets økonomi, og
man kan i høj grad diskutere om be
tegnelsen “bierhverv” er velegnet til
at karakterisere dem. Dette nummer af
Bol og By giver nogle eksempler på de
mange landbonæringer, nemlig frem

stilling af jydepotter, trikotage, jern
og honning. Som det fremgår af bi
dragene har vi at gøre med produk
tioner, der i tid kan befinde sig mellem
jernalderen og nyeste tid. En oversigts
artikel ved Bjarne Stoklund søger dels
at beskrive hele det omfattende spek
trum af næringer, dels at fastlægge
generelle træk i deres skiftende sociale
funktion, hvor en hovedlinje bliver ud
viklingen fra bondenæring til hus
mandserhverv.

Bo Fritzbøger
Jens Villiam Jensen
Bjørn Poulsen
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Bønder og binæringer
af Bjarne Stoklund
Hvad er en bonde'?
I den tværfaglige diskussion om bonde
bruget, som navnlig blev ført i 70’eme og
80’eme af sociologer og antropologer,
blev der gjort en række forsøg på at de
finere den traditionelle bonde (interna
tionalt kaldt “peasant”) og modstille
ham en moderne bondetype, en “far
mer”. Fælles for disse definitioner er
bl.a., at en “peasant” opfattes som en
agerdyrker med en høj grad af selvfor
syning, som afleverer sin overskuds
produktion til jordejeren, mens en “far
mer” har en selvstændig, markeds
orienteret vareproduktion.
Forskere, som har studeret det ældre
danske bondesamfund har sjældent
eller aldrig direkte defineret begrebet
bonde, men i stedet har de gennem
deres studier indirekte afsløret, hvor
dan de opfattede det studerede fæno
men. På den måde fremtræder - i
hvert fald i de lidt ældre studier - en
markant forskel mellem to kategorier
af fagfolk, som har tradition for at

studere bondesamfundet: landbohistorikeme og etnologerne.

Landbohistorikeme har først og frem
mest beskæftiget sig med bonden som
landbruger og som den fæstebonde,
som gennem landboreformernes fri
gørelse udviklede sig til “en ny tids
bonde”. De fandt ham navnlig på de
østdanske privatgodser, i Jeppe på
Bjærgets domæne. Det var den typiske
danske (fæste)bonde, de søgte her, og
derved kom de i nogen grad til at skrive
landbohistorie med østdansk slagside.
Etnologerne styrede til gengæld mod
den modsatte grøft. De var ikke pri
mært interesseret i det almene, det ty
piske, men søgte snarere mod det afvi
gende, det særprægede. De har i mod
sætning til historikerne været meget
optaget af de regionale forskelle i
dansk bondekultur. De studerede hede
bøndernes kultur, og de skrev om bønder
i kystegnene, hvor fiskeri og søfart var
langt vigtigere end landbruget.

Bjarne Stoklund (f. 1928), professor em. i Europæisk Etnologi ved Københavns Universitet. Har
skrevet Bondegård og byggeskik før 1850 ( 1969), Huset og skoven ( 1980), Arbejde og kønsroller på
Læsø ca. 1200-1900 (1988), Det færøske hus i kulturhistorisk belysning (1976) samt en række artikler
om etnologiske og kulturhistoriske emner i danske og udenlandske tidsskrifter. Redaktør og med
forfatter af Kulturens nationalisering. Et etnologisk perspektiv på det nationale (1999). Redigerer det
internationale tidsskrift Ethnologia Europaea. Journal of European Ethnology.
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En af de få, som har anskuet skandi
navisk bondekultur som en helhed, og
som har anlagt et teoretisk perspektiv
på den, er den svenske etnolog Orvar
Lofgren. I en artikel om “Peasant
Ecotypes” gør han opmærksom på,
at skandinaviske bønder passer me

get dårligt ind i de internationale
“peasant”-definitioner, og at de snarere
må karakteriseres som “jack-of-alltrades” end som landbrugere (Lofgren
1976).
Passer denne karakteristik nu også
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Kort over “husflidsregioner” i Norden. Efter Rosander 1980.
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på det mere kontinentale Danmark?
Ja, siger etnologen Göran Rosander,
som har indføjet nogle af de vigtigste
danske lokale produktioner på en
kortskitse over “slöjdregioner” ved
1800-tallets midte, som ledsager hans
lille bog om Gårdfarihandel i Norden
(Rosander 1980: 28; se kortet s. 9).
Nej, mener historikeren Anna Tranberg, når hun i en artikel i Bol og By
bl.a. skriver: “Mens for eksempel
Danmark i det vesentlige bare hadde
jord, disponerte Norge i tillegg over
utmark, fjell, skog, elver, fosser og
fiskeriet” (Tranberg 1997).
Dette forenklede billede af danske bøn
ders ressourcer holder imidlertid ikke
stik, når det drejer sig om forholdene før
de store landboreformer. Også Dan
mark er omgivet af hav, ja, har en
kystlinje, som er betydeligt længere
end den norske i forhold til landets
areal. Havet var fiskerigt og til at sejle
på - og sejlet blev der, også af de danske
bønder. I Jylland var der vidtstrakte,
udyrkede hedearealer, og østpå var der
skove. De var bestemt ikke så impone
rende som de norske; Danmark tog
skridtet fra tømmereksport til tømmer
import allerede på overgangen mellem
middelalder og nyere tid. Men skovene
var omfattende nok til, at deres res
sourcer blev bestemmende for bønder
nes økonomiske profil mange steder i
Østjylland og på Øerne.
Også danske bønder var tidligere i
stor udstrækning “jack-of-all-trades”,
som vi skal se i det følgende. Og de
10

passer kun dårligt ind i det traditio
nelle billede af den selvforsynende
bonde uden overskudsproduktion til
afsætning. Overskuddet kunne stam
me fra landbruget, men meget ofte
var det resultatet af de ikke-agrare
produktioner, som vi plejer at kalde
“binæringer”.
Hvis vi vil definere den førindustrielle
danske bonde, må det da snarere blive
noget i retning af følgende: En bonde
er én, der har ejendoms- eller brugs
retten til et areal, hvis ressourcer han
udnytter, dels til forbrug i egen hus
holdning, dels til afsætning i forarbej
det eller uforarbejdet form.

Begreberne binæring og husflid
Der er to betegnelser, som traditionelt
bruges, når man refererer til bondeak
tiviteter, der ikke kan klassificeres som
landbrug: Binæringer og husflid. Beg
ge betegnelser har vi ret kritikløst
overtaget fra de landøkonomiske forfat
tere, som i slutningen af det 18. og
første halvdel af det 19. århundrede be
skrev landbruget i de forskellige egne af
Danmark i et forsøg på at lægge grun
den til et mere moderne og tidssvarende
landbrug. Deres fremstilling er ofte
stærkt farvet af det ideologiske ud
gangspunkt og den politiske målsæt
ning, men samtidig er de i mange
tilfælde vore bedste kilder til viden om
bøndernes ikke-agrare aktiviteter.

Lad os først se på begrebet husflid. I
starten synes ordet at have en rela

tivt neutral betydning af (ihærdig)
syssel, som foregår i hjemmet i mod
sætning til det, som foregår på en fa
brik, og som med et parallelt ord kan
kaldes fabrikflid. Flid optræder i be
gyndelsen af 1800-tallet også i sam
mensætningen kunstflid. Kunstflid
blev senere kaldt kunstindustri, og
det kan minde os om, at ordene flid
og industri oprindelig har samme be
tydningsindhold.

Men ordet husflid får tidligt en
stærkt positiv ladning. Husfliden var
noget rosværdigt; det var noget, som
husbonden og hans husstand foretog
sig sammen i de lange vinteraftener i
tællepråsens skær, i stedet for at hen
drive tiden med lediggang, tobaks
røgen eller brændevinsdrikkeri. At
fremme husflid blev et moralsk anlig
gende, som lå mange af de landøkono
miske forfattere stærkt på sinde.
Husfliden var ubetinget fortjenstfuld,
så længe man fremstillede brugsgen
stande til gårdens eget brug i stedet
for at købe dem af andre.

Men husfliden kunne også udvikle sig
til noget mere problematisk, hvis den
fik karakter af salgshusflid, d. v. s. hvis
de fremstillede produkter ikke var til
eget brug, men til salg til andre på
markeder eller lignende. Så blev den
nemlig til en aktivitet, der kunne
stjæle tiden og opmærksomheden fra
det egentlige: agerbruget. Noget helt
andet var det, når husmænd forbed
rede deres sparsomme indtjening gen
nem salg af sådanne produkter.

Disse ideer omkring husfliden og
dens rolle blev videreført og videreud
viklet af Dansk Husflidsselskab, som
blev stiftet i 1873. Det er i stor ud
strækning denne husflidsbevægelse,
som havde såvel et socialt som et kul
turbevarende sigte, der har været be
stemmende for de konnotationer, som i
dag knytter sig til ordene husflid og
husflidsarbejde (Hess 1983).
Noget mindre ideologisk farvede er
ordene binæring og bierhverv. De er
imidlertid udtryk for en hovedidé hos
de landøkonomiske forfattere, nemlig
at eventuelle ikke-agrare beskæftigel
ser ubetinget måtte være underord
net landbruget, bondens hovednæ
ring. Når en sådan alternativ beskæf
tigelse stjal for meget af bondens op
mærksomhed og af hans arbejdstid,
ja, måske endog fik en plads, som om
den var hans hovederhverv, da var
der - mente forfatterne - grund til at
slå alarm og gribe til reformer.
For en senere tid, som har fortsat
med at bruge begreberne, opfattes de
selvfølgelig som mere neutrale beteg
nelser. Men ordene i sig selv kan
være med til at tilsløre, at det drejede
sig om økonomiske aktiviteter, som
ofte vejede langt tungere end land
bruget i den sammensatte bondeøko
nomi, som i reglen udgjorde den førin
dustrielle bondes eksistensgrundlag.

Bør vi da ikke skrotte disse gamle be
tegnelser til fordel for nogle nye og
bedre? Det har mange ment, og der
11

mangler ikke forslag til afløsere. Den
svenske etnolog Börje Hanssen har
foreslået, at man går over til at tale
om håndværk, uanset om det udøves
af en lavsorganiseret håndværker eller
en gårdbruger, og dermed opgive det
belastede ord “hemslöjd” (husflid)
(Hanssen 1952: 155). Argumentatio
nen er overbevisende, men resultatet
rejser straks nye terminologiske pro
blemer, hvis man vil kunne holde helt
forskellige erhvervsgrupper adskilt.

Binæring har været foreslået udskiftet
med bl.a. “altemativerhverv” (f.eks.
Jørgensen 1973), “ikke-agrare er
hverv” (se Linda Klitmøllers artikel)
og “protoindustri” (se Mette Guldbergs artikel). Det sidste forslag vil
blive diskuteret nærmere i det følgende.

ren og betalingssektoren end mellem
agrare og ikke agrare aktiviteter
(Hess 1976: 64). Han gør endvidere
opmærksom på, at det tidlige 1800tals brug af binæring/bierhverv ikke
har haft helt samme betydningsind
hold, som vi lægger i ordene. Når
man tidligere talte om binæring, så
gik det ikke på den betydning, den
pågældende aktivitet havde for den
enkelte udøver, men på at disse er
hverv generelt var underordnet land
bruget som landets absolutte hoved
erhverv (Hess 1976: 18).
Selv vil jeg tilføje, at de ikke-agrare
næringer i ældre tid i det hele taget
kun er mulige på landet som led i en
sammensat bondeøkonomi. I princip
pet er alle økonomiske aktiviteter på
landet frem til næringsloven af 1857
bundet til jorden og finder sted med
gården eller husmandsstedet som ba
sis, økonomisk såvel som juridisk.

Carsten Hess, som i en upubliceret
magisterafhandling har analyseret
brugen af begreberne husflid og bi
næring, foreslår begge begreber fast
holdt, men med en præcis definition,
der for binæring lyder: “Ved binærin
ger i forbindelse med før-industrielle
bondesamfund forstås nogle ikkelandbrugsmæssige erhvervsgrene (ind
komstkilder), hvis produkter eller tje
nesteydelser afsættes uden for hus
standen, og hvis udøvere normalt dri
ver et større eller mindre jordbrug”
(Hess 1976: 13).

Binæringer i Danmark.
En oversigt

Han har dog selv til denne definition
bl.a. den kommentar, at der for tidens
bønder antagelig har gået en vigtigere
grænse mellem selvforsyningssekto

De regionale variationer i det førindu
strielle Danmark var overraskende
store, når man betænker landets be
skedne udstrækning. De spændte fra
komdyrkende bønder på landets højst
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Mit argument for at fastholde det
gamle begreb “binæring” vil da være,
at det tydeligt markerer, at det drejer
sig om fænomener, der indgår i den
sammensatte bondeøkonomi, som var
karakteristisk for landbosamfundet
før de store reformer.

boniterede jorder mellem København
og Køge til klitbønder i det barske
Vestjylland, som måtte hente væsent
lige dele af deres indtægter fra havet.
Geografisk faldt landet i to hoveddele
med isens sidste stilstandslinje langs
den jyske højderyg som skel. Øst for
den har vi de unge, frugtbare mo
rænejorder, og vest for grænsen de
sandede, ufrugtbare smeltevandsslet
ter og bakkeøerne med deres gamle,
udvaskede morænejord. Men her
fandtes også længst ude mod sydvest
den fede græsning i marsken langs
vadehavet med udløbere op til Ring
købing fjord.
Også økonomisk er der imidlertid en
øst-vest forskel. Mod vest er der gam
mel tradition for en handelsmæssig
orientering mod Hamburg og Neder
landene; mod øst søgte man i stedet
mod Østersøen, og efter enevældens
indførelse blev København i stigende
grad en afsætningsmagnet. Med dis
se få sætninger har jeg understreget
nogle af de faktorer, som har været
bestemmende for fordelingen af bi
næringerne på landkortet.1
I hver af de to geografiske halvdele af
Danmark kan vi lidt forenklet operere
med to typer af bondeøkonomi eller
“økotyper” (Stoklund 1976). Mod vest
har vi hedebønder og marskbønder,
mod øst slettebønder og skovbønder.
De havde meget forskellige ressourcer
til rådighed og har derfor fra gammel
tid stået i en art symbiotisk forhold til
hinanden. Det var slettebønderne og

marskbønderne, der havde de bedste
muligheder for at drive landbrug og
dermed skaffe sig et overskud inden
for “modernæringen”. Hedebønderne
og skovbønderne var derimod henvist
til at udnytte andre ressourcer inden
for deres respektive “bygder”. Det er
altså navnlig her, man finder de ikkeagrare næringer. Egentlig bør man
indføje en femte “økotype”, en kyst
bonde, som imidlertid kommer til at
overlappe de andre inddelinger. For
kystbonden var i reglen udnyttelsen
af havets ressourcer og muligheder
det vigtigste (jf. inddelingen af Dan
mark i bygder i Møller og Porsmose
1997).2

Nu bør man ikke lade sig forlede til
at tro, at hvor vi har en givet ressour
ce, der får vi automatisk en bestemt
næring. Der er mange andre ting, der
spiller ind, først og fremmest afsæt
ningsmulighederne. En stor tørvemo
se får først en egentlig værdi, når
f.eks. en nærliggende købstad åbner
sig som aftager af tørvene. Det var
den mulighed, som “tørvebønderne” i
Københavns Vestegn havde opdaget.
København var i øvrigt omgivet af
landsbyer, som havde fundet hver de
res “niche” i forsyningen af storbyen
(Holger Rasmussen 1963).

I enkelte tilfælde var en binæring
etableret i kraft af et personligt initia
tiv. Det var tilfældet med fremstillin
gen af hornskeer i Nees syd for Lem
vig, skal man tro den lokale tradition,
som vil vide, at en navngiven person
13

bragte ideen med fra “prisonen” i
England efter Napoleonskrigene. I
starten har man vel benyttet lokalt
hornmateriale, men i glansperioden
ved slutningen af 1800-tallet brugte
man store, importerede oksehorn fra
USA (Damgaard 1983). Der er andre
eksempler fra slutningen af forrige
århundrede på, at råmaterialet til en
binæring er kommet udefra, f.eks. i
nogle af bindeegnene. Det gælder også,
som vi skal se, i nogle af skovlovringbyerne på Silkeborg-egnen.
Et eksempel på en binæring helt
uden basis i lokale ressourcer er
fremstillingen af kniplinger i det vest
lige Slesvig, hvor både tråden og mo
dellerne blev tilført udefra. Kniplenet
kan imidlertid ikke sidestilles med de
egentlige binæringer. For det første
har det aldrig beskæftiget andre end
husmandskvinderne, og for det andet
var det organiseret efter et “forlagssy
stem” som det, der spillede en stor
rolle andre steder i Europa (Schoubye
1968).

Det gælder dog om langt hovedparten
af binæringerne - navnlig dem, der
havde en gammel tradition - at de
har en basis i lokale ressourcer. Disse
ressourcer kunne imidlertid være ud
nyttet på mange forskellige måder:
fra let forarbejdede råstoffer som tørv
og brænde over produkter udvundet
ved kemiske processer, som tjære,
trækul eller kalk, og til håndværks
mæssigt forarbejdede brugsgenstande
som vognhjul, strikkede hoser eller
14

hjemmevævet klæde. Vævede stoffer
af uld eller hør er i øvrigt et af de få
ikke-agrare produkter, som vi finder i
slettebygderne. Det spillede således
en stor rolle i forrige århundrede på
den nordfynske slette (Svend Larsen
1953).
Bondens binæringer viser i øvrigt en
utrolig variationsrigdom. Det vil føre
for vidt at komme ind på de mange
arter, hvoraf nogle er af ret ny dato,
mens andre rækker langt tilbage i tid.
Nogle af binæringerne fortsatte op i
forrige århundrede, mens andre af
forskellige grunde blev indstillet for
flere hundrede år siden (jernudvin
dingen f.eks., se Henriette Lyng
strøms artikel).

De to vigtigste vestjyske binærings
produkter, de strikkede hoser og de
sorte potter, er udførligt behandlet i
to selvstændige bidrag til dette hefte.
Her vil jeg derfor i de følgende afsnit
koncentrere mig om to andre vigtige
områder: udnyttelsen af skoven og
udnyttelsen af havet. Begge dele må af
pladshensyn nødvendigvis blive både
kortfattet og skitsemæssigt.

Tøndebånd, trækul og træsko.
Tre eksempler på skovbondeøkonomi
Lad os begynde med en generel ka
rakteristik af “økotypen” skovbonde.
Mens bebyggelsen på sletten var
præget af store landsbyer og landbrug
med hovedvægten på kornavl, så er
skovbygdens karakteristika enkelt

gårde eller små landsbyer og et land
brug med hovedvægten på kvægavl.
Skovbondens dyrkede areal var be
skedent, men intensivt udnyttet; det
var ikke sjældent, at en vang bar af
grøder hvert år, for man var i stand
til at gøde kraftigt. Typisk er også
indhegnede vænger rundt om i den
lysåbne skov, anvendt til høslæt eller
græsning.
Til skovbondens karakteristik hører
desuden, at han på én eller flere må
der - forskellige fra egn til egn - ud
nyttede skoven. Hans muligheder
herfor må ses i sammenhæng med
den rettigheds-fordeling, som blev
fastslået som hovedprincip i det 16.
og 17. århundrede. Overskoven, som
først og fremmest bestod af eg og bøg,
var forbeholdt godsherren, d. v. s. han
disponerede over det bedste gavntræ
til byggemateriale og lignende og over
de store, oldenbærende træer, hvis
frugter tjente til svineføde. Bonden
kunne derimod mere eller mindre frit
disponere over underskoven. Til den
regnede man stort set alle andre skov
vækster end eg og bøg, uanset
størrelse. Det var buskvækster som
tjørn og hassel, men også træer som
naur, elm, asp og el.
Skulle bonden bruge træ fra oversko
ven, måtte det “udvises”, eller han
måtte købe det, hvis han da ikke stjal
det. Tingbøgerne fra vore skovdistrik
ter myldrer med sager om ulovlig
hugst af tømmer i skoven. Der er ingen
tvivl om, at skovbondens retsbevidst

hed her var på kollisionskurs med
samfundets officielle. Skovens træer,
som engang havde været et frit gode,
blev stadig regnet for noget, som man
egentlig var i sin gode ret til, blot
man kunne slippe afsted med at fjerne
det uset. En parallel hertil er kyst
bøndernes opfattelse af, at det ikke
var tyveri at tilegne sig ilanddrevet
træ, skønt det officielt tilhørte kon
gen.
Teknikken ved udnyttelsen af under
skoven var overalt “stævning”. Af et
træ kunne man tage nogle grene gen
nem “topstævning”, og både træer og
buske kunne skæres ned, således at de
skød igen fra roden. Underskoven
gav i første række gærdsel til indheg
ning af markerne og risbrænde til
den store bagerovn, men den kunne
også danne basis for udviklingen af
specialprodukter med afsætning for
øje.
Det finder vi et godt eksempel på i en
række kystsogne i det skovrige Bårse
herred i Sydsjælland. Her havde
hver bonde sin egen “skovhave”, som
han holdt fredet for græssende kvæg,
og hvor han kunne udnytte under
skovens muligheder. Det var navnlig
to produkter, der her blev dyrket
med salg for øje: Båndkæppe og æbler.
Begge dele var baseret på den na
turlige underskov. På den vilde skovabild podede man forædlede æble
sorter, hvoraf mange var lokalt ud
viklede. God jordbund og gunstig be
liggenhed i forening med bøndernes
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ekspertise på dette felt sikrede et rigt
udbytte af disse podede æbletræer.
Omkring 1800 berettes det, at “der gi
ves bønder, som i et godt år kan sælge
2-3000 tønder æbler og derudover af
de træer, som står adspredte på deres
andel i skoven” (Begtrup 1803: 475).

Det vigtigste for Bårse herred-bønder
ne var dog den systematiske udnyt
telse af underskovens hasselbuske til
tøndebånd eller båndkæppe, som de
kaldtes, før de blev flækket og tildan
net med båndkniven. Hasselen blev
udnyttet i en 8-årig omdrift, og i løbet
af den periode kunne man få bånd

kæppe på fra 2 til 5 alens længde. I
1797 blev den enkelte gårds indtje
ning gennem båndkæppeproduktionen anslået til mellem 40 og 80 rdl.
om året. Men en enkelt bonde nåede
helt op på at tjene 200 rdl. eller det
samme som værdien af 10-12 gode he
ste (Munk 1969).

Så længe bønderne var fæstere (ryt
terbønder) under kronen, kunne de
udnytte deres båndkæppeskov uanta
stet. Men i 1774 blev krongodset solgt
og området ved Kalvehave, hvor
båndkæppeproduktionen blev drevet
mest intenst, blev til det privatejede

Den sydsjællandske skovbygd i 1770’erne (Videnskabernes Selskabs kort). Signaturerne angiver,
hvor vi på den tid har oplysninger om fremstilling båndkæppe eller tøndebånd. Udfyldte trekanter:
med salg for øje. Åbne trekanter: til eget brug.
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gods “Petersgaard”. Den nye ejer søgte
at fratage fæsterne retten til at ud
nytte underskovens hassel. Bønderne
satte sig imidlertid til modværge, og
en langtrukken retssag førte til en
dom, som gav bønderne medhold - og
som i øvrigt har givet vore dages kul
turhistorikere et usædvanlig detaille
ret kendskab til bøndernes båndkæppeproduktion.
Det blev dog kun en stakket frist for
fæsterne under “Petersgaard”, for i
1799 købte staten godset tilbage for
at sikre sig de gode skove. Nu blev
der foretaget en effektiv udskiftning

af alle landsbyerne, og som led i den
blev bønderne udelukket fra skoven,
som fremover skulle underkastes
forstlig drift. Så sent som 1812 gjorde
bønderne et sidste forsøg på at sikre
sig udnyttelsen af én af skovene, Vie
mose Strandskov. Deres andragende
herom til Rentekammeret slutter
med disse ord: ‘Ved den lyst, vi have til
hæsselskoven og frugttræernes be
handling, og ved eget arbejde og flid
ville vi kunne gøre os den skov fordel
agtigere end andre, der ikke selv kun
ne behandle den og skulle leje til ar
bejde og kørsel, og vi fik derved vort
sædvanlige vinteraftensarbejde, det

Arbejdstegning til en tønde med tøndebånd. Fra en lærebog for bødkere 1944.
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vi nu tildels må savne” (Munk 1969:
210-11).

Der kom ikke noget ud af dette sidste
forsøg, og dermed er det lange kapitel
om bøndernes båndkæppeskov defini
tivt til ende. For skovbønderne, som
ikke mere havde noget at bruge gene
rationers opsamlet viden og ekspertise
til, var der nu kun én mulighed tilba
ge: at blive agerdyrkere, som bønderne
de fleste andre steder på Sjælland.

Den gamle bondespecialitet blev imid
lertid videreført, men nu i skov
væsnets regi og med egnens husmænd som arbejdskraft. Forstmændene lagde imidlertid ikke skjul på, at
de stod i gæld til generationer af bøn
der, ja, ifølge Chr. Vaupell, som skrev
om de danske skove i 1863, indrøm
mede de endog, “at de ikke formå at
producere så mange og så gode bånd
kæppe, som bønderne kunne tilveje
bringe, da de drev båndkæppehugsten”(Vaupell 1863: 199).
Der er ingen tvivl om, at bønderne i
Bårse herred havde udviklet en ex
ceptionel dygtighed som æble- og
båndkæppedyrkere, men helt ene
stående er det nu ikke. Frugtavl er en
af de hyppigst forekommende “bi
næringer” i skovegnene, ikke mindst
på Fyn, og fremgangsmåden kan ikke
have skilt sig radikalt fra den syd
sjællandske. Også salg af båndkæppe
møder vi flere steder i skovegnene.

Dette billede af en nordsjællandsk kulsvier
indgår i Senn og Lahdes billedserie af klæde
dragter i København fra begyndelsen af 1800tallet.
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En anden skovbonde-binæring, som
er hyppigt forekommende, er brænding
af trækul. Ingen andre steder har det
dog spillet så stor en rolle som i
Nordsjælland, i området i og omkring
Gribskov. Om denne binæring er der i
løbet af 1800-årene vokset nogle myter
op; en del af dem har forfatteren L. F.
Both æren for. Der er skabt et billede
af et fremmedartet, eksotisk folke
færd, sortsmuskede mennesker med
et iltert temperament, fattige, men
stolte. Deres forfædre skal i middelal
deren være indvandret fra Ardenneme,

lUfvUJr ,f
7
\ ;i~
„HolMe
Vai.lL
øribirle 1K, °â‘h
iTibu-Le KirLe

MSIM.

5kici4^

' AunumJri

loi» ill kl

I ctlrnslKn £
sg&ciÆæ«^

RRE SOE

—rCiX .

«A'./

ø.oiy ru.r»

-J&S/4’ , !<■
L 4ÄBA

... lîhe

' O’

SlroelL

t
s.5J„.t...r...; 5/<y

/{

y M*udc«i«|»^

•vlt

I

H«rri

f'

. ,.'

îordL^^K^ .

. v„

i -,vj/
cSwJlnxkll/-? 7 : ty

••«: E

i.

H '■£$&

.........

y§s

//V33^
s.Jç.™/

?

O- •

Stcrului;

3*«t«- MnrAr^s wizHv

J1

*'CJ

x

*-•"<? AT
9Âfe

Kort over nordsjællandske lokaliteter, hvor der blev svidet kul omkring 1700 (efter Marie-Therese
Hoppe 1991). Signaturerne er baseret på lister over folk, der har betalt afgift for dækningsmateriale
til kulmiler i 1680’erne og 90’eme, suppleret med fortegnelse over tilladelser til brænding i 1721.
Indtegnet på Videnskabernes Selskabs kort fra 1768.
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medbringende viden om kunsten at
brænde trækul.

Der er ikke meget hold i disse myter.
Udgangspunktet for dem må være de
sidste kulsviere, som var aktive i
første halvdel af 1800-tallet, og deres
påståede drikkeri og vilde kapkørsler
ad Kongevejen. Det var husmænd fra
bl.a. de store udstykninger på Karlebo
Overdrev, hvor stubbe og rødder fra
fældede træer i områderne uden for
det nye fredskov-hegn lod sig udnytte i
kulmiler. Disse kulsviere var imidlertid
blot en sidste beskeden rest af for
dums storhed. Også her var det indfredningen af skoven, som satte et
punktum for den traditionelle virk
somhed. Men baggrunden var også, at
de importerede, billige stenkul havde
udkonkurreret trækullene på en ræk
ke områder.
Tilbagegangen var startet ret tidligt i
1700-årene, i takt med de forsøg, der
blev gjort på at lægge skoven om efter
mere forstlige principper. I en periode
af 1700-tallet lå en del af kulsvidnin
gen i hænderne på skovens ansatte,
som udnyttede spildtræ fra udrens
ninger i skoven (Skovholm Petersen
1987). Blandt de selvstændige kulsvi
ere vandt sidst i 1700-årene husmændene frem på gårdmændenes be
kostning.
Sådan var det imidlertid ikke i kulsvieriets glansperiode i slutningen af det
17. århundrede. Når vi ved så meget
om kulsvierne i 1680’erne og 90’erne,
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så skyldes det en ny produktionsaf
gift, ikke - som man kunne vente - på
anvendelsen af skovens træ, men der
imod på dækmaterialer, bl.a. bregner,
til kulmilerne. Ved et heldigt tilfælde
er de specificerede regnskaber beva
ret, og de fortæller, hvor mange kul
miler, der er brændt, hvem der
brændte dem, og hvor de boede. Disse
lister og en fortegnelse over tilladelse
til kulsvidning fra 1721 har dannet
grundlaget for kortet side 19, som er
baseret på Marie-Therese Hoppes ar
tikel “Hvem var kulsvierne?” (Hoppe
1991).

Dette materiale viser helt klart, at
kulsvierne på den tid først og frem
mest var bønder, gårdmænd. Der er
husmænd imellem, hvilket ikke kan
undre, for netop skovegnene havde i
det 17. og 18. århundrede relativt man
ge huse med jord. Men husmændene
udgør så absolut et mindretal.
Kulsvierbønderne var bosat i enkelt
gårde og små landsbyer rundt om og
inde i selve Gribskov. Kortet viser til
standen i 1768, hvor skoven endnu
havde bevaret meget af sin gamle ka
rakter. Som man ser var Gribskov
hullet som en si af større og mindre
bebyggelser og dyrkede vange, som i
stor udstrækning måtte vige pladsen,
da skoven blev indhegnet, først til
brug for de kongelige stutterier, siden
til forstlig drift. Tomter af gårdene og
rester af digerne kan imidlertid sta
dig findes i skovbunden (Frandsen og
Jarrum 1987).

Afgiftslisterne fra slutningen af 1600tallet kan sammenholdes med bl.a.
matriklen af 1688, således at man får
et samlet billede af disse bønders vil
kår. Betingelserne for agerbrug var
meget dårlige, placeret som gårdene
var midt i den kongelige vildtbane.
Utallige er klagerne over de øde
læggelser, som vildtet forretter i korn
vangene. I øvrigt hedder det om nogle
af disse bønder, at de først og frem
mest dyrker korn for at få halmen til
kreaturfoder. I det hele taget satsede

en skovbonde mest på kvægavlen,
som der var gode betingelser for, så
længe han havde græsningsretten,
som til gengæld var en torn i øjet på
forstfolkene. For nogle af disse kul
svierbønder er der bevaret skifteregi
streringer, og de viser, at man godt
kunne blive velhavende på en kombi
nation af kvægavl og kulsvidning
(Hoppe 1987, 1991).
Kulsvidningen i Danmark lader sig
følge godt et århundrede længere til

Enkelte kulsviere fortsatte med at brænde kul helt op i 1940’erne, hvor dette billede er taget. Milen
skal tildækkes med bregner, græstørv eller lignende og holdes under konstant opsyn for at sikre, at
forkulningen foregår på den rigtige måde. (Foto: Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum).
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bage i tid gennem lensregnskaberne
og kronens rekvisitioner af trækul
leverancer. Dette materiale viser, at
trækul på den tid blev fremstillet i så
at sige alle danske skovegne. Claus
Skjøtt-Olsen, som har gennemgået
trækulrekvisitionerne i Kancelliets
Brevbøger, stiller spørgsmålet: Hvem
brændte trækullet? og svarer: Kilderne
lader os ikke i tvivl; det gjorde bøn
derne, som enten leverede produktet
som hoveri for lensmanden, eller solg
te trækul af egen produktion (SkjøttOlsen 1987 A).

Nordsjælland spillede allerede på det
tidspunkt en betydelig rolle som leve
randør, men der er ingen tvivl om, at
dette område fik en øget betydning ef
ter tabet af de skånske landsdele,
hvorfra en betydelig del af trækullene
tidligere kom. Et interessant brev i
1570 til Jørgen Munk, embedsmand
på Frederiksborg, giver et lille ind
tryk af situationen i de nordsjælland
ske skovegne på den tid: “Da der i
Frederiksborg, Krogens og Hørsholm
len findes mange smågårde, og bøn
derne ikke kunne svare deres landgil
de deraf, men må søge deres væsentli
ge næring ved at brænde kul, hvilket
medfører, at kronens skove i høj grad
forhugges, skal han undersøge denne
sag og, hvor der findes sådanne små
gårde, lægge to sammen til én”
(Kancelliets Brevbøger 26/5 1570).
Brevet viser ikke blot, at kulsvidningen
var så udbredt på den tid, at den var
ved at blive et problem for skoven, men
det peger også på den interessante
22

sammenhæng mellem ejendomsstørrel
se og binæring. At ejendommene er
små kendes også fra andre binærings
områder. Umiddelbart kunne man fri
stes til at sige, at hvor ejendommene er
små, må man gribe til binæringer.
Ikke desto mindre tror jeg, at det for
holder sig omvendt. Den nedre grænse
for en ejendoms bæredygtighed ligger
lavere dér, hvor man får en væsentlig
del af indkomsten gennem alternative
erhverv, og der vil derfor være en til
bøjelighed til opdeling af ejendomme
ne. Klassiske eksempler herpå er
Dalarna i Sverige og øen Læsø. Det er
imidlertid en sammenhæng, som for
tjente at blive nærmere undersøgt.

Fra Nordsjælland bevæger vi os nu til
ét af de store skovområder i Jylland,
det der ligger på den jyske højderyg
ved Silkeborg. Dette område var i
1800-tallet kendt som hjemsted for et
stort antal træskomagere, som dæk
kede en væsentlig del af det danske
forbrug af træsko. Træskomageriet
fortsatte op gennem hele det 19.
århundrede, og nogle få førte hånd
værket videre ind i det følgende
århundrede, efter at en træskofabrik,
grundlagt omkring århundredskiftet,
havde overtaget en væsentlig del af
produktionen.

Der er en rig litteratur om dette lokale
håndværk, for en stor del baseret på
mundtlig tradition (se f.eks. Harald
Nielsen 1944 og S.P. Pedersen 1953). J.
C. Schythe gav i 1843 en grundig be
skrivelse af træskomageriet og dets

organisation i beskrivelsen af Skan
derborg amt (Schythe 1843). De
egentlige træskomager-sogne var Them,
Rye, Linå, Alling og Tulstrup (se kortet
s. 24). Ved kronens salg af ryttergodset
i slutningen af 1700-tallet var bønder
ne her blevet selvejere og havde fået
råderet over træet på deres egne
skovlodder. Mange af bønderne sad
derfor i det 19. århundrede som ar
bejdsgivere, der disponerede over rå
materialet, mens det praktiske arbejde
udførtes af husmænd. I 1840’erne var
produktionen organiseret på tre for
skellige måder. Der var 1) husmænd,
som arbejdede på egen hånd, og som
købte træet på skovauktion, 2) hus
mænd, som arbejdede “til halvs” med
en gårdmand, d. v. s. gårdmanden leve
rede træet, husmanden arbejdet, og
endelig var der 3) træskokarlene, som
var ansat af en gårdmand. De var
pligtige til at levere 40 par træsko om
ugen og fik en fjerdedel af dem som
betaling.

Birte Stig Jørgensen søger at ind
kredse erhvervet gennem folketællin
gerne fra 1787 og frem og når til det
resultat, at det starter i Rye, hvor
træskomageriet er veletableret i 1787,
og derfra synes det at brede sig til de
andre sogne. Folketællinger er imid
lertid et svigefuldt kildemateriale,
når det drejer sig om binæringer; det
har senere undersøgelser vist. Meget
var overladt til listeførernes forgodt
befindende, og gårdmænds bierhverv
er sjældent registreret. Det er imid
lertid et vigtigt punkt i denne sam
menhæng, for det er blandt dem, vi
kan vente at finde træskomagerne,
når vi bevæger os ned i det 18. århun
drede. Listeføreren har da også føl
gende generelle tilføjelse efter de 17
gårde i Rye by: “Foruden jordbrug er
alle disse mænds næringsvej træsko
arbejde og kulbrænden”.

I 1973 tog Birte Stig Jørgensen træ
skomageriet på Silkeborg-egnen i 1800tallet op til nærmere undersøgelse. I
sin artikel ser hun træskomageriet og
lignende “alternativerhverv” som no
get, der er karakteristisk for det 19.
århundrede, og som er baseret på den
voksende husmandsbefolkning som
arbejdsstyrke. Med deres produktion
for et ukendt marked og fremstilling af
standardiserede produkter er disse
alternativerhverv “i realiteten en
slags ufuldkommen industri, og indu
stri er da også det udtryk, som samti

Et spredt kildemateriale fra det 16.,
17. og 18. århundrede tegner et billede
af Silkeborg-egnen som et område,
hvor skovbønderne så godt som alle
har specialiseret sig i et eller flere
træhåndværk (se bl.a. Egeberg 192324 og Matthiessen 1939). I Linå sogn
var således træskomageriet i fuld
gang allerede i 1600-tallet (Egeberg
1914-16). Men træsko er kun en af de
varer, man har fremstillet på Silke
borg-egnen. Andre produkter af sko
vens træ var hjul og vogndele, træplo
ve eller dele hertil, bindingsværkstol

dige økonomiske forfattere bruger om
dem” (Jørgensen 1973: 5).
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per og brædder, skovle og andre
træredskaber samt halvfabrikata til
sådanne, de såkaldte “hæjringer”.
Hertil kommer, som vi har set, trækul,
ligesom der blev afsat båndkæppe eller
tøndebånd til sildefiskerne i Nibe.

Men det var selvfølgelig ikke alle, der
lavede alting; der finder tidligt en vis
specialisering sted. Selv om det ikke
kan dokumenteres, så er der grund til
at tro, at den regionale deling, som er
vist på kortet, har gjort sig gælden
de tidligt. Sydøst for Silkeborg finder
vi de fem træskomager-sogne, som i

afsætningen af deres produkter var
rettet mod Østjylland, de østjyske
købstæder og i slutfasen specielt mod
København. Nordvest for Silkeborg
har vi fire sogne, Kragelund, Balle,
Funder og Sinding, hvor bønderne
var specialiseret i hjulfremstilling,
men i øvrigt også lavede en hel del
andre træprodukter, som alle blev
kørt ind i det skovløse Jylland mod
vest og nord og afsat på markeder i
Holstebro, Sjørup og Skive.

Denne vekselvirkning mellem Silkeborg-egnens skovbønder og vestjyder

Videnskabernes Selskabs kort over skovegnen ved Silkeborg i 1780’erne. På kortet er markeret de
sogne, som var de vigtigste centre for hjulmageri (cirkler) og træskomageri (firkanter).
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og Salling-boer i de træløse områder
er utvivlsomt meget gammel. Det viser
alene vestjydernes betegnelse for disse
træhandlere. “Lovringer” eller “skov
lovringer” blev de kaldt med navne,
der refererer til, at de hører hjemme i
det gamle Løversyssel. Konkrete op
lysninger om “skovlovringernes” virk
somhed har vi dog først fra 1500-tallet.
Ofte citeret er et brev fra 1581 til
lensmanden om at lade kronens bøn
der i Silkeborg len få tømmer til købs i
kronens skove til at lave hjul og andre
varer af til salg på markederne, da
det er manges vigtigste næringsvej
(Kancelliets Brevbøger 11/11 1581).

Hjulmagerbønderne fortsatte deres
produktion langt op i 1800-tallet, selv
om egnens skove på det tidspunkt
var reduceret til nogle få sørgelige re
ster, som højst kunne levere materiale
til plejlslagler eller tøjrpæle. Træet til
hjulfremstillingen måtte de nu hente
længere østpå, hvor skoven endnu var
i behold. I denne sene fase var det
altså ikke adgangen til råmaterialet,
men snarere den nedarvede ekspertise
og de kulturelle præferencer, som fik
folk i Kragelund, Balle og Funder til at
fortsætte som både gårdmænd og
hjulmagere (H.P. Hansen 1936).
Der stod en egen romantisk nimbus
omkring de skovlovringer, som drog
rundt og afsatte deres produkter på
markederne. Det var folk med en an
derledes levevis, der - ligesom kulsvi
erne i Nordsjælland - var gode til at
drikke brændevin, køre om kap - og til

at stjæle træ i skoven. Men selv om
der fortælles mange historier om disse
folk, så har vi dog aldrig - som i kul
sviernes tilfælde - fået myter om et
nisk særpræg eller fremmed oprindelse.

Det ser ud som om hjulmagerbøndeme
fortsatte med selv at være aktive, så
længe erhvervet blev holdt i live.

Det store behov for træsko blev i det 19. år
hundrede dækket af to slags træskomænd: De,
der som Silkeborg-træskomagerne arbejdede
for et “fjernmarked”, lavede et standardpro
dukt, som dog var tilpasset regionale smags
forskelle (i Rye sogn skelnede man mellem
“Silkeborg-, Ålborg- og Københavner-faconer”).
De lokale træskomænd lavede derimod indivi
duelle træsko på bestilling. Et eksempel herpå
er Hans Jørgen Hansen fra Ibmmerup på Fyn,
som her lægger sidste hånd på et par træsko i
sit værksted, efter at det i 1939 var overflyttet
til Frilandsmuseet i Sorgenfri. (Foto: Svend
Jespersen 1941).

25

Derved adskiller det sig fra træsko
mageriet, der som nævnt i 1800-tallet
blev forvandlet til et decideret hus
mandserhverv. Denne udvikling pas
sede i øvrigt husflidsideologen N.C.
Rom godt. Han skriver herom i sin
bog om den danske husflid 1871: “Saalænge Træskomageriet var et, man
kan næsten sige over Agerbruget her
skende Erhverv, havde det sikkert en
meget uheldig Virkning ved at drage
de bedste Ungdomskræfter fra Bon
dearbejdet, og ved at gøre Agerbruget
til en Biting ved Siden af Træskoma
geriet og Træskohandelen. — Men ef
ter at Træskomageriet lidt efter lidt
er gaaet over til at blive hvad det net
op skulde være, Egnens naturligste
og betydeligste Bierhverv, har disse
Onder jævnet sig af sig selv. Agerbru
get er blevet Bondens Hovederhverv,
medens Træskomageriet er blevet
Livserhverv for mangfoldige Hus
mænd med en større eller mindre
Jordlod (Rom 1871: 2930.

Sæsonfiskeri og skudehandel.
Elementer i kysthondens
økonomi
De eksempler, vi har set i det fore
gående, er alle af den kategori, som i
1800-tallet blev kaldt “salgshusflid”.
Men spektret af bondens binæringer
er som nævnt langt bredere. Når det
drejer sig om kystbønderne, var de
vigtigste indslag i den sammensatte
bondeøkonomi søfart og fiskeri. Det er
imidlertid erhvervsgrene, som meget
sjældent bringes på bane, når talen er
om binæringer. Hvorfor? Én af grun
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dene er nok en stærk uvilje mod at
acceptere, at så forskellige aktiviteter
som landmandens og sømandens kan
forenes i én person. Det harmonerer
alt for dårligt med en moderne tanke
gang. Ikke desto mindre er det gen
nem århundreder forekommet i stor
udstrækning, ikke blot hos os, men
overalt langs de nordiske kyster fra
Vestnorge til den finske Østersøskærgård.

Men fænomenet har ikke været lige
udbredt i alle perioder af vor historie.
Mest almindelig synes den erhvervs
kombination at have været i senmid
delalderen og det 16. århundrede.
Den periode var dansk fiskeris egent
lige guldalder, så lad os starte med at
se på forholdet mellem bønder og fi
skeri.
Af international økonomisk betydning
var i senmiddelalderen de store silde
fiskerier, som havde deres centrum i
tilslutning til efterårsmarkederne ved
Skanør og Falsterbo, men som i øvrigt
fandt sted ved en række sæsonfiskelejer i den sydøstlige del af Danmark.
Handelen og nedsaltningen var i
hænderne på de hanseatiske køb
mænd, som rådede over det gode salt
fra Lüneburg. Men hovedparten af fi
skerne var danskere, og de kom fra
såvel købstæder som landdistrikter.
Oplysningerne om dem og deres
hjemsteder er spredte og tilfældige;
nogen form for statistik lader sig slet
ikke opstille. Men af det ufuldstændige
materiale kan vi se, at landbefolknin

gen i Sydsjælland, på Møn og på Lolland-Falster har deltaget meget aktivt
i fiskeriet ved Falsterbo. Her var der i
1500-tallet både et “Falsters bondeleje”
og et “Jungshoved leje”, ligesom der
var mange større eller mindre fiskelejer
i det område, som de kom fra.

Måske blev Jungshoved leje besøgt af
de “bønder ved strandsiden i Bårse
herred”, som i 1561 fik en bekræftelse
på tidligere givne privilegier. Det hed
der i brevet, at disse bønder “bor i en
skarp og bar egn, så de ikke deraf

kunne overkomme at svare deres rette
landgilde.” Derfor må de “bruge sejlads
og fiskeri, når der ikke er udstedt al
mindeligt forbud, og udføre stok og
sten og deres hjemmefødte kvæg og
derfor købe, hvad de have behov
til deres huses ophold” {Kancelliets
Brevbøger 13/12 1561).
Her er et af de kildesteder, hvor det
antydes, at deltagelse i de store silde
fiskerier kun var én af de måder,
hvorpå en bonde kunne anvende sin
skude. Lige så vigtig var deltagelse i

11808 skriver Gregers Begtrup: “I Balle sogn i Hids herred er hveranden gårdmand tillige hjul
mand. Hjulene er lette, nette og varige. Den største del af disse hjul forfærdiges til Skive marked,
da man ved hjælp af træstokke forene 8 a 10 par i rad med hinanden, spænde tvende heste for
dem og køre således til Skive, hvor Salling-boeme møde og købe hjulene”(Begtrup 1808: 518).
Noget billede heraf findes ikke, men samme transportteknik blev brugt i Skåne, hvor C. A.
Ehrensvärd har tegnet en skovbonde på vej over sletten med sine hjul. Efter Bringéus 1964.
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søhandelen på Nordtyskland, hvis
købstæder udgjorde et købedygtigt
marked for landbrugsprodukter og
andre varer fra de syddanske øer. Vi
har en lang række privilegiebreve fra
1400- og 1500-tallet til bønder på
Møn, Lolland, Langeland og Tåsinge.
Brevene har det til fælles, at retten til
søhandel er begrænset til afsætning
af egne produkter og indkøb til eget
behov. Brevet til bønderne i Bårse
herred viser med vendingen “stok og
sten”, at egne produkter kunne være
andet end landbrugsvarer; det kunne
også være tømmer fra skoven eller måske - kalksten3. Der er i øvrigt
næppe tvivl om, at disse privilegier er
blevet gjort til genstand for spidsfindige
fortolkninger i forsøg på at gøre ram

merne så vide som muligt for bønder
nes handel. Det mente i hvert fald
købmændene i byerne, som gang på
gang klagede over den overhåndta
gende bondehandel.

De bønder, som tog del i sildefiskeriet,
og de, som drev lovlig eller ulovlig
handel på Nordtyskland, kom fra de
samme egne. Desværre lader det sig
ikke med sikkerhed påvise, at det
drejer sig om de samme personer og
de samme fartøjer, men der er en til
vished grænsende sandsynlighed for,
at det var tilfældet, og at bondehandel
og sildefiskeri altså indgik i et samlet
erhvervsmønster. De sejlende bønder
kom først og fremmest fra småøerne
samt fra kystsognene på de større øer

På den jyske vestkyst foregik fiskeriet fra sæsonfiskelejer indtil omkring 1900. Her er en gruppe
fiskeboder ved Vejers fotograferet omkring århundredskiftet. (Foto i Varde Museum).
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og i Sydsjælland; men der er også ek
sempler på, at bønder på Møn, Nord
falster og i Sydsjælland, bosat i sog
ne uden direkte kontakt til havet,
har været engageret i sildefiskeriet
(Stoklund 1959).
Et andet stort sildefiskeri fandt sted i
den østlige del af Limfjorden, som i
det hele taget var vores rigeste og
mest varierede fiskevand, så længe
fjorden endnu var lukket mod vest.
Overalt langs Limfjordens kyster var
bondebefolkningen på en eller anden
måde engageret i fiskeriet med ståen
de eller “løbende” redskaber. Det vil
føre for vidt i denne sammenhæng at
komme ind på de mange varianter af
fiskerbønder, så jeg vil nøjes med at
henvise til behandlingen heraf i Holger
Rasmussens disputats om Limfjords
fiskeriet før 1825 (1968). En generel
oversigt har Hugo Matthiessen givet i
sin bog om Limfjorden (1941).
Et tredje betydeligt sildefiskeri var lo
kaliseret til Helgoland i perioden ca.
1330 til 1550. Her synes såvel teknik
som organisationsform at svare nøje
til det østdanske sildefiskeri. Også
her tiltrak fiskeriet en blanding af
købstadsfolk og bønder; de sidste kom
fra vadehavsøer og kystlandsbyer fra
Eidersted i syd til Vestre Home herred
i nord (Bjørn Poulsen 1998).

Det vigtigste sæsonfiskeri ved den
sydlige del af den jyske vestkyst var
dog fangsten af torsk og skulder, som
vi har et ganske godt kendskab til i

sidste halvdel af 1500-tallet, takket
være en afgift, som kaldtes sandtold.
De bevarede specificerede sandtolds
regnskaber i Riberhus lensregnska
ber giver et enestående godt indblik i
dette fiskeris organisation og i det ud
viklede partsrederi, som praktisere
des på den tid. De deltagende fartøjer
tilhørte enten bønder, Ribe-borgere el
ler adelige på egnen.

De bønder, som tog del i de store syd
vestjyske fiskerier i sidste del af
1500-tallet, kan opdeles i tre kategori
er: På en række mindre sæsonlejer
mellem Blåvandshuk og Ringkøbing
fjord fiskede bønder, som kom fra
landsbyer i et bælte på ca. 10 kms
bredde i det magre, sandede kystland;
der er ingen oplysninger, som tyder
på, at disse bønder (som i nogle tilfæl
de lader sig identificere i jordebogen)
samtidig har drevet søhandel. Kombi
nationen af fiskeri og søfart finder vi
derimod i vadehavet mod syd. På de
tre øer Fanø, Mandø og Rømø er der
stort set kun mulighed for at drive et
beskedent selvforsynings-landbrug, så
ledes at beboerne næsten udeluk
kende har været henvist til de mariti
me næringer, hvoraf fiskeriet utvivl
somt har været det vigtigste i 1500tallet.
En helt anden slags bønder er de folk
fra Emmerlev og Ballum sogne, som i
fisketiden søgte til det store Sønderside fiskeleje. Her har vi at gøre med
bønder, som har anderledes gode res
sourcer til deres rådighed. De havde
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mulighed for at drive agerbrug på
“gesten” og kunne desuden opfede
stude til eksport i de gode marsken
ge. Men samtidig har bønderne i disse
kystsogne tradition for at kombinere
landbruget med sønæringen. At dette
sammensatte erhvervsmønster kun
ne give grobund for betydelig vel
stand, viser et konkret eksempel fra
1540’erne (Bjørn Poulsen 1990: 500.’
Den nære sammenhæng mellem fi
skeri og søfart, som vi fandt i tilslut
ning til det østdanske sildefiskeri,

genfinder vi i vadehavsområdet. Det
kommer klart til udtryk i skråen for
“skibmandslavet” i Ribe 1478, som
kan søges af alle, “som nærer og bjær
ger sig med skibmandsskab, enten
med fiskeri eller anderlunde”. Skude
handelen i vadehavsområdet var
navnlig rettet mod Hamburg og Ne
derlandene og var baseret dels på ud
førsel af tørfisk, dels på eksport af
landbrugsvarer, navnlig stude. En be
tydelig del af bondeskuderne var i
1500- og 1600-tallet hjemmehørende i
landsbyerne på Tønder-egnen. Herfra
afgik hele flåder af småskibe med stu
de til Holland to gange hvert forår.
Handelen på den tyske Østersøkyst
og handelen på Hamburg og Neder
landene var to vigtige bondehandels
områder inden for det nuværende
Danmarks grænser. Et tredje område
var handelen på Sydnorge. Den var
baseret på udveksling af danske land
brugsprodukter med norsk tømmer,
og den blev drevet af bønder i Thy og
Vendsyssel, som med deres “sandsku
der” anløb den åbne Vesterhavskyst
(Krogh-Jensen 1967, Hvidtfeldt 193536, Hjorth-Rasmussen 1974). I denne
tømmerhandel var også tre Kattegatøer involveret: Læsø, Samsø og Sejerø.

Kort over de lokaliteter, som Læsø-skipperne
anløb i forbindelse af tømmerhandelen i det
17. århundrede. Trekanter: Norske ladeplad
ser, hvorfra tømmeret blev hentet. Cirkler:
Danske lokaliteter, hvor tømmeret blev solgt.
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På Læsø er denne handel i hvert fald i
gang i 1500-tallet, og den fortsætter
gennem 1600-tallet frem til Den store
nordiske krig, som betyder en afslut
ning på dette kapitel i øens historie.
Øen havde en ganske stor flåde af
småskibe på fra 2 til 16 læster; i slut-

ningen af 1600-tallet svingede antallet
af fartøjer mellem 60 og 80. Hver sku
de havde 2-3 parthavere, som var i
“fællig”. I realiteten har samtlige gårde
eller bol (som de gerne kaldes) haft
part i én eller flere skuder. Tømmeret
blev indtaget på ladepladser i Bohus
len og ved Oslofjorden og afsat rundt
om i de indre danske farvande (se
kortet s. 30; Stoklund 1972).

En lignende handel blev på den tid
drevet af bønder på Samsø og på
Sejerø. Fra Sejerø har vi en sag fra
1570’eme om retten til at drive handel,
som understreger sammenhængen
mellem gårdbrug og handelsret. Sejerø
boerne fik i 1568 fornyet tilladelse
til at anløbe Korshavn (Havnsø) “og
sælge kalk, tømmer, sten og sild til
bønderne og igen købe korn og andet
til deres huses ophold”. 1 1574 var der
fornyede klager fra borgerne i Ka
lundborg over, at Sejerø-boerne drev
forprang, og det kommer til en ord
ning, som begge parter kan tiltræde:
“De indbyggere på Sejerø, der er land
boer, sidde for hele gårde og svare
fuld skat og tynge, må frit besøge
Korshavn, sælge tømmer, kalk, sten
og sild til dem, der ville handle med
dem - og igen indkøbe sædekorn,
brødkorn og andet til deres egne
huses ophold, medens det skal være
dem strengt forbudt at løbe ud på de
omkringliggende landsbyer og gøre
landkøb dér eller købe til forprang;
derimod må de indbyggere på Sejerø,
der er gårdmænd (=inderster) og ikke
sidde for gårde, men dog hidtil have

besøgt Korshavn, herefter ikke gøre
dette, men skulle søge til købstæderne
og sælge deres varer dér, og de må ej
heller være i noget kompagniskab
med landboerne på Sejerø” (Kancelliets
Brevbøger 1571-75: 456).

Afsluttende bør det i øvrigt nævnes, at
der i 16. og 17. århundrede også finder
en betydelig bondehandel med skuder
sted i Halland, Skåne og Blekinge.5
I de følgende århundreder sker der en
række ændringer på fiskeriets og
småskibsfartens område, som gene
relt betyder, at bøndernes engage
ment på dette felt reduceres. Det er
nogle komplicerede ændringsforløb,
som her kun kan skitseres i nogle
grove omrids. En række faktorer, som
vi her ikke kan komme nærmere ind
på, bevirkede, at de to store sæson
fiskerier omkring 1600 må siges at
have udspillet deres rolle. Dansk
fiskeri mistede det meste af sit eks
portmarked og blev i to århundreder et
erhverv, som dårligt nok var i stand
til at dække hjemmemarkedet med
forsyninger.

Krisen ramte begge de nævnte sæson
fiskerier, men dens strukturelle følger
var meget forskellig i øst og i vest. I
vestkystfiskeriet fortsatte traditionen
med bondefiskeri fra sæsonfiskelejer
på kysten. De små fiskelejer mellem
Blåvandshuk og Ringkøbing fjord var i
brug endnu i 1700- og 1800-årene,
mest til bøndernes eget forbrug og til
afsætning i det jyske bagland; en
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mindre del af fangsten blev dog sta
dig eksporteret til Hamburg. Det store
Sønderside fiskeleje blev ødelagt af
stormfloden 1634, men havde da i vir
keligheden udspillet sin rolle. Endnu i
1622 kom der enkelte både fra marsk
byerne mod syd, men de fleste af de

I slutningen af 1600-tallet var det almindeligt,
at velhavende skudeejere på Læsø markerede
deres status ved bestilling af store ligsten.
Under denne ligsten hvilede, ifølge den næsten
udviskede indskrift, den ærlige og gudfrygtige
dannekvinde Maren Andersdatter, som døde i
1691. Hendes mand, Laurids Melchiorsen, som
synes at være omkommet på søen, må være
identisk med den skudeskipper, hvis store mønt
skat i 1982 blev fundet under “Bogøgård” nær Vesterø søndre kirke. (Foto: Bjarne Stoklund 1966).
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skudeejende bønder i Emmerlev og
Ballum sogne omstillede deres aktivi
tet til andre sider af den maritime
næring. Noget lignende skete på vade
havsøerne, hvor fiskeriet dog længe
vedblev at indgå i en sammensat
sønæring, baseret på egne fartøjer. I
1700- og 1800-årene mistede småskibsfarten en del af sin betydning (jf.
dog Mette Guldbergs artikel), og øerne
bliver i stedet leverandører af søfolk
til Nederlandene og Nordtyskland.
Rømø oplever i 1700-årene en kulturel
blomstring og velstand, baseret på
deltagelse i den nederlandske hval
fangst, mens Fanø i 1800-tallets sidste
del får sin “guldalder”, da øen opbyg
ger sin egen flåde af sejlskibe. Vade
havsøerne har således gennem år
hundrederne fastholdt sønæringen,
men forstået at tilpasse den til æn
dringerne på det makroøkonomiske
plan.

Mens fiskeriets organisationsform
fastholdes og videreføres ved den
jyske vestkyst, så sker der betydelige
strukturelle ændringer i det østdan
ske fiskeri. Det ser ud til, at sæsonfiskelejerne ikke blot mister deres be
tydning, men helt forsvinder efter
1600. Samtidig ophører bøndernes en
gagement i fiskeriet næsten helt; kim i
enkelte øsamfund fastholdes den
gamle sammenhæng mellem land
brug og fiskeri. I stedet får vi fra
1500-årene og frem en række helårsbeboede fiskerlejer ved Nordsjællands
kyst og langs Storebælt, hvorfra der
drives et varieret helårsfiskeri.

Også skudefarten på Nordtyskland
går stærkt tilbage og glider efter
hånden ud som en bondenæring. I
stedet får vi - som en slags pendanter
til fiskerlejerne - nogle nye skipper
byer, hvor småskibsfarten koncentre
res: Dragør, Marstal og Troense er
markante eksempler herpå. Et andet

udviklingstræk på søfartens område
er, at nogle af de samfund, som tidli
gere levede af egen skudefart, nu i
stedet bliver leverandører af maritim
arbejdskraft til den voksende inter
nationale skibsfart i det 18. og 19.
århundrede. Læsø er et godt eksempel
herpå.6

I 1700-tallet var befolkningen på vadehavsøerne engageret i den nederlandske hvalfangst, nogle af
dem som “kommandører”. Det bragte velstand, som bl.a. blev investeret i hollandsk inspireret bo
ligkultur. Her er det den såkaldte “KönigspeseF på Hallig Hooge, men vægfliserne genfindes langt
mod nord ved den jyske vestkyst. (Foto: Svend Jespersen 1957).
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Oldtidstraditioner eller proto
industrialisering?
På begge områder af den gamle
“sønæring” kan vi således se omridse
ne af en generel udvikling i retning af
en mere gennemført samfundsmæssig
arbejdsdeling. Fiskeri og søfart, som
engang i stor udstrækning indgik i en
sammensat bondeøkonomi, bliver nu
skilt ud som selvstændige erhverv,
hvis udøvere nedsætter sig i nye be
byggelsesformer: fiskerlejerne og skip
perbyerne.

Kan vi genfinde nogle af de samme
udviklingstendenser, når vi nu vender
tilbage til det, der var vores udgangs
punkt: bondens “salgshusflid” - eller
forholder det sig på det område helt
anderledes?
To opfattelser har her stået over for
hinanden. Den ene opfatter de ikkeagrare bondenæringer som noget, som
har eksisteret siden middelalderen, ja,
som måske endda har rødder tilbage
til oldtiden. Den anden søger at for
klare binæringeme som et fænomen,
der hører en nyere tid til, noget som
foregriber en kommende industrialise
ring. Protoindustrialisering har man
kaldt dette fænomen, og en omfattende
international litteratur om de ikkeagrare erhverv på landet er vokset
frem i kølvandet på den diskussion,
som fandt sted i 70’eme og 80’erne, ef
ter at Franklin Mendels havde lanceret
begrebet - og dermed for første gang
skabt en egentlig historikerinteresse
for den sammensatte bondeøkonomi.
34

Ligesom begreberne binæring og husflid
er præget af deres tilblivelse i patrio
tiske landboreformkredse omkring
1800, så er protoindustri-begrebet - li
gesom i øvrigt peasant:farmer begrebs
parret - uløseligt forbundet med den
nymarxistiske udviklingstankegang.
Ordet protoindustrialisering angiver
umiddelbart, at vi har at gøre med et
fænomen, som er en del af den proces,
der fører fra den ene produktionsmåde
til den anden, fra feudalisme til kapita
lisme. Det gælder, hvad enten man
som Mendels ser protoindustrialise
ring som “the first stage of the indu
strialization process” (Mendels 1972)
eller som Peter Kriedte, Hans Medick
og Jürgen Schlumbohm mere forsigtigt
taler om “industrialization before in
dustrialization” (Kriedte, Medick &
Schlumbohm 1981, 1986). Begrebet
henleder i sig selv opmærksomheden
på denne proces, hvad enten man date
rer det undersøgte fænomen til det 18.
eller 19. århundrede, eller man skyder
det tilbage til det 16. århundrede.
Er bierhvervene faktisk noget, som
tidligst opstår på overgangen til nyere
tid, eller skyldes denne konstatering
blot, at kildematerialet svigter, når vi
bevæger os længere tilbage i tid? I det
følgende skal bierhvervenes alder dis
kuteres ud fra en række eksempler,
som viser, at de mange forskellige
næringer ikke lader sig bringe på en
enkel formel.

Lad os begynde med at vende tilbage
til de tre skovbonde-produkter, som

blev drøftet i et foregående afsnit.
Hvor gammel er tøndebåndsfabrika
tionen i Sydsjælland? Det kan vi kun
gisne om, men jeg har i anden sam
menhæng (Stoklund 1987) nævnt den
nærliggende tanke, at den kunne
være opstået som “underleverandør
erhverv til de store sildefiskerier, som
netop bønderne i Bårse herred var
kraftigt engageret i. Som nævnt ken
des en sådan sammenhæng fra andre
lokaliteter, f.eks. Nibe ved Limfjorden
og Nordfjord i Vestnorge. Da silde
fiskeriet omkring 1600 mistede sin
rolle som dansk eksporterhverv fandt
de sydsjællandske bønder et nyt mar
ked i handelsstaden København, hvor
navnlig den islandske og færøske han
del var store aftagere af bånd til tønder.

Linå sogn, et af de senere hovedcentre.
Så forfærdelig meget ældre som en
hovedbeskæftigelse kan det dog heller
ikke være. Den egentlige træsko, som
er udhulet af ét stykke træ, dukker
op i 1400-tallet, omtrent samtidig i
Frankrig, Holland og Danmark. End
nu i 1500-årene måtte den i Danmark
konkurrere med en særlig “bondesko”
af læder, inden den - formentlig i
løbet af 1600-årene - blev helt domi
nerende som hverdagsfodtøj på landet
(Stoklund 1971).

Kulsvidningen har utvivlsomt været
praktiseret siden oldtiden; den er
bl.a. en nødvendig forudsætning for
jernudvinding. Og kulsvierne har højst
sandsynlig været bønder dengang
som senere. Som nævnt har vi kul
svidning i så at sige alle danske skov
områder i 1500-tallet, men den særlige
koncentration af dette bierhverv til
Nordsjælland må ses i forbindelse
med dels tabet af de skånske landsde
le, dels Københavns vækst som resi
densby.

Et eksempel på en binærings-innovation, som lader sig datere med nogen
lunde sikkerhed er den vestjyske pro
duktion af strømper og andre strikvarer
(jf. Linda Klitmøllers artikel). Strik
ningen var en ny teknik i det 16.
århundrede, og strikkede beklæd
ningsgenstande i starten en luksus
forbeholdt samfundets elite. Nyheden
bredte sig imidlertid snart, og den
nye behagelige fod- og håndbeklæd
ning blev snart allemandseje. I løbet af
forbavsende kort tid blev i det 17.
århundrede alle ledige hænder i et
stort nordvesteuropæisk område, som
foruden Jylland omfattede bl.a. Is
land, Færøerne og Shetland, beskæfti
get med at strikke standardprodukter
til eksport.

Med hensyn til træprodukterne fra
Silkeborg-skovene så har vi som
nævnt et brev fra 1581, som nævner
hjulmageriet som mange bønders vig
tigste næringsvej. Træskomageriet
skal i 1600-årene være godt i gang i

På den jyske hede er den nye industri i
fuld gang og vel organiseret i slutnin
gen af 1600-tallet. På samme tid
skrev præsten Lucas Debes en topo
grafisk beskrivelse af Færøerne. Her
havde hosebindingen afløst produktio35

nen af tørfisk som øernes vigtigste
eksportartikel. Da Debes skrev, var
fiskeriets storhedstid stadig i frisk
erindring samtidig med, at den nye
tekstilproduktion var fuldt integreret.
Lucas Debes harcellerer over den store
rolle, som disse uldvarer var kommet
til at spille også i hans egen hushold
ning. Præsten “må leve ikke alene
som en god avlsmand, men endogså
som en håndværksmand eller ho
seknytter. Thi han med sin hustru må
flitteligen passe på, at hans folk spin
der og binder hoser, som kunne være
dygtige til købmandsvarer”. Han må
derfor holde 5-6 karle og et lignende
antal piger, og hver af dem får om
morgenen afvejet det, de skal klare i
løbet af dagen, “nemlig to pund uld at
spinde og to pund spundet uld at binde
et par hoser af om dagen” (Debes
1673/1963: 300).

Hvem var aftagerne af disse masse
producerede standardvarer, og hvor
for meldte de sig netop på den tid?
Det ser ud til, at der er to vigtige ho
vedaftagere. For det første de nye sto
re handelskompagnier, navnlig i Ne
derlandene, som havde brug for
strømperne til deres tusinder af sø
folk. Et lignende behov fandtes i de
krigsflåder, som de nordeuropæiske
stater i disse år kappedes om at op
bygge. Hosebindingens hurtige eta
blering kan således sættes i relation
til i hvert fald to tidstypiske fænome
ner: den ekspanderende oversøiske
handel og væksten i statsapparatet
(Stoklund 1991).
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På Færøerne kom hosebindingen ind i
en niche, som var blevet ledig efter
tørfiskeproduktionens tilbagegang.
Hvad afløste strikningen på den jyske
hede? Det er vanskeligt at svare på,
men samtidig et problem, som indby
der til nærmere undersøgelse. Umid
delbart lyder det mærkelig at se det i
relation til jernudvindingen af myre
malm. Ikke desto mindre fandt denne
jernudvinding i en vis udstrækning
sted i netop de midtjyske herreder,
som senere blev centre for hosebin
dingen.

Som det fremgår af Henriette Lyng
strøms artikel er den jyske jernudvin
ding et eksempel på en bondenæring,
som viser kontinuitet fra jernalderen
og frem til slutningen af det 16.
århundrede. Enkelte skriftlige kilder
kaster lys over denne virksomheds
sidste kapitel. Silkeborg lensregnskab
fra 1586 anfører i alt 410 jernkloder,
som er betalt i landgilde af 76 bønder i
landsbyer, som i hovedsagen lå i Hids
og Lysgård herreder. Denne afgift
genfindes i regnskaberne frem til
1611/12, hvor der noteres, at kloderne
er konverteret til en pengeafgift, “ef
terdi her nu intet jern gøres” (Buchwald 1991: 269). At jernet ikke blot
var til lokal brug, viser eksempler på
transport af jernkloder til Køben
havn. Så sent som 1662 sendes 100
kloder fra Silkeborg til residenssta
den (Egeberg 1923-24: 179-180); jern
udvindingen var altså ikke helt op
hørt endnu. I øvrigt konkurrerede det
jyske jern med det nordskånske, som

blev udvundet af såvel myremalm
som sømalm; den skånske jernudvin
ding mistede sin rolle efter overgan
gen til en svensk stat, som i jernmal
men fra Bergslagens gruber havde
betydelig bedre ressourcer.
Den jyske jernudvinding synes såle
des at være et eksempel på en bonde
næring med meget gamle aner. Et an
det vigtigt produkt, hvis udvinding
har været baseret på bønders eksper
tise, er saltet. I middelalderen og be
gyndelsen af nyere tid blev der produ
ceret og forhandlet tre typer af bonde
salt: sort salt, frisersalt og Læsø salt
(Vellev 1993).
Det “sorte” salt eller tangsaltet blev
fremstillet flere steder ved den jyske øst
kyst ved brænding af tang og udludning
af asken (Clément 1914). At det var en
bondenæring ved vi også i dette tilfælde,
fordi det optræder som en landgildeaf
gift i 1500-tallets lensregnskaber (Bender
1972). Det sorte salt var - som navnet
antyder - salt af meget ringe kvalitet.
Bedre var frisersaltet og saltet fra Læsø,
men ingen af disse produkter kunne
konkurrere på kvalitet - men i middel
alderen nok på pris - med det importe
rede Lüneburg-salt eller “bajsaltet” fra
Baie-de-Bourgneuf i Frankrig. Friser
saltet blev fremstillet ved brænding og
udludning af saltholdige, undersøiske
tørv. Fremstillingen omtales hos Saxo i
1200-tallet, men først i senmiddelalde
ren kan man se, at saltsydningen ind
går som bierhverv hos landbefolkningen
(Bjørn Poulsen 1991).

Saltet på Læsø blev derimod inddam
pet direkte af stærkt saltholdigt hav
vand, som man kunne få ved at grave
huller i “fjæren”, de store sand
strækninger syd for øen. I dette tilfælde
kan vi slutte os til, at saltudvindin
gen er i gang omkring 1200, for ellers
havde Vitskøl kloster og Viborg dom
kapitel næppe vist så stor interesse
for øen. Også her skal vi imidlertid op
i 1500-tallet, før vi gennem landgilde
ansættelser og produktionsafgifter
kan se, at det er øens bønder eller
“bolsmænd”, som de i reglen kaldes,
som står for udvindingen, selv om
nogle af saltkedlerne er i udenøs be
siddelse (Vellev 1993).

Saltudvindingen på Læsø mistede sin
betydning i løbet af 1500-årene; endnu
i begyndelsen af 1600-årene holdes
enkelte saltkedler i gang, men i 1652
blev saltsydningen officielt afskaffet,
og saltlandgilden konverteret til en
pengeafgift. I dette tilfælde kan vi
sige med sikkerhed, hvad der afløste
den opgivne binæring; det gjorde den
tidligere omtalte skudehandel med
tømmer på Norge, som var i gang alle
rede i 1500-årene. Alle “bolsmænd”
havde nu part i en tømmerskude, lige
som de før havde haft det i en saltke
del (Stoklund 1988).
Indstillingen af saltsydningen på
Læsø falder i tid nogenlunde sammen
med ophøret af den jyske jernudvin
ding, og årsagerne var de samme:
Konkurrence fra bedre og billigere
importerede produkter og den mere
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og mere akutte brændselsmangel.
Såvel saltsydning som jernudvinding
krævede store mængder af brændsel.
Det samme gjorde den kalkbrænding,
som fandt sted flere steder, og som
antagelig går tilbage til højmiddelal
derens begyndende stenbyggeri. Også
her skal vi imidlertid frem til 1500tallet, før vi med sikkerhed kan sige, at
kalkbrændingen var et bondeerhverv.

Et af de vigtigste centre for kalk
brænding var i 1500- og 1600-tallet
området ved Mariager fjord. Som ved
saltsydningen var der store gejstlige
og adelige interesser involveret i denne
industri, men producenterne var bøn
der og husmænd fra de omliggende
landsbyer. Vi møder dem med navns
nævnelse i begyndelsen af 1600-tallet i
regnskaber over den produktionsaf
gift, “ovnskyld” kaldet, som de var
pålagt. Kalkovnene var i flittig brug
op gennem det meste af 1600-tallet,
men så var også her brændselsres
sourcerne opbrugt. Syd for fj orden
måtte kalkbrændingen helt indstilles,
men nord for fjorden blev man i noget
omfang ved op i det 18. århundrede
(N. J. Poulsen 1979).
Et andet produktionssted, som forsy
nede store dele af Midt- og Vestjyl
land med kalk, var Daugbjerg og
Mønsted, hvis sindrige systemer af
minegange stadig er bevaret og til
gængelige. Bønderne i de to landsbyer
drev kalkbrydning og -brænding i fæl
lesskab, også her til skade for de
nærliggende skovområder. Når denne
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kalkbrænding imidlertid
kunne
fortsætte op i 1800-tallet, så var det
takket være Alheden, hvis store lyng
ressourcer afløste skovens træ som
brændsel i kalkovnene (Matthiessen
1939).
Det bør nævnes, at den hårde kalksten
eller “limsten” også har været an
vendt som bygningssten, en anvendel
se, der går tilbage til det store kirke
byggeri i 12. og 13. århundrede. På
Stevns klint er denne udnyttelse fort
sat helt op til 1950. I det 18. århun
drede synes brydningen af disse sten
at have været overladt til bønder, bosat
langs klinten. Det, de udnyttede, var
udelukkende de limstensblokke, der
faldt ned på grund af udvaskningen
af de underliggende kridtlag. Men fra
midten af det 19. århundrede gik
klintens ejer, Gjorslev gods, i gang
med en mere omfattende produktion
af bygningssten, bl.a. ved at åbne re
gulære brud og markedsføre stenene i
resten af Danmark; så langt borte
som i Frederikshavn blev der bygget
en hel kirke af sten fra Stevns klint. I
denne fase af kalkbrydningens historie
var således godset arbejdsgiver, mens
arbejdet, der stadig foregik på traditi
onel vis, blev udført af lokale hus
mænd og fiskere (Hess 1972).
Jern, salt, kalk og kalksten er meget
specielle former for bondeprodukter,
kan man indvende. At de med større
eller mindre sikkerhed kan følges ned
i middelalderen, siger intet om, at
mere udbredte former for bonde

næringer har samme ærværdige al
der. Lad os da tage to eksempler på
de mere almindelige former for
“salgshusflid”: trævarer fra skoven og
hjemmevævede produkter. Eksemp
lerne henter vi fra Bjørn Poulsens
studier over de økonomiske forhold i
Slesvig i 1400-tallet. I det anvendte
kildemateriale er der flere eksempler
på bønder, som har transporteret el
ler handlet med produkter fra gestens
nu forsvundne skove: trækul, vogn
hjul, brænde m.v. De nordfrisiske
bondehushold var ikke blot engageret i
saltproduktionen, men havde også en
betydelig markedsproduktion af “webbe”, groft, hjemmevævet klæde af uld
(Bjørn Poulsen 1988: 80, 109-11).

Vi kan imidlertid finde et eksempel
på det samme fra “kongerigsk” områ
de, takket være de velbevarede, sen
middelalderlige regnskaber fra Skov
kloster (det senere Herlufsholm). Aksel
E. Christensen har gjort opmærksom
på, at disse regnskaber fra 1467-81
afslører en omfattende hjemmetilvirkning af tekstiler. 110-15 af godsets
sydsjællandske landsbyer er der bøn
der, der betaler en del af deres afgifter
i vadmel eller lærred. Aksel E. Chri
stensen tolker disse afgiftsposter som
“en naturlig ydelse af fæsternes over
skudsproduktion, og at klosteret gerne
har taget imod dem, tyder på, at pro
duktionen har været af en vis kvali
tet” (Aksel E. Christensen 1943/75:
170-71; jf. Dahlerup 1993).

Ud fra de eksempler, der her er givet,

må vi konkludere, at den sammen
satte bondeøkonomi har eksisteret, så
længe vi har haft en bondestand af
den relativt homogene art, som vi
kender fra nyere tid. Man kunne også
- med Bjørn Poulsen - sige, at vi har
haft den, siden “normalgården” tog
form. Bag om den senmiddelalderlige
agrarkrise og dens strukturelle følger
tillader kildematerialet os ikke at gå. I
1400-tallet får vi enkelte glimt af
bønder, som afsætter forarbejdede lo
kale råstoffer eller produkter af
“salgshusflid”. I 1500- og 1600-tallet
flyder kildematerialet lidt rigeligere,
og vi kan se, at samfundets behov for
vigtige produkter som jern, salt og
trækul i betydelig udstrækning har
været dækket af bøndernes produkti
on, hvad enten produkterne er kanali
seret videre til godset, lenet eller kro
nen gennem afgifter eller hoveriar
bejde, eller de er blevet afsat på et frit
marked. Eksemplerne viser samtidig,
at binæringerne ikke er noget uforan
derligt. De har været i en stadig til
pasningsproces til ydre og indre for
andringer. Gamle erhverv er ophørt
på grund af ressourcemangel eller
fremmed konkurrence, mens nye er
kommet til som resultat af innova
tioner eller nyskabte behov.
Vi kan således konstatere, at dele af
den danske bondestand, så længe den
har eksisteret, har været engageret i
en “vareproduktion”, som ikke rigtig
hører hjemme i standardbillederne af
den selvforsynende bonde og “den feu
dale produktionsmåde”. I den forbin
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delse får spørgsmålet om bøndernes
forhold til pengeøkonomien interesse.
Det har Bjørn Poulsen taget op til
nærmere behandling i Bondens Penge
(1990), hvor han påviser, at mønter
ne spillede en rolle i bondesamfundet
allerede i højmiddelalderen. Bønderne
betalte afgifter til jordherren i rede
penge; de ofrede mønter til præsten i
kirken (og tabte dem på gulvet - an
tallet af møntfund ved udgravning i
kirkegulvene stiger markant fra ca.
1250). De samlede formuer i klingen
de mønt, afsløret gennem de mange
skattefund. Og en væsentlig del af de
rede penge må være samlet gennem
den bondehandel, som i stigende grad
blev almindelig i senmiddelalderen, og

som - i hvert fald i princippet - var ba
seret på egne produkter.

Fra bondenæring til husmands
erhverv
Efter dette dyk ned i middelalderen i
et forsøg på at indkredse binæringer
nes alder og forudsætninger, vil vi at
ter vende tilbage til 1800-tallet. Mange
af de studier, der er foretaget af en
kelte binæringer, har begrænset sig til
dette århundrede. I de fleste tilfælde er
det først i dette tidsrum, vi har et
mere detailleret historisk kildemate
riale og en optegnet, mundtlig traditi
on, som gør det muligt at sige noget
mere præcist om teknologi, organi
sation, rekruttering og markeder.

I sejlskibsfartens storhedstid i det 18. og 19. århundrede blev de hyppige strandinger en væsentlig
“binæring”, navnlig ved den jyske vestkyst. (Stik i Illustreret Tidende 1861).
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Men samtidig må man gøre sig klart,
at 1800-tallet i mange henseender er
en atypisk periode, som for mange bi
næringers vedkommende er afvik
lingsfasen, for andre en feberagtig op
blussen før det endelige ophør. Det
betyder, at vi skal være varsomme
med at projicere 1800-tals forholdene
tilbage på tidligere århundreder. Det
gælder ikke mindst, når det drejer sig
om spørgsmålet om, hvem der var bi
erhvervenes egentlige udøvere. Un
dersøgelser af binæringer i det 19.
århundrede vil helt klart vise, at husmændene er den dominerende befolk
ningsgruppe, mens det hører til und
tagelserne, at gårdmænd tager deres
tilflugt til bierhverv.

De landøkonomiske forfattere mente
som nævnt, at en rigtig bonde burde
afvikle sine ikke-agrare gøremål, i
hvert fald i den udstrækning det kun
ne hæmme hans egentlige opgave: at
dyrke jorden og holde kvæg. Og sådan
kom det i stor udstrækning også til at
gå: Den “nye tids bonde” kunne som
selvstændig producent de fleste ste
der leve af sit landbrug, takket være
de driftsmæssige forbedringer. De
sammensatte økonomiers tid var ved
at være forbi, og den samfundsmæs
sige udvikling gik i retning af øget
specialisering.

Men omstillingsprocessen var lang og
involverede i første omgang en befolk
ningsgruppe, som århundredet igen
nem var i stærk vækst: husmændene.
Generaliserende og forenklet kan man

sige, at husmændene rykker ind i de
nicher, som den specialiserede gård
mand efterlader, for husmændene
havde stadig brug for at supplere det
sparsomme udkomme af en lille jord
lod med udnyttelsen af andre ener
gikilder. Vi skal helt frem til 20’eme
og 30’erne i det 20. århundrede, før
husmændene blev i stand til at leve
af deres jordlod - og så varede det
egentlig så kort.
Lad os belyse ændringerne i 1800-tal
let med de tre tidligere eksempler fra
skovegnene. I alle tre tilfælde har vi en
udvikling fra bondenæring til hus
mandserhverv, selv om forløbene i de
tailler er meget forskellige. I Sydsjæl
land blev bønderne udelukket fra sko
ven, men forstvæsenet søgte at videre
føre den succesrige båndkæppe-produktion. Og de havde brug for erfarne
husmænd til fremstilling af tønde
båndene. I Nordsjælland blev bønderne
også udelukket fra den fredede skov
og opgav kulsvieriet. Men dette blev i
stedet i begrænset omfang videreført af
husmænd som selvstændige kulsvie
re, bl.a. af dem, som blev bosat på det
store Karlebo overdrev. I det tredje
eksempel, Silkeborg-skovene, får vi
en kraftig intensivering af træskoma
geriet. Gårdmændene er stadig med,
men nu som arbejdsgivere, der råder
over råmaterialet. De aktive træsko
magere er alle enten husmænd eller
træskokarle, ansat hos bønderne.

Lignende forløb vil kunne findes i de
fleste andre former for “salgshusflid”,
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om end med store kronologiske varia
tioner. Også i fiskeriet kan vi over tid
konstatere en forskydning fra bonde
fiskere til husmandsfiskere, hvis vi tør
bruge det udtryk. Her er forskellene
mellem Øst- og Vestdanmark imidler
tid meget store. Mod øst glider de fle
ste bønder ud af fiskeriet i løbet af
1500-tallet, mens de helårsbeboede
fiskerlejer dukker op i samme tidsperi
ode. Ved den jyske vestkyst derimod
fortsætter bondefiskeriet fra sæsonfiskelejerne op i 1800-tallet, men i
slutningen af århundredet er næsten
alle aktive fiskere husmænd. Og
egentlige fiskerlejer på kysten får vi
først i det 20. århundrede.
Jeg vil således hævde, at udviklingen
fra bondenæring til husmandserhverv
er en generel trend. Og mens bonde
næringerne med rødder ned i middel
alderen næppe kan kaldes protoindustrier, så passer den betegnelse bedre
på husmandsfasen i 1800-tallet. Et
godt eksempel herpå er træskomage
riet i Silkeborg-skovene, som af Birte
Stig Jørgensen blev karakteriseret
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som “en slags ufuldkommen industri”
(Jørgensen 1973: 5).

Efterskrift
Det meste af litteraturen om binærin
ger på landet behandler enkelte er
hvervsgrene. Her har jeg for en gangs
skyld forsøgt at overskue hele feltet
på tværs af geografiske og kronologi
ske skel. Jeg har søgt at indkredse
nogle hovedlinjer i udviklingen og at
give et foreløbigt bud på en syntese.
Forhåbentlig kan dette være nyttigt,
hvad enten mine slutninger findes
plausible, eller de ægger til modsigelse.

Jeg vil imidlertid gerne betone, at den
litteratur, der står til rådighed, er be
skeden, og at feltet er alt for lidt op
dyrket. Derfor skal denne artikel
munde ud i en opfordring til nye stu
dier på dette område, ikke mindst
hvad angår de ældre faser i bonde
økonomiens historie. Der ligger et
ganske omfattende kildemateriale i
form af bl.a. lensregnskaberne og
1662-matriklen og venter på at blive
udnyttet.
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NOTER
1. En egentlig kortlægning af binæringerne
er aldrig foretaget. Ofte reproduceret er
Hugo Matthiessens kortskitse af binæringeme i Jylland (Matthiessen 1939: 111).
Mere detaillerede er to kort, udarbejdet af
Carsten Hess til Den ideologiske husflid
(Hess (red.)1983: 16-17) på grundlag af den
ældste udgave af Trap Danmark. Kortlæg
ningen omfatter kun “salgshusflid” og gen
giver en situation i binæringemes slutfase
ved midten af 1800-tallet.
2. Jeg lancerede de 4 “økotyper” i artiklen
“Ecological Succession”, 1976, som et første
forsøg. De svarer nogenlunde til de “byg
der”, som Per Grau Møller og Erland
Porsmose har søgt at kortlægge i Kultur
historisk inddeling af landskabet, 1997.1
stedet for slettebygd/skovbygd foretrækker
de at tale om agerbygd/skovbygd. Først
nævnte begrebspar har imidlertid gammel
hævd; disse betegnelser anvendes bl.a. af
Arent Bemtsen (1656), som begge parter
refererer til. Til de 4 bygder har Grau
Møller og Porsmose føjet en femte, kyst
bygden, som i nogen grad overlapper de

3.

4.

5.

6.

andre. Også jeg nævnte i mit udkast i 1976
nødvendigheden af at definere en særlig
kystbonde.
Samme formulering er brugt i 1540’erne i
brev til bønderne i Halland, som vides at
have sejlet med bl.a. kalksten (Bjørn
Poulsen i Den danske søfarts historie I:
233).
Oversigten over sæsonfiskerierne og re
krutteringen til dem bygger på min bog
Bondefiskere og strandsiddere. Studier
over de store sæsonfiskerier 1350-1600,
som forventes udsendt af Landbohistorisk
Selskab i 1999.
Den nyeste behandling af skudefarten er
givet af Bjørn Poulsen, Ole Degn og Erik
Gøbel i Dansk søfarts historie bd. I og II,
Kbh. 1997.
Udviklingen i dansk søfart og fiskeri i det
16.-19. århundrede er behandlet i Dansk
søfarts historie I-III (1997) samt af Poul
Holm i Kystfolk (1991). De linjer, der her
er trukket op, står dog helt for min egen
regning.
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Bondejern
Landbefolkningens fremstilling og anvendelse afjern fra
førromersk jernalder til middelalder
af Henriette Lyngstrøm
Gennem totusinde år har danske bøn
der selv fremstillet og smedet det
jern, der blev anvendt til det daglige
arbejde. I mange egne af Danmark
var gravning af myremalm, udvin
ding afjern, rensning af jernsvamp og
smedning af redskaber integrerede
dele af livet på landet fra jernalde
rens begyndelse 500 år før Kristi fødsel
til langt op i 1500-tallet. Mellem man
ge andre næringer var bonden jern
producent og smed.1

Dansk jern i oldtid og
middelalder
Bortset fra de rene jernmeteoritter
findes jern ikke gedigent i naturen.
Her er jern altid kemisk bundet, som
tilfældet er med de velkendte, danske
myre- og okkermalme.
Denne malm dannes, hvor grundvan
det kommer op til overfladen, iltes og
jernoxid udfældes. Malmen dannes til
stadighed. Næsten overalt i Dan
mark. Den ligger i jorden som tynde

flager eller som kompakte lag på op
til en meters tykkelse.
Malmens fysiske tilstand, dens farve,
form, porøsitet og vandindhold varierer
betydeligt efter de forhold, hvorunder
den er udfældet. Umiddelbart optræ
der den i to forskellige former. En
hård, kompakt myremalm og en løs,
jordagtig okkermalm. Også malmens
kemiske sammensætning er stærkt
vekslende - ikke kun fra egn til egn,
men også inden for det samme lokal
område. Dens indhold af jemoxid skal
være over 70%, før udvinding er ren
tabel.

Adgang til malm af en god fysisk og
kemisk sammensætning var afgørende
for, om bonden kunne fremstille jern i
oldtid og middelalder.

Ved jernudvinding efter de gamle,
danske principper skulle malmen
først graves op, den skulle så tørres
og ristes for sidst at blive opvarmet til

Henriette Lyngstrøm (f. 1955), mag.art. og ph.d. i forhistorisk arkæologi, forskningsadjunkt ved
Københavns Universitet. Siden 1991 beskæftiget med den tidlige jeroteknologis kulturhistorie, et
arbejde, der omfatter traditionel arkæologisk typologi, metallurgi samt eksperimental-arkæologiske
studier. Adresse: Institut for Arkæologi og Etnologi, Vandkunsten 5, 1467 København K.
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nær 1200 grader C i en udvindingsovn.
Da smeltede slaggen og efterlod det
metalliske jern som en fast, spongiøs
klump: luppen eller jernsvampen.

Jernet var, modsat forholdene i de
moderne højovne, fast under hele for
arbejdningsprocessen, ikke flydende.
Alle tidlige jerngenstande i Danmark
er smedede - ingen er støbte. Jern af
malm fra forskellige lokaliteter er
altså ikke blandet flydende, som det
var tilfældet med flere andre metal
ler, men svej set sammen stykke for
stykke. Det er således muligt at un
dersøge de enkelte jernlameller me
tallurgisk, også når genstandene er
fremstillet af mere end én.

knive indeholder 0,8% kulstof, hvilket
svarer til dét i moderne værktøjsstål.
En stor del gammelt jern indeholder
også fosfor, op til 0,9%. Fosfoijern er
hårdt, sprødt og glinsende gråt. Fos
forjern kan ikke hærdes, og fosfor
hindrer til en vis grad kulstof i at dif
fundere. Derfor er det næsten umu
ligt at opkulle.
Tynde knivblade af fosforjern splin
trer som glas, når de tabes på et
hårdt underlag. Og æggen flosser og

Sammenlignet med moderne handels
jern er det gamle jern bemærkelses
værdigt kemisk rent. Det indeholder
kun to vigtige legeringselementer:
kulstof og fosfor.
Kulstof øger jernets hårdhed og slid
styrke. Jern med mere end 0,35%
kulstof, stål, kan gøres endnu hårdere
ved bratkøling i vand eller olie.

Gennem oldtid og middelalder blev stål
fortrinsvis anvendt til ægredskaber og
til flader, der skulle kunne modstå et
stort slid eller pres, som ambolte, file,
slædemeder og som visse typer af søm.
Knive blev kun sjældent smedet ude
lukkende af stål. Oftere kombinerede
bønderne det seje, rene jern og det hårde
stål i en optimal knivkonstruktion. På
en gang blød og skarp. Stålet i mange

Myremalm, trækul og jernudvindingsovn.
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er svær at holde skarp. I nutidens
jemproduktion er fosfor et uønsket lege
ringselement, men alligevel har det
vist sig, at bønder overalt i Danmark i
tiden omkring Kristi fødsel faktisk
foretrak fosfoijern til deres halvmåne
formede rageknive. De tynde knivblade
blev smedet af to lameller stærkt fosforholdigt jern (0,7-0,9% fosfor), og
svejsningen blev med stor sikkerhed
lagt i knivens midterlinie. Det var
ikke uden grund, at rageknivene blev
opbevaret omhyggeligt emballeret i
skindforede træfutteraler. De var velsmedede, sarte redskaber. Også i vå

bensmedjerne var fosforjern efter
spurgt til de mønstersmedede emner.
Mønstersmedning er teknisk lettere
at udføre i fosforjern, og resultatet
fremstår smukt sølvfarvet på den
ætsede og polerede overflade. Mange af
de navngivne sværd, der kendes fra
blandt andet sagalitteraturen, har
haft mønstersmedede klinger.

Den ristede myremalm knuses før den kan
hældes i jemudvindingsovnen.

Jernudvindigsovnene har været placeret i be
tryggende afstand fra gårdens stråtækte huse.
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Måske blev fosforjern også foretruk
ket til skibsnagler, fordi det kun
ruster langsomt i saltvand.
Dén bonde, der kunne fremstille sta

bile leverancer af fosforjern af sin
myremalm, havde en særdeles købe
dygtig kundekreds. Fortrinsvis bestod
den af professionelle smede tilknyttet
centralmagten.

Sammenlignet med moderne handels
jern indeholder gammelt jern mange
slagger. For jern og slagge blev ikke
fuldstændigt adskilt ved den direkte
udvindingsmetode. Slaggen indeholdt
jern, og jernet indeholdt slagge. De
mange slagger påvirkede ikke kvali
teten negativt, måske tværtimod. Nu
tidens smede er glade for at arbejde i
myremalmsjern, som de finder holder
en god varme og er let og elastisk at
bearbejde.

Slaggen i jernet blev allerede dannet
under udvindingsprocessen. Her blev
små slagger fanget i jemsvampen og

fulgte så med, da svampen blev banket
til jernstykker og stykkerne smedet
til redskaber.
Ved hjælp af et mikroskop kan man
analysere disse bittesmå slagger. Deres
kemiske sammensætning afspejler
den malm, der blev benyttet ved ud
vindingen, og svarer til sammensæt
ningen i den slagge, der blev efterladt
på de gamle jernudvindingspladser.
For slaggen var affald for de danske
bønder. Modsat forholdene i Sverige,
hvor den tidlige jernudvinding havde
et betydeligt større omfang. Her brug
tes slagge som byggemateriale og
kunne derfor transporteres et godt
stykke bort. Men i Danmark fik slag
gen lov at ligge til arkæologerne på
selve udvindingspladsen.
Ved at sammenligne den kemiske kom
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De tre led i den tidlige jern teknologi: brænding, rensning og smedning. Hver arbejdsgang kræver
trækul og for hvert trin øges densiteten. (AL).
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bination i slaggerne fra genstandene
med den i slaggerne fra en jernudvin
dingsplads kan man nogenlunde be
stemme, hvorfra jernet i den enkelte
genstand stammer.2
Der er således fristende mange mu
ligheder for at gå på opdagelse med
mikroskop inde i selve det gamle jern.

Jernets kulturhistorie
Men den tidlige jernteknologi er også
en del af et langt og kompliceret kul
turhistorisk forløb. Indtil for få år si
den var forskningen i Danmark og i
Europa ganske domineret af naturvi
denskabernes interesse for isolerede,
teknologiske aspekter.

Der har i langt højere grad været fo
kuseret på, hvordan man producere
de jern, end på, hvorledes det samlede
fundbillede skulle forklares. Men me
tallurgiske beregninger over produk
tion og udbytte bliver først for alvor
værdifulde, når de relateres til det
samfund, der producerede og anvendte
jernet. Og netop fra Danmark forelig
ger et omfattende og nuanceret ar
kæologisk materiale til belysning af
jernteknologiens kulturhistoriske im
plikationer - fra begyndelsen af førromersk jernalder til langt op i 1500årene.

I områder med skov og god malm var
bønderne rutinerede smeltemestre.

Forsøg med tidlig jernudvinding samler altid mange interesserede tilskuere på Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre.
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Som i Vestjylland nær Skjern, hvor de
omkring Kristi fødsel blev gravlagt
med deres knive smedet af jern ud
vundet fra den lokale myremalm. Her
havde bønder forkærlighed for store,
robuste knive, tunge og med en klin
gelængde på omkring 10 cm. Knivene
var smedet af ét enkelt stykke velbe
arbejdet jern uden den store mængde
kulstof eller fosfor.

det af lokal oprindelse, velbearbejdet
og svejsesømmene slaggefri og skar
pe. Et tegn på godt smedehåndværk.
Nær Vogn og Idskov levede der således
kvinder, børn og mænd, der ved livet
bar en kniv i jern produceret et par
hundrede kilometer længere nede i
Jylland. Men rutineret smedet af lo
kale bønder, der også kunne fremstille
jern selv.

Jernet var tydeligvis ikke genbrugt,
men direkte udvalgt på jernsvampen.
Et tegn på, at smeltemester, smed og i mange tilfælde - knivejer var den
samme bonde.
Men bønderne handlede også med jer
net. For samtidig brugte de i Vendsys
sel knive fremstillet af myremalm fra
Vestjylland. Men knivenes skafter var
smedet ud i skaftlapper, en form især
de nordenfjordske bønder foretrak.
Det indhandlede jern var, ganske som

En jembarre og den færdige kniv af myremalmsjem. Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter.

Jernbarre 737 g. (PF).
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I nogle egne havde bondesmedene altså
mulighed for at vælge mellem mange
jemkvaliteter, når de skulle smede.
Andre bønder var dårligere stillet,
deres udvalg var kun begrænset og de
res håndværksmæssige kunnen langt
mindre. Som bønderne, der i vikinge
tiden blev gravlagt på de langeland
ske pladser Stengade, Bogøvej og Kaagaarden.3 Her var mange knive dår
ligt smedet med store slaggeindeslut
ninger mellem de enkelte stykker
jern. Selve jernet var heller ikke be
arbejdet til bunds. Det var dels frem
stillet af den lokale myremalm - og
den var ikke specielt velegnet til

Opmærksomhed og erfaring kendetegner den
gode smeltemester.
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knivklinger - dels indhandlet fra
Vestjylland, Norge og Sverige.
Her stod bonden ikke ofte ved ambol
ten, men adgangen til indhandlet jern
var langt bredere end i Vendsyssel tu
sind år tidligere. Rutine og mangel på
håndværksmæssig kunnen førte dog
til en noget tilfældig brug af det ellers
udmærkede jern, der således ikke i
alle knive fandt optimal anvendelse.
Men fund fra de samme gravpladser
viser, at langelandske bønder forstod
at sætte pris på et godt smedehånd
værk. De velbjergede gårdfolk bar
smukt forarbejdede knive smedet
med professionel sikkerhed af første
klasses jern. Det var knive, der lignede
dem, der samtidig blev fremstillet på
de store gårde i Jylland, på Fyn, Sjæl
land og Bornholm.

Denne teknik havde en bonde fra
Kregme i Nordsjælland også haft kend
skab til, da han smedede en lille,
enægget kniv i 1000-tallet. Han havde
den fornødne rutine, men knaphed på
jern. Han pressede sit materiale til det
yderste. Den lille kniv var smedet af en
oprindelig meget længere, nok knæk
ket, knivklinge. Den var kyndigt smedet
sammen af fem stykker jern fra mindst
tre forskellige lokaliteter. Ingen af dem
særlig velegnede til knivsmedning,
men et lille stykke lavkullet stål var
omhyggeligt placeret i knivens æg. En
dygtig håndværker med alt for lidt jern
at vælge imellem. Han var henvist til at
smede en kniv af regulært skrot.

Det synes, som om jemproduktionens
tradition og ekspertise helt fra begyn
delsen af førromersk jernalder var kon
centreret i visse regioner af Danmark,
nemlig dér, hvor de naturgivne forud
sætninger var til stede. Langt vanskeli
gere er det at forklare relationerne
mellem producent og konsument i den
lavteknologiske jernhåndtering.

regionalt begrænsede barretyper i om
fattende depoter med op til flere hun
drede kilo jem. Her er der utvetydigt
tale om varelagre, nedlagt af jemhandlere. Det er sådanne depoter, der har
forledt akæologer til en sammenligning
med vikingetidens brudsølvdepoter, og
de ser et begyndende økonomisk sym
bolsprog udtrykt i jernbarreme.

I denne diskussion spiller jernbarrer
en betydningsfuld rolle.

Andre forskere går fornuftigvis ikke
så vidt, men mener, at smeltemestrene
med barrernes størrelse og form ud
trykte jernets kvalitet og herkomst. Et
symbolsprog mellem en producent og
konsument, der ikke mødte hinanden.

En barre er et stykke brugsjern - et
stykke renset jernsvamp parat til at
blive smedet ud som redskab eller
våben. Formen er ikke afgørende, for
den er skabt til at viderebearbejdes og dog optræder der helt klare, stan
dardiserede barretyper i det arkæolo
giske kildemateriale.

I Norge, Sverige og Tyskland finder man

På trods af, at der blev produceret
jem af dansk myremalm i totusind år,
er der fundet forsvindende få standar
diserede jernbarrer i Danmark. Dette
faktum forklares altid som en arkæo
logisk fundlakune.

Halvmåneformet ragekniv fra Erritsø i Sydøstjy Iland. Bønderne smedede deres rageknive af fosfoijem, der
var skarpt, men skrøbeligt. Derfor blev knivene omhyggeligt opbevaret i skindforede træfutteraler. (AL).
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I mange år er kildematerialet ikke
øget væsentligt, skønt fagfolk og dyg
tige fritidsarkæologer - flere af dem
med metaldetektorer - metodisk har
afsøgt det danske kulturlandskab.
Det kan derfor hævdes, at standardi
serede barretyper ikke findes i sam
me omfang i Danmark, som de gør
eksempelvis i Tyskland, Sverige og
Norge. Den afstand, der fandtes mel
lem producent og konsument i vore
meget rigt producerende naboområ
der, var slet ikke til stede i Danmark,
hvor jernproduktionen til stadighed

mere havde karakter af at dække et
husbehov.
Der blev handlet med jern mellem
bønderne - men denne handel omfat
tede især typologisk ukarakteristiske
jernstykker som dem, der er fundet i
Overbygård, Snorup og Århus,4 og
færdige redskaber. Handel med jern
over store afstande kunne foregå som
regulære jernbarrer, ganske som mid
delalderens afgifter til centralmagten
blev afregnet i standardiserede klo
der.

Et stykke myremalmsjern holdes i essen. Bønderne forstod at vurdere jernet. Holdt det god varme,
var det ægstål, eller var det jern til søm og nagler ?
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Kyndige bønder
Gennem hele vor oldtid og middelalder
var jernteknologien tilknyttet landbe
folkningen og de civile interesser. At
der med mellemrum ligeledes var in
teresse for jernproduktion og smed
ning fra centralmagten og fra militær
side, synes ikke at have påvirket de
basale rurale produktions- og kon
sumtionsmønstre væsentligt. Her blev
jernet ikke fremstillet af egentlige
specialister, men af bønder, der havde
lært sig håndværket. At kunne hånd
tere jernet krævede nemlig både erfa
ring og et godt håndelag. Den bonde,
der også ernærede sig som smeltemes
ter og smed, synes at være den sam
me gennem alle totusinde år. Det var
ham, der havde adgang til skov og
god malm. Han havde en grundig er
faring. Jernudvinding var i høj grad
et håndværk. Og den bonde, der sam
tidig var en erfaren og dygtig smelte
mester, kunne stort set selv bestem
me, hvor stor mængde og hvilken
kvalitet jern han ville fremstille. Selv
følgelig var han i sidste ende under
lagt de naturgivne ressourcer, men
han evnede i høj grad selv at påvirke
procesforløbet.
Man må forestille sig, at jernudvin
ding foregik én gang om året, og ud
byttet dækkede gårdens forbrug af
jern det følgende år.
Malmen skulle bonden grave op i god
tid og lægge til tørre. Den var ofte
våd, og det var tunge læs, der blev
stablet. Til arbejdet blev der brugt

Stor kniv fra Skjern i Vestjylland. Kniven er
smedet af en dygtig bonde i tiden omkring
Kristi fødsel. Det var formodentlig ham selv,
der havde udvundet jernet af den lokale myre
malm. (PF).
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spader, bærebøre eller kurve. Des
uden skulle der fældes skov og skaffes
trækul. Skønt udvindingsteknologien
effektiviseredes i løbet af de totusind
år, er det realistisk at regne med, at
der blev anvendt lige vægtdele tørret
malm og træ til én brænding, formo
dentlig omkring 200 kilo.

Udvindingsovnen blev bygget i be
tryggende afstand fra gårdens bygnin
ger, og til hver ovn blev der brugt om
kring 100 liter halmblandet 1er, hvilket
var forsvindende lidt i sammenlig
ning med mange andre lerforbrugende
opgaver på en gård. Nogle ovne var
konstrueret med en dyb grube, hvor
den flydende slagge blev samlet. Den
ne grube blev foret med håndfulde af
kornplanter fra de omkringliggende
marker. Ved at analysere kornet i
gruberne ses det, at arbejdet med
jernudvinding ofte foregik ganske
kort tid før høst.5 Selve brændingen
varede et døgn, og to mand kunne
med lethed drive to eller tre ovne
samtidig. Til dette arbejde skulle bøn
derne bruge kurve, blæsebælg og lange
stænger.

Resultatet afbrændingen var en jern
svamp, der omgående blev taget ud af
den varme ovn, trykket og presset for
sigtigt sammen med en hammer. Alle
rede på dette tidspunkt af processen
kunne smeltemesteren nøje vurdere
jernets indhold af fosfor og kulstof.
En jemsvamp af rent, blødt jern kunne
nemlig udmærket indeholde store om
råder med stål. Og der kendes ek
sempler på nutidige, japanske sværd
smede, der med det blotte øje kan
vurdere jernets indhold af kulstof
med hundrededeles nøjagtighed. Er
farne danske smeltemestre har været
lige så kyndige.
Selv om myremalmsjern indeholder en del
slagge, er moderne smede glade for at arbejde i
det. Det er sejt og holder en god varme.
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Bonden udvalgte og samlede jernet i
forskellige stykker alt efter dets

brugsegenskaber. Noget blev omgåen
de smedet til redskaber, andet blev
gemt til senere opgaver.
Til dette arbejde var det nødvendigt
med tang og hammer. Som ambolt
blev nok brugt en stor sten.
Der ligger kun ganske få dele af
jernsvampe i det arkæologiske kilde
materiale - lidt bedre kendes klo
derne, men det er formede og kløvede
jernsvampe.6 Vi kender således ikke
det resultat, der kom direkte ud af
de danske jernudvindingsovne. Men

man kan forestille sig, at der af 200
kilo malm kunne fremstilles en jern
svamp på 20 kilo. Den kunne renses
til 5-10 kilo jernstykker, hvilket var
ganske tilstrækkeligt, i betragt
ning af, at et knivblad sjældent vejer
over 50 gram, og at jern tidligere
blev recirkuleret i det uendelige knækkede klinger blev til søm, og
store emner var yderst værdifulde.
Ambolte og hammerhoveder blev ik
ke deponeret i grave, men kun ved
triste uheld tabt i søer og moser for
siden at ende som arkæologisk kil
demateriale.

Kopier af vikingetidsknive. Det er ikke alene formen, der er kopieret, men også smedeteknikken og
kvaliteten i de enkelte stykker jern.
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Jernteknologien i Danmark er de
første 1500 år udelukkende tilknyt
tet landbebyggelsen. Disse rurale
produktions- og konsumtionsmønstre
fortsætter næsten uændrede op i
middelalderen. Sideløbende sker der
en gradvis centralisering og speciali
sering omkring borge og byer. Op
mod vikingetiden sker en markant
ændring i smedeteknikken. Man for
nemmer øget overordnet styring og
dermed også øget efterspørgsel af
stabile og homogene leverancer af
jern.

smede og sporesmede. At arbejdet
med jernet var et betydningsfuldt
hverv, vidner de mange fortællinger
om smede om - ligesom det besynder
lige faktum, at den døde smed er den
eneste håndværker, der krydser græn
sen mellem hedenskab og kristendom
med sit værktøj i behold.7

Det sidste halve årtusinde, hvor der
blev produceret jern i Danmark,
skabtes der grundlag for smedens
professionalisering. Det tidligste smedelaug er fra 1424, og af første skrå
fremgår det, hvor nuanceret hånd
værket er. Den omfatter såvel sverdfegere, keddelsmede, grovsmede, klein-

Men jernudvinding - smeltemeste
rens kunnen - var derimod et døende
håndværk. Højmiddelalderens øgede
efterspørgsel på ensartet jern og stål
kunne ikke efterkommes af de danske
bønder. Og de professionelle smede
importerede i stedet de ønskede jern
kvaliteter fra Sverige, Norge og Tysk-

På landet kunne bønderne til hver en
tid smede et par søm, reparere en
kniv og rette en le, men de mere
avancerede opgaver blev overladt
egentlige smede.

Små knive fra Frederiksværk i Nordsjælland. Knivene er smedet af flere stykker skrot, hvoraf intet
var af lokal oprindelse. 1000-tallet. (PF).
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land. Men helt frem til 1500-tallet var
der danske bønder, der fremstillede,

smedede og anvendte jern udvundet
af dansk myremalm.

Fotografierne er taget af Michael Nielsen. Tegningerne udført af Pernille Foss (PF) og Alice
Lundgren (AL).
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NOTER
1. Artiklen er skrevet på baggrund af forfat
terens arbejde med Dansk jern, - en kul
turhistorisk analyse afproduktion, distri
bution og konsumtion afjern i Danmark
gennem totusinde år. Et to-årigt projekt
finansieret af Statens Humanistiske Forsk
ningsråd.

2. Forholdet mellem traditionel arkæologi og
metallurgi er uddybet i Henriette Lyng
strøm: “Ketting - en vikingetidsgravplads
med ryttergrave”, Aarbøger for nordisk
Oldkyndighed og Historie 1993, s. 143179, (1995). Og i Henriette Lyngstrøm:
“In the Borderland of Archaeology Experimental Forging”, Early Iron
Production - Archaeology, Technology and
Experiment (= Technical Report Nr. 3.
Historical-Archaeological Centre), ed.
L. Nørbach, Lejre 1997, s. 27-35.

land”. Summary, Nationalmuseets Arbejds
mark, 1993, s. 97-111, fig. 17, s. 109.
Jernstykkerne fra Århus Søndervold er af
bildet i H.H. Andersen, P.J. Crabb og H.J.
Madsen: Århus Søndervold — en byarkæolo
gisk undersøgelse. (Jysk Arkæologisk Sel
skabs Skrifter IX), Århus 1971, fig. AOH,
FAM, ZL og DDH, s. 123.

3. Det arkæologiske materiale fra Stengade
er publiceret i Jørgen Skaarup: Stengade
II, Rudkøbing 1976, mens materialet fra
pladserne Bogøvej og Kaagaarden er frem
lagt af Ole Grøn, Anne Hedeager Krag og
Pia Bennike: Vikingetidsgravpladser på
Langeland, Rudkøbing 1995. De metal
lurgiske analyser af jernknivene er endnu
upublicerede.

5. Jernudvindingsovnene har været genstand
for stor arkæologisk interesse. Den nyeste
oversigt finder man i Olfert Voss: “Danish
Iron Smelting Furnaces from 500 BC to
1600 AD”, Early Ironworking in Europe 1,
ed. P. & S. Crew, Gwynedd 1998, i tryk. En
lidt ældre, men absolut læseværdig gen
nemgang findes i Olfert Voss: “Jernudvin
ding”, Da Klinger i Muld ...25 års arkæolo
gi i Danmark, København/Århus 1991, s.
206-209 Om jernudvindingen i relation
til en enkelt landbebyggelse kan anbefales
Charlotte Fabech: “Gødsvang - et samfund
med jernproduktion”, Mark og Montre,
1989, s. 16-21. Materialet fra gruberne er
blandt andet indsamlet af Olfert Voss på
lokaliteterne Drengsted og Snorup og be
arbejdes nu af Peter Mikkelsen, Institut
for forhistorisk arkæologi, middelalder
arkæologi, etnografi og socialantropologi
ved Århus Universitet.

4. Jernstykkerne fra Overbygård er afbildet i
Jørgen Lund: “Overbygård - en jernalder
landsby med neddybede huse”, Kumi, 1976,
s. 129-50, fig. 17, s. 147. Jernstykkerne
fra Snorup er afbildet i Olfert Voss: “Snorup.
Et jernudvindingsområde i Sydvestjyl

6. Den bedst bevarede klode, en fire-kløvet
klode fra Karup å, vejer knap 10 kilo, mens
halvdelen af en fire-kløvet klode fundet
samme sted vejer 4,5 kilo. Den halve klode
indeholdt nogenlunde lige dele slagge og
jern og indeholdt op til 0,8% fosfor. De me-
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tallurgiske vurderinger er fremlagt af
Vagn F. Buchwald: “Jernfremstilling i Dan
mark i middelalderen: lidt om bondeovne
og kloder”, Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1991, s. 265-286,
(1992). Om de eksperimental-arkæologiske
forsøg med tidlig jernteknologi kan læses
Henriette Lyngstrøm: “From bloom to
bar. Experiments at the HistoricalArchaeological Experimental Centre,
Lejre, Denmark 1992-1996”, Early
Ironworking in Europe 1, ed. P. & S. Crew,
Gwynedd 1998, i tryk. I denne artikel
gøres der detaljeret rede for flere eksperi
mental-arkæologiske forsøg med udvin
ding, rensning og smedning af dansk
myremalm. Det bedste udbytte gav det for

søg, hvor 80 kilo ristet malm og 150 kilo
trækul kunne reduceres til 2 kilo jern
(HAF forsøg 1994/III). De tekniske rappor
ter over forsøgsrækkerne opbevares på
Historisk Arkæologisk Forsøgscenter j.nr.
5/92, 51/93, 46/94 og 30/98.

7. En grundig gennemgang af skandinaviske
grave med smedeværktøj giver Michael
Müller-Wille: “Der frühmittelalterliche
Schmied im Spiegel skandinavischer
Grabfunde”, Frühmittelalterliche Studien
11, 1977, s. 127-201. Mens man finder
en god oversigt over danske gravsten med
afbildninger af smede og smedeværktøj hos
Jens Vellev: “Hammer og tang”, Skalk 4,
1975, s. 25-30.
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Fra hosebindende hedebonde til maskinstrikkende husmand
Om samspillet mellem trikotageproduktion og landbrug
i Hammerum herred i tre hundrede år
af Linda Klitmøller

Trikotageproduktion og Midtjylland
er uløseligt bundet sammen, både når
man tænker i historiske baner, og når
man tænker i nutidige baner. De
første vidnesbyrd om strikning i Dan
mark stammer fra 1500-tallet, og i de
historiske kilder kan hosebinding
som ikke-agrar indtægtskilde1 for
bondebefolkningen i Midtjylland spo
res tilbage til 1600-tallet. Hurtigt
blev hosebinding en indtægtskilde for
store dele af befolkningen i Midtjyl
land, og Hammerum blev meget tid
ligt det geografiske centrum for denne
produktion. Denne førerstilling har
herredet siden beholdt. Dansk triko
tageindustri er i dag koncentreret i
Hammerum herred.

Hosebinding i dens traditionelle form
er forholdsvis velbeskrevet i den eksi
sterende kultur- og lokalhistoriske lit
teratur. To værker fra første halvdel af
vort århundrede står centralt her, Kon

rad Understrups Af Bindestuernes
Saga (1918) og H. P. Hansens Spind og
Bind (1947). Begge forfattere var født og
opvokset i Hammerum herred og
kendte fra deres barndom til hosebin
dingen, som den var beskrevet i en
række værker fra perioden fra 1757 til
1839. Deres ønske var derfor først og
fremmest at kaste nyt lys over bindin
gen ved at beskrive den i “mands min
de”. Hosebinding som ikke-agrar ind
tægtskilde blev nemlig først opgivet af
hedebrugerne i slutningen af 1800tallet. Forandringsprocesser og sam
spillet mellem hosebinding og land
brug havde overhovedet ikke deres in
teresse, ligesom overgangen til indu
striel produktion næsten ikke blev
berørt.2 Da disse værker har været
hovedkilden for lokalhistorikere og
andre, som efterfølgende har beskæfti
get sig med hosebinding, er disse emner
kun sporadisk belyst i den eksiste
rende litteratur.

Linda Klitmøller (f. 1950), mag. art. og cand. mag. i europæisk etnologi og historie 1992. Har blandt
andet inden for emnet skrevet specialet Fra hosebinder til tekstilarbejder. Overgangen fra binæ
ringsproduktion til fabriksindustri i Hammerum Herred og Herning ua. 1850-1930. Har siden 1995
været ansat ved Museet på Sønderskov.
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Omkring 1840 begyndte danske bøn
der at opgive de ikke-agrare indtægts
kilder til fordel for en mere markeds
rettet produktion, men ikke de midt
jyske bønder. Her fortsatte hosebin
ding med at være en vigtig ikkeagrar indtægtskilde til hen imod
århundredets slutning for så hastigt
at forsvinde. Årsagen hertil skal søges i
områdets særlige naturforhold - den
dårlige landbrugsjord og de store he
destrækninger. Landbrug og hosebin
ding indgik i 1800-tallet i en symbiose.
Penge tjent ved binding blev investeret
i en udbygning af landbrugssektoren
og var dermed med til at forvand
le store hedearealer til landbrugsom
råder. Først hen imod 1800-tallets
slutning blev det økonomisk muligt
for hedebønderne at gå over til mar
kedsrettet landbrugsproduktion og op
høre med at have supplerende ind
tægtskilde fra ikke-agrar side.

Kort før århundredeskiftet begyndte
de første trikotagefabrikker at vokse
frem i Hammerum herred. Hosebin
dingen udgjorde såvel det økonomiske
som det menneskelige grundlag her
for. Penge tjent på bindetøjshandelen
var med til at finansiere de tidlige
trikotagefabrikker, og de første hjemmestrikkere blev fundet blandt hose
binderne. Mange af de første fabriks
arbejdere på egnens trikotagevirk
somheder kom fra hjemmestrikkende
hushold. Intet andet sted i Danmark
er der en så direkte forbindelse mellem
tidligere tiders ikke-agrare produktion
og moderne industriproduktion.

Den tidlige bindeindustri
Vor viden om bindeindustrien i Midtjyl
land i tiden før 1757, hvor den første
samlede beskrivelse kom, er yderst be
grænset. I de historiske kilder kan hose
binding i Jylland spores tilbage til kort
før midten af 1600-tallet. Belæggene på
binding er få og spredte og stammer
dels fra toldruller, dels fra indberetnin
ger fra såvel gejstlige som verdslige
embedsmænd, og de giver ingen mulig
hed for at tegne et samlet billede afbin
dingens omfang og organisation. I told
rullerne kan man læse, at der i løbet af
1600-tallet blev udført små partier af
strikkede beklædningsgenstande. Det
var bønderne selv, som stod for ekspor
ten af bindetøjet. I indberetningerne fra
første halvdel af 1700-tallet kan man
læse, at hosebinding spillede en stor
rolle i det meste af Midtjylland, hvor
den var af vital økonomisk betydning
for indbyggerne. Herfra blev store
mængder af strikkede uldne varer solgt
til København og derfra videreeksporteret til Norge, Hamborg og Holland.

I 1691 trådte en del af hosebindin
gens afsætningsorganisation lidt kla
rere ind i historiens lys, idet det ny
oprettede (1688) københavnske klædekræmmerlav klagede til Køben
havns politimester over de jyske ho
sekræmmeres illegale handel i byen.
Klageren fik ikke umiddelbart med
hold i klagen, og da en afgørelse ende
lig faldt, blev den til fordel for de
jyske hosekræmmere. I 1700 fik 9
jyske hosekræmmere borgerskab i Kø
benhavn, og i de følgende årtier fulgte
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mange flere efter. Frem til 1730 havde
i alt 55 jyske hosekræmmere fået bor
gerskab i København.
De jyske hosekræmmere i København
havde på deres hjemegn lokale kom
missionærer, som opkøbte bindetøj på
deres vegne. I København videresolgte
de det til hovedstadens befolkning, til
andre danske købstæder og til eks
port. Bindetøjet blev eksporteret til
Norge, Sverige, Pommern og Polen. I
løbet af de første årtier af 1700-tallet
havde man altså fået etableret den af
sætningsorganisation, som blev den
dominerende i de næste hundrede år.

De jyske købstæders handlende så i
1730’erne med uvilje på de køben
havnske hosekræmmeres blomstrende
handel og forsøgte med støtte i be
stemmelsen om forbud mod landprang at forhindre de lokale opkøbe
res virke. De københavnske hose
kræmmere opponerede mod de jyske
handlende, og Kommercekollegiet gav
med tiden københavnerne medhold
på grund af bindeindustriens store
økonomiske betydning for hedeegne
ne. Resultatet af denne strid blev
det for bindeindustrien så vigtige
reskript af 1741, som gav beboerne i
herrederne Lysgård, Hammerum,
Bølling og Ulfborg tilladelse til overalt
i kongeriget frit at handle med de
uld- og linnedvarer, som de selv havde
fremstillet. Denne tilladelse overle
vede al senere lovgivning omkring
næringsvæsenet frem til nærings
loven af 1931.
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Bindeindustrien i den velbeskrevne periode 1757-1839
I 1757 udkom den første samlede be
skrivelse af hosebindingen i Midtjyl
land, og i de efterfølgende godt 80 år
fulgte flere beskrivelser efter dels i
topografiske værker, dels i Landhus
holdningsselskabets amtsbeskrivel
ser. Beskrivelserne giver et homogent
billede af hosebindingens organisa
tionsform i produktionsleddet, mens
der tegner sig væsentlige forskelle i
dens geografiske udbredelse og i af
sætningsmønstret (jf. opstilling 1).

Forfatterne til beskrivelserne var alle
enten selv bosiddende i bindeområdet
eller anvendte lokale meddelere, så
man må antage, at deres kendskab til
hosebindingen og dens organisations
former på skrivetidspunktet var ganske
indgående. Til gengæld dækker be
skrivelserne en periode på lidt over 80
år, 1757-1839, så en rimelig forklaring
på de store forskelle må være, at der i
løbet af perioden er sket ændringer i
såvel den geografiske udbredelse som i
afsætningsorganisationen; ændringer,
som bedst kan forklares på baggrund af
den økonomiske udvikling såvel regio
nalt som nationalt og internationalt.

Gennem hele perioden 1757-1839 var
hosebinderne selvstændige producen
ter. Produktionsenheden var hushol
det. Hosebinding var primært en
ikke-agrar indtægtskilde for bønder
og husmænd, men kunne også være
et husholds hovedindtægskilde. Jord
løse husmandsfamilier og indsiddere

Opstilling 1. Hosebindingen beskrevet i samtidige kilder .:l

Hosebindingens geografiske udbredelse

Hosebindingens afsætningsorganisation

F. L. Molkte I Alle 18 sogne i Hammerum herred, 5 sogne
1757
I i Bølling herred, 1 sogn i Ulfborg herred og
13 sogne i Lysgård og Middelsom herreder.

På egnene boende hosekræmmere, som har
I stået i lære i København. De køber op for
I hosekræmmere i København, som videresælger en del til andre danske provinser,
Norge, Sverige, Polen og Pommern.

Forfatter

Niels Blicher Hammerum herred og den vestlige del af
Lysgård og Middelsom herreder.
1795

G. Begtrup
1812

Hammerum herred, hvor nogle tusinde
mennesker binder. Nogle steder i den vestlige
og nordlige del af Viborg amt.

Fastboende hosekræmmere, som er kom
missionærer for strømpehandlere i Køben
havn.
Holstenere, som selv kommer herop og
køber ind.
Sælges til hosekræmmere i København.
Sælges til Hamborg

Hammerum herred og tilgrænsende hede
S. A. Fjeldstrup (i Hald) egne.
1833

Sælges til landhosekræmmere, som videresælger dels til Hamborg og Holland over
Ringkøbing, dels til København samt til
Holsten.

St. St. Blicher 90 sogne beliggende i 11 herreder i 4 amter
- i alt binder ca. 27.000 mennesker.
1839

Fastboende hosekræmmere, som er fak
torer for de københavnske hosekræmmere.
Hammerum herreds hosekræmmere fører
selv deres varer til Ringkøbing, hvorfra de
udskibes til Hamborg og Holland.
Opkøbende holstenere (de første kom i
1780’eme). De kommer nu 5 gange årligt.
De køber 1/3 af Viborg amts bindetøj og 2/3
af Ringkøbing amts bindetøj. De videresælger varerne til Hamborg, Bremen, Leipzig
og Braunschweig. Efter de nye tyske told
bestemmelser kun til Hamborg.
Sidste år startede en eksport til Nordame
rika.
Vandrende hosekræmmere til de nærlig
gende købstæder med små partier - tilfæl
dig handel.
Opkomne rejsende hosekræmmere fra bin
deegnene, som selv fører varerne til Kø
benhavn.

____ ____________

_____J
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kunne have binding som hoveder
hverv, men i disse tilfælde drejede det
sig oftest om små hushold - enlige,
ægtepar uden børn eller enlige kvinder
med børn (jf. tabel 1). Hosebinding
som erhverv blev kun medtaget i fol
ketællingerne, når den udgjorde en
væsentlig del af et husholds eksi
stensgrundlag. Binding som supple
rende indtægskilde for jordbrugere
blev kim undtagelsesvis medtaget.

ulden, mens det var kvinderne, som
spandt og tvandt garnet. Alle i hus
holdet fra børn i 5-årsalderen til ol
dinge bandt, mens det kun var hus
holdets voksne medlemmer, som va
skede, valkede og tørrede bindetøjet.
Man fremstillede især strømper, van
ter, nattrøjer og klokker. Produktio
nen fulgte ikke moden. Man fremstil
lede det traditionelle, de såkaldte sta
belvarer, som var ens gennem årtier.

Husholdet stod selv for alle arbejds
processer fra uld til færdig vare, og
alle i husholdet deltog i produktionen.
Inden for husholdet herskede der en
vis arbejdsdeling. Det var mest
mændene og børnene, som kartede

Man strikkede, når som helst man
havde et par ledige hænder, men vin
terhalvåret var bindeindustriens høj
sæson. Om vinteren krævede land
brugsproduktionen ikke så stor en ar
bejdsindsats som om sommeren. Det

Tabel 1. Bindende hushold i Hammerum herred4 i folketællingerne 1801-1901.
Husstandsoverhoved

År

Ikende

'

Børn

Hustruer3

mænd

kvinder

mænd

kvinder

118

92

8

19

121

261

1840

85

173

9

18

76

134

1850

25

115

3

7

16

42

1860

7

71

1870

2

30

18016

I

1880

1

1
i

1

1

1
7

31

1

17

13

1890
1901

1

,

1

12

7

21

1
1

1

!

1

2

10

3

Kilde: Rigsarkivet, folketællingerne 1801-1901 for sognene i Hammerum herred.
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var kun i vinterhalvåret, at man mød
tes i de såkaldte bindestuer - udødeliggjort i St. Steensen Blichers novelle
af samme navn - hvor flere hushold i
fællesskab sad og bandt hver på sit
medbragte bindetøj. På den måde
sparede man på lys og varme, samtidig
med at man kunne gøre et trivielt ar
bejde underholdende ved at fortælle
historier eller synge sange.

Det er vanskeligt ud fra beskrivelserne
eller andre kilder at se, hvor mange
hushold der rent faktisk har bundet,
eller hvor meget det enkelte hushold
bandt på et år, men ud fra angivelser
ne af værdien for den samlede pro
duktion i bindeegnene må den årlige
produktion have været betydelig. G.

Begtrup anslog i 1812 værdien af den
årlige produktion af bindetøj alene i
Hammerum herred til at udgøre mel
lem 70.000 og 90.000 rdlr.7

I overensstemmelse med tidens frem
herskende økonomiske og politiske
teorier mente næsten alle forfattere, at
den megen binding betød, at bønderne
forsømte agerbruget. Den gjorde det i
følge forfatterne vanskeligt at skaffe
tilstrækkeligt med tjenestefolk og dag
lejere til landbruget. Folk ville hellere
sidde inde i varmen og binde frem for at
arbejde ude i kulden på markerne. Det
traditionelle østdanske landbrug var
forfatternes teoretiske udgangspunkt,
og de havde kun ringe forståelse for
hedebøndemes manglende muligheder

Hushold forsamlet til bindestue. Hans Smidths maleri: Scene fra Steen Steensen Blicher:
“E Bindstouw”, 1898. (Den Hirschsprungske Samling).
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for at drive et landbrug med hoved
vægten lagt på jordbrug.

Hammerum herred var ikke velegnet
til agerbrug. Befolkningen i resten af
Jylland kaldte tidligere Hammerum
herred for “Jammerfuld herred” - et
tilnavn, som klart fortalte, hvilke øko
nomiske muligheder bønderne her
havde. Jorderne var de fleste steder
sandede og skarpe, og store områder
var dækket af heder og moser. Eng
arealer, som var af altafgørende betyd
ning for landbrugsproduktion i hede
egne, manglede næsten helt i flere af
herredets sogne. Hald skønnede, at i
1830 var kun omkring 10% af herre
dets jorder opdyrkede, resten lå hen
som moser og heder.
Det traditionelle hedelandbrug var et
selvforsyningslandbrug, og graden af
selvforsyning var usædvanlig høj.
Agerbrugsproduktionen var kun ind
rettet på at dække husholdets egne
behov, ikke på et overskud til salg. En
vis kontantindtjening var dog en nød
vendighed til dækning af skatter og
afgifter samt til køb af de varer, som
man ikke selv kunne fremstille. På
grund af de lange distancer og de
dermed forbundne transportvanske
ligheder satsede hedebønderne på let
transportable indtægtskilder som stu
de, sorte potter og bindetøj. Havde
man rimelig gode engarealer, kunne
man opdrætte stude. Havde man ikke
tilstrækkelig med gode engarealer,
måtte man satse på andre indtægts
kilder. Her kom hosebindingen ind i
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billedet i store dele af Midtjylland.
Den hvilede på gårdens egen produk
tion af uld, men slog denne ikke til,
måtte uld købes fra andre egne af
Danmark. Jordløse husmænd og ind
siddere måtte købe al ulden.

De fleste lyngarealer egnede sig i
agrarmæssig henseende bedst til fåregræsning, men vi ved ikke i dag, hvor
store flokkene har været på den en
kelte hedegård. Eneste kilde er kop
og kvægskattelisteme fra slutningen af
1600-tallet, som er behæftet med man
ge kildemæssige svagheder. Først og
fremmest var de skattetællinger, så
det er rimeligt at antage, at mangen
en fåreflok på tællingstidspunktet
har gemt sig på de øde hedearealer.
En gennemgang viser, at man almin
deligvis havde 3-4 får pr. brug i Ham
merum herred, et antal som nogen
lunde svarede til forholdene i resten
af Danmark. Man havde altså ikke i
følge kvægskattelisterne et særligt
stort fårehold i de midtjyske hedeegne.
Først med tællingerne over kreatur
holdets størrelse i 1800-tallet får vi
mere pålidelige oplysninger om fåre
holdet størrelse.
Forfatterne omtaler alle bindeindustri
ens geografiske udbredelse. Nogle for
fattere var mere omhyggelige end andre
i omtalen af den geografiske udbredelse,
men der er et stort spring fra Molktes
37 bindende sogne i 1757 til Steen
Steensen Blichers 90 bindende sogne i
1839. Flere mennesker i et større geo
grafisk område var i perioden fra 1757

til 1839 blevet involveret i bindeindu
strien. Folketallet var i denne periode
stigende i Danmark, og den kraftigste
vækst fandt sted i de midtjyske hede
egne. Alene i perioden fra 1801 til
1840 steg folketallet i Hammerum her
red med knap 50% fra 6393 til 9348.

Den store befolkningstilvækst gik
hånd i hånd med en udparcellering og
nyopdyrkning af hedearealer. Dette
kunne ikke ske uden forudgående ud
skiftning og selvejerkøb af bøndergod
set. I Midtjylland foregik dette tidligt.
Stort set alle agrene i Hammerum
herred var udskiftet omkring 1800,
mens udskiftningen af hedearealerne
fortsatte frem til 1818. Ved den første
ejendomstælling i 1835 var kun 2% af
bønderne i Hammerum herred fæstere.
I begyndelsen af 1800-tallet var ud
parcelleringen i fuld gang. Ved udar
bejdelsen af 1688-matriklen fandtes
der 550 gårde og 40 huse med jord i
Hammerum herred. Ved den første
ejendomstælling i 1835 var tallet ste
get til 809 gårde og 582 huse med
jord. Begtrup omtaler i sit værk fra
1812 den igangværende udparcelle
ring. Parcellerne var små og kunne
erhverves næsten uden udbetaling, så
resultatet blev ofte, at ejerne måtte
forlade dem igen efter få år, da de
ikke kunne klare at betale renterne
på lånet. Forordningen af 3/12 1819
stoppede næsten udparcelleringen
helt. De krav, som forordningen stille
de til såvel de nye parceller som til
hovedparceller, var simpelthen for

store. I stedet gik bønderne over til at
fæste hedeparcellerne bort. Ved ejen
domstællingen 1835 var 7% af husmændene med jord fæstere.
Parcellisterne på sådanne hedeparcel
ler levede ofte i stor armod. Gårdene
bortfæstede eller udparcellerede som
regel rene hedelodder, og opdyrknin
gen vanskeliggjordes af det manglende
husdyrhold med deraf følgende mang
lende gødningsproduktion. Supple
rende indtægtskilder var en nødven
dighed, hvis man ville overleve som
nybygger på heden. Her var binding
en nærliggende mulighed.
Hald kommer i sin beskrivelse fra 1833
ind på de mange parcellister i Ring
købing amt og deres muligheder for at
overleve. Han nævner, at det var almin
deligt antaget, at de mange parcellister
havde svært ved at klare sig og derfor
måtte have hjælp fra fattigvæsenet.
Dette var dog langtfra altid tilfældet.
“Den tiltagende Trang har forresten
egentligen kun viist sig i de saakaldte
Bindeegne, og det er derfor højst sand
synligt, at den her er en Følge af den
meget ringere Fortjeneste, som Uldbin
deriet nu afgiver, imod forhen; i Forbin
delse med den Omstændighed, at mange
fattige Familier i den sildigere Tid har
etableret sig på usle Fæstesteder”.9 Det
demografiske pres havde fremmet en
udstykning af heden med den følge, at
bindeindustrien fik en øget tilgang af
arbejdskraft. Dette førte i kriseårene ef
ter statsbankerotten i 1813 uden tvivl
til et fald i priserne på bindetøj.
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Alle forfatterne giver et billede af en
salgsorganisation, der var koncentreret
på ganske få hænder. Hosebinderne,
der som sagt var selvstændige produ
center, solgte deres bindetøj til lokale
hosekræmmere, som blot fungerede
som kommissionærer for de køben
havnske hosekræmmere. Disse videresolgte bindetøjet til hovedstadens
indbyggere, til andre danske købstæ
der samt eksporterede det til Norge
og Østersølandene. Der var altså ikke
tale om en forlagsindustri inden for
bindeindustrien, men om et købssy
stem. Undertiden solgte de lokale ho
sekræmmere dog uld og sæbe til bin
derne på kredit mod retten til at købe
det færdige bindetøj.

Denne organisationsform havde den
store fordel for de københavnske hose
kræmmerne, at de ikke havde kapital
bundet i et produktionsapparat og for
lagte råmaterialer. For binderne havde
det den store ulempe, at priserne på
uldtøj hurtigt kunne justeres i forhold til
udbud og efterspørgsel. I gode komår
var priserne på bindetøj høje, i dårlige
kornår var de lave. Det hang sammen
med udbuddet. I dårlige høstår kunne
hedebønderne ikke avle korn nok til
eget forbrug og var nødsaget til at købe
korn. Det var dyrt, og mange bindere
var derfor tvunget til sælge bindetøjet til
den pris, som hosekræmmerne bød. I
gode komår avlede hedebøndeme kom
nok til eget forbrug eller kunne købe
det billigt, og de kunne derfor holde
bindetøjet hjemme, til de følte, at
kræmmerne bød den rette pris.
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I 1780’erne trådte en ny aftagergrup
pe ind på det lokale marked for
første gang. Opkøbere fra SlesvigHolsten kom nu selv rejsende til bin
deegnene for at købe uldtøj. De fore
tog som regel deres opkøb hos de lo
kale hosekræmmere, og hjemme igen
videresolgte de bindetøjet til de
slesvig-holstenske købstæder og de
større byer i Midt- og Nordtyskland.
Deres antal og opkøb voksede op
gennem perioden, og i 1839 aftog de
ganske betydelige mængder, 1/3 af
Viborg amts og 2/3 af Ringkøbing
amts produktion af bindetøj.

Selv om produktionen af bindetøj
var voksende i perioden fra 1780 til
1839, så må de stadig stigende sles
vig-holstenske opkøb have betydet,
at de københavnske hosekræmme
res interesse for det jyske bindetøj
var faldende. Kort før 1800 var de
begyndt at beskæftige sig med nye
varegrupper. De udvidéde deres va
rerepertoire med stoffer samt hol
stenske og københavnske fabriksva
rer. De investerede i silke- og bom
uldsmanufakturer, ligesom de skød
kapital i de første københavnske
strømpefabrikker. Den kapital, som
de havde tjent på den jyske bindein
dustri, investerede de i bindein
dustriens værste konkurrent. Det
manglende forlagssystem i bindein
dustrien gjorde det let for hose
kræmmerne at flytte kapital til de
nye industrigrene. En medvirkende
årsag hertil var den ændrede mode.
I 1800-tallets København krævede

moden bomuldsstrømper og helst
maskinstrikkede. De grove jyske
uldne strømper stod ikke længere i
høj kurs hos hovedstadens borger
skab.
Steen Steensen Blicher tegner i
1839 et meget udførligt billede af
en kompleks afsætningsorganisation.
Han skrev i en brydningstid, hvor
man var ved at tilpasse afsætnings
organisationen til nye ændrede mar
kedsvilkår. De københavnske opkøb
var som sagt faldende og kom med
tiden kun til at omfatte forsyningen
til byens borgere og oplandets bøn
der. De øvrige danske provinser var
ved at gå over til at købe deres varer
direkte fra bindeegnene. København
som eksporthavn for jysk bindetøj
var nu uden betydning, idet ekspor
ten til Norge og Østersølandene
næsten helt var ophørt som en følge
af Napoleonskrigene og deres konse
kvenser. De lokale hosekræmmere
og slesvig-holstenske opkøbere stod
selv for eksporten, som foruden Slesvig-Holsten nu kun gik til Holland
og Hamborg. De nye tyske toldbe
stemmelser fra 1838 havde betydet
et stop for eksporten til det øvrige
Tyskland, idet jysk bindetøj efter
disse blev belagt med 30% told. Den
ne told var blevet indført for at be
skytte den tyske tekstilproduktion
mod engelsk konkurrence.
I 1830’erne var man, som også Steen
Steensen Blicher nævnte, begyndt at
eksportere jysk bindetøj til Nord

amerika. Den drivende kraft bag den
ne eksport var det hamborgske han
delsfirma N. Clason & Co, som foru
den at være storopkøber af jysk bin
detøj også havde store økonomiske
interesser i den nordamerikanske
bomuldshandel. Eksporten til Nord
amerika blev dog kun af kortere va
righed.
Steen Steensen Blicher omtaler som
den eneste af forfatterne de omkringvandrende hosekræmmere, og
da han benævnte dem som “opkom
ne”, må man antage, at de var et for
holdsvis nyt indslag i afsætningsor
ganisationen. I 1839 førte de deres
varer enten til København eller til
de nærmeste købstæder. I sidst
nævnte tilfælde drejede det sig kun
om små partier, og handelen blev be
tegnet som tilfældig.
Hvis man betragter Danmarks demo
grafiske og økonomiske struktur i
første halvdel af 1800-tallet, er
det rimeligt at antage, at de omkringvandrende uldkræmmere først
for alvor begyndte at dukke op i
1830’erne. Danmark var i begyndel
sen af 1800-tallet et landbrugsland,
og ca. 80% af befolkningen boede på
landet. Størstedelen af landbefolk
ningen var selvforsynende, også
med strikvarer. Skiftet fra selvfor
syningsøkonomi hen mod markeds
økonomi skete først i kornsalgspe
rioden. Før 1830 kan de danske
landdistrikter derfor ikke have ud
gjort et seriøst marked for jysk bin
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detøj. Ved århundredets begyndelse
boede størstedelen af bybefolknin
gen i hovedstaden, så her lå det
væsentligste marked for bindetøj.
Omkring 1840 begyndte den demo
grafiske struktur at ændre sig.
Købstæderne voksede, og der opstod
dermed et ny marked for jysk binde
tøj. De voksende købstæder og den
begyndende markedsorientering hos
landbefolkningen skabte tilsammen
grundlaget for de “opkomne” van
drende uldkræmmere.

Hosebinding efter 1839
Forholdene inden for bindeindustrien
efter 1840 er forholdsvis velbelyst
gennem de erindringer, som især H.
P. Hansen, men også Konrad Under
strup indsamlede, og som de publice
rede i henholdsvis Spind og Bind og Af
Bindestuernes Saga. Forfatterne øn
skede som sagt at belyse hosebindin
gen i dens traditionelle form og medtog
derfor næsten kun erindringer fra
mennesker, som kunne fortælle om
håndbinding. Maskinstrikning havde
ikke deres interesse. Fælles for dem
var også at betragte bindeindustrien
som statisk. Erindringer fra 1800-tallets sidste tiår sammenstilledes rask
væk med de føromtalte skildringer fra
perioden 1757-1839. Det betyder, at
deres billede af bindeindustrien blev
stereotypt og uden fornemmelse for
den glidende tilpasning til de ændrede
markedsvilkår, som industrien til sta
dighed gennemgik.
I hele bindeindustriens historie var
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organisationsformen i produktions
leddet selvstændige producenter, og
produktionsenheden var husholdet.
Alle arbejdsprocesser fra uld til fær
dig vare blev som tidligere skildret
udført af husholdets medlemmer,
men fra 1860’erne kunne de mere
tidskrævende arbejdsprocesser som
kartning og spinding blive udført
uden for husholdets rammer på et
uldspinderi mod betaling. Imod sæd
vane blandt danske bønder deltog
mændene i hedeegnene i konsum
tionsvareproduktionen. Denne delta
gelse kan forklares med, at i hedeeg
nen tjente strikningen ikke kun til
husholdets selvforsyning, men var
en kilde til kontantindtjening. Det
forhold, at mænd deltog i en normal
kvindelig syssel, når denne “skiftede
status” og blev en indtægtskilde,
kendes også fra andre europæiske
regioner, hvor tøjfremstilling var en
ikke-agrar indtægtskilde. Da bindin
gen igen “skiftede status” på hede
gårdene og ikke længere var en ind
tægtskilde, men kun tjente til hus
holdets selvforsyning, holdt mændene
op med at strikke.
Binding som en vigtig ikke-agrar
indtægtskilde for landbrugerne i he
deegnene fortsatte frem til slutnin
gen af forrige århundrede. Dette
svarede ikke til forholdene i resten
af Danmark, hvor der fra 1840’erne
skete en afvikling af de ikke-agrare
indtægtskilder hos danske bønder,
som nu helt og holdent gik over til
at have landbrug - kornavl - som ho

vedindtægtskilde, mens ikke-agrare
smånæringer og erhvervskombinati
oner udelukkende gik over til at blive
drevet af mere eller mindre jordløse
husmænd.9 Når bindingen ikke af
vikledes på heden, skyldtes det to
faktorer: de interne demografiske og
økonomiske forhold i området samt,
at de færdige produkter økonomisk
kunne konkurrere med de maskinelt
fremstillede varer.

Kornavl med overskudsproduktion
til salg var som tidligere nævnt ikke
en mulighed på heden. Først med de
omfattende opdyrkninger, udbygnin
gen af infrastrukturen fra omkring
1850 og overgangen til animalsk
produktion sidst i 1800-tallet blev
det muligt for bønderne i Midtjyl
land at overgå til en markedsrettet
landbrugsproduktion, og bindingen
ophørte på de fleste hedebrug. Op
dyrkningen skete i et langsomt, men
støt tempo. Ved den første tælling af
arealets anvendelse i 1866 blev 35%
af Hammerum herreds areal an
vendt som ager og eng, i 1907 var
procenten steget til 60. Den lang
somme forvandling af hedearealer
til landbrugsarealer kan være med
til at forklare, hvorfor man fortsatte
med binding som ikke-agrar ind
tægtskilde frem til slutningen af
1800-tallet i Hammerum herred.
Erindringsmaterialet giver et finger
peg om, at bindingen allerede i
1870’erne begyndte at få dalende
økonomisk betydning for gårdhus

holdene. Konrad Understrup (født i
1859) fortæller i sine barndomserin
dringer fra en gård i Ørre, at man
efter 1870 ikke længere bandt så
flittigt i bindestuerne. Det underhol
dende element fik større betydning,
og man begyndte at få et trakte
ment. Samtidig begyndte mænd og
karle at se ned på binding, det blev li
gesom for ringe at have med at gøre.
Man skammede sig ved at sidde med
bindehosen i hånden, når fremmede
så på.10

Hosebinder Niels Frederiksen Skov, Gullestrup
i Herning sogn. Han blev født 1820 i Ikast sogn
som søn af en gårdmand og blev selv gårdejer i
Gullestrup. I 1881 overlod han gården til sin
plejedatter for at gå på aflægt, men købte siden
et husmandssted i Gjellerup sogn, som han
drev til sin død i år 1900. Et ikke usædvanligt
livsforløb for en hedebonde. (Foto: Peter Olsen).
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I husmandshusholdene var situatio
nen en anden. Her var der også i an
den halvdel af 1800-tallet en klar
sammenhæng mellem hedeopdyrk
ning og hosebinding. Den udparcelle
ring af nye brug, som var påbegyndt i
slutningen af 1700-tallet, tog nu for al
vor fart. Med forordningen af 1819
var udparcelleringen af nye selvejer
husmandsbrug næsten stoppet, men i
1850’erne ændredes praksis igen, og
der blev atter givet tilladelse til at ud
stykke nye brug. Det medførte en
nærmest eksplosiv vækst i antallet
af husmandsbrug, samtidig med at
fæstehusmændene i løbet af de næste
20 år forsvandt næsten helt fra Ham
merum herred. Udparcelleringen skete
på bekostning af gårdene, som blev
såvel færre i antal som mindre i
størrelse (jf. tabel 2).

Nybyggerne på heden havde heller
ikke i anden halvdel af 1800-tallet no
gen nem tilværelse. Som regel drejede
det sig om unge par, der for en ringe
udbetaling købte sig en hedelod for at
skaffe sig et udkomme. Ofte anvendte
de alt, hvad de ejede og havde, til ud
betalingen på hedelodden, og de havde
derfor ingen penge at investere i op
dyrkning, bygninger og besætning.
Kontantindtægter var nødvendige.
Husmændenes traditionelle arbejds
plads, de store gårde, manglede
næsten helt i herredet. Gårdene på
heden var små og havde ofte kun en
fast daglejer tilknyttet, og der var
mange husmænd om buddet. I 1873
var der knap 3 husmandsbrug for
hver gård i Hammerum herred.
Hosebindingen blev for de fleste den

Tabel 2. Antallet af gårde og huse i Hammerum herred 1835-1905, fordelt efter størrelse.
i

1835

1850

1873

1895

1905

5

5

5

5

5

Gårde 12-4 tdr. htk.

195

76

56

36

30

Gårde 4-1 tdr. htk.

609

618

635

614

611

Gårde i alt

809

699

696

655

646

Huse med jord 1 td. 1 fjdk. htk.

582

940

1493

2296

2668

Jordløse huse, under
1 fjdk. htk.11

154

137

464

821

1064

Gårde over 12 tdr. htk.
1

Kilde: Danmarks Statistik, tabeller over hartkornets fordeling i de enkelte sogne.
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frelsende mulighed. Erindringerne ta
ler deres klare sprog: “Det første hun
(Sidsel Holt) og Kr. Holt kom sam
men, det var i 1864, gik Manden i
Dagleje, men naar han kom Hjem,
bandt han og Konen regelmæssigt
hver Aften en hel Karlehose hver ...
Den første Vinter (eller det første
Aar) tjente de 70 Rdl. ved de fem Pin
de; men de havde heller ikke kunnet
klare Udgifterne, hvis de ikke havde
denne Indtægt.” En anden udtrykker
sammenhængen helt klart: “Naar et
Par unge Folk satte sig ned paa en
sort Hedelod og havde kun de tomme
Hænder, men ellers lyst til at bestille
noget, kunne de godt komme frem
med Strikkeriet. Nabofolk, der sad
noget bedre i det, hjalp dem da med
lidt Kørsel og andet, saa gjorde Ny
byggerne Dagleje til Gengæld. Strik
keriet har gjort mange Hundrede
Tønder land Hede til Ager.”’2

I starten måtte nybyggerne udnytte
alle de muligheder for en kontantind
tægt, som bød sig. Senere, når økono
mien var blevet en smule bedre, kunne
de begynde at vælge mellem mulighe
derne. Da nybyggerne betragtede land
bruget som det primære erhverv, hvor
de ønskede at lægge alle deres kræfter,
blev det daglejerarbejdet for bønderne,
som de først valgte fra. Dette arbejde
faldt i de perioder, hvor de havde travlt
på deres egne brug. Hosebindingen
fortsatte de med livet igennem. Her var
de deres egen arbejdsgiver og kunne
med lethed tilpasse hosebindingen til
arbejdet med landbruget. Man bandt

hver gang, der var en pause i land
brugsarbejdet, og om aftenen.
Fåreholdets størrelse er en god indi
kator for, dels hvornår bønderne gik
over til markedsrettet landbrugspro
duktion på gårdene og dermed ned
trappede bindingen, dels hvornår
husmændene opgav hosebinding som
indtægtskilde (jf. figur 1). Den største
fårebestand i Hammerum herred
fandtes i 1871, hvor hosebindingen
stadig havde økonomisk betydning på
gårdene, og hvor der blev bundet flit
tigt i husmandsbrugene. I takt med
bindingens dalende økonomiske be
tydning på gårdene, svandt fårehol
det ind, men det store fald begyndte
først at sætte ind i årene omkring
århundredeskiftet, hvor også hus
mændene opgav hosebindingen som
indtægtskilde. Helt forsvandt fårene
dog ikke på gårdene og husmandsbru
gene. Man beholdt, selv om man gik
over til markedsrettet landbrugspro
duktion, en mindre fåreflok til dæk
ning af husholdets egen selvforsyning
med tøj. Først efter 1. verdenskrig be
gyndte man at gå over til markeds
økonomi på hedegårdene, selvforsy
ningen med tøj blev opgivet, og fåreflokkene forsvandt næsten helt.13
Også for perioden efter 1840 mangler
vi statistiske oplysninger om bindein
dustriens omfang, og vi kan kun finde
sporadiske oplysninger om den i kilder
ne. Folketællingerne kan give et finger
peg om bindeindustriens økonomiske
stade. En gennemgang af folketællin
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gerne for Hammerum herred 18401901 viser, at antallet af hushold med
binding som væsentligt erhverv var
stærkt faldende i perioden fra 1840 til
1860 for næsten helt at forsvinde i
løbet af 1860’eme. Mens knap 450
mennesker helt eller delvis blev forsør
get af binding i 1840, var deres antal i
1870 skrumpet ind til et halvt hundrede
personer. Sagt på en anden måde, i
1840 var det muligt for en lille hus
stand på 1-2 personer helt eller delvis at
forsørge sig selv ved binding, mens det i
1870 var blevet næsten en umulighed.
Dette kan ses som et tegn på, at den
stadige tilgang af arbejdskraft til indu
strien havde medført et løntryk - et em
ne, som jeg senere vil vende tilbage til.

Ingen ved, hvor stor den årlige pro
duktion af bindetøj var, hverken på
regionsplan eller i de enkelte hus
hold. Erindringsmaterialet indehol
der ikke oplysninger om, hvor stor de
bindende husholds produktion var.
Dette skyldes, at bindetøjet blev afsat
løbende i takt med produktionen.
Man fik aldrig i husholdene et samlet
overblik over produktionens størrel
se, kun over indtægtens størrelse.
Dertil kom, at produktionen var flek
sibel. Man indrettede den efter hus
holdets behov for kontantindtægter
det år. Manglede man penge, bandt
man lidt mere, end man plejede. Pro
duktionen i de enkelte hushold svin
gede altså fra år til år.

Figur 1. Fåreholdet i Hammerum herred 1837-1929.
antal får

Kilde: Danmarks Statistik, tabeller over kreaturholdet i de enkelte sogne.
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Håndbinding som ikke-agrar ind
tægtskilde for landbefolkningen i
Hammerum herred mistede helt sin
betydning i løbet af 1890’erne, hvor
den meget hurtigt blev erstattet af
maskinstrikning. Maskinerne blev
ofte opstillet i tidligere håndbinden
de hushold, så der var altså en direkte
overgang fra manuel til maskinel
produktion. Strikkemaskiner var dog
langt fra et nyt og ukendt fænomen i
Hammerum herred, da de vandt al
mindelig udbredelse i 1890’erne.

Maskinstrikkernes forløbere strømpevævere.
Den første strikkemaskine kom ifølge
traditionen til Hammerum herred i
1844, og i de følgende år voksede an
tallet af strikkemaskiner i herredet.
De første maskiner blev købt brugt
fra Horsens og Viborg tugthuse samt
fra Torning sogn. Senere gik man
over til at købe nye maskiner fra
Tyskland. Ved folketællingen i 1850
boede der 3 strømpevævere, sådan
blev maskinstrikkerne betegnet i
starten, i Hammerum herred. I løbet af
1850’erne kom der 28 nye til.

N. C. Rom beskriver i 1871 situationen
således, “at efter 1850 var Uldbindin
gen i Forfald. Man anskaffede i stedet
Maskiner og tog en Strømpemagersvend i Huset for at undervise Hus
folkene. Det startede i Thorning, men
bredte sig hurtigt. Strømpevæveriet
gav ikke Anledning til Fabriksanlæg,
et par Uldspinderier fraregnet, det
drives kun undtagelsesvis som Hånd

værk, men er i Bindeegnene blevet til
en Husflid.’”5
I Hammerum herred kom strikkema
skinerne nu ikke til at sprede sig hur
tigt, i stedet skete der rent faktisk det
modsatte. I løbet af 1860’erne faldt
antallet af strømpevævere med godt
en tredjedel. Ved folketællingerne i
1870, 1880 og 1890 lå antallet af
strømpe vævere på mellem 16 og 18
(medhjælpere medregnet) for derefter
at stige hurtigt i løbet af 1890’erne til
lidt over 200 ved folketællingen i
1901 (jf. tabel 3). Antallet af strømpe
vævere var dog ikke hg med antallet af
beskæftigede ved maskinel trikotage
produktion, idet alle medlemmer i et
strømpevævende hushold på en eller
anden måde var beskæftiget i produk
tionen.

I begyndelsen fremstillede strømpe
væverne, som også navnet antyder,
strømper, men snart tog de også an
dre beklædningsgenstande fra hånd
bindernes vareudbud på deres reper
toire. Både håndbindere og maskinstrikkere fremstillede frem til århun
dredeskiftet de traditionelle varer:
strømper, trøjer, underbukser og van
ter, de såkaldte stabelvarer, som ikke
forandredes med moden. Mens strøm
pevæverne frem til ca. 1890 var selv
stændige producenter, som under
tiden selv stod for afsætningen, blev
de mange nye maskinstrikkere i
1890’erne hjemmearbejdere for herre
dets første trikotagefabrikker, og for
første gang i trikotageproduktionens
79

historie i Hammerum herred for
svandt strikkernes selvstændighed.

Maskinerne var som sagt længe om
at fortrænge de fem pinde i Hamme
rum herred, og forklaringen skal
søges i samspillet mellem den interne
økonomiske og demografiske udvik
ling i herredet og de udefra kommende
påvirkninger. Hald omtaler de ringe
priser på bindetøj omkring 1830, men
de blev bedre i løbet af 1830’erne, og
især i 1840’erne var priserne gode.
Det skyldtes den stigende eksport af
uldtøj. Der blev i denne periode eks
porteret meget til Nordamerika.
Første Slesvigske Krig 1848-1850 be
tød store leverancer til den danske
hær. Man kunne med lethed sælge
alt, hvad der blev produceret af bin
detøj i Hammerum herred. Det var

utvivlsomt denne højkonjunktur, som
animerede til de første køb af strikke
maskiner. Den blev dog kortvarig,
snart begyndte man at miste eksport
markederne til fordel for udenlandske
maskinstrikkede varer, og de gode ti
der for bindeindustrien endte brat i
1864, da den pludselig uden varsel
mistede det vigtige slesvig-holstenske
marked. Det danske hjemmemarked
var herefter frem til 2. verdenskrig
eneste aftager af de midtjyske strik
varer.
Priserne på bindetøj faldt efter 1864
på grund af afsætningsvanskelighe
der, nu da markedet var blevet be
grænset. Da der samtidig i anden halv
del af 1860’erne kom et par dårlige
landbrugsår, forværredes situationen.
De dårlige tider for landbruget betød

Tabel 3. Strømpevævende/maskinstrikkende hushold i Hammerum herred 1850-1901.
År

Husstands
overhoved

Med
hjælpere

Tyende

mænd kvinder

mænd kvinder

mænd kvinder

1850

2

1860

21

3

1870

13

3

1880

6

2

1890

15

9

1901

95

71

1
6

1

9

Børn

1

2

1

3

8

19

2

3

6

13

5

5

20

15

12

28

69

7

15

3

16

1
Kilde: Rigsarkivet, Folketællingerne for sognene i Hammerum herred.
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Hus
truer

Gifte*4
kvinder

1

en større bindetøj sproduktion i de en
kelte hushold, hvilket igen førte til
faldende priser og øget konkurrence.
Dette kan aflæses af folketællingerne,
hvor antallet af husstande med hånd
binding som væsentligste erhverv
halveredes i 1860’erne (jf. tabel 1),
samtidig med at omkring en tredjedel
af strømpevæverne bukkede under i
konkurrencen med de håndbindende
landbrugere (jf. tabel 3).

I de efterfølgende årtier holdt priserne
på bindetøj sig sikkert på et lavt ni
veau på grund af den stadige tilgang af
arbejdskraft. Befolkningen i Hamme
rum herred voksede kraftigt. I perio
den fra 1840 til 1890 mere end for
dobledes befolkningstallet i herredet
fra 9343 i 1840 til 20931 i 1890. Mange
boede på nyudstykkede husmands
brug. Her bandt man for at overleve,
og i disse hushold var udbyttet ved
bindingen vigtigere end priserne på
bindetøj. Faldt priserne på bindetøj,
forøgede man blot produktionen af
bindetøj. De dårlige priser på bindetøj
kan have været en medvirkende år
sag til, at mange bønder holdt op med
at binde i 1870’eme. Manuel arbejds
kraft konkurrerede med manuel ar
bejdskraft med faldende priser til følge.
Det betød, at det blev urentabelt at
investere i maskiner.16

Først da virkningerne af opdyrkninger
ne i herredet og de alternative indtægt
skilder for småbrugere, de mange kulti
verings- og anlægsarbejder samt efter
omlægningen til mejeribrug mælketu

re, slog økonomisk igennem omkring
1890, mindskedes antallet af håndbin
dende hushold, og maskinel arbejds
kraft kunne nu konkurrere med ma
nuel arbejdskraft. Det blev igen renta
belt at investere i strikkemaskiner.
Samtidig skete der i slutningen af
1800-tallet væsentlige forandringer i
det omgivende samfund, som var med
virkende til at fremskynde industria
liseringsprocessen i Hammerum her
red. I løbet af 1880’eme var der rundt
om i de danske byer blevet opbygget en
trikotageindustri, hvis produktion var
rettet mod det danske hjemmemar
ked. Det jyske bindetøj fik nu for
første gang alvorlig indenlandsk kon
kurrence både på kvalitet og på pris.
Størstedelen af fabrikkernes trikotage
produktion blev afsat til de nyopduk
kede manufakturforretninger. De førte
ikke kun stabelvarer i deres butikker,
men også mere modeprægede beklæd
ningsgenstande. For at kunne klare
efterspørgslen på mere modeprægede
beklædningsgenstande måtte man
kunne styre produktionen bedre end
hidtil. Tiden var løbet fra den selv
stændige småproducent og hans fabri
kation af ensartede stabelvarer.

Uldkræmmerne
I løbet af 1800-tallets første årtier æn
dredes markedet for det jyske uldtøj. Ef
ter 1814 udgjorde Norge og Østersølan
dene ikke længere et marked, de
københavnske hosekræmmeres opkøb
var stadig faldende, og med de nye tyske
toldbestemmelser fra 1838 stoppede
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eksporten til Tyskland. Skulle produk
tionen af bindetøj fortsætte, måtte af
sætningsleddet tilpasse sig de nye
ændrede markedsforhold.

Producenterne solgte nu som før de
res uldtøj til lokale opkøbere, men
disse ophørte efterhånden med at
være kommissionærer for de køben
havnske hosekræmmere. I stedet stod
de selv for videresalget som ekspor
tører, til de slesvig-holstenske opkøbe
re, til købstædernes handlende og
med tiden også til de lokale omvan
drende uldhandlere. Ind på scenen
trådte også herredets to nyoprettede
købmandshandler, som i anden halvdel
af 1800-tallet kom til at spille den
helt centrale rolle i engroshandlen
med bindetøj.

I 1827 fik købmændene Graves Truelsen og Niels Merrild begge kongelig be
villing til at drive grovvarehandel i
Hammerum herred, men det blev
hurtigt bindetøjshandelen, som blev
deres vigtigste indtægtskilde. Her var
deres interessefelter dog meget for
skellige. Købmand Graves Truelsen
og især sønnen Søren Truelsen på
gården Vesterholm i Herning sogn
blev med tiden herredets helt store
opkøbere af bindetøj. Allerede i
1860’erne nedlagde familien køb
mandshandlen på Vesterholm, og fir
maet blev en ren engrosforretning
med bindetøj. Opkøbene var blevet or
ganiseret i helt faste rammer. Søren
Truelsen tog regelmæssigt rundt i eg
nen på indkøbsrejser med hest og
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vogn. Hans komme blev bekendtgjort
søndagen før på kirkestævnerne, så
binderne behøvede blot at møde op på
de faste købssteder. Købmand Niels
Merrild i Bærslunde i Rind sogn var
mere interesseret i den begyndende
mekanisering af bindetøjsproduktio
nen. Han var med til at skaffe de
første strikkemaskiner til egnen, og
han var medinteressent ved oprettel
sen af Skærbæk Uldspinderi i Rind
sogn i 1857. Til maskinstrikning kræ
vedes maskinspundet garn. Sammen
lignet med familien Truelsen var
købmand Merrild kun en lille op
køber.

Mens afsætningen fra hosebinder til
opkøber er omtalt i mange erindrin
ger, er det sværere at få et overblik
over det videre salg til forbrugerne,
men i 1800-tallets anden halvdel spil
lede de omvandrende uldhandlere ho
vedrollen her. Konrad Understrup og
H.P. Hansen medtog begge i deres
bøger en lang række erindringer fra
omvandrende uldhandlere. Med disse
erindringer giver de et godt indblik i
uldhandlernes arbejdsvilkår og kon
troverser med politiet, men det er
vanskeligt ud fra erindringerne at få et
samlet billede af afsætningens orga
nisering. De omtaler ikke, hvor mange
uldhandlere, der årligt drog ud fra
herredet, hvor de solgte deres varer,
og hvor stor en andel af den samlede
uldtøjsproduktion, der blev distribue
ret af dem. Suppleres erindringerne
med oplysninger fra andre kilder,
først og fremmest de to bevarede pas-

protokoller fra Hammerum herred
1845-1885, tegnes et klarere billede af
salgsorganisationen.
I pasprotokollerne indførtes oplysnin
ger om samtlige pasudstedelser i
Hammerum herred 1845-1885. I pas
protokollen for perioden 1867-1885
blev der skelnet skarpt mellem uld
handlerpas og andre pas ved en opde

ling af protokollen i to adskilte afsnit,
mens pasudstedelserne i protokollen
for perioden 1845-1867 blev indført i
kronologisk rækkefølge. Det vanskelig
gør en udskillelse af de pas, der ude
lukkende blev udstedt til uldhandel.
Langt de fleste pas til strømpe- og
uldhandel blev udstedt i månederne
juli til oktober. Flest pas udstedtes i

Uldhandler Ove Jacobsen, Arnborg, forsøger at slå en handel af. (Foto: H.P Hansen 1926. Herning
Museum).
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september. I princippet var passet
kun gyldig til en rejse, men i praksis
har uldhandlerne ofte rejst i flere år på
samme pas, så antallet af pasudste
delser pr. år var ikke nødvendigvis
identisk med antallet af rejsende uld
handlere det pågældende år. Søren
Truelsen løste for eksempel pas til
København i februar 1846, i januar og
august 1847 samt i marts 1850, men
ifølge familietraditionen forsøgte han
sig som ung som uldhandler på Sjæl
land i 8 år.17 En medvirkende årsag til
denne praksis var, at det kostede pen
ge at løse pas.

Pasprotokollerne medtager følgende
oplysninger: navn, alder, erhverv og
rejsemål. I 1872 ophørte man med at
indføre rejsemål ved udstedelsen af
uldhandlerpas, og i 1860’erne var
man ikke længere så omhyggelig
med nøjagtige angivelser af rejsemål
ved udstedelse af uldhandlerpas.
Ved pasudstedelsen skulle pasløse
ren desuden legitimere sig på her
redsfogedkontoret. Han kunne enten
fremvise et tidligere pas eller få en
almen kendt og agtet person til at
garantere for hans identitet. Oplys
ning om, på hvilken måde legitime
ringen foregik, blev også indført i
protokollen.
I årene 1845-47 havde lidt over halv
delen af pasudstedelserne København
som rejsemål, men derefter mistede
hovedstaden helt sin betydning som
rejsemål. Samtidig forsvandt titlen
strømpehandler næsten helt fra pas84

protokolleme. Disse træk kunne tyde
på, at de strømpehandlere, som arbej
dede som kommissionærer for de kø
benhavnske hosekræmmere, nu var
ved at forsvinde helt til fordel for de
nye opkøbertyper som Søren Truelsen
og Niels Merrild.
I perioden frem til 1863 udstedtes der
hvert år de såkaldte husersedler (hu
sere - at gå fra hus til hus og falbyde
varer) til Slesvig eller Slesvig-Holsten
I modsætning til uldhandlerpas var
udstedelsen af husersedler gratis. I
perioden 1845-1863 udgjorde husersedlerne næsten en fjerdedel af samt
lige pasudstedelser til uldhandel, og
lægger man dertil de siesvig-holsten
ske opkøberes egne opkøb i herredet,
får man en fornemmelse af Hertug
dømmernes betydning som aftagere
af jysk bindetøj. Tabet af dette mar
ked i 1864 må have påvirket alle led af
bindeindustrien økonomisk.

Pasprotokollerne viser, at frem til
slutningen af 1850’erne blev der ud
stedt relativt få - under 55 - pas
årligt til uldhandel. Derefter steg an
tallet af årlige udstedelser af uld
handlerpas nogenlunde jævnt, indtil
det kulminerede i 1877 med 319 pasud
stedelser (jf. figur 2). Samtidig med det
stigende antal pasudstedelser ændredes
pasindehavernes erhverv og alder (jf.
tabel 4 og 5). Den typiske uldhandler
blev nu en ungkarl på under 30 år.
I folketællingslisterne optrådte nu
også for første gang erhvervsbeteg
nelsen uldhandler. Den introducere

des i 1870 og anvendtes sideløbende
med erhvervsbetegnelsen strømpe
handler i folketællingslisterne frem
til 1890. Herefter forsvandt betegnel
sen strømpehandler fra folketællings
listerne for Hammerum herred. Der
er en tendens til, at betegnelsen
strømpehandler mere pegede i ret
ning af den gamle afsætningsorgani
sation, hvor en strømpehandler be
skæftigede sig med opkøb og videre
salg i engrosleddet, mens den nye
betegnelse uldhandler udelukkende
blev anvendt om den omvandrende
detailhandler, men det kan ikke ude
lukkes, at betegnelserne er blevet an
vendt lidt i flæng.

Pasprotokollernes oplysninger er i
overensstemmelse med nedskrevne
erindringer, som samstemmende for
tæller, at efter 3-års krigen nedtrap
pedes de slesvig-holstenske opkøb, og
folk begyndte selv at rejse ud for at
sælge bindetøj. Det skete i tiåret
1850-60. I starten rejste man mest til
Slesvig-Holsten, men Øerne blev
snart et rejsemål. I pasprotokollerne
var Øerne eneste indenlandske rejse
mål frem til 1872.

To meddelere hos Konrad Understrup
udtrykte denne tendens ganske klar.
Chr. Dinesen fra Kollund siger, “at
Vilhelm Nissen fra Hamborg var den

Figur 2. Antal udstedte uldhandlerpas pr. ar 1845-1886.

Kilde: Landsarkivet for Nørrejylland. Hammerum herreds arkiv: Pasjournaler for Hammerum her
reds politikæmner 1845-1881 (for uldhandlerpas er journalen ført til april 1886). Der mangler pas
indførelser for perioden 21/4 1882 til 19/3 1883.
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eneste, der kom herned efter 3 Aars
Krigen og opkøbte Bindtøj. Og da det
ikke mere blev opkøbt, var det, at
Folk selv, langt mere end før, rejste
hen for at sælge det. Det var saadan
mellem 1850-60, at man begyndte, i
Førstningen var det kun faa, der rej
ste, men saadan fra 1870 tog Handel
Fart.” Uldhandler Niels Andersen Al
bæk udtrykte det lidt anderledes.
Han begyndte selv at gå med uldpak
ken i 1867, og han fortæller, “at det
var egentlig først i Niels Andersens Tid,
at det blev saa almindelig, at unge
Karle drog ud på Uldhandlen til Øer
ne. Tidligere var der nogle, der rejste

til Slesvig, hvor man mod en mindre
Afgift - vistnok ca. 10-20 “Prøjsere” kunde gaa over alt... De første Uld
handlere paa Øerne handlede udeluk
kende i Byerne, og der var kun faa
Aar før Niels Andersen kom til at
handle, at man begyndte paa Landet.” 1K
Da først eksportmarkederne og siden
de slesvig-holstenske opkøbere svigte
de, måtte man lokalt finde på andre af
sætningsmuligheder for den for herre
dets landbrugere så økonomisk vigtige
bindetøjsproduktion. Det blev unge kar
le, som drog rundt i landet med uldsæk
ken på nakken og solgte bindetøjet

Tabel 4. Pasindehavernes erhverv ved pasudstedelser til strømpe- og uldhandel i Hammerum herred
1845-1885. Procentfordeling.
Periode

1845-49

—1--------------Antal pas Strømpe GårdHusmand Ungkarl
handler 1 mand
1
1 56,0
1,5
3,0
134
8,2

Indsidder Strømpe- Andet og
! væver
ukendt
30,6

0,7

14,3

3,0

5,3

15,0

62,4

230

3,9

3,0

3,5

39,1

50,4

1860-64

522

0,6

0,8

1,9

29,3

1865-69

1066

0,2

3,5

4,7

49,2

1850-54

133

1855-59

1870-74

1107

1875-79 j

1473

1

1,5

883

|

2,2
i

1880-85 ,

1

2,4

i

11,4

!

67,5

1

0,9

0,4
i
1

41,1
1

79,1

0,9

0,5

16,9

69,2

1,0

1,5

9,2

10,1

38,8

0,3

47,8

1

0,6

1

6,6

1
1
Kilde: Landsarkivet for Nørrejylland. Hammerum herreds arkiv: pasjournaler for Hammerum her
reds politikæmner 1845-1885.
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mange mennesker flyttede fra landdi
strikterne til byerne, hvor de blev lønar
bejdere. Man havde endnu ikke overalt i
byerne fået opbygget et detailhandels
led, som kunne klare den nye kunde
kreds. Uldhandlernes styrke lå i, at de
selv opsøgte kunderne og falbød varerne
til priser, som kunne konkurrere med
de handlendes priser i købstæderne.

direkte til forbrugerne i deres hjem.
Denne afsætningsform kunne kun lade
sig realisere på grund af reskriptet af
1741, som tillod herredets beboere over
alt i landet at afsætte deres husflidspro
dukter i linned og uld. Afsætningsfor
men var kun mulig, fordi samfundet
var under forvandling. Uldhandlerne
opererede i det forsyningsmæssige va
kuum, der var en konsekvens af de øko
nomiske og sociale forandringer i perio
den. Danske bønder var ved at gå fra
selvforsyningsøkonomi til markedsøko
nomi. De begyndte i stigende grad at
købe varer i stedet for selv at fremstille
dem. Befolkningstilvæksten betød, at

Uldhandlerne købte størstedelen af
deres varelager hos herredets opkøbe
re. Den absolut største leverandør var
Søren Truelsen, og ofte fik udhandlerne deres første uldpakke på kredit.
Han startede på den måde mange

Tabel 5. Pasindehavernes alder ved pasudstedelser til strømpe- og uldhandel i Hammerum herred
1845-1885. Procentfordeling.

Antal pas

Periode

I

< 20 år

30-39 år |

20-29 år

40-59 år

> 50 år

0,7

10,4

i

Ukendt

i_
1845-49

134

39,6

1,5

18,7

1

4,5

i

6,5

1

1

133

1850-54

1

25,6

1,5

230

3,9

1860-64

522

18,2

53,8

1865-69

1066

13,9
17,7

1855-59

1870-74

11

1

1107

1

33,1
1

1,5

1

6,0

3,0

i

3,5

50,0

1473

1880-85

883

60,9

2,9

1,3

11,1

65,9

12,1

5,2

2,3

0,6

60,9

14,0

5,0

2,2

0,2

I1

12,0
1

i

12,7

1i
1875-79

29,1

0.5

12,8

64,0

72,9

i

15,3

J

6,7

3,2

1,3

6,1

4,4

0,8

1

L
Kilde: Landsarkivet for Nørrejylland. Hammerum herreds arkiv: pasjournaler for Hammerum her
reds politikæmner 1845-1885.
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uldhandleres karriere til gensidig
økonomisk fordel. Gang på gang duk
ker Søren Truelsens navn op i pas
protokollerne som garant for identitet
ved løsning af uldhandlerpas, hvilket
viser hans store økonomiske interesser
i den omrejsende uldvarehandel og
omfanget af hans engrosvirksomhed.
Uldhandlerne nøjedes ikke med kun at
sælge bindetøj, de medførte også ille
gale varer som tørklæder, silkebånd og
fabriksfremstillede trikotagevarer i de
res uldsæk. Uldhandelen forgik derfor
ikke i al ubemærkethed. De mange il
legale varer gjorde dem til et yndet
jagtobjekt for politiet, men ofte var jag
ten resultatløs. Uldhandlernes salg af
illegale fabriksfremstillede trikotage
varer blev nemlig hjemme i Hamme
rum herred betragtet som “legal” han
del. Når de fabriksfremstillede varer
kom til Hammerum herred til udtalelse
om deres lovlighed som husflidsvarer,
udtalte egnens sagkyndige - opkøberne,
hvilket i praksis oftest var Søren Tru
elsen - at varerne var af en sådan art,
at de udmærket godt kunne være hus
flidsvarer. Husflidsvarer kunne godt
være fremstillet på maskine, kravet
var blot, at strikning var bierhverv.

Afsætningsorganisationen med de
mange vandrende uldhandlere kom
til at præge den økonomiske udvik
ling i Hammerum herred i anden
halvdel af 1800-tallet. Den løste en
stor del af herredets underbeskæfti
gelsesproblem, den sikrede afsætnin
gen af den for hedebrugerne så nød
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vendige uldtøjsproduktion samt bragte
penge tjent på detailhandel med bin
detøj hjem til herredet. Den typiske
uldhandler var en yngre ungkarl, som
i vinterhalvåret drog ud på uldtøjs
handel, mens han i sommerhalvåret
arbejdede hjemme i herredet ved
landbruget. Det var ofte gårdmands
sønner, der blev uldhandlere. Derved
undgik de at komme i tjeneste hos
fremmede. Denne salgsform sikrede
den nødvendige ekstra arbejdskraft
ved landbruget om sommeren og løste
en del af landbrugets underbeskæfti
gelsesproblem om vinteren.

Karlene arbejdede som regel kun en
kortere årrække som uldhandlere.
Målet var for de fleste at tjene penge
nok på uldhandelen til udbetaling på
et landbrug. De sluttede som regel de
res handelskarriere, når de erhvervede
det ønskede landbrug og samtidig
blev gift. Efter 1870 steg antallet af
husmænd, som løste uldhandlerpas.
Det var tidligere uldhandlere, der
som nyetablerede husmænd fortsatte
deres handelskarriere for på den
måde at finansiere opbygningen af
bruget. Uldhandelen kunne på disse
brug træde i stedet for hosebinding.
Mod 1800-tallets slutning faldt det
årlige antal pasudstedelser betragte
ligt. Konrad Understrup medtager i
sin bog opgivelser over antallet af pas
udstedelser for en nu forsvunden pas
protokol. I 1887 udstedtes der 198
pas, i 1894 75 pas og i 1914 15 pas
årligt til uldhandel.19 De vandrende

uldhandleres storhedstid var alt
så forbi omkring århundredeskiftet.
Markedsvilkårene havde igen på af
gørende vis ændret sig, og afsæt
ningsorganisationen måtte tilpasse
sig de nye ændrede vilkår. Helt for
svandt de vandrende uldhandlere dog
ikke. Da næringsloven af 1932 be
grænsede uldhandlernes handelsmu
ligheder fra at omfatte hele landet til
kun at omfatte amtet, rejste der sig
alvorlige protester såvel fra uldhand
lerside som fra leverandørside. En
række små husflidsfabrikker ville mi
ste deres eksistensgrundlag, hvis uld
handlernes handelsmuligheder blev
begrænset.
Mønstret for detailhandelen i Dan
mark ændrede karakter mod slutnin
gen af 1800-tallet. Rundt om i landet
opstod der en række specialbutikker.
Manufakturforretninger blev almin
delige både i de gamle købstæder og i
de nye stationsbyer. De ønskede et
større udvalg af mere modeprægede
trikotagevarer i deres butikker end
hosebindernes begrænsede udbud af
stabelvarer. Dette ønske kunne imø
dekommes af de mange små og store
trikotagefabrikker, som var blevet op
rettet rundt om i landets byer. For at
klare sig i denne konkurrence måtte
man også lokalt i Hammerum herred
oprette trikotagefabrikker. Opkøberne
forsvandt som mellemled mellem pro
ducent og detailhandel. De blev er
stattet af trikotagefabrikanter, som
styrede såvel produktion som engros
salg.

Samtidig havde udviklingen inden for
landbrugssektoren i Hammerum her
red medført, at kombinationen landbrugsmedhjælper/uldhandler ikke læn
gere passede ind i erhvervsmønstret.
Det animalske landbrug krævede til
stedeværelsen af en stabil arbejds
styrke året rundt, og behovet for
sæsonarbejdskraft blev mindre, nu da
opdyrkningen af hedearealerne så
småt var ved at være tilendebragt.
Da uldhandlerne samtidig på grund
af konkurrencen fra de nyoprettede
manufakturforretninger fik sværere
ved at afsætte deres varer, faldt inter
essen for at drage på uldhandel
blandt de unge karle. Udviklingen
var kort sagt løbet fra såvel den hose
bindende hedebruger som hans salgs
organisation, den vandrende uldhand
ler.
Uldhandlernes mål var som sagt at
erhverve eget landbrug. Mod århun
dredets slutning var mulighederne for
at udstykke nye brug i Hammerum
herred ved at være udtømte. Mulighe
den for at erhverve eget sted til billige
penge var ikke længere til stede. I er
kendelse heraf valgte mange uld
handlere andre muligheder. En del
anvendte deres indtjente penge på at
etablere sig som manufakturhandlere
inden for deres tidligere salgsdistrikt.
Andre valgte at etablere sig som triko
tagefabrikant på hjemegnen. Begge
dele medvirkede til at fremme triko
tageindustriens udvikling i Hamme
rum herred. Det er nærliggende at
antage, at de tidligere uldhandlere,
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nu manufakturhandlere, fortsat pla
cerede deres ordrer på trikotagevarer i
Hammerum herred, hvor de kendte
fabrikanterne og varernes kvalitet, og
hvor de mestrede kunsten at købe va
rerne til en fordelagtig pris.

Maskinstrikkerne
I løbet af 1890’erne opbyggedes tem
melig hurtigt i Hammerum herred en
trikotageindustri baseret på fabrikker
med tilhørende hjemmearbejdere. Ud
viklingen er vanskelig, nærmest umu
lig, at følge, da kilderne er få og
yderst spredte. Landdistrikternes
håndværkere og fabrikanter, som kun
beskæftigede egne familier i deres
virksomhed, skulle ikke løse nærings
brev. I Hammerum herred fandtes
der indtil 1913, hvor Herning blev
købstad, kun landdistrikter. De fleste
trikotagefabrikanter er startet i det
små med kun familien beskæftiget, og
ofte “glemte” de at løse næringsbrev,
når virksomheden voksede og fik
fremmed arbejdskraft ansat. Kun
ejerne af de store trikotagefabrikker
løste fabrikantbevilling og anmeldte
deres virksomhed til handelsregistret.

De omrejsende uldhandlere måtte i
princippet kun sælge husflidsproduk
ter fremstillet i de fire herreder Ham
merum, Lysgård, Ulfborg og Bølling.
Der opstod derfor i Hammerum her
red en ganske særlig type trikotage
fabrikker - husflidsfabrikkeme. Ejerne
af disse virksomheder kunne ikke
løse fabrikantbevilling, idet trikotage
fabrikationen officielt kun var et bier
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hverv. En husflidsfabrik lå oftest på
en mindre landejendom, hvor man i
baghaven holdt en ko som alibi for
landbrugsproduktion som hoveder
hverv. Husflidsfabrikkerne kunne
godt beskæftige op mod ti ansatte,
men officielt var trikotageproduktion
stadig kun et bierhverv. Denne lidt
specielle konstruktion, som var en
klar omgåelse af loven, eksisterede
kun, fordi den var alment accepteret af
alle, inklusive myndighederne på eg
nen, og en forudsætning for, at en del
af områdets økonomiske system - de
omrejsende uldhandlere - kunne fort
sætte deres virke. Forsvandt husflids
fabrikkerne, var det legale grundlag
for deres handel borte.
De første anmeldelser af trikotagefa
brikker til handelsregistret for Ham
merum herred dukkede op i slutningen
af 1800-tallet. Når fabrikkerne blev
anmeldt, havde de som regel allerede
været i gang i længere tid. Et godt ek
sempel herpå er Trikotagefabrikken
S. Truelsen & Søn, som blev herre
dets største virksomhed. I midten af
1870’erne kunne opkøber Søren Tru
elsen forudse håndbindingens snarlige
ophør som ikke-agrar indtægtskilde
for hedebrugerne, og nye initiativer
var nødvendige, hvis han ville bevare
firmaets økonomiske førerstilling i
herredet. Derfor anskaffede han i
1875 den første stålstrikkemaskine,
og i de følgende år udvidede han pro
duktionsafdeling med køb af flere nye
maskiner, men først i 1880 løste han
fabrikantbevilling.

I forbindelse med industritællingen
1906 undersøgte Danmarks Statistik
forholdene i hjemmeindustrien i ho
vedstaden og i trikotageindustrien i
Hammerum herred. Denne under
søgelse er den vigtigste kilde til belys
ning af forholdene inden for trikotage
industrien i årene lige efter århun
dredeskiftet og vigtig, fordi primær
materialet - tællingssskemaerne til
industritællingerne frem til 1935 - er
blevet kasseret.
Der fandtes ved industritællingen i
1906 45 trikotagefabrikker i Ham
merum herred. De beskæftigede til
sammen 580 direkte ansatte perso
ner, hvoraf ca. 430 var hjemmearbej
dere. Af de 45 fabrikker var de 40
små husflidsfabrikker. På 22 af hus
flidsfabrikkerne arbejdede kun eje
ren og dennes familie, mens de reste
rende 18 husflidsfabrikker tilsam
men beskæftigede ca. 60 personer
enten på fabrikken eller som hjem
mearbejdere. De resterende ca. 520
arbejdere var ansat ved de fem
større virksomheder. Her er der over
ensstemmelse med antallet af tilmeld
te trikotagevirksomheder til handels
registret for Hammerum herred før
1906. Den største af disse virksomhe
der var S. Truelsen & Søn, som lå i
Herning. De øvrige fire fabrikker lå i
Hammerum. S. Truelsen & Søn be
skæftigede alene over halvdelen af
den samlede trikotagearbejder styrke
i Hammerum herred i 1906.
Undersøgelsen beskæftigede sig kun

med forholdene for hjemmearbejder
ne. Af de i alt ca. 430 hjemmearbejdere
var 10-15 rundvævere, 230 var maskinstrikkere, ca. 90 hæklede, og re
sten maskede eller syede. Hjemmear
bejdende rundvævere og maskinstrikkere var på papiret mænd, idet de
som familieoverhoved havde ansvaret
over for fabrikken, men rundt om i
hjemmene blev maskinerne betjent af
koner og børn. En del hjemmestrikkere havde faste medhjælpere ansat.
Der fandtes omkring et halvt hundrede
faste medhjælpere i herredet. Både
mænd og kvinder kunne arbejde som
medhjælper. De blev fæstet for et
halvt eller helt år ad gangen, og lige
som tyendet boede de hos deres ar
bejdsgiver. Medhjælperne arbejdede
på akkord, og deres løngennemsnit lå
på almindelig tyendeløn. Flere hjemmestrikkere havde faktisk små fa
brikker med 4-5 faste medhjælpere
ansat.
Hjemmestrikkerne kunne være egent
lige arbejdere, men langt de fleste var
husmænd eller mindre gårdmænd.
For den sidste kategori - landbrugerne
- var strikkeriet kun et bierhverv.
Med overgangen til maskinstrikning
ophørte producenternes selvstændig
hed. Som hjemmestrikkere var de til
knyttet en bestemt virksomhed, som
udleverede garnet og bestemte pro
duktionens art. Hjemmestrikkerne
fik en fast aftalt løn for deres arbejds
indsats. Alt skulle tilbageleveres,
såvel færdige varer som rester og af
fald. Et par gange om året foretog fa
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brikken kontrolvejninger og udregnede
svindet. Var dette for stort, fik maskinstrikkerne ikke mere arbejde for
virksomheden.

Strikkemaskinerne blev købt på afbe
taling hos fabrikanten, kun i sjældne
tilfælde fik strikkerne dem i udstatio
nering fra fabrikken. Prisen på en
strikkemaskine var i 1906 ca. 250 kr.,
mens en strømpemaskine kostede
150-200 kr. Man afbetalte 8-12 kr. om

måneden på maskinen og var altså
11/2-2 år om at købe den. I den periode
var man forpligtet til at arbejde for
sælgeren af strikkemaskinen. Fabri
kanten beregnede sig en god avance
på strikkemaskinerne, men til gen
gæld blev køberen gratis oplært i bru
gen af den.

Arbejdet var specialiseret. De samme
strikkere udførte det samme arbejde
fra gang til gang. Strikkerne blev af-

Typisk hjemmestrikning i husmandshjem 1927. Lars Øllgaard strikkede for trikotagefabrikken
S. Truelsen & Søn i Herning og er her fotograferet med spolerok og strikkemaskine i hjemmet i
Tjørring. (Foto: H.P. Hansen 1927. Herning Museum).
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lønnet pr. dusin, og hjemmestrikkerne
fik den samme løn som maskinstrikkerne på fabrikken. Eneste forskel var,
at hjemmestrikkerne selv måtte sørge/betale for spolingen. Den gennem
snitlige ugefortjeneste for en hjemme
strikker var 9-10 kr. på strømper og
ca. 25% mere på andre varer, hvis han
havde strikning som bierhverv. Fuldtidsarbejdende hjemmestrikkere kun
ne nå op på en ugeløn på 15-16 kr. De
holdt en timeløn på næsten 25 øre,
hvilket var en relativt høj løn sammen
lignet med hovedstaden, hvor den gen
nemsnitlige timeløn for en hjemme
strikker var 13 øre. Forklaringen var, at
i Hammerum herred skulle maskinstrikning lønmæssigt konkurrere med
landbrugsarbejde. Derfor de relativt
høje lønninger her.

mestrikkernes antal gik som følge
heraf tilbage i løbet af 1920’erne, og i
midten af 1930’erne var de næsten
helt forsvundet fra egnen. Næsten tre
hundrede års gensidig afhængighed
mellem landbrug og trikotageproduk
tion i Hammerum herred var blevet
brudt.

Konklusion
Hosebinding som ikke-agrar indtægts
kilde i Midtjylland går i de historiske
kilder tilbage til 1600-tallet, men er
kun sparsomt belyst for tiden før
1757. For perioden 1757-1839 eksiste
rer en række publicerede beskrivelser
af den midtjyske hosebinding, som gi
ver et ganske godt indblik i organisa
tionsformerne. I denne periode blev
stadig flere mennesker i et voksende
geografisk område involveret i binde
industrien. Centret for hosebindingen
blev Hammerum herred.

Forholdene for hjemmestrikkerne
ændrede sig ikke i de følgende år,
organisationsformen og aflønnings
principperne forblev de samme, kun
lønnen steg. Til gengæld skete der en
kraftig udbygning af trikotageindu
strien. Efter 1. verdenskrig kom der
for alvor gang i udviklingen, og i løbet
af 1920’erne blev der oprettet mange
nye trikotagefabrikker. Den største
udbygning fandt sted i 1930’erne,
hvor trikotageindustrien blomstrede
op i ly af Valutacentralen.

Binderne var i hele perioden selv
stændige producenter, og produktions
enheden var husholdet. Binding var
oftest en ikke-agrar indtægtskilde for
landbrugerne, men den kunne også
være et husholds hovederhverv. I disse
tilfælde drejede det sig om små familie
enheder. Basis for bindingen var fa
miliens egen produktion af uld, men
uld måtte også købes fra andre egne.

Efter 1. verdenskrig blev fabrikspro
duktionen mere og mere domineren
de. Nye materialer som kunstsilke be
tød, at efterspørgslen på de mode
prægede trikotagevarer steg. Hjem-

De færdige produkter blev solgt til lo
kale strømpehandlere, som var kom
missionærer for de københavnske ho
sekræmmere. I København blev bin
detøjet videresolgt dels til byens be
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folkning og de danske købstæder, dels
til eksport. Mod periodens slutning
blev afsætningsmønstret mere kom
pliceret, og en stadig stigende del af
bindetøjet gled uden om de køben
havnske hosekræmmere.

Omkring 1840 begyndte de danske
bønder at opgive de ikke-agrare ind
tægtskilder til fordel for en mere mar
kedsrettet landbrugsproduktion. For
hedebønderne eksisterede denne mu
lighed endnu ikke. De måtte fortsætte
som hidtil med deres selvforsynings
landbrug suppleret med ikke-agrare
indtægtskilder. Først i 1870’erne be
gyndte hedebønderne så småt at op
give bindingen til fordel for en mar
kedsrettet landbrugsproduktion, mens
husmændene fortsatte et par årtier
endnu med at binde.

Hammerum herred var i 1800-tallet
inde i en voldsom udvikling. Indbyg
gertallet næsten firedobledes fra 1801
til 1901, og antallet af landbrug mere
end fordobledes fra 1835 til 1905. Det
var husmandsbrug, som blev oprettet,
og det var ofte rene hedeparceller, der
blev udstykket. For at overleve på en
nyudstykket hedelod krævedes ind
tægter fra ikke-agrar side. Her trådte
hosebindingen ind som en oplagt mu
lighed. Mange nybygger- og hus
mandsfamilier bandt for at overleve.

Indtægterne fra bindingen gjorde in
vesteringer i landbrugssektoren mu
lig. På de eksisterende brug blev der
foretaget nyopdyrkninger og jordfor
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bedringsarbejder finansieret af penge
tjent på binding. Hos nybyggerne blev
der investeret i såvel bygninger som
dyr, redskaber og opdyrkning. I Ham
merum herred indgik landbrug og ho
sebinding i 1800-tallet i en symbiose,
og resultatet blev, at store hedeområ
der blev forvandlet til landbrugsarea
ler.
I anden halvdel af 1800-tallet var bin
derne ligesom tidligere selvstændige
producenter, og produktionsenheden
var husholdet. Grundlaget for binde
tøj sproduktionen var stadig hushol
dets egen produktion af uld, men uld
måtte også indkøbes fra andre egne. I
denne periode holdt binding næsten
helt op med at være et husholds hoved
erhverv. De mange nye hænder i pro
duktionen sammenholdt med de mar
kedstab, som bindetøjshandelen havde
lidt op gennem 1800-tallet, havde
uden tvivl ført til faldende priser på
det færdige bindetøj. Det var ikke
længere muligt for en lille familie at
overleve på indtægterne fra binding
alene.

Binderne solgte nu som før deres
produktion til lokale opkøbere, men
de ophørte gradvis med at være kom
missionærer for de københavnske
hosekræmmere. I stedet stod de selv
for videresalget af bindetøjet. De
solgte til slesvig-holstenske opkøbe
re, til de danske købstæders hand
lende og til lokale “opkomne” van
drende uldkræmmere. Eksportmar
kederne var næsten helt forsvundet

som en følge af Napeleonskrigene og
de nye tyske toldbestemmelser fra
1838. Nederlaget i krigen 1864 med
førte tabet af det økonomiske så vig
tige slesvig-holstenske marked, og
tilbage var nu kun det danske hjem
memarked.

Danmark var omkring 1850 inde i en
omstillingsfase. De danske bønder
havde forladt selvforsyningslandbru
get, og købstæderne var begyndt at
vokse. Der opstod med tiden et nyt in
denlandsk marked for det jyske bin
detøj blandt de tidligere selvforsynende
bønder og hos den voksende bybefolk
ning. Dette marked blev betjent af en
voksende hær af omvandrende uld
kræmmere. Før 1860 løste kun få
mænd fra Hammerum herred årligt
pas til uldhandel, men efter 1865 steg
antallet af pasløsninger brat for at
kulminere i 1877. Det var primært
unge, ugifte karle, der arbejdede som
uldhandlere. De drog i vinterhalvåret
på uldhandel, mens de i sommerhalv
året var hjemme i herredet, hvor de
arbejdede ved landbruget. Uldhande
len løste derved en stor del af herre
dets underbeskæftigelsesproblem i
vinterhalvåret. Denne afsætnings
form havde desuden den fordel, at en
væsentlig del af de penge, som blev
tjent på bindetøj i detailleddet, blev
ført hjem til herredet. Her blev de i
første omgang investeret i en udbyg
ning af landbrugssektoren og senere i
den industrielle trikotageproduktion.
Den første strikkemaskine var kom

met til Hammerum herred i 1844, og i
de følgende år steg antallet af selv
stændige strømpevævere i herredet,
hjulpet godt på vej af de gunstige tider
for bindetøjshandelen omkring 1800tallets midte. Med tabet af SlesvigHolsten i 1864 indtrådte der en krise i
bindetøjshandelen, og en del selv
stændige strømpevævere bukkede i de
følgende år under i konkurrencen
med de mange håndbindende hede
brugere. Manuel arbejdskraft kom til
at konkurrere med manuel arbejds
kraft, og i denne konkurrence kunne
maskinel arbejdskraft ikke klare sig.
Mod slutningen af 1800-tallet havde
hosebinding som ikke-agrar ind
tægtskilde for hedebrugerne udspillet
sin rolle. Allerede i 1870’erne spore
des der blandt gårdmændene en ten
dens til, at bindingen ikke længere
spillede så stor en økonomisk rolle.
De økonomiske resultater af nyop
dyrkningerne og jordforbedringsar 
bejderne var så småt ved at slå igen
nem. Omlægningen til animalsk pro
duktion i 1880’erne betød, at hede
bønderne fik økonomisk mulighed
for helt at overgå til markedsrettet
landbrugsproduktion, og bindingen
blev opgivet på gårdene. Hos husmændene og blandt nybyggerne var
situationen en anden. Her behøve
des også efter omlægningerne sup
plerende indtægter fra ikke-agrar
side, men nu fik bindingen konkur
rence fra andre indtægtskilder som
for eksempel mælketure og kultive
ringsarbejder.
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Udviklingen på landsplan havde ført
til oprettelsen af de første trikotagefa
brikker rundt om i de danske køb
stæder mod 1800-tallets slutning. Det
jyske bindetøj mødte nu for første gang
alvorlig konkurrence på hjemmemar
kedet. Resultatet blev en hurtig om
lægning af produktionen i Hammerum
herred fra hosebinding til trikotagein
dustri. De første trikotagefabrikker
var mindre fabriksenheder med en
større skare hjemmestrikkere tilknyt
tet. Hjemmestrikkerne var i modsæt
ning til binderne og strømpevæverne
ikke selvstændige producenter, men
fast tilknyttet en fabrik som lønstrik
kere. Det var især herredets mindre
landbrugere, som blev maskinstrikkere
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på papiret, men rundt om i hjemmene
var det konerne og børnene, som sled
ved strikkemaskinerne.
Frem til 1. verdenskrig blev der op
rettet relativt få trikotagefabrikker i
Hammerum herred, men i 1920’erne
kom der for alvor gang i udviklingen.
Nye små fabrikker blev oprettet, og
de eksisterende fabrikker udbyggede
deres fabrikssektion på bekostning af
hjemmestrikkerne, som helt for
svandt som gruppe i midten af
1930’erne. Næsten tre hundrede års
gensidig afhængighed mellem land
brug og trikotageproduktion i Ham
merum herred var dermed blevet
brudt.

NOTER
1. Mange forskellige betegnelser er gennem
tiderne blevet anvendt til at karakterisere
bøndernes ikke jordbundne produktion.
Husflid, binæring eller bierhverv er blandt
de hyppigst anvendte. Her har jeg bevidst
valgt at anvende betegnelsen ikke-agrar
indtægtskilde. Dette er gjort for at undgå
de værdiladede betegnelser binæring og bi
erhverv, som har rødder i et såvel kognitivt
som økonomisk evalueringssystem. En an
den mulighed er som Mette Guldberg i Va
reproduktion og Handel i Vestjylland. Jyde
potterne fra Varde-egnen ca. 1650-1850,
utrykt ph.d. afhandling, Aarhus Universi
tet 1997, at anvende begrebet protoindustri som betegnelse for den førindustrielle
vareproduktion. Det kræver, at begrebet er
blevet renset for sit oprindelige teoretiske
indhold og kun anvendes deskriptivt. For
at undgå forveksling har jeg valgt beteg
nelsen ikke-agrar indtægtskilde.
2. Fire forfattere har efterfølgende beskæfti
get sig med overgangen til industriel pro
duktion. I De danske tekstilerhverv, red.
Helge Bjørn, 1, København 1965, s. 151-74,
har Niels Jørgen Tortzen i artiklen “Da
maskinerne afløste hosepindene” forsøgt at
trække linierne fra hosebinding til triko
tageindustri. Han pegede her på den mang
lende forskning i emnet, men prøvede ved
hjælp af enkeltstående eksempler at give
et rids af udviklingen. Fabrikant Laurits
Knudsen udgav senere bogen Efter hose
binderne, Herning 1979, som var tænkt
som en fortsættelse af hosebindingens hi
storie, men primært er blevet maskinernes
og fabrikanternes historie, i 1980’erne har

to forskere på baggrund af egne under
søgelser omkring emnet skrevet hver sin
artikel. I Bol og By 1987:1, s. 102-28, har
Viggo Hansen i artiklen “Jysk trikotage.
Fra Æ Bindstouw til storindustri” behand
let overgangen fra binæring til industri ud
fra en kulturgeografs teoretiske synspunkt,
mens Ulla Thyrring i rapporten Vestjyllands udviklingshistorie 1750-1914, red.
Flemming Just, Esbjerg 1984, s. 98-122, ud
fra en etnologisk synsvinkel har skrevet
artiklen “Tekstilindustrien på Herningegnen indtil 1930’erne”. Begge artikler byg
gede på punktundersøgelser og gav derfor
ikke et samlet overblik over industrialise
ringsprocessens forløb. En samlet oversigt
over processens forløb ril blive vanskelig at
lave, da kilderne ganske enkelt mangler.
3. De anvendte kilder er:
Frederik Ludwig Molkte: “Kort Efterret
ning om det fordeelagtige Manufactur af
Strømper, Vanter og Nattrøyer i Hamrum
Herredt og dets Egn”, Danmarks og Norges
Oecononiiske Magasin 3, 1757, s. 339-48.
Niels Blicher: Topographie over Vium
Præstekald, Viborg 1795.
Gregers Begtrup: Beskrivelse over Ager
dyrkningens Tilstand i Danmark 3: Nørre
jylland, København 1812.
J.C. Hald: Ringkjøbing Amt, beskrevet efter
Opfordring fra Det Kongelige Landhus
holdningsselskab, København 1833.
Steen Steensen Blicher: Viborg Amt, be
skrevet efter Opfordring fra Det Kongelige
Landhusholdningsselskab, København
1839.
Ud over de her anvendte kilder findes en
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kelte andre samtidige beskrivelser af hose
bindingen i Midtjylland, men de er ikke så
detaljerede som de anvendte. Et eksempel
herpå er “Om Uldbindingen eller Knytnin
gen i visse Egne af Jylland”, Efterretning
fra Selskabet for Indenlandsk Kunstflid,
København 1812, s. 328-50.
4. Hammerum herred skiftede i løbet af
1800-tallet geografiske grænser flere gange.
Hammerum herred er her og i alle følgende
tabeller defineret ved de geografiske grænser,
som herredet fik ved reskript af 15/1 1843.
Herredet omfattede da følgende sogne: Gjel
lerup, Sunds, Rind, Ørre, Sinding, Avlum,
Vildbjerg, Nøvling, Snejbjerg, T^ørring,
Ikast, Skarrild, Arnborg, Sønder Felding,
Assing, Tvis, Bording og Herning. Dette
valg er foretaget for at arbejde med samme
geografiske størrelse gennem hele den un
dersøgte periode. Der vil på grund af den
valgte definition af Hammerum herred
ikke altid være overensstemmelse mellem
opgivelser i mine tabeller og tabeller
publiceret andre steder.
5. Antallet af hustruer er i 1801 og 1901
større end antallet af gifte husstandsover
hoveder. Årsagen er, at kvinder med hose
binding som erhverv, men gift med mænd i
andet erhverv, f.eks. håndværkere, er med
regnet i denne kategori. Eventuelle børn i
disse husstande er ikke medtaget i tabel
len.
6. 1801-tallene er ukorrekte, idet der i folke
tællingen 1801 for sognene Assing og Søn
der Felding er bemærket følgende: næsten
alle her har strømpebinding som en ind
tægtsvej. Binding som erhverv er derfor
ikke medtaget i erhvervsrubrikken. Tal for
disse to sogne mangler derfor helt i tabel
len.
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7. Begtrup er ikke den eneste, som har for
søgt at anslå værdien af den årlige produk
tion. Erik Pontoppidan anslog i Den Danske
Atlas eller Kongeriget Danmark V,2, Kø
benhavn 1769, s. 734, værdien af produk
tionen i Hammerum herred til at udgøre
mere end 10.000-16.000 rdl. Steen Steen
sen Blicher anslog 1839 (se note 3) værdien
af den samlede produktion i bindeegnene
til at udgøre 300.000 rdl. Andre forfattere
har forsøgt at give et billede af produktio
nen i det enkelte hushold. Niels Blicher
1795 (se note 3) nævnte, at hvert bindende
hushold i Lysgård og Vium sogne produce
rede 52 par karlestrømper årligt. H.P.
Hansen har i Spind og Bind, København
1947, s. 392-94, tal for den samlede produk
tion i Hammerum herred 1845-47. Sam
menholder man den samlede produktion i
1845 med antallet af hushold ved folketæl
lingen 1845 i herredet, får man følgende
årlige produktion pr. hushold, bindende
som ikke-bindende: 32 3/4 par helstrømper,
35 1/4 par halvstrømper (sokker), 6 1/4
trøjer, 2 1/2 par bukser og 12 1/2 par van
ter.
8. Citatet er hentet fra J.C. Hald 1833 (se
note 3), s. 77. Hald gennemgik s. 67-81 den
omfattende udparcellering i Ringkøbing
amt og kom i den forbindelse ind på de for
holdsvis nyetablerede parcellisters økono
miske forhold og deres eventuelle afhæn
gighed af fattigvæsenet. Han gennemgik
forholdene sogn for sogn, og mange steder i
amtet klarede parcellisterne sig uden hjælp
fra fattigvæsenet. Kun i bindeegnene var
der tiltagende trang.
9. Konrad Understrup bragte ikke kun optegnede erindringer i bogen Af Bindestuernes
Saga, Aarhus 1918, men supplerede med

10.

11.

12.

13.

14.

15.

egne barndomserindringer, hvilket giver
bogen et stærkt subjektivt præg.
Oplysningerne om binæringerens tilstand i
1800-årenes Danmark er hentet fra Carsten
Hess: Binæring og husflid i 1800-årenes
danske bondesamfund, utrykt speciale,
Københavns Universitet, 1974.
Heri er medregnet husene i de nye bymæs
sige bebyggelser som Herning, Hammerum
og Ikast.
De her gengivne citater er udvalgt blandt
flere. De er hentet fra Konrad Understrup
1918 (se note 9), s. 62, og Mylius L. Erichsen:
Den jyske Hede før og nu, København
1903, s. 126.
Det er en meddeler fra Hammerum herred,
der i sine optegnelser til Nationalmuseets
etnologiske Undersøgelser helt klart har
sat dette skel, NEU 28397.
Bag denne betegnelse gemmer der sig maskinstrikkende kvinder, som er gift med
mænd i andet erhverv. Ved folketællingen
1901 var de gift med enten håndværkere
eller arbejdsmænd. Børn fra disse hushold
er ikke medtaget i tabellen.
Citatet er fra N.C. Rom: Den danske Hus
flid, dens Betydning og dens Tilstand i For
tid og Nutid, København 1871, s. 376.
N.C. Rom hentede primært sine oplysnin
ger om hosebindingen fra Viborg amt,

16.

17.

18.
19.

hvorfor hans gennemgang ikke svarede til
de faktiske forhold i Hammerum herred.
Det er kun en tese. På grund af de mang
lende statistiske oplysninger er en egentlig
analyse umulig. I andre europæiske regio
ner har det været muligt at gennemføre
analysen. Brenda Gaskin har i afhandlin
gen The Decline of the Hand-loom weaving
Industry in Scotland during the Years
1815-1845, Edinburgh 1955, vist, at den
store tilgang af håndværkere (vævere) i
første halvdel af 1800-tallet førte til stærkt
faldende arbejdslønninger, hvilket forhale
de en indførelse af maskinvæve, således at
mekaniseringen af tekstil produktionen
skete langt senere i Skotland end i England.
G. Bützow-Rohde har i Hardsyssels Aarbog
41, 1947, s. 29-55, skrevet artiklen “Uld
tøjshandler Søren Truelsen fra Vesterholm”. Herfra stammer oplysningerne om
Søren Truelsens erfaringer som uldhand
ler. G. Bützow-Rohde var svigersøn til
Truelsen-familien, og oplysningerne kom
direkte fra familien.
De to udvalgte citater er hentet fra Konrad
Understrup 1918 (se note 9), s. 7 og 71.
Jeg har forsøgt at efterspore den citerede
pasprotokol, men forgæves. Tallene stam
mer fra Konrad Understrup 1918 (se note
9), s. 72.
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Pottebønder og bondeskippere
af Mette Guldberg
I begyndelsen af 1800-tallet frem
hævedes det ofte af landøkonomiske
forfattere som et ideal, at bonden
skulle kunne leve af sit agerbrug,
brødføde sig selv med egne produkter
og ikke være afhængig af at skulle
købe eller sælge på et marked.1 Ty
pisk for bondeøkonomien var det
imidlertid, at den var sammensat af
flere næringer, der tilsammen gav et
udkomme. En del af denne fleksible
økonomi var fremstilling af ikkeagrare produkter til et fremmed mar
ked, de såkaldte protoindustrier.
Ikke mindst de vestjyske bønder har
leveret eksempler på, at sådanne pro
duktioner spillede en rolle i bondeøko

nomien, og en af disse var jydepotteproduktionen.2

Jydepotter blev fremstillet i en række
jyske landsogne med området nordøst
for Varde som det vigtigste. Det var
sortbrændte, uglaserede potter, der
formedes i hånden uden brug af dreje
skive. Potternes sorte farve fremkom
ved en iltfattig brænding, der som re
gel foregik i mile ved forholdsvis lave
temperaturer med tørv som brændsel.
Den klassiske jydepotte var rundbuget, havde to ører og tre tæer og var
ofte fladeglittet eller forsynet med
indglittede mønstre på siderne og i
bunden. Potterne, der blev solgt over

Mette Guldberg (f. 1959), mag. art. i europæisk etnologi fra Københavns Universitet 1989, ph.d. i
historie fra Aarhus Universitet 1998. Fra 1990 til 1994 museumsinspektør ved Ølgod Museum. Si
den 1994 museumsinspektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Forskningsområder: Bonde
økonomi i kystnære egne. Produktion og handel i Vadehavsregionen ca. 1600-1900. Har bl.a. skrevet
“Fra husflid til industri? Vestjyske bønders bierhverv”, Mark og Montre 1992, 26-30. “Domestic
Industry and the Concept of Protoindustrialization”, Facing the North Sea. West Jutland and the
World, red. Mette Guldberg, Poul Holm & Per Kristian Madsen, Esbjerg 1993,183-192. “...tillastede
med egne varer og nogle potter”, Sjæklen 1994. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvands
akvariet i Esbjerg, Esbjerg 1995, 39-46. “Hjerting 1763”, Sjæklen 1995. Årbog for Fiskeri- og Sø
fartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg, Esbjerg 1996, 45-58. “Danish proto-industrial peasants.
The North Sea and culture: seventeenth to nineteenth century”, The North Sea and Culture (15501800). Proceedings of the International Conference held at Leiden 21-22 April 1995, red. Juliette
Roding and Lex Heerma van Voss, Hilversum Verloren 1996, 222-234. “Jydepotteproduktionen i
Tistrup”. Mark og Montre 1998, 7-20. Jydepotter fra Varde-egnen. Handel og produktion ca. 16501850, 1999 (under udgivelse).
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hele Danmark og i vore nabolande,
var billige dagligdags brugsgenstan
de, som især var velegnede til mad
lavning over åben ild og til opbeva
ring af madvarer.

Jydepottefremstillingen blev vareta
get af bondebefolkningen, og som ho
vedregel var det kvinderne, der stod
for produktionen. Pottemageri var el
lers grundlæggende et købstadshånd
værk og som sådan beskyttet af købstædemes monopol på håndværk, men
i Danske Lov 1683 blev “Pottemagere,
som giøre sorte Potter”, sammen med
en række andre landhåndværkere,
undtaget fra reglen om, at håndvær

kere kun måtte bosætte sig i købstæ
derne.3
Betegnelsen jydepotter, der kendes
tilbage fra 1600-tallet,4 må anses for at
være en varebetegnelse - måske en
kvalitetsbetegnelse - der blev brugt
uden for fremstillingsstedet. I og om
kring produktionsområderne hed pot
terne sorte potter eller sorte gryder,5
til forskel fra byhåndværkernes røde
potter, som blev formet på drejeskive,
glaseret og brændt ved højere tempe
raturer.

Jydepottefremstillingen må antages
primært at have fundet sted i perio-

Jydepotter fra Vardeegnen. (Varde Museum).
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den ca. 1500-1880, men oprindelsen
til den er ikke klarlagt. Tidligere har
der været en tilbøjelighed til at se
produktionen af jydepotter som en
ubrudt tradition tilbage til oldtiden,6
men i arkæologiske udgravninger,
hvor jydepottegodset skiller sig klart
ud fra det middelalderlige, gråbrændte
keramik, finder man først jydepottekeramik i lag fra omkring år 1500.7

Jydepotteproduktionen fortsatte frem
til sidste halvdel af 1800-tallet, hvor
industrihistorikeren C. Nyrop i bogen
Dansk Pottemageri fra 1882 konstate
rede, at “det er væsentlig kun ned
igjennem Sognene Tistrup, Horne,
Andsager og Thorstrup, at Fabrikatio
nen endnu er igang, men selv her, i
den egentlige Jydepotteegn, mærkes
det Aar for Aar stadig stærkere og
stærkere, at Jydepotterne ikke kunne
staa sig i Kampen med de emaillerede
Jærngryder.”8 Det var dog ikke kun
konkurrencen fra jerngryderne og det
dermed svigtende marked, der gjorde
det af med jydepotterne; også hedeop
dyrkningen spillede en rolle i afvik
lingen, idet den lagde beslag på mere
arbejdskraft og gjorde sideerhverv til
landbruget mindre påkrævet.
Det var ikke bare bønderne på frem
stillingsstedet, der tjente på fremstil
lingen af sorte potter. Også handelen
med potterne kunne give indtjening
til en bondebefolkning, der havde
svært ved at få udkommet af jorden
alene. Denne artikel tager udgangs
punkt i jydepottefremstillingen i ét af
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kernesognene på Varde-egnen, Ti
strup sogn, samt eksporten af potterne
fra Hjerting, købstaden Vardes udskib
ningssted, hvorefter der kastes et
blik på de øvrige kendte produktioner
af sorte potter i Danmark.

Pottebønderne i Tistrup sogn
Tistrup sogn udgjorde sammen med
Torstrup og Home sogne de tre gamle
pottesogne på Varde-egnen, det som
Nyrop kaldte “den egentlige Jydepot
teegn.” Øster Horne herred, som sog
nene hørte under, var domineret af
hede, men landbrugsmæssigt hørte
herredet ikke til de dårligst stillede i
Vestjylland. “I Østerherred dyrkes
Jorden meget vel, og Bønderne befinde
sig i god Stand; de, som har begyndt at
bruge Mergel, har af en skarp giort
en god og frugtbar Jord”, hed det i
Danske Atlas 1769,9 og i beskrivelsen
af Ribe amt fra 1830 skrev landvæsens
kommissær C. Dalgas, at Øster og
Vester herred, dog især Vester herred,
blev anset som “de fortrinligste i Om
egnen.”10
Første gang jydepotteproduktion næv
nes eksplicit i forbindelse med Øster
Home herred er i modelbøgerne, der
gik forud for matriklen 1688. Model
bøgerne levner ikke tvivl om, at potte
fremstillingen allerede på det tids
punkt i de tre kernesogne var en vel
organiseret, økonomisk betydnings
fuld eksportproduktion, der var snæ
vert knyttet til landbruget. For såvel
Tistrup, Torstrup som Home sognes
vedkommende - men ikke for de øvrige

Øster, Vester og Nørre Horne herreder. Fra syd mod nordøst ses Hjerting, Jandrup (Janderup), Var
de, Nørholm og Tistrup. Gengivet efter Thorkild Gravlund: Herredsbogen. Jylland, København 1930,
s. 298.
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sogne i Øster Horne herred: Hodde,
Ansager og Ølgod - noteredes det, at
ejendommen blev takseret højere på
grund af potteproduktionen. Notitsen,
der varierer lidt i ordlyd for de for
skellige sogne, lyder for Tistrup sogns
vedkommende således: “Dette Sogn
kand giøre sig een temmelig Fordeel
med sorte Potter som der blifver
brendt, hvilke Bønderne i Sognet till
Janderup henfører oc der forhandler,
hvorfra de oc siden till Hamborg og
andre steder bliver henschibede. I
Dette Consideration er Eiendommen
anseet oc taxeret i høyere Sort end
dend ellers kunde taale.”11

Potteproduktionen var altså ikke en lil
le husflidsproduktion, hvor man frem
stillede til eget brug og solgte af over
skudsfremstillingen uden for myndig
hedernes bevågenhed. Det var en pro
duktion, der fandt sted direkte med
eksport for øje, og for hvilken der alle
rede i 1600-tallet var etableret et vel
udviklet transportnet til eksportmar
kederne i bl.a. Hamborg. Jydepotte
fremstillingen var en fast bestanddel af
landbrugsdriften i de tre sogne og en
indtægt, som bønderne blev beskattet
af, eftersom matriklens hartkornsansættelse var grundlag for skat
teudskrivningen. Pottefremstillingen
var helt uundværlig på et bondebrug,
og i 1766-67 indberettede præsten i Tar
strup og Home, at mindst halvdelen af
befolkningen i de to sogne måtte flytte,
hvis det ikke var for de sorte potter, fordi
kornavlen var ubetydelig, og indbyggerne
fortærede meget mere, end de avlede.12
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Da præsten Laurids Smith i efteråret
1787 var på rejse i Øster Horne her
red, anslog han, at der i alt var 210
familier i de tre pottesogne, der lavede
potter, heraf 70 i Tistrup sogn.13 Ved
folketællingen samme sommer blev
der opregnet i alt 86 husstande, så
det var ikke meget overdrevet, når
Smith fortalte at “Enhver liden eller
stor Familie i disse Sogner giør be
nævnte Leerkar.”14

Det synes at have været så alminde
ligt, at man ansatte piger til at vare
tage produktionen, at man fandt det
nødvendigt at bemærke, når der ikke
var ansat folk til arbejdet. Således
hed det i markbogen 1683 om det enligtliggende bolsted Feld i Tistrup
sogn, at beboerne dér “gjør af di sorte
Jyde Potter undertiden men holder
ingen Folck der paa at Arbeide.”15 Fle
re steder i litteraturen om jydepotter
beskrives, hvordan pottepigerne var
ansat “på halvt”, en ordning, hvor pi
gen fik kost og logi samt de materialer,
hun skulle bruge til potteproduktio
nen, imod at hun fik halvdelen af for
tjenesten, når bonden havde solgt
potterne. Oplysninger om denne an
sættelsesform stammer imidlertid
alle fra 1800-tallets sidste halvdel, og
ansættelsesforhold af den type afspej
les ikke i skifteprotokollerne efter
bønder fra Tistrup sogn i perioden
1730-1850.17 Ordningen med, at potte
pigen skulle have halvdelen af fortje
nesten, skulle ellers nok kunne give
anledning til økonomiske mellem
værender, som ville afspejles i de po-

ster i skifterne, der omhandler gæld
for løn til tjenestefolk. Det må derfor
formodes, at “på halvt”-institutionen
er et fænomen, der primært hører til i
1800-tallets senere del.

Mod slutningen af 1700-tallet miste
de pottefremstillingen betydning i
Tistrup sogn, således at Horne og Tor
strup kom til at fremstå som de mest
betydningsfulde pottesogne, og samti
dig blev produktionen taget op i nabo
sognene. Det første vidnesbyrd om, at
produktionen bredte sig, stammer fra
præsten i Ansager - et nabosogn til
Tistrup - som i 1760’eme indberettede,
at handelen med sorte potter altid gik
“fort baade hiemme og henne,” hvorfor
nogle få kvinder i hans sogn inden for
de sidste par år havde lagt sig efter at
gøre sorte potter.18 I de følgende 100
år bredte pottefremstillingen sig yder
ligere. Ifølge Dalgas tog udbredelsen
fart efter år 1800, hvor produktionen
bredte sig ikke bare til nabosognene,
men også til naboherrederne. Udbre
delsen skete især ved, at piger fra
pottesognene blev gift udensogns og
fortsatte med at udøve deres færdighed
i deres nye hjemsogn.19 Mens potte
fremstillingen i de traditionelle pot
tesognes storhedstid havde været en
fast integreret bestanddel af driften
på et gårdbrug, blev det i de nye pro
duktionssogne i højere grad en pro
duktion, som småfolk baserede en
stor del af deres økonomi på. Det kun
ne pottefremstillingen sjældent bære,
og således blev den mod slutningen af
perioden ofte et fattigdomstegn.

Ud over landbruget og fremstillingen
af sorte potter havde bondebefolknin
gen i Tistrup en række andre nærin
ger. Det gjaldt på den ene side traditi
onelle landhåndværk som smedear
bejde, skrædderarbejde, vævning og
mølleri og på den anden side en række
mindre produktioner, der opstod i
slutningen af 1700-tallet og op gen
nem 1800-tallet, og som i mange til
fælde fremstillede varer til et fjernereliggende marked med ukendte aftage
re.20

Teglbrændingen, der var blandt de til
ladte landhåndværk, udviklede sig
fra sidst i 1700-tallet til en mere be
tydningsfuld næring i Tistrup sogn. I
den nordlige del af sognet blev der i
sidste halvdel af 1800-tallet anlagt et
teglværk, hvor folk fra de udstykkede
husmandsparceller fra selvejergårdene
var beskæftiget ved selve teglværket
og med at bjerge tørv til brændsel.21
En anden næring, der i slutningen af
1700-tallet opstod i Tistrup sogn, var
produktionen af høleer. I de følgende år
bredte den sig til nabosognet Ansager
sogn, således at der i 1838 var fire
smede i Tistrup-Hodde og otte smede i
Ansager sogn, der lavede høleer. Leerne var først og fremmest beregnet
på marskegnene med det store hø
slæt, og de blev solgt på markederne i
navnlig Ribe, Varde, Ringkøbing og
Holstebro. Forudsætningen for pro
duktionen sagdes at være forekom
sten af mosetørv af særlig god kvalitet,
som blev brændt til tørvekul, og især
Kvie i Ansager sogn var i 1800-tallet
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kendt for sine høleer.22 En tredie
næring var fremstillingen af kartof
felmel. Den begyndte i slutningen af
1830’erne som en slags husflid, hvor
tjenestepigerne i de ledige aftentimer
rev kartofler?31 løbet af 1840’erne ud
videdes produktionen til, at enkelte
husmænd eller aftægtsmænd anskaf
fede sig en lille håndmølle og gik
rundt med den til huse og gårde og
udførte rivningen mod betaling, mens
det øvrige arbejde udførtes af hus
holdenes medlemmer. I slutningen
af 1840’erne og begyndelsen af
1850’erne kom der for alvor gang i
industrien, og der opstod flere kartof
felmøllerier, hvoraf de større blev dre
vet ved vandkraft, de mindre dels ved
heste- og dels ved håndkraft. I Ti
strup sogn21 var der seks kartoffelmøl
ler. En af de store aftagere af kartof
felmel var papirmøllen i Silkeborg,
men produktionen gik stærkt tilbage
fra begyndelsen af 1860’erne, da im
porttolden på kartoffelmel blev op
hævet. Den fjerde og sidste af de nye
næringer begrænsede sig til et enkelt
værksted. I 1866 blev der af et inter
essentskab oprettet et pottemageri for
røde potter i Tistrup sogn med en pot
temager fra Vejle-egnen som bestyrer.
Han havde sandsynligvis sin bag
grund i byhåndværket og repræsente
rede således snarere et nyt håndværk
på egnen end en fortsættelse af jydepotteproduktionen.

De nye næringer, der kom til i 1700og 1800-tallet havde ligesom jydepottefremstillingen baggrund i sognets
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ressourcer: 1er, tørv, klyne og vand
kraft, men nogen direkte forbindelse
mellem jydepottefremstillingen og de
nye næringer er der ikke tale om. De
fleste af dem havde en kort levetid
og forsvandt i slutningen af 1800-tal
let.

Jydepotteproduktionens betyd
ning
Et af de tilbagevendende spørgsmål,
når det gælder protoindustrielle pro
duktioner som jydepotteproduktionen,
er, hvilken betydning det havde for
bønderne økonomisk, socialt og kultu
relt, at de indgik i en produktion, der
var rettet mod et eksportmarked. I et
forsøg på at besvare disse spørgsmål
skal der i det følgende kastes lys over
sognets ejendomsstruktur og befolk
ningsudvikling set i relation til den
generelle udvikling. Materialet hertil
er primært matriklerne 1688 og 1844,
hartkomsspecifikationen 1789, folketæl
lingerne fra perioden 1787 til 1850.25
Dernæst behandles befolkningens øko
nomi og kontaktmønstre på baggrund
af en gennemgang af skifteforretnin
gerne for bønderne i Tistrup sogn i
perioden 1730-1850.26

Ved matriklen 1688 havde Tistrup
sogn en del ødegårde og mange enestegårde, der for nogles vedkommende
var ejet af fjerntboende ejere. Godt
100 år efter, ved hartkornsspecifikationen 1789, var flere af enestegårdene
blevet til små byer, og fæstegodset
var blevet samlet omkring de lokale
herregårde Nørholm og Agerkrog,

mens det øvrige bøndergods var solgt
til selveje. Dermed var herregården
Nørholm i 1789 i praksis den eneste
fæstegodsejer af betydning i sognet
med sit fæstegods samlet i sognets
sydlige del, mens selvejergårdene lå i
den nordlige del af sognet. Begge ste
der var gårdene ensartede i størrel
sen, de fleste på 2-3 tønder hart
korn.27 Først i perioden 1861-79 blev
fæstegodset solgt til selveje ved et af de
sidste større godssalg i Danmark.
Dette skete længe efter, at de fleste
bønder i Ribe amt var blevet selveje
re.28
Et af resultaterne af fæstesystemets
opretholdelse var, at der ikke skete
udparcelleringer fra de enkelte gårde,
og i perioden fra hartkornsspecifikationen i 1789 til matriklen 1844 blev
antallet af huse i Tistrup sogn min
dre, ikke større - stik modsat af, hvad
man så i resten af landet. Også når
det gælder befolkningsudviklingen
var Tistrup og de øvrige pottesogne
atypiske. Mens befolkningsudviklin
gen i Øster Horne herred som helhed i
store træk fulgte befolkningsudviklin
gen i resten af Danmark, der var
jævnt stigende, havde de udprægede
pottesogne et stagnerende befolk
ningstal i perioden fra 1769 til 1801.
Torstrup sogn havde en stilstandspe
riode og Horne et decideret fald op til
1787, og først derefter steg begge sog
nes indbyggertal. Tistrup var ene om
at opleve en nedgangsperiode mellem
de to folketællinger 1787 og 1801,
men derefter steg befolkningstallet

her mere end i de øvrige pottesogne.
Nedgangen i befolkningstallet i Ti
strup, som kan henføres til en ekstra
ordinær stor dødelighed i Tistrup
sogn i årene 1778-79,29 fandt sted i en
periode, hvor uroligheder både på
produktions- og afsætningssiden fik
en næring baseret på produktion af
jydepotter til at se højst tvivlsom ud.
Således var prisen på potter sidst i
1780’erne faldet på grund af urolighe
der i Holland med det resultat, at
hvor man på Varde-egnen plejede at
få 2 mark og 8 skilling pr. snes, fik
man i 1787 kun 2 mark pr. snes.30 Al
lerede tidligere var der dog tilsynela
dende indtrådt et prisfald, idet man
fra et af de “nye” pottesogne, Ansager
sogn, i 1786 søgte om at få sammen
lagt nogle øde steder med den begrun
delse, at jydepotterne var faldet i
pris.31 Dette var kun omkring 20 år
efter, at nogle kvinder i sognet havde
optaget produktionen, fordi der var
stor afsætning.32
I 1789 var der problemer med jydepotteproduktionen på grund af mændenes
fravær i forbindelse med Danmarks
korte engagement i den svensk-russi
ske krig 1788-90.33 Der var derfor ikke
blevet fremstillet potter nok til at imø
dekomme efterspørgslen, og nogle hol
landske skibe, der var i Hjerting for at
købe potter, måtte tage hjem med
uforrettet sag. Som forklaring gav de
lokale, at “naar Karlene borttages til
Campement, maae Pigerne, som giør
de fleste Potter, igien passe Agerdyrk
ningen”?1 Hvis denne prioritering - at
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pigerne først og fremmest skulle passe
agerdyrkningen - var generel, har
befolkningsnedgangen formodentlig
været medvirkende til, at jydepotteproduktionen i Tistrup gik ned, mens
den bibeholdtes i de sogne, der ikke
havde haft den store dødelighed. I tider
med svigtende indtjening er det sand
synligt, at man ikke prioriterede det
særligt højt at få oplært de få unge pi
ger i jydepotteproduktion, når deres
arbejdskraft var påkrævet andre ste
der.
Det har været hævdet, at det pri
mært var fæstebønder, der beskæfti
gede sig med at lave sorte potter, og at
grænsen mellem potteområderne og
de områder, hvor der ikke fremstille
des potter, var sammenfaldende med
grænsen mellem fæstere og selveje
re.35 I skifteprotokollerne kan man
dog finde både selvejer- og fæstegårde
blandt de pottegårde, der kan identi
ficeres, og selv de mest velhavende
selvejergårde var repræsenteret så
langt op som i 1845. Økonomisk gik
der dog et klart skel mellem selvejer
bønder og fæstebønder. Selv om ind
boet i en selvejergård og en fæste
gård ikke nødvendigvis adskilte sig
særligt fra hinanden, var der stor for
skel på, hvor meget de efterlod til ar
vingerne, når boet blev gjort op. Skif
ter efter selvejerbønder resulterede
ofte i en arv til de efterladte, mens
mange dødsboer efter fæstebønder
ikke levnede overskud til arv. For
skellen skyldtes, at hverken bygnin
gerne eller de basale trækdyr og red
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skaber tilhørte fæstebonden. For slid
på bygningerne blev boet pålignet byg
fæld, og med hensyn til redskaber
og besætning blev værdien af dem
fratrukket boets værdier. Det var en
politik, der sikrede godsejeren leve
dygtig6 fæstebrug i en forsvarlig
størrelse, da den, der skulle føre
gården videre, ikke var belastet af at
skulle udrede arv til arvingerne. Til
gengæld lod denne praksis den del af
befolkningen i stikken, der ikke fik
en gård i fæste, og efterlod dem uden
startkapital.
Selv om mange fæstebønder ikke ef
terlod sig arv, får man imidlertid ikke
indtrykket af en forarmet befolkning.
Skatte- og landgilderestancer fore
kom, men de var sjældne og små. Der
er ikke i materialet tegn på, at nogen
af fæstebønderne har måttet forlade
et brug på grund af gårdforsiddelse,
og ofte var det deres børn, der overtog
bruget. Smågæld til nabobyer og
somme tider også lidt større gæld fo
rekom, men sjældent i et omfang der
angiver, at hele økonomien hvilede på
disse lån. I det store og hele får man
indtrykket af en befolkning, der på
den ene side levede på et ikke særligt
højt materielt niveau, men som på
den anden side heller ikke var i bund
løs gæld, og som i store træk svarede
enhver sit. Det er et billede, som
stemmer ganske godt overens med
stereotypen om den fattige og nøjsom
me hedebonde.

I skifteforretningernes registreringer

forekommer der ikke store mængder
af potter, hvilket tyder på, at potterne
sædvanligvis blev kørt væk, så snart
der var til et vognlæs. Det betyder, at
der flere gange om året skulle køres
potter, som enten skulle forhandles
fra vognen eller køres til et udskib
ningssted. Transporterne blev for
trinsvis foretaget af det enkelte bon
debrug, og kun hvis husholdet ikke
rådede over egen hest og vogn, måtte
man betale sig fra transporten.36 Tistrup-bønderne må altså have haft
jævnlig kontakt med de steder, hvor
potterne blev afsat, men dette forhold
satte sig ikke tydelige spor i sognet.
Man får indtrykket af en befolkning
med et forholdsvis snævert aktivitets
felt, der klarede de fleste af sine af
færer inden for sognet, og som kun
havde begrænset kontakt til bl.a. den
nærmeste købstad. Af og til forekom
der i skifterne købmandsregninger i
Varde, men de var snarere undtagel
sen end reglen, og beløbene var ikke så
store, at de var afgørende for hushol
dets samlede økonomi, snarere ud
tryk for en løbende regning. Ser man
på, hvor arvingerne efter de afdøde
bønder befandt sig, kunne de for de
flestes vedkommende findes inden for
en begrænset afstand i det omliggende
bondeland. En sjælden gang ses en
forbindelse til Kolding. Amsterdam
nævnes i to forbindelser, begge gange i
anledning af fraværende arvinger:
“var for to Aar siden i Amsterdam,
men siden havde ingen hørt noget fra
ham” og “bortreist til Amsterdam for
10 Aar siden.”37 Heller ikke når det

gjaldt valget af ægtefælle, gik man
langt for at finde en partner. Af folke
tællingerne 1845 og 1850, som er de
eneste, hvor fødestedet er angivet,
kan det ses, at i over en trediedel af
ægteskaberne kom begge parter fra
Tistrup sogn. Giftede en person fra
Tistrup sig med en udensogns, valg
tes oftest en ægtefælle fra den nær
meste omegn. Også i de ægteskaber,
hvor begge parter kom udensogns fra,
stammede ægtefællerne i store træk
fra omegnen.

Alt i alt ser det ikke ud til, at jydepotteproduktionen havde nogle virknin
ger i form af øget befolkningsvækst,
opdeling i mindre brug, tidlig over
gang til selveje, større udadvendthed
og økonomisk kontakt til omverde
nen. Tværtimod synes pottesognene
at have bevaret status quo længere
end de omgivende sogne. Snarere end
at fremme en moderne udvikling på
egnen, var jydepotteproduktionen
med til, på kanten af et eksistensmi
nimum, at bevare bondebrug som
gårdbrug og ikke som parceller. Pro
duktionen hjalp bønderne til at forbli
ve bønder, så der var bæredygtige
brug, der kunne fungere, den dag
landbruget intensiveredes. Desuden
betød pottearbejdet, at den kvindelige
arbejdskraft kunne fastholdes om
sommeren, fordi pottearbejdet gav
mulighed for at konkurrere med de
vellønnede pladser sydpå.

Bondeskippere ved Hjertmg
En stor del af Tistrup sogns jydepotte109

produktion blev udskibet vestpå. Janderup ved Varde å, der i modelbøgeme
til matriklen 1688 nævntes som ud
skibningssted, blev i 1692 officielt ned
lagt som ladested. I stedet skulle ud
skibningen ske fra Hjerting, hvor Var
des toldsted lå.38 Hjerting var efter alt
at dømme Danmarks største havn for
udskibning af jydepotter og var desu
den fra sidste halvdel af 1600-tallet
og til slutningen af 1700-tallet den
mest betydningsfulde havn i Syd
vestjylland, efter at Ribe havde mistet
terræn. Fra Hjerting eksporteredes
landbrugsvarer og andre “bondeva
rer” - såsom lærred, hestedækkener

og jydepotter - til Tyskland, Holland
og Norge. Til Hjerting importeredes
tømmer fra Norge og luksus- og kolo
nialvarer fra Holland og Tyskland. I
1600-tallet var det skippere fra fast
landet, der dominerede ved toldste
det, men gennem 1700-tallet, hvor
grunden lagdes til sejlskibenes stor
hedstid på Fanø, fik Fanø-skippeme
større og større betydning.
Trafikken på Hjerting kan følges
gennem toldregnskaberne for Varde/
Hjerting i perioden 1662-1860.39 Ikke
mindst de syv fuldstændige toldbøger,
der er bevaret fra 1700-tallet,10 giver et

Prospekt af Hjerting 1769. Efter Erich Pontoppidan: Den Danske Atlas eller Kongeriget Dannemark
V, 2, København 1769, v. s. 686.
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meget detaljeret billede af trafikken
ved toldstedet i denne periode, hvor
der primært var tre typer skippere,
der opererede fra Hjerting. Den ene
type var skippere fra Hjerting på de
store skibe, der sejlede på Norge og
Holland for købmænd, og som sjæl
dent havde egne varer med. Den an
den type var skippere fra Ho og Hjer
ting på mellemstore skibe, der sejlede
for købmænd på bl.a. Hamborg og
Holland, og som af og til, sammen
med den øvrige last, havde varer med
for egen regning, heriblandt jydepotter.
Den tredje type var skippere fra Fanø
på helt små skibe, som fortrinsvis sej
lede til Elben med jydepotter for egen
regning, og det var disse, der stod for
den største del af pottehandelen. Der
var ingen købmænd involveret i potte
eksporten fra Hjerting.

De to første typer skippere fra fast
landet, der sejlede med varer for
købmændene i købstæderne, repræ
senterede den specialisering, der var
sket i senmiddelalderen, hvor skipper
og købmand var blevet to selvstændi
ge erhverv.41 Den sidste type derimod
var både søfarende og handlende, så
ledes som småskipperne havde været
gennem århundreder. Det var bonde
skippere, hvis næring af søen var
sammensat af søfart, handel og fiskeri,
og som formentlig drev lidt landbrug
sideløbende med de maritime aktivi
teter. I denne næringssammensæt
ning var båden et afgørende aktiv, og
ved at kombinere de forskellige må
der at udnytte fartøjet på - dels som

transportmiddel, dels i forbindelse
med fiskeri - opbyggedes en fleksibel
årscyklus, som dog formodentlig ikke
gav basis for nogen overdådig livs
førelse. Som transportmiddel kan bå
dene ses som en forlængelse af bonde
vognene. En båd på én læst - ca. to
registertons - kunne laste godt og vel
det, der kunne rummes på en bonde
vogn, og skipperen, der tog til Elben
med jydepotter, var at sammenligne
med den pottekører, der med hest og
vogn drog rundt i landet og solgte jy
depotter direkte til husholdene. Den
typiske potteskipper i perioden fra
1730’erne til 1760’erne sejlede i en
båd på mellem 1/2 og 2 læster, et fartøj,
der kunne betjenes af en skipper med
hjælp af en dreng.42 Som regel sejlede
de små både “indenlands”, dvs. inden
for øerne og søgte havn hver aften, og
de sejlede ikke på længere distancer.44

Jydepotte fundet på vaden ud for Hjerting, sik
kert tabt under omlæsning fra vogn til båd.
Privateje. (Foto: Brian Kristensen/Fiskeri- og
søfartsmuseet).
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“Haaber altsaa underdanigst, det
høye Collegie frifinder mig, da ieg
ikke kand gaae udenrigsk med saadan en usel 1 1/2 læsters dr.[drægtig]
Baad”, skrev Søren Hansen Fårup
som svar på mistanken om, at han
havde sejlet på udlandet og ikke kun
på Holsten, sådan som han fast
holdt.45

Nogle af potteskipperne var beskæfti
get hele sommeren med at sejle pot
ter, mens andre kun tog en enkelt eller

to ture i løbet af året. Det maksimale
antal afgange for en skipper i løbet af
et år var otte ture, hvoraf en kort tur
tog knap fjorten dage og en lang op
mod to måneder, alt afhængig af vind
og vejr samt markedets beskaffen
hed.
Gennem 1760’erne, hvorfra der er be
varet fire toldbøger,46 er det muligt at
følge syv Fanø-skippere med skibe på
mellem 1/2 og 3 1/2 læst over en år
række. Heraf kan man se, at Fanø-

Udgående læsteantal fra Varde Toldsted
fordelt på lastsammensætning

Kun potter

Potter og anden last SÉOg Uden potter

Samlede udgående tonnage fra Hjerting i 1700-tallet. Pottehandelen var næsten konstant gennem
perioden, mens andre lasttyper voksede i omfang. Vardes Toldbøger, Rigsarkivet.
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skipperne havde deres faste årsrytme
og et fast marked, de holdt sig til, og at
de beholdt det samme fartøj perioden
igennem. De fire mindste både på 1/2 1 læst sejlede udelukkende på Elben,
bortset fra én skipper, som hvert for
år i maj tog en enkelt tur til Ej deren
med en sådan regelmæssighed, at det
kunne tyde på, at han havde faste
kunder, der ventede jydepottemanden
i maj. En anden Fanø-skipper havde
øjensynlig andre næringer, der skulle
passes, for hvert år påbegyndte han
først sejladsen i juli, mens de andre
havde været i gang fra marts. De
større af de syv Fanø-både havde et
mere blandet sejlmønster og nåede af
og til Hamborg.

Potteskipperne og myndig
hederne
I de antegnelser til 1700-tallets told
bøger, der blev lavet i forbindelse med
revisionen af regnskaberne, finder
man ofte korrespondance om, hvor
dan jydepottehandel skulle klassifice
res i forhold til den handel, som købstædemes købmænd drev. Myndighe
derne stod ofte famlende over for,
hvordan de skulle behandle den lidt
usædvanlige handelsvare - om det
var en købmandsvare eller en bonde
vare - og demonstrerede dermed ty
deligt, at de havde svært ved at tackle
næringskombinationer og klassificere
bøndernes aktivitet.

Da det i 1732 blev påtalt, at tolderen
havde brugt 2 skillings stemplet pa
pir og ikke 6 skillings ved en række

skipperes udklareringer med potter,
forklarede han, at eftersom potterne
ikke udførtes af nogen købstadsmand,
men blev solgt af bønderne direkte til
“disse Baadførere og Fiiskere” ved
toldstedet, sluttede han, at der ikke
var tale om købmandsvarer.47 I 1749
bad revisionen om en forklaring på,
hvorfor tolderen havde krævet told af
sorte potter og hestedækkener, når
indenrigs fremstillede varer skulle
være fritagne for told. Tolderen svare
de, at det ifølge plakaten var hånd
værksarbejde, der var fritaget for told,
og da potterne og hestedækkenerne
fremstilledes af bønderne i Jylland,
kunne det jo ikke anses for at være
håndværk. Han fik dog ikke medhold:
hvad enten varerne var fremstillet på
landet af bønder eller i købstaden af
håndværkere, skulle de være fri for
told.4*

Et andet emne for revisorernes inter
esse var, om man nu virkelig kunne
stole på, at Fanø-skipperne havde
været på fiskeri, når de sagde, de
havde været det, og ikke i stedet havde
drevet ulovlig handel. I 1764 manglede
revisionen således dokumentation for,
at to Fanø-fiskere, Anders Jørgensen
og Hans Nielsen, som påstået kom
ind fra fiskeri med hver deres 1/2
læsters båd. Hvis en sådan dokumen
tation ikke fremskaffedes, skulle der
betales udenrigs og ikke mellemrigs
lastepenge. Tolderen svarede, at han
ikke havde vidst, at en sådan doku
mentation krævedes: “Efterdi det har
været mig ubekiendt, at Fanningerne
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som kom fra Fiskerie skulde med
bringe Beviis derfor samt hvem sam
me skulde giøre, saa har ieg ei heller
æsket samme. Mig er det dog virkelig
bekiendt at de kom fra Fiskeriet for
at giøre en Reise med sorte Potter til
Hielp for de fattige Folk, som ellers
indtet kand fortiene naar Fiskeriet
holder op. Har derfor ei heller beregnet
andet end inden Rigs Lastepenge,
hvormed underdanigst forhaabes det
høil. Commers-Collegio af Naade la
der det forblive.” Og det gjorde kolle
giet denne gang.19

En 1800-tals potteskipper
Mens 1700-tallets pottefart lader sig
belyse gennem de bevarede toldregn
skaber, er den samme mulighed ikke
til stede for 1800-tallets vedkommen
de, da toldbøgeme fra denne periode er
kasseret. Til gengæld har vi fra dette
århundrede et enestående indblik i en
enkelt bondeskippers liv gennem de
optegnelser, Søren N. Rasch (17831848) skrev i første halvdel af 1800tallet, og som er udgivet i H.K. Kris
tensens redaktion.50 År for år optegnede Rasch, hvordan året var gået, hvad
han havde lavet, samt hvad der skete i
familien. Det giver mulighed for at
følge, hvordan en konkret kystbondes
økonomi var sammensat af forskelli
ge næringer, som havde forskellig
vægt, alt efter hvor i livsforløbet, han
befandt sig. Det er et meget facetteret
og levende billede, der tegnes gennem
Raschs optegnelser, om end Rasch
næppe kan antages at være en typisk
1800-tals skipper, alene af den grund,
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at han skrev disse optegnelser over
sit liv.
Søren Rasch blev født i Ho i 1783 i en
børneflok på 11. Faderen var tømrer og
arbejdsmand og havde en lille land
ejendom. Som barn fik Søren Rasch
lidt skoleundervisning, og i en alder
af otte år kom han ud at tjene, først et
år i Oksby og derefter i nogle år i Ve
jers, hvor han lærte “landarbejde”.
Som 14-årig lod han sig i 1798 forhyre
til sildefangst fra Altona, og vinteren
efter blev han konfirmeret. Derefter
begyndte han at sejle med fragtskibe,
fortrinsvis fra Sønderho, til bl.a. Eng
land, Holland, Tyskland og Baltikum.
Sideløbende læste han navigation,
når han var hjemme om vinteren, og
han begyndte også selv at holde styr
mandsskole. I 1808 fik han sin styr
mandseksamen. Da krigen med Eng
land var brudt ud i 1807, sejlede han
korn til Norge og Færøerne gennem
den engelske blokade, men 1810 blev
denne sejlads opgivet. Søren Rasch
havde nu en sommer derhjemme,
hvor han købte sin egen sejlbåd og
sejlede til Hjerting, Fanø og andre lo
kale steder. I 1811 blev han udkom
manderet til tjeneste på kanonbådene
i Fladstrand, det senere Frederiks
havn.

Ved sine forskellige aktiviteter havde
Søren Rasch fået sparet omkring 800
rigsdaler sammen, og i foråret 1812
giftede han sig. Ved den lejlighed
overtog han sin kones plejeforældres
sted, en lille ejendom i Ho på en tønde

hartkorn og en besætning på en ko og
to får. Plejeforældrene skulle blive bo
ende på ejendommen på aftægt hos
det nygifte par, og Søren Rasch skulle
forsørge husstanden.
Nu begyndte Søren Raschs nærings
kombination for alvor. Egentlig var
det meningen, at han ved giftermålet
skulle have ophørt med skibsfarten og
drevet landbrug i stedet, et arbejde
han havde stiftet bekendtskab med
som tjenestedreng. Snart måtte han
imidlertid indse, at ejendommen var
for lille til at ernære en familie, så
samme år som han blev gift, solgte
han sin båd og købte en større, med
hvilken han gjorde 36 rejser rundt
omkring i Ho bugt og drev handel.
Desuden anlagde han en “liden detail
hushandel (...) da jeg alt i flere år ved
min søfart havde drevet negotie,
hvortil jeg har haft det bedste held
samt lyst og indsigt, og det har i man
ge år (...) været mig en binærings
gren.”51 Med årene fik han tillige et
helt lille gæstgiveri.

I 1813 handlede han båd igen, således
at han havde to fartøjer, der sejlede i
Ho bugt mellem Fanø, Sønderho,
Hjerting, Kjelst og Janderup. I 1814
erhvervede han yderligere en halv
part i et indstrandet fiskerfartøj. Si
deløbende forbedrede han bygninger
og besætning på sin landejendom. I
1815 tog Rasch borgerskab som skip
per i Varde, fik sin jagt Anna Kjerstina
på to læster efterset og sat i sejlbar
stand og var klar til en ny livsfase

som skipper. I april skrev han såle
des: “D. 10. april var vi tillastede med
egne varer og nogle potter, hvormed
vi agtede at sejle til Altona. Således
begyndte atter min næring ved søen
med den forskel, at jeg, (så lidet det
endskønt er) farer med egen rådighed
som skipper.”52 Mens landbruget der
hjemme blev drevet delvis med frem
med hjælp, sejlede Rasch flere gange
om året ud med potter og andre varer i
lasten, som regel med Altona som be
stemmelsessted.
Søren Rasch klarede sig rigtig godt i
skibsfarten, og i 1831 fik han bygget et
helt nyt fartøj, en galease på 20 1/2
læster, som han snart efter overlod
føringen af til sin styrmand og senere
sin søn, mens han selv helligede sig
sin høkerhandel og småhandel med et
par mindre både. Galeasen sejlede
bl.a. på England, Frankrig og Tysk
land. Lasten hører vi ikke meget om,
men sorte potter synes ikke at have
været blandt det, den sejlede med.

Galeasen forliste i 1834, og Rasch mi
stede dermed ikke alene en stor del af
sin sammensparede formue, men
også sit eneste levende barn, sønnen
på 20 år. Herefter forlod Rasch sig
mere på jordbruget, som han havde
udvidet gennem årene. Han besluttede
“at sætte det lidet, jeg har til overs, i
landejendom til større betryggelse for
vore gamle dage”53 og blev i sin alder
dom mest landbruger, selv om han
stadig havde et par mindre skibe. De
sidste år han levede, havde Rasch
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overladt sin ejendom til en plejedat
ter og hendes mand, mens han selv
boede på aftægt på stedet. Han drev
dog stadig sin lille “detailhushandel”,
til hvilken han hentede varer hjem på
sine togter, længe før næringsloven
tillod det. Han søgte flere gange om
at få sin butik lovliggjort, men fik
hver gang afslag, uden at det tilsyne
ladende fik ham til at nedlægge den.
Først i 1847, året før hans død, hedder
det i optegnelserne: “Jeg må også op
give mit ubetydelige høkeri for ikke
at overfaldes af øvrigheden. En an

søgning om høkeri og beværtning blev
ikke bevilget.”54

Gennem Raschs optegnelser illustre
res det tydeligt, hvordan kombinatio
nen af næringer kunne ændres gen
nem et helt liv. Rasch var - i skiftende
kombinationer - karl på en gård, fi
sker, skibsdreng, landbruger, han
delsmand, høker, skipper, gæstgiver
og skibsreder. I perioder var en af ak
tiviteterne dominerende, i andre spil
lede han på et større register. Tyde
ligt er det også, at transporten af jyde-

Pottemænd med varerne læsset på hestevogn. Blyantstegning af Leisner, dateret Rødding den 13.
juli 1863. (Dansk Landbrugsmuseum).
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potter hørte sammen med de mindre
skibe og forsvandt i takt med, at hans
fartøjer blev større. Samtidig demon
strerer Raschs optegnelser, hvordan
man ved at tage plejebørn - sådan
som både hans svigerforældre og han
selv gjorde - opretholdt et hushold
med flere generationer, selv om ens
egne børn var døde, og således sikrede
sin aftægt og videreførelsen af ejen
dommen.

Decentral handel
Ligesom produktionen af jydepotter
havde heller ikke transporten af og
handelen med jydepotter noget eks
pansivt potentiale. Handelen med
potter var decentral, skipperne selv
stod for handelen, der var ikke
købmænd involveret, overskuddet
blev spredt på mange hænder, og
søfartens ekspansion lå på andre felter
end pottehandelen. De skippere, der
kan følges gennem 1760’erne, beholdt
det samme lille fartøj og det samme
marked årtiet igennem. Pottehande
lens statiske karakter i 1700-tallet ses
også af den samlede udgående last
mængde fra toldstedet; det var trafik
ken med andre varer, der stod for eks
pansionen, mens pottehandelen for
blev på næsten samme niveau hele
perioden igennem. Stadig i 1800-tal
let - hvor skibsfarten på Fanø for alvor
tog fart - var det de små både, der
sejlede med potter.

Andre produktionssteder
Pottesognene nordøst for Varde og ud
skibningsstedet Hjerting var de mest

betydningsfulde lokaliteter, hvad an
går jydepotteproduktion og -handel,
men derudover fandtes der en række
andre produktionssteder med til
hørende transportveje. Deres historie
tyder på, at produktionen var for ned
adgående allerede fra omkring år
1700, og i løbet af 1700- og 1800-tallet
forsvandt flere og flere produktions
steder for jydepotter.
Skive var en af de tidligst forsvundne
jydepottelokaliteter. Da Holger Jacobæus i sin rejsebog 1671-1692 opreg
nede, hvad de forskellige byer var be
rømte for, skrev han, at det for Skives
vedkommende var “Gryder og Thingstude,”55 og i Resens Atlas Danicus
1677 hed det, at en af de ting, der
blev handlet med i byen, var lerkar af
sort farve, som havde gjort byen be
kendt og berømt. “De kaldes snart
Skive Gryder, snart Jydepotter, og de
er lavet af en Lerdejg, der ved Brænd
ingen ikke bliver rød, som Ler ellers,
men sort.”56 Skive-gryderne synes at
forsvinde sidst i 1600-tallet eller først i
1700-tallet, og i fjerde bind af Danske
Atlas, som udkom i 1768, omtales
produktion som ophørt for længe si
den.57 Om selve produktionen vides så
godt som intet.™

Vester Brønderslev sogn i Hjørring
amt havde en produktion af jydepotter,
som kan følges tilbage til 1600-tallet.
Lokale fund af jydepotteskår er dateret
til 1650-1700,59 og i et grandebrev for
Vester Brønderslev fra 1682 findes en
bestemmelse om, at ingen i byen eller
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på byens fælled måtte brænde gryder
eller kakler, fordi tørvebjergningen
var så ringe, og fordi det gav fare for il
debrand.60 Forbuddet satte dog ikke
en stopper for produktionen, for da
amtsbeskrivelsen for Hjørring amt
udkom i 1828 berettedes det, at 10 fa
milier i Vester Brønderslev til dels er
nærede sig ved “Brænding af sorte
Kar eller Gryder”. Produktionen sy
nes kun at have haft lokal betydning
og at være ophørt i første halvdel af
1800-tallet.61
Potteproduktionen i Vorup ved Ran
ders var efter sigende lige så betyd
ningsfuld som Varde-egnens: “Egentlig
er det tvende Hovedsteder i Jylland,
som ere bekjendte af de sorte Leerkars Forfærdigelse; det eene Sted er
Vorup Bye ved Randers i Aarhus
Stift; og det andet er Egnen ved Warde
i Riber Stift,”62 berettede pastor Smith,
der i 1791 skrev om jydepotteproduktionen. Omkring 1810 var der 10
jordløse husfamilier, der levede ude
lukkende af at lave jydepotter,63 og
forfatteren af amtsbeskrivelsen for
området, J.C. Hald, kaldte pottema
geriet en ikke uvigtig bifortjeneste for
“Huusmænd og Huusqvinder”.61 Vorup-potterne solgtes på markeder i
Jylland og blev udskibet fra Randers
til bl.a. København.65 Produktionen
forsvandt i begyndelsen af 1800-tal
let, og det så eftertrykkeligt, at grydemænd fra Torstrup, et af Varde-pro
duktionens kernesogne, i 1820’erne
og 1830’erne regelmæssigt kørte til
Randers.66
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I Fjends herred ved Limfjorden var
der en produktion af jydepotter med
hovedvægt i sognene Gammelstrup og
Smollerup. Potterne blev solgt i de
nærliggende købstæder eller udskibet
fra Kvols havn ved Hjarbæk fjord,
hvorfra det meste af Limfjorden for
synedes. En mindre del af potterne
gik til København og Norge. Produktio
nen ophørte i sidste halvdel af 1800tallet.67
Lokale jydepotteproduktioner, som
ikke havde nogen større markeds
mæssig betydning, fandtes forskellige
steder i Midt- og Vestjylland, bl.a. i
Faster sogn i Bølling herred, i Snejbjerg, Sunds, Rind og Gjellerup sogne i
Hammerum herred68 samt i Giudsted
sogn i Vrads herred.69 Man fremstillede
først og fremmest mælkefade, men
også gryder, kakkelovnspotter m.m.
Pottefremstillingen blev varetaget af
husmandsfolk, og produkternes kvali
tet var ikke særlig høj.70 Med sin be
liggenhed i den nordlige udkant af
Varde-produktionens område blan
dede den midt- og vestjyske tradition
sig med Varde-produktionen, da denne
i slutningen af sin eksistenstid bredte
sig, og produktionen bevaredes - om
end spredt - op til begyndelsen af
1900-tallet.
Endelig skal omtales en fynsk pro
duktion af sorte potter, som ofte er
blevet forvekslet med jydepotter, men
hvis fremstillingsmåde var anderle
des, idet potterne her blev “pølset op”
og ikke som jydepotterne banket ud.

Endvidere adskilte produktionen sig
ved, at der anvendtes en slags primitiv
drejeskive - en kar-trille - i produkti
onen, og potterne blev brændt i ovn.
Man sagde om de færdige potter, at
de ikke tålte ilden så godt som jyde
potterne. Produktionen, der bl.a.
fandt sted i Karhuse i Vissenbjerg
sogn og Hellager i Tved sogn ved
Svendborg, og som blev drevet af
kvinder fra husmandsmiljøer, ophørte
i slutningen af 1800-tallet.71

Protoindustri
Det har altid voldt vanskeligheder at
knytte betegnelser til de af bøndernes
aktiviteter, der lå uden for det egentli
ge agerbrug, men som alligevel hørte
til den karakteristiske sammensatte
bondeøkonomi. Ofte vil de betegnel
ser, der ligger lige for - som f.eks. bi
erhverv, håndværk eller husflidspro
duktion - ikke være dækkende, fordi
de rummer en form for implikation af,
om produktionen er bi- eller hovedbe

Markedsdag i Fredericia 1871.1 baggrunden til venstre ses pottehandleme med fyldte vogne og va
rerne sat frem på gaden. En af kræmmerne løfter en gryde i vejret foran en kone med en lille pige.
(Maleri af H.J. Hammer. Fredericia Museum, uddeponeret fra Statens Museum for Kunst).
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skæftigelse, eller fremmer en uhen
sigtsmæssig sammenblanding med
byernes laugshåndværk.
I begyndelsen af 1970’erne lanceredes
den såkaldte protoindustrialieringsteori, der lagde op til at finde fælles
træk ved forskellige former for rural
vareproduktion til et fremmed mar
ked. Tesen var, at en sådan produktion
kunne lette et områdes overgang til
industri, bl.a. på grund af hurtigere
befolkningstilvækst og akkumulering
af kapital til at oprette fabrikker og
anskaffe maskiner.72 Imidlertid har
studier på området snarere end lighe
der vist forskelligheden i de forskelli
ge produktioners virkninger,73 og i
langt de fleste tilfælde førte protoindustri ikke til industrialisering.7’ Al
ligevel har betegnelsen protoindustri
vundet indpas som betegnelse for de af
bøndernes næringer, der omfattede
produktion af ikke-agrare varer til et
fjernt marked uanset områdets senere
udvikling.

Selv når det gælder den samme type
varer - som jydepotter - som frem
stilles over et forholdsvis begrænset
område, nemlig Jylland, var der for
skelle i betydningen og effekten. Som
det fremgår af ovenstående, blev pro
duktionen af sorte potter drevet i for
skellige miljøer. Kun på Varde-egnen
blev jydepotteproduktionen drevet
som en integreret del af et gårdbrug,
og stort set alle gårdbrug var invol
veret i produktionen. Det var formo
dentlig også produktionen herfra, der
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havde det største eksportmarked, og
det var her, produktionen fortsatte
længst. I andre områder var det kun
en del af befolkningen, der drev jyde
potteproduktionen, og ofte var det
husmandsbefolkningen eller de fat
tige.

Selv om jydepotteproduktionen gen
nem århundreder havde stor økono
misk betydning for bønderne på Var
de-egnen, kan den ikke siges at have
have dannet grundlag for industriel
ekspansion og udvikling. Tværtimod
blev produktionen udkonkurreret af
landbruget, da hedeopdyrkningen
gjorde en ende på jydepottefremstil
lingen som en integreret del af gård
bruget. Produktionen overlevede end
nu nogle år som en beskæftigelse for
småfolk på små hedelodder, inden
den helt forsvandt. De nye bierhverv,
der udvikledes i en kort periode,
havde nok baggrund i egnens res
sourcer, men synes ikke at have haft
nogen særlig forbindelse til potte
fremstillingen og var heller ikke le
vedygtige.
Selv om protoindustrialiseringsbegrebet ikke kan siges at have tilvejebragt
en utvetydig teoretisk eller metodisk
ramme, har det været med til at sætte
fokus dels på den førindustrielle, ru
rale produktion og dermed skærpe op
mærksomheden over for den økono
miske dynamik i de førindustrielle
samfund, dels på det forhold, at bøn
derne var langt mere markedsoriente
rede, end mange fremstillinger anty

der. Ikke mindst er det vigtigt at se
en protoindustriel produktion i sam
menhæng med eksporten af produk
terne. Studiet af sorte potter har vist,
at pottebøndeme havde et sidestykke i
bondeskipperne, og at de to bonde

næringer - uafhængigt af købstadens
købmænd og skippere - tilsammen
formede et økonomisk system, der
omfattede et langt større geografisk
område end det, de enkelte aktører
færdedes i.
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NOTER
1. F.eks. C. Dalgas: Veile Amt, København
1826,s. 191.
2. Denne artikel bygger på dele af min ph.d.afhandling “Vareproduktion og handel i
Vestjylland. Jydepotteme fra Varde-egnen
ca. 1650-1850”, Aarhus Universitet 1997
(under udgivelse).
3. Danske lov 1683, 3-13-23, Kong Christian
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Biavel, honung och mjöd
af Erik Husberg
Biaveln i Norden går långt tillbaka i
tiden. Skriftliga källor som visar på
en organiserad biskötsel förekom i
Danmark och Sverige under 1200talet. Detta framgår av bl a Skånske
Lov, Jyske Lov och de svenska land
skapslagarna. I Skånske Lov stadgas
tex. följande:
“§ 196. Följer någon sin bisvärm in i en
annans inhägnade skog, säge till ho
nom som äger skogen, och de skola
hava hälften vardera.
§ 201. Hittar någon bin, då skall han
också sätta sitt märke på trädet, tills
det blir hugget”.1
Dåtidens bin var svärmvilliga och tvis
ter om äganderätten till dessa svär
mar var vanligt förekommande. Även i
Ribes stadsret stadgas det om straff
för förfalskning av honung.

Kong Valdemars Jordebog
I en av våra äldsta källor till det
medeltida Danmarks skatteväsen
den sk Kong Valdemars Jordebog
(KVJ) förekommer skatter och avgifter

i honung i betydande kvantiteter.
Kong Valdemars Jordebog har under
sekler betraktats som en av de viktiga
ste källorna till Danmarks historia
under 1200-talet. Utan tvivel är den
också mycket intressant. Åtskilliga
försök till tolkningar av denna källa
har gjorts. Såväl danska som svenska
historiker har ägnat KVJ betydande
uppmärksamhet och gjort vitt skilda
tolkningar. Några av de viktigaste
tolkningsförsöken har gjorts av Oluf
Nielsen, Paludan-Müller, Johannes
Steenstrup på 1870-talet, Erslev
(1898), Lauritz Weibull (1916), Erik
Arup, Sture Bolin (1929), Svend
Aakjær (1926-1945), Kjell Runquist
samt Chr. B. Graversen (1959). Dis
kussionerna om och kring KVJ kom
mer med all sannolikhet att fortsätta.
KVJ har kallats allt ifrån en “öv
ningsbok i rättskrivning” till “nordens
äldsta skattebok”.

I den äldsta delen daterad till 1231
(Hovedstycket) förekommer honung
som årlig skatt från Göinge i Skåne,
Hjerm, Hvidding, Löge och Lönborg
på Jylland och Samsö. I den del som

Erik Husberg er fil. dr. og studierektor ved Historiska institutionen, Göteborgs Universitet. Af
handlingen Honung, vax och mjöd (1994) behandler biavlen i Sverige i middelalderen og 1500tallet.
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kallas Hallandslistan daterad till
1241 förekommer skattehonung från
de tre nordligaste häradena i Hal
land. Det märkliga med honungsskatten från Fjäre, Viske och Himle

härader i Nordhalland var att den
var tredubbel var tredje år. Kanske
var det då kungen kom på besök.
Årliga skatter förutsätter en organi
serad biskötsel.

Om bin, som anfalla berusade personer. Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken ( 1555),
22:15. På bibänken syns 4 halmkupor.

Olaus Magnus, 22:9, om bien och deras näring. Bilden visar bibänk med kupor, svärmintagning
samt transport av halmkupor med levande bin.
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Dessutom förekom honung som skat
tepersedel i hela det danska riket
nämligen som gästning, i Vinternatthållslistan, som upptar det som kun
gen kunde fordra då han och hans
följe kom på besök: “Hr. Kongens Vintergæsteri er for to Nætter: 1/2 Foder
opmålt Honning, det er 5 Pund”.2
Motsvarande poster förekommer i de
svenska landskapslagarna då det gäl
ler biskoparnas visitationer. Längre
fram i tiden omvandlades dessa på
lagor till stående skatter. Vinternatthållslistan innehåller specificerade
uppgifter om vad kungen kunde
kräva till två nätters gästeri om vin
tern. Att exakt bestämma värdet för
hela förplägnaden är svårt. Erslev
och Lauritz Weibull uppskattade
samtliga posters värde “snarare till
100 än till 80 mark”.3 Först av alla
varor nämns honungen. Det är heller
inte någon liten post om man får tro ti
digare forskare. Ett halvt foder ho
nung värderades av Svend Aakjær till
30 mark silver. ‘ Listan tycks bekräfta
att honungen var en statusvara som
kungen var extra mån om att ha till
gänglig. Det kan hänga samman med
vad honungen användes till. Inga
drycker nämns i listan vilket är
märkligt. Den medeltida kosten har
varit ganska salt har det allmänt an
tagits. Så salt att det enligt t.ex. Eli
Heckscher behövdes “oceaner av öl till
att skölja ner maten”. Förutom ho
nung ingår två poster av vilka man
kan bereda drycker. Uppgifterna gäller
en mark pors och tre mark malt. Pors
är en från medeltiden bekant smak
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tillsats i öl eller mjöd som under sena
re delen av medeltiden gradvis kom
att ersattes av humle. Det är sannolikt
att man gjorde mjöd och öl av honun
gen och maltet. Honungens andel av
naturaprodukterna i listan går att be
räkna. Följer vi Aakjærs uppgifter
blir honungen den största enskilda
posten i Vinternatthållslistan. Till
sammans med övriga uppgifter i
KVJ tyder detta på att honungen var
en viktig naturaprodukt i det medelti
da Danmark och tilldrog sig kungens
intresse.
Hur stor kvantiteter mjöd kan det ha
blivit av de råvaror som nämns i Vintematthållslistan? Det är svårare att
beräkna. Dels vet vi inte hur starkt
mjöd som gjordes eller om all honung
användes vid bryggningen. Om man
använt all honung, malt och pors till
dryckestillverkning bör det enligt
medeltida recept ha blivit mellan 20
och 40 tunnor mjöd. Allt beroende på
vilken styrka man önskade.5 Maxi
malt kan mjödet ha erhållit en alko
holhalt av 13-14%. Det är knappast
troligt att all mjöd var av denna styrka.

Enligt Troels-Lund var mjödet en fest
dryck för allmoge såväl som överhet.
Vid högtidliga tillfällen hade denna
dryck hedersplatsen under medelti
den. Att mjödet kunde nyttjas av hög
som låg visar på dess stora popularitet
och att den var en vanligt förekom
mande dryck.6
Genom att kombinera Hallandsli-

stans detaljerade uppgifter med övriga
upplysningar i KVJ om honung kan
vi få en bild av denna naturaprodukts
betydelse under 1200-talet. Det ger
också en möjlighet att jämföra honun
gen med andra naturaprodukter som
också finns med i KVJ. Av Hallandslistan kan man utläsa att pengar var
sällsynta. Det är istället naturaprodukterna som dominerar och av dessa
nämns honung alltid bland de allra
främsta posterna. Går man ett par
hundra år framåt i tiden till 1500-talet
kan man av länsjordeböckerna utläsa
att skattehonung forekom även i de
andra häradena.
Skattehonung kan ha förekommit på
andra håll också fast det inte nämns
direkt. I många fall lämnas endast
uppgift om den samlade skattens vär

de. Så torde det också ha varit för de
tre norra häradena i Halland.

Var de områden som lämnade skatte
honung de främsta och mest lämpade
områdena for biskötsel? Eller var det
områden i utkanten av det danska ri
ket som inte hade så mycket annat? I
norra Halland och på Jylland har
ljungen sedan länge varit utbredd.
Den är också en viktig nektarkälla för
bina. Under äldre tid var den mer ut
bredd och förekom på andra håll i be
tydande utsträckning. Ljungen utnyt
tjades också som bränsle samt för
bete. Ofta finner man spår av en
kombination av får- och biavel i mar
ginalområdena.

Honung i 1500-talets Danmark
Förhållandena i Danmark påminner

Olaus Magnus 22:12. Om förhallanden, som inverka menligt på bien. Bilden visar några av binas
fiender. Observera att de liggande bistockarna är täckta av halm och skyddade av ett staket.
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mycket om de svenska. Räkenskaper
från 1500-talet visar att honung var
en viktig skatteprodukt. Från denna
tid finns en mängd uppgifter som visar
på den stora betydelse som honung,
mjöd och vax ännu hade. Ett flertal
brev från det danska kansliet visar
detta. Den danske kungen rekvirerade
honung, vax och mjöd från olika slott
när hovet hade behov av det. Det är
helt klart att dessa produkter var in
hemska.

Enligt Troels-Lund utgjorde mjölk,
öl, mjöd, must, brännvin och vin de
vanligaste dryckerna under 1500-talet. Grunden till mjödets starka ställ
ning låg enligt Troels-Lund i förutom
välsmak även i andra faktorer. Vem
kunde tänka på att avskaffa mjödet
då bikupor över hela landet försåg
var man med honung till matlagning
och vax till festljus? Dessutom var
mjödet enligt Troels-Lund den mest
folkliga av alla drycker. Inte så att
den brukades mera än ölet, men för
att den brukades av såväl hög som

låg och så gott som uteslutande till
reddes i hemmet.

Troels-Lund ger också ett antal exem
pel på notiser om mjöd från danskt
1500-tal: År 1541 fanns det på Hald i
Jylland 27 tunnor och 5 ijärdingar
mjöd. På 0m kloster fanns det 1554
16 tunnor. År 1548 beställde Christian
III hos sina slottsfogdar totalt 66 tun
nor mjöd. Vid festligheter i Odense
1580 förbrukades 18 tunnor. 1590
sändes till Koldinghus, där ett bröllop
skulle firas, 24 tunnor mjöd.7

I Danmark precis som när det gäller
Sverige är det viktigt att skilja mellan
taxerad honung och faktiskt levererad
honung. Under 1500-talet sker en
gradvis övergång från naturaskatter
till penningskatter. Kristian Erslev har
visat att skattehonung också förekom i
Danmark. Vid Christian den III:s tid,
ca 1540, uppgick skattehonungen till
över 117 tunnor enbart på Jylland.8 En
ligt Kristian Erslev var det mycket stora
mängder honung som utgick i skatt:

Skattehonung i Danmark 1574 i tunnor.

- •

Skåne

Halland ^Blekinge

1

Sjælland

Fyn

Jylland

Danmark

1

105

147

10

1

3

3

1

0

0

0

0

i

4

Mindre län

10

0

o

0

0

1

4

Summa

36

10

1

3

3

Huvudlän

Kloster

25

113

1

5
14

166

Källa: Kr. Erslev, Danmarks Len og Lensmænd i det sextende Aarhundrede (1513-1596). s. 1761T.

130

Mer i detalj anger Erslev att Hal
lands tio tunnor fördelade sig på fyra
för Laholm och sex för Varbergs län.
Det kan jämföras med att i Varbergs
läns jordebok från 1591/92 var skattehonungen i Fjäre härad i norra Hal
land 13 askar. Det gick normalt fem
askar i en dansk honungstunna. Mest
skattehonung fanns på Jylland. År
1574 svarade Jylland för 68%, Skåne
22% och Halland för ca 6% av den
samlade skattehonungen. Det är vik
tigt att framhålla att de angivna
kvantiteterna avser den skatt som
gårdarna skulle lämna - inte vad som
faktiskt levererades. Danmark över
gav systemet med naturaskatter ti
digare än Sverige. Skattehonungen i
Danmark var under 1500-talet kon
centrerad huvudsakligen till Skåne,
Halland och Jylland. På Sjælland och
Fyn uppgick skattehonungen till 3
tunnor i vardera området. Den totala
mängden skattehonung kan jämföras
med att skattesmöret samma år upp
gick till hela 3.519 tunnor.9 Den
slutsats som kan dras är att smöret
var långt viktigare än honungen.
De relativt stora kvantiteterna ho
nung visar ändå biskötselns vikt.
Som jämförelse kan nämnas att den
svenska skattehonungen uppgick som
mest till ca 10 tunnor.10 Att honung
och vax var viktiga produkter även i
1600-talets Danmark framgår vidare
av t.ex. Koldinghus läns räkenskaper
för året 1610/11. Där redovisas en in
täkt av 134 daler för lite drygt 10 tun
nor honung som sålts för pengar. Upp

giften avspeglar en tendens till
övergång till penningekonomi.11 Skat
tehonung utgick i Skåne och Halland
även efter det att dessa områden
övergått i svensk ägo vid mitten av
1600-talet. Det finns mycket som tyder
på att honungen användes till fram
ställning av mjöd som var dåtidens
förnämsta dryck med en alkoholhalt
som motsvarade eller översteg vinets.

Medeltiden och 1500-talet
Under medeltiden användes honung
och vax till en rad ändamål. Förutom
till mjödframställning användes ho
nung inom munkmedicinen, och i mat
lagning. Vax var också viktigt vid
ljusframställning inte minst i den ka
tolska kyrkan där vaxljusen var he
liga. Vax användes också till sigill.
Mjödet stod på höjden av sin populari
tet men konkurerades ut av andra
drycker. Om mjödbryggning skriver
David Schiøtte 1776: “... man lader 8
potter vand for hver potte honning,
...” Ville man ha ett starkare mjöd
togs 6 potter, vatten till 1 potte ho
nung.12

Tidigare har det antagits att reforma
tionen innebar ett dråpslag för bisköt
seln. Några fakta som styrker denna
ståndpunkt finns dock inte. Snarare
blomstrade biskötseln långt efter att
reformationen införts. Detta gäller
såväl Danmark som Sverige. Från Vasa
tiden (1523-1611) finns det mycket
detaljerade räkenskaper främst från
de bikupor (bistockar) som ägdes per
sonligen av de svenska regenterna.
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Av dessa framgår att avkastningen
kunde uppgå till 10-20 kg per sam
hälle. Märk väl att bina slaktades
vid denna tid. Även i Danmark var
biskötseln utbredd och en viktig del
av de agrara näringarna. I vissa om
råden kan man faktiskt tala om att
biskötseln var en huvudsyssla. Det
gäller tex. på Öland där biskötseln
under 1500-talet var mer omfattande
än dagens.
I mitt arbete om den svenska bisköt
seln har jag klart kunnat dokumentera
en nedgång för biodlingen mot slutet
av 1500-talet. Dels minskar skör
darna men mera avgörande är att vinterforlusterna ökar - dvs. bina dör ut
under vintern. I vissa områden upp
hörde biskötseln helt. I Sverige
minskade även den kungliga bisköt
seln för att till slut upphöra. Vad var då
orsaken? En starkt bidragande orsak
var den klimatförändring som ägde

Engelsk halmkupa från 1300-talet. Luthrell
Psalter.
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rum i Europa mot slutet av 1500-talet
och som varade in på 1700-talet (be
nämnd den lilla istiden). Biodling är
en näring som är relativt känslig för
klimatförändringar. En sänkning med
ett par grader av medeltemperaturen
kan ha dramatiskt påverkat förutsätt
ningarna. Bina har dock en fantastisk
förmåga att återhämta sig. Så det
räcker inte med ett dåligt år utan vad
vi talar om här är en långsiktig för
sämring av betingelserna som varade i
ca 150 år.

Trästockar, halmkupor och
ramkupor
I Olaus Magnus stora arbete Historia
om de nordiska folken som kom ut
1555 i Rom finns ett flertal träsnitt
som visar bikupor. Han behandlar bi
skötseln utförligt och även om han
bygger på antika auktoriteter har
han stor personlig kunskap om
förhållandena i Norden. En annan
viktig källa till biskötseln i Norden
under senmedeltiden är Peder Måns
sons bok Bondakonst från tidigt 1500tal. Från 1600-talet finns en utförlig
bok om biskötsel hos Hervigius
(1649). Av denna framgår att bikupor
av halm förekom i Danmark men att i
Skåne var bistockar (av trä) vanliga.
År 1776 utgav David Schiøtte boken
Underrettning om Bie-Avling och isaer
maaden, at förflötte dem af en kube i
en anden, at tage deres vox og hon
ning fra dem uden at draebe dem, saa
og at holde dem varme om vinteren,
mueligen og nyttig for Norge. Om bi
kupor skriver Schiøtte: “...man giör dem

heller af sammenbunden Rug-halm,
Vider sammenflettede, Trae-buller
indhulede, eller af Braeder, ...”. Lind
trä ansågs vara bäst till träkupor enligt
Schiøtte.13

Under medeltiden och 1500-talet do
minerade bistockar av trä i Norden.
År 1750 gjordes i varje län i Sverige en
detaljerad biräkning. Varje bikupa
räknades och sammanställdes län för
län. Av dessa framgår att år 1750/51
förekom halmkupor i stort antal i de
forna danska provinserna: Halland,
Skåne och Blekinge. I det egentliga
Sverige dominerade fortfarande bi
stockar. Totalt fanns det 30.129 bisam
hällen i Sverige enligt landshövding
arnas uppgifter.14 Av 12.006 (halm)kupor återfanns 11.835 i de forna danska
och norska områdena. En förklaring
till detta kan vara den omfattande
skogsbrist som vid denna tid rådde i
såväl stora delar av Danmark som i de
forna danska provinserna. En bistock
hade under 1700-talet ofta ett formatet
av ca 90 x 30 cm och kunde vara gjort
av kraftiga bräder.

sigt avelsarbete underlättades också.
Krigsåren under 1900-talet medförde
ett kraftigt uppsving för biodlingen.
Av stor betydelse har även varit om
ställningen inom lantbruketmed större
arealer av oljeväxter vilket lett till
ökade honungsskördar. Samtidigt har
dansk och svensk honung varit utsatt
för stark prispress av utländsk ho
nung. Först på senare tid har binas be
tydelse som pollinatörer uppmärk
sammats. Det torde förhoppningsvis
innebära att biodlingen inte bara en
bart röner ett fiskalt intresse från
statsmakternas sida i framtiden.

Biodlingen under 1800-1900talen
Under 1800-talet börjar utländska
impulser såsom ramkupor att slå ige
nom i såväl Danmark som Sverige.
Med ramkupor följer en större möjlig
het för biodlaren att aktivt sköta sina
bin. Det blir lättare att skatta bina
och sätta tillbaka de tomma ramarna.
Delning av bisamhällen i svärmförebyggande syfte samt ett planmäs

Svärmintagning under 1600-talet. Från
Hervigius: En nyttig Bog om Bjer (1649). Olika
metoder används för att locka svärmen.
Observera de stående bistockarna till höger.
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Sammanfattning
Honung är en av människan sedan
urminnes tider uppskattad vara. Länge
fanns inga andra konkurerande
sötningsmedel. Av honungen kunde
även en alkoholhaltig dryck framstäl
las som ansågs ha speciella egenska
per nämligen mjödet. I de isländska
sagorna prisas det så kallade skaldemjödet som var statusdrycken num
mer ett.
Biaveln har länge varit en del av
lantbruket och har därmed beskat
tats. De äldsta skriftliga källorna
härrör från 1200-talet och återfinns i
Kong Valdemars Jordebog. Skatter
och avgifter i såväl Danmark som
Sverige erlades under medeltiden i
honung. Från 1500-talet finns uppgif
ter som visar på att upp till 166 tun
nor honung utgick i skatt årligen i det
danska riket. I Sverige var vid mot
svarande tid skattehonungen ca 10
tunnor årligen och involverade ca
100-150 bönder/gårdar. Dessutom ut
vecklades i Sverige ett halvpartsbruk
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där kronan ställde bikupor till bön
dernas förfogande mot del av avkast
ningen.

I såväl Danmark som Sverige stod bi
odlingen på sin höjdpunkt under
1500-talet. Biaveln bedrevs i bistock
ar av trä eller bräder. Under 16001700-talen börjar halmkupor (av råg
halm) att bli allt vanligare i Danmark
och i Skåne. Kanske berodde det på
den utbredda skogsbristen.
Krig, en allmän klimatförsämring och
skogsbrist är faktorer som kan ha
påverkat biskötseln negativt. Under
1700-talet görs försök att främja bi
skötseln. En rad skrifter och hand
böcker ges ut. Medaljer och belöningar
delas ut till förtjänta personer. De
verkligt stora förändringarna inom
biodlingen inträffar dock under 1800talet. En rad uppfinningar inom bi
odlingen når Norden. Relativt snart
ersätts bistockar och halmkupor med
tråg eller uppstaplingskupor. Biodlin
gen har gått in ett modernt skede.
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