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Rig og fattig i 15-1600-tallets byer

Det kunne ikke være anderledes – Gud ville det sådan
Efter Reformationen blev der både i by og på land endnu større forskel på rig og fattig, end
der havde været i den katolske tid. Inden Reformationen var folk vant til, at klostrene tog
sig af de fattige, men da klostrene forsvandt efter Reformationen, tog det lang, lang tid,
inden samfundet begyndte at påtage sig denne opgave.
Alle, såvel rige som fattige, mente, at samfundet var, som Gud ville det. Ingen spekulerede over, at det kunne være anderledes. Efter Grevens Fejde var der ingen, der drømte
om, at verdensordenen og deres plads i den kunne ændres: Gud havde sat dem her. Der
var ikke noget at gøre, Gud ville det sådan.
Daglejere, tyende og forældreløse
Gruppen af fattige omfattede fx:
| købmænd, der aldrig fik så stor omsætning, at de virkelig kunne leve af det
| håndværkere, der i mange fag fik en ussel dagløn
| små embedsmænd, der fik en ringe årsløn
| daglejere og arbejdsmænd
| tjenestefolk og tyende af enhver art
| forældreløse børn
| gamle mænd, der på grund af alder og sygdom måtte opgive at arbejde
| enlige og gamle kvinder og enker
| krøblinge, blinde og døve
| personer, der på grund af stormflod, ildebrand eller krig havde mistet deres midler
Fattigtegn med ret til at tigge
Til trods for, at man havde et meget betydeligt antal fattige, byggede fattigvæsnet på godgørenhed. Endvidere
fandtes der en let måde for samfundet at skaffe de fattige indtægter på: Man kunne tildele dem et fattigtegn,
hvorefter de havde tilladelse til at gå omkring og tigge, på gaden, ved folks døre og i husene. I april 1629 fik man fx
i Ribe fremstillet 180 ”tegn til stakler” og i 1647 fik man lavet 200 tegn.
Elendige boder, huse af sten, herregårde
Der var stor afgrund mellem, hvordan rige og fattige boede; det er der også
i dag, men dengang var de fattige familier med deres børn henvist til – hvis
de var heldige – en lille og ussel bolig, en såkaldt bod, med ét rum og i
enkelte tilfælde også et loftrum. Adelen boede på prægtige slotte eller herregårde, og de rige borgere boede i flotte borgerhuse af mursten med op til
28 rum. De fattiges huse var små og lerklinede og stod direkte på jorden,
uden trægulv. Mange fattige kunne ikke betale deres husleje og var henvist
til leve på gaden, også familier med børn.
Stormflod, ildebrand, pest og krig – al landsens ulykker
Når der var stormflod, var de velhavende bedst stillet: de boede i to- eller treetages huse, der var solidt bygget
og ikke blev skyllet bort som de fattiges elendige boder. Ved stormfloden i 1634 nåede vandet i Ribe op i en højde
på seks meter over dagligt vande! Mellem 1570 og 1661 var der ikke mindre end 43 stormfloder ved Vestkysten.
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Under en stormflod gik mange menneskeliv tabt, kvæget
druknede, og marker og enge ødelagdes. Ved en stormflod i 1634 beregnede man i datiden efterfølgende, at der
langs kysten i Holsten, Ditmarsken, Strand og Ejderstedt
var druknet 8-10.000 mennesker, i Farup sogn ved Ribe
295.
Når der opstod ildebrand i et hus i de tætliggende bebyggelser i byerne, bredte branden sig hastigt med vindretningen fra stråtag til stråtag. I 1580 var der en stor ildebrand i Ribe, hvor branden bredte sig fra hus til hus. 214
huse i 11 gader blev ødelagt. Herefter blev det påbudt, at
alle nye huse skulle tækkes med sten og alle ældre stråtage inden syv år skulle ombyttes med tegltage. Branden
opstod i det hus, der lå der, hvor Stenbohus (sydøst for Domkirken) nu ligger.
Som om stormfloder og ildebrande ikke var nok, blev befolkningen også ramt af pest adskillige gange i perioden 1560 – 1660, fx både i 1565, 1629 og 1659. En pestepedemi kunne vare i op til et år og kostede hver gang mange
livet. Ved pesten i 1659 døde der over 900 personer alene i Ribe. I en indsamlingsbog fra juni det år over bidrag
til understøttelse af fattige syge og begravelse af døde får man denne skildring: ”mange, som på gaderne og for
dørene alle vegne i største elendighed ligger, nogle af hunger og tørst forsmægtede, andre syge og døde blandt
hinanden.” En af årsagerne til pestepedemierne var naturligvis den dårlige hygiejne, men en meget vigtig årsag til
omfanget og den meget store dødelighed bør ses i lyset af manglende modstandskraft i befolkningen på grund af
dårlige ernæringsforhold.
Når kongen gik i krig, udskrev eller hvervede han soldater. Derfor kom der til
at mangle mandlig arbejdskraft i by og på land. Kongen gik tit i krig. Den Nordiske Syvårskrig var i 1563–70, Kalmarkrigen i 1611-13, Kejserkrigen i 1623-29 og
Torstensonkrigen i 1643-45. Når der var krig, blev skatterne mangedoblede,
så udgifterne til krigen kunne betales.
Der var også plyndringer. I de tre sidste af ovennævnte krige gik Vestjylland således ikke ram forbi. Først kunne den danske konges tropper komme
plyndrende forbi, og kort efter oversvømmedes man af de fjendtlige tropper.
Soldaterkompagnier blev indkvarteret hos befolkningen, der måtte levere
fødevarer og andre ting, blev bestjålet, fik meget ødelagt og var nødt til at
betale bestikkelser. Nogle af de fjendtlige tropper fik ingen sold (=betaling),
men måtte selv skaffe sig (plyndre sig til) deres forsyninger. Det kunne vare
årtier, inden befolkningen havde fået udbedret skaderne igen.
Når der kom krig til landet, gravede man sine sølv- og pengeskatte ned for
at sikre sig mod at blive plyndret for dem. Hvis ejermanden så blev dræbt
eller døde brat under krigen, var der ingen, der vidste, hvor skatten var gravet
ned. I Ribe stift er der fundet mere end 30 sølv- og pengeskatte, nedgravet i
forbindelse med de fire krige.
Grød, kål og skeer af træ
Et festmåltid hos de rige kunne bestå af fisk, vildt, grøntsager og krydderier. Fattige levede af grød og kål, men
rigtig mange måtte tigge og var altid sultne – ja, døde ofte af sult, især i forbindelse med en streng vinter, hvor
der i købstæderne var mange fattige, der intet havde, og derfor måtte nøjes med det, kongen lod uddele af kronens tiendekorn.
Klostrene, som jo efter Reformationen nedlagdes, havde før i tiden hver dag ved klosterporten uddelt øl og
mad, fx brød og en skål suppe, til fattige. Nu var denne ordning forsvundet og de fattige overladt til sig selv.
Både rig og fattig drak øl til måltiderne. Det var nemlig farligt at drikke af vandet fra brøndene, for det var snavset, og man blev syg af at drikke det. Men der var stor kvalitetsforskel på det øl, man drak.
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Man spiste ikke med kniv og gaffel, som vi kender det. Den jævne befolkning brugte skeer af træ, de velhavende
havde en ske af sølv. Skeen var et personligt redskab, hvilket vil sige, at hver person sørgede for at medbringe sin
egen ske til måltidet. Først i 1800-tallet kunne almindelige mennesker dække bord uden at regne med, at gæsterne selv medbragte en ske.
Rig og tyk, fattig og tynd
Jo tykkere, jo rigere, lyder et gammelt ordsprog. De rige havde nemlig råd til mange lag tøj og kunne derfor bedre
holde varmen end de fattige, der ikke havde råd til at købe tøj. De rige havde store garderober til rigtig mange
penge, mens de fattige ofte kun havde det tøj, ”som de dagligen gik udi.”
Fæl lugt i byens gader
”Byluften fortærer slægterne, landluften bevarer dem,” sagde et ordsprog. Og det var sandt. Med ældre tiders hygiejniske forhold i de tætbeboede byer har lugten fra byens gader været fæl. Det var ikke tilladt at tømme natpottens indhold og køkkenaffald ud i rendestenen, men mange gjorde det alligevel, og rendestenen flød derfor ofte
over. Når byens hyrde morgen og aften drev husdyrene gennem byens gader på vej til eller fra græsningen på de
omliggende enge, lå også deres ”efterladenskaber” på gaden. Man var vant til stanken, og i regnvejr har gaderne
været ét søle, som vi i dag slet ikke kan forestille os.
Storvask i åen
Når man en sjælden gang vaskede storvask, foregik det i et vandløb, enten fra en bro eller fra åbredden. Vaskekonerne holdt fast i
et hjørne af tøjet og bankede så løs på det med en træstok. Vandet
kunne være koldt at stå i, så de kunne nemt blive syge af at vaske
tøj. Det var fattige koner, der vaskede for de velstillede.
Slut med ”gode gerninger”
I den katolske tid havde klostrenes munke og nonner taget sig af
både syge og fattige. Nu var klostrene væk, og den nye, lutherske
lære havde ikke den nyttige ”paragraf” om, at gode gerninger åbnede Himlens porte. Nu var det overladt til staten at tage sig af syge
og fattige. Det klarede staten ved, at nogle få af de gamle klostre blev lavet om til hospitaler, men staten gav ikke
ret mange penge til dem. Det klarede hospitalerne ofte ved at afvise folk. Hvis fx en fattig eller syg havde gjort
noget forkert, fx stjålet, blev vedkommende afvist af hospitalet.
Soldater udkommanderet til begravelse
Begravelsen i 1655 af den tidligere lensmand på Riberhus, Gregers Krabbe, kostede 2.090 rigsdaler, hvortil kom
294 rigsdaler til tre kompagnier soldater, der var udkommanderet til begravelsen. Der var omkostninger på 400
rigsdaler til en fløjlsindbunden bog med præstens ligprædiken og tilhørende kobberstik. I Årestrup kirke i Himmerland, hvor afdødes hovedgård lå, blev der opsat et epitafium over ham; det kostede 500 rigsdaler.
Der var en afgrund fra den velhavendes begravelse med kirkeklokker, orgelmusik, salmesang, vokslys og præstens tale i kirken, til den fattiges begravelse blot med nedgravning på kirkegården: Maren Rømø døde i barselsseng i 1637, og i Domkirkens regnskab står der om hendes begravelse: ”Intet at give, begravet på kirkegården,
gratis, uden ringen, syngen og prædiken.” Kirken ydede ikke sine tjenester af kirkeligt hensyn, ikke af menneskelig
medfølelse, men for penge.
Når de trøstesløse ejendele efter en fattig blev opgjort, kunne der i skifteregistreringen fx skrives, at man havde
optegnet det, ”som fandtes efter salig Jørgen Pedersen Fjærsted, efter som han imellem den 4. og 5. marti om
natten ved døden er bortkaldet fra denne elendige verden til det evige riges glæde og herlighed.” Et held, at man
kunne mene, at der ventede Jørgen Fjærsted en bedre tilværelse andetsteds.

Else Agergaard

Rig og fattig 4
Tiggeri og kriminalitet
Da der efterhånden kom flere og flere tiggere, som måtte bo på gaden, blev der også
flere og flere, der stjal for at få fx mad og tøj. Der var dødsstraf for at stjæle. Hvis man
blev opdaget, blev man hængt eller halshugget. Så strengt så man ikke på mord.
Arbejdsdag på 12-13 timer
På et år var der små 300 arbejdsdage. Kun om søndagen og på de ca. 20 helligdage
om året holdt man fri. Tjenestefolk i by og på land havde dog kun fri nogle timer om
søndagen. Arbejdsdagen var på 12-13 timer i sommerhalvåret, hvor det var lyst i lang
tid, og på ned til 8-9 timer i vinterhalvåret. Arbejdet var fysisk hårdt, man havde
yderst få tekniske hjælpemidler, og folk blev nedslidte i en ung alder.
Afhængig af billig arbejdskraft
Mænd, der ville ernære sig som handlende, skipper eller håndværker i en by, måtte løse borgerskab: De skulle
betale et årligt beløb, der svarede til ca. tre ugelønne for en håndværker, samt forpligte sig til at bosætte sig i
byen. Kunne de ikke betale beløbet, når det blev indkrævet i december, ophørte borgerskabet og de dermed forbundne rettigheder. De mænd, der ikke havde råd til at løse borgerskab, levede som daglejere, dragere, bude osv.,
og byens erhvervsliv har ikke kunnet undvære en sådan billig arbejdskraft. Kvinderne kunne arbejde som tjenestepiger eller vaskekoner.
Håndværkerne i en række fag havde sluttet sig sammen i lav, som varetog mestrenes interesser på flere måder.
Lavenes medlemmer havde monopol på at udøve det pågældende håndværk i byen. De bestemte, hvem og hvor
mange, der kunne blive mestre inden for faget. På den måde kunne de begrænse konkurrencen, og de kunne fastsætte priserne for udførelsen af deres håndværk. Derfor var det vanskeligt at etablere sig som selvstændig – lavene var ikke interesserede i at få for megen indbyrdes konkurrence, således at den enkelte mesters indtjening gik
ned. Forbrugerne måtte betale, hvad der blev forlangt, for det kostede det samme hos konkurrenten. Lavene var
derfor ikke en fordel for andre end medlemmerne.
Tre rigsdaler for at løbe med et brev til København
Daglejere var ikke ansat et bestemt sted. De var henvist til at tage tilfældigt arbejde, hvor der bød sig noget. Det kunne fx være at arbejde som håndlanger for en
håndværker, som kalkslåer for en murermester, som hjultræder ved hejseværker
under byggeri af kirketårne, eller at arbejde med nedramning af pæle med byens
buk. Arbejdet kunne også bestå i at tjære og tætne pramme, sætte gærder op, slå
tagrør, rense vandløb, fjerne is fra sluser om vinteren, transportere tønder og varer
for købmandshandlerne, gøre torvet rent, køre med skarn, gå vagt ved byporten om
natten, gå budtjeneste og gå med breve (der var intet postvæsen). En skipper i Ribe
betalte en daglejer 3 rigsdaler for at løbe med et brev til København.
Kvindelige daglejere kunne tilbyde at vaske, væve eller sy for folk.
Tjenestefolk (tyende) arbejdede i nær tilknytning til en husholdning og havde ikke
deres egen bolig. De boede (ofte flere sammen på ét værelse) i det hus, hvor de var
ansat, oftest oppe under taget med direkte udsyn til tagstenene og uden mulighed
for at varme rummet op. Nogle tjenestepiger havde deres seng i køkkenet, uden
chance for privatliv, men om vinteren dog med lunheden fra ildstedet eller ovnen.
Tjenestepigerne måtte ofte finde sig i at blive ”besovet” af deres husbond.
Husbonden og hans hustru havde ret til at revse deres tyende (og børn). At revse
er at straffe en person korporligt, fx ved at prygle vedkommende. Denne ret til at
revse sine tjenestefolk blev i Danmark først ophævet i 1921. (Retten til at revse sine
børn ophørte først helt så sent som i 1997).
Tjenestefolks løn lå helt i bunden af lønskalaen og bestod i kost og logi og desuden en meget beskeden årsløn, som kunne svare til to ugelønne for en håndværker. Nogle gange kunne deres husbond skylde dem løn for to – tre år, ja, selv manglende løn for atten år forekom.
Men i det mindste havde de tag over hovedet og var sikrede mod at sulte.
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Stalde midt inde i byen
I en grad, det er vanskeligt at forestille sig, var byen fyldt med stalde. De lå omme i baggården til huset, og for at
komme om til dem, skulle man gennem en port i huset. Heromme holdt man køer, svin og andre husdyr. Tidligt
om morgenen stod tjenestekarlen parat med dyrene ude ved porten, så de var klar, når byens hyrde gik gennem
gaderne for at drive dyrene til græsning på bymarken. Det var et usselt job at være byhyrde og gå ude ved dyrene i
al slags vejr.
Efter Reformationen blev bymarken delt op i andele, der hver lagdes til et bestemt hus. De mindre huse, boderne, hvor de mindrebemidlede boede, fik ikke en andel, og derfor blev de, der boede i disse fattige boliger, berøvet
muligheden for at holde dyr, da de ikke mere havde adgang til at få dem på græs.
Skat med den tunge ende nedad
En rig købmand i Ribe skulle i 1647 betale 2% af sin pengeformue i skat, men han har formentlig kunnet lægge
et slør over sine indtægts- og formueforhold og dermed snyde i skat. Af byens regnskaber kan man nemlig se, at
købmanden kun har betalt 1/11 af det beløb, han burde have betalt, i alt blot 20 rigsdaler. Det svarer til skat af en
meget mindre formue end den, han i virkeligheden havde.
Tungest beskattet var de laveste indtægter, tjenestefolkenes. De skulle ligeledes betale 2% af årslønnen og af
værdien af kost og logi. De havde ingen mulighed for at sløre deres indkomst. Det betød, at når skatten skulle
afregnes i cool cash, måtte tjenestefolk af med ca. ¼ af deres udbetalte årsløn.
Skattesystemet vendte i uhyggelig grad den tunge ende nedad.
Den skæve skattefordeling betød, at de mindrebemidlede kom til at betale en uforholdsmæssig stor del af
det, skatteindbetalingerne blev brugt til. Og det var oven i købet de mindrebemidlede, der havde mindst gavn af
mange af de skattefinancierede faciliteter, idet disse ofte var indrettet på fremme af handelen: fx kajplads til købmændenes skibe, bykran og byvægt.
Derimod havde det offentlige ingen udgifter til sundhedsvæsen og skoler, bortset fra latinskolen, hvor de riges
børn gik. Et dygtigt, fattigt barn kunne i meget sjældne tilfælde få mulighed for at komme ind på latinskolen, men
måtte tigge efter skoletid for at opretholde livet.
Det offentlige tog sig heller ikke af at drive fattigvæsen. Hjælp til fattige varetoges udelukkende gennem godgørenhed og opsparede kapitaler fra gaver.
De kunne ikke skrive deres eget navn
En mindre del af befolkningen havde en uddannelse, men størstedelen var uden uddannelse. De fleste kunne ikke
læse og heller ikke skrive – ikke engang deres eget navn! På et dokument fra Ribe, hvor der var 33 erhvervsdrivende, der skulle skrive under, har 24 underskrevet med navn og 9, der åbenbart ikke har kunnet skrive deres eget
navn, har i stedet sat et mærke. De var med andre ord analfabeter. Man regner med, at 40% af de voksne, mandlige indbyggere i byerne har været ude af stand til at skrive deres eget navn, på landet gjaldt det ca. 85%.
De få børn, der gik i skole, havde skrivning, regning og læsning, men da forældrene skulle betale for deres
børns skolegang, var det kun de velstilledes børn, der kom der. Drengenes skolegang kunne vare op til 12 år, pigernes som regel i to – tre år, i enkelte tilfælde op til seks år. De
mange børn, der ikke kom i skole, skulle allerede som små hjælpe
med til at tjene til føden.
Latinskolen i Ribe lå dengang i det hus, der ligger på hjørnet
lige skråt over for Domkirkens hovedindgang, og eleverne var
drenge. De blev kaldt disciple. Hvis en discipel kom fra et knap så
rigt hjem, kunne han hvert år ved juletid få tildelt stof til en klædedragt, samt sko eller træsko. Fattige disciple kunne også få et
tegn, der gav dem ret til at tigge og på den måde sørge for sig selv.
Det kostede også penge at komme i lære, og en lærling fik ikke løn
i læretiden. Derfor var de fattiges børn afskåret fra at få en læreplads og dermed en uddannelse. Deres forældre kunne ikke skrabe
penge sammen til at hjælpe deres børn i vej.
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I de allerfleste hjem var der ingen bøger. Bøger var kostbare, og hvad skulle man med dem, når man alligevel
ikke kunne læse? Hvis der fandtes et par bøger i hjemmet, var det sandsynligvis bøger med religiøst indhold. De
religiøse bøger dominerede nemlig helt, med 77 %. Det var bibler, prædikensamlinger, salmebøger, bønnebøger
og opbyggelige bøger. Hvis der var andre bøger, var det lovbøger og fagbøger. Der var næsten ingen skønlitterære
bøger.
Manden var kvindens hoved
Når et barn var blevet født, skulle det indføres i kirkebogen. Her skrev man også, hvem der var far til barnet, men
hvem der var mor til barnet, blev ikke skrevet i kirkebogen. En kvinde kunne have født 16 børn, uden at hendes
navn blev nævnt dér.
Manden blev betragtet som kvindens hoved. Han var ikke skabt for hendes skyld. Hun blev til gengæld betragtet som skabt for hans skyld. Dét stod i Biblen, og dén hørte man flittigt citeret i kirken. Og manden havde ret til
at revse (slå/prygle) sin kone. Denne ret blev dog ophævet i Christian V’s Danske Lov fra 1683.
En kvinde kunne ikke blive myndig, dvs. selv råde over sit liv og sine penge. Først var faren hendes værge, dernæst ægtemanden. Hvis hun ikke blev gift, måtte hun have en værge. Hun kunne aldrig selv komme til at råde
over sit eget liv.
Når børn arvede deres forældre, arvede en søn dobbelt så meget som en datter. Måske har man tænkt, at datteren jo bare skulle giftes, mens sønnen skulle forsørge en familie.
Døtrene i de velstillede familier fik overladt det udstyr, de skulle bruge, når de skulle afsættes til en mand. Sønnerne fik i stedet en uddannelse, så de selv kunne erhverve det, de skulle bruge.
For kvinden har det været altafgørende, at hun blev gift så godt som muligt. Det har lagt pres på de giftefærdige kvinder: ”en fornumstig (fornuftig) datter får vel en mand; men en vanartig datter lader man sidde, og hun
bedrøver sin fader.” En pige skulle ikke gøre sig upopulær ved fx trods og stædighed – hun havde bare at makke
ret! Ellers var der ingen, der ville gifte sig med hende.
På landet fandtes der beskæftigelse for kvinder, der var ugifte eller blev enker, men i byerne var disse kvinder
henvist til at blive tjenestepiger, arbejdere, høkersker, eller de måtte tjene til føden ved at sidde og væve eller
spinde for folk.
Kilder:
Palle Lauring: ”Fejder og Reformation”, Gyldendal 1975, ”Dansk renæssance”, Gyldendal 1976
Ole Degn: ”Rig og fattig i Ribe”, Universitetsforlaget i Aarhus 1981
Gyldendals åbne encyklopædi, www.denstoredanske.dk
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Opgaver til Rig og fattig i 1500-tallets byer
1. Hvordan hjalp samfundet de fattige dengang? Giv eksempler.
2. Hvordan hjælper samfundet de fattige i vore dage? Giv eksempler.
3.	I hvilken af de to perioder, 1560-1660 og nutiden, ville du foretrække at skulle leve som fattig? Begrund dit
svar.
4.	Lav en samlet, kronologisk oversigt over de ”al landsens ulykker” (stormflod, pest, krig), som overgik befolkningen i Sydvestjylland i perioden 1560-1660. Brug et stykke kvadreret papir, afsæt 10 rækker a 10 tern, hvor
hver tern er ét år. Markér hvert 10-år, 1560, 1570 1580 osv. Tag en rød (pest) en blå (stormflod) og en sort (krig)
tusch, og sæt en streg i ternene for de årstal, hvor der var henholdsvis pest, stormflod og/eller krig. Hvad kan
du ud fra oversigten konkludere om periodens vilkår for befolkningen?
5.	”At ha’ sit på det tørre” er et gammelt udtryk. Hvad betyder det? Hvilken konkret situation kan det måske
stamme fra?
6.	Beskriv tjenestefolks vilkår – hvordan de boede, deres arbejdsuge, deres løn, deres muligheder for privatliv.
Du kan gøre det som en lille fortælling om en person, som du giver et navn, eller du kan gøre det som en opremsning af fakta.
7. Hvilke muligheder havde en fattig dengang for at ændre sine vilkår (mønsterbrydning).
8.	Hvilke muligheder er der i vore dage for en ung, der gerne vil forbedre sine vilkår i forhold til familie traditionen (mønsterbrydning)? Nævn eksempler.
9.	I vore dage foregår en begravelse fra Folkekirken på samme måde, uanset om afdøde var rig eller fattig.
Hvilke forskelle på en rigs og en fattigs begravelse kunne der være der dengang? Overvej mulige årsager til
forskelsbehandlingen.
10.	Hvor gammel var du, da du kunne skrive dit eget navn? Overvej mulige årsager til, at de fleste mennesker i
15-1600-tallet ikke kunne skrive deres eget navn.

Else Agergaard

