Uddannelse - døtre og svigerdøtre
Nogle overvejelser over social stabilitet
Af Knud Prange

Han kan »takke si n egen ulydighed« for det, »Qm han det fortryder, når han bliver gammel«.
Sådan skrev Århus-købmanden Rasmus Thestrup engang i 1650erne om sin sØn Vilhelm. '
Da havde sØ nnen gået 10 år i den latinske skole, men resultatet var kun mådeligt. Derpå
blev han sat i dansk skole i et par år, så var han i Norge, siden i Amsterdam, og 21 år gammel
kom han til borgmester Jacob Madsen i Christianshavn. Formentlig for al blive uddannet
som købmand - det var i hvert fald hvad han blev.
Ordene afspej ler ikke blot den gamle købmands ærgrelse over den ulydige søn , de viser
også , at Rasmus Thestrup anså uddannelse for at være en såre vigtig ting. At kunne læse og
skrive, var en sag af betydning. Der er ikke tvivl o m, at det ville have glædet ham oprigtigt,
om han havde kunnet ane , at hans ti p70 ldebarn i dag er professor i sko le historie på Danmarks Lærerhøjskole!
Ti gange elleve børn
Heldigvis havde Rasmus Thestrup mange andre børn - ifølge epitafiet over ham, havde han
ti gange elleve børn, dvs. 10 fødsler, heraf en tvillingefødsel. Foruden Vilhelm nåede 5
sØnner voksenalder, og de startede tidligt i den danske skole, Oluf således allerede da han
var 31;; år gammel. Derpå kom de i latinskolen - selv Niels der ellers skulle gå handelsvejen og de sidste 4 SØnner fortsatte på universitetet, hvor de gennemførte det teologiske studium.
Pigerne blev heller ikke glemt. De kunne jo ikke komme i den lærde skole eller studere på
universitetet , men de korn dog i skole i S-7-års alderen. Her synes de at have lært at læse ,
skrive og regne i hen ved 6 år, før de så fik undervisning i at sy og kniple eller blev sendt i
huset hos slægtninge .
Rasmus Thestrup var selv af bondeæt, men korn som ll-årig i skole , først i Århus, siden i
Lubeck. Det blev på mange måder hans skæbne, for mens han var i udlandet , døde både
hans forældre og hans 5 søskende. Rasmus forlod landbomiljøet, som to af hans morbrødre
havde gjort før ham. De var blevet præster,2 men Rasmus valgte at udnytte sine læse- og
regnekundskaber som købmand. 17 år gammel tog han borgerskab, giftede sig siden med en
købmandsenke og blev selv en fremtrædende og velstående Århusborger. »Tvende tin g har
jeg af min ungdom op haft stor lyst til og der altid eftertragtet, som har været bøger og
ejendom , og det har den gode Gud rigeligt og rundeligt begavet og velsignet mig med.«3
Over 70 ildsteder og våninger havde ~an ejet , og mere end 500 bøger - og ikke mindst det
si dste var usædvanligt for den tid. 4
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Rasmus Thestrup havde altså selvoplevet at uddannelse og læsekyndighed var vejen fra
bondestand til borgerstand, og han så at videregående uddannelse førte hans sØn ner over i
præstestanden , ja e n sØnnesØn blev biskop. Men den sociale mobilitet stoppede ikke der. Et
oldebarn blev professor, et andet kammerråd og godsejer, og et tredje afsluttede sin karriere so m landsdommer med al blive adlet. I næste generation blev endnu to af efterkommern e adlet, og den ene af dem nåede endda at blive genera lprokurør og statsminister, og
han lagde grunden til et baroni. Gennem disse ætlinge er det ikke få danske adelige - for
eksempel i slægterne v. Scholten, de Falsen, v. Billow, Lerehe og mange andre - der
nedstammer fra den gamle Århus-købmand.
Tilfældet er langt fra at være eneståe nde. Udvikling fra bonde/købmand via studier (i
reglen teologiske) til adelskab kendes for eksempel i slægterne : Bartholin , Charisius, Lilieneron , Griffenfeld, Fuiren, Bering, MOlh, Jespersen, Benzon og Lerche (grevcslægtcn).s
Det mest overraskende eksempel på social »opstigcn« er knyttet til selvejerbondesønnen
Niels Jacobsen. Han fo rlod i sl utningen af lS00-tallet slægtsgården i Himmerland , blev
slotsskriver og derpå borger - til sidst borgmester - i Randers. Han blev gift med en
borgerdatter, hun var »forstandig, ung , munter og rig«, og de grundlagde et dynasti. 5 af
deres børnebørn og 6 af oldebørnene blev adlet, og ikke mindre e nd 21 adelsslægter nedstammer fra dern. 6 Enevælden gav åbenbart ganske gode muligheder for fremadstræbende
folk, der fik en uddannelse.
r alle disse tilfælde er det mændene, deres uddannelse og deres karriere der først og
fremmest har interesseret forskningen. Man har fæstn et sig mindre ved, hvem disse mænd
giftede sig med, og hvad der blev af deres døtre - medmindre de da blev gift med andre
uddannede mænd. Hvis man skal have en mere solid viden om, hvad uddannelsen har
betydet for slægternes sociale bevægelighed eller stabilitet, er det nødvendigt at inddrage
hele efterslægten , altså også kvindelinjerne. Historikernes (og indtil de seneste år også
slægtshi storikernes) koncentration om mandslinjerne, kan let give et falsk billede.
Præst eller købmand?
Vi kan til en begyndelse se lidt på Rasmus Thestrups nærmeste efterslægt. 7 Købmandens
eneste voksne datter blev gift med en købmand, og den »ulydige« Vilhelm , der ikke passede
sin skolegang , blev også købmand. De øvrige SØnner blev derimod, som nævnt, præster.
Den eneste svigerdatter, hvis baggrund vi kender, var datter af en studeret mand.
Af børnebørnene blev alle de 4 præstesønner selv præster, og blandt deres ægtefæller
kender vi 2 præstedøt re og en datter af en dr.jur. Den eneste gifte præstedatter ægtede en
præst.
Af de børnebørn, der var vokset op i købmandshjem, blev 2 sØnner præster, 1 blev
kØbmand , og deres ægtefæller var ligeligt fordelt mellem den gejstlige stand og købmandsstanden. Altså næsten - me n ikke helt - det samme billede. Til gengæld ser vi , at ikke en
eneste af de 4 købmandsdøtre ægtede en præst. Tilsammen tegnede de sig for 4 købmænd og
en forpagter.
Hvad oldebørnene angår, var der 19 voksne sØnner i præstehjemmene. Heraf blev de 14
gejstlige, og de resterende 5 var henholdsvis landsdommer, professor, godsejer og (2) købmænd. Af deres koner var de 5 præstedøtre - ud af 13 kendte.
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I købmandshjemmene kender vi er hverv for 8 sønner: 2 var præster, resten borgere, heraf
3 købmænd. Vi har kun oplys ninger om et par enkelte af deres ægtefæller.
Ser vi nu på »oldedøtrene« tegner der sig den samme forskel. Af 16 gifte præstedøtre blev
de 10 viet til præster, 3 til godsejere (hvoraf den ene var præstesøn), en til en embedsmand,
en til en degn (der dog havde studeret - han var baccalaur) og den sidste ti l en herredsfoged
(som var præstesøn).
Der var lidt færre købmandsdøtre blandt o ldebørnene, nemlig 14. De 3 b lev gift med
præster (den ene med en halvfætte r af den »gejstlige« linj e), 4 med købmænd , 3 med andre
borgere (borgmester, farver og »borger«) , 3 med embedsmænd (byfoged, to lder, rent eskr iver) og en med en godsejer.
Tendensen er tydelig. I de hjem hvor faderen er præst , er der stor chance for at sØnnerne
bliver teologer eller får en anden boglig uddannelse, og at døtrene for flertallets vedkommende bliver gift med præster. T ilsvarende holder børnene fra købmandshjemmene sig
hovedsagelig til købmandskab eller anden bynrering. Faderens uddannelse synes altså at
have en betydelig indflyde lse ikke blot på sØnnernes livsbane, men også på døtrenes placering i samfundet.
Dette kunne tilsyneladende styrke den almindelige opfattelse af, at der i visse slægter var
en sej og vedho ld ende tradition for at vælge samme erhve rv. Bedst kendt er vel begrebet
præsteslægter. Der er da også Slægter der har fostret et ganske betydeligt antal præster, og
gejstligheden er måske nok den stand der - navnlig j ældre tid - præsterede den højeste grad
af selvrekruttering. Når man vurderer de netop fremførte tal , er det dog værd at lægge
mærke til , at der i de gejst lige grene hele tide n er både mænd og kvinder, der glider ud af det
teologiske miljø, li gesom der i købmandsgrenene er linjer der søger ind i gejstligheden.
Endelig må det understreges, at disse 10 meget forske llige familiegrupper for så vidt er
sa mme fami lie - de er jo begge efterkom mere af Rasmus Thestrup. Derfor kan det væ re
svært a t sige om der er ta le o m e n »præsteslægt« eller ej.
Sagen er, at det igen er den traditionelle sprogbrug: slægt = mandslinje , der snyder os.
Spørgsmålet er, om begreber som for eksempe l præsteslægter kan opretholdes, når man
inddrager den kvinde lige del af befo lknin gen?
Var professor H. N. Clausen »gejstlig«?
O mtrent midtvejs i stamrækken mellem Rasmus T hestrup og Vagn Skovgaard-Petersen
finder vi teologen, professor H. N. Clausen. Hans fors lægt bestod i høj grad af præster og
præstedøtre , men hvordan forholder det sig, når man inddrager alle hans forfædre og formødre, og ikke blot fæstner sig ved de mange gejst lige han vitterligt nedstammede fra? Ved
gejstlige forfæ dre ska l der i det følgende forstås; forfædre der enten var præster (teo loger)
eller præstedøtre. Resultatet fremgår af tabel l. !!
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Tabel I . H. N. Clausens gejstlige forfædre. Kilde: se note 8.
Af
Af
Af
Af
Af
Af

2
4
8
16
32
62

forældre
bedsteforældre
oldeforældre
tipoldeforældre
tip' oldeforældre
forfædre

Af 32 tip' oldefædre

Antal kendte gejstlige
2
3
5
6
7
23
5

Antallet af gejst lige virker umiddelbart dominerende, specielt i de første 4 generationer,
hvor godt halvparten af anerne er gejstlige. Når man kommer til 5. generation (tip2oldeforældrene ) begynder mønstret imidlertid at ændre sig, her er det kun ca. 115 af forfædrene der
er gejstlige, og går man tilbage til den foregående generation (hvo r man kun har oplysnin ger
om fædrene) , synes andelen at falde yderligere. Det vil sige , at selv for en sådan udvalgt
»)super-gejstlig« gælder det , at følger man forfædrene 5 generationer tilba,ge i tiden, er det
gejstlige islæt under 40 % og det er aftagende, jo længere tilbage i tiden man går.
»Præsteslægter«
Eksemplet viser, al en gejs tlig tradition godt kan være ) lang« i en slægt, uden at den også er
))bred«. Præstesøn ner giftede sig ofte - men langt fra altid - med præstedøtre, og hver gang
sØnnerne giftede sig uden for miljøet , kom der ikke-gejstligt blod i efterkommernes årer. Et
s:'idant ægteskab betyder imidlertid også, at der var en præstedatter mindre , der kunne blive
gift med en præst. Og hvem kunne præstebørn - og da navnlig døtrene - i det hele taget blive
gift med?
Det er næsten banalt at sige , at man bliver gift med en man kender - og man skal nok for
tidligere generationers vedkomm ende tilføje: og ens forældre kender. Men denne banale
bemærkning får betydning i det øjeblik ens bekendtskabskreds er indskrænket af sociale
eller geografiske årsager. Særlig stor betydning får forholdet , når der findes både sociale og
geografiske indskrænk ninger.
Præstesønnerne kom på grund af uddannelsen ud i verden, for så vidt som de tilbragte
nogle studieår i København. Her kunne de træffe borgerskabets eller embedsstandens døtre,
men de kunne selvfølgelig også knytte kontakt til studiekammeraters søstre eller døtre af
nabopræster.
For præstedøtrenes vedkommende har markedet nok været adskilligt snævrere. Hvis ikke
nabopræsten havde en nogenlunde jævnaldrende sØn, var der ikke mange passende ægteskabsmuligheder i et landsogn. Købstadspræstens datter har givetvis haft lidt lettere ved at
gøre et socialt acceptabelt parti .
Sådan kan man i hvert fald forestille sig at forholdene har været til et stykke ned i 1800årene, men det er som om begreberne: præsteslægter og præstestandens selvrekruttering har
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spærret for en nærmere analyse af problemerne. Der foreligger ell ers et stort slægtshistorisk
materiale so m nok kunn e kaste nyt lys over sammenhænge n mellem på den ene side mænde·
nes udd annel se og geografiske placering og på den ande n side de svigerdøtre de fik og den
skæbne der blev de res døtre ti l deJ.
So m en smagsprøve skal der her gives nogle iagtt agelser vedrørende »præsteslægten«
Gad. Der er to gru nde ti l at netop denne slægt er valgt. Dels er det en slægt der vitterligt
rummer mange præster og mange døtre, der blev gift med præster, de ls findes der to
udmærk ede sta mtavler over den. 9 Dertil kom mer, al en stor de l af slægten nedstam mer fra
en søste r til H. N. Clausen, dvs. at også de nedstam mer fra Rasmus Thestrup.
Stamfaderen , Jørgen Jensen Gad , blev præs t i Åstrup og Starup i 1745 , og dermed var der
grund lagt et præstedynasti. Udviklingen i de første generatio ner fremgår af tabel 2.
Allerede i første generation er 6 af 14 børn placeret i miljøet, og dette udbygges i næste
slægtled til 8 gejstli ge ud af 14 - altså helt tydeligt en præsteslægt. Men derefter vender
udvik lingen: 3. generation har knap 30 % gejst lige, og i de følgende led falder andelen til
24 % og 9 % . Og så er der endda set væk fra de ugift e døtre; medregnes de , ville procen terne
falde yde rl igere.

Tabel 2. Jørgen Jensen Cads efterkommere på mandslinjen (llg naterne) for så vidt de
er blevet voksne. Ugifte døtre er ikke medtaget. (Kilde: se note 9 - stamtavlen fra 1970).
Sønner der blev
præster og døtre der
blev gift med præster
l.
2.
3.
4.
S.

generation
generation
generation
generation
generation

I alt

Ikke-gejstlige
sØnner og døtre

I alt

13
4

8
6
24
41
42

14
14
33
S4
46

40

121

161

6
8

9

Det er helt tydeligt at ændri ngen i slægtens udvikling sker ved overgangen fra 2. til 3.
ge neration og der ka n derfor være grund til at se nærmere på hvad der skete med børnene til
de 12 mænd, der udgjorde 2. generation - se tabel 3.
Tabellen viser umiddelbart en række forskelle når man samm enligner den gejstl ige og de n
ikke-gejstlige gruppe. De ikke-gejstlige får i alt 20 børn , og i forhold dertil skulle de gejstli ge
have haft 28 børn , men talJet er 37. Det kunne bestyrke en gammel opfattelse af at præstegårdene var særli gt børnerige, men det kan til gengæld ikke støtte ideen o m at mi ljøet skulle
være specielt sundt - børnedødeligheden er forholdsvis alt for høj i denne gejstlige gruppe .
Det ville være inte ressant om tilsvarende un derSØgelser over andre præstefamilier kunne
vise om disse forskelle blot sky ldes tilfældigheder.
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Der er imidlertid andre - og afgjort meget væsen tlige forskelle på de to grupper. l 2.
generation blev 7 af de 12 sØn ner præster (altså godt halvdelen) , men for de n næste ge neration var denne livsge rning åbenbart knap så tiltrækkende . I de 7 præstegårde voksede der
nemlig 17 sØnner op, men af dem blev kun godt en tredjedel, ne mlig 6, præst er. Deres
forankring i miljøet viser sig ved at halvdelen af dem giftede sig med præstedøtre - i
modsætning til deres 11 brødre og fætre , hvoraf ikke en eneste giftede sig med en præstedatter, selvom disse drenge jo også var vokset op i en præstegård. Altså en klar samm enhæng
mellem va lg af uddannelse og valg af ægtefælle .

Tabel 3. Slægten Gads 3. generation opdelt eJter faderens erhverv. Tre spmler var gift ro
gange, og der er derfor ikke overensstemmelse meLlem antal sØnner og antal ægtefæller.
(Kilde: se note 9, stamtavlen fra 1970).
3. generations mænd og kvind er

2. generatio ns mænd:

I alt
Død før voksenalder
Voksne sønner, præster
(heraf gejstlige ægtes kaber)
(heraf ikke-gejstlige ægteskaber)
Voksne sØnner, ikke-præster
(heraf gejstlige ægteskaber)
(heraf ikke -gejstlige ægteskabe r)
(heraf ugift)
Voksne sØnner i alt

13

7 præster

5 ikke-præster

IO

3
l
(l)

7

6

(4 )
(3)

(3)
(3)

19
(O)
( 16)
(6)

Il

(5)

(l)

26

17

9
l
4
3

(O)
(7)

Voksne døtre gift m. præster
Voksne døtre gift m. ikke-præster
Ugifte

2

l

5
11

l

Voksne døtre i alt
Voksne børn i alt

18

IO

44

27

8

(O)
8
(O)

(9)

8
17

Vender man sig til den ikke-gejstlige gruppe på 5 mænd i 2. generation, ser man at de kun
fostrede l præst af i alt 9 sønner. Denne præst giftede sig li geledes med en præstedatter, de 8
andre valgte ægtefæller uden gejstlig baggrund. Det er alt så ret tydeligt , at havde e t medlem
af slægten først valgt et ikke-gejst li gt erhverv, så vil denn e gren af slægte n stort set helt glide
ud af det gejstlige miljø. Men selv for den gejstli ge de l af slægten kan man se. at til bøjeligheden til at vælge e n præstegern ing aftager ved overgange n fr a 2. til 3. generation .
Kombinationen af disse to forhold vil nødvendigvis medføre. at den procentvi se andel af
præste r i slægten vil falde for hver generation - ganske som det fremgik af tabe l 2.
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Svigerdøtre og døtre
Kombinerer man nu oplysningerne fra de to stamtavler over Gad-slægten ,iO kan man gå lidt
tættere på slægtens kvinder.

Tabel 4. Indgiftede kvinder i slægten Gads tre første generationer (dvs. Jørgen Gads børn,
børnebørn og oldebørn) . Først i 3. generation optræder der ikke-gejstlige linjer. (Kilde: se
1I0le

JO) .

Kvinden var:

Manden var: præstesøn
I. gen.

født gejstli g
(heraf gi ft m. præst)
ik ke født gejstlig
(heraf gift m. præst)

O
(O)

2. gen.

3. gen.

ikke præstesøn
1.-3. gen.

3. gen.

på land

i by

O
(O)

7
(6)
28
(9)

l
(l)
10
(O)

6
(3)

4
(3)
9
(3)

8
(2)

3
(3)
5
(1)

l alt

6

13

8

8

35

11

Anta l gi ft e
gejstlige sØnner

3

6

2

4

15

l

Tabe l 4 viser at det åbe nbart kan tage tid for e n præsteslægt at slå rod. Ingen af drengene i
fø rste generatio n blev gift med en præstedatter, he ller ikke de 3 sØn ner, der selv blev
præster. For anden ge nerat ion de rimod var 4 af 13 ægtefæller hentet fra den gejstlige stand ,
og 3 af ge neration ens 6 præster blev gi ft med en præstedatter - en fj erde blev gift med en
rek tord atter, og det kunn e jo være næsten lige så godt.
I 3. generation falder andelen af gejstligt fødte ægtefæller, og det er værd at lægge mærke
til at de alle bliver gift med præstesønner fra et bysogn - ikke en blev gift med SØnnen af en
landsbypræst. Sammenlagt gælder, at kun 115 (7 af 35) af svigerdøtrene i de mange Gadpræstegårde var af gejstlig oprindelse. I de ik ke-gejstlige grene af slægten , var det kun 1 ud
af 11 ægtefæller der havde en gejstlig baggru nd , og hendes mand blev selv præst.
Hvor der ikke var teo logisk baggrund eller uddanne lse, var der altså ingen tilskyndelse til
at vælge en præstedatter som ægtefælle . På den and en side var det heller ikke nok at en ung
Ga d va r født i en præstegård ; me n fik han selv en teologisk uddannelse, så fik han også tit en
præstedatter. 6 af de 7 gejstligt fødte svigerdøtre blev se lv præstekoner - for pigerne med
ikke-gejstlig baggrund drejer det sig om 9 af 28. Der er næppe tvivl om at mænd enes
uddanne lse har sp illet en rolle fo r valget af ægtefælle.
Vi har nu set at en god del af præsterne i Gad-slægten gi ftede sig uden for deres stand som så mange andre præster gjorde det. Der er derfor grund til at se nærmere på det
spørgsmål der blev strejfet ove nfor: hv em blev præstedøtrene så gift med? Tabel 5 er en
oversigt over døtre nes skæbne i de tre første generationer af slægte n.
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Tabel 5. Døtre i slægten Gads lre første generationer (dvs. Jørgen Gods børn, børnebørn
og oldebørn). Først i 3. generation optræder der ikke-gejstlige linjer. (Kilde: se nOle /O).
af ikke-gejstli ge

døtre af gejstlige
l. gen.

3. gen.

2. gen.

på land
død spæd/ung
ugift
gift m. præst
gift m. andet
I alt

4
l
2
5

3
I
l

12

6

l

6
7

O
O
13

l.-3. gen.

3. gen.

i by

O

l
4
l

12
15
4

1

7

3
l
5

7

38

9

Selvom tallene ikke er store, er der dog nogle forskelle, der springer i øjnene. Det er
tidlige re nævnt at der va r en stor dødelighed i den gejstlige del af slægtens 3. ge neratio n, og
forholdet synes , hvad døtrene angår, at have været generelt for alle tre generationer. Af i alt
38 præstedøtre døde ikke mindre end 12 før de nåede voksenalder. I de ikke-gejstlige grene
af slægten døde ikke en eneste af de 9 døtre som barn .
Ser man nærmere på 3. generations døtre, er der yderligere en markant forskel på dødeligheden i landsbypræstegården - 6 af 13 præstedøtre - og dødeligheden for bygejstligh eden
- l af 7 døtre. Sammenlagt for alle tre generationer vil det sige at 11 af 31, dvs. godt 1/3 af de
piger, der blev født i en præstegård på landet døde som spæde eller gans ke unge. E r der mon
tale om et til fæ ldigt sammentræf, ell er var det alligevel ikke så sundt at bo på landet ?
Tallene tyder i hvert fa ld ikke på at der foreligger et arve ligt problem - slægtens by-gejstlige
og ikke-gejstlige linjer havde en beskeden børnedødelighed, tilsammen l af 16 døtre.
Efter at døden havde taget sin part af præstedøtrene, var der i de tre generationer i alt 26
piger tilbage. Kun 4 af dem blev gift med præster - ikke meget hvis man vil karakterisere
slægten som en præsteslægt - og 7 fandt ægtefæller fra andre samfundslag. Mest overraskende er dog måske, at de resterende 15 piger alle forblev ugifte, det er næsten 60 % .
Betragter man generationerne hver for sig , bliver tallene meget små, men man får dog en
fornemmelse af, at der er en voksende tendens til at døtrene ikke gifter sig. I l. generation
var der 1 ugift af 8 voksne døtre , i 2. generation var der 3 af 5 og i 3. generation hele 11 af 13.
Tilmed var begge de to gifte i 3. generation vokset op i en købstad. Man kommer uvilkårligt
til at tænke på Gylling-præsten Otto Møller. Han var selv præstesøn, han havde 7 søstre , og
ikke en af dem blev gift.\! Af en eller anden grund har det åbenbart ikke været så let for
landsbypræsternes døtre at blive gift.
Der synes dog ikke at være tale om et familietræk i slægten Gad eller om noget der var
karakteristisk for netop tredje ge neration. De 2 gifte præstedøtre i denne generation (af 13
voksne piger) kan nemlig sammens tilles med 6 gifte piger (af 9 voksne) i de ikke-gejstlige
grene af familiens tredje generation. Lægger man nu dertil den tidligere nævnte store overdødelighed blandt præstedøtre, bliver resultatet, at de gejst lige Gad'er i 3. generation kun
fik 2 svigersønner »ud af« 20 døtre, mens de ikke-gejstlige fik 6 ud af 9 døtre. Det var ikke så
nemt for en pastor Gad at blive morfar!
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Tabel 2 viste at der i slægtens mandslinjer ret hurtigt var en fa ldende andel af gejstlige.
Den foranstående undersøgelse viser tillige at det var et beskedent antal kvinder i den
gejst li ge del af slægten, der blev gift, og et mindretal af dem der blev gift med præster. Alt
taler derfor for at de ikke-gejstlige kvindelinjer og deres efterkommere har været talmæssigt
dominerende j forhold til de gejstlige.
Ser man alene på mands linjerne - sådan som tab el 2 gør - er slægten Gad nok præget af
mange gejstlige. især i to generationer der levede omkring år 1800. Efter nogle generat ioner
aftager præget dog , og havde man kunnet inddrage kvindelinjerne, ville del gejstlige islæt
efter ah at dømme hurtigt være da let endnu kraftigere end tabellen viser.
Nogle mulige konklusioner

De analyser, der e r fremlagt her, bygger på et særdeles beskedent talmateriale, men de kan
måske alligeve l tillægges en vis vægt. De er nemlig tilfældigt udvalgt ud fra det kriterium at
personerne skulle have en familietilknytning til fødsela ren, og de dækker tilsamme n et
tidsrum der strækker sig over mere end to hundrede år. Dertil kommer, at det ikke er
vanskeligt at finde andre eksempler der støtter de tendenser, analyserne antyder.
For bondesønner har læse-, skrive- og regnekyndighed kunnet give en karriere , som
eventue lt via skriver- eller fogedstillinger førte til købmandskab og placering som rådmand
eller borgmester i en købstad. Af Odenses 57 rådmænd i 1600-tallet havde i hvert fald 20
været skrivere eller fogeder, og fl ere af dem var af bondeslægt. 12 Forholdet synes at have
været endnu mere udtalt i Ribe i perioden 1550-1660. Af75 rådmænd kender man herkomsten af de 62 - 27 af dem stammede fra landet. 13 Miljøet i dette »rådsaristokrati « synes dog
ikke al have været særlig stabilt , forstået på den måde at sØnnerne fulgte i faderens fodspor.
For Odense-rådmændenes vedkommende synes det således at have været en alm in delig
ærgerrighed at sØnnerne skull e studere. Et stort antal af dem gik over i den lærde stand, først
og fremmest som præster. 14 Den samme tendens finder vi i Ribe. Her ved vi hvad der blev af
96 voksne rådmandssønn er: godt en tredjedel, nemlig 33 blev gejstlige, mens kun 22 fulgte i
faderens fodspor SOm rådmænd. Yderl igere 21 blev købmænd eller borgere og 12 blev
embedsmænd eller skrivere. 15
Anderledes for deres søstres vedkommende. 115 rådmandsdøtre i Ribe tegner sig for i alt
136 ægtemænd, heraf var 46 rådmænd eller borgmestre, 44 købmænd eller borgere og 36
gejstlige.
Tabel 6 viser forskellen og understreger at der var en større tende ns til at døtrene forblev i
det fæd rene miljø - 66 % i sammenligning med sØnnernes 45 % . 15

Tabel 6. Erhvervs- og socialfordeling for sønner og svigersØnner i Ribe-rådmandskredsen
1550-1660. (Kilde: se note 15).

Gejstlige Rådmændlborgmestre Borgere/købmænd Embedsmænd Andet
Sønn er
Svigersøn ner

34 %
26%

23 %
34 %

22 %
32 %

13 %
5%

8%
3%

217

For mændenes vedkommende har linjen: bonde·købmand-præst bestemt ikke været ualmin·
delig , men dermed sluttede standscirkulationen ikke . Der har været slægter, hvor det gejstl ige præg var særdeles stærkt, måske navnlig i tiden fra sl utningen af 1600-tallet og hundrede
år frem , men selv i disse præstefamilier kan man vente en betydelig social mobilitet. Der er
ikke grund til at tro at den gejstlige stand har været en fast afgrænset gruppe - eller blot en
stort set afgrænset gruppe.
Her er det man sikkert med fordel kan inddrage de hid til alt for oversete kvinder. I
pe rioden som behandles i denne artikel, har de ikke selv kunnet få en videre gående uddannelse , og man kan derfor sige at de har været passive , når det gælder uddannelsens betydning for deres sociale placering. Men det betyder ikke nødvendigvis , at der mangler sammenhæng mellem denne placering og uddannelse. Tværtimod tyder meget på at kvindernes
baggrund - dvs. den uddannelse og dermed det erhverv deres far havde - har spillet en
betydelig rolle for kvindernes egen sociale placering. Man har kunnet overskride grænserne
mellem de forskellige grupper: købmand, præst osv. , men krage har ofte søgt mage. Den
præst der selv var præstesøn, har haft lettere ved at blive gift med en præstedatter end den
præst der var købmandssøn - for slet ikke at tale om den købmand der var købmandssøn. På
den måde kan kvindernes sociale arv have været med til at stabilisere et miljø - i hvert fald
for nogl e generationer - og måske navnlig for sØnnernes vedkommende. Hvad præstedøtrene angår, rejser undersøgelsen unægte lig spørgsmålet o m de så at sige er blevet ofre for
deres fars uddannelse. Har den virkelig betydet at de fleste af dem er døde so m ganske unge
eller er gået ugifte i deres grav?
Vagn Skovgaard-Petersen hold t i \988 en forelæsning på Askov Højskole om "Pædagogik
- reformprogram i 1700 tallet(~. 16 Han nævner her, at der i protestantisk teologi er en åbning
til social mobilitet; indsats og virke må bestemme plads og rolle i den sociale sammenhæng.
Børnenes tilværelse kunne blive en anden end forældrenes - social mobilitet havde nytteværdi.
Herved understreges den vigtige sammenhæng mellem uddannelses historie og studiet af
social mobilitet. Eller som Vagn Skovgaard-Petcrscn skriver: opdragelse er en politisk
faktor og et system, der kan bane vej for et nyt sa mfund. Mit formål med disse sider har
været at pege på, at også kvinderne har en plads i dette mønster. Man kan så i vore dage
glæde sig over at kvindernes adgang til alle mulige uddannelsesformer understreger betydningen af denne sammenhæng. Nu kan en præstedatter tage si n egen uddannelse , hvad der
ikke forhindrer at hun kan følge et gammelt ægteskabsmønster. Som når for eksempel
Rasmus Thestrups ti p 8o ldebarn, præstedarreren Inge Balle, har giftet sig med en præstesøn,
nem li g den Rasmus Thestrup-ætlin g, der blev nævnt i indledningen.
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