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O KOMMENTAR

En ny ru b rik : Debat

Indholdet af Fortid og Nutid kan opdeles i fem hovedgrupper. Der er de
to specielle afsnit: Institutionsberetninger og Årsmødereferater og det egent
lige læsestof: Artikler, Anmeldelser og Historiske Noter. Det sker imidlertid
at redaktionen modtager manuskripter som ikke rigtig hører hjemme i nogen
af disse grupper. Der kan for exempel være tale om debatoplæg som ikke
har karakter af artikler, eller manuskripter som - uden at være »rigtige«
anmeldelser - tager deres udgangspunkt i en eller anden bog og behandler
et specielt synspunkt eller fører over i principielle betragtninger.
I

sådanne tilfælde kan man vælge mellem at afvise manuskriptet (hvad

der er kedeligt, hvis manuskriptet er godt) eller at bringe det i en gruppe,
hvor det sådan set ikke hører til. Og det sidste er synd for manuskriptet, som
derved let bliver bedømt forkert af læseren. Det er denne erfaring der er
baggrund for at Fortid og Nutid nu indfører en ny rubrik: debat. H er kan
anbringes det nævnte stof som ikke hører naturligt hjemme andetsteds i
tidsskriftet, men måske kan nydannelsen også føre til at vi modtager nye for
mer for indlæg. Lad os give nogle exempler.
Man har læst en artikel i Fortid og Nutid og tænker: H vor er det dog ærger
ligt at forfatteren ikke vidste dette eller hint, eller: det er dog en urimelig
opfattelse af tingene, eller: disse synspunkter får jo de og de konsekvenser.
I de fleste tilfælde beholder man sin mening for sig selv, fordi man ikke i
øjblikket orker at skrive en afrundet artikel herom. I stedet kan man nu ned
fælde sine tanker - kort eller langt - og få dem optaget under debat.
M an har læst en bog der har virket igangsættende og inspirerende. M an
ønsker ikke at give en anmeldelse af den, men vil blot fortælle hvorfor bogen
og dens tanker er værd at beskæftige sig med. Uanset om man vil skrive V2
side eller 10 sider er man velkommen i debat.
M an har gået og tumlet med et problem, fået en idé til en bog der fortjente
at blive udgivet, en undersøgelse der burde gennemføres eller en nyskabelse
inden for vore organisationer. M a n vil gerne føre tanken frem for et større
forum og høre hvad folk med andre erfaringer mener om den. Stedet her
for er debat.
Eller man går og ærgrer sig over et og andet, men brænder inde med sin
kritik. Det ville være langt bedre at få problemerne draget frem og måske få
en frugtbar drøftelse i gang. N u kan man få luft i debat.
Der kan sikkert være mange andre anledninger til et indlæg. Fælles for
1

2
dem skulle gerne være, at man har et eller andet på hjerte som ellers van
skeligt kunne komme frem. E n af fordelene ved den nye rubrik bliver, at bi
dragene hertil ikke nødvendigvis behøver at være fuldstændigt afpudsede
og gennemarbejdede. De skal ikke ses under evighedens synsvinkel, men
være oplæg til en debat eller indlæg i en debat. De må gerne være livligt skre
vet og skulle i hvert fald gerne skabe liv på tidsskriftets sider.
Det bliver næppe hvert nummer af Fortid og Nutid der kommer til at
indeholde den nye rubrik, men læserne skal være klar over at der i hvert
hefte er mulighed for at komme med indlæg, små eller store, fordringsløse
eller banebrydende. M a n må søge emnerne blandt alt der ligger inden for
Fortid og Nutids gebet: kulturhistorie og lokalhistorie, og man er lige vel
kommen, enten man vil gøre vrøvl over museernes åbningstider, foreslå
udarbejdelsen af et værk som dansk lokalhistorisk arbejde gennem 100 år
eller starte en debat om den redaktionelle linje i Fortid og Nutid.
Debat optræder første gang i dette hefte, det vil i høj grad afhænge af
læserne om vi vil kunne fortsætte debatten.
Knud Prange

Den senmiddelalderlige krise
i nordisk belysning
AF SVEND

G IS S E L

P å det nordiske historikerm øde i Bergen 1964 foreslog professor
K n u t M y k la n d , at den voldsom m e agrar krise i 13- og 1400-tallet
blev gjort til genstand fo r et tværvidenskabeligt studium på lo k a l
historisk basis, og 1968 igangsattes da D e t nordiske Ødegårdsprojekt.
Lederen a f undersøgelsens danske arbejdsgruppe, førstebibliotekar,
dr. phil. Svend Gissel, gennem går og drøfter den litteratur, der hatbehandlet krisen og de problem er, den rejser fo r forskningen: antal
let a f øde gårde, fo lk e ta lle t i de nordiske lande, en ændret »vægt
fordeling«.

m ellem

landsdelene, fo rh o ld et til den sorte død, jo rd 

prisernes fald, landgildenedgangen og meget andet.

I 1300- og 1400-tallet hærgedes Norden ligesom det øvrige Vesteuropa af
en langvarig krise, der radikalt ændrede agrarsamfundets struktur. E t karak
teristisk træk ved denne krise var en udtalt mangel på arbejdskraft. Så vidt
er der overensstemmelse mellem de nyere håndbøger i dansk, norsk og
svensk historie; men iøvrigt holder ensartethed og enighed hurtigt op.
Agrarkrisens udbrud dateres af Andreas Holm sen1 med stor præcision til
ca. 1350 og sættes derfor i forbindelse med Den sorte Død, der hjemsøgte
Norge i et års tid fra sommeren 1349. T il Island nåede pesten ikke (og
vistnok heller ikke til Grønland), fordi sejladsen lå stille. I Sverige tidsfæstes
krisens begyndelse ikke lige så eksakt som i Norge,2 og for Danmarks
vedkommende er det tydeligt, at nedgangen satte ind allerede i årtierne
forud for Den sorte Død.3 Finland synes at have undgået såvel pest som
krise4.
N år bortses fra Finland, har agrarkrisen vistnok gjort sig gældende næsten
overalt i Norden, især dog i det vestnordiske område, men må allerede
efter det anførte have haft forskellige årsager. Den sorte Død kan forment
lig lades ude af betragtning i de nordatlantiske områder og betragtes også i
Danmark og Sverige kun som et blandt flere momenter5.
I Norge fastholdes Den sorte Død som den væsentligste faktor6, omend der
også her er kommet andre opfattelser til orde. E t af de vigtigste indicier på
krisen og specielt på mangelen på arbejdskraft er ødegårdsproblemet, og om
i*
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dette er der i 1960-årene påbegyndt en nordisk debat. 1968 igangsattes Det
nordiske Ødegårdsprojekt som en konsekvens af den meningsudveksling,
der fandt sted om »Ødegårder og ny bosetning i de nordiske land« på det
nordiske historikermøde i Bergen 1964. Professor Knut M ykland udtalte her
som sit indtryk af forskningssituationen: »Norsk forskning har i noen grad
blandet sammen spørsmålet om a) gangen i processen, b) årsakene og c)
følgene. Rapportene og diskussjonen har vist, at en ennå bare står ved inngangen til studiet av ødegårdsproblemet. Tiden må nå være inne til å studere
problemet på nordisk basis; enhver side av problemet må studeres for seg og
i relasjon. Arkeologi og stedsnavnforskning må trekkes inn i bildet i sterkere
grad enn hittil. M ed disse utgångspunkt må så hvert land utforskes på lokal
historisk basis og siden må resultatene sættes sammen til ny rikshistorisk
kunnskap«. Erstatter man i dette citat ordet »Norsk« med »Nordisk« har
man i disse profetiske ord så at sige projektets program udtrykt7. A t de er
udtalt af en norsk historiker, er ikke noget tilfælde. Det er i Norge, at øde
gårdsstudiet er nået længst, og ødegårdsprojektets oplæg er derfor blevet en
broderlig norsk udfordring til dansk og svensk, såvel som til finsk og islandsk
forskning. Ved uafbrudt mundtlig og skriftlig diskussion er man i 1972 nået
til en mere intim forståelse af hinandens synspunkter, end den har været
kendt siden de nordiske tvillingerigers dage. Hertil har bl. a. bidraget den i
projektet indbyggede tværvidenskabelige debat med inddragelse af nordisk
eller internationalt anlagte discipliner.
Pioneren frem for alle andre, når det gælder udforskningen af den sen
middelalderlige krise i Norden, er den norske jordbrugshistoriker S. Hasund,
som 1920 publicerede den banebrydende afhandling Ikring mannedauden8.
Beskeden i omfang og ydre fremtræden præsenterer denne undersøgelse for
første gang de synspunkter og de fakta, der den dag i dag dominerer norsk
ødegårdsforskning, og som dermed nu er sat på dagsordenen i Det nordi
ske Ødegårdsprojekt.
Det er Hasunds fortjeneste at have givet studiet af Norges nedgang i sen
middelalderen den afgørende drejning i landøkonomisk retning og på en me
get slående måde at have sandsynliggjort krisens årsagssammenhæng med
Den sorte Død. A f særlig betydning var det herved, at han ud fra samtidige
norske skøder kunne påvise et brat fald i ejendomspriserne ved år 1350,
især i Vestlandet; en endnu større, men tidsmæssigt mere uklar reduktion
af landskylden iagttoges i landet som helhed. A f interesse er endvidere H a 
sunds stadig citerede kronologiske statistik over ødegårde omtalt i Diplom a
tarium Norvegicum. Endelig skal nævnes hans tilslutning til oplysningen i de
islandske annaler om, at kun en tredjedel af Norges befolkning overlevede
pesten. Der har i Danmark, Norge og Sverige været gjort forskellige forsøg
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på at beregne befolkningens størrelse i middelalderen. Fra dansk og norsk
side foretoges 1841 og 1859 beregninger af folketallet ca. 1250 ved hen
holdsvis H. M . Velschow9 og P. A . M u nch10 på grundlag af oplysninger
om ledingsopbud og havnetal. Velschow benyttede som udgangspunkt H a l
landslisten i Kong Valdemars Jordebog, og da der på gammel dansk grund
ikke foreligger andre muligheder, vendte forskerne i deres »dristighed eller
letsindighed«11 atter og atter tilbage til denne - også efter, at W. Scharling
1890 havde erklæret sig »renonce over for Spørgsmaalet om Danmarks F o l
kemængde til de forskjellige Tider forud for 1735«1'2.
For Sveriges og Norges vedkommende er oplysningerne om Peterspengene
(såvel påligning som provenu) fra perioden 1320-1353 så udførlige, at en
række forskere i disse lande har ment ud fra denne afgift til paven at kunne
danne sig et overblik over folketallet og dets svingninger, i Sverige først O.
Montelius13 og Hans Hildebrand14 1870 og 1879. 1882 forelå Ernst Sars’
beregning for Norge15 efter Hildebrands mønster; men denne forkastedes
1920 af S. Hasund, de svenske forsøg 1940 af E rik Lönnroth10.
Det synes nu fra alle sider erkendt, at summerne for Peterspengene ikke
kan udnyttes i demografisk øjemed. E rik Lönnroth tilføjer: »Med dessa slut
satser torde alla förhoppningar att över huvud taget beräkna Sveriges me
deltida folkmängd böra skrinläggas. Inga andra bevarade siffror än de för
peterspenningen kunna ens teoretisk tänkas utnyttjade för dette ändamål«17.
Heller ikke i Danmark har historikerne i de sidste årtier vovet at foretage
nye primærundersøgelser af den middelalderlige befolknings størrelse.
1938 udkastede den norske historiker Oscar Albert Johnsen en ny metode
til at udfinde det middelalderlige folketal i Norge, nemlig en multiplikation
af tallet på gårdsbrug med gennemsnitshusstandens formodede størrelse18.
Denne tanke blev 1968 taget op af Jørn Sandnes i afhandlingen Garder,
bruk og folketall i Norge i høgmiddelalderen19. Sandnes beregnede her først
antallet af navnegårde ved år 134020, derpå brugstallet ved regionalt afvi
gende multiplikanter (ca.

1,5) og endelig folketallet ved multiplikanten

6- 1 .
Holdbarheden af Sandnes’ beregninger, der muliggør en talmæssig sam
menligning med forholdene i 1500- og 1600-tallet og for så vidt betyder en
virkningsfuld illustration af krisens styrke22, skal ikke drøftes her, da en sam
menligning med befolkningsudviklingen i Danmark og Sverige under alle
omstændigheder må opgives (se herom ovenfor).
Derimod kan en anden beregningsmåde måske vise sig mere frugtbar ud
fra et fællesnordisk synspunkt: En opgørelse af den ændrede vægtfordeling
mellem landsdelene. En sådan er foretaget for både Danmarks, Norges og
Sveriges vedkommende og må i alle tre lande betragtes som relativt sikker,
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da den kan udlæses direkte af kilderne, men ganske vist på et grundlag,
som veksler stærkt fra land til land.
Kilderne til en sådan forholdstalsberegning er i Norge så gode, at materia
let også tillader en vis kontrol af beregnede folke- og brugstal. Det drejer sig
om Magnus Lagabøters testamente af 127723 indeholdende en fordeling af
ialt 279 skipreider på Trøndelag, Viken og de øvrige kystdistrikter (Opplandene og Jämtland mangler), suppleret med oplysning i den samtidigt kodifi
cerede Hirdskrå om, hvor mange mænd der skulle stilles til kongens tjeneste
fra hver skipreide, alt efter hvor folkerige skipreiderne var24. Reduceres
brugs- og folketal fra senere perioder (1520, 1663-65), kan de jævnføres
med forholdstallene fra 127725.
F o r Sveriges vedkommende meddeler landskabslovene fra Mälarlandskaberne antallet af ledingsbønder ca. 1250. Ligesom i Norge (og Danmark)
er relationerne mellem kildernes repræsentative tal og antallet af bondebrug
på samme tid usikkert; men landskabernes indbyrdes proportioner lader sig
i Sverige kontrollere gennem sognetallene og størrelsen af Viennetienden til
paven 1314. Forholdstallene mellem de svenske stifter kan måske udfin
des ved hjælp af Peterspengene. Det eftermiddelalderlige sammenlignings
grundlag er hemmantallet 156026.
I Danmark findes der visse holdepunkter for en vurdering af forholdet
mellem Øerne og Jylland, især antallet af middelalderlige kirkebygninger
(mere problematiske er Knytlinga Sagas skipæn- og kirketal) og bebyggel
sesnavne sat i relation til gård- og decimantttallene 1570, 1650 eller 168827.
I Norge antager en enig forskeropinion en vægtforskydning mod de gode
jordbrugsbygder og tillige mod nord, p. gr. a. Lofot-fiskeriet. I Danmark må
man nøjes med at fastslå, at Jylland er blevet svækket over for Øerne28.
Nærmest den norske opfattelse står i Sverige Lars-Olof Larsson29 hvorimod
E rik Lönnroth regner med en forskydning mod syd og nord fra de gode
jordbrugsbygder i Midtsverige30, hvilket Lars-Arne Norborg31 og Lars-Olof
Larsson32 har bestridt; endelig har man i Sverige drøftet muligheden af en
bebyggelsesekspansion i Bergslagen33.
De enkelte kildekomplekser tillader således, omend med væsentlige forbe
hold, iagttagelse i grove træk af de forskydninger inden for landegrænserne,
som skyldes, at såvel afgang som tilgang har gjort sig gældende med uens
styrke i de forskellige landsdele. Sammenligning over landegrænserne (sna
rest regionsvis) kan eventuelt foretages ved benyttelse af Peterspengene
(Norge og Sverige) og kirketallene. Hertil kommer imidlertid ændringer i an
tallet af navngivne bebyggelser registrerede af stednavneforskeme. Ved an
vendelse af forholdstal skulle det være muligt at overvinde den metodiske van
skelighed, der er forbundet med i samme undersøgelse at måle mængden af
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både gårde (for eksempel de norske navnegårde) og byer34, hver for sig af
vidt forskellig type og størrelse.
Bortset fra spørgsmål forbundet med materialets anvendelighed til så
danne forholdsberegninger er disse i nærværende forbindelse behæftede med
den svaghed, at de ikke direkte kan benyttes til belysning af tilbagegangens
styrke. Herom vidner først og fremmest antallet af ødegårde.
Den

nyeste,

mest

omfattende

og

mest konsekvente

undersøgelse

af

ødegårdsfrekvensen i Norden er foretaget af Jørn Sandnes og omhandler
Trøndelag. I dette landskab tilhørte ca. 1435 omtrent en fjerdedel af gård
brugene ærkestolen, og heraf angives i Aslak Bolts jordebog 13,7 °/o at
være øde. D a imidlertid kun ca. 60 % af brugene ses at være bygslet bort
(jvfr. dansk: bortfæstet) som ordinære brugsenheder, beregner Sandnes i
tilslutning til Hasund35 og Holmsen36 den virkelige ødeprocent til 39,7 og
når

med

fradrag

af

de

bortbygslede

ødegårde

frem

til

frekvensen

33V3 %; Sandnes antager imidlertid ud fra nyere påtegninger og senere
jordebøger, men først og fremmest tiendepengeskattemandtallet 1520, at øde
procenten i det næste par menneskealdre steg til 56, vel vidende, at m ini
maltallene for ødelægningen derved forandres til maximaltal37. I

andre

norsk-svenske undersøgelser har man derimod holdt sig til minimaltallene.
Således har Hasund bl. a. beregnet ødefrekvensen for Kastelle klosters gods i
Ranrike 1485 til 10,4 % 38. F o r årene 1480-98 foreligger fra Vårend en
frekvens på

13,9%,

1502 fra Vadstena klosters gods en frekvens på

15% , og disse procenter betegnes af Lars-O lof Larsson39 og Lars-Arne
Norborg40 som minima; disse to svenske forfattere opgiver altså at præci
sere ødelægningens virkelige intensitet41.
Fo r Danmarks vedkommende har C. A . Christensen42 konstateret, at
1 0% af Roskilde bispestols jordegods lå øde omkring 1370, men lægger
hertil 20 %, fordi en sammenligning mellem Roskildebispens jordebog og
kilder fra nyere tid viser en reduktion af gårdtallene på ialt ca. 30 % 43.
Heroverfor har Svend Gissel anført, at de sjællandske tal fra 1370 indbe
fatter et stort antal gårdsæder, som på det angivne tidspunkt ikke var gård
besiddere, men husmænd, egentlig endda uden jord, hvorfor reduktionen
langtfra kan have haft det angivne omfang; der ses da også i adskillige
landsbyer en tydelig stabilitet i antallet af landboer. Gissel tilføjer, at gård
tallene ikke siger særlig meget om omfanget af den dyrkede jord44.
E r således alle implicerede forskere enige om, at de fra middelalderlige
kilder hentede ødegårdstal er minimaltal, er der dyb uenighed om, hvilken
konsekvens der bør drages af denne iagttagelse. Inden for Det nordiske
Ødegårdsprojekt synes man ganske vist overalt nået frem til den opfattelse,
at det må være berettiget at måle de store linjer i udviklingen ved sam-
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menligning mellem kildestof fra middelalderen (1400-, 1300-eller helst 1200tallet) og fra nyere tid (helst 1500-tallet); men medens man i dansk og
svensk bebyggelseshistorisk tradition indtil 1968 har foretrukket en sammen
ligning af samme gods til forskellige tider og kun nølende giver afkald på
samtidigt belæg for middelalderbebyggelserne, kræver regionalanalyserne i
norsk udformning en rekonstruktion.
Her er Andreas Holmsen den store læremester, idet han »som den første
historiker konsekvent udnyttede det vældige materiale i O luf Rygh’s Norske
Gaardnavne i denne sammenhæng, satte det i relation til jordfund og land
skyld og betragtede det på en landskabelig og agrarøkonomisk baggrund.
Denne Holmsens metode optræder tildels i bogen om Sogn 1937, fuldt udviklet
i Eidsvoll bygds historie 1941 og med forøget stringens i undersøgelsen af
Osloherad 196345. M ed Holmsen kommer det topografiske moment ind i
studiet af agrarkrisen, og det bliver for alvor til ødegårdsforskning«46. Den af
Holmsen udviklede regionalundersøgelse har dannet forbilledet for Sandnes’ analyse af Trøndelag og søges nu inden for Ødegårdsprojektets rammer
tillempet de danske og svenske principper. Fra dansk og svensk side har
man i store træk fastholdt, at en væsentlig middelalderlig kildefrekvens må
være en forudsætning for udvalget af områder til punktanalyse, hvorimod
projektets norske medarbejdere lægger større vægt på den geografiske repræ
sentativitet47.
Hovedprincipperne for Sandnes’ rekonstruktion af et højmiddelalderligt be
byggelsesmaximum er 1), at alle gårde, som er nævnt i skriftlige kilder
før ca. 1600, har eksisteret i højmiddelalderen, og 2), at gårde, som først
nævnes efter 1600, ligestilles med de under 1) omtalte, hvis stednavne
endelser indicerer rydning senest i højmiddelalderen, samt hvis arkæologiske
fund, landskyld, topografiske forhold eller ejendomsforhold taler for dette;
metoden forudsætter, at der ikke skete nogen virkelig nyrydning mellem ca.
1350 og 160018. Gissel har i en anmeldelse af Sandnes’ værk om Trønde
lag kritiseret forfatterens anvendelse af disse principper. A d 1) har Gissel
ytret tvivl om, hvorvidt alle stednavne i den middelalderlige hovedkilde, A s 
lak Bolts jordebog, kan betragtes som bebyggelsesnavne. De tvivlsomme
navnegårde måtte i så fald være nogle af de 1435 ubygslede gårde, som tit
bærer navne på -eng eller -sætr, ofte anføres uden »gammel landskyld« og i
adskillige

tilfælde

er

sporløst

forsvundne49. Sandnes

har

i

en replik50

erkendt, at visse af jordebogens navne må anses for naturnavne, men fin
der ikke, at der kan rejses tvivl om mere end 10-12 af ialt ca. 4.000 nav
negårde, hvorimod Gissel betragter de fremlagte tilfælde som eksempler på
en langt hyppigere foreteelse51. A d 2) mener Gissel, at Sandnes’ datering
af stednavne ad arkæologisk, statistisk og topografisk vej ikke yder samme
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sikkerhed som belæg i samtidige skriftlige kilder52, og viser hen til Johan
Sveinung M o ’s skelnen mellem sikre, sandsynlige og mulige højmiddelal
dergårde som en mulig løsning på problemet53. Sandnes er i sit svar af
letforståelige grunde ikke gået ind i en detaildiskussion af det omfattende
emne, som han ved flere lejligheder har taget op til indgående prøvelse54,
og som fra første færd har stået på dagsordenen på projektets internordiske
møder, hvor en dansk-svensk opinion i denne sag har stået over for en
norsk. Ved en drøftelse på det nordiske ødegårdssymposium på refugiet Fugl
sang 7.-10. september 1972 blev det drøftet, hvor langt man kan komme
hinanden i møde. Omend man nok inden for projektets rammer vil følge
noget afvigende principper i de forskellige lande, må det på længere sigt
være af betydning, at der nu er indledt en nordisk debat om spørgsmålet.
Ikke mindre vigtigt er det vel, at læsere af almindelige håndbøger frem
over mærker sig den meget store principielle og numeriske difference mel
lem minimal- og maximaltal og således får mulighed for selv at vurdere
den forskellige valør, disse tal har rundt om i Norden.
Fra svensk område haves et typisk eksempel på historisk og kulturgeogra
fisk behandling af ødegårdsprocessen i samme egn, nemlig Lars-Arne N o r
borgs55 og Staffan Helm frids56 undersøgelse af Östergötland »Våstanstång«;
Norborgs fremstilling omfatter tillige Vadstena klosters gods i andre egne
af Sverige.
Östergötland »Våstanstång« er slettelandet mellem Vattern, Motalastrømmen og Stångå; af større lokaliteter mærkes Linköping stad mod øst, V a d 
stena mod vest og Skånninge i midten. Bygdens 9 herreder har nutildags et
agerareal på mere end 2A af overfladen, hvilket kun er tilfældet med 2,5 %
af hele Sverige; heraf ligger 10°/o i nærværende egn og 50 % i Syd
vestskåne og Halland. M o d syd strækker skovbygden sig ind i undersøgel
sesområdet57.
Grundstammen i Norborgs materiale er Vadstena klosters jordebøger fra
årene 1447, 1466, 1480 og 150258, samt uudgivne jordebøger fra 1450,
1457 og 1461. De herfra hentede ødebelæg må betragtes som minimal
tal, når de sættes i relation til godskompleksets samlede gårdtal. De i mate
rialet givne muligheder for et kronologisk studium af ødegårdsprocessen søges
som påpeget af Jörgen

W eibull59 og Lars-O lof Larsson60 kun

i ringe

grad udnyttet af Norborg, hvilket kan undre, da der forud for jordebøgerne
findes en anselig række af adkomstdokumenter tilbage til 1370, hvorfor det
samlede kildemateriale antagelig er fyldigere end for noget andet godskom
pleks i Norden. På Helm frid har det virket så overbevisende, at de fleste
bebyggelser efter hans mening findes nævnt første gang i 2. halvdel af 1300tallet61. Larsson betvivler imidlertid, at de middelalderlige adkomstdoku-
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menter kvalitativt og kvantitativt giver tilstrækkelige holdepunkter for et kro
nologisk studium af ødegårdsprocessen, men mener dog, at et forsøg i hvert
fald af metodiske grunde burde gøres62.
Helm frid forsøger at jævnføre middelalderkildeme med kronjordebøger,
kortmateriale etc. fra nyere tid og for så vidt at beregne maximaltal for øde
lægningen. T il dette formål inddrager han ikke alene eksempler på »Totale
Ortswüstung«, ialt ca. 3063, men som eksempler på »Partielle Ortswüstung«
tillige »utjordar« og »tvebolade« gårde i de senere kilder64. A t »utjordar«
ofte svarer til forsvundne gårde, er senere på overbevisende måde godtgjort
af Larsson, som også har fremdraget andre ødeindicerende betegnelser i
1500-tallets jordebøger65. Antallet af »utjordar« er betydeligt i området, i
herrederne Gullberg, Göstring og Lysing gennemsnitlig 25,43 %, såfremt
1540-tals-jordebøgerne benyttes, og 17,87 % (23,9 %> med inddragelse af
»ängar« (»utängar«), »åkrar«, »torpstäder« og »tomter«), hvis der regnes
efter 1560-tals-jordebøgerne66. Efter Larssons beregning er frekvensen af
»utjordar«, »tomter« etc. normalt betydeligt ringere 1540 end 1560 og efter
hans opfattelse for lav67.
Som ovenfor, s. 7, anført regner Norborg med en ødefrekvens på 15 %
på Vadstena-godset som helhed. Norborgs tal for Västanstång er vanskelige
at meddele p. gr. a. hans henvisningers summariske karakter; men de andra
ger i året 1502 for hele Östergötland kun 4,26% (med en anden bereg
ning ca. 3 °/o) af samtlige landejendomme tilhørende klostret, hvilket for så
vidt underbygger hans konklusion, at de centrale slettebygder i Sverige, her
under Östergötland, kun i meget begrænset omfang er blevet ramt af ødelæg
ningen, hvorimod det er gået hårdere ud over kuperede og skovrige egne68.
Som det ses af Helmfrids og Larssons ovennævnte tal, er billedet ved deres
inddragelse af senere tiders materiale i væsentlig grad blevet ændret, omend
Helm frid alligevel tilslutter sig Norborgs ovennævnte konklusion69. Larsson
understreger70, at Helm frid ikke har foretaget en systematisk udnyttelse af
materialet vedrørende Östergötland, og efterlyser en kronologisk fixering af
processens forløb. Det er værdifuldt, at nu både svenske historikere og
kulturgeografer har taget ødegårdsstudiet af dette område op. E t nyt bidrag
til diskussionen er et i 1972 udkommet værk af Lars-Olof Larsson71. Der
må stilles store forventninger til den fortsatte tværfaglige diskussion i Sverige
på dette felt, eventuelt udvidet til flere fagområder72. Nordisk »ødeby«-studium i Sydskandinavien kan kun gennem bredt anlagte analyser nå videre
frem73, hvadenten det sker i intern eller ekstern vekselvirkning mellem me
ninger og fag.
M ed henblik på den vanskeligt gennemførlige periodisering af ødegårds
processen har man især søgt at udnytte diplommaterialet, på grundlag af hvil-
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ket følgende tal for ødelægningen er fremlagt af henholdsvis S. Hasund74
og C. A. Christensen75:
Norge

Danmark

F ø r 1350...................

43 gårde

1361-1380_____

1351-1400 ................

16

-

1380-1400_____

1401-1450 ................

23

-

1401-1420....

1451-1500 ................

92

-

1501-1570 ................

275

-

33gårde
103

10,6 %

-

15,7 %

-

26,0 %

1421-1440_____

92 -

17,4 %

1441-1460_____

43 -

8,0 %

264

De optalte tilfælde af uspecificeret ødegods viser samme billede.

Medens endnu Halvard Bjørkvik i sin norske rapport til historikermødet i
Bergen 196476 og senere77 finder den tidsmæssige fordeling af de norske
ødegårdstal så interessant, at han først regner med en kulmination efter år
1500, har Jørn Sandnes derimod præciseret, at antallet af ødegårde i virke
ligheden intet siger om ødegårdsintensiteten uden at blive sat i relation til
det

totale

antal i

det

samme

materiale78. H er er C. A .

Christensen

gået endnu et skridt videre, idet han kræver ødegårdstallet sat i relation til
ikke alene det totale antal gårde, men til det antal gårde, der i diplomerne
udtrykkeligt angives som besatte, og det er denne relation hans procentsatser
viser. I betragtning af diplomernes i bedste fald usystematiske omtale af
ødegårde er der næppe tvivl om, at Christensens opfattelse betyder en vigtig
metodisk landvinding.
C.

A . Christensen daterer ødegårdstallets kulmination til de første årtier

af 1400-tallet, medens Lars-Arne Norborg79 regner med århundredet 1350—
1450 som ødegårdsprocessens kronologiske tyngdepunkt. S. Hasund som
senere Johan Schreiner80 og Jørn Sandnes81 mener derimod, at ødeprocen
ten efter 1450 var stigende endnu et stykke tid, og Andreas Holmsen fremhæ
ver, at det tog Norge meget længere tid end Danmark og Sverige at komme på
fode igen82.
Peger således ødegårdstallet mod en i forhold til Den sorte Død meget sen
datering af agrarkrisens højdepunkt, synes andet materiale i højere grad at
fremhæve pesten som den store ulykkesbringer.
Som ovenfor (s. 4) omtalt var S. Hasund den første, som benyttede jord
priserne til at belyse den økonomiske udvikling i Norden i senmiddelalderen,
idet han for Vestlandet i Norge beregnede, at prisen pr. jordenhed (måneds
matbol) omkring 1350 faldt til 40,9 °/o af sin tidligere højde83. Senere er
undersøgelsen udvidet, således af Asgaut Steinnes til Romerike84 og af Jørn
Sandnes til Trøndelag85, og disse egne viste samme billede som Vestlandet.
For Danmarks vedkommende foretoges tilsvarende studier af C. A . C h ri
stensen86 og Aksel E. Christensen87, og nedgangen dateredes her til ca.
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134088. I Sverige er der tegn til et vistnok forbigående prisfald efter Den
sorte D ød89; men det egentlige jordprismateriale viser at en mere varig
konjunkturændring først indtrådte i tiden 1400-142090.
Fra ca. 1390 har jordpriserne i Danmark og Norge en stigende tendens,
som fra ca. 1400 bliver stabil eller vigende.
T il vurdering af jordprismaterialet som helhed skal indledningsvis anfø
res Andreas Flolmsens rammende karakteristik, der ganske vist kun tager sigte
på hans eget land: »Jordprisene gir oss full visshet for at en økonomisk kata
strofe av fantastiske dimensjoner rammet Norge i umiddelbar tilknytning til
manndauen. M en ellers er disse opgavene avgjort den minst utsagnskraftige
del av det svære tallmaterialet som forteller om følgene av sammenbruddet.
De enkelte prisene er nemlig uhyre skiftende, og det samlede antall bevarte
skjøter med brukbare priser er svært lite. De utregnede gjennomsnittene gir
derfor rom for betydelige feil«91. Materialet er ikke sjældent af så ringe om
fang i forhold til sin spredning, at det må være risikabelt at bygge derpå.
Dette gælder priserne fra de norske landskaber Trøndelag og Romerike,
men i realiteten også dem fra Danmark som helhed, fordi man her med tvivl
som ret har føjet pantesummer til salgssummerne92. Endvidere er omregnin
gerne til værdienhederne kyrlag (i Vestlandet efter 1400) og mark sølv (i
Danmark før 1330) behæftede med alvorlige metodiske svagheder93. H er
til kommer imidlertid for Danmarks og Sveriges vedkommende, at man først
efterhånden er blevet klar over den rolle, sølvets egenværdi har spillet94.
Sluttelig må anføres, at de danske salgs- og pantesummer er behæftede
med momenter (beliggenhed, prioriteringsforskel, pantets varighed), som
gør dem delvis inkommensurable i nærværende forbindelse95.
M å der således, og dette gælder i særlig grad Danmark, sættes spørgs
målstegn ved jordprismaterialets anvendelighed, resterer dog den kends
gerning, at det i hvert fald i Norge placerer Den sorte Død stærkt i sammen
hængen. I Danmark derimod indicerer ikke alene jordpriser, men også øde
lægning, at nedgangen er begyndt tidligere, antagelig allerede inden år
130096. Omend det nok ad forskellige veje lader sig fastslå, at pesten såvel
i Danmark97 som også i Sverige98 har spillet sin rolle, kan det altså ikke være
den, der har sat krisen i gang i Danmark. Selv i Norge har der iøvrigt været
rejst tvivi på dette punkt, idet Johan Schreiner daterer landflugt og øde
gårdsproblem tilbage til ca. 1250". Den almindelige opfattelse i Norge går
imidlertid ud på, at ødegårdene ikke har været noget alvorligt problem før
1350100. Dog har Andreas Holmsen i 1971 givet udtryk for den opfattelse,
»at det bare var på Østlandet svartedauen kan ha betydd et klart omslag
i utviklingen; i Trøndelag og sannsynligvis store deler av Vestlandet begynte
en tilbakegang eller stagnasjon i jordbruket og folkemengden tidligere«.
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(Audun Dybdahl: Høymiddelalderens bosetningsmaksimum ved poengberegning, 1972 (utrykt), s. 22).
I Eriks sjællandske Lov, som med nogle årtiers margin kan dateres til ca.
1250101 behandles ejendomsretten til øde torper og øde udmarksjorder102,
og dette er det ældste vidnesbyrd om, »at landet ikke længere formåer at
udfylde rammerne«103. Det kan i denne forbindelse anføres, at lettelser i
de danske bønders ordinære ydelser til det offentlige hånd i hånd med en
kraftig pengeforringelse tager fart fra ca. 1260, hvilket normalt tilskrives privilegiepolitik og krigstilstand104; hvorvidt disse omstændigheder tillige kan
tjene til belysning af den almindelige økonomiske udvikling, skal der ikke
tages stilling til her. Nedsættelsen af landgilden tog efter det hidtil forelig
gende først sin begyndelse efter år 1300.
A f det her anførte turde fremgå, at agrarkrisen ikke er fremkaldt af en
enkelt faktor, men af et årsagskompleks bl. a. omfattende Den sorte Død;
dette må stå klart alene af kronologiske grunde. Fo r Danmarks vedkom
mende er der næppe tvivl om, at dele af landet over en længere periode er ble
vet ramt af vandringen mod Øresund105, samt i en kortere tid inden Den
sorte D ød af krigene med holstenerne106, Sønderjyllands vestkyst også af
stormfloder107. Hvad der har været den dybere årsag til de vandringer, der
med større eller mindre klarhed kan konstateres ikke alene i Danmark,
men ligeledes i Norge og Sverige, står derimod hen i det uvisse, og det må
være en af Det nordiske Ødegårdsprojekts mest påtrængende opgaver at give
en plausibel forklaring herpå.
Da krisen ikke har hærget alle egne lige hårdt, har man i nogen tid haft
opmærksomheden henvendt på de geografiske variabiers mulige indflydelse,
og en lille dansk-svensk arbejdsgruppe har i de senere måneder søgt at danne
sig et overblik over de herhenhørende momenter, som derefter så vidt gørligt
vil blive prøvet mod de sparsomme og ofte utilstrækkelige kilder. M an vil
i denne forbindelse beskæftige sig med bl. a. højde over havet, afstand til
lokale og regionale centre, terræn- og jordbundsforhold, samt klimatiske
forhold. Disse undersøgelser foretages i Danmark i nøje sammenhæng med
en minutiøs kortlægning af nedlagte såvel som bestående bebyggelser og
marker set på baggrund af kulturlandskabet, som det fremtræder i 1600- og
1700-tallets langt rigere materiale. M ed udgangspunkt i geografiske variab
ler m. v. vil endelig den økonomiske baggrund og udvikling blive søgt belyst.
Det materiale, som står til rådighed ved bedømmelsen af de enkelte fak
torers indbyrdes vægt i agrarkrisen, består foruden af oplysninger om øde
gårde og ødebyer først og fremmest af data vedrørende landgilden. Især fra
svensk side er det blevet betonet, at ødelægningen er sidste stadium af en pro
ces, hvis tidligere trin kan iagttages ved landgildenedsættelser108. Der er
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imidlertid ikke enighed om, hvorledes disse reduktioner skal fortolkes. Over
for det primære synspunkt, at nedgangen i landgilden er en rent negativ fore
teelse fremkaldt af et mindsket udbud af arbejdskraft109, er det fremhævet,
at nedsættelsen af hovedlandgilden (korn, smør, penge) er blevet helt eller
delvis udlignet ved pålæg af andre afgifter110. Der kan således rejses tvivl
om, hvorvidt der er sket en ændring af ejendommens brugsværdi for godsejer
og bonde, især hvis det antages, at driften er blevet helt eller delvis omlagt
fra agerbrug til kvægavl; denne tvivl, som kun kan have relevans for dele
af Norden (således næppe i Norge), gælder såvel forandringerne i landgil
den som ødelægningen. Medens det om øde sjællandske bymarker yderligere
kan betvivles, om ejendomsretten dertil virkelig er blevet opgivet111 eller
blot omtvistet, synes det sikkert, at kulturlandskabet på tilsvarende steder
i norske og svenske skove eller på jyske heder så godt som helt er tilbagegi
vet naturen, hvorimod der i mere frugtbare norske egne fortrinsvis kan
konstateres overgang fra agerbrug til kvægavl, en udvikling, der heller ikke
forekommer usandsynlig i Sverige112. Det må imidlertid pointeres, at disse
iagttagelser fortrinsvis bygger på tilstanden i 1600- og 1700-tallet, samt at
krisens følger for det sjællandske kulturlandskab ikke nødvendigvis medfø
rer, at en omlægning af landbruget (f. eks. til trevangsbrug og vangelag)
fra først af har haft driftsøkonomiske motiver113. De såkaldte »Ballungen«
(sammenlægninger af bebyggelser), som er iagttaget bl. a. på Falster114,
behøver ikke at være opstået før omkring år 1500. Så meget synes imidlertid
at stå fast i både Danmark, Norge og Sverige, at de store, gamle landsbyer
og gårde har klaret sig bedst, og at tilbagegangen er mest udtalt i marginal
bygderne. Utvivlsomt er der samtidig med kontraktionen forekommet ny
eller udvidet bosættelse på steder, der nød godt af jomfruelig jord og gunstig
beliggenhed, samt fiskeri og bjergværksdrift.
På dette højst generelle grundlag må man i de kommende år arbejde
videre. Det eksakte norske forskningsoplæg skulle gerne føre til visse kon
krete nordiske resultater.
NOTER
Der er benyttet følgende forkortelser:
DHT

(Dansk) Historisk Tidsskrift

DN

Diplomatarium Norvegicum

KL

Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder

NGL

Norges gamle love

NHT

(Norsk) Historisk Tidsskrift

SHT

(Svensk) Historisk tidskrift

1 Norges historie fra de eldste tider til 1660, 1939, s. 269 f.; 3. udg. 2. oppl., 1964,
s. 331 f.
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2 Jerker Rosén, Sveriges historia I. Tiden före 1718, 3.uppl., 1969, s. 208 f.
3 E rik Kjersgaard, Borgerkrig og Kalmarunion. Politikens Danmarkshistorie bd. 4,
1963, s. 306.
4 Ein o JutiLkala, Bonden i Finland genom tiderna, 1963, s. 94 ff. Jfr. A rvo M . Soininen i Problemer i nordisk historieforskning, 1964, s. 32 f.
5 E rik Kjersgaard, anførte værk s. 304; Jerker Rosén, anførte værk s. 208.
6 Jørn Sandnes, Ødetid og gjenreisning, 1971, s. 94.
7 Beretning om det nordiske historikermøte i Bergen 10.-13. august 1964, 1966, s. 27.
8 I Beretning om Norges Landbrukshøiskoles virksomhet 1918-1919. Genoptrykt i Or
Noregs bondesoge. Glytt og granskingar II, 1944, s. 82-161.
9 Om Folkemængden i Danmark i det 13. Aarhundrede. D H T IV, s. 1-52.
10 Det norske Folks Historie IV, I, s. 439 f. Se endvidere 2. Hovedafdeling, I. s. 889 f.
11 Aksel E. Christensen, Danmarks befolkning og bebyggelse i middelalderen. N o r
disk K ultur II, 1938, s. 34.
12 Kirketallet og Folketallet i Danmark i det 13. Aarhundrede. D H T 6. rk. II, s. 318.
13 Sveriges skattskyldighet under Rom. Svensk Tidskrift 1870, s, 205 ff.
14 Sveriges Medeltid I, s. 59 ff.
15 T il Oplysning om Folkemængdens Bevægelse i Norge fra det 13. til det 17. A a r
hundrede. N H T 2. rk. III, s. 281 ff.
16 Statsmakt och statsfinans i det medeltida Sverige. Göteborgs Högskolas Årsskrift
X L V I , s. 8-12.
17 Anførte værk, s. 12.
18 Norges folk i middelalderen. Nordisk K ultur II, s. 89.
19 N H T 47, s. 280 f.
20 I hovedsagen på grundlag af Rygh’s Norske Gaardnavne; se videre nedenfor.
21 Multiplikanten 1,5 bygger på en lang række data i kilderne; men de regionale kvo
tienter er dog »nokså runde og arbitrære« (Sandnes, anf. afh., s. 276); Kåre Lunden
har (N H T 48) i en undersøgelse Om gardtal og folketal i Noreg ca. 1340 og ca.
1665 kritiseret tallene for brugsdelingen i visse dele af landet. M ultiplikanten 6
anerkendes af flere forskere, men hviler på et væsentlig løsere grundlag (Sandnes,
anf. afh., s. 278 ff.).
22 Der kalkuleres af Holmsen med tab af halvdelen af bondebefolkningen eller mere
(Norges historie I, 1939 s. 274; 1964 s. 337), og Sandnes’ resultater forandrer ikke
meget ved denne opfattelse.
23 D N IV, 3.
24 N G L II, s. 431. - Jfr. Jørn Sandnes: Ødetid og gjenreisning 1971, s. 61.
25 Fuld sikkerhed for forholdstallenes konsekvens haves dog ikke. Jfr. Halvard Bjørkvik: Skipreide. K L X V , 1970, sp. 546-551, med litteraturliste.
26 E rik Lönnroth: Statsmakt och statsfinans, 1940, s. 12-27; jfr. Y . Briloth: Den påfliga beskattningen af Sverige, 1915, s. 339 f. Lars-O lof Larsson: Det medeltida
Värend, 1964, s. 80 f. Lars-O lof Larsson: Kronans jordeböcker från 1500-tallet och
den senmedeltida ödegårdsprocessen. Några synpunkter på terminologi och re
trospektiv metod. S H T 1970, s. 27. Lars-O lof Larsson: Översikt över det svenska
forskningsläget inom projektets arbetsfält. Det nordiske Ødegårdsprosjekt. Publikasjon nr. 1. Nasjonale forskningsöversikter, 1972, s. 195, 215.
27 Se især Aksel E. Christensen: Danmarks befolkning og bebyggelse i middelalderen,
1938, s. 20 f., 41 f.; Aage H. Kampp: The Agro-Geographical Division of Denmark
and the Tim e Factor. (Dansk) Geografisk Tidsskrift 66. bd., 1967.
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28 Aksel E. Christensen, anførte sted; Andreas Holmsen: Norges historie I, 1939, s.
212 i., 3. udg. 2. oppl., 1964, s. 299, 337; Jørn Sandnes: Ødetid og gjenreisning,
s. 198 ff.
29 Det medeltida Värend, s. 176 f. Den svenske debat' står i nøje sammenhæng med
problematikken omkring forholdet mellem agerbrug og kvægavl, der også har spil
let en betydelig rolle i norsk forskning; herom henvises til det følgende.
30 Statsmakt och statsfinans, s. 27-29, 208.
31 Storföretaget Vadstena kloster, 1958, s. 188 ff.
32 Anførte værk, s. 160 f., 176, 181.
33 Se herom Lars-Am e Norborg i Problemer i nordisk historieforskning, 1964, s. 69 f.
34 Se Andreas Holmsen: Det nordiske ødegårdsprosjekt, S H T 1971, specielt s. 545.
35 Ikring mannedauden, s. 52.
36 Norges historie I, 1939, s. 272; 1964, s. 335.
37 Ødetid og gjenreisning, s. 133, 138 ff., 158.
38 Ikring mannedauden, s. 53; se også Halvard Bjørkvik: Problemer i nordisk historie
forskning, s. 50.
39 Det medeltida Värend, s. 157.
40 Storföretaget Vadstena kloster, s. 172.
41 Jfr. Lars-O lof Larsson, anførte værk, s. 158. Senere har Larsson forsøgt at ind
drage eftermiddelalderligt materiale; se herom nedenfor.
42 Problemer i nordisk historieforskning, s. 17.
43 Jfr. D H T 12. rk. I, s. 277 f., hvor antallet af bevarede bygte gårde sættes til 71,8
pct.
44 Landgilde og udsæd på Sjælland i de store mageskifters tidsalder. Retrospektive
studier i landbo- og bebyggelseshistorie, 1968, s. 274 f.
45 Ødegårder i Osloherad. St. Hallvard X L I, 1963, 1964, s. 289-338. - Desertion of
Farms around Oslo in the Late M iddle Ages. The Scandinavian Economic History
Review X, 1962, s. 165-202.
46 Svend Gissel i N H T 1972, s. 186.
47 Længst i denne retning går Kåre Lunden, som af statistiske grunde har foreslået
valg ved lodtrækning mellem en række småområder inden for hver landøkonomisk
zone (Fremlegg til utval av granskingsområde i Noreg, 1970 (utrykt)). Lundens
forslag har ikke fundet tilslutning inden for den norske projektledelse.
48 Ødetid og gjenreisning, s. 32 f.
49 N H T 1972, s. 188 f.
50 Sst., s. 203 f.
51 N å r Sandnes i sin begrundelse fremfører, at de norske jordebøger principielt ikke
(som de danske og svenske) meddeler konkrete jonlparter men ideelle skyldparter
(af navnegårdene), og for de sydskandinaviske jordebøgers vedkommende henviser
til den lundensiske paltebog, må det hertil bemærkes, at de danske middelalder
kilder også som regel anfører ideelle skyldparter (af landsbyerne), omend disse
skyldparter da som senere har bestået af konkrete jordparter. Modsætningen mel
lem det norske »skyldeiesystem« og det danske-svenske ejendomssystem (se herom
Holmsen i S H T 1972, s. 542) bør ikke stilles for skarpt op.
52 N H T 1972, s. 192 ff. Som udgangspunkt for sin argumentation benytter Gissel V i
beke Christensen og J. Kousgård Sørensen: Stednavneforskning I, 1972. Sandnes
bemærker ( N H T 1972, s. 205) om de to danske stednavneforskeres metodiske prin
cipper følgende: »En slik teoretisk klargjøring har vel sin interesse. Men jeg er mer
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og mer kommet til at det her er vel så viktig å få fastslået grensene for den erkjendelse vi kan nå fram til gjennom rent1 språklig-filologisk stedsnavnforskning. U t 
over disse grenser kan den »rene« navneforsker ikke hjelpe oss synderlig mer enn
en gårdbruker eller tannlege. De historiske dateringskriterier må testes gjennom
bosetningshistoriska granskinger . . .«
53 Johan Mo: Agrarkrisa. Åsen i Nord-Trøndelag, 1970 (utrykt). Se senere Audun
Dybdahl (i samråd med Jørn Sandnes): Høymiddelalderens bosetningsmaksimum
ved poengberegning, 1972 (utrykt).
54 Sandnes henviser N H T 1972, s. 206, til sin artikel i Heimen X I V 1967, s. 3-20:
K ilder til busetningshistorien i eldst'e tida.
55 Storföretaget Vadstena kloster. Studier i senmedeltida godspolitik och ekonomi
förvaltning, 1958. Om Lars-O lof Larssons senare indlæg se nedenfor.
56 Östergötland »Våstanstång«. Studien über die ältere Agrarlandschaft und ihre
Genese. Geografiska Annaler X L I V , 1962, s. 277 + kortbilag.
57 Helm frid, anførte værk, s. 2 f .
58 Vadstena klosters jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker utg. . . .
genom Carl Silfverstolpe. Historiska Handlingar X V I: 1, 1897. Samling utg. av
Svenska Fomskriftssällskapet. - Se tillige Anna Larsson: Vadstena klosters äldsta
jordeböcker. Samling utg. av Svenska Fornskriftssälskapet, 1971. Jeg takker arkivar
Thelma Jexlev for henvisning til sidstnævnte publikation. - Nogle af de bevarede
jordebøger medtager ikke området »vestan Stang«.
59 Ödegårdar och avradssänkning i senmedeltidens Sverige. Studier i Vadstena klosters
jordeböcker. Scandia X X V , 1959, s. 100 f.
60 Det nordiske ødegårdsprosjekt. Publikasjon nr. 1. Nasjonale forskningsöversikter,
1972, s. 198.
61 Anførte værk, s. 77.
62 Nasjonale forskningsöversikter, s. 198.
63 Anførte værk, s. 78-82.
64 Anførte værk, s. 86-93.
65 S H T 1970, s. 27-40.
66 Gårdtallet, som med henblik på procentberegningen er sammenlagt med antallet af
»utjordar« etc., er hentet fra 1560-årene (Larsson i S H T 1970, s. 33); det findes
ikke meddelt hos H elm frid (anførte værk, s. 87 f.). løvrigt bemærkes det af H elm 
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samt at en ødegård undertiden kan deles i flere »utjordar« (anførte værk, s. 87, 90;
jfr. Larsson i S H T 1970, s. 37 n. 1).
67 S H T 1970, s. 39 f.
68 Storföretaget Vadstena kloster, s. 186, jfr. tabel 2, s. 292. M ø lle r o. 1. medregnes
ikke.
69 Anførte værk, s. 83.
70 Nasjonale forskningsöversikter, s. 201.
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i nærværende sammenhæng.
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Ortnamnsarkivet, Uppsala, hvorfra omfattende afskrifter tillige er tilgået projektet
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ning er marginaljordsproblemet opstået med torpdannelsens ophør omkring år
1200 (Anf. afh., s. 342, 345).
104 Om immunitetens udvikling se Aksel E. Christensen: Kongemagt og aristokrati.
Epoker i middelalderlig dansk statsopfattelse indtil unionstiden, 1945, s. 102-107.
- Jfr. Jerker Rosén: Frälse i Kulturhistorisk leksikon IV, sp. 671-674, 685-687.
105 C. A. Christensen i Problemer i nordisk historieforskning, s. 22. - Samme i D H T
12. rk. I, s. 306 f. Svend Gissel: Landgilde og udsæd, s. 280-283.
106 Se Svend Gissel i Nasjonale forskningsöversikter, 1972, s. 61 f.
107 Svend Gissel, Nasjonale forskningsöversikter, s. 46.
108 Lars-Arne Norborg: Ödegårdar och avradssänkning. Ett gensvar, Scandia X X V ,
1959, s. 201. - Lars-Olof Larsson: Det medeltida Värend, s. 165.
109 Se f. eks. C. A. Christensen i Problemer i nordisk historieforskning, s. 16.
110 Om kompensationsteorien se E. Ladewig Petersen i Middelalderstudier tilegnede
Aksel E. Christensen, s. 230, samt Lars-Olof Larsson i Nasjonale forskningsöver
sikter, s. 211 f., begge steder med henvisning til vedkommende litteratur.
111 C. A. Christensen i Problemer i nordisk historieforskning, s. 11 med henvisning
til D H T 12. rk. I, hvor emnet (striden om ejendomsretten til det øde Kunderslevs
mark) er specielt behandlet s. 331, 341; jfr. Svend Gissel i Nasjonale forsknings
översikter, s. 72.
112 Andreas Holmsen: Norges Historie I, 1939, s. 274; 1964, s. 420 f. - Lars-Arne
Norborg: Storföretaget Vadstena kloster, s. 178. - Lars-Olof Larsson: Det me
deltida Vårend, s. 176 f. - Jørn Sandnes: Ødetid og gjenreisning, s. 198.
113 Svend Gissel: Landgilde og udsæd, s. 284; nærværende forfatter, som lægger vægt
på strukturelle og kulturgeografiske følger af krisen, bestrider ikke, at udviklingen
i første række kan have været bestemt af negative faktorer.
114 C. A. Christensen: Falsterlistens tal og talforhold samt deres tolkning. D H T 12. rk.
IV, 3, 1970, s. 417-420.

L I T T E R A T U R O M D E T N O R D IS K E Ø D E G Å R D S P R O J E K T :
Andreas Holmsen og Knut Johannessen: Det nordiske ødegårdsprosjekt, Heimen 1971,
s. 223-233.
Andreas Holmsen: Det nordiske ødegårdsprosjekt, S H T 1971, s. 533-550.
Det nordiske ødegårdsprosjekt. Publikasjon nr. 1. Nasjonale forskningsöversikter. Ved
Halvard Bjørkvik, Audun Dybdahl, Svend Gissel, Ein o Jutikkala, Lars-Olof Larsson,
Wolfgang Prange, Magnüs Stefansson og Björn Teitsson. Med
Holmsen. 1972.
Manuskriptet afsluttet 15. september 1972.

2*

fortale af Andreas

Købmændene i Sakskøbing
og M aribo i 1700-årene
- deres økonomiske og sociale placering
AF

GREGERS

HANSEN

L o k a lt afgrænsede a rtik ler optages norm alt ikke i F o r tid og N u tid ,
men denne regel har dog været brudt, når der var tale om artik
ler med et bredt perspektiv. Redaktionen

har derfo r gerne villet

bringe fhv. k o m m u n ald irek tø r, cand. polit. Gregers Hansens studie
over købm æ nd i Sakskøbing og M a rib o . Gennem grundige analy
ser a f især skatteligninger, brandtaxationer, skifter og obligations
p ro to ko lle r er det lykkedes at kaste et skarpt lys over økonom iske
fo rh o ld i 1700-årene, hvor byernes købm ænd sk ille r sig ud som en
altdom inerende gruppe. Købm æ ndenes afstam ning og slægtsmilieu
undersøges, og det ses, at de i utrolig høj grad er indbyrdes beslæg
tede -

bilagets 11 slægtstavler viser hvorledes. D e t er stort set en

enkelt »fam ilie«, der har

været økonom isk

bestemmende i Saks

købing og M a r ib o i 1700-tallet. M a n må håbe der v il blive foreta
get tilsvarende undersøgelser oni andre byer.

Såvel indberetninger af 1735 fra lollandske byfogeder1 som en klage af
1762 fra lollandske købmænd2 fortæller om købmændenes økonomiske van
skeligheder som følge af at godsejere og deres funktionærer tiltog sig en del
af den næring, som efter lov og ret tilkom købmændene. Det synes vel godt
gjort, at godsejere og forvaltere trængte ind på købmændenes gebet, men
hvorledes var købmændene stillet sammenlignet med deres bysbørn?
Uden at tegne noget lyst billede af købmændenes forhold viser byfo
gedindberetningerne, at resten af befolkningen var ringere stillet. Men noget
mål på forskellen anføres ikke. Den undersøgelse, som her skal beskrives,
vil belyse denne forskel.23.
I afsnit I gennemgås Sakskøbings befolkning på grundlag af skattelister,
brandtaksationer og skifter, afsnit II beretter tilsvarende om Maribo, afsnit
III beskriver realkreditten i begge byer og afsnit IV handler om købmænde
nes familieforbindelser. I afsnit V drages konklusionen af undersøgelserne.
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I. Købmændenes placering blandt Sakskøbings befolkning

De kilder, som giver det social- og personalhistoriske råstof, begynder for
Sakskøbings vedkommende et stykke ind i det 18. århundrede at flyde så
rigeligt, at man ret nøje kan analysere byens befolkning i de sidste to tredje
dele af århundredet.
Der skal først på grundlag af skattelisterne redegøres for erhvervsgrupper
nes indbyrdes økonomiske stilling i 1737 og 1789. Derefter ses fra 1725 og
århundredet ud på de højest beskattedes andel i det samlede skattetilsvar og
fra 1761 på de største grundejeres og købmændenes andel i den samlede
brandtaksationssum. Og endelig betragtes skifterne.
Hovedparten af de benyttede skattelister omhandler skatten til kommu
nen - byskatten. Denne skat lignedes i Sakskøbing, som i de fleste andre
byer, med halvdelen på fast ejendom - grundskat - og halvdelen på næring
-

næringsskat. (Som det vil ses i det følgende var ligningsgrundlaget i

M aribo noget anderledes).
Basis for påligningen af den kommunale grundskat var den grundtakst taksation af grunde og bygninger - som blev foretaget til påligning af grundog lejeskat til staten efter forordning af 28. jan. 1682, en skat, som ophæve
des ved forordning af 29. dec. 1694. Det er usandsynligt at denne grundtakst
har været uforandret gennem hele det 18. århundrede. Spørgsmålet er dog
ikke undersøgt, da det er uden betydning for afhandlingens formål.
Næringsskatten pålignedes, som betegnelsen angiver, alene personer, der
drev handel, håndværk eller anden borgerlig næring. Personer i offentlig
tjeneste og folk, der levede af deres kapital, var fritaget og betalte altså
kun skat til byen, hvis de ejede fast ejendom, jvfr. Danske lov 3-6-2.
Efter at grund- og lejeskatten til staten var ophævet i 1694 betalte købstædernes indbyggere gennem hele det 18. århundrede ingen anden perma
nent statsskat end konsumtionen. M en der pålignedes ofte ekstraordinære
skatter, eengangssskatter, og flere af disse er medtaget i undersøgelsen.
Skattelisten for 17373 rummer 97 indenbysboende skatteydere, der til
sammen betalte 131 rdl. i byskat. H ertil kommer skat af 4 formentlig uden
bysboende husejere og af den på Femø boende købmand Mads Læsøe,
der havde borgerskab i byen, ialt 4 rdl., således at det samlede skattetilsvar
udgjorde 135 rdl.
Nedenfor angives de indenbysboendes fordeling efter erhverv samt for
hver enkelt gruppe det gennemsnitlige skattetilsvar:
9 købmænd

6

rdl. 3 m.

8 sk.

3 skippere

1

rdl. 4 m.

6 sk.

5 i offentlig tjeneste

1

rdl. 1 m.

4 sk.
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51 håndværkere

0

rdl. 5 m.

7 sk.

2 øltapper og værtshusholder

0

rdl. 5 m.

0 sk.

11 mænd med uoplyst erhverv4

0

rdl. 3 m.

8 sk.

8 kvinder, antagelig alle enker4

0

rdl. 1 m. 13 sk.

8 daglejere

0

rdl. 1 m.

0 sk.

97 ialt
Den store økonomiske ulighed er iøjnefaldende. De 9 købmænd betalte
45 % af de indenbysboendes skat, men inden for gruppen var der en ret
stor spredning:
3 sk.

Niels Jensen betalte

11 rdl. 0 m.

Ole Rasmussen

10 rdl. 1 m. 12 sk.

Jørgen Toft

9 rdl. 3 m. 11 sk.

Hans Christensen

6 rdl. 1 m.

Lars Rasmussen Rostocker

5 rdl. 4 m. 11 sk.

Jochum B lich 4a

5 rdl. 3 m.

2 sk.

Niels Christensen

4 rdl. 2 m.

4 sk.

Peder Jensen Bert

3 rdl. 5 m. 15 sk.

Peder Henriksen

2 rdl. 2 m. 12 sk.

4 sk.

Inden for de øvrige erhvervsgrupper var skatteyderne ret ens stillede. Blandt
de 3 skippere var Morten Jensen den største skatteyder med 3 rdl. 2 m. 3 sk.
I denne forbindelse skal peges på, at byfogedindberetningen af 1735,
som kun nævner to skippere, fortæller, at købmændene i vid udstrækning
selv fragtede deres varer, idet 7 af de i byen hjemmehørende 9 skibe - 3
små galioter og 6 små jagter - tilhørte købmændene Hans Christensen, Lars
Rasmussen Rostocker, Niels Jensen, Ole Rasmussen, Peder Jensen Bert og
den på Femø boende købmand Mads Læsøe og de to resterende skibe skip
perne Morten Jensen og Johan Hartvig. Galioterne var på 14-16 læster, jag
terne kun halvt så store. Galioterne tilhørte Morten Jensen, Lars Rostocker og Hans Christensen. Denne ejede tillige en jagt. Også købmand Niels
Caspersen Siøe, der var død, da byfogedindberetningen blev afgivet, har
ejet skib5. Dette at købmændene ejede skib er en naturlig konsekvens af, at
mange af dem - som borgerskabsregistrene udviser - er begyndt som skip
pere.
M en tilbage til skattelisten af 1737: De 5 personer i offentlig tjeneste var
byfoged Morten Hammer, byskriver Niels Rasmussen, vicedommer Espen
Tommesen, organist M ouritz Lyssing og klokker Hans Abrahamsen Mule.
A f disse betalte Hammer den største skat med 1 rdl. 5 m. 2 sk. Kun Espen
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Tommesen var sat i næringsskat. Hvad næring, han drev, vides ikke. Han
havde i 1728 løst borgerskab og havde da blot oplyst, at han »agtede
sig at ernære, hvad gud og lykken hannem i fremtiden vil tilføje«. De øvrige
fire betalte alene grundskat. De levede vel udelukkende af deres indtægter
fra tjenesten, om hvis størrelse i forhold til de øvrige indbyggeres man såle
des intet kan slutte ud fra skattelisten.
A f de 51 håndværkere betalte 3, Peter Feldbereder, skomager Morten
Hasling og tobaksspinder Samson Hansen mellem 2 og 3 rdl. i skat, alle de
andre mindre.
Kun 28 af de i byen boende 97 skatteydere betalte ikke grundskat og ejede
altså ikke hus. M en af de 8 daglejere - den dårligst stillede gruppe - var
kun een husejer. A f de 8 kvindelige skatteydere var derimod de 7 sat i grund
skat og kun i grundskat, den ottende kun i næringsskat.
1737-skattelistens

oplysninger

suppleres

gennem

Sakskøbings

byfoged

Morten Hammers indberetning af 1735. Denne indberetning er ret udførlig og
indeholder bl. a. en fortegnelse over familieoverhoveder og enlige i byen,
ialt 106 personer6, med oplysning om hver enkelts erhverv og økonomi
ske stilling. Desuden giver indberetningen sammenfattende bedømmelser
af de enkelte erhvervsgrupper.
A f de 106 personer betegnes 66 som fattige (eller armelige). Herudover er
een (klokkeren) »i ringe tilstand« og om Jørgen Snedker siges blot, at han
ikke kan fortsætte håndværket. Han må vel så antages at være nær fattigdom
men. 5 daglejere må herudover henregnes til de fattige, ialt altså 73 fattige
af 106.
Et andet supplement til 1737-skattelisten haves gennem en formueskat af
I7436a. Da der var fare for krig med Sverige, blev der ved forordning af
20. aug. 1743 pålagt forskellige ekstraskatter, herunder en formueskat på
2 %>. Skatteyderne

har

afgivet

erklæring

om

deres

formues

størrelse,

men den høje skat har nok i mange tilfælde haft for lave angivelser til følge.
Sakskøbings købmænd havde opgivet disse beløb:
Niels Jensen
Ole Rasmussen

800 rdl.
1000 rdl.

Jørgen Toft

700 rdl.

Hans Christensen

300 rdl.

Lars Rasmussen Rostocker

100 rdl.

Jochum B lich43

400 rdl.

Peder Henriksen

0 rdl.

Niels Christensen var fraflyttet byen og Peder Jensen Bert var afgået ved
døden. Købmand Hans Christian Fritscher, der 1740 havde nedsat sig i
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Sakskøbing, havde opgivet 400 rdl., købmand Chreinhoft Junior, som havde
været købmand i Nysted fra 1736 og i begyndelsen af 1743 havde nedsat
sig i Sakskøbing, 800 rdl. og skipper Morten Jensen 200 rdl. Herudover havde
meget få opgivet formue og kun meget små beløb.
Skattelisten for 17897 rummer 104 indenbys skatteydere, der tilsammen
betalte 274 rdl. 5 m. 14 sk. i byskat. N år hertil lægges grundskat af 3 ejen
domme, som var i fælleseje, formentlig blandt indenbysboende, grundskat af
en ejendom, som ejedes af udenbysboende, og næringsskat af 14 udenbys
boende skippere, fås et samlet skattebeløb af 297 rdl. 5 m. 8 sk.8
Byens 11 købmænd betalte følgende skat:
Grundskat

Tilsammen

12-4- 8

20-4- 8

Peder Wandel

7-0- 8

8-4- 5

15-4-13

Lars Junior

8-4- 7

4-2- 0

13-0- 7

Andreas Stadager

7-0- 8

5-3- 3

12-3-11

Jens Hansen

8-4- 7

2-5-15

11-4- 6

Jens Carlsdorph

2-0-13

8-3- 1

10-3-14

Jens Blichs enke

2-2- 4

6-0-12

8-3- 0

Peder Albretsen Boye

3-3- 5

2-5- 4

6-2- 9

Christen Boye

2-0-10

1-0- 2

3-0-12

Niels Just

1-5- 6

0-2- 4

2-1-10

Alexander Ballin

1-5- 6

0

1-5- 6

0

Jørgen Junior

1
o

010

Næringsskat

9-4- 4

eller gennemsnitlig

Købmandene betalte i 1789 kun 39 % af de indenbysboendes byskat mod
45 °/oi 1737.
Lægger man til købmændenes skat i 1789 den skat, som betaltes af de
øvrige i byen boende næringsdrivende uden for håndværkerstanden: 1 skip
per, 1 værtshusholder og følgende næringsdrivende, som ikke var repræsen
terede i 1737: 1 galanterihandler, 2 møllere og 2 bagere - ialt 7 personer
- kommer man op på 43 % af de indenbysboendes samlede skat, en an
del, som betaltes af 18 af 104 skatteydere, medens de 45 % i 1737 betal
tes af 9 af 97 skatteydere.
E n sammenstilling af erhvervsgruppernes gennemsnitlige skat i 1789 viser
følgende:
11 købmænd

9 rdl. 4

m. 4 sk.

7 andre næringsdrivende, jvfr. ovenfor

1 rdl. 4

m. 9 sk.

8 i offentlig tjeneste

3 rdl. 5

m. 3 sk.
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9
11

25

håndværkere

1

rdl. 5 m.

2 sk.

enker

1

rdl. 3 m.

8 sk.

daglejere

O rdl. 2 m.

O sk.

104 indenbys skatteydere.
I 1737 var den gennemsnitlige håndværkerskat 13,8%

af købmandens,

i 1789 19,1 %.
De 8 personer i offentlig tjeneste var kirurg, birkeskriver ved Berritsgård
birk. exam. jur. Johan Christian Backhausen, byfoged, postmester, exam. jur.
Christen H olm Colding, klokker Johan Friderich Kunchel, konsumtionsfor
valter O luf Olufsen, organist Frederik Ostenfeld, strandkontrollør Mathias
Rosfelder, brandmester Peiter Peitersen og trommeslageren. I modsætning
til hvad der var tilfældet i 1737 er denne gruppes medlemmer meget uens
stillet, idet Colding og Olufsen hver betalte godt 9 rdl. i grundskat, mere end
nogen anden person i byen, medens Kunchel kun betalte 3 m. 6 sk. og Ros
felder og trommeslageren, de eneste i gruppen, som foruden grundskat
betale næringsskat, ialt kun betalte henholdsvis 5 m. 2 sk. og 4 m. 3 sk.
i samlet skat.
A f de 58 håndværkere betalte 14 mere end 3 rdl. i skat. Feldbereder Jens
Hansen Sahl lå højest med et skattetilsvar på 6 rdl. 4. m. 8 sk., hvoraf 4
rdl. 3 m. 14 sk. var grundskat.
Antallet af håndværkere var nogenlunde det samme som 50 år tidligere,
men fordelingen på fag var anderledes:
1737

1789

14

25

Skrædere

5

Handskemagere

Skomagere

1737

1789

Pottemagere

1

1

3

Bødkere

2

1

3

3

Tobaksspindere

4

0

Vævere

2

2

Murere

1

3

Hattemagere

1

0

Tømrere

0

4

Parykmagere

0

1

Snedkere

8

4

Feldberedere (garvere)

1

2

Smede

5

4

Farvere

0

1

Giarmestre

1

1

Sadelmagere

1

2

Kobbersmede

1

1

51

58

Drejere

1

0

ialt

Det virker ret forbløffende, at der i 1789 var 25 skomagere, at altså mere
end hver fjerde af de i byen boende mandlige skatteydere var skomager.
Herudover skal peges på, at tobaksspinderfaget, som i 1737 havde 4 ud-
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øvere, synes forsvundet i 1789, hvorved dog bemærkes, at Niels Just, der i
skattelisten for 1789 er opført som købmand, i 1786 andetsteds betegnes som
tobaksplantør9.
1789-skattelistens 9 enker betalte kun grundskat. A f de 11 daglejere betalte
8 kun næringsskat, 2 kun grundskat. A f samtlige 104 indenbys skatteydere
var der kun 31, der ikke betalte grundskat, altså nogenlunde det samme for
hold som i 1737.
Ved en sammenligning mellem antallet af erhvervsudøvere i de forskel
lige grupper i 1737 og i 1789 må man være opmærksom på, at der i 1737
var 11 mænd, hvis erhverv var uoplyst, medens i 1789 alle er grupperet
efter erhverv. Og man må være forsigtig med af skattetallene at drage
for vidtgående konklusioner m. h. t. personernes økonomiske stilling. Hver
ken skønnet over skatteevnen eller evnen til at skjule den kan tænkes at have
været ganske ens i to år med 50 års mellemrum.
Befolkningens økonomiske forhold i 1789 belyses yderligere gennem en
ekstraskatteliste, idet der ved forordning af 11. marts 1789 blev pålagt
ekstraskatter til staten - ligesom i 1743 under fare for krig med Sverige10.
Det drejede sig dels om en formueskat på Vi %>, dels om en skat på
5 °/o af indtægt af borgerlig næring samt af embedsindtægt, anden løn
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og pension. Embedsindtægt og pension på under 100 rdl. var dog fritaget.
Fra indkomstskatten var endvidere fritaget private funktionærer, købmands
karle m. v., hvis lønnen var under 20 rdl. Tyende og daglejere var helt fri
taget. Definitionen af skattepligtig formue svarede til vor tids (bohave o. 1.
medregnedes ikke). Indtægt af formue beskattedes ikke. Gennem denne
regel opstod et problem m. h. t. de næringsdrivende, idet deres formue nor
malt er anbragt i bedriften, således at rente af formuen ikke kan udskilles af
indtægten. Dette problem løstes ved en regel om, at den der betalte for
mueskat af 4000 rdl. eller derover var fritaget for næringsskat, og at formue
indtil 4000 rdl., som en næringsskattepligtig havde stående i sin bedrift, var
fritaget for formueskat. Som følge heraf kan hverken formue eller indkomst
belyses tilbunds. Fo r personer, der ikke betalte næringsskat, omfatter de
i det følgende anførte indkomstbeløb ikke formueindtægt.
Ligesom i 1743 måtte skatteyderne afgive erklæring, som urevideret opto
ges i skattelisten, hvis indhold nu skal gengives:
Sakskøbing købmænd:
Jørgen Junior

Formue

Indkomst

4000 rdl.

Peder Wandel

200 rdl.

Lars Junior

360 rdl.

Andreas Stadager

240 rdl.

Jens Hansen

360 rdl.

Jens Carlsdorph

100 rdl.

Jens Blichs enke

100 rdl.

Peder Albretsen Boye

800 rdl.

200 rdl.

Christen Boye

300 rdl.

100 rdl.

Niels Just

300 rdl.

100 rdl.
60 rdl.

Alexander Ballin
Jochum B lich43

400 rdl.

Embedsmænd o. 1.:
Sognepræst Jochum Halling

350 rdl.

Landinspektør Peder Jensen Wiborg

250 rdl.

Konsumtionsforv. O luf Olufsen

500 rdl.

235 rdl.

Byfoged Christen H olm Colding

700 rdl.

217 rdl.

Birkedommer Thomas D all

200 rdl.

Strandkontrollør Mathias Rosfelder

150 rdl.

Kordegn Hans Rostrup

148 rdl.

Konsumtionskontrollør Husum

139 rdl.

Klokker Johan Friderich Kunchel

120 rdl.
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Formue

Organist Frederik Ostenfeld
Birkeskriver Joh. Chr. Backhausen
Birkeskriver Frederik D all

Indkomst

300 rdl.

110 rdl.

1000 rdl.

100 rdl.

100 rdl.

Øvrige formueskatteydere:
Sognepræst Cort Jørgen Werløs’ enke
(dtr. af kbmd. Ole Rasmussen)

600 rdl.

Birkedommer Christen Kølles enke

1300 rdl.

Forpagter Carlsdorphs enke

3750 rdl.

Kbmd. i Sakskøbing Peder Olsens enke 1000 rdl.
Krambodkarl Poul Hellemann
9 umyndiges midler tilsammen
Formue ialt

600 rdl.

30 rdl.

5048 rdl.
20698 rdl.

Herudover giver skattelisten følgende oplysninger om indkomst: 52 hånd
værkere gennemsnitlig 48 rdl., en møller 100 rdl., en anden møller 20
rdl., 2 bagere hver 60 rdl., en værtshusholder 60 rdl., en slagter 30 rdl.,
en matros 20 rdl., en galanterihandler

10 rdl., en skoleholder (David

Thuge) 50 rdl., en møllersvend 60 rdl., en fuldmægtig 40 rdl., en vægter
30 rdl., 3 brændevinskarle og 2 købmandskarle hver 30 rdl., og en køb
mandskarl 25 rdl.
Set med nutidens øjne var skattesystemet besynderligt. Der toges ikke meget
hensyn

til

skatteevnen.

Den

ordinære

statsskat,

konsumtionen

kunne

være større for den fattige håndværker med de mange børn end for den
rige enke. Og i byskat betalte de nogenlunde det samme. I 1789 betalte den
gennemsnitlige Sakskøbing-håndværker 1 rdl. 5 m. 2 sk., enkemadam Carlsdorph 2 rdl. 1 m. 12 sk. M en i en ekstraordinær situation trådte hun til - som
byens næststørste formueskatteyder.
I 1725 blev der pålignet bidrag til det grønlandske kompagnis lotteri,
i 1729-31 til Københavns genopbygning efter branden 17285 og i 1757 bi
drag »formedelst store udgifter til adskillige anstalter, som til landets sikker
hed og bedste er føjede samt formedelst et og andet indfaldet ulykkeligt til
fælde«11, en skat, hvis baggrund var oprustning i forbindelse med den preus
siske 7-års krig.
A f tabellen nedenfor fremgår for hver enkelt af disse skatter samt for by
skatten for 1737, hvem der var de 5 største skatteydere samt hvor stor en
del af den samlede skat disse 5 betalte.
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1725

29
1729-31 1737

Kbmd. Niels Caspersen Siøe

X

X

Kbmd. Hans Christensen

X

X

X

Kbmd. Niels Jensen

X

X

X

Kbmd. Ole Rasmussen

X

X

X

Kbmd. Lars Rostocker

X

1757

X

Student Carl Hans Rodriguetz

X

Kbmd. Jørgen Toft

X

X

Kbmd. Peder Olsen

X

Kbmd. Chreinhcft Junior

X

Kbmd. Jens Blich

X

Kbmd. Hans Christian Fritscher

X

34%

36%

32%

45%
o

• o

Nedenfor meddeles tilsvarende oplysninger angående byskatten for 5 ar i arhundredets slutning12.
1772

1782

Kbmd. Jens Blich (1792 enken)

X

X

Kbmd. Jochum B lich d. yngre43

X

X

Kbmd. Feder Olsens enke

X

Kbmd. Chreinhcft Junior

X

Byfoged exam. jur. Knud M øller

X

1787

1792

1800

X

Kbmd. Christen Søndahl

X

Kbmd. Feder Wandel

X

X

Kbmd. Lars Junior

X

X

X

X

Kbmd. Jørgen Junior

X

X

X

Kbmd. Andreas Stadager

X

X

X

Kbmd. Jens Hansen

X

X

X

Kbmd. Jens Carlsdorph

X

38%

34%

25%

23%

37%

Brandtaksationsværdien af byens gårde og huse kendes for 1761, 1771,
1781 og 179113. (For 1787 og følgende år haves taksation til sprøjteog vægterskat)12. Nedenfor ses for 1761 og 1791 taksationsværdien af de 5
største ejendomsbesidderes ejendomme,

den

samlede

taksationsværdi

af

private ejendomme og hvor stor en del af denne værdi der tilhørte de 5 stør
ste ejere.
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1761

1791

Kbmd. Jørgen Tofts enke

3370 rdl.

Kbmd. Peder Olsen

2990 rdl.

Kbmd. Jens Blich

2650 rdl.

Kbmd. Chreinhoft Junior

2450 rdl.

Kbmd. Jochum Blich den yngre

1550 rdl.

Købmd. Jørgen Junior

5600 rdl.

Konsumtionsforv. O. Olufsen

5160 rdl.

Kbmd. Peder Wandel

4200 rdl.

Kbmd. Andreas Stadager

3350 rdl.

Sognepræst Jochum Halling

3070 rdl.

tilsammen

13010 rdl.

21380 rdl.

Samtlige private ejendomme

36340 rdl.

69050 rdl.

De 5 størstes i pct. heraf

31

36

I 1771 var byfoged Knud M ø ller den største ejendomsbesidder med 4450
rdl. taksationsværdi. I 1781 var Jens Blich størst - og meget stor - med
9810 rdl. og næststørst købmand Christen Søndahl, Peder Olsens svigersøn,
med 4270 rdl. 1 1798 førte Lars Junior an med 5720 rdl., hvorefter fulgte
de 4 største fra 1791 med samme beløb som da.
Johan Jørgensen

har

undersøgt

taksationsværdien

af

ejendommene

i

Køge14 og oplyser, at de 5 største ejere i 1791 ejede fast ejendom til en sam
let taksationsværdi af 22740 rdl., altså nogenlunde det samme som de 5 stør
ste ejere i Sakskøbing. Men sætter man byens samlede taksationsværdi i
1791 i forhold til indbyggertallet i 1787, finder man i Sakskøbing en taksa
tionsværdi på 130 rdl. pr. indbygger mod kun 82 i Køge. Selv med en bred
margin for afvigelser i skønnet ved værdiansættelserne må det vel formodes,
at man i Sakskøbing har haft bedre boliger og arbejdsrum end i Køge. I M a 
ribo var tallet 95 rdl.
I 1761 fordelte ejendommene i Sakskøbing sig således efter ejerforhold:
16 ejendomme til værdi 14750 rdl. tilhørte 7 købmænd
58 ejendomme til værdi 11360 rdl. tilhørte håndværkere
29 ejendomme til værdi 10230 rdl. tilhørte andre
ialt

36340 rdl.

De to købmænd, som ikke er anført i tabellen over de største, var Jochum
Blich den ældre og Hans Christian Fritscher.
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I 1791 ejedes ejendomme med samlet taksationsværdi 21630 rdl. af byens
7 købmænd (Peder Wandel, Jørgen Junior, Lars Junior, Jens Carlsdorph,
Jens Hansen, Christen Boye og Andreas Stadager). Medens købmændene i
1761 ejede 41 °/o af den samlede taksationsværdi ejede de i 1791 kun
31 %.
Skifteprotokollerne er gennemgået for årene 1728-1800, og i nedenstå
ende to tabeller er i tidsfølge anført de dødsboer, som enten havde fast
ejendom, vurderet til mindst 1000 rdl. eller udviste et overskud på mindst
2500 rdl. Boerne nr. 5b, 5c og 7b opfylder dog ikke dette krav, men er med
taget som et naturligt supplement til nr. 5a og 7a. Den første tabel inde
holder købmandsboerne, den anden de øvrige boer.
Købmandsboer 1728-1800.
Påbeg. år

Vurd. sum
for fast ejd.

Overskud

1. Niels Caspersen Siøe

1735

?

4430 rdl.

2.

Hans Christensen

1746

2138 rdl.

2616 rdl.

3.

Ole Rasmussen

1751

2210 rdl.

12378 rdl.

4.

Jochum Blichs 1. hustru43

1755

1867 rdl.

5000 rdl.

5a. Chreinhoft Juniors 1. hustru

1756

660 rdl.

4821 rdl.

5b. Chreinhoft Juniors 3. hustru

1778

350 rdl.

insolvent

5c. Chreinhoft Junior

1786

0 rdl.

insolvent

6.

1757

1320 rdl.

8679 rdl.

7a. Jens Blichs 1. hustru

1763

1700 rdl.

2500 rdl.

7b. Jens Blichs enke

1797

826 rdl.

8.

1766

1100 rdl.

514 rdl.

Skifte efter

Niels Jensens enke

Hans Christian Fritscher

insolvent

Andre boer 1728-1800.
1.

Birkedommer Christen Kølles hustru

1763

1300 rdl.

1181 rdl.

2.

M øller Rasmus Hansen

1782

1300 rdl.

563 rdl.

3.

Sognepræst Jens Vandels enke

1787

130 rdl.

4215 rdl.

4.

Feldbereder Jens Hansen Sahls hustru

1797

1400 rdl.

385 rdl.

5.

M øller Jens Jochumsen

1799

1250 rdl.

800 rdl.

Det vil ses, at købmandsboerne er væsentligt bedre end de andre boer. K ø b 
mandsboerne har i gennemsnit ejendomsbesiddelse til værdi 1571 rdl. og et
overskud på 5117 rdl.15 Fo r de andre boer er de tilsvarende tal 1076 og
1429.
Langt de fleste boers tilstand er meget ringere. M an får ved gennemgan
gen af skifteprotokollerne indtryk af udbredt fattigdom. Mangfoldige boer

32

Gregers Hansen

er insolvente eller udviser blot balance mellem indtægter og udgifter. Om 
kring halvdelen af samtlige boer med fast ejendom udviser en ejendomsværdi
på 100 rdl. og derunder. Den laveste vurdering, 20 rdl., forekommer i to
tilfælde16.
Møllerne synes at ligge købmændene nærmest, men ligger dog langt under
disse. Også skipperne synes nogenlunde godt stillede. Derimod er flertallet
af den store håndværkergruppe meget ringe stillet.
Embedsmændene er gennemgående dårligt stillede. Boerne efter byfoged
Oge Dahlstrøm, død 1731, birkedommer Cornelius Kradepohl, død 1736 og
landsdommer N icolai Adeler, død 1737 var insolvente. Byfoged Morten
Hammer, død 1757 efterlod sig 80 rdl. Boopgørelsen 1765, da byfoged Knud
Møllers hustru Margrethe Lemvig var død, viste et overskud på 150 rdl.
Birkedommer M ouritz Mouritzens enke (Lars Rostockers datter), død 1780
efterlod sig 251 rdl.
Væsentligt bedre stillede var dog den i tabellen over andre boer optagne
birkedommer Christen K ølle og kirurg, birkeskriver Johan Christian Backhausen, der ved sin død 1794 efterlod sig 2000 rdl.
Og bedre stillede end domstolenes embedsmænd var adskillige præster. I
flere tilfælde drejer det sig her om arv efter købmænd. Den ovennævnte
præst Jens Vandel var således købmandssøn. Det samme gjaldt sognepræst i
Vaabensted Edvard Hincheldey, hvis enke døde 1787, efterladende sig 1280
rdl.17 A f andre gejstlige kan nævnes sognepræst i Sakskøbing Mogens Hosum,
død 1745, boets overskud 894 rdl.18, hans enke, død 1768, boets overskud
568 rdl.19 og sognepræst i Slemminge Niels Hjort, død 177820, boets over
skud 1049 rdl.21

//. Købmændene og M aribos øvrige befolkning
T il belysning af Maribos befolknings forhold foreligger stort set tilsvarende
materiale som for Sakskøbing. Dog findes skifter kun fra og med 1770, og en
systematisk gennemgang af disse skifter er ikke foretaget.
Byskattelisteme for M aribo giver et bedre bidrag til belysning af indbyg
gernes økonomiske stilling end Sakskøbing-listeme. Medens man nemlig i
Sakskøbing lignede det samlede byskattebeløb med halvdelen på næring og
halvdelen som grundskat på fast ejendom, lignede man i M aribo en del af
byskatten på alle byens betalingsdygtige indbyggere »efter deres vilkår«22.
Ikke blot blev på denne måde personer, som hverken drev næring eller ejede
fast ejendom, inddraget under ligningen, men der kunne i det hele tages skyl
digt hensyn til at næring og ejendomsbesiddelse ikke er fyldestgørende udtryk
for skatteevnen. Den omhandlede del af skattelisten må antages i ikke ringe
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grad at være præget af takserborgernes formodning om personernes formue
forhold. Som hjemmel for denne ligningsmåde henviste byfogeden over
for stiftamtmanden til Danske L o v 3 -6 -3 23.
I 1737 lignedes ca. tre femtedele af byskatten efter Danske L o v 3-6-3
som, hvad jeg i det følgende vil kalde »almindelig skat«. I århundredets
slutning var den almindelige skats andel mindre, i 1787 kun ca. en syvende
del.
Skattelisten for 173724 viser, at 138 indenbysboende skatteydere tilsam
men betalte 168 rdl. i byskat.
Maribos 12 købmænd betalte 1737 følgende beløb i skat (rdl. - m. - sk.):
Aim . skat

Næringsskat

Grundskat

Samlet skat

Knud Pedersen Sølling

7-0 -0

1 -4 - 8

3 -0 - 41/2

11-4-121/2

Benjamin Linds enke

6-4-0

1 4

8

2-2-10

1 0 -5 - 2

Hans Reimer

3-0-8

1 -4 - 8

1 -2 - 7

6 -1 - 7

Johan Reimer

5-0 -0

0 -5 - 4

0 - 1-

6 /2

6 - 0 - 1 0 /2

Niels Toft

3-0-8

0 -5 - 4

0 - 5 - 51/2

4 - 5 - 1 /2

Johan Glochsin

3-0-8

0 -5 - 4

0 -5 - 1

4-4-13

Mathias Nicolai Huusbye

3-0-8

0 -3 - 8

0 -4 -14

4 -2-14

Mathias M ø ller 25

1-3-8

0

1 -4 - 2

3-1-10

Jøderne 26

1- 0 - 0

1- 1-

0

0 -2 - 4

2 -3 - 4

Peder Jensen

1-4-0

0 -3 - 1

0 - 1 -1 1

2- 2 - 1 2

Jørgen Jensen

1- 1 -0

0 -2 - 3

0-3-15

2- 1-

Thomas Reimer

0 - 1 -8

0 - 1 -1 2

0

Købmændene gennemsnitlig

2

0 -3 - 4
5 -0 - 1

1 modsætning til hvad der var tilfældet i Sakskøbing var der imidlertid i M a 
ribo andre større skatteydere end købmændene. Nedennævnte personer betalte
2 rdl. eller derover i skat.
Aim. skat

Næringsskat

Grundskat

6-4-0

1-4-8

2-4-14

4-0 -0

0

1-1-14

5-1-14

N icolai Hoffmann

3-3-0

1- 0 - 0

0-0-13/2

4-3-13/2

Byfoged Niels Siersted

3-0-8

0

0

Rektor Heiche

1- 2 - 0

0

0 -5 - 1

2 - 1-

1

Provst Henrik Roth

2- 0 - 0

0

0

2- 0 -

0

Farver Peter Willumsens

Samlet skat

enke med søn
Peter Willumsen

11 - 1-

6

Landfysikus dr. med.
Balthazar de Buchwald
Apoteker Henrik

3

3 -0 - 8
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Dersom man ikke havde pålignet en del af skatten som almindelig skat,
havde byfogeden og provsten været skattefri. Johan Reimer ville naturligvis
have fået næringsskat og grundskat forhøjet med 150 °/o, men ville dog
være sluppet med under halvdelen af den nu pålignede skat.
De 12 købmænd betalte 36 %> af den samlede byskat. De 12 største skat
teydere betalte 46 % af skatten eller nogenlunde det samme som den tilsvarende del af Sakskøbings skatteydere betalte.
Byens største erhvervsgruppe var naturligvis håndværkerne. Det er lykke
des at identificere 55 af skatteyderne som håndværkere. De 55 betalte gen
nemsnitlig 4 m. 7 sk. i skat, altså nogenlunde som i Sakskøbing.
Om de ovennævnte Mariboborgeres formuesforhold i 1743 foreligger følgende oplysninger262:

Formue rdl.

Købmand Knud Pedersen Sølling

9600

Købmand Johan Reimer

4750

Købmand Niels Toft

0

Købmand Mathias N icolai Huusbye

0

Købmand Mathias M øller
Købmand Peder Jensen
Peter Willumsens enke
Apoteker Hoffmann

500
1090
10100
700

Byfoged Siersted

0

Rektor Heiche

0

Provst Roth

0

Benjamin Linds enke var afgået ved døden, ligeledes købmændene Hans R ei
mer og Johan Glochsin, hvis enker var gift med hhv. købmand Niels Staal,
der opgav sin formue til: 384 og købmand Mathias Knudsen, der opgav:
367.
Dr. Buchwald og købmand Thomas Reimer var fraflyttet byen. Købmand
Jørgen Jensens skæbne kendes ikke.
Herudover forefandtes flg. formuer:
Landsdommer Høserich
Provinsialmedikus, dr. med. Vilhelm Hahn

9460
800

Købmand Mads Læsøe

1800

Købmand Mads Reimer

200

2 præsteenker tilsammen

960

3 andre skatteydere tilsammen

1623

Hos formyndere indestod for 5 umyndige

7825

Formue ialt for alle de nævnte Mariboborgere

50159
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De 10 købmænd med formue ejede tilsammen 18691 rdl. eller 37 °/o af den
samlede formue. De 5 umyndige og den ene præsteenke var børn af M a rib o 
købmænd. De ejede tilsammen 17 % af den samlede formue.
I 1787 betalte 117 indenbysboende skatteydere tilsammen 320 rdl. i by
skat27. Nedenfor anføres skattebeløbene for byens 8 købmænd samt for
øvrige skatteydere, for så vidt de betalte mere end 1 rdl. 3 m. 15 sk. i aim.
skat eller over 6 rdl. 2 m. i samlet skat.
Aim . skat

Næringsskat

Grundskat

Samlet skat

2 - 1 -0

5 -4 - 0

1 4 -0 - 9

2 1 -5 - 9

M ø ller

2 - 1 -0

8 -3 - 0

10-4-10

21 - 2 -1 0

Kbmd. Christian Krøyer

2 - 1 -0

8 -3 - 0

8 -3 - 9

19-1- 9

Kbmd. Edvard Sidenius

2 - 1 -0

9 -5 - 8

2- 0-

Kbmd. Christopher Holm

1-4-0

6 -2 - 4

5 -0 - 4

13-0- 8

Kbmd. Niels Staal

1-5-0

5 -4 - 0

4 - 4 - 8 /2

12 - 1-

Kbmd. Peder Jensens enke 2 - 2 - 0

0

8-4-15

11-0-15

Inspektør Jacob Petersen

2-4-0

0

6 -4 - 9

9 -2 - 9

0- 2 -0

0

9 -0 - 5

9 -2 - 5

0 -5 -0

4 -1 - 8

1-2-15

6 -3 - 7

dr. med. Vilhelm Hahn

2-4-0

0

3 -4 - 51/2

6 - 2 - 51/2

Kbmd. Søren Trie

0 -4 -0

2 -5 - 0

0 -1 - 6

3 4

Kbmd. Elias Mendel

0 -1 -4

1 4-10

0 -1 - 6

2 -1 - 4

Farver Hans Chr. Erreboe
Kbmd. Lorentz Johan

S

00

1
0
I

1—H

'tf

1/2

8 /2

Apoteker Joh. Christoph.
Hoffmann
Kbmd. Bertel Wichmand
Suhr
Provincialmedikus

Erhvervsgruppernes gennemsnitlige byskat var i 1787 følgende:
8 købmænd

1 1 -3 - 8

Øvrige skatteydere udover de 8 købmænd og de 5 ovenfor anførte:
6 i diverse erhverv
54 håndværkere

2 -0 - 7

14 i offentlig tjeneste og lign.

1 -1 - 0

10 daglejere28

0 -3 - 6

10 fattige (heraf 3 enker)

0 -3 - 1

6 præsteenker

1 -3 - 9

4 andre enker

0 -4 - 8

Ialt 117 indenbysboende skatteydere.
3*

2-1-15

6
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M a rib o — gengivet efter Erich Pontoppidan: Den danske Atlas, bd. III, 1767.

I 1737 var håndværkernes gennemsnitlige skat 14,8 °/o og i 1787 17,9 %
af købmændenes. Købmændene betalte i 1787 29 % af den samlede inden
bys skat, og sammen med 5 store skatteydere uden for købmandserhvervet
(Erreboe, Peder Jensens enke, Jac. Petersen, Hoffmann og Hahn) betalte de
- 13 af 117 skatteydere - 47 % af skatten. Som i Sakskøbing betalte i
M aribo købmændene nu en mindre del af skatten end i 1737.
Ingen af de 10 fattige var sat i almindelig skat, kun en enkelt var sat i
næringsskat, men de var alle sat i grundskat. F o r så vidt angår 9 af dem var
altså ejendomsbesiddelse årsagen til at de figurerer på skattelisten. Der må
antages i byen at have været adskillige fattige uden fast ejendom. Folketæl
lingen 1787 indeholder 136 husstande, skattelisten som nævnt 117 indenbysboende skatteydere. Differencen mellem de to tal angiver vel nogenlunde
antallet af sådanne fattige. Tilsvarende var der i Sakskøbing 1787 99 indenbys
skatteydere, men 125 husstande. A t således i Sakskøbing 21 % af husstan
dene var fri for skat mod kun 14 % i Maribo, kan ikke tages som udtryk
for mere udbredt fattigdom i Sakskøbing. Det er måske udelukkende en
følge af at skatten dér kun lignedes som grundskat og næringsskat.
V i ser derefter på formue- og indkomstforholdene som belyst i ekstraskat
telisten 178910:

Købmændene i Sakskøbing og M aribo i 1700-årene
Købmænd m. v.:

31
Formue

Indkomst

Købmand Lorentz Joh. M øller

300 rdl

Købmand Christian Krøyer

400 rdl

Købmand Edv. Sidenius

4000 rdl.

Købmand Christopher Holm

4000 rdl.

Købmand Niels Staal

4200 rdl.

Købmand Elias Mendel

800 rdl.

50 rdl,

Købmand Bertel Wichmand Suhr

150 rdl,

Farver Hans Chr. Erreboe

300 rdl,

Apoteker Hoffmann

100 rdl,

Personer i offentlig tjeneste:
Sognepræst Jørgen Stauning
Provinsialmedikus, dr. Hahn

332 rdl
2000 rdl.

320 rdl,

Konsumtionsforvalter Trane

283 rdl

Adjungeret provinsialmedikus, dr. Wiwet

200 rdl

Konsumtionskontrollør Riegels

181 rdl

Birkedommer Claus Kølle

1133 rdl.

Byfoged Mathias Reimer
Kapellan Poul Lyngbye

138 rdl
600 rdl.

Forvalter Fach

Enker og umyndige:
Købmand Peder Jensen enke

148 rdl
134 rdl
100 rdl

Formue

Indkomst

30000 rdl.

Sgpr. Joh. Bernt Suhrs enke
(dtr. af købmd. Peder Jensen)

1000 rdl.

Sgpr. H. Chr. Schierns enke

200 rdl.
175 rdl.

Sgpr. Jørgen Sebbelovs enke
(dtr. af kbmd. Benjamin Lind)
Sgpr. H. Hornemann Suhrs enke

150 rdl.
2700 rdl.

130 rdl.

5000 rdl.

119 rdl.

Sgpr. Isak Sidenius’ enke
(dtr. af kbmd. i Nykøbing Edv. Hincheldey)
Sgpr. Mathias Müllers enke

8500 rdl.

Sgpr. Thøger Stistrups enke

1000 rdl.

Umyndige børnebørn af kbmd. Peder Jensen

2600 rdl.

Byens 11 øvrige formueskatteydere tilsammen:

2000 rdl.

Formue ialt

69533 rdl.
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Herudover figurerer i skattelisten:
E n møller

60 rdl.

55 håndværkere gennemsnitlig

60 rdl.

E n brændevinsmand og 2 værtshusholdere gennemsnitlig

43 rdl.

E n bager

40 rdl.

2 slagtere gennemsnitlig

40

rdl.

2 husjomfruer hver

16

rdl. 4 m.

Medens den samlede formue (bortset fra de mindre næringsdrivendes) i
M aribo var 69533 rdl., var den i Sakskøbing kun 20698 rdl. Forskellen skyld
tes for en stor del enkerne, som i M aribo ejede 48200 rdl., i Sakskøbing kun
5650 rdl.
De følgende to tabeller viser henholdsvis for ekstraskatterne 1725, 1729—
31 og 1757 samt byskatten 1737 og for byskatten 176429, 1772, 1782,
1787 og 179827, hvem der var de 5 største skatteydere og hvor stor en del af
den samlede skat de 5 betalte.
1725 1729-31 1737

Kbmd. Benjamin Lin d (1737 enken)

X

Kbmd. Lauritz Reimer

X

Kbmd. Johan Reimer
Kbmd. Peder Knudsen Sølling

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1757

Kbmd. Farver Peter Willumsen
(1737 enke og søn)
Dr. med. Buchwald

X

X

Kbmd. Hans Reimer

X

Kbmd. Knud Pedersen Sølling

X

X

Kbmd. Niels Staal

X

Kbmd. Peder Jensen

X

Kbmd. Mathias M øller

X

Kbmd. Mads Læsøes enke

X

35%
1764

43%

27%

36%

1772

1782

1787

1798

X

Kmd. Peder Jensen

X

Kbmd. Niels Staal

X

X

Kbmd. Mathias M øller (1772 enken)

X

X

Kbmd. Johan Groth

X

X

Farver Jens Feilberg (1772 enken)

X

X

X
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1772

1782

1787

X

X

X

X

Kbmd. Lorentz Johan M ø lle r

X

X

X

Farver Erreboe

X

X

X

Kbmd. Edv. Sidenius

X

X

Kbmd. Christopher Holm

X

1764

Kbmd. Christian Krøyer

Kbmd. Christian Lund

1798

X

25%

26%

26%

21%

28%

Ved brandtaksationerne 1761 og 1791 var de 5 største ejere
1791

1761

Kbmd. Knud Pedersen Søllings enke

2690 rdl.

Apoteker Hoffmann

2500 rdl.

Kbmd. Peder Jensen

2440 rdl.

Kbmd. Niels Staal

2290 rdl.

Kbmd. Mathias M øller

2260 rdl.

Farver Erreboe

4060 rdl.

Kbmd. Lorentz Johan M øller

3860 rdl.

Kbmd. Chr. Krøyer

3200 rdl.

Inspektør Jacob Petersen

3200 rdl.

Kbmd. Hans Gregorius Scheming

3040 rdl.

Tilsammen

12180 rdl.

17360 rdl.

Samtlige private ejendomme

38390 rdl.

62510 rdl.

32

28

De 5 største i pct. heraf

I 1761 ejede byens 7 købmænd (Peder Jensen, Niels Staal, Niels Toft, M a 
thias Møller, Johan Groth, Peter Theisen og Hans Smith) 17 ejendomme til
samlet taksationssum 11940 rdl. eller 31 % af den samlede værdi.
I 1791 ejede byens 8 købmænd (Jochum B lich 4a, Chr. Krøyer, Edv.
Sidenius, Hans G. Schierning, Lorentz Johan M øller, Mathias Lysholt, C hri
stopher Holm og Bertel Wichmand Suhr) 13 ejendomme til samlet taksations
sum 20770 rdl. eller 33 % af den samlede værdi.
I brandtaksationerne for M aribo er anført, hvilke ejendomme der var
»lejevåninger«. På disse faldt i 1761 og 1791 henholdsvis 7 og 6 % af tak
sationsværdien.
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III. Realkreditforhold i Sakskøbing og M aribo
Købmændene som panthavere

I Sakskøbing blev 1728-60 tinglyst 311 obligationer30 med pant i fast ejen
dom inden for jurisdiktionen eller i løsøre tilhørende en inden for juris
diktionen boende person. Obligationernes samlede pålydende var 42808 rdl.
eller gennemsnitlig 138 rdl. pr. obligation.
I M aribo blev 1738-60 tinglyst 267 obligationer31 med et samlet påly
dende af 53415 rdl. eller 200 rdl. pr. obligation.
Begge steder var ca. 60 °/o af obligationerne på 100 rdl. eller derunder.
M en medens i Sakskøbing kun 12 af obligationerne var på 500 rdl. og der
over, var dette i M aribo tilfældet med 24 obligationer. Og gennemsnitsstør
relsen af disse store obligationer var i Sakskøbing 682 rdl. men i Maribo
1165 rdl.
Gennemsnitsstørrelsen af obligationerne på under 500 rdl. var derimod
stort set den samme i de to byer.
A t der var flere store obligationer i M aribo end i Sakskøbing, og at disse
obligationer i M aribo var væsentligt større end i Sakskøbing, afspejler forskelle
i de to byers befolkningssammensætning og næringsliv, forskelle, som allerede
de to foregående afsnit har givet en fornemmelse af. De to byer var nogen
lunde lige store (indbyggertal 1769: M aribo 506, Sakskøbing 424), men
M aribo har med sin centrale beliggenhed og som følge af at den i flere hen
seender var landsdelens hovedby haft et livligere næringsliv end Sakskøbing.
M aribo var sæde for landstinget og her boede provinsialmedikus og apote
ker (disse har udstedt hver en af de store obligationer). M aribo havde en
farvergård, som i den omhandlede periode skiftede ejer tre gange, hvilket
medførte tinglysning af ialt 5 store obligationer. Og Maribos byfoged, Niels
Siersted gav sig, skønt tilsyneladende ubemidlet, af med at være godsejer uden noget gunstigt resultat32. Fra ham var der tre store obligationer. I
Sakskøbing var alt mere på det jævne.
Hvem var kreditor?
Lånebeløbenes33 fordeling efter kreditor fremgår af følgende tabel:
1728-60
Sakskøbing

1738-60
M aribo

0 rdl.

1597 rdl.

7056 rdl.

14265 rdl.

Fattiges midler

367 rdl.

1151 rdl.

Kirkemidler

612 rdl.

1164 rdl.

Dødsbomidler
Umyndiges midler
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1728-60

1738-60

Sakskøbing

M aribo

Skolemidler

867 rdl.

40 rdl.

0 rdl.

414 rdl.

Ialt offentlige og lign. midler

8902 rdl.

18631 rdl.

Købmænd, indenbys

7856 rdl.

12794 rdl.

Købmænd, udenbys

7879 rdl.

2434 rdl.

Præster34 og præsteenker

4137 rdl.

6069 rdl.

Andre personer

14034 rdl.

13487 rdl.

Tilsammen

42808 rdl.

53415 rdl.

Heraf udenbys personer

23768 rdl.

15135 rdl.

Geistlig enkekasse

Offentlige og lignende midler er næsten udelukkende midler, hjeminehørende i vedkommende by. F o r de tre grupper personlige kreditorer (købmænd, præster og andre) er forholdet anderledes - og forskelligt i de to
byer, idet der er langt flere udenbys midler i Sakskøbing end i Maribo.
Procentvis er fordelingen således:
Sakskøbing

M aribo

Offentlige o. lign. midler

21

35

Indenbys personer

24

37

Udenbys personer

55

28

100

100

Købmændenes dominerende rolle fremgår af følgende tabel:
Sakskøbing

M aribo

15735 rdl.

15228 rdl.

0 rdl.

1597 rdl.

Myndige arvinger efter købmænd

1320 rdl.

1800 rdl.

Umyndige arvinger efter købmænd

3862 rdl.

11418 rdl.

Købmandspenge ialt

20917 rdl.

30043 rdl.

Andre kreditorer

21891 rdl.

23372 rdl.

Tilsammen

42808 rdl.

53415 rdl.

Købmænd
Købmandsdødsbo

I M aribo havde nedennævnte kreditorer fået tinglyst obligationer med større
samlet pålydende end 1000 rdl.:
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Købmand Johan Reimer, M aribo

6974 rdl.

Købmand Peder Jensen, M aribo

3398 rdl.

Sognepræst Christian Poulsen, Nr.-Vedby

2600 rdl.

hans enke, M aribo

2200 rdl.

Forvalter Laurs Nielsen, Frederiksdal gods ved København

4500 rdl.

Jacob Flindt, ejer af Nielstrup

2434 rdl.

Købmand Andreas Riegelsens enke, Nakskov

1500 rdl.

Ialt

23606 rdl.

hvilket svarer til 44 °/o af den samlede Maribo-obligationsmasse.
Fo r Sakskøbing ser den tilsvarende opstilling således ud:
Købmand Niels Jensen og hans enke, Sakskøbing

4794 rdl.

Købmand Ole Rasmussen, Sakskøbing

1670 rdl.

Gårdmand Hans Rasmussen, Hjelm, Majbølle sogn

2301 rdl.

Birkeskriver, kromand Rasmus Clausen, Oreby

2104 rdl.

Sognepræst O luf Schytte, Taars

1114 rdl.

Jacob Flindt, ejer af Nielstrup

4973 rdl.

Købmand Johan Reimer, M aribo

2116 rdl.

Ialt

19072 rdl.

hvilket svarer til 45 % af den samlede obligationsmasse.
A f hensyn til sammenligninger mellem de to sidste tabeller og de fore
gående skal her indskydes, at Jacob Flindt i disse (som overalt i redegørel
sen) er henregnet blandt købmændene.
De to sidste tabeller muliggør opstillingen af følgende procenttabel:
Sakskøbing

Maribo

Offentlige og lign. midler

21

35

Personer med samlet portefølje over 1000 rdl.

45

44

Andre kreditorer, indenbys

8

13

Andre kreditorer, udenbys

26

8

100

100

De to procenttabeller viser, at Sakskøbings beboere i langt højere grad end
Maribos har måttet ty til udenbys lånemidler, og at disse midler for Sakskø
bings vedkommende i vidt omfang er stillet til rådighed af mindre långi
vere.
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Om forholdet mellem de to byer kan oplyses, at der i Sakskøbing blev udlånt
3161 rdl., hjemmehørende i M aribo og i M aribo 994 rdl., hjemmehørende i
Sakskøbing.
Lad os nu se lidt nærmere på de ovennævnte kreditorer. 4600 rdl. af
sognepræst Christian Poulsen og enkes obligationsbeløb på tilsammen 4800
rdl. bestod i to obligationer i farvergården i Maribo. Forvalter Laurs N ie l
sens 4500 rdl. var to obligationer i samme farvergård og Andreas Riegelsens
enkes 1500 rdl. var en obligation i farvergården. Både for Christian Poulsens
og for Laurs Nielsens vedkommende var låneforholdet opstået som følge af
svogerskab til ejere af farvergården35. Da de nævnte personer praktisk
taget kun

finansierede

denne

ene

ejendom

-

ganske

vist

med

store

beløb - kan der ses bort fra dem ved en betragtning af det almindelige låne
marked i Maribo.
A f store panthavere i Maribo-ejendomme er der da kun købmændene
Johan Reimer, Peder Jensen og Jacob Flindt. Johan Reimers samlede priori
tetstilgodehavende i Maribo-ejendomme har ved udgangen af 1741 beløbet
sig til i al fald 5300 rdl. og ved hans død 9 år senere til i al fald 4700 rdl.30
Johan Reimer drev, som vi har set også udlånsvirksomhed i Sakskøbing, men
i væsentligt mindre omfang. Ved hans død var hans prioritetstilgodehavende i
denne by højest et par hundrede rdl. Skifte efter Johan Reimer er ikke fun
det.
Sålænge Johan Reimer levede, var Peder Jensens samlede udlån meget
beskedent, men det steg derefter til et betydeligt omfang. Han døde 1777.
I hans bo, som skiftedes 1779, var aktiverne følgende:
Faste ejendomme
Udlån
Rede penge
Indbo

4245 rdl.
27424 rdl.
624 rdl.
2050 rdl.

Arveforskud, ydet børnene

15051 rdl.

Ialt

49394 rdl.

Der var ingen passiver, men til enkens begravelse, til
den yngste datters udstyr og til omkostninger ved skiftet
afsattes
T il deling mellem enke og børn

718 rdl.
48676 rdl.

Skiftet viser en udpræget rentier-status. Købmandsforretningen er altså på
dette tidspunkt afhændet eller afviklet.
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Udlånene fordelte sig således:
15 simple obligationer
28 panteobligationer
7 vekselobligationer

18187 rdl.
6837 rdl.
2400 rdl.
27424 rdl.

Vekselobligationslån er ganske korte lån (veksellån). Forskellen på pante
obligationer og simple obligationer er formentlig kun den, at der ikke ved
simple obligationer gaves pant - vel fordi kreditor ikke har fundet pant
strengt fornødent og har tænkt sig, at det ville være fornærmeligt at fordre
pant. Debitorerne efter de simple obligationer var nemlig ikke simple folk.
8 simple obligationer med samlet pålydende 15430 rdl. var udstedt af de lol
landske godsejere Poul Abraham Lehn, ejer af Berritsgård, Højbygård og
Orebygård, C. G. v. Wallmoden, ejer af Fuglsang og Priorskov, Jørgen Wichfeld36a, ejer af Engestofte og Ulriksdal og Henrich Flindt, ejer af Nielstrup,
søn af Jacob Flindt.
Hovedparten af de øvrige simple obligationer var fra medlemmer af Reimer-slægten. Peder Jensen var gift med en broderdatter af Johan Reimer.
Panteobligationerne fordelte sig lokalt således:
17

obligationer fra debitorer i Maribo, ialt

5 obligationer fra debitorer andetsteds på Lolland-Falster
6 obligationer fra debitorer på Fejø

3430rdl.
1477 rdl.
1930rdl.
6837 rdl.

Der er en tydelig sammenhæng mellem Johan Reimers og Peder Jensens
udlånsvirksomhed og de store beløb der er pålignet Johan Reimer og Peder
Jensens enke i almindelig skat.
Jacob Flindt, som havde prioriteter både i M aribo og i Sakskøbing, døde
1750. Han var 1712 blevet købmand i Nysted, men købte 1732 hovedgår
den Nielstrup ved Sakskøbing og havde derefter bopæl på gården. Skifte
efter ham er ikke fundet.
Lad os se på de øvrige større panthavere i Sakskøbing. Niels Jensens
udlånsvirksomhed var i mange år sideløbende med Jacob Flindts, men ud
videdes efter dennes død. Niels Jensen døde 1755. Hans enke, som hensad i
uskiftet bo, døde to år efter. A f den efterladte formue, 8679 rdl. var kun
2678 rdl. panteobligationer, heraf 12 på tilsammen 1548 rdl. i Sakskøbingejendomme og 7 på tilsammen 1080 rdl. i ejendomme på Fejø, Femø og
Askø. Niels Jensens søn, sognepræst på Fejø Jens Vandel, som arvede 2049
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rdl. efter forældrene, døde 1770. Da enken 1778 skiftede med børnene,
så boet således ud:
Indbo m. v.

351rdl.

Obligationer, ikkespecificerede

4236 rdl.

Arveforskud tilbørnene

1612rdl.
6199 rdl.

Passiver

115rdl.

T il deling

6084rdl.

Heraf fik enken halvdelen samt en broderiod, ialt 4259 rdl. Da hun døde
1787, var den samlede formue 4215 rdl. I hendes bo fandtes følgende pante obligationer:
2 obligationer i ejendomme

i Rødby

400 rdl.

3 obligationer i ejendomme

i Sakskøbing

300 rdl.

2 obligationer i ejendomme

på Askø ogFemø

666 rdl.

16 obligationer i ejendomme på Fejø

2242 rdl.

Ialt

3608 rdl.

Niels Jensens svigersøn, købmand i Sakskøbing Ole Rasmussen døde 1751.
1 dødsboet var panteobligationer med et samlet pålydende af 1513 rdl.: 10
på tilsammen 1153 rdl. i Sakskøbing-ejendomme og 2 på tilsammen 360 rdl.
i ejendomme på Femø.
Hans Rasmussen var broder til Ole Rasmussen. H an var fæster af en
Abraham

Lehn

tilhørende gård i Hjelm, vel hans og broderens føde

gård. Hans Rasmussen døde 1744 eller 1745.
Rasmus Clausen døde 1771. Skifte er ikke fundet, men ved skiftet efter
hustruens død to år før forefandtes kun tre små panteobligationer, alle i
Sakskøbing-ejendomme37.

Brandtaksation og behæftelse
Pr. februar 1761 (tidspunktet for den første brandtaksation) har vi søgt op
gjort pantegælden i Sakskøbings faste ejendomme. Opgørelsen er foretaget
ud fra den forudsætning, at alle panteobligationer fra tiden forud for
1728 (den ældste bevarede skøde- og panteprotokols begyndelsesår) var
ude af verden, hvilket må være berettiget, når henses til den korte levetid
for obligationerne fra tiden efter 172838. En større usikkerhed ved opgø-
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reisen er, at ikke alle indfriede pantebreve fra årene efter 1728 er blevet
udslettet af panteprotokollen. Adskillige må antages at være gået tabt ved
ildebrande. Det er dog i de fleste tilfælde muligt at danne sig et skøn over,
hvorvidt pantebrevet stadig er i kraft. I de ikke få tilfælde, hvor der efter
vedkommende ikke udslettede obligations tinglysning er blevet tinglyst et
skøde og samtidig dermed et 1. prioritets pantebrev på et beløb svarende til
- eller op imod - købesummen, kan man således trygt betragte den gamle
obligation som indfriet.
Opgørelsens resultat ses af følgende oversigter:
I 2 af købmænd ejede ejendomme indestod ialt

650 rdl.

I 50 af håndværkere ejede ejendomme indestod ialt

6024 rdl.

I 15 af andre ejede ejendomme indestod ialt

2895 rdl.

Tilsammen

9569 rdl.

Behæftelsen, 9569 rdl., udgjorde 26,3 % af den samlede taksationsværdi
af byens private ejendomme, 36340 rdl. Fo r købmandsejendommene var pro
centen 4,4, for håndværkerejendommene 53,0 og for andre ejendomme
28,3. A f den samlede taksationsværdi af private ejendomme faldt 41 °/o
på købmandsejendommene, men i disse indestod kun 7 % af den samlede
pantegæld.
På kreditorer fordelte gælden sig således:
Umyndiges midler, fattig-, skole- og kirkemidler

1822 rdl.

Indenbys købmænd

748 rdl.

Andre indenbys personer

152 rdl.

Udenbys personer

6847 rdl.

Tilsammen

9569 rdl.

Tabellen viser et meget ringe prioritetstilgodehavende 1761 for Sakskøbings
egne

indbyggere.

Deres

prioritetstilgodehavende

var

langt

mindre

end

deres andel i det 1728-60 tinglyste obligationsbeløb, jvfr. følgende opstilling
af procenttallene:
Tinglysning
1728-60

Tilgodehavende
1761

Offentlige og lign. midler

21

19

Indenbys personer

24

9

Udenbys personer

55

72

100

100
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Ved skifterne efter Ole Rasmussen og hans svigermoder, henholdsvis 1751 og
1757 var byen blevet tappet for kapital, idet langt de fleste af deres arvin
ger boede andetsteds.
Sammenlignet med de kapitaler, private personer havde indestående i
panteobligationer, var de lokale offentlige fonds små, og naturligvis kunne kun
en del af disse fondsmidler udlånes som prioriteter.
De lokale offentlige fonds havde følgende størrelse:
Fattigmidler
Sakskøbing 1792/9339

933rdl.

M aribo 1719/2040

790rdl.

1759 (hospitals- og fattigvæsen)41

1346rdl.

Kirkemidler
Sakskøbing 175042

1904rdl.

M aribo 175043

1000rdl.

Skolemidler
Sakskøbing 173944

863rdl.

M aribo 173145

490rdl.

L o ll.-Falsters geistl. enkekasse40 1750

10750rdl.

L o ll.-Falsters geistl. enkekasse 1760

13183rdl.

Ingen del af enkekassemidlerne var i 1750 udlånt i Sakskøbing eller Maribo.
I 1760 var 313 rdl. udlånt i Maribo.

Rente, lånegrænse m. v.
Som indledningsvis anført blev der i Sakskøbing 1728-60 tinglyst 311 pan
teobligationer med et samlet pålydende af 42808 rdl. 30 obligationer til et
samlet beløb af 2704 rdl. havde alene pant i løsøre. A f de 281 obligationer
med pant i fast ejendom var 27 anden prioriteter og 2 tredie prioriteter.
Disse 29 obligationer beløb sig til ialt 4254 rdl. Resten, 35850 rdl. eller
89 °/o af den i fast ejendom pantesikrede gæld var første prioriteter.
Obligationerne kunne i de fleste tilfælde opsiges med et kvart eller et halvt
års varsel. Afdragsbetaling var sjældent aftalt; dog forekommer obligationer,
som skulle afvikles over 1-2 år gennem halvårlige ydelser. Rent faktisk var
de fleste obligationer af kort varighed38.
E t renteproblem i nutidens forstand eksisterede ikke. Renten var ved for
ordning af 19. februar 1695 fastsat til 5 % (»vi . . . ville, at alle obligatio
ner og pantebreve, som herefter udgives eller imodtages . . . til fem af hun
drede skulle indrettes«). Og denne bestemmelse var gældende indtil 1767,
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dog »lempet« ved forordning af 17. marts 1751 for så vidt angår det offent
liges og umyndiges midler, idet disse da - for at tab kunne undgås - tillodes
udlånt til 4 %>, når 5 °/o ikke kunne opnås. Denne

adgang til lavere

rente har det kun været nødvendigt at benytte for et af de 14 lån af denne
art, som i de følgende 10 år blev tinglyst i Sakskøbing.
Intet tyder på afvigelser fra renteforskriften gennem underkurs på obli
gationerne. Snarere synes der på det lokale marked at have været overflod af
udlånskapital, den situation, som var baggrunden for 1751-forordningen.
Kapital udbødes ofte til lån ved tinglysning ved landstinget. Eksempelvis
kan nævnes at Nykøbing latinske skole i 1737 tilbød 2400 rdl. samlet eller
delt mod pant i »godt jordegods eller andet nøjagtig og tilstrækkelig pant«47,
at Falsters ryttergods’ kirker i 1738 tilbød 5000 rdl. samlet eller delt mod
»godt og fornøjelig jordegodspant«48 og at købmand N icolai Østrup i N ak
skov i 1752 som lavværge for sin kones mormoder tilbød 2000 rdl. til rente
4 % mod »nøjagtig og tilstrækkelig pant«49.
A t der var rigelig med kapital til rådighed kunne også den omstændig
hed tyde på, at Peder Jensen efter Johan Reimers død straks kunne tage
dennes udlånsvirksomhed op, skønt han ikke var arving efter ham.
Kapitalejerne i den tids små byer har åbenbart, skønt brandforsikring ikke
eksisterede (før 1761), betragtet fast ejendom og obligationer i fast ejen
dom som en af de sikreste pengeanbringelser.
Intet tyder på, at der blandt købmandsobligationerne var konverteret køb
mandsgæld. A lle pantebrevene synes at hvile på udlån, bortset fra de få til
fælde, hvor der er tale om sælgerprioriteter. Det er købmændenes opsparing
der anbringes på denne måde. Købmanden ville kunne se, hvor han havde
sine penge, og ville som debitorer have folk, han kunne holde øje med. Det
har også været nødvendigt, så højt som købmanden gik op med sine lån.
Ejerne kan i virkeligheden i mangfoldige tilfælde betragtes som fæstere. Det
synes at have været købmanden der var interesseret i høje ejendomspriser og
stimulerede disse gennem store lån. Han turde ikke forsøge andre anbringel
sesmuligheder, og jo højere han da kunne prioritere ejendomsværdierne i
vejret, des større renteindtægt fik han.
Hovedparten af Sakskøbing-obligationerne indestod i byens småhuse. I ti
den 1728-60 har der i Sakskøbing fundet 82 salg sted af sådanne huse,
huse med købesum under 200 rdl. (ved 51 af handeleme var købesum
men under 100 rdl.).
Den gennemsnitlige købesum ved de 82 handeler udgjorde 94 rdl. Heraf
blev gennemsnitlig 15 % berigtiget ved udstedelse af obligation til sælgeren
og gennemsnitlig 77 °/o ved optagelse af lån hos andre, i de fleste tilfælde i
realiteten blot udstedelse af ny obligation for den gæld, som i forvejen inde-
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stod i ejendommen. Efter handelens afslutning var ejendommene altså gen
nemsnitlig behæftede ud til 92 % af købesummen. A t kreditor i de fleste
tilfælde tillige fik pant i ejerens løsøre har sjældent forøget hans sikker
hed væsentligt. Det viser skifteprotokollernes registreringer af håndværker
boerne. Kun yderst sjældent var der til yderligere sikkerhed stillet kaution.
Priserne på disse små huse har ligget ret fast gennem den undersøgte
periode. På de større ejendomme - byens gårde - har der været større ud
sving i priserne, en naturlig følge af at det er et tilfælde, om der på et givet
tidspunkt er købere til sådanne ejendomme.
På grund af de små huses høje prioritering kunne selv små udsving i købe
summens størrelse give tab for panthaveren.
Dette var Jacob Flindt ude for. H an havde i 1729, da et hus i Søndergade
solgtes for 104 sletdaler, sat 100 sietdaler50 ind som prioritet. Dette lån
blev ved 4 efterfølgende salg - i 1731 for 70 rdl., i 1734, 1738 og 1740 for
100 sietdaler - stående med 100 sietdaler, hver gang mod udstedelse af ny
obligation. M en

engang i

1740-erne gik det galt. Jacob

Flind t

måtte

overtage pantet og solgte det i 1747 for 80 sietdaler, som han lod indestå i
ejendommen. I 1756 solgtes den igen, denne gang for 96 sletdaler51.
Rasmus Clausen synes derimod at have tjent på en tilsvarende transak
tion. Han havde i 1755 med et lån på 130 rdl. muliggjort købet af et hus for
136 rdl. Året efter blev huset solgt for 139 rdl. og lånet hos Rasmus Clausen
fornyedes. I 1758 kom huset til auktion, og Rasmus Clausen overtog det
som ufyldestgjort panthaver. E t år efter videresolgte han det for 150 rdl.,
som han lod indestå52. Ved en bedømmelse af sagen må man være op
mærksom på, at vi ikke ved, om Rasmus Clausen har haft lejetab eller
istandsættelsesudgifter.
Som ovenfor anført udgjorde i 1761 den samlede gæld i håndværkerejen
dommene 53 % af summen af samtlige håndværkerejendommes taksations
værdi. Fo r de behæftede håndværkerejendomme er procenten beregnet til
61, at sammenholde med de 92% ,

som er konstateret som småejen-

dommenes behæftelse i forhold til købesummen. Denne forskel kan ikke for
bavse. Også i vor tid ligger brandtaksationsværdi væsentligt over salgsværdi.

IV. Købmændenes familieforbindelser
Hvilket milieu tilhørte købmændene? V i har fået en fornemmelse af det ved
at se, i hvor høj grad de økonomisk skilte sig fra byernes øvrige befolkning.
V i vil nu søge at komme nærmere ind på livet af problemet ved at undersøge
deres slægts- og svogerskabsforbindelser: Hvilken profession havde deres
fædre og svigerfædre, brødre og svogre og hvor virkede de?
4
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Dette vil pr. 1757 for de to byers ialt 14 købmænd - 7 i hver af byerne fremgå af de som bilag gengivne 11 tavler A - L 52a, der hver har en af køb
mændene som proband. 3 af de 14 købmænd - Jochum Blich den yngre,
Mathias N icolai Huusbye og Niels T oft — indgår i andre købmænds tavler
(henholdsvis som nr. D2, F 2 og F3), der indeholder sådanne oplysninger,
at selvstændige tavler er overflødige.
Lad os først se på afstamningen: Probandernes fædre samt deres og deres
søskendes svigerfædre fordeler sig efter erhverv således:
Fædre

Svigerfædre

Tilsammen

Købmand

6

10

16

Skipper

0

1

1

Landmand

0

1

1

Håndværker

2

0

2

Prokurator

0

1

1

Præst

0

4

4

Degn

1

1

2

Arrestforvarer

0

1

1

9

19

28

A t der i tabellen kun indgår 9 fædre, skønt der er 14 købmænd, beror på at
- som nævnt - kun de 11 af købmændene optræder som probander, samt på
at fædrene til 2 af disse ikke kendes. A lle 9 fædre var hjemmehørende på
Lolland-Falster. A f svigerfædrene var kun skipperen, prokuratoren, degnen og
arrestforvareren hjemmehørende andetsteds.
Ser vi dernæst på probandernes egen generation, kan vi gøre op, at kred
sen af deres brødre og svogre består af 14 købmænd, 1 konsumtionsfor
pagter, 1 skipper, 1 apoteker, 3 landmænd, 1 læge, 12 præster, 1 degn, 1
skoleholder, 2 officerer, 7 andre i offentlig tjeneste o. lign. (B3, C4, K2,
L2, L6, L8 og L9) samt 1 rentier, ialt 45 mænd.
Uden for Lolland-Falster boede kun 3 af præsterne, de 2 officerer, skole
holderen og 4 andre i offentlig tjeneste - 2 af disse sidste i Stege. 3 svogre (A9
K 3 og K4) er holdt uden for opgørelsen, da de om dem foreliggende oplys
ninger er mangelfulde.
Det falder i øjnene at der er en stærk binding til Lolland-Falster og at der
er mange slægts- og svogerskabsforbindelser med andre købmænd og med
præster. Købmændene er stærkt dominerende blandt fædrene, mindre blandt
svigerfædrene og endnu mindre blandt brødre og svogre. Fo r præsterne
gælder det modsatte: ingen blandt fædrene, nogle blandt svigerfædrene og
mange blandt svogrene.
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M an vil ved gennemgangen af tavlerne have bemærket, at det ikke er lyk
kedes at finde frem til alle de personer, som hører hjemme i dem. A t denne
mangel i væsentlig grad skulle have indflydelse på det talmæssige for
hold mellem købmænd og præster er dog usandsynligt, idet oplysninger om
disse to erhvervsgrupper er nogenlunde lige let tilgængelige.
U d over det bidrag, som bilagets tavler giver til belysning af købmæn
denes sociale placering, afdækker de slægts- og svogerskabsforbindelser
købmændene imellem. Sådanne forbindelser er væsentligt talrigere end tav
lerne viser. E t net af slægts- og svogerskabsforbindelser griber de 14 køb
mænd, som i 1757 levede i de to byer, således at de kan siges at have tilhørt
een og samme familie.
Det vil blive for vidtløftigt her at komme nærmere ind på disse familie
forhold. 1757 er valgt for at gøre status op midt i perioden. Det skal dog
anføres at samtlige Sakskøbing-købmænd 1737 og næsten alle M aribo-køb
mændene samme år hørte til »familien«, men at dennes repræsentation i køb
mandsstanden i begge byer var mindre sidst i århundredet.

V. Købmandsfamiliens dominerende stilling
»Familien«s økonomiske stilling var følgende: I 1737 hørte i Sakskøbing alle
byens 9 købmænd til familien og de betalte 45 % af byens skat. I 1757
var der kun 7 købmænd, alle medlemmer af familien. De 5 højest beskat
tede blandt dem betalte 45 °/o af en pålignet ekstraskat. De samme 7 køb
mænd ejede 1761 16 af byens 103 ejendomme. På de 16 ejendomme faldt
41 % af taksationsværdien af byens private ejendomme. Kun 2 af de 16
ejendomme var belånt og kun 7 % af den i byens ejendomme indestående
gæld hvilede på de 2 ejendomme. Skifteprotokollerne viser, at købmændenes
boer var langt de største. Maribos skattelister tyder på, at familiens stil
ling der var knap så stærk i forhold til den øvrige befolkning. M en inden
for realkreditten har købmandskapitalen i M aribo spillet en endnu større
rolle end i Sakskøbing, idet købmænd og købmænds arvinger i M aribo var
kreditorer for 56 % af pantegælden mod 49 °/o i Sakskøbing.
T il den kapitalkoncentration, som undersøgelsen af skifterne, behæftelsen
og ejendomsbesiddelsen afdækker, må have svaret en helt dominerende magt
stilling.
En magistrat eksisterede ikke på denne tid i nogen af disse to små byer.
Byfogeden var alene om at administrere byen, men købmændene var de
naturlige indehavere af hverv som overformynder, kirkeværge og fattigfor
stander. Ganske interessant er det, at de derimod delte hvervet som takserborgere med andre. Takserborgerne, som valgtes af borgerskabet for et år
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(Danske Lo v 3-6.-1.), pålignede byskatten. I Sakskøbing valgtes 4 takserborgere, i M aribo 8. I Sakskøbing var i 1737 takserborgerne tre købmænd
og en håndværker. Det foregående års kæmner, som skulle deltage i lignings
arbejdet, var også en købmand. I 1787 var to købmænd og to håndværkere
takserborgere. I M aribo var såvel i 1737 som i 1787 kun een af takserbor
gerne købmand. De øvrige 7 var i 1787 - og antagelig også i 1737 - hånd
værkere. Det må herved erindres, at skatterne var minimale sammenholdt
med købmændenes økonomiske evne.
Købmændenes magtstilling styrkedes gennem slægts- og svogerskabsforbin
delser med købmænd i andre byer, bl. a. med de meget indflydelsesrige fa
milier Flindt, Hincheldey og Wichmand. E n familiekreds, omfattende en væ
sentlig del af landsdelens købmænd toner frem.
N år henses til at købmandsskab har været den eneste af byernes nærings
grene, som har muliggjort en rimelig levefod, må købmændene have haft
alvorlige bekymringer m. h. t. anbringelsen af de sønner, som der ikke var
plads til i købmandshandelen eller som ikke havde anlæg for handel. Og
tilsvarende bekymring for overtallige døtre. Her er godsejerne kommet til
hjælp. »Familien« havde nær forbindelse med godsejere. To af »familiens«
medlemmer var blevet godsejere: Nykøbing-købmanden Bertel Wichmand
havde 1726 købt Engestofte, og Nysted-købmanden Jacob Flindt havde
1732 købt Nielstrup. M en der var også anden forbindelse. Godsejere var
debitorer hos købmænd. Det er rimeligt at antage, at forholdet mellem gods
ejer og købmand undertiden har været et sådant, at godsejeren ved udøvel
sen af kaldsretten har hjulpet søn eller svigersøn af købmand til præstekald.
En købmandsdatter kunne dog blive præstekone uden godsejerhjælp. Sog
nepræsten i Vester Ulslev Cort Jørgen Wærløs havde været enkemand i et
helt år, da han d. 19. april 1751 holdt samfrændeskifte med sine børn, hvor
ved det fastsloges, at boets værdi var 2 rdl.52b. 9 dage forinden var køb
mand Ole Rasmussen blevet begravet, og en måned efter, d. 22. maj giftede
præsten sig med den afdødes datter, som ved skiftet efter faderen arvede
2578 rdl.
M an må forestille sig købmændene som socialt hævede over byernes
jævne håndværkerbefolkning. De var præsterne socialt jævnbyrdige og havde
desuden forbindelse - også slægts- og svogerskabsforbindelse med de mere
velstillede indbyggere i M aribo uden for købmandsstanden. Og de omgik
kes tillige godsejerne.
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NO TER
Henvisning til skifteprotokol for købstadsskifter er undladt, hvor det af sammenhængen
fremgår, hvilket skifte det drejer sig om, idet skiftet da kan findes gennem protokollens
register.
Nykøbing betyder overalt Nykøbing på Falster.
A f de i noterne anvendte forkortelser skal iøvrigt nævnes:
L-F. årb.

Folland-Falsters historiske samfunds årbog.

L-F. St. a.

Folland-Falsters stiftamts arkiv.

M. S. og P.

M aribo skøde- og panteprot. 1738-84.

Ms. h. g. Spr.

Musse herreds provstis skifteprot. II. 1744-68, III 1768-88, IV 1787—
1823.

r-a.

rådstuearkiv.

S. k. b.

Sakskøbing købstads breve.

S. S. og P.
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1

Indberetningerne blev afgivet som led i en forud for Kommercekollegiets genop
rettelse iværksat undersøgelse af den økonomiske tilstand i' købstæderne og på
landet. De lollandske er trykt i L-F. årb. 1918, 34.

2

Erhvervshistorisk årbog 1954, 126.

2a Hovedkilderne er kæmnerregnskaber i Sakskøbing og M aribo rådstuearkiver, skifte
protokoller og skøde- og panteprotokoller i byfogedarkiverne, kirkebøger og for
skellige arkivalier i Lolland-Falsters stiftamts arkiv, således brandtaksationer, eks
traskatter til staten og byskatterne for 1737. Forholdet er det, at de to byers kæm
nerregnskaber, hvorved byskattelisterne ligger som bilag, kun er bevaret fra 1772.
Fra de foregående år findes nogle få byskattelister i stiftamtsarkivet.
3

L-F. St. a. S. k. b. 1738.

4

Gennemsnittene for mænd med uoplyst erhverv og for kvinder gælder kun for
henholdsvis 10 og 7 personer, idet der i hver gruppe er bortset fra en person,
som uden at betale nogen meget stor skat dog betalte væsentligt mere end grup
pens øvrige medlemmer.

4a Der optræder i artiklen 3 personer ved navn Jochum Blich: Den ældste J. B. fik
borgerskab i Sakskøbing 1728 og døde 1766. Han nævnes i omtalen af skatte
listerne 1737 og 1743 samt af brandtaksationen 1761, hvor han kaldes J. B. den
ældre. Skiftet 1755 efter hans 1. hustru anføres i fortegnelsen over skifter. - Deres
søn J. B., kaldet J. B. den yngre fik borgerskab i Sakskøbing 1757 og døde 1785.
Han nævnes i omtalen af brandtaksationen 1761 og af skattelisterne 1772 og 1782.
Sidstnævntes brodersøn Jochum Blich (søn af Jens Blich) fik borgerskab i Sakskø
bing 1788, men flyttede allerede året efter til Maribo. Han optræder i Sakskøbing
ekstraskatteliste 1789 og i M aribo brandtaksation 1791.
5

L-F. st. a., Varia, pakken: Extraskat-Ligninger m. v. 1725-29, lægget: Ligning af
bidrag til Kbhvns. genopbygn. e. branden 1728.

6

Byens indbyggertal på denne tid kendes ikke. I 1672 var det 272, i 1769 424 og i
1787 533.

6a Rentekammeret 2244.258. - Der findes hverken for Sakskøbing eller for M arib o
7

byskattelister, der ligger nærmere på 1743 end listerne for 1737.
S. r-a., kæmnerregnskab 1789.

8

Den samlede byskat var i 1789 godt dobbelt så stor som i 1737. Dette har for-
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bindelse med, at indkvarterings-hjælpeskatten til staten, 147 rdl. 4. m. ikke er

opkrævet hos borgerne, men udredet af byskattens provenu.
9 L-F. St. a. S. k. b. 1786.
10

Rentekammeret 2423.739.

11

L-F. St.a. S. k. b. 1757.

12

Kæmnerregnskaber i S. r-a.

13

L-F. St. a. Brandtaksationsforretninger for samtlige købstæder, 4 pkr.

14

Johan Jørgensen: Køge i det 18. århundrede i Arkiv, 1. bd., 253.

15

Der er ved beregningen af gennemsnitstallene bortset fra boerne 5b, 5c og 7b.

16

Skifte 1731 e. Jørgen Nielsen, S. Spr. 1728-39, 64 (ingen oplysning om husets stør
relse) og skifte 1757 e. Knud Matsens hustru, S. Spr. 1739-70, 645, huset var på
4 fag.

17

Ms. h. g. Spr. IV, 1.

18

Sst. II, 80.

19

Sst. III, 15.

20

Ikke d. 10. jan. 1777 som anført hos Wiberg.

21

Ms. h. g. Spr. III, 180.

22

I 1737 drejede det sig om byens udgifter til sognekapellan, organist, læge, dansk
skoleholder, vægter, rektor og brandvæsen.

23

L-F. St. a. M . k. b. 1752 og 1764. - Danske Lov 3.-6.-3. er sålydende: »Alle, som
boe i Kiøbstæderne, af hvad Stand de og ere, og i hvad Frihed de sig kunde paaberaabe, skulle give Kirkebetienterne deris Rettighed, saa og holde det ved lige,
som de selv Nytte og Fordeel af have.«

24
25

L-F. St. a. M . k. b. 1752.
Det er i skattelisten anført, at han i aim. skat kun er ansat for Vi år, men for et
år af grunden. Han fik borgerskab 15. aug. 1737. - Ved skattens påligning har
moderen, Benjamin Linds enke (nr. 2 i tabellen) åbenbart haft købmandshandelen.

26

Antagelig den i byfogedindberetningen nævnte Bendix Hertz med husstand.

26a Rentekammeret 2244.257.
27

Byregnskab i M . r-a. - A f hensyn til sammenligning med formueskattelisten 1789
havde det været bedre, om - som i Sakskøbing - byskattelisten 1789 kunne be
nyttes. M aribo byskattelister er imidlertid mangelfulde hvad angår skatteydernes
erhverv. 1787 er derfor valgt, idet folketællingen er benyttet ved erhvervsgruppe
ringen. Ekstraskattelisten giver oplysning om erhverv men har ikke kunnet benyt
tes, da den ikke indeholder alle byskattelistens personer.

28

Gennemsnittet gælder for kun 9 daglejere, da den tiende skilte sig ud fra de øvrige
ved at eje fast ejendom, som var sat til 3 rdl. i grundskat. - Kun 3 af de øvrige
ejede fast ejendom.

29

L-F. St. a. M . k. b. 1764.

30

S. S. og P.

31

M . S. o g P .

32
33

L-F. årb. 1918, 79.
Der er her tale om summen af de tinglyste obligationers pålydende. Tallene giver
således ikke noget billede af, hvor stor en kapital de pågældende kreditorer har
haft udlånt. Tallene giver blot et fingerpeg om forholdet mellem deres udlåns
virksomheds omfang. Adskillige kapitaler blev inden for den undersøgte periode
udlånt flere gange og indgår altså flere gange i optællingen. - De fleste obligatio-
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ner kvitteredes og udslettedes efter ganske få års forløb. I mange tilfælde har de
bitor da måttet skaffe sig et lån andetsteds. I adskillige ejendomme har den ene
kreditor afløst den anden perioden igennem. Kreditorskifte fandt ikke altid sted
på samme tidspunkt som ejerskifte. Det hyppige kreditorskifte viser forskellen fra
vor tids realkredit: man kunne ikke komme ud af kreditorforholdet ved at sælge
kasseobligationer. M en det var ikke blot kreditorskifte der fik det i periodens
løb tinglyste obligationsbeløb til at svulme op. Det samme gjorde ejerskifterne,
idet der praktisk taget altid blev tinglyst obligation fra den nye ejer. Og dertil
kom de tilfælde, hvor der blev tinglyst ny obligation, skønt både kreditor og de
bitor forblev de samme, men hvor gælden blot var blevet forøget eller form ind
sket. - De her beskrevne forandringer kunne naturligvis, som vi nu gør det, have
været ordnet ved transporter eller andre påtegninger på obligationerne, men noget
sådant brugtes åbenbart ikke dengang ved de to byting. I S. S. og P., som er grund
laget for det ovenfor om obligationernes korte levetid anførte, findes kun et par
tinglyste påtegninger, og de synes ikke hyppigere i M . - I et andet plan end sum
men af de til de enkelte grupper eller enkelte personer udstedte pantebreves beløb
ligger tallene - navnlig fra skifterne og ekstraskattelisterne - for de enkelte per
soners formue og tallene for de offentlige kapitaler.
34

Det kan ikke udelukkes, at en del af disse midler er umyndiges midler under
præstens bestyrelse.

35

Peter Willumsens enke solgte 1743 farveriet til farver H enrik Pihi. 1748 måtte
dennes svoger, forvalter Laurs Nielsen som panthaver tiltræde farveriet, som han
solgte til farver Christian Feilberg. Efter dennes død 1749 blev hans enke, M aria
Elisabeth Nauschutz i 1750 gift med farver Severin Kaalund, som døde 1753.
Enken drev farveriet videre, indtil det 1760 overgik til hendes stifsøn, Jens Feilberg. En søster til M aria Elisabeth Nauschutz var gift med Sognepræst i Nørre
Vedby Christian Poulsen.

36

Det er konstateret, at obligationer med samlet pålydende 5273 rdl., udstedt i årene
til og med 1741 er aflyst efter 1741, samt at der efter Johan Reimers død og ind
til 1759 er aflyst obligationer til ham med samlet pålydende 4676 rdl.

36a Identisk med den i bilaget under nr. G8 anførte Jørgen Wichmand.
37

Orebygård gods’ Spr. 1761-1811,51.

38

Se herom redegørelsen i note 33.

39

S. r-a., fattigvæsenets regnskabsprot. 1792/93-1809.

40

L-F. St. a., M. fattigregnskab 1717/18-19/20.

41

M. r-a., hospitals- og fattigvæsenets regnskabsprot. 1762-1875.

42

S. kirkeregnskabsbog 1742-1830.

43

M. ditto 1688-1755.

44

S. skoles regnskabsprot. 1695-1739.

45

M. skoleregnskabsbog 1680-1731.

46

L-F. St. a regnskabet for den geistl. enkekasse, 1719-61/62, 1 pk.

47
48

L-F. S. og P. 1744-61, 160.
Sst. 195.

49

Sst. 622.

50

En sletdaler er lig 2/3 rigsdaler.

51

S. S. og P. 12, 13, 30, 31, 67, 68, 108, 107, 126, 127, 190, 190 og 234

52

S. S. og P. 230, 230, 233, 234, 250, 259 og 260.
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52a d. og g. (død og gift) efterfulgt af et sogn og et årstal (d. Nykøbing 1750) hen
viser til kirkebogen som kilde. - A f hensyn til overskueligheden anføres kun års
tallene.
52b Ms. h. g. Spr. II, 232.
53
54

Fuglse h. g. Spr. 1751-89, 222.
Orebygård gods’ Spr. 1727-61, 7 og Spr. for kongens gods på Fejø, Femø, Askø
og Vejrø 1744-53, 31.

55

A f brev af 20. marts 1751 fra byfogeden i Nysted til stiftsbefalingsmanden (L-F.
St. a., Nysted k. b. 1751) fremgår, at han boede i Nysted, hvor han havde hus
og gård, og at han »mest lever af sine midler«.

55a Rigsarkivet, Waisenhusets skoleprot. 1727-1823, 308.
56

Pers. T. 12-1-53.

57

Aalholm m. fl. amters Spr. 1747-55, 84.

58

Ms. h. g. Spr. II, 199.

K øb m an d sfam iliern e i Sakskøbing og M a rib o

A.

Købmand i Sakskøbing Peder Olsens familie 1757.
A l. P eder Olsen (s. af købmand i S. Ole Rasmussen, d. 1751 og Else
Christence Nielsdatter Vandel d. 1744, søster til Sara Nielsdatter Vandel,
B l) d. S. 1771, borgerskab 1752, g. Fejø 1752 med Ide Margrethe Hoe
(d. af sognepræst i Døllefjelde-Musse Mouritz Hoe og Charlotte Kirstine
Nielsdatter Friborg), d. S. 1799.
Peder Olsens helsøstre:
A2. A n n a M a r ie Olsdatter, d. S. 1792, g. S. 1751 med sognepræst i Vester
Ulslev Cort Jørgen Wærløs (s. af sognepræst i Tingsted Peter Laurit
sen Wærløs og Anna Marie Cortsdatter Plum), d. Vester Ulslev 1768.
A3. L u c ia Olsdatter, d. Horbelev 1797, g. S. 1757 med sognepræst i Horbelev-Falkerslev Hans Peter Koch (s. af degn i Aastrup ved Hader
slev Jeppe Hansen Koch og Cathrine Magdalene Wiis), d. Horbelev
1806.
Peder Olsens halvbroder af faderens ægteskab med Anna Larsdatter Wedbye:
A4. Forpagter på Lolland Rasm us Olsen, d. tidligst 1803, g. Nakskov 1751
med Margrethe Jacobsdatter (d. af rådmand i Nakskov Jacob Nielsen
og Kirsten Tønnesdatter Bay), d. M . 1758.
Ide Margrethe Hoes helsøskende:53
A5. Elisabeth H oe, d. S. 1787, g. 1750 med sognepræst på Fejø Jens N ie l
sen Vandel, B4.
A6. E lse H oe, d. Nysted 1760, g. Nysted 1741 med købmand i Nysted
(borgerskab 1741) Lars Siøe (s. af skipper i Oreby Niels Side), d. N y 
sted 1773. Han var broder til købmand i Nykøbing Niels Jensens 1.
hustru, 12 og til købmand i Maribo Mads Læsøes 1. hustru, K l 54.
A7. A n n a H oe, levede 1758, g. Nysted 1749 med rentier55 i Nysted Jørgen
Knaph, d. Nysted 1760.
A8. C harlotte H oe, ugift i 1757.
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A9. N ie ls H oe, levede 1766 i Nyborg.

A 10. H e n ric h H oe, skoleholder i Eltang ved Kolding. Han og hans hustru
afgik ved døden 1761-67.35a

B. Købmand i Sakskøbing Hans Christian Fritschers familie 1757.
B l. H an s C hristian F ritsch e r (s. af slotsmurermester i Nykøbing Christian
Fritscher og Kirstine Marie Wichmand), d. S. 1766, borgerskab 1740,
g. S. 1740 med Sara N ielsdatter V an de l (d. af købmand i S. Niels Jen
sen og Fucie Pedersdatter Bert), d. Aabenraa 1787. - Hun havde været
g. med købmand i Sakskøbing C hristop her Reim er, 18.
Hans Christian Fritschers halvsøstres ægtefæller:
B2. Købmand i Nykøbing H a n s H e n ric h H in ch e ld e y (s. af købmand i S.
Evert Hincheldey og Margrethe Pedersdatter Bert, søster til den under
B l nævnte Fucie Pederdatter Bert), d. Nykøbing 1762. Hustruen, D oro
thea Eleonora Fritscher døde Nykøbing 1755.
B3. Byskriver i Stege, exam. jur. O le Paasche, d. Stege 1761. Hvornår
hustruen, Margrethe Sophie Fritscher døde, vides ikke.
Sara Nielsdatter Vandels helsøskende:
B4. Sognepræst på Fejø Jens N ielsen Vandel, d. 1770, g. 1750 med E lis a 
beth H oe, A5.
B5. Købmand i Nykøbing C aspar N ielsen

Vandel, d. Nykøbing

1786, g.

Nykøbing 1745 med M aria Dorothea Thuesen (d. af købmand i N ykø
bing O luf Hansen Thuesen og Anna Margrethe Jacobsdatter Bliskov),
d. Nykøbing 1766.
B6. A n n a N ielsdatter Vandel, d. Nykøbing 1789, g. S. 1745 med købmand
i Nykøbing N ie ls Jensen, 12.
B7. C e c ilie M argrethe N ielsdatter Vandel, d. 1769, g. S. 1746 med sogne
præst i Utterslev Jochum Brockdorf Suhr (s. af sognepræst i Købelev
Bernt Frederiksen Suhr og Christine Hansdatter Hornemann og bro
der til sognepræst i Købelev Frederik Suhr G9), d. Utterslev 1767.
Sara Nielsdatter Vandels afd. halvsøsters mand:
B8. Købmand i Sakskøbing Jo ch u m B lich , C l.

C. Købmand i Sakskøbing Jochum Blichs familie 1757.
C l. Jo ch u m

B lic h

(s. af købmand i Nakskov Jochum

Blich og Sindel

Marie Toliesdatter), d. S. 1766, borgerskab 1728, g. 2) Stokkemarke
1755 med Cecilie Dorothea Collin (d. af købmand og rådmand i N y 
købing Mads Jensen Kolding og Abigael Jørgensdatter Wiel), d. Stokke
marke 1757. Han havde været g. m. en halvsøster til Sara Nielsdatter
Vandel, jvfr. B8.
Jochum Blichs afd. søsters mand:
C2. Ejer af Glostrupgård i Købelev sogn A n d e rs Poulsen (s. af ejer af G lo 
strupgård Poul Andersen), d. Købelev 1757.
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Cecilie Dorothea Collins søster:
C3. B o d il M a r ie C o llin , d. 1766, enke efter sognepræst i Stokkemarke Pe
der Jensen Blicher, (s. af sognepræst i Bælum og Solbjærg, Jens Ove
Blicher) d. 1746.
Cecilie Dorothea Collins afd. søsters mand:
C4. Færgemand i Sundby, Toreby sogn W ilh elm K aa lu n d , d. Toreby 1760,
g. Toreby 1755 med Barbara Catharina Hachenberg, d. Toreby 1760.

D. Købmand i Sakskøbing Jens Blichs familie 1757, omfattende købmand sst.
Jochum Blich (den yngre).
D l. Jens B lic h (s. af købmand i Sakskøbing Jochum Blich, C l og Anna M a r
grethe Jensdatter), d. S. 1786, købmand (borgerskab 1755), vintapper
og postmester, g. S. 1755 med Bodil Kirstine H øy (d. af købmand i N y 
sted Lauritz Christensen Høy og Anna Jacobsdatter Flindt), d. S. 1762
Jens Blichs helsøskende:
D2. Købmand i Sakskøbing Jo ch u m B lich , d. S. 1785, borgerskab 1757,
ugift i 1757.
D3. L u c ia B lich , f. S. 1740, ugift i 1757.
Bodil Kirstine Høys halvsøskende af moderens 2. og 3. ægteskab med hen
holdsvis købmand i Maribo, senere i Nysted Thomas Reimer og tolder i
Nysted Mathias Johan Wederkinch var alle mindreårige i 1757.
E. Købmand i Sakskøbing Chreinhoft Juniors familie 1757.
E l. C h re in h o ft Ju n io r (s. af skræder i Maribo, senere i Nysted Jørgen Han
sen Junior og Catharine Elisabeth Hansdatter) d. S. 1786, først køb
mand i Nysted, borgerskab i S. 1743, enkemand, hans hustru, Anna Elisa
beth Marcusdatter døde S. 1756. Hendes slægt kendes ikke.
Chreinhoft Juniors helbroder:
E2. Købmand i Nysted H ans Ju n io r, d. S. 1768, g. S. 1736 med Magdalene
Larsdatter (d. af købmand, vejer og måler, fra 1743 byskriver i Saks
købing Lars Rasmussen Rostocker), d. S. 1767.
F. Købmand i Sakskøbing Jørgen Tofts familie 1757, omfattende købmændene i
Maribo Mathias N icolai Huusbye og Niels Toft.
F l. Jørgen T o ft (s. af købmand i M aribo Jacob Nielsen), d. S. 1760, køb
mand (borgerskab

1732) og vintapper, g. med Marie

Rasmusdatter

Lund, d. S. 1764.
T o søskende til Jørgen Toft kendes:
F2. A n n a Toft, d. M . 1757, g. M . 1737 med købmand i Maribo M ath ia s
N ic o la i Huusbye, d. M . 1757, borgerskab 1737. Hans slægt kendes
ikke.
F3. Købmand i Maribo N ie ls Toft, d. M . 1767, g. M. 1733 med Vibeke
Reim er, 17.
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Marie Rasmusdatter Lunds søster:

F4. K a re n , d. Stubbekøbing 1757, enke efter skipper i Stubbekøbing Hans
Johansen Dreier, d. Stubbekøbing 1749.
Marie Rasmusdatter Lunds afdøde brødres ægtefæller:
F5. Johanna M a rg reth e J ø r gensdatter (d. af Jørgen Jacobsen og Gundel
Hansdatter Montros), d. Stubbekøbing 1761, enke efter købmand i Stub
bekøbing Andreas Rasmussen Lund, d. Stubbekøbing 1755.
F6. E ls e , enke efter Brøndel Rasmussen, nu g. m. skipper i Stubbekøbing
Peder Rasmussen Kiep, bgr. Stubbekøbing 1763.

G. Købmand i Maribo Knud Pedersen Søllings familie 1757.
G I. K n u d Pedersen S øllin g (s. af købmand i M . Peder Knudsen Sølling og
Margrethe Reimer), d. M . 1760, borgerskab 1735, g. Engestofte 1734
med Mette Kirstine Wichmand (d. af købmand i Nykøbing, ejer af
Engestofte Bertel Wichmand og Bodil Cathrine From), d. M . 1778.
Søskende til Knud Pedersen Sølling kendes ikke.
Mette Kirstine Wichmands helsøskende:56
G2. Sognepræst i Flemløse, Fyn, H a n s W ichm and, d. 1768, g. 1739 med
Sophie Amalie Lauridsdatter (d. af sognepræst i Flemløse Laurids Han
sen og Anna Marie Bertelsdatter), d. 1774.
G3. Lisbeth C athrine W ichm and, d. 1800, g. 1730 med apoteker i N ykø
bing Claus Seidelin (s. af apoteker sst. Friderich Seidelin og Karen
Clausdatter), d. 1782.
G4. Kaptajn i marinen P o ve l W ichm and, d. 1787, formentlig ugift.
G5. Dr. med. læge i Aalborg, landfysikus Bertel W ichm and, d. 1770 ugift i
1757.
G6. Sognepræst i

Herredskirke-Løjtofte

L a u rid s

W ichm and,

d.

1764 g.

1754 med M aria Dorothea Kaalund (d. af sognepræst i Tirsted Jens
Kaalund og Anna Jessen), d. 1818.
G7. Oberst Thom as L rid e ric h W ichm and, d. 1803, g. 1757 med Ingeborg
Cathrine Braés (d. af ejer af Kokkedal Peter Enevold Braes og Anna v.
Buchwald), d. 1802.
G8. Jørgen W ichm and, d. 1797, ugift, bestyrede 1757 Engestofte for mo
deren.
G9. A n n a Elisabeth W ichm and, d. 1767, g. 1752 med sognepræst i Købe
lev Frederik Suhr (broder til sognepræst i Utterslev Jochum Brockdorf Suhr, B7), d. 1767.
H. Købmand i Maribo Niels Staals familie 1757.
H l. N ie ls Staal (s. af degn i Halsted Tønne Mortensen Staal), d. M . 1794,
borgerskab 1741, opsagt 1789, g. M . 1740 med M a rg re th e Thorsm ede
(d. af arrestforvarer i København Hans Olsen Lidø og Anna Kristine Olsdatter), d. M . 1775.
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Margrethe Thorsmede havde været g. med købmand i Maribo H an s
Reim er, 19.
Niels Staals søster:
H2. M a rg reth e M a r ie Staal, d. 1801, g. 2) 1757 med degn i Slemminge
Rasmus Bernt Østrup (s. af sognepræst i Vaabensted Peder Rasmussen
Østrup), d. 1791.
Margrethe Marie Staal blev g. 1) 1751 med degn i Slemminge Hans
Carstensen Reimer (s. af bissekræmmer i M aribo Carsten Reimer, som
var broder til Margrethe Reimer (se GI)), d. 1756.
Margrethe Thorsmedes søskende kendes ikke.

I. Købmand i M aribo Peder Jensens familie 1757.
11. P eder Jensen, d. M . 1777, købmand og skipper, g. 1740/41 med Anna
Marie Reimer (d. af købmand i Maribo Laurs Reimer og Inger Thomasdatter), d. M . 1792.
T o brødre til Peder Jensen kendes:
12. Købmand i Nykøbing N ie ls Jensen, d. Nykøbing 1771, g. S. 1745 med
A n n a N ielsdatter Vandel, B6.

Niels Jensen havde været g. 1) med Anna Siøe, d. 1742, søster til
købmand i Nysted Lars Siøe, A6 og til købmand i Maribo Mads Læsøes
1. hustru, K l.
13. Skipper på Fejø O le Jensen.
Anna Marie Reimers søskende:
14. Sognepræst i Skaarup og Tved, Fyn Johan Reim er, d. Skaarup 1764, g.
med Margrethe Kabbus, d. Skaarup 1765.
15. Konsumtionsforpagter i Maribo samt toldforpagter ved Bandholm told
sted M a th ia s Reim er, d. Østofte 1759, g. Nysted 1743 med Kristiane
Hagemejer (d. af forpagter på Skørringe Johan Casper Hagemejer og
Margrethe Pahl), levede endnu 1770.
16. K a re n Reim er, d. Stubbekøbing

1761, g. M .

1733 med købmand i

Stubbekøbing Jens Benzon (s. af sognepræst i Slangerup Niels Nielsen
Benzon og Gundel Richardtsdatter Villumsen og broder til byfoged
i Stubbekøbing Christian Benzon, L9), levede 1759.
17. V ibeke Reim er, d. M . 1774, g. M . 1733 med købmand i Maribo N ie ls
Toft, F3.

Anna Marie Reimers afd. brødres hustruer:
18. Sara N ielsdatter Vandel, g. 1) S. 1737 med købmand i Sakskøbing
C hristop her Reim er, d. S. 1738, 2) S. 1740 med købmand i Sakskøbing
H an s C h ristian Fritscher, B l.

19. M argrethe Thorsm ede, g. 1) M .
Reim er, d. M . 1739, 2) M . 1740

1737 med købmand i Maribo H ans
med købmand i Maribo N ie ls Staal,

H l.
K. Købmand i Maribo Mads Læsøes familie 1757.
K l. M a d s Læsøe, bgr. M . 1. sep. 1757, borgerskab 1742, havde før den tid
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været købmand på Femø med borgerskab i Sakskøbing, g. 2) 1747/48
med Anna Margrethe Volchartsen (d. af Henning Volchartsen).
Mads Læsøe havde været g. med en i 1741 afd. søster til købmand i
Nysted Lars Siøe, A6 og til købmand i Nykøbing Niels Jensens 1. hustru,

12.
Lars Siøes slægt kendes ikke.
Anna Margrethe Volchartsens søskende:57
K2. M ette Sybille V olch a rtse n , g. ca. 1740 med byfoged i Sakskøbing M o r
ten Hammer, d. S. 1757. Hun overlevede ham.
K3. V o lch a rt V olch artse n , var 1747 hos en købmand i Kalundborg, hans
senere skæbne kendes ikke.
K4. C hristop her Volchartsen, var 1747 gartner på Sjælland hos geheimeråd v. Berckentin, hans senere skæbne kendes ikke.
L. Købmand i Maribo Mathias M øllers familie 1757.
L I. M a th ia s M ø lle r, (s. af købmand i Maribo Johan M øller og Anna M ag
dalene Rasmusdatter Martner), d. M .

1767, borgerskab 1737, g. før

1745 med Mette Christina Bildsøe (d. af sognepræst i Kettinge Lorentz
Bildsøe og Anna Sophie Lundt), d. M . 1786.
Mathias Møllers halvsøskende af moderens 2. ægteskab med købmand i N y 
købing og Maribo Benjamin Jacobsen Lind:
L2. E n g e l Elisabeth L in d , g. M . 1740 med prokurator i Nykøbing, senere
i Ryde Cort Christian Christensen (s. af prokurator og rådmand i H o l
bæk Christen Christensen og Johanne Marie Gravenhorst), d. i Ryde
1757. Tidspunktet for hendes død kendes ikke.
L3. M agd alene D orothea L in d , d. Stokkemarke 1768, ugift.
L4. C hristine M a rie L in d , d. Stokkemarke 1800, g. M . 1749 med sognepræst
i Stokkemarke Jørgen Sebbelov (s. af skipper i Næstved Christopher
Sebbelov og Esther Sophie Læsøe), d. Stokkemarke 1770.
Mette Christina Bildsøes søskende:58
L5. Dr. theol, sognepræst ved Set. N icolai kirke i København, senere bi
skop i Aarhus P o u l M a th ia s Bildsøe, d. 1777, g. 1757 med Elisabeth
Sophie Hagerup (d. af biskop i Trondhjem Eiler Hagerup og Karen
Amundsdatter Barhow), d. 1773.
L6. O lu f L u n d t Bildsøe, d. 1766 i Norge, exam. jur. 1752, var 1749 skriver
karl i Bergen, blev 1758 foged på Bergensegnen, ugift i 1757.
Mette Christina Bildsøes afd. søstres ægtefæller:
L7. Sognepræst i Horslunde-Nordlunde C lau s W iin h o lt (s. af brygger i K ø 
benhavn Christian Wiinholt

og Elisabeth

Pedersdatter Gyrsting),

d.

1771, g. 1747 med Karen Schritzmeyer (d. af sognepræst i ErrindlevOlstrup Knud Leonard Schritzmeyer), d. 1765. Hans 1. hustru, D oro
thea Bildsøe døde 1745.
L8. Dr. juris, professor ved Københavns universitet og generalauditør for
søetaten Peder K o fo d A n c h e r (s. af sognepræst i Larsker og Gudhjem
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Jørgen Ancher og Johanne Kofod), d. 1788, g. 1751 med Johanne Marie
Sevel (d. af sognepræst i Asminderød-Grønholt Hans Just Sevel og Anna
Beate Dreier), d. 1788. Hans 1. hustru, Sophie Amalie Bildsøe døde
1746.
L9. Byfoged i Stubbekøbing C h r is t ia n B e n z o n (broder til købmand i Stubbe
købing Jens Benzon, 16), d. Stubbekøbing 1765, g. 1746 med Dorothea
Margrethe Buch, d. 1804. Hans hustru Gørvel Cathrine Bildsøe døde
Stubbekøbing 1740.
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Hesselager f r a b ib lio te k e t s d a n s k e a f d e lin g r e d e g ø r f o r , h v o rle d e s
m a n o r d n e r a fd e lin g e n s s m å try k , o g h v o r d a n b e n y tte rn e f in d e r r u n d t
i d e n n e s to re s a m lin g a f v æ se n tlig e k ild e r . A f h a n d lin g e n s lu tte r m e d
en o v e rs ig t o v e r e m n e g r u p p e rn e i S m å t r y k s a fd e lin g e n .

I en norsk vittighedstegning med overskriften: »Norges lover« forekommer
den massive tekst fra dette lands pligtafleveringslovs § 1: »Av alt hva det
her i riket trykkes eller på annen måte mangfoldiggjøres av bok-, avis-, b il
led-, kart- eller notetrykkerier eller andre grafiske reproduksjonsanstalter skal
det innsendes 1 feilfritt og fuldstendig eksemplar med tilhørende plansjer, kart,
bilder og andre vedlegg til Universitetsbiblioteket i Oslo«. Dette var illustreret
med billedet af en mand, der ivrigt overrækker bibliotekets funktionær
et trykt blad med disse ord:

»Værsågo, her er konfirmasjonssangen til

Matilde, dattera mi«. Der er en humoristisk virkning i kontrasten mellem
pligtafleveringens i sig selv monumentale idé og de yderste overraskende kon
sekvenser af dens iværksættelse, og som altid i ægte humor er der et gran af
sandhed i komiken, for i Danmark såvel som i Norge findes der på national
bibliotekerne sådanne sange, selv om de ikke mere skal afleveres. I Det kgl.
Biblioteks magasiner står der stadig løst regnet 100.000 af den slags viser
især fra perioden 1902-27, da de efter loven skulle afleveres. - Tegningen
er beskrevet af Erling Grønland (leder af den norske afdeling ved Univer
sitetsbiblioteket i Oslo), der ligesom Det kgl. Biblioteks tidligere overbib
liotekar (fra 1901-24) H. O. Lange har vist småtrykket en særlig interesse,
og som taler og skriver på en meget inciterende måde om disse dagliglivets
dokumenter.
Den gamle tanke, at bibliotekarens vigtigste opgave er en kritisk udvæl
gelse af den gode litteratur, stikker så dybt i biblioteksvæsenet, at det nok
kan have sine vanskeligheder i et videnskabeligt bibliotek at være nabo til de
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kritisk udvælgende for dem, der har som opgave at indsamle og værne
om landets nationale litteratur. Denne omfatter foruden de rare klenodier
ikke blot småtryk, som her skal omtales, men også uendelige mængder af ked
sommelige skolebogsudgaver, pornohefter etc., der unægtelig har større doku
mentarisk end litterær værdi. E t vist skred er der foregået i biblioteksvæse
net i de senere år, idet der under påvirkning af en moderne frygt for at
manipulere med medmennesker også i folkebibliotekerne har indsneget sig en
vis tvivl om bibliotekarernes suveræne ret til at foretage udvælgelsen helt
efter deres egne kriterier; og sporer man ikke også i de videnskabelige bib
lioteker en vis liberalisering i anskaffelsesprincippeme? Det ville være ganske
naturligt i en tid, hvor alle vedtagne normer tages op til revision, og der mere
end nogen sinde hersker tvivl om menneskets evne til overhovedet at tænke
objektivt og befriet for ideologier. E r der ikke en tendens til at anskaffe en del
af den litteratur, der måske ikke har chance for at blive udødelig, og i
hvert fald til at anskaffe den lidt før den kanoniseres? Fra et historisk syns
punkt hører da også de modbeviste (forkerte?) teorier, den underlødige og
efemeriske litteratur med i tidsbilledet, og fra et bibliofilt synspunkt er første
udgaverne meget at foretrække frem for de samlede og kommenterede
udgaver, der følger efter anerkendelsen.
M en - trods denne udvikling er der stadig et langt spring til den forståelse,
man i arkiver og museer naturligt har for betydningen af at indsamle og opbe
vare en ren materialesamling, og emnet »småtryk« har gennem tiderne i
de nordiske videnskabelige biblioteker, hvor bogtrykpressens biprodukter
strømmer ind, været i stand til at sætte en meningsudveksling i gang, der har
karakter af mening-itis. Som det ofte sker, når meningerne brydes så voldsomt,
kommer protagonister og antagonister let til at provokere hinanden til at
reagere en smule følelsesbetonet i diskussionen. V i der står midt i proble
merne, må nok forsøge at forholde os nogenlunde lidenskabsløst over for
emnet og ikke lade os forlede til henholdsvis at opbevare eller kassere hele
redeligheden. Hvad vi end måtte mene om værdien af vort arbejde på
dette område, kan vi vist alle tilslutte os den del af Lauritz Nielsens synspunk
ter, der kommer til udtryk mellem tankestregerne i følgende citat: »At man
i et Bibliotek, der har mange andre, uimodsigeligt vigtigere Opgaver at vare
tage, ikke i Længden kan ofre T id paa at ordne 70.000 Stk. Smaatryk om
Aaret - og uordnet er en saadan Samling absolut værdiløs - kan enhver forstaa« (Pligtafleveringen til vore Biblioteker. E t Reformforslag.

1923, s.

22). Det bemærkes, at der i dag indgår ca. 50.000 småtryk årligt.
M id t i diskussionen savner man en målsætning, som desværre ikke er angi
vet i loven om pligtaflevering, og denne redegørelse skal derfor indledes med
en slags programudtalelse formuleret af en anden nordmand, Wilhelm Mun-
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the: »Rikets samlede trykkproduksjon oppfattes som en helhet af nasjonale
kulturdokumenter, samfundsbelysende aktstykker av fremtidig historisk in
teresse som derfor har krav på å bevares«.
I det følgende skal det forsøges at beskrive småtrykkets skæbne gennem
tiden, dets art og ordning. Det bemærkes, at beskrivelsen udelukkende er
baseret på kendskab til det stof, der findes i Det kgl. Biblioteks Danske
Afdeling.
Opgavens vanskeligheder starter allerede med betegnelsen, der er lidet
dækkende, idet småtryk ikke altid er små, men omfatter alt lige fra etbladstryk til fede kommunale regnskaber og - telefonbøger. Vanskelighederne tår
ner sig op, når man søger efter materiale til belysning af emnet. M an har
nogle tørre lovtekster, betænkninger, meget få kommentarer i Det kgl. B ib 
lioteks årsberetninger og en enkelt fortvivlende morsom afhandling om lej
lighedsviser modelleret efter »Husker du«-motivet, gjort af den lærde H. Topsøe-Jensen på grundlag af de lejlighedsviser, der oversvømmede Det kgl.
Bibliotek efter 1902 (Danske Studier 1927), men der findes mig bekendt
intet nedskrevet om principper og daglige arbejdsprocesser.
Det er i det hele taget karakteristisk for de videnskabelige bibliotekers
bibliotekarer, at de sjældent har beskrevet deres arbejde, selv hvor ændrede
arbejdsprincipper har medført indgribende ændringer i biblioteksrutinerne.
Det er som om den nære berøring med videnskabsmænd har bevirket, at de
anså det at forske i bøgernes indhold, subsidiært at publicere kataloger og
bibliografier, som den eneste værdige opgave. Beskedent er det da også,
hvad vi får at vide om nationalbibliografiens tilblivelse og udvalg, ikke mindst
hvad angår småtrykket. Om Bibliotheca Danica får vi sparsomme oplysnin
ger, men Dansk Bogfortegnelse starter i 1861 (med tidsrummet 1841-58)
uden at sige noget overhovedet om udvalg og arbejdsprincipper. (I samlevær
ket Danske opslagsværker, red. af A xel Andersen (Danmarks Bibliotekssko
les skrifter 4), har E rik Dal beskrevet: Bibliotheca Danica 1482-1830 og
Catalog over det store kongelige Bibliotheks danske og norske Afdeling (ka
pitel 8, side 225-98); forhåbentlig vil Dansk Bogfortegnelse blive beskrevet
i et senere hefte af det endnu uafsluttede værk).
Vore forgængeres sparsomme oplysninger om deres arbejdsmetoder kan
skyldes manglende interesse for at videregive deres erfaringer, eller blot det
enkle faktum, at de dengang - som vi også nu - var tilbøjelige til at overse,
at de besad en viden, som det var nødvendigt at give videre, hvis den ikke
skulle gå tabt. I hvert fald må vi — også hvad angår småtrykket - gætte os til,
hvad de har tænkt og gjort ud fra bibliotekstraditionen og spredte bemærk
ninger, eller udlede det ved en analyse af samlingernes indhold (og mang
ler), den anvendte systematik etc.
5
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Småtrykkets skæbne gennem pligtafleveringens historie
Det er ved lov pålagt danske bogtrykkere (med meget få undtagelser) at afle
vere et eksemplar af alt hvad de trykker, til Det kgl. Bibliotek og Statsbib
lioteket i Aarhus. M a n træffer i Danmark de første tilløb til en pligtafleve
ring i begyndelsen af 1600-tallet, og da knyttet til Universitetsbiblioteket,
men det første egentlige lovbud kom i 1697 i form af et kgl. reskript om afle
vering af 5 eksemplarer af alle trykte bøger til Det kgl. Bibliotek. Afleve
ringspligten lå oprindelig på forlæggerne, men blev snart lagt over på bog
trykkerne, indtil 1781 kun københavnske bogtrykkere, efter den tid alle lan
dets bogtrykkere. Forlæggerne har dog pligt til at aflevere et eksemplar af alt,
hvad de lader trykke i udlandet. Det er let at se, at man kun ved at lægge
pligten på bogtrykkerne kan sikre noget i retning af fuldstændighed i afleve
ringen. E n meget stor del af den danske trykproduktion udkommer overhove
det ikke på egentligt forlag, og det ville være en håbløs sag at finde frem
til alle private udgivere. Bogtrykkerne har derimod udgjort en forholds
vis begrænset gruppe af erhvervsdrivende, hvis virksomhed man nogen
lunde let kunne skaffe sig viden om. M ed de seneste tiders eksplosionsagtige
udvikling inden for bogtrykkunsten (eller rettere: trykketeknikken) har man
fået store problemer med at bevare overblikket over fagets udøvere, de man
ge firmaer, som nu fremstiller tryksager ved forskellige moderne reproduk
tionsmetoder. A t det i dag er nødvendigt at tænke på en revision af loven
om pligtaflevering og tage stilling til, hvor man overhovedet bør sætte græn
sen mellem bibliotekets og arkivets indsamlingsområder, skal her blot an
tydes. Hvad der tidligere blev håndskrevet eller maskinskrevet, bliver i dag
offsettrykt, stencileret eller reproduceret ved andre billige metoder, medens
en anden udvikling går i retning af at anvende disse metoder i stedet
for det kostbare bogtryk. I takt med den almindelige nivellering i det skrevne
ords udseende går således tendensen til at reproducere enhver skriftlig frem
stilling i et større antal eksemplarer og dermed til større distribution. Det er
uundgåeligt, at bibliotekets ressort bliver udvidet, og det er ligeledes uund
gåeligt, at man i højere grad end tidligere må foretage en udvælgelse af
stoffet efter bestemte kriterier, formentlig ikke ud fra en kvalitetsvurdering,
men ud fra en vurdering af stoffets almene interesse og distributionen af det.
Udviklingen ses især tydeligt inden for periodica-området, hvor antallet er i
den grad stigende, at man uvilkårligt må stille det spørgsmål, hvordan det
i længden vil gå de duplikerede regnskaber, skoleblade og husaviser. V il det
være muligt uden hjælp fra andre institutioner at indsamle, ordne og opbe
vare dem for eftertiden?
Efter dette lange sidespring ud i moderne pligtafleveringsproblemer, som
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det er svært at lade være med at omtale, selv om de burde uddybes i en anden
sammenhæng, vender vi tilbage til 1697-reskriptet, som afløstes af diverse nye
forordninger, der effektueredes med vekslende held. M ed absolut mindre
held havde man indført aflevering fra forlæggerne i perioden 1821-32, hvil
ket fremgår af den mangelfuldhed, der har præget Danske Afdelings samlin
ger fra denne periode. I 1832 førte man afleveringspligten tilbage til bog
trykkerne, hvor den er forblevet siden.
A t der findes så meget småtryk fra ældre tid i Det kgl. Bibliotek, skyldes
altså især det faktum, at det i Danmark har været bogtrykkerne, der har afle
veringspligten. Imidlertid var visse kategorier af tryksager undtaget fra afle
vering i 1832-forordningen. Afleveres skulle »Cataloger over Bøger, K o b 
berstykker, Steentryk og deslige, samt over Mynt-, Kunst- og NaturalieKabinetter«, men undtaget var

»andre Cataloger, Auctions-Placater og

Bryllups- eller Begravelses-Vers«, og man kan slutte ud fra nutidens erfa
ringer, at adskilligt, som ikke hørte til disse kategorier, heller ikke blev afle
veret. Helt bortset fra, at undtagelser skaber basis for udøvelsen af et skøn,
med heri indbyggede muligheder for fejlvurderinger, kan man ikke forvente,
at en bogtrykker bruger sin kostbare tid på at sætte sig lige så grundigt ind
i en lovs finesser, endsige forstå lovens ånd, som en bibliotekar, der er ansat
og uddannet til det.
I 1902 kom endelig en ny lov, dels fordi den gamle trængte til revision i
mange henseender, dels fordi man ønskede at gøre det nyoprettede Statsbib
liotek i Aarhus til afleveringsbibliotek. I denne sammenhæng er det kun rele
vant at omtale, at den nye lov indførte en næsten uindskrænket afleverings
pligt med enkelte selvfølgelige undtagelser som værdipapirer og tryksager af
fortrolig embedsmæssig karakter.

Oprettelsen af en Småtryksafdeling i 1902
I Det kgl. Biblioteks årsberetning fra 1902 afspejles den nye lovs virknin
ger i følgende udtalelser af overbibliotekar H . O. Lange: »Det viser sig des
værre nødvendigt i den nærmeste T id at tænke paa en Omarbejdelse af
flere Afsnit af den systematiske Katalog, da man ved dens Anlæg ikke har for
udset en saa overordentlig Tilvækst af den danske Litteratur. Som Indled
ning til denne Omarbejdelse er der paabegyndt Udrangeringen af alt Smaatrykket, hvorved forstaas Love, Beretninger, Regnskaber, Reklamer, C ir
kulærer o. lign. væsenlig fra Foreningslivet, der samles og ordnes i en særlig
Afdeling, hvorved Katalogerne lettes i en betydelig Grad«. A f årsberetningen
i 1903 fremgår det, at den nye såkaldte Småtryksafdeling er blevet oprettet:
»Ordningen af Smaatrykket, baade det udrangerede og de store Masser, der
5*
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afleveres fra Bogtrykkerne, er fremmet af al Kraft. Samlingen omfatter nu
356 Kvartkapsler og 55 Foliokapsler, i hvilke alt ligger i gennemført systema
tisk Orden. Denne Afdeling giver et mærkeligt og værdifuldt Billede af Tidens
sociale og økonomiske Liv, saaledes som det former sig gennem disse ellers
saa oversete Smaating, som Beretninger, Regnskaber, Programmer, Cirkulæ
rer o. s. v.«. H er siges videre: »Udrangeringen af Smaatrykket, der nu for
enes i en særlig Afdeling, er fortsat, saaledes at Katalog 32: København nu for
saa vidt er færdig til Omskrivning«. Denne katalog blev faktisk omskrevet,
og vil man finde det udrangerede småtryk i denne katalog (og de senere
omskrevne kataloger 33: Danmarks specielle topografi uden for Køben
havn, og 60: Aviser), hvilket kan være nødvendigt ved verifikation af en
titel, må man gå til den gamle katalog, som ikke er opstillet på bibliote
kets katalogværelse.

I

de øvrige
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tende Danmarks indre forhold, kan man stadig finde de overstregede ind
førsler af småtryk fra tiden før 1902, som man fortsatte med at overføre.
1902-lovens virkninger, som forekom biblioteket overvældende, er beskre
vet i Lauritz Nielsens tidligere nævnte pjece (s. 9 ff.): »I de godt og vel
tyve Aar, i hvilke den gældende Afleveringslov har virket, har Typografien
herhjemme som i andre Lande gennemgaaet en rivende Udvikling. Bogtryk
keriernes Antal har været i stærk og stadig Stigning, og vor Tids Industrialise
ring af Bogtrykfaget har i Forbindelse med den moderne Tekniks enestaaende Fremskridt fremkaldt en Masseproduktion, som i væsentlig Grad har
forandret Bogtrykkets tidligere Karakter. Fra at være en »Kunst«, der i
alt Fald for en væsentlig Del tjente litterære Formaal, er Faget efter M a 
skindriftens Indførelse i den Grad traadt i det praktiske Livs Tjeneste, at
langt den største Del af de Tryksager, som nu fremstilles, kun har Rela
tion til Øjeblikkets Tarv«. T il belysning af fagets udvikling er indsat en
tabel, som viser, at antallet af afleverende bogtrykkere fra 1902/03 til 1922/
23 er steget fra 458 til 774. E n anden tabel viser væksten i antallet af afle
verede tryksager inden for de forskellige kategorier fra 1901/02 til 1922/
1901/02

1922/23

Aviser

221

301

Tidsskrifter

604

1718

Bøger

1980

3419

Småtryk (Love, beretninger, regnskaber m. v.)

3837

35618

468

11187

2852

20626

Programmer
Sange

Lauritz Nielsen skriver lidt vredt om mængden af tryksager: »I Det kgl.
Biblioteks officielle Statistik er til Rubrikken »Smaatryk« ikke henført Tryk-
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sager som Programmer, Sange, Plakater m. m., skønt de alle indlemmes i
Bibliotekets Smaatrykssamling. Regner man disse Tryksager med, kommer
man derfor op paa ganske anderledes høje T a l end dem, der er anført i
Statistiken. I det sidste A a r indgik der saaledes i Bibliotekets Smaatryks
samling over 70.000 Tryk. Denne mægtige Accession omfatter alle tænkelige
Arter af Tryksager: Love, Beretninger, Regnskaber, Cirkulærer, Bekendtgørel
ser, Lønningsregulativer, Kontrakter, Tariffer, Kataloger, Programmer, Opraab. Attester, Kalendere, Prislister, Reklamer, Køreplaner, Skemaer, Blan
ketter, Plakater, Sange o. s. v. I denne brogede Samling findes vigtige Grupper
af Tryk som Byraadsforhandlinger, Bankregnskaber, Beretninger fra vore store
Landbrugsorganisationer, Skoleprogrammer o. 1. sammen med ganske værværdiløse Sager som Begravelsessange, Menukort,

Reklamesedler o. s. v.

Det velkendte Argument, som anføres til Støtte for en kritikløs Opbevaring
af alle disse Tryksager, uanset deres forskellige Karakter, gaar ud paa, at
man ikke kan vide, om et tilsyneladende værdiløst Tryk engang i Fremtiden
kan faa Betydning for en eller anden Undersøgelse. Men, som Bibliotekar
K a li saa træffende bemærker i sin Bog om Universitetsbiblioteket, »hvor
staar det skrevet, at Staten skal støtte en hvilken som helst Undersøgelse,
man kan finde paa, med ubegrænsede Udgifter til Bygninger og Arbejds
kraft?« . . .«.
Lauritz Nielsens synspunkter og de diametralt modsatte, der går ud på, at
det er umuligt at foretage en kvalitetsvurdering af tryksagerne, fremsættes
i dag med samme styrke af de højst uenige parter. De fleste sagkyndige er
dog nærmest uenige med Lauritz Nielsen; men tilbage står at sige, at proble
merne i dag er uendelig meget større end på hans tid. I 1927 sejrede imid
lertid hans synspunkt, idet den - stadig gældende - lov, der blev resultatet af
overvejelserne, rummer en hel del undtagelser fra afleveringspligten.
I selve loven er undtaget foreløbige udkast, korrekturer, prøvetryk, for
tryk af Rigsdagstidende eller lignende.
T Bekendtgørelsen er undtaget:
1.

Nye uforandrede optryk efter stående sats.

2.

Lokale eller andre særudgaver af tidsskrifter uden redaktionelle ændrin
ger i den egentlige tekst.

3.

Særtryk (dog afleveres særtryk af afhandlinger i dagblade).

4.

Skematiske og andre tryksager bestemte til udfyldning.

5.

Køre-og fartplaner.

6.

Sange ved familiebegivenheder (konfirmation, bryllup etc.).

7.

Begravelsessange, der er optryk efter salmebogen.

8.

Kalendere af enhver art uden tekst.
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F o r litografernes og kunsttrykkernes vedkommende skal afleveringsplig
ten ikke gøres gældende med hensyn til løse billeder, medmindre disse hører
til afleveringspligtige tryksager eller er portrætter, historiske eller topogra
fiske billeder. Undtagne fra aflevering er endvidere alle slags reklameartikler
og emballager.
Ingen af undtagelserne er uproblematiske. H er kan nævnes følgende ek
sempler: fotografiske optryk af ældre tekster, bogen, som aldrig kommer læn
gere end til korrekturen, skemaer, som anvendes i forskningen, de væsentlig
ste køre- og fartplaner, lejlighedsviser skrevet af berømte forfattere, plaka
ter af historisk værdi (især er savnet af politiske plakater føleligt).
Efter at loven var trådt i kraft, blev der i 1928 i en indstilling fra Fælles
rådet for de videnskabelige biblioteker under Undervisningsministeriet givet
nogle retningslinier for hvad der absolut burde opbevares af de afleverede
tryksager, og der blev også nævnt visse arter af tryksager, som kunne kasse
res. Inden for den sidstnævnte kategori blev nævnt biografplakater, reklamer(?), menukort (forskerne er også begyndt at interessere sig for dem), ind
kaldelser til generalforsamlinger, løbesedler, og den væsentligste del af de
merkantile kataloger, prislister og brugsanvisninger, som vedrørte udenland
ske varer, visse arter af tjenstlige tryksager m. m. Disse retningsliner er
dog ikke fulgt i fuld udstrækning hvad angår kassationen.

T o særsamlinger
Den tidligere nævnte udtagning og overførsel af småtryk, der var indgået fra
de ældste tider til 1902, som iværksattes samtidig med Småtryksafdelingens
oprettelse i dette år, fortsattes i løbet af 20-erne og førte til oprettelsen af to
særsamlinger, som er opstillet i tilknytning til Småtryksafdelingen.
Udtaget småtryk. V ed denne senere aktion foretog man en større samlet
udrangering af det gamle småtryk, men uden at indlemme det i den nye
Småtryksafdeling. Dette småtryk er i katalogerne mærket med et rødt og et
blåt kryds og er opstillet i en særsamling (172 m), som kaldes »Udtaget små
tryk« og er opstillet efter Danske Afdelings systematik fra før 1960. Desværre
er de alfabetiske katalogsedler gået tabt, og det er derfor et stort ønske at
få denne samling indlemmet i den nye Småtryksafdeling. Det er i denne for
bindelse vigtigt at mærke sig, at det forenkler ekspeditionen meget, hvis man
ved bestilling af titler mærket med rødt og blåt kryds anfører signatur og mær
ker bestillingssedlen »udt. småtryk«. Dette vil i mange tilfælde spare biblio
tekets personale for forgæves opslag i den alfabetiske katalog, forespørgsler i
Småtryksafdelingen og vanskelige eftersøgninger i den systematiske katalog.
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Det sparer også låneren for ventetid. Overstregning af titlerne indicerer, at
småtrykket er indlemmet i den egentlige Småtryksafdeling. E r titlerne over
streget, anføres ikke signatur, men bestillingssedlen mærkes »småtryk«.
Særlige kategorier af lokale tidsskrifter, såkaldte »pakkede blade«. Politiske
blade, menighedsblade og idrætsblade, K F U M

og K-blade. FDF-blade,

grundejer- og lejerforeningsblade bliver herefter ikke mere indført i de sy
stematiske og alfabetiske kataloger, men opstilles i en særlig samling.

Søgning af småtryk fra tiden før 1902
Bibliografisk set er situationen følgende: Det fremgår af forordet til B ib 
liotheca Danica (og erfaringsmæssigt kommer man til samme resultatet), at
bortset fra viserne er alt småtryk medtaget: love og vedtægter, regnskaber
etc. I forordet til 2. bind siges det, at enkelttrykte viser er medtaget indtil
år 1800, i 4. bind er »ligesom i de foregående Bind Viselitteraturen kun
delvis medtaget, navnlig den anonyme. Saaledes er Gadeviserne kun taget
med til Aarene mellem 1720 og 30, ligeledes Selskabssange til henimod Slut
ningen af Aarhundredet, samt enkeltvise Optryk af ældre i Trykken forelig
gende Digte«. A propos digte skal her bemærkes, at H. Ehrencron-M iiller har
ladet trykke en fortegnelse over »Gamle danske Bryllups- og Ligvers i norske
Biblioteker«, som mangler i Bibliotheca Danica.

(Personalhistorisk tids

skrift Række 8, bd. 2, hft. 3).
A t benytte Bibliotheca Danica frem for Danske Afdelings systematiske
kataloger 1-60 er i visse tilfælde nyttigt: når man er usikker på den emne
mæssige placering, er det lettere at overskue den trykte katalog. Ligeledes
indebærer det den fordel, at man herved også får overblik over småtryk i
Universitetsbiblioteket, som modtog tryksager ved pligtaflevering på samme
måde som Det kgl. Bibliotek fra 1753 til 1927 (ordningen omfattede dog
indtil 1821 kun aflevering fra hovedstadsområdet, medens den for Det kgl.
Biblioteks vedkommende allerede fra 1781 omfattede hele landet). Bibliogra
fien omfatter tryk i disse to biblioteker og Karen Brahes bibliotek.
I de fleste tilfælde er det dog lettest at starte sin søgning med at gen
nemgå de systematiske kataloger, som er opstillet på bibliotekets katalogvæ
relse, da man herved straks får at vide, om tryksagen befinder sig på sin
oprindelige plads i hovedsamlingen eller Hielmstierne-samlingen, som inde
holder meget småtryk, eller den er overført til det udtagne småtryk eller
selve Småtryksafdelingen. Da Dansk Bogfortegnelse, der begynder 1841, den
gang som nu indeholder meget lidt småtryk, er det oftest nytteløst at søge
her.
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Institutionen S orø akadem i. F u n d a tsen fra »D en H ielm stiern e -R osen cro n eske S a m lin g «
m ed sam lingens e x lib ris er o p fø rt som nr. 588 på den o v e rfo r gengivne katalogside.
S koleprogram m et, d er u d v ik le d e sig fra læ rd in d b yd else ssk rift t il beretning om skolens
arbejde, placeredes ved katalogens opretteis under D a n m a rk i a lm in d e lig h e d og blev
senere »udtaget til sm å tryk «.
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Side a f k atalog 34l u . H e r ses »udtaget sm åtryk« mærket m ed to krydser, og sm åtryk nr.
588 fra »D e n H ie lm stie rn e -R o se n cro n e sk e Sam ling«.

På

grund

af de systematiske

katalogers

særlige

struktur

(se herom

den førnævnte afhandling af E rik Dal) er en meget væsentlig del af små
trykket samlet i følgende kataloger, der er beregnet for lokalafgrænsede
behandlinger: Norden 31, Danmark i almindelighed 34, København 32,
Danmark uden for København

33, Færøerne, Island, Grønland, Dansk

Vestindien 39, Slesvig, Holsten, Lauenburg 40, Norge 411, andre lande 30.
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A f disse er især katalog 34 rummelig, da den ifølge Vejledning i benyttelsen
af Det kgl. Biblioteks kataloger (1944) omhandler følgende emner:
341: Statistik, forfatning, forvaltning, politi, forsorg, filantropi, skat, told,
samfærdsel.
34u: Finansvæsen, militær, kirke.
34m: Kulturhistorie, videnskab, undervisning, kunst, idræt, teater, musik.
34lv: Erhverv,

arbejdsforhold,

landvæsen, have- og skovbrug,

industri,

handel, søfart, fiskeri.
Da disse kataloger går på tværs af fagkatalogerne, giver systemet således
mulighed for placering af ethvert emne tre steder: under faget, under Dan
mark i almindelighed og de andre kataloger for lokalafgrænsede behandlin
ger.
Småtrykket har på grund af sin lokale, interne og efemeriske karakter især
fundet sin plads i katalog 34 etc., men er også repræsenteret i fagkatalogerne.
Systemet frembyder derfor især vanskeligheder for den, der søger småtryk,
og det kan være en god hjælp at bruge den omtalte vejledning, hvor der for
»lokalafgrænsede behandlinger« henvises til de nævnte kataloger med en
stjerne fra en lang række emner, anført i alfabetisk orden. Ved at redigere
lidt om på oplysningerne får man følgende oversigt over emnerne, angivet
i katalogorden:
2.

Kirkevæsen. Kirkehistorie.

10 og 12. Apoteker.
14. Videnskab.
15. Abnormvæsen. Opdragelse. Pædagogik. Skolevæsen. Undervisnig. U n i
versiteter.
16. Afholdssagen. Bankvæsen. Brandvæsen. Filantropi. Filateli. Finansvæsen.
Forsorg. Frimureri. Fængselsvæsen. Industri. Jernbaner. Nationaløkonomi.
Politi. Politik.

Postvæsen. Samfundsvidenskab.

Samfærdsel. Skattevæsen.

Sporvogne. Statistik. Telegraf. Toldvæsen. Økonomi.
17. Arkitektur. Gymnastik. Idræt. Kunst. Musik. Teater.
18. M å l og vægt. Teknik.
20. Elektroteknik. Telefon. Telegraf.
23. Håndværk. Handel. Industri. Kunstindustri. Patentvæsen. Teknik. Ø ko
nomi.
24. Landvæsen. Planteavl.
25. Husdyr. Kvægavl.
26. Fiskeri. Forstvæsen. Havevæsen. Jagt. Skovvæsen.
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27. Brandvæsen. Bygningsvæsen. Jernbaner. Krigsvæsen. Marinevæsen.
Militærvæsen. Samfærdsel. Sporvogne. Søvæsen. Teknik.
29. Heraldik. Kronologi. Møntvæsen.
30. Statistik. Kulturhistorie.
49. Akademier. Videnskab.
Kaster man et blik på de forskellige emner, ser man, hvad naturligt er, at
der er særlig mange henvisninger fra katalog 16: Samfundsvidenskab og
fra diverse praktiske fag. M a n ser ligeledes spor af ældre tiders høje vurde
ring af bogkulturen i forhold til kunsten: således er der mange henvisninger
fra katalog 17 (teater- og musikprogrammer), medens boghandler- og bog
auktionskataloger er forblevet i fagkatalogerne 50 og 51. Derimod findes
skoleprogrammerne (som dog i ældre tid indeholdt lærde afhandlinger) ikke
i fagkatalogerne.

Resumé:
1) Gennemgang af de systematiske kataloger, især 34, 32 og 33 (og de
andre kataloger, der rummer lokalafgrænsede behandlinger 30, 31, 39, 40,
411) for overstregede titler (tryksagerne er overført til Småtryksafdelingen)
og de med rødt og blåt kryds mærkede titler (bestilles som bøger, bestillings
sedler forsynes med signatur og mærkes »udt. småtryk«).
2) Giver denne gennemgang ikke resultat, eller er undersøgelsen mere
dybtgående, fortsætter man sine undersøgelser i Småtryksafdelingen for at
finde
a) titler fra de omskrevne kataloger 32, 33 og 60 (disse kataloger er ikke
opstillet på katalogværelset)
b) tryksager fra tiden før 1902, der siden er indgået i biblioteket som gave
eller ved køb, og som efter moderne kriterier falder ind under småtryksdefi
nitionen. Bibliotheca Danica-tryk er delvis medtaget i den nye udgave af bib
liografien.
1 hovedsagen har man efter disse undersøgelser overblik over alt dansk
småtryk i Det kgl. Bibliotek fra tiden før 1902. Det er dog værd at mærke
sig, at noget stof aldrig er tænkt udrangeret. Det gælder fx. diverse samlebind og kapsler med viser (katalog 53) og en større forordningssamling (kata
log 8) og småtryk i visse særsamlinger (Illegale samling 1940-45). Fo r fuld
stændighedens skyld skal også lige nævnes, at en del småtryk befinder sig
i bibliotekets Håndskriftafdeling, fordi de indgår i forskellige arkiver (fx.
indeholder Studenterforeningens arkiv småtryk, ligeledes Røde kro Teaters
arkiv, i. e. teaterprogrammer, Hees arkiv, i. e. annoterede auktionskatalo-
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ger, og diverse privatarkiver). Mange forespørgsler ender her, fordi det efter
søgte materiale viser sig at være utrykt, og en del ender i Musikafdelingen
(noder med visetekster).

Søgning af småtryk fra tiden efter 1902. Småtryksafdelingen
A f bibliografiske hjælpemidler er der ikke mange. Som nævnt skal man ikke
vente at finde meget småtryk i Dansk Bogfortegnelse. Da denne ikke mere
udarbejdes af Det kgl. Bibliotek, er der nu ikke overensstemmelse mellem
reglerne for, hvad der katalogiseres og hvad der optages i Dansk Bogforteg
nelse. Tidligere var det i hovedsagen således, at alle publikationer, som var
i handelen, og alle publikationer med forfatter, blev katalogiseret og optaget
i Dansk Bogfortegnelse. (Indtil 1937 blev alle jubilæumsskrifter - med eller
uden forfatter - katalogiseret. I perioden 1937-60 har der været en tilbøje
lighed til at lade sådanne og lignende tryksager gå i Småtryksafdelingen, men
efter den tid er reglerne blevet strammet, som det ses nedenfor). Det er ikke
muligt her at gå i detailler med hensyn til Dansk Bogfortegnelses ældre og
nyere optagelsesregler, men det kan siges generelt, at medens de nye små
tryksdefinitioner tager sigte på en mere ensartet vurdering af stoffet efter
indholdets art (hvor svært dette end kan være!), og der ikke tages hensyn til
tryksagernes størrelse og udstyr eller om de har forfatter, forhandles eller
distribueres, har sådanne forhold naturligt nok spillet og spiller stadig en
rolle for Dansk Bogfortegnelses optagelsesregler. Dansk Bogfortegnelse med
tager p. t. i princippet kun udgivne tryksager og opererer i optagelsesreg
lerne med en sidetalsgrænse på 17 sider for det ikke-kommercielle stof.
M ed Dansk Tidsskriftfortegnelse forholder det sig noget lignende som med
Dansk Bogfortegnelse. I den nyeste fortegnelse, som er udarbejdet af Det
kgl. Biblioteks Danske Afdeling, er alle tidsskrifter, som er i handelen, fås
ved abonnement, eller hvis udgivelse er baseret på annonceindtægter, med
taget, og herudover tidsskrifter, som distribueres uden for en snæver, spe
cielt lokal kreds, og tidsskrifter, som har overvejende fagligt indhold. Mere
arkivprægede publikationer som årsberetninger, regnskaber og overslag, refe
rater af byrådsforhandlinger er ikke medtaget.
Den sidste del af nationalbibliografien, som her skal omtales, Impressa pub
lica regni danici (udg. af I D E fra 1948) fortjener en større benyttelse, fordi
den rummer meget småtryk, som bekvemt kan findes under de udgivende
institutioners navne. Desværre savner Det kgl. Bibliotek mange af de her
opførte publikationer, da mange af dem fremstilles internt i statsinstitutio
ner og derfor ikke er afleveringspligtige. Ved udgiverens hjælp kommer dog
en del af disse tryksager i hus. I den seneste tid er også Kulturministeriet
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kommet biblioteket til undsætning med en henvendelse til statens institutioner
om aflevering af ikke-bogtrykte publikationer.
Det vil føre for vidt her at nævne de mange håndbøger, som rummer lidt,
undtagelsesvis

meget småtryk

(forfatterbibliografier,

forfatterleksika,

en

kelte fagbibliografier). Dansk historisk bibliografi og Københavns bibliografi
indeholder analyser af skolernes elev- og årsskrifter, og der er mange hånd
bøger. dej' kan benyttes både ved ordning og søgning af småtryk.
løvrigt er det nødvendigt som ved egentlige arkivundersøgelser at gå hi
storisk til værks ved efterforskningen af publikationer om bestemte emner og
finde frem til de institutioner, foreninger og firmaer, der på et givet tids
punkt har eksisteret inden for det pågældende område. Småtryksafdelin
gens personale kan dog ofte klare forespørgslerne, og disse kan også falde
på en sådan måde, at man kan gå direkte til selve samlingen.
Danske Afdelings Småtryksafdeling er en ukatalogiseret samling af tryk
sager, der i høj grad har karakter af arkivalier, ordnet efter et særligt
system, som er en blanding af et biblioteks-og arkivsystem: Stoffet er opstillet
i en række emnegrupper, inden for hvilke korporationers udgivelser holdes
samlet på den plads i systemet, korporationen efter sit hovedformål har
fået. Ved korporation forstås i denne forbindelse en institution i videste
forstand, en forening eller et firma. E n korporation med flere forskellige
formål kan godt være repræsenteret i flere emnegrupper, men inden for den
enkelte gruppe gælder proveniensprincippet, i nogle tilfælde dog underordnet
et personelt ordningsprincip (Musik, Kunst). Som så mange principper for
afdelingens arbejde har dette princip

aldrig været nedskrevet, men når

man har studeret forholdene i en årrække, forekommer det ret klart, at
man må have arbejdet efter dette princip, selv om en almindelig biblioteks
orientering eller -uddannelse har forledt nogle af medarbejderne til at fra
vige det.
Saledes ses det i mange grupper, at en rubrik Udstillinger, som var opret
tet, fordi visse tryksager ikke kunne henføres til en korporation, eller
var udgivet af flere korporationer, piratisk har tiltrukket korporationers tryk.
I tilfælde af, at der er flere valgmuligheder ved placeringen, vælges den
omhandlede korporation frem for den udgivende eller arrangerende korpora
tion. U d fra dette princip placeres teatres gæstespil under det »gæstende«
teater. A f flere arrangerende eller udgivende korporationer trækker den
førstnævnte, hvis det da ikke foretrækkes at fravige proveniensprincippet.
En vise, en traktat, et cirkulære etc. skrevet af eller om en person qua med
lem af en korporation placeres altid under korporationen.
En korporations underafdelinger holdes sammen med korporationen, selv
om deres virksomhed ikke naturligt hører hjemme i emnegruppen, medmin-
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Firmaet. Fra skrædderi til konfektion. To kataloger fra et i 1874 grundlagt, nu opløst
firma, der tidligere havde jagt- og andre gentleman-kostumer, kuske- og tjener-kostumer
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som speciale, er beskedne, men primære kilder til studiet af den økonomiske og politiske
historie, bogtrykkerkunstens og — ikke mindst — klædedragtens historie.
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dre deres aktivitet får en permanent selvstændig funktion. E t museums kunst
afdeling kan således udskilles til gruppen Kunst, medens et firmas musik-,
teater-, kunst- og idrætsforeninger følger firmaet.
En hel stand eller et helt fag »trækker« ikke: tobaksarbejdernes sang
forening placeres under Musik. Således efter de nye regler, men der er stor
vaklen fra gammel tid, og der er så megen tradition for at lade et fags støtte
foreninger, indkøbsforeninger, låneforeninger følge faget, at de ikke nu
kan placeres under henholdsvis Gensidig støtte, Handel (forbrugsforenin
ger) og Penge. Under gruppen Forsikring følges de nye regler.
Visse grupper trækker meget stærkt. Således trækker grupperne Stu
denter og Skolevæsen henholdsvis alle studenters, læreres og skoleelevers for
eninger med diverse formål (musik, teater etc.). Om disse trækkeregler se
iøvrigt oversigten over de enkelte emnegrupper.
Hvis en korporation er emnemæssigt neutral, eller dens virksomhed er me
get alsidig, spredes tryksagerne om den. Tryksager vedrørende Ålborghallen
placeres under Bygningsvæsen, når de omhandler selve bygningen, og un
der diverse emnegrupper (musik, teater), når de omhandler det, der foregår
i bygningen. Institutioner under ministerierne placeres ligeledes under diverse
emnegrupper alt efter deres formål.
Indgangen til samlingen er selve den systematiske opstilling suppleret med
nogle interne registranter. De væsentligste er en systematisk emneoversigt.
et alfabetisk stikordsregister og registranter over samtlige periodica efter
1960.
En kort beskrivelse af den systematiske emneoversigt vil blive givet i
slutningen af denne artikel. Hvad angår det alfabetiske stikordsregister, er
dette kun egnet til internt brug, da man her blot kan finde emner og enkelte
titler, der placeringsmæssigt har voldt problemer for den trænede medarbej
der.
Der er foreløbig gjort mere ud af småtryksperiodica end alt andet små
tryk, idet disse siden 1960 registreres uden undtagelse (ca. 12.000 titler) i tre
registranter:
1) A lle periodica, der udkommer mere end én gang årligt, registreres sam
men med katalogiserede periodica på særligt mærkede kort (alle egentlige
tidsskrifter af intern karakter: skoleblade, firmablade, lokale foreningsblade
etc.).
2) A lle periodica på mere end 5 sider, der udkommer én gang årligt eller
sjældnere (byrådsforhandlinger, årsberetninger, kongresberetninger etc.) re
gistreres i en særlig småtryksregistrant.
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3) A lle periodica på 5 sider og derunder (hovedsagelig regnskaber, der
udkommer én gang årligt eller sjældnere) registreres i en særlig småtryksregi
strant.
Ved hjælp af et særligt signalsystem revideres hovedparten af de to først
nævnte registranter én gang årligt. Signalsystemet er helt nødvendigt, hvis
man vil undgå hvert år at beskæftige sig med tidsskrifter, som det ikke er
muligt (eller rimeligt) at fremskaffe komplette rækker af. Ved frivillig afle
vering fra duplikeringsbureauer og private institutionstrykkerier indkommer
store mængder af duplikerede tidsskrifter, der kun er meteorer i tids
skriftvrimmelen.
A f andre hjælpemidler findes specialkartoteker for forskellige hovedgrup
per: Forsikring, Skolevæsen, Prislister, Skillingsviser (kun påbegyndt).

Småtryksdefinitioner, som gælder siden 1960
»Korporationstryk«.

I

Småtryksafdelingen

placeres

publikationer,

som

omhandler korporationers aktuelle interne og - for så vidt korporationens
virksomhed er udadrettet -

externe forhold, medens tryk med alment/

fagligt eller historisk indhold katalogiseres. Dette gælder uanset trykkets
størrelse. Betegnelsen småtryk refererer derfor nok så meget til trykkets ano
nymitet og mere dokumentariske end litterære værdi som til størrelsen. Som
korporationstryk betragtes tryksager, der beskriver en korporations organi
sation og arbejde (forhandlinger, årsberetninger, udstillinger, varer etc.), men
ikke resultaterne af arbejdet. Således er en kongresberetning småtryk, hvis
den refererer diskussionen på kongressen, men skal katalogiseres, hvis den
består af faglige eller videnskabelige afhandlinger.
Desværre lyder definitionen lidt mere enkel end den er, for litteraturen er
drilagtig. Det går an at betragte varekataloger som udtryk for firmaets virk
somhed, men det kniber straks at betragte en telefonbog som en slags kunde
eller medlemsfortegnelse, og endnu mere at betragte en turistbrochure som
en art beskrivelse af turistforeningens arbejde.
Derfor er det også nødvendigt at operere med de nedenfor omtalte sær
lige kategorier af småtryk, der ikke har tilknytning til en korporation.
Karakteristiske småtryk med tilknytning til en korporation er følgende:
Love og vedtægter
Vejledninger
Beretninger (herunder byråds- og amtsrådsforhandlinger)
Regnskaber
Interne tidsskrifter
6
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Medlemsfortegnelser og matrikler
Kataloger (herunder telefonbøger)
Prislister
Programmer og plakater
Reklametryksager
Lejlighedsaviser
Viser
Publikationer med blandet indhold placeres i Småtryksafdelingen, hvis de
indeholder mere end 50 pct. af den beskrevne karakter. Det gælder en del
jubilæumsskrifter.
En række kategorier af tryk placeres traditionelt i Småtryksafdelingen,
selv om de ikke indeholder mere end 50 pct. stof af den beskrevne karakter,
men overvejende har alment indhold. T il denne kategori hører årsberetnin
ger, museumsvejledninger og udstillingskataloger. Endvidere firmablade og
bestemte kategorier af lokale tidsskrifter.
Småtryk, som ikke har tilknytning til en korporation. E n række katego
rier af tryk placeres i Småtryksafdelingen, selv om de ikke har tilknytning
til en korporation. Årsagen kan være, at disse, såvel som de førnævnte
tryk med overvejende alment indhold, er af samme karakter som det øvrige
småtryk, er vanskelige eller uoverkommelige at katalogisere eller er meget
små tryk.
Sådanne tryk er enkelte ukommenterede love og oversættelser af disse,
alle enkelte lyriske digte, personelle lejlighedsviser, -taler og prædikener,
mindre traktater, men ikke samlinger af disse. Endvidere korrespondance
kurser, kalendere og lommebøger og forskellige andre tryk, som imidlertid
udgør en meget lille del af samlingen.

Benyttelse
Småtryk udlånes principielt ikke, men der gøres dog undtagelser. Således
udlånes det til biblioteker uden for København, når det ikke kan lånes andre
steder, og man ikke kan nøjes med at sende en fotokopi. Der har været
udlån til Rusland, Am erika og andre fjerne steder. løvrigt kan det ses på
læsesalen eller i selve Småtryksafdelingen, når større undersøgelser gør dette
nødvendigt, hvilket ikke er usædvanligt.
Samlingen benyttes især af forskere inden for følgende områder: historie,
politik, økonomi, statistik (de politiske partier og foreninger, andels- og
arbejderbevægelse - der ligger et stort talmateriale gemt i regnskaberne, og
organisationernes opbygning kan læses ud af vedtægterne), kunsthistorie
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Et

personelt

lejlighed sdigt,

som

efter

nutidens

lo v g iv n in g

v ille

være

undtaget fra

aflevering.

(teater, film, musik, malerkunst - især benyttes udstillingskataloger og pro
grammer) etc. Folkemindeforskerne studerer især skillingsviserne, og sam
lingen bruges endvidere til dokumentation af et bestemt faktum (retssager),
ved udstillinger, ved udarbejdelse af bibliografier, af specialeopgaver ved
Handelshøjskolen og andre læreanstalter og af festskrifter for institutioner,
der ofte savner deres egne publikationer i arkiverne.
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Fra alkoholmisbrug til narkotikamisbrug.
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Småtryk kan bestilles til brug på læsesalen på samme måde som katalogi
serede tryk. Kender man ikke den præcise titel, kan man fx. på bestillings
sedlen skrive:
Småtryk (om muligt med angivelse af arten)
vedrørende . . . (korporationens navn)
Trykkeår eller periode bør så vidt muligt anføres. Kan bestillingen ikke for
muleres helt så konkret, eller er undersøgelsen mere dybtgående, kan
man gennem bibliotekaren på katalogværelset sætte sig i forbindelse med
Småtryksafdelingens personale for at få nærmere oplysninger.

Samlingens fremtid
Den anvendte systematik er egentlig forbavsende lidt forældet, men det hæn
ger måske sammen med, at menneskenes praktiske fornødenheder forbli
ver de samme gennem århundrederne, selv om de i velstandssamfundet er
blevet udvidet lidt med bil, fjernsyn og sommerhus, medens deres ideer
veksler stærkt, og videnskaben stadig ændrer begreberne. Det er i denne for
bindelse ikke så væsentligt, at det private initiativ på mange områder afløses
af statens og kommunens initiativer, at forsorg afløser filantropi, at narko
tikamisbrug afløser alkoholmisbrug, at gamle institutioner dør og nye opstår.
Den meget findelte systematik, der er benyttet i samlingen, og det, at der ikke
har fundet en overskæring sted siden dens oprettelse i 1902, indebærer mange
fordele, men først og fremmest for låneren: man kan i de allerfleste til
fælde finde en institutions, en forenings eller et firmas tryksager samlet, og
i de tilfælde, hvor proveniensprincippet er fraveget, er det som regel også til
lånerens fordel. Således vil denne som regel spørge efter kunstforeningens
samlede udstillinger, men foretrække at kunne finde den enkelte kunstners
udstillinger under kunstnerens navn frem for at søge under diverse små
kunstgallerier.
Ulemperne ved at arbejde med en sådan samling er desværre meget store,
så store, at det er nødvendigt at overveje en snarlig overskæring og måske
også en enklere ordning. Den ret indviklede indlægning i stadig levende,
stærkt voksende kapselrækker, som det ikke er rationelt at transportere frem
og tilbage mellem magasin og kontor, bevirker, at personalet må opholde
sig uforholdsmæssigt meget i magasiner, der absolut ikke er egnede til opret
telse af faste arbejdspladser. Moderne compactus-reoler forekommer heller
ikke egnede hertil, og det er næppe sandsynligt, at man på Slotsholmen vil
ofre den kostbare plads til opstilling af en samling, der fylder ca. 2000 m,
i virkelig egnede lokaler.
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På andre biblioteker i Norden med tilsvarende samlinger er man da også
gået andre veje. T il eksempel har man foretaget overskæringer og anvendt
en signering af materialet efter decimalklassifikationen med en vis grad af
findeling. Herved er der naturligvis den ulempe, at man ikke mere kan
finde en korporations tryksager samlet og også har svært ved at finde den
enkelte tryksag, men fordelene er mange: M a n kan arbejde med en samling
af mindre volumen og med en almindelig kendt systematik. Indlægningen bli
ver mere manuel på grund af signeringen, og denne kan foretages af få,
trænede

medarbejdere.

Decimalklassifikationen

er

naturligvis

ikke

helt

beregnet på et materiale, der i så høj grad afspejler samfundslivet, men det
har den fordel, at det stadig omarbejdes efter udviklingen, og man vil
kunne afpasse overskæringerne efter disse omarbejdelser. Signeringen vil be
virke, at det bliver lettere at holde orden på samlingen.
D a man grundlagde den i en tid, hvor arbejdskraften kostede så lidt i for
hold til materialet, overvejede man overhovedet ikke indbinding. I dag, hvor
arbejdet med at holde orden på en uindbundet samling koster langt mere
end en indbinding en gang for alle, indbinder man alt hvad man kan. A llig e
vel er store dele af samlingen nødvendigvis uindbundet. Indbindingen må
begrænses til at omfatte periodica og det mere boglignende stof.
Hvordan det end vil gå med denne samling, et ved vi: om et par hun
drede år vil den være meget interessant, hvis det dårlige papir ellers holder så
længe, fordi den indeholder kildestof til beskrivelse af det dagligliv, som trods
al historieskrivning dog glemmes. V i ved det også ud fra vore erfaringer
med hensyn til benyttelsen af det gamle småtryk.
Spændende skal det også blive at se, om databehandling af stoffet vil
blive taget i anvendelse, hvis ikke pensionsalderen sænker sig ned over os
før den moderne datateknik (igen citat af Erling Grønland), og om udviklin
gen inden for trykketeknikken vil bevirke, at bibliotekernes småtrykssamlin
ger svulmer op til det usandsynlige med aflevering fra duplikeringsbureauer
og institutionernes private trykkerier, eller om de bliver små og ubetydelige,
fordi bibliotekerne opgiver at indsamle den mere dokumentariske del af
trykproduktionen og overlader til andre (arkiverne?) at bevare sådanne ting
for eftertiden.

Em negrupperne

Der findes ingen hierarkisk opbygget oversigt over emnegrupperne. Følgende
inddeling er derfor kun at betragte som et forsøg på at skabe et overblik over
emnegrupperne.

87

Danske småtryk i Det kgl. Bibliotek
K u lt u r liv .

Arbejdsgivere.

Lærde selskaber.

Faglige foreninger.

Højere læreanstalter.

Faglige forhold.

Studenter.
Skolevæsen.

Retspleje.

Oplysning.

Statsstyre.

Pressen.

Politi.

Radio.
Bogvæsen.
Lejligheds- og juleaviser.
Kalendere og lommebøger.
Viser af navngivne forfattere.
Skillingsviser.
Afhold(ssagen).

Militærvæsen.
Selskabelige foreninger.
Borgerforeninger.
Broderskaber.
Filantropi.
Forsorg.
Forsikring.

K u n s t. S p il o g sp o rt.

Gensidig støtte.

Kunst.
Teater.

G e o g r a f i o g re jse r. T o p o g r a f i.

Adspredelser.
Film.

Topografi.

Musik.

Kommunalvæsen.
Rejseliv.

Idræt.
Færøerne.
K ir k e liv .

Grønland.

H is t o r ie .

Personalhistorie.

Hertugdømmerne.
Island.

Personelle viser.

De dansk-vestindiske øer.

Kongehuset.
Udenlandsk småtryk.
Danmark under og efter besættelsen.
S a m fu n d s k u n d s k a b .

Politik.
Kvinder.
Danske i udlandet.

Praktiske fag.
Lægekunst.
Landbrug.
Skovbrug og jagt.
Havebrug.
Fiskeri.

Udlændinge i Danmark.
Penge.

Handel.

Toldvæsen.

Industri.

Skattevæsen.
Lotteri.

Aktieselskaber.
Prislister og kataloger.

Bygningsvæsen.

Auktioner.
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Post- og telegrafvæsen.

Vandbygning.

Telefonvæsen.
T
,
J erno anevæsen.

Brandvæsen.

Havne- og brovæsen.
Vej- og kloakvæsen. Trafikvæsen.

Gas, vand, el.

Søfart.
Kortfattet oversigt over emnegrupperne med angivelse af emner og typer af
tryk, hvis placering ikke forekommer umiddelbart indlysende, og de væsentlig
ste placeringsregler.
Programmer og plakater for cirkus, varietéer og aftenunderhold

A d s p r e d e ls e r .

ninger.

Enkelte kunstnere

gere etc.).

(varieté- og kabaretkunstnere,

oplæsere,

visesan

Basarer, panoptikon, menagerier, folkemøder og -fester (karneval,

bal). Artister, tankelæsere, tryllekunstnere.

Engageringsbureauer.

Foreninger

af personer, som er beskæftiget i forlystelsesbranchen.
A fh o ld .

Redningshjem og afholdshjem.

Anti-afholdsforeninger (Den personli

ge friheds værn).
En stor gruppe, der tidligere havde en enorm accession af foreningstryksa
ger. Den er nu hendøende og fortæller ligesom gruppen Filantropi sin egen
historie om det private initiativs forfald. Emnet er alkohol og tobak, nu også
narkotika.
A k tie s e ls k a b e r .

Alfabetisk ordnet.

Opsamlingsgruppe for alle andre firmaer end andelsselskaber (Handel) og fir
maer, der trækkes til andre emnegrupper (Forsikring, Penge, Landbrug, Have
brug etc.).
Indeholder enkelte firmaers vedtægter, regnskaber og beretninger, tidsskrif
ter m. m. Instruktionsbøger o. 1. for enkelte varer findes her, men ikke kataloger
og prislister (Prislister).
A r b e jd s g iv e r e .

Foreninger alfabetisk ordnet efter fag.

Opsamlingsgruppe for foreninger af arbejdsgivere (mestre) inden for alle fag,
der ikke trækkes af andre emnegrupper (Havebrug, Bogvæsen, Gas, vand, el
etc.).
A u k t io n e r .

Auktionskataloger over løsøre - kun opbevaret i begrænset omfang.

Opsamlingsgruppe for auktioner, der ikke trækkes af andre emnegrupper
(Bogvæsen, Kunst).
Boghandler-, antikvar- og auktionskataloger. Fagets repræsentanter:
Forlæggere, boghandlere, bogtrykkere, typografer og bogbindere. Bibliofilklub

B o g v æ se n .

ber.

Skriftprøvebøger.

En samling af ældre subskriptionsindbydelser.
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B o r g e r fo r e n in g e r .

B ra n d v æ se n .

Lokalt ordnet.

Lokalt ordnet.

B r o d e r s k a b e r.

Alfabetisk ordnet.

Loger og ordener: Frimurere, I.O.O.F. Rotary og andre.
B y g n in g s v æ se n .

boligtilsyn.

Institutioner beskæftiget med byggeforskning, byplanlægning og

Bygningsvedtægter.

og -foreninger.

Lejerforeninger.

-handlere. Fjernvarmecentraler.
D a n m a rk

under

Parcel-, grundejer-, ejendoms-, boligselskaber

og

Bygningsinspektører,

ejendomsmæglere og

Vejlag.

e fte r B e sæ tte lse n .

Opråb og plakater.

Særlige foranstalt

ninger, foreninger og korps.
Den almindelige påvirkning af det danske samfund under besættelsen og
krigen (vareknaphed, dyrtid etc.) skal søges i andre emnegrupper (Handel,
Forsorg etc.).
Illegale tryksager er i hovedsagen indlemmet i Det kgl. Biblioteks illegale
samling (småtrykket kan findes i bibliografien Besættelsestidens illegale blade
og bøger 1940-45, trykt 1954. I Besættelsestidens Fakta 1945-46 er optaget
Frihedsrådets proklamationer og meddelelser).

D anske

i

Foreninger af danske, der er eller har været i udlandet.

u d la n d e t.

Emigration.

Rebildfester.

Efterkommere af danske betragtes ikke som danske (se dog Udenlandsk
småtryk).
Herunder kun foreninger, der har til formål at opretholde en kontakt eller
venskabsforbindelse med udlandet. Foreninger, der som formål har at dyrke
kulturelle eller politiske forbindelser med udlandet, findes under Politik, og
foreninger, der som hovedformål har at dyrke et fremmed lands sprog eller
litteratur, under Lærde selskaber: Sprog. Gruppen trækker i forhold til Uden
landsk småtryk.

De

d a n s k -v e s tin d is k e

småtryk.

Opstillet i de samme emnegrupper som det øvrige

En scrap-bog for årene 1842-52.

F a g lig e fo r e n in g e r .

Herunder

øer.

også

En del småtryk om øsalget.

Alfabetisk ordnet efter fag.

lærlingeforeninger.

Indeholder

vedtægter,

(kongres)beretnin-

ger etc., men ikke overenskomster, se næste gruppe.
Opsamlingsgruppe for faglige svende- og arbejderforeninger inden for alle
fag, der ikke trækkes af andre emnegrupper (Havebrug, Bogvæsen, Gas, vand,
el etc.).
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F a g lig e f o r h o ld .

Arbejdsdirektoratet.

arbejdsanvisning.

Voldgift

Udbyttedelingsnævnet.

(kendelser).

Strejker.

Arbejdsløshed og

Overenskomster og aftaler

(alfabetisk ordnet efter fag) mellem arbejdsgivere og faglige svende- og arbejder
foreninger undtagen dem, der indgås af foreninger placeret under andre emne
grupper (se ovenfor under Faglige foreninger).
Overenskomster indordnes altid under den forening, hvis medlemmer udfører
arbejdet.
Stiftelser. Legater. Filantropiske foretagender med formål som frem

F ila n t r o p i.

skaffelse af arbejde, bespisning, oprettelse af hjem for mænd, kvinder og børn,
understøttelse til nødlidende (under krige) og syge, tyende og fanger.

Frelsens

Hær.
Kristeligt filantropisk arbejde findes under Kirkeliv.
Gruppen Forsorgs vækst i forhold til denne gruppe viser samfundsudvik
lingen.
F ilm

film.

o g ly s b ille d e r .

Det danske Filmmuseum. Statens filmcentral. Dansk K ultur

Filmproduktion og -udlejning.

grafinspektører etc.).

Skolefilm.

Fagets repræsentanter (bio

Filmprogrammer (de nyere er alfabetisk ordnet, de ældre

lokalt ordnet efter biograf).
F is k e r i.

Gruppen har trukket fiskehandlere og lystfiskere (som kunne have væ

ret placeret under henholdsvis Handel og Idræt).
konservesindustri.

Salterier. Røgerier og fiske-

Stenfiskere.

Det er dog vist en tilsnigelse, når enkelte fiskekasse- og fiskenetfabrikker er
placeret her (burde have været placeret under Aktieselskaber/Prislister). Der
imod hører emnet i almindelighed hjemme her.
F o r s ik r in g .

Hovedsagelig alfabetisk ordnet efter forsikringsart. Selv om de fleste

forsikringsselskaber nu har blandet forsikring, opretholdes inddelingen, men der
findes et hjælpekartotek.
Trækker efter de nye regler alle enkelte branchers forsikring. Herunder sy
geforsikring, men de anerkendte statsunderstøttede syge- og fortsættelsessyge
kasser findes under Gensidig støtte.
F o rso rg .

Socialforskningsinstituttet.

ordnet).

Social forvaltning og socialkontorer (lokalt

Socialinspektører og -rådgivere.

Mødrehjælp. Folkepensionister.

Pleje- og forsorgshjem. Børnehjem.

Dyrtidsforanstaltninger (Rationeringskort).

Trækker alle sociale foranstaltninger, der ikke er begyndt som filantropiske
foretagender eller er placeret i andre emnegrupper. Gruppen omfatter ikke
institutioner, der har patientbehandling (Hospitaler, åndssvage- og sindssygean
stalter findes under Lægekunst).
F æ r ø e rn e .

Trækker alle tryksager vedrørende Færøerne og på det færøske sprog.

Opstillet i de samme emnegrupper som det øvrige småtryk.
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G as-

va n d ,

arbejdere.
G e n s id ig

ger.

Gas-,

el.

vand-

og

elværker.

Foreninger

Danmarks elektriske materielkontrol.
støtte.

af

funktionærer

Stærkstrømsreglementer.

Syge- og begravelses-, støtte- og hjælpekasser.

100-mandsforeninger.

og

Spareforenin

Foreninger af dannebrogsmænd og -riddere.

Ordensvæsenet findes under Statsstyre.
Når de statsanerkendte og -understøttede sygekasser findes her, skyldes det, at
de har deres oprindelse i forrige århundredes helt private sygekassesystem.
G r ø n la n d .

Trækker alle tryksager vedrørende Grønland og på det grønlandske

sprog.
Opstillet i de samme emnegrupper som det øvrige småtryk.
H a n d e l.

Børsen. Vekselerere. Justervæsenet. Foreninger af handlende, der ikke

trækkes af andre emnegrupper (Bogvæsen, Pressen (bladhandlere), Kunst, Fiskeri
etc.).

Handelens arbejdsgiver- og understøttelsesforeninger. Foreninger af han

dels- og kontorfolk og personer med højere handelsuddannelse.
for spedition, reklame.

Firmaer inden

Toldklarerere. Mæglere (ikke skibs- og ejendomsmæglere).

Oplysningsbureauer. Kreditbøger. Kreditorforeninger.
kontrolrådet etc., se også Forsorg).

Kriseforanstaltninger (Pris

Andelsforeninger og -foretagender (andels

mejerier og -slagterier findes under Landbrug).
H a v e b ru g .

skoler
ver.

(Planteavl). Statens forsøgsvirksomheder og laboratorier.

(herunder

også

kataloger

og

prislister.

Dyrkning af frø og enkelte planter.

Haveselskaber

og

Plante
koloniha

Foreninger af personer med til

knytning til havebrug: havearkitekter, gartnere etc.
H a v n e - o g b rov æ sen .

H e r tu g d ø m m e r n e .

Lokalt ordnet.

Opstillet i de samme emnegrupper som det øvrige småtryk.

(Enkelte grupper savnes dog - således findes intet personelt småtryk).

Herunder

småtryk vedrørende Hertugdømmerne som helhed eller enkeltvis og småtryk
omhandlende tidligere danske områder i den danske periode. Endvidere små
tryk omhandlende forhold med relation til grænseproblemerne, herunder aktivitet
til fremme for danskhed eller tyskhed i grænseområderne. Udtrykket skal fortol
kes meget bredt: Hvis en tryksag anvender nabolandets sprog, betragtes dette
som »aktivitet til fremme for danskhed, henholdsvis tyskhed«. Sønderjydske for
eninger, grænseforeninger placeres her.
Småtryk uden relation til grænseproblemerne placeres uanset udgivelses- el
ler trykkestedet under de øvrige emnegrupper, når det omhandler forhold nord
for den nuværende grænse, eller i gruppen Udenlandsk småtryk, når det omhand
ler forhold syd for grænsen. Hvis det omhandler forhold syd for grænsen, skal
det naturligvis kun opbevares, hvis det enten er på dansk eller udgivet/trykt i
Danmark.
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I gruppen findes tryksager om Genforeningen, medens småtryk om krigene
i 1848 og 1864 findes under Militærvæsen.
H ø je r e u n d e r v is n in g s a n s ta lte r .

Universiteterne. De polytekniske og farmaceutiske

læreanstalter. Landbohøjskolen. Tandlægehøjskolen (Kunstakademiet er under
Kunst, Musikkonservatoriet under Særlige skoler). Institutter og laboratorier
under de forskellige undervisningsanstalter.

Lektionskataloger. Matrikler. Be

retninger. Foreninger af studerende inden for de forskellige fag.
Studenterforeninger i almindelighed er placeret under gruppen Studenter.

F o r

eninger af kandidater er placeret i de emnegrupper, hvor de efter deres fag
hører hjemme.
Alfabetisk ordnet efter sportsgren (lystfiskere er dog placeret under

Idræ t.

Fiskeri). Herunder spejdervæsen (også K F U M
der. Friluftsrådet. Fagenes fest.
Industrielle fonds.

I n d u s tr i.

og K-spejdere).

Arbejds-, erhvervs- og bedriftsråd. Dansk Standar

diseringsråd. Statsprøveanstalten. Dansk kedelforening.
ger.

Forskellige moderåd.

Set. Georgsgil-

Håndværk og husflid.

Rationaliseringsforenin

Arbejdstilsynet. Arbejderbe

skyttelse. Patentvæsen. Industri- og håndværkerforeninger i almindelighed. N a 
vere, svende og lærlinge i almindelighed.
De enkelte fags svende og lærlinge er placeret under Faglige foreninger,
mestrene under Arbejdsgivere.
Is la n d .

Trækker alle tryksager vedrørende Island og på det islandske sprog.

Opstillet i de samme emnegrupper som det øvrige småtryk.
Je rn b a n e v æ s e n .

Herunder jernbanefærger og -broer.

Eksempler på køreplaner

(ikke afleveringspligtige siden 1927).
K a le n d e r e

og

lo m m e b ø g e r .

Kalendere uden tekst er ikke afleveringspligtige

siden 1927.
K ir k e liv .
F o lk e k ir k e n .

Kirkelige embeder (fra bisper til kordegne og klokkere).

F o r

eninger (Foreningen for borgerlig konfirmation og borgerligt ægteskab, Oxfordbevægelsen, nu Moralsk oprustning).
-børnehaver etc.).

Enkelte sogne (kirker, menighedsarbejde,

Filantropisk arbejde (Diakonissestiftelsen, Set. Lukasstiftelsen

- den lægelige del af arbejdet findes under Lægekunst).
islandsk kirkesag -

Vestindisk, grønlandsk,

vistnok den eneste undtagelse fra reglen om, at disse

områder trækker alle tryksager.
gen spejderne). F D F .
4-sider og folders).

Indre og ydre mission. K F U M og K (undta

søndagsskoler.

Salmer. Traktater (mindre, fortrinsvis
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Kirkegårde i almindelighed findes her, men enkelte kirkegårde findes under
Topografi.
A n d r e tr o s s a m fu n d .

K o m m u n a lv æ s e n .

Alfabetisk ordnet.

Spidsgruppe til Topografi: Byerne, idet den indeholder for

eninger af kommunale embedsmænd.

Kommunale valg og vælgerforeninger.

Folketingsvalg og tryksager udgivet af politiske foreninger i anledning af kommu
nale valg placeres under Politik.
K o n g e h u s e t.

K u n s t.

Især lejlighedstryk (programmer, festaviser, menuer, viser).

Kunstmuseer. Kunstakademiet.

Arkitektur, fotografering, kunsthåndværk.

Proveniensprincippet er her i nogen grad underordnet det personelle ordnings
princip. Således trækker kunst- og kunstnerforeninger de af dem afholdte ud
stillinger, men enkelte kunstnere trækker frem for udstillingslokalet. Dog hol
des nummererede katalogrækker samlet, og der skrives henvisninger til

de

enkelte kunstnere.
A f enkelte firmaer findes her kun kunsthandlere, reproduktionsanstalter, ar
kitektfirmaer.
Guld- og sølvsmede, porcelænsfabrikker, keramikere etc. er flyttet til Aktieselskaber/Prislister, da gruppen efterhånden blev overfyldt med prislister, og
det også blev meget svært at skelne mellem kunsthåndværk og ren industri.
K v in d e r .

Statens husholdningsråd.

Herunder alle kvindeforeninger - undtagen

de politiske - og alt hvad der ifølge gammel tradition henregnes til de specielt
kvindelige

sysler:

husholdning,

håndarbejde

(strikkeopskrifter),

skønhedspleje

etc. (dog ikke barnepleje, se Lægekunst, Filantropi, Forsorg).
L a n d b ru g .

Korn- og foderstofforeninger og -forretninger. Gødningsselskaber.

Mergelselskaber. Hedeselskaber. Mosekultur. Grundforbedring. Laboratorier. D i
verse landbrugsinstitutioner og -foreninger. Landøkonomiske selskaber, landboog husmandsforeninger.

Heste (Hestesport under Idræt). Kvæg, herunder hus

dyrsygdomme). Svin (herunder svineslagterier). Andre Husdyr. Stambøger.

M e

jerivæsen (herunder enkelte mejerier, smør, ost. Fagets foreninger).
L e jlig h e d s - o g ju le a v is e r.

Denne gruppe er ved sin blotte eksistens kommet til at

trække tryksager, der ifølge proveniensprincippet skulle placeres i andre grup
per (blade udgivet af handelsstandsforeninger o. 1.).
L o t t e r i.

L æ g e k u n s t.

Sundhedsvedtægter. Hospitaler og institutioner for sindssyge, ånds

svage, blinde, døve, vanføre.

Rekonvalescenthjem, kursteder og sygehjem.

Me-
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dicinalfabrikker (herunder også kataloger og prislister).

Apoteker, farmaceuter.

Læger, sygeplejersker, tandlæger, jordemødre etc. (Skolelæger under Skolevæsen).
Dansk Røde Kors. Samariter.

Massage. Badeanstalter.

Naturlæger.

Ligbræn

ding. Veterinærvæsen (ikke husdyrsygdomme). Rotteudryddelse og mange an
dre emner, som ikke har meget med hinanden at gøre.
L æ rd e

Alfabetisk ordnet efter videnskabsgren eller stikord. Museer

s e ls k a b e r.

og arkiver, botaniske og zoologiske haver.
En del foreninger er trukket ud til diverse fag (lægevidenskabelige forenin
ger, juristforeninger, magisterforeninger, men ikke ingeniørforeninger).
T il Filosofi: Etik er flyttet det meste af en tidligere eksisterende gruppe: H u 
mane selskaber (omfattende foreninger mod racehad, sladder etc.).
M ilitæ rv æ s e n .

Hær, flåde og luftvåben.

værn. Luftværn. Civilforsvar.

Soldaterhjem og -mission. Hjemme

Foreninger af hjemsendte soldater.

Tryksager

om krige (løbesedler, skillingsviser etc., især fra 1848-50 og 1864).
Det samme gælder her som under Kunst. Proveniensprincippet er i no

M u s ik .

gen grad underordnet det personelle ordningsprincip. Således trækker musik- og
musikerforeninger

de

af

koncerter trækker frem

dem

afholdte

koncerter,

men

enkelte

kunstneres

for koncertlokalet. Dog holdes koncertrækker sam

let.
Musikkonservatoriet er ikke her (cfr. Kunstakademiet under Kunst) og har
åbenbart heller ikke været fornemt nok til at blive placeret under Højere
læreanstalter, men er placeret under Særlige skoler.
Musik har trukket alle faglige foreninger, ikke blot af musikere, men også
klaverstemmere etc.
Musikhandlere, instrumentfabrikker og grammofonselskaber findes også her
(herunder kataloger og prislister).
O p ly s n in g .

lioteker,

Folkeuniversitetet.

som

fungerer

Biblioteksvæsen (her placeres alle institutionsbib

selvstændigt).

Læseselskaber.

Forsamlingshuse

(den

nyere tids forsamlingshuse som Ålborghallen er spredt under de forskellige
emner, og tryksager om selve bygningen er placeret under Bygningsvæsen).
Ungdomsforeninger (ikke de politiske).
Penge.

Penge og bank, men ikke børs (Handel). Sparekasser. Kredit- og hypo

tekforeninger. Financieringsselskaber. Låne- og andelskasser. Assistentshuset. Pan
telånere.

Foreninger af banker etc. og funktionærer.

P e r s o n a lh is to r ie .

Lejlighedstryk (taler o. 1., men ikke viser). Gruppen er ikke

stor, da det meste personelle småtryk går til andre grupper: Personelle viser,
Kongehuset, Politik, Kunst, Musik, Adspredelser og andre grupper, som træk
ker personer qua medlemmer af en korporation. Island, Færøerne og Grønland
trækker personelt småtryk.
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Politivedtægter / Detektivbureauer / Politihunde / C. B. og C. B. U.

P o lit i.

Vagtværn. Evakuering.
P o lit ik .

Landsting og folketing.

De

politiske

partier og foreninger.

tings- og folketingsvalg (kommunale valg står i Kommunalvæsen).
og fredsforeninger.

Lands

Forsvars-

Internationale organisationer. Kulturelle forbindelser med

udlandet, herunder danske institutter. Det danske Selskab etc. (se også sprog
foreninger under Lærde selskaber). Skandinaviske foreninger (Norden), hjem
stavnsforeninger

(lokalpatriotisme!).

Politiske

viser

(skillingsviser),

viser

fra

grundlovs- og Himmelbjergfester.
Post- og telegrafreglementer.

P o s t- o g te le g ra fv æ se n .

danceklubber.

Filatelist- og korrespon

Lrimærkehandlere (de fleste frimærkekataloger hører ikke hjem

me i Småtryksafdelingen, da de ikke er kataloger over eksisterende samlinger).
P re sse n .

Bladhusenes interne tryksager (regnskaber, omdelerblade etc.) og tryk

sager vedrørende dagblade og tidsskrifter (regnskaber etc.).
ers presse.

Journalister.

Bladhandlere.

De politiske parti

Presse- og annoncebureauer.

Dansk

pressemuseum.
Alfabetisk ordnet efter salgsartikel (der findes et å jour-

P r is lis t e r o g k a ta lo g e r.

ført kortkatalog over emnegruppen, hvoraf fremgår, hvilke kataloger skal søges
under andre emnegrupper).

Visse artikler er gået til andre grupper (medicinal

varer, planter, musikinstrumenter, grammofonplader etc.).
Priskuranter over udført arbejde findes under Faglige forhold og andre emne
grupper (Gas, vand, el. Bogvæsen etc.).
R a d io o g T V .

Kursushefter.

Lytter- og fjernseerforeninger.

Radiobranchefor

eninger. Foreninger af radioteknikere og -mekanikere, båndamatører.
R e js e liv .

Mindre turisthåndbøger.

Hoteller, restauranter etc.

Beværter-, ho

telejer- og restauratørforeninger (ikke skibsrestauratørforeninger).
rer i hotelbranchen.

Funktionæ

Turistforeninger og -bureauer. Rejsebureauer og -klub

ber. Automobilselskaber

(Taxa).

Luftfart

(Sportsflyvning under Idræt).

Eks

empler på fartplaner, som ikke er afleveringspligtige siden 1927.
R e ts p le je .

Enkelte mindre lovsamlinger ifølge en ældre praksis (Pios love og A u 

gust Olsens love). Retshjælp. Juristforeninger. Fængselsvæsenet. Enkelte love
er placeret under de emner, hvor de hører hjemme.
S e ls k a b e lig e fo r e n in g e r .

S kattevæ sen .

rat.

Lokalt ordnet.

Skattedepartementet.

Vedtægter og skattebøger.

Landsskatteretten.

Statens

ligningsdirekto
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S k o le v æ se n .
1 a lm in d e lig h e d .

kelte skoler.

Skole-, lærer- og elevforeninger, der ikke er knyttet til en

Børnehaver.

skolemuseum).

Statens pædagogiske studiesamling (tidligere Dansk

Skolemateriel.

Gruppen trækker meget stærkt: Skolerejser, -idræt, -koncerter. Skolelæger,
-tandlæger og -psykologer.
Skoleradio, -teater og -film findes dog ikke her.
A lm in d e lig e s k o le r.

Lokalt ordnet.

Omfatter alle børneskoler til og med gymnasiet. Endvidere ungdoms-, aftenog efterskoler.
S æ rlig e s k o le r.

Alfabetisk ordnet efter emne.

Omfatter næsten al anden undervisning. Se også Højere læreanstalter, Kunst
(Akademiet), Lægekunst (skoler for handicappede), Kirkeliv (bibelskoler).
S k o v b r u g o g jagt.

Skovdirektoratet. Skove og plantager.

ridere og -fogeder.
bejdere.

Foreninger af skovejere og -ar

Dansk strandjagtforening.

S tatssty re.

cielt.

Skov- og jagtbetjente.

Forstkandidater, skov

Omfatter den del af statsforvaltningen, der ikke kan placeres spe

Ministerier

Diplomat-

institutioner

og konsulatvæsen.

keregistret.
S tu d e n te r.

(de fleste

under

Ordensvæsenet.

disse

er specielt

placeret).

Statens redskabsprøver.

F o l

Foreninger af statens tjenestemænd (ikke de faglige).
Studenterscener.

Studenterkollegier og ungdomskollegier (disse blev

tidligere spredt under Topografi). Ungdommens uddannelsesfond.
Gruppen omfattede tidligere kun personer med studentereksamen. Den træk
ker meget stærkt: musik-, idræts-, kristelige og politiske foreninger (de faglige
foreninger er placeret under de respektive læreanstalter).
S<J>fart.

Dampskibsselskaber, rederier, skibsværfter etc.

sen. Dykkere. Fyrvæsen. Søkortarkivet. Istjenesten.

Lodsvæsen. Redningsvæ
Eksempler på fartplaner,

som ikke mere er afleveringspligtige.
Omfatter alle faglige foreninger med den mindste tilknytning til søen: skibs
restaurationsforeninger, bådebyggere, skibsmæglere, stevedorer etc.
T e a te r.

Omfatter også opera, ballet og revyer, men ikke varietéer (Adspredelser).

Herunder

al

teatervirksomhed

(også

skolescener)

Amatørteater, dukke- og marionetteater.

undtagen

studenterscener.

Det teaterhistoriske museum.

For

eninger af skuespillere, teaterejere etc.
Hvad biblioteket ejer af programmer og plakater fra tiden før (ca.) 1920 kan
findes i katalogerne 34m , 17 og 60 (en oversigt findes i Småtryksafdelingen).
Der er en oversigt over programmer, som findes i Småtryksafdelingen.
T e le fo n v æ s e n .
T o ld v æ s e n .

Kun et udvalg af lokale telefonbøger er opbevaret.
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Indeholder den del af lokalforvaltningens tryksager, der ikke kan

T o p o g r a f i.

placeres specielt, og fungerer iøvrigt som opsamlingsgruppe.
Amtsrådsforeningen. Foreninger af amtstjenestemænd.

A m te rn e .

Amts- og

skolerådsforhandlinger (lokalt ordnet).
B y e rn e .

(Kommuner og andre lokaliteter). Kommunale regnskaber og byråds

forhandlinger.
Sporveje.
etc.).

Lønnings-

og

pensionsvæsen.

Forlystelsesparker (Tivoli -

Forskønnelsesforeninger.

Begravelsesvæsen.

Renovation.

herunder dog ikke koncerter, revyer

M indre vejvisere og brochurer, som ikke er

udsendt af turistforeninger eller -bureauer (disse er placeret under Rejseliv).
Viser (vægtervers - skillingsviser).
Kommunale foreninger er placeret i spidsgruppen Kommunalvæsen.
M i n d r e la n d s d e le , ø e r, slo tte , g o d s e r m . m .

(Lokalt ordnet).

Slotte, der er indrettet som museer, findes under Lærde selskaber, enkelte går
des landbrugsregnskaber under Landbrug.
U d e n la n d s k s m å try k .

Alfabetisk ordnet efter lande.

Indeholder småtryk vedrørende udenlandske forhold, som er på dansk eller
trykt i Danmark, når dette ikke kan placeres i andre emnegrupper (Danske i ud
landet,

Udlændinge

i Danmark, Hertugdømmerne etc.).

Selv om efterkom

mere af danske ikke regnes som danske efter accessionsprincipperne, findes her
alligevel en del småtryk om disse, fordi tryksagerne er på dansk, trykt i Dan
mark, har en anden relation til Danmark eller blot fejlagtigt er opbevaret.
Gruppen rummer en del småtryk vedrørende svenske forhold, som blot er
trykt i Danmark, og på grund af Danske Afdelings vidtgående accessions
principper meget norsk småtryk.
U d læ n d in g e i D a n m a r k .

V a n d b y g n in g .

Foreninger alfabetisk ordnet efter nationalitet.

Åer, bække, kanaler, søer (alfabetisk ordnet).

Landindvinding.

Dige- og pumpelag. Lodsejerforeninger. Klitinspektoratet. Læplantning. Strand
fredning.

Strandfogeder.

Amtsvandinspektørforeninger.

V e j- o g k lo a k v æ s e n . T ra fik v æ s e n .

Amter (lokalt ordnet).

Vejkomitéen. Dansk vejlaboratorium.
V is e r.

Byer (lokalt ordnet).

Rådet for større færdselssikkerhed.

Herunder i hovedsagen kun viser, der ikke trækkes af andre emnegrup

per, og alle enkelttrykte lyriske digte. Mange viser er fra tiden før 1902 - største
parten af disse dog fra sidste halvdel af det 19. århundrede.
P e r s o n e lle

viser.

Gruppen trækker frem for viser af navngivne forfattere.

Viser skrevet til kongehusets medlemmer og politiske personer placeres ikke
her, og viser skrevet til enkelte personer qua medlemmer af en korporation ind
ordnes under denne.
Island, Færøerne og Grønland trækker personelt småtryk.
7
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V is e r a f n avn g ivn e, fo r fa t t e r e .

Enkelte lyriske digte. Personelle viser er kun

sekundært indordnet her.
S k illin g s v is e r . En meget stor del af denne samling, som man nu er begyndt
at registrere, stammer fra Vilhelm Bergsøes visesamling, hvilket ses af stemp
lerne. Hovedparten af samlingen er emneordnet, men man må erindre sig, at
mange skillingsviser er spredt under andre emnegrupper, især Topografi, P oli
tik, Militærvæsen.
En rubrik: Kvinde og mand må have voldt store vanskeligheder for syste
matikeren:

Her

findes forelskelse,

frieri,

kysset,

kærestebreve, troløse, tro

faste, forførere, fattig og rig, letsindig elskov, ulykkelig kærlighed, ægteskab, en
lige folk . . . Selv om skillingsviserne er meget enkle i deres emnebehandling, sy
nes nogle af emnerne nok at kunne skabe muligheder for dobbeltplacering!

Debat

Peter Riismøller:
Om spækhuggere
M ed godt 200 års forsinkelse udsendes nu Rokkedrejerbogen, skrevet af en
af Holbergs samtidige. Den har været afskrevet i mere end én forstand,
var eftersøgt i hele første halvdel af vort århundrede og var, da den
endelig blev fundet, afbleget, musegnavet og manglede en tredjedel. E r en
sådan torso udgivelse værd? Det er, hvad nu forsøges. Få r den medvind, kan
det måske få følger for andre halvt ukendte skrifter.
Forfatteren til Rokkedrejerbogen var husmand og håndværker i A ls sogn
i Østhimmerland. Søren Christensen (1679-1762) af sin samtid kaldet Søren
Drejer, fik ved sin sognepræsts død i 1708 dennes notesbog i salmebogsfor
mat, og i det følgende halve århundrede nedskrev han deri, hvad han fandt
mindeværdigt. Optegnelserne spreder sig over mange emner, men den ene
gruppe notater, som har gjort bogen attråværdig for afskrivning, var alene per
sonalhistorien, victorianismens slidstærke kæphest.
I »Fra Himmerland og Kjær Herred« 1925 melder C. Klitgaard at have
i hænde »en afskrift af pastor P. G. Wannings afskrift af manuskriptet i
A ls præstearkiv«, tilsendt etatsråd F. Hvass i 1859, da originalen endnu var i
A ls præstegård, efter hvad samme C. Klitgaard skrev i 1913. Under den jagt
på originalmanuskriptet, som jeg deltog i fra 1936 til 47, var det en alminde
lig antagelse, at der i A ls præstegård havde ligget en afskrift af beretninger
om præster i Als, men næppe andet, eftersom det var dette stof, der gik igen
og igen hos afskrivere.
I Jyske Samlinger 1893-96 skrev lærer Frederik M ø ller i Solbjerg nogle
små artikler, hvori skimtedes en kilde, som måtte være Rokkedrejerbogen.
I 1947 viste dette spor sig at være det rette, da fandt jeg bogen i Aalborg histo
riske Museum, hvor den var sat ind mellem salmebøger. Ifølge protokollen
havde Fr. M ø ller indleveret bogen som gave i 1917. Da havde bogen været
en myte i A ls sogn i et par menneskealdre, mens mindst 5 kendte historikere
samtidig havde vidst om dens eksistens og sted og havde excerperet den alle
rede før 1840. I de små 140 år, manuskriptet har været kendt, har følgende
værker hentet stof i Søren Drejers optegnelser:
7*
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Emmanuel Tauber i »Program for Aalborg Skole 1840.«
A . H. Nielsen i »Samlinger til Viborg og Aalborg Stifters Præstehistorie.«
S. V. Wiberg i »Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie«. (Efter A. H.
Nielsen.)
F. Hvass i »Samlinger af Meddelelser om Personer og Fam ilier af Navnet
Hvas.«
Fr. Møller: »Gamle M inder fra Solbjerg og Omegn« i Jyske Samlinger
1893-96.
C. Klitgaard: »Lidt om de ældre Præster i Als« i Fra Himmerland og Kjær
Herred 1925.
Den påståede afskrift i A ls har derimod aldrig kunnet findes. Indtil dette
måtte ske må det formodes, at det var originalen, som var deponeret der og
siden lånt ud til Fr. M øller, som så i sin alderdom begik den kompetenceover
skridelse, der reddede skriftet for fremtiden. H vorfor ingen af de historikere,
som kan ses at have haft det i hænde, besørgede det i trykken eller i sikker
hed i et offentligt arkiv, er ikke vanskeligt at forstå. Skriftet var jo excerperet
for, hvad man forstod ved kildestof: personalhistorien.
Spækhuggeren hedder en tandhval, der angriber havdyr, hugger lunser ud
af deres levende kroppe og lader dem drive, om de kan. Dens adfærd kan
minde ganske ubehageligt om visse historikeres fremfærd mod værgeløse tek
ster. E n af afskriverne har med blåkridt skråt overstreget siderne efterhånden
som de var læst. M an kan da ikke mistænke den brave Fr. M ø ller for slig
arrogance, han var dog den eneste af spækhuggerne, der fandt ind til andet
end personalia.
Denne tendens til at tage personalhistorien for selve historien har en farlig
bivirkning, nemlig pars pro toto. H a r en historiker først haft fat i et kilde
skrift og deraf uddraget egne desiderata, regnes det for udgivet. M an kan jo
læse spækhugget, men hvor driver skroget?
Indenfor det begrænsede farvand, nordjysk kulturhistorie udgør, driver
adskillige skrog med livsvigtige organer i behold, kun berøvet visse lunser
spæk. M en der er forskel på huggenes dybde.
Domkirkepræsten i Aalborg, hr. Christen Staphensens årbøger fra 1573—
1599 er fortsat af vendsysselske kaldsbrødre helt til 1697, men er frugtba
rest i hr. Christens egen periode, fordi manden levede stærkt med i tidens
daglighændelser, mens hans efterfølgere havde mere interesse for personalia
omkring adel og gejstlighed. M en intet i optegnelserne er ligegyldigt.
V. A . Secher har publiceret hr. Christens og efterfølgeres notater i Jyske
Samlinger V. s. 68-91 med fornødne noter. Secher melder at have »udskudt
forskellige almindeligt bekendte optegnelser, samt en del af de i samtidige
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dagbøger fra det 16. årh. så ofte forekommende beretninger om misfostre,
underlige syn og tegn m. m.« Sorteringen synes vilkårlig, idet adskillige af
netop slige kuriosa er medtaget, og bør medtages, eftersom de tegner et
billede

af ortodoksi-periodens opgejlede nerver. Hvad

udgiveren mener

med »almindeligt bekendte optegnelser«, vides ikke, men var nok værd at
efterse, for disse 23 sider notater er en vigtig kilde til nordjysk kulturhisto
rie. De økonomiske optegnelser har jeg flittigt brugt i »Sultegrænsen«, fordi
de er så nøjagtige og så selvoplevede.
M en hvem finder uden vejledning frem til Jyske Samlinger for 100 år
siden. Sechers udgave tåler meget vel et optryk, men bedre endnu ville en to
taludgave være.
En helt kompetent udgivelse er Farstrup og Axelsens dagbøger fra Ulbjerg
og Vesterbølle sogne, udgivet med noter og biografier af Ignatius Becher,
Aalborg 1813. Bogen er i dag helt uopdrivelig, men kunne med rimelige
omkostninger genudgives i fotografisk optryk, for ingen rettelser eller tilføjel
ser er fornødne.
Peder Dyrskjøt (1630-1707) var selvejerbonde i Jerslev, Vendsyssel og
kaldtes af sin samtid »den lærde bonde«; han korresponderede med Jens
Bircherod om antikvariske emner og nød ry for nøjagtige afskrifter af
dokumenter. H vor er hans skrifter trykt? Stykkevis i forskellige årbogsræk
ker, men aldrig i nogen helhed, for hvem vil bjærge et spækhugget skrog?
Ovennævnte Jens Bircherod (1658-1708) var en af baroktidens flittig
ste samlere af kilder til sit lands kulturhistorie, især omkring fødebyen
Odense og embedsbyen Aalborg, hvor han var biskop i tiden 1693-1708. Hans
dagbøger i 50 kvartbind står i Det kgl. Bibliotek, spækhugget af Chr. M o lbech. E r respekten for denne hastværkets mester så stor, at man accepterer
byttet fra hans hug som repræsentativt? Anders Bæksted har dog for ret nylig
i specielt ærinde haft en sonde i det mægtige skrog, og hans mesterstykke
»Besættelsen i Tisted« får en ekstra valør af de mange citater af Jens B ir
cherod.
Christen Sørensen Testrup (1685-1761) var Søren Drejers samtidige og be
kendt, i tiden 1730-59 herredsfoged i Rinds og Gislum herreder. Hans vig
tigste efterladte skrift »Rinds Herreds Krønike« er i uddrag publiceret af
dr. Oluf Nielsen i Jyske Samlinger 1866-69. N u kommer det ganske an
på enhvers tillid til O luf Nielsen, om man slår sig til ro med hans udvalg
- som jo endda ikke kan erhverves, men er godt gemt i tre årgange af et
vanskeligt tilgængeligt tidsskrifts ældste årgange. Personlig vil jeg nødig
tro, C. S. Testrup skulle have skrevet noget, der ikke var en samlet udgivelse
værdigt.
En række dagbøger på 14 kvartbind står tilbage efter skolemanden Johan
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Henrik Tauber (1743-1816). E t udtog er trykt som bind 38 af Memoirer
og Breve, og man fængsles af Taubers urolige sind og hans evne til beskri
velse. M en en totaludgivelse vil rækken nok ikke kunne bære - og huggene
er ført med elegance.
Det samme gælder hr. Bertel Andersen Skytte, sognepræst i Store Brøndum, Siem og Torup 1657-1717. Klavs Gjerding har i »Bidrag til Helium
Herreds Beskrivelse og Historie« 1890 publiceret tilskrifter fra alle tre sog
nes kirkebøger, spændende over mandens rekordlange embedstid. Hr. Bertels
tilskrifter røber et mægtigt temperament, og der er meget mere i de kirke
bøger at hente, men det må vente, til man kan udgive kirkebøger. Det sker
vel ikke foreløbig, selv om tingbøger og dombøger nu trykkes. M en til den
tid må hr. Bertels kirkebøger ligge forrest.
Erhard H. Buchholz hed en gammel storbonde i forrige århundredes H im 
merland. Hans sladderagtige erindringer er af C. Klitgaard excerperet og
trykt i to forskellige nordjyske årbogsrækker. M ed erfaringer fra Rokkedre
jerbogen i erindring står det småt til med tilliden til det udvalg, endda bort
set fra den uantagelige splittelse af udvalget.
Alexander Rasmussen har bevist genudgivelsers værdi. I 1919 genud
sendte han J. D. W. Westenholz: »Prisskrift om Folkemængden i Bonde
standen,« 1772. Allerede en snes år efter genudgivelsen var bogen i ny skik
kelse ikke til at erhverve, og den eftersøges stadig af biblioteker. Den lærde
præst havde ikke beskåret Westenholz med en stavelse, men tilføjet egne
lidt nedladende noter. V ille man igen udsende prisskriftet - Jyllands vægtigste
indlæg i diskussionerne forud for landboreformerne - kunne det med rime
lighed ske efter originalen, idet Alexander Rasmussen går ud fra et ukend
skab til historie og fremmedord, som næppe længere eksisterer mellem læsere
af kulturhistorie. Den flok er større end spækhuggere antager.
Enhver historiker har selvfølgelig ret til at uddrage relevant stof af trykte
og tilgængelige kilder, så vel som af offentlige embedsbøger. M en den ret kan
ikke med rimelighed gælde utrykte optegnelser, som bør nyde totaludgi
velse som en ret. Smertelige erfaringer siger mig dog, at den dag ikke er inde.
I 1954 var Rokkedrejerbogen såvidt læst og renskrevet, at en afskrift
kunne tilgå Dansk Folkemindesamling med forslag om udgivelse. Det blev
knapt nok taget alvorligt.
Næste forsøg gjaldt Sprog og Kultur. H . P. Hansen foreslog opdeling i flere
årgange af personalhistorien, mens det øvrige stof ikke fandtes trykvær
digt, måske med undtagelse af bogens amputerede cyprianus.
Historisk Samfund for Aalborg Am t ville heller ikke udgive Rokkedrejer
bogen i sin helhed, men foreslog opdeling i flere årgange af Fra Himmer-
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land og Kjær Herred, med noter op til nutiden. Sidste afslag kom fra Jyske
Samlinger. Så blev manuskriptet henlagt, for slagtes skulle det ikke.
N u har Wormianum påtaget sig udgivelsen. Dette forlag har med udsen
delsen af tidsskriftet S K A L K erfaret, at folket har lært at læse. Også andre
har gjort samme opdagelse. På Gyldendal har Dansk Historielærerforening
udsendt »Fra tiggerstav til samfundspligt«. K ilder og læsestykker angående
fattigforsørgelse, udvalgt og kommenteret af O. Villum sen Krog. Udvalget er
ikke spækhuggeri, men et koncentrat af mange århundreders lovgivning
og praksis indenfor et enkelt emne, nu lagt ud til elever og lærere i folkesko
lens ældre klasser, anvendelig helt op til universitetsniveau.
I samme ånd udsendes Rokkedrejerbogen. Næsten uden noter, for udgive
ren er ikke Ignatius Bechers ligemand med al viden om ét emne. Dialektfor
skere, genealoger og ikke mindst topografer kan her finde hidtil ukendt stof,
for intet er udeladt og kun tegnsætning og brug af store og små bogstaver
er normaliseret så vidt, som Søren Drejers meget personligt prægede sprog
tåler normalisering. Selv inkonsekvenser skal han have lov at beholde, for i
hans lange levetid stod sprogudviklingen ikke stille.
Rokkedrejerbogen har - så vel som Farstup og Axelsens dagbøger og Jens
Bircherods optegnelser - egenværdi som tidsdokument og personligt værk
langt ud over kildeværdien af nogle hug. Hvad ved vi om andre værker,
som har været samme behandling underkastet? H er er kun omtalt nordjyske
eksempler, men lignende ligger vel rundt om i hele landet, i privat eje som
i arkiver.
25 år tog arbejdet med at få Rokkedrejerbogen frem af halvmørket, så
mere får udgiveren næppe fra hånden i en videnskab, udi hvilken han beken
der at være amatør.
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Det er ikke almindeligt at anmelde tidsskriftsartikler, men det norske Heimen
har bragt ovenstående artikler med principielle

betragtninger, der også vil

have stor interesse for danske lokalhistorikere, hvorfor vi gør en undtagelse her.
Geografen, universitetslektor Jens Christian Hansen tager sit udgangspunkt i
en skildring af den franske regionalgeografiske skole. Dens undersøgelser havde
som mål at forklare en hel regions kulturlandskab, befolknings- og bosætnings
situation samt den regionale økonomi som et resultat af menneskenes udnyttelse
af

de

naturgivne

faktorer

gennem

tiderne.

Efterhånden

rettedes

opmærk

somheden mod processer og årsagssammenhænge; man opgav den totale beskri
velse af regionen og valgte at koncentrere sig om centrale problemer. Jens C hri
stian Hansen ønsker en lignende udvikling for lokalhistorien, man må opgive
at favne hele virkeligheden og må samle sig mere om udvikling end om til
stand -

forklaring frem for beskrivelse. Han beretter om sit eget arbejde

med bogen om Notodden, der handler om hvad der er specielt for denne by i
modsætning til andre norske byer. I megen traditionel lokalhistorie blandes
væsentligt og uvæsentligt

i

én

kronologisk

ensformighed og derved

bliver

værket uinteressant for ikke-historikeren. Virkeligheden er først og fremmest in
teressant ved de p r o b le m e r den præsenterer os for. Detaljeret tilstandsbeskrivelse
er nødvendig som baggrund for analyse af de processer som ændrer samfundet.
Resultatet af arbejdet skal fremlægges i læselig form og meget af det ind
samlede materiale skal ikke trykkes, men arkiveres. Her kan regionalgeografen
lære lokalhistorikeren at bruge kort, de har både pædagogiske og videnskabe
lige fordele. Mange spalter med beskrivelser samt lister over udsæd og hus
dyrhold kan spares og gengives via kort. De er mere overskuelige og viser
desuden fordelingsmønstre og regionale forskelle, hvorved de kan bidrage til at
danne synteser. På samme måde kan kort vise kommunikationsudvikling, bygge
virksomhed, forretningers placering m. m. Der foreligger megen statistik om den
næringsmæssige udvikling, men den udnyttes sjældent af lokalhistorikeren fordi
grundtabellerne er uoverskuelige. Omsat i kortform ville denne statistik være
anskuelig og nyttig.
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Historieprofessoren R olf Danielsen kommenterer disse synspunkter og går
navnlig mod tanken om at historikeren kun skal interessere sig for det der er
specielt ved hans lokalitet. Han

frygter det vil gøre forskningen fattigere,

vanskeliggøre sammenligninger og nyfortolkninger af fænomener som kan have
rigshistorisk gyldighed, men som er nemmest at iagttage på lokalt plan. I stedet
sætter han nøgleordene:

overordning og integration.

De emner lokalhistori

keren arbejder med kan grupperes i fem hovedområder: 1) økonomisk historie,
2) social historie, 3) kommunal historie, 4) politisk historie og 5) kulturlivets hi
storie. Det er værdifuldt stadig at behandle alle fem områder, men man kan
gøre et enkelt af dem, for exempel socialhistorien til det overordnede i dispo
sition og fremstilling og så drage de andre områder ind til belysning af hoved
emnet. Det vil være langt mere frugtbart.
Med hensyn til anvendelsen af kort, kan R olf Danielsen ganske tilslutte sig
Jens Christian Hansens synspunkter. Kendskab til

geografisk metode burde

indgå i lokalhistorikernes (og andre historikeres) oplæring. Fra dansk side kan
man kun understrege det sidste synspunkt. A lt for ofte ser man lokalhistoriske
arbejder med dårlige eller dårligt udnyttede kort - hvis der da i det hele taget
er blevet plads til kort.
Hvad angår problemet om udvælgelse og disponering af det lokalhistoriske
stof, kan man med udbytte supplere de ovennævnte synspunkter med dem der
fremføres af R olf Fladby, lederen af Norsk Lokalhistorisk Institutt. Han siger,
at målet for den der arbejder med en bys eller et sogns samlede historie må
være at skildre et samfunds udvikling fra det første møde mellem naboer i et
ellers ubebygget område til det komplicerede lokalsamfund af i dag.
Det har været almindeligt at lokalhistoriske værker - i Norge som i Dan
mark - har været opbygget efter emner. Der indledes med kapitler om geologi,
plante- og dyreverden samt arkæologi; de er ofte skrevet af specialister og tynget
af udpræget fagstof. Andre kapitler behandler folketal, gårdenes historie, udvik
lingen af de forskellige næringsgrene og det kommunale styre med hovedvægt på
institutionerne. Mest af alt interesserer forfatterne sig dog for kirker, præster og
skoleforhold. Emnerne behandles hver for sig, uden sammenhæng, og bøgerne
bliver beskrivende. Efterhånden er der sket en udvidelse i bredden, bl. a. ved at
emnerne splittes op i flere undergrupper, og der lægges stadig større vægt på etno
logiske synspunkter.
En svaghed ved bøger af denne type er, at de ofte ordner stoffet efter kilde
typer. Stednavne og arkæologi behandles således i to forskellige artikler, hvor
man kunne have brugt disse kilder til at skildre bebyggelseshistorie og sam
fundsudvikling. Ved emneopdelingen opdager man ikke forbindelsen mellem
samfundets forskellige områder.
I modsætning hertil nævnes en anden type lokalhistoriske arbejder - i Norge
repræsenteret ved Andreas Holmsen og Lars Reinton. Her er opsplitningen i
emner afløst af en kronologisk inddeling i tidsafsnit. For Holmsen er hovedfor
målet at vise de historiske udviklingslinjer i lokalsamfundet, mens Reinton vil give
et levende billede af folket og folkelivet. For R olf Fladby er der ingen tvivl
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om at den kronologiske opbygning er den mest hensigtsmæssige, men han un
derstreger, at det ikke blot er et spørgsmål om at vælge en bestemt disposition.
Selve inddelingsmåden er kun det synlige udtryk for hvordan vi arbejder med
stoffet. Periodeinddelingen må afhænge af udviklingen i det enkelte lokalsam
fund. Har man så fundet det karakteristiske for hver enkelt periode, må man
gøre d e t til hovedtema for sin behandling af netop dette tidsafsnit. Derefter spør
ger man: Hvad var baggrunden herfor? Hvilke konsekvenser fik denne udvik
ling? - og derved trækkes de øvrige sider af samfundets liv ind i behandlingen.
Denne arbejdsmåde engagerer historikeren og skaber således mulighed for også
at fængsle læseren.
V i har ikke på dansk mange bidrag til drøftelse af lokalhistorisk metode,
det er derfor glædeligt at man kan henvise til de her refererede norske indlæg.
De er alle korte, klare og særdeles inspirerende. De bør læses af mange dan
ske lokalhistorikere.
løvrigt fortsætter drøftelserne i Heimen. Fra bind 15 kan nævnes 3 artikler:
Edvard Bull: Betraktninger omkring jubileumsboka (s. 185-89), Andreas H olm 
sen: Kombinasjon av ny og gammel bygdebokmodell (s. 209-12) og Roger G.
Bennett: Kartografisk teknikk og kartfremstilling (s. 235-46).
Knud

P ra n g e

Om at spørge rigtigt
C A R S T E N B R E G E N H Ø J: E T N O L O G IS K IN T E R V I E W T E K N I K . D . H . F .
h å n d b ø g e r, K b h . 19 7 2 . 8 8 s. In d b . S æ rp ris 2 5 .3 0 kr.

Som etnolog er det med glæde man konstaterer, at D H F

i sin vidtspæn

dende håndbogsserie nu har suppleret den særdeles sparsomme danske litteratur
om etnologisk arbejdsteknik ved at give plads for Carsten Bregenhøjs »Etnolo
gisk interviewteknik«. Behovet for en sådan fremstilling har i mange år været
føleligt i etnologernes hastigt voksende kredse, og med denne bog er man nået
et godt stykke vej frem.
Bogens holdning til emnet fremgår af Bregenhøjs forord, hvori det bl. a. siges,
at »Interviewteknik med den dertil hørende psykologi er . . . en slags fejlkil
deforebyggende instrument, med hvilket man søger at tilvejebringe et pålideligt og
kontrollabelt forskningsmateriale. M en interviewteknik er samtidig et instrument
i kildekritikken, idet den giver os normer og metoder, med hvilke vi kan kon
trollere spørgeteknikken i ethvert spørgeskema og båndoptaget interview.«
Bregenhøjs fremstilling er opdelt i to hovedafsnit. Det første omhandler
interviewets ydre rammer: Formulering af projekt, tekniske hjælpemidler mm.
Det andet — og vel det både vigtigste og vanskeligste — afsnit beskæftiger sig
med interviewets indre dynamik, hvori emner som interviewpsykologi, spørge
skemaopbygning og spørgeteknik indgår. Bogen afsluttes med udskrift af et kon
strueret, meget fejlfyldt interviewforløb, gennem hvilket læseren har mulighed
for selv at udøve kritik overfor et materiale.
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I bogens første hovedafsnit foretager Bregenhøj en ekskurs over baggrunden
for gennemførelsen af interviewet: Det forskningsprojekt -

stort eller lille -

hvori det indgår. Sådanne overvejelser er ikke nye for medarbejdere ved uni
versitetsinstitutter og lignende - eller burde i hvert fald ikke være det — men for
fatterens interesse for at vejlede amatøren, således at han udnytter sin fritid som
etnolog bedst muligt -

og det vil primært sige på en sådan måde, at også

professionelle kan udnytte det indsamlede materiale - kommer tydeligt frem.
Han lægger dog ikke skjul på, at en del af de her fremstillede overvejelser spe
cielt er beregnet for forskergrupper. Denne dobbelthed i bogens sigte er karak
teristisk for den, og jeg skal senere vende tilbage til den.
I et derpå følgende afsnit behandles den unge etnolog-generations vigtigste
hjælpemiddel: båndoptageren. Der gives en kort, men koncentreret gennem
gang af teknik og anvendelsesmåde, og det understreges, at det vigtigste er
en så fortrolig omgang med båndoptageren, at den hverken for etnologen eller
meddeleren bliver noget dominerende element i interviewsituationen. Afsnittet er
velskrevet og præget af en trænet etnologs erfaringer. Også ordningen af det ind
samlede båndmateriale får en behandling med et nyttigt eksempel.
1 to følgende, mindre afsnit giver Bregenhøj en gennemgang af et helt ind
samlingsforløb med dets faser fra den første kontakt med meddeleren til un
dersøgelsens afslutning. Det antydes her, at man kan træffe meddelere, der
bør besøges af »fagfolk fra en af rigsinstitutionerne« fordi deres viden ligger
på andre områder end det, der er den vedkommende amatøretnologs hovedin
teresse. I det hele taget slår forfatteren

stærkt til

lyd

for en kvalificeret

kommunikation mellem amatører og forskningsinstitutioner, en kommunikation,
der bør være så præcis som muligt: En instution må have tilstrækkelige oplysnin
ger om meddeleren og dennes viden for at kunne skønne over nødvendighe
den af at anvende de i reglen sparsomt tilmålte midler på netop denne medde
ler.
I bogens andet hovedafsnit - om interviewets indre dynamik — behandles
de mindre håndfaste sider af forholdet mellem etnolog og meddeler - »Inter
viewet og dets teknik er ikke et universalredskab for hvem som helst, men er
en indviklet, dynamisk psykologisk proces, der i sig selv er genstand for forsk
ning«. (Disse ord kunne passende have været at finde på titelbladet!). Bregenhøjs
fremstilling er i flere afsnit - således som han også i det lille noteafsnit gør
opmærksom på det - i betydelig grad afhængig af R.L. Kahn og C.F. Canned:
The Dynamics of Interviewing, New Y o rk 1966, en bog, der vist især er skre
vet til brug for »social workers« af forskellige slags. Bregenhøj har dog i dette,
bogens vigtigste afsnit stort set frigjort sig fra Kahn & Canned og forsøgt at
anvende deres viden om interviewpsykologien på den hjemlige etnologis ar
bejdsfelt. Spørgsmål som hindringerne for en kommunikation, ydre og indre
motivation samt hele interviewsituationens psykologi får en grundig behandling.
Dernæst gennemgås opbygningen af spørgeskema og/eller interview. De vig
tige problemer vedrørende referenceramme og spørgsmålenes rækkefølge belyses
ved instruktive eksempler.
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Som overgang til afsnittet om interviewets bestanddele - herunder formu
leringen af spørgsmål - findes et lille kapitel om interviewerens rolle. Læst med
omtanke fortæller det meget om, hvor vanskeligt det er at være en god inter
viewer - og for den sags skyld en god meddeler!
Bregenhøjs bog om interviewteknik er en god bog. Spørgsmålet er bare, for
hvem den især er anvendelig. Den store bredde i fremstillingen - spændende
fra båndoptagerteknik til meddelerpsykologi - betyder, at alle vil kunne finde
stof af interesse i den. Men for amatøren, der aldrig har prøvet at være »i fel
ten« selv, er den formentlig ikke ideel til selvstudium. Ganske vist er der ikke
mangel på information i bogen, men den stærkt koncentrerede fremstillings
form, som Bregenhøj ikke skal lastes for, gør, at der ligesom ikke rigtig er
plads til at gøre opmærksom på vanskelighedernes størrelse. Den læser, der efter
en gennemlæsning føler, at han nu virkelig ved noget om optegnelsesteknik, har
faktisk ikke fået det ud af bogen, som det var meningen, han skulle have. I
virkeligheden må man snarere opfatte denne »grundbog« som den vel qua udgi
velsessted skal være, som en slags resumé, over hvilket ældre udøvere af faget
kan diskutere de mangesidede vanskeligheder, denne form for informations
indsamling uvægerlig medfører. Derimod synes den at være særdeles anvende
lig som kombineret grundbog og resumé i en undervisningssituation, hvor lære
ren personlig kan understrege vanskeligheder og supplere med flere selvople
vede eksempler.
L a rs F r iis

Hjælp til selvhjælp
L A N D S A R K IV E T FO R F Y N
O G H J Æ L P E M I D L E R N E T I L D ETS
B E N Y T T E L S E . E n o v e r s ig t a f A n n e R iis in g . L a n d s a r k iv e t f o r F y n 1970.
1 7 9 s. 111. ln d b . 2 8 ,7 5 k r.

I 1944 kom en oversigt over det samlede indhold i Landsarkivet i Åbenrå, og
i løbet af 1960-erne har Landsarkivet for Sjælland udgivet dels en samlet over
sigt

og

dels

en

række

specielle

publikationer,

hvori

der

gøres

rede

for

Landsarkivets indhold. Sådanne publikationer har længe været savnet for Fyns
vedkommende, og det må derfor hilses med glæde, at Landsarkivet for Fyn i
1970 har villet markere sit 75 års jubilæum ved at udsende en oversigt over de
arkivgrupper, det rummer.
I et forord gør landsarkivar Carl Lindberg Nielsen rede for Landsarkivets
tilblivelse og for dets virksomhed op til 1970. Landsarkivets bygninger står i alt
væsentlig i det ydre, som de blev opført. Det kan derfor ikke undre nogen, at en
udvidelse af magasin, arbejdsrum og læsesal efterhånden blev nødvendig,
og i 1969 var man da nået så vidt, at man kunne indvie en ny kontorbygning
i haven. Barakken, der har tilslutning til den gamle bygning, rummer kontorer
til landsarkivaren og til den ene arkivar samt til assistenten, og desuden er der
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indrettet en frokoststue for personalet, det sidste må betragtes som et stort
fremskridt, for endnu i 1930-erne måtte arkivbetjenten benytte fyrrummet som
opholdsrum og frokoststue.
Oversigten over Landsarkivets indhold er udarbejdet af daværende arkivar,
nu landsarkivar, Anne Riising, der tidligere, i 1956, har forfattet en længe savnet
tidssvarende katalog over Karen Brahes håndskriftsamling, den har tillige med
biblioteket stadig til huse i Landsarkivet.
Oversigten der ikke giver sig ud for at være en fuldstændig registratur over
landsarkivets indhold, men tilsigter at give et almindeligt overblik, skal nok blive
benyttet af arkivgæsterne, da der her er tale om en fortrinlig introduktion, ved
hvis hjælp de hurtigt og nemt kan blive fortrolige med, hvor de kan finde de
relevante arkivalier. Størstedelen af disse er helt eller delvis registrerede, og des
uden findes der en række særlige hjælpemidler som navneregistre til kirkebø
ger, fæsteprotokoller og borgerskabsprotokoller m. m., der er til stor hjælp ikke
mindst ved personalhistoriske undersøgelser.
Landsarkivet for Fyn rummer de lokale arkivalier fra Fyns Stift, hovedsa
gelig embedsarkiverne, men indeholder også »et fremmedlegeme«, Ærø. Øen
hørte indtil 1867 til Slesvig, og dens embedsarkiver afviger derfor fra de fynske,
men svarer til

de sønderjyske.

Oversigten

begynder med

amtsstyrelsen

og

indledes med Fyns Guvernements Arkiv, der den dag i dag er lidet benyttet, skønt
det i høj grad belyser vekselspillet mellem lokal- og centraladministration og
giver

fortrinlige

oplysninger

om

øens

økonomiske

liv.

I

1660

omfattede

Fyns Stift både i verdslig og gejstlig henseende Fyn med Langeland og øerne,
undtagen Ærø, samt Lolland-Falster, der dog fik deres egen amtmand i 1681
og egen biskop i 1803. Amtsarkiverne er opstillet i 4 grupper, og hertil kom
mer dele af Sønderborg-Nordborg amter vedrørende Æ rø før 1867. Landsarki
var Wad skrev engang en lille afhandling om »Vandalismen på Fyn«, og man
må erkende, at det var berettiget, når man erfarer, at de ældste dele af Svend
borg Amts A rkiv i 1856 blev solgt af den daværende amtmand til Drewsens
papirfabrik, hvorved langt den største del af arkivalierne indtil 1800 gik tabt.
Magasinet er i vore dage fyldt til randen, hvad der har medført, at amtstue
arkiverne p. t. er deponerede i Landsarkivet for Nørrejylland. Fyns Stift omfat
tede oprindelig også Lolland-Falster samt A ls og Ærø; som nævnt udskiltes Lolland-Falster som et særligt stift i 1803, og fra 1819-1864 var der en særlig biskop
for Als og Ærø, hvis arkiv for en stor del beror i Landsarkivet for Fyn og resten
i Landsarkivet i Åbenrå.
En række stifteisers arkiver findes i Landsarkivet, her kan nævnes Odense
adelige Jomfruklosters A rkiv og Odense Kommunitets, og især det velbevarede
arkiv for Odense Gråbrødre Hospital fra 1539. A f de kommunale arkiver må
fremhæves de fynske købstæders arkiver, de er gennemgående velbevarede, særlig
gælder det om Fåborg og Nyborg, til gengæld er indholdet tyndt i lavsarki
verne. En guldgrube for fynske personalhistorikere er landsarkivar G. L. Wads
seddelkartotek samt museumsdirektør Svend Larsens samlinger, der rummer
fyldige oplysninger først og fremmest om borgere i Odense i 16. og 17. århun-
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drede; angående personer og slægter hjemmehørende i Kerteminde går man
sjældent forgæves til V. Wolls samlinger.
Den 12. oktober 1893 blev det fynske Landsarkivs læsesal åbnet for offent
ligheden, og en måned senere kom den første arkivgæst, men så kom der heller
ikke flere det år. Siden da er situationen i nogen grad ændret. I 1967 var der
2639 gæster på læsesalen, og besøget er stadig blomstrende, og da læsesalen
er den samme som i 1893, så sidder gæsterne snart på skødet af hinanden, men
hyggeligt er der stadig, selv om der ikke mere er palmer og gyngestol som i
Wads tid.
Å g e F a s m e r B lo m b e r g

E n nyttig vejledning
A.

STRANGE

N IE L S E N :

L O K A L H IS T O R IS K E

A R K IV E R .

D . H . F .s

h å n d b ø g e r, K b h . 1 9 7 2 . 91 s. I n d b . S æ rp ris 1 8 ,4 0 kr.

V i har måttet vente længe på fremkomsten af denne vejledning for medar
bejdere ved de lokalhistoriske arkiver, ifølge forordet faktisk 13 år, men vente
tiden har været frugtbar, og det foreliggende arbejde vil i lang tid være en
uvurderlig hjælp for de lokalhistoriske arkivarer.
Efter en oversigt over de statslige arkivers udvikling (skrevet af rigsarkivar
Johan Hvidtfeldt) gives der en grundig redegørelse for, hvordan man går til
værks ved oprettelsen af et lokalhistorisk arkiv, skaffer sig medarbejdere, indsam
ler arkivalier og registrerer dem m. v.
Da provisor Hans Brandt i 1937 oprettede det første lokalhistoriske arkiv
i Fåborg, var der næppe nogen der tænkte sig muligheden af, at dette var begyn
delsen til en landsomfattende bevægelse, der langtfra har toppet endnu. Hver
måned opstår der et nyt lokalhistorisk arkiv, og Brandts vejledning i oprettelse
af byhistoriske arkiver har været udsolgt siden 1959.
Det er af stor værdi, at forfatteren understreger vigtigheden af, at såvidt
muligt alle lokalhistoriske arkiver anvender samme registreringsprincipper. Noget
sådant vil i høj grad lette benyttelsen af det indsamlede materiale. Grundla
get er det system, som Hans Brandt i sin tid indførte i Fåborg: Arkivalierne deles
i tre afdelinger: Personalhistorie, topografi og saglige emner, således at den sid
ste gruppe omfatter alt det, som ikke kan henføres til de to første grupper.
Dette system har betydelige praktiske fordele og passer fuldstændigt på mange
mindre afleveringer af arkivalier, som vitterligt kun angår personer eller loka
liteter. Det er dog nok tænkeligt, at den saglige gruppe i det lange løb vil vise
sig at være den største, og man kunne måske have ønsket sig en mere udførlig
vejledning i, hvorledes man finregistrerer den slags sager. S. 58-59 understreger
forfatteren, at det er en dødssynd at splitte et sammenhængende arkivfond ad,
og det gør en erfaren lokalarkivar sikkert heller aldrig, men der er næppe tvivl
om, at det kan være en fristelse for en begynder at gøre det. Således vil f. eks. et
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advokatarkiv

indeholde

talrige

sager

af

personalhistorisk

eller

topografisk

interesse og kan altså forholdsvis let sorteres i disse grupper. M en så har man
afskåret sig selv fra at kunne se, hvordan en advokatpraksis egentlig fungerede.
Der er ofte klaget over, at proveniensprincippet resulterer i, at man ikke kan
finde noget frem efter saglige emner, men løsningen er ikke at bryde princip
pet, men at opstille en tværregistratur ordnet efter saglige emner, personnavne
og stednavne.
På s. 56 udtrykker forfatteren et ønske om, at de lokalhistoriske arkiver
vil udarbejde og udsende registraturer over deres samlinger, og dette ønske
deles utvivlsomt af alle historikere. T il syvende og sidst samler man arkivalier
med det formål, at de engang skal bruges af nogen, men det forudsætter unæg
telig, at man ved, at arkivalierne findes og hvor de findes.
Helle Linde og Anker Olsens oversigt fra 1968 er dels allerede forældet,
dels næppe detaljeret nok for mange forskere, og f. eks. på Landsarkivet for Fyn,
hvor jeg har mit virke, føles det hyppigt som et stort savn, at vi ikke er i stand
til at oplyse gæsterne om, hvad de lokalhistoriske arkiver rummer. Jo flere nye
arkiver der oprettes, jo større bliver dette savn. M en måske kan S L A ’s energiske
formand overtales til også at stille sig i spidsen for udsendelsen af en fællesre
gistratur, når han har hvilet et stykke tid på sine velfortjente laurbær?
Anne

R iis in g

Nye embedsetater
S T IF T A M T M Æ N D

OG A M T M Æ N D

PÅ

S JÆ L L A N D , L O L L A N D - F A L -

S T E R O G B O R N H O L M 1848-1970 O G D O M M E R E O G D O M S T O L E P Å
S JÆ L L A N D , L O L L A N D - F A L S T E R O G B O R N H O L M 1919-69. B e g g e u d g .
a f L a n d s a r k iv e t f o r S jæ lla n d 19 70 . H e n h o ld s v is 4 k r. o g 12 kr.

En af arkivvæsenets fornemmeste opgaver er at gøre det materiale, der er afle
veret til de enkelte arkiver, så let tilgængeligt for publikum som muligt. Det vil
sige, at det skal ordnes, overflødigt materiale skilles fra og kasseres, og det
resterende skal registreres på en sådan måde, at publikum kan finde ud af det.
Denne opgave kan gribes an på mange forskellige måder, og det bliver den
også. Selvom arkivvæsenet er en enhed, er der heldigvis plads til forskellige
synspunkter og metoder, der indbyrdes kan inspirere hinanden. Den første forud
sætning for, at folk benytter arkivalierne er, at de ved, at de eksisterer, og ved
i hvilket arkiv, de skal søge dem. Det er derfor nødvendigt, at arkiverne gør
lidt reklame for sig selv, og dette sker da også, hovedsagelig gennem avisom
tale af udstillinger og gennem indbydelser til deltagelse i kurser på arkiverne.
Denne helt grundlæggende virksomhed kunne måske nok intensiveres, men det
ville kræve ansættelse af nye arkivarer og overførsel af nogle af de gamle og
erfarne (evt. på turnus) til særlige arkivpædagogstillinger - jvf. museumspædago
gernes succes. Næste trin er, at benytteren skal danne sig et overblik over sam-
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Ungernes indhold, og her kommer de trykte og duplikerede registraturer ind i
billedet, begyndende med guiden, der giver et hurtigt vue over samlingerne, og
sluttende med den videnskabelige specialregistratur, der går i dybden med
administrationshistorisk indledning og detailregistrering af et enkelt arkivfond
eller et sagligt område. Imellem disse to yderpunkter findes et utal af varianter,
som ovenfor antydet forskelligt udviklet fra arkiv til arkiv. En interessant meto
disk gennemgang af de sidste 5 års arkivregistraturer har arkivar Grethe Ilsøe
givet i tidsskriftet A rkiv 1972 s. 1-12.
Hertil kommer så de hjælpemidler, der siet ikke er registraturer, men som
giver benytteren de kundskaber, som for arkivskaberen var selvfølgelige, og
som derfor er nødvendige for en senere eller fremmed benytter. En af disse
kundskaber er, at embedsmanden kender sine embedsbrødre og øvrige kolle
ger. Arbejder man med et embedes journaler, vil man ofte finde noteret den
embedsmands navn, som der har været korresponderet med, i stedet for embedets
navn. Således kan der f. eks. i Roskilde amts journal 1846 stå »videresendt til
Blume«, og skal man så forfølge sagen, er det nødvendigt at vide, at herredsfo
geden i Ramsø-Tune herreder på det tidspunkt hed Niels Jensenius Blume. Det
er således af den største vigtighed let at kunne finde embedsmændenes navne.
I serien af foreløbige arkivregistraturer udgivet af landsarkivet for Sjælland fin 
des i bindene om retsbetjentarkiverne indtil 1919 som indledning til de enkelte
embeder udførlige embedsetater, hvorigennem man bl. a. kan konstatere Blu
mes eksistens. Hertil kommer nu den glædelige begivenhed, at dette landsarkiv
har taget en gammel tradition indenfor arkivvæsenet op til fornyelse med udgi
velsen af en særlig række embedsetater. Der er foreløbig kommet to bind, som
hver for sig kort skal præsenteres.
Serien åbnedes i 1970 med »Stiftamtmænd og amtmænd på Sjælland, L o l
land-Falster og Bornholm 1848—1970« udarbejdet af landsarkivar dr. phil. H a
rald Jørgensen. Den danner en naturlig fortsættelse af Rigsarkivets publikation fra
1895

»Stiftamtmænd og amtmænd i Kongeriget Danmark og Island

1660-

1848« af J. Bloch, selvom embedsetaterne er knapt så fyldige. T il gengæld er
bogen forsynet med en indgående administrationshistorisk indledning, der sær
lig koncentrerer sig om de nyeste reformer, og med en oversigt over kommune
sammenlægninger indenfor de enkelte amter. For de i 1970 oprettede amter
og amtskommuner får vi navnene på amtmænd og kontorchefer, amtsborg
mestre (med angivelse af politisk tilhørsforhold) og amtskommunaldirektører.
Der er ingen tvivl om, at bogen vil blive et nyttigt hjælpemiddel for benytterne
af amtsadministrationens arkivalier fra perioden 1848-1970.
Det andet bind hedder Dommere og domstole på Sjælland, Lolland-Falster og
Bornholm 1919-1969 og er udarbejdet i 50-året for retsplejelovens gennemfø
relse. Også for dette bind tegner landsarkivaren sig. Embedsetaterne slutter til,
hvor de ovenfor anførte etater holder op i serien af foreløbige arkivregistratu
rer om retsbetjentarkiver indtil 1919. Foruden embedslisteme indeholder hæftet
ganske korte oversigter over arkivafleveringer (som hurtigt forældes) samt na
turligvis og meget væsentligt: administrationshistoriske indledninger med redegø-
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reiser for de enkelte embeders omfang. Det er interessant at se, hvor dom
merne hentes fra. Langt de fleste landsdommere ved Østre landsret kommer
fra Københavns byret, og kun undtagelsesvis kommer de andetsteds fra (f. eks.
Alexandria! eller Færøerne). Dommerne i Københavns byret er overvejende hen
tet i justitsministeriet (63 %). Ser man på de sjællandske byers dommeres fortid
bliver man hurtigt klar over, at Jylland for jurister er at betragte som et onde,
der skal overståes hurtigst muligt: Korsør foretrækkes for Ribe, Næstved for
Skive, Vordingborg for Viborg og så fremdeles. Det er absolut en undtagelse,
når nogen søger et embede, der ligger længere væk fra København, end det
han havde i forvejen. Dette er måske kun en pudsighed (som dog bør give
udflytningsplanlæggere noget at tænke på), men det viser, at embedsetater
altså også kan bruges til analyser af embedsmænds forflyttelser. Et godt stykke
værktøj vil hurtigt finde flere anvendelsesmuligheder.
P.S. Efter at ovenstående er skrevet, udkom: Anklagemyndighed og politi på
Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1919-72, 1972.
H a n s H . W o rsø e

Kirkebogsregistraturer
L A N D S A R K I V E T F O R S J Æ L L A N D M .M . F O R E L Ø B I G E A R K I V R E G I 
S T R A T U R E R : K IR K E B Ø G E R . B o r n h o lm , 19 6 8 . 8 k r. L o lla n d - F a ls t e r , 19 69 .
U d s o lg t. H e ls in g ø r s t ift 1 9 7 1 . 2 0 k r. G I. R o s k ild e a m t, 1 9 7 2 . 2 0 k r. H o lb æ k
a m t, 19 72 . 2 0 k r. S o r ø a m t 19 7 2 . 2 0 k r. P ræ s tø a m t, 1 9 7 3 . 23 kr.

Der gøres på landsarkivet for Sjælland, som på de øvrige arkiver, et støt
arbejde for på bedst mulig måde at åbne samlingerne for publikum. På lands
arkivet på Jagtvej har man efterhånden specialiseret sig i at udgive serier,
der for hele arkivets område behandler samtlige embeder af en bestemt kategori:
retsbetjente indtil 1919, rådstuer, lav og sognekald (kirkebøger) løber for øje
blikket, ja man kunne fristes til at sige løber om kap, for alle skyder en impo
nerende fart.
En af rækkerne skiller sig noget ud fra de andre, ikke ved hastighed men ved
indhold,

kirkebogsrækken,

og

den

skal

nærmere

omtales

her.

Medens

øvrige registraturer fortegner de enkelte arkivfonds samlede indhold,

de

nøjes

man i kirkebogsregistraturerne med fra sognekaldsarkiverne at registrere selve
kirkebøgerne og lader arkivernes øvrige indhold forblive henliggende i mørke for
det store flertal af de besøgende, der ikke vover sig ned i de interne kartoteker
med de komplette seddelregistraturer. Der er imidlertid en rimelig forklaring
på dette, og det øvrige skal nok følge efter ved lejlighed, men det var kir
kebøgerne, der pressede hårdest på.
Kirkebøgerne er uden diskussion det materiale på landsarkiverne, der benyt
tes mest og slides mest. Ved en publikumsanalyse på landsarkivet i Viborg 1968
8
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viste det sig, at af de godt 59.000 arkivalier, der i det år blev benyttet, var de
44.505 kirkebøger. I kalenderåret

1972 må man med det kraftigt stigende

besøgstal, der kendetegner disse år, regne med at tallet på kirkebogsekspe
ditionerne runder 75.000. Det er derfor indlysende klart, at der må gøres to
ting: ekspeditionen må simplificeres mest muligt og sliddet på protokollerne
sættes så meget ned som muligt. Det sidste punkt falder udenfor denne anmel
delse, men det skal nævnes, at man er igang med store projekter om mikro
filmning eller xeroxkopiering af de unike kirkebøger fra tiden før 1814. Ratio
nalisering af ekspeditionen er afhængig af gode registraturer, og nu er vi tilbage
ved sagen.
Det må anses for godtgjort, at der fra så at sige alle danske sogne har foreligget kirkebøger fra tiden omkring 1650, men desværre er et stort antal senere
gået tabt. Dette betyder, at man aldrig på forhånd kan vide, hvornår et sogns
kirkebøger begynder. Det første krav, der blev stillet om kirkebogsregistra
turer, gjaldt derfor en registrering af begyndelsesårene og eventuelle lakuner i
rækkerne. Dette blev imødekommet allerede i 1933 med udsendelsen af S.
Nygårds Danmarks Kirkebøger som bind 5 i Rigsarkivets trykte serie af vejle
dende arkivregistraturer. I en lang årrække havde landsarkiverne ikke plads
til at modtage de nyere kirkebøger, efterhånden som de blev afleveringsplig
tige, og der rådede derfor megen usikkerhed om, hvor langt frem de forskellige
sognes kirkebøger var afleveret. For at råde bod på dette udsendtes i 1957 til
Nygårds bog et duplikeret tillæg, som for hele landet registrerede slutåret for
de afleverede kirkebøger. Takket være de store arkivbyggerier siden da er denne
oversigt idag uden praktisk værdi. T il afløsning heraf udgav Landsarkivet for
Nørrejylland i 1962 for sit område en samlet oversigt over kirkebøgerne, og
landsarkivet for Fyn

har i guiden fra

1970 givet en meget kort oversigt

over de fynske kirkebøger. Der var imidlertid endnu et krav, som publikum og
arkivpersonalet kunne stille til en kirkebogsregistratur, nemlig en mulighed for
at se, hvilke åremål og hvilke former for ministerialier de enkelte kirkebogs/und
indeholdt, således at unødigt slid på kirkebøgerne kunne undgåes. Nogle ste
der er dette klaret ved kartoteker på læsesalen, men landsarkivet for Sjælland
har valgt at lægge disse oplysninger frem i duplikerede registraturer, der for
handles, således at folk kan sidde hjemme og gøre sig klar til arkivarbejdet
ved at notere op, nøjagtigt hvilke bind, de den næste dag ønsker at rekvirere
på læsesalen. Dette er meget publikumsvenligt og sparer uvtivlsomt en del tid på
begge sider af skranken, hvis folk virkelig udnytter mulighederne. Noget kunne
tyde på det, idet hæftet om de lolland-falsterske kirkebøger allerede er udsolgt.
For hvert enkelt kirkebogsdistrikt findes i registraturen en fuldstændig over
sigt over de forhåndenværende bind med angivelse af deres indhold vedr. fødte,
konfirmerede, viede og døde samt til- og afgangslister og jævnførelsesregistre.
Sognets og de enkelte binds kodenumre er ligeledes aftrykt, således at man kan
gøre hele bestillingsarbejdet klart hjemmefra. Desuden oplyses i indledningerne
alt, hvad man kan ønske sig om administrative omlægninger. Bindene er des
uden forsynet med stedregistre ned til gårde over 50 ha. Det skal tilføjes, at
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registraturerne ikke omfatter de i de senere år afleverede hovedministerialbø
ger 1814-ca. 1870, som foreløbig kun anvendes ved attestudskrivning.
Serien startede i 1968 med de bornholmske kirkebøger, og her kan interesse
rede finde indledningen til hele rækken med oplysninger om landsarkivernes for
hold til kirkebøgerne. I 1969 kom de lolland-falsterske kirkebøger, 1971 H el
singør stift og i 1972-73 fire bind om Roskilde stift. De hidtil udsendte bind
omfatter ialt 860 sider, og man kunne måske spørge, om det nu også var pen
gene værd at mangfoldiggøre disse store registraturer. Svaret må blive ja: for
det første kommer materialeudgifterne ind i statskassen igen ved salg, og for
det andet er kirkebøgerne et så uhyre vigtigt men skrøbeligt materiale, at alt,
hvad der kan gøres for dels at udnytte dem og dels skåne dem for unødigt slid,
er godt investeret. Og til dem, der ikke under slægtsforskerne nogen bevågen
hed fra arkivvæsenets side, kan man kun sige, at kirkebøgerne også kan bruges
til meget andet end slægtsforskning. Men det er en helt anden historie.
P.S. Efter at ovennævnte er skrevet, har også Landsarkivet for Fyn udsendt en
registratur over sine kirkebøger.
H a n s H . W o rsø e

Præmierede bønder, kunstnere og handelsmænd
LA N D H U S H O LD N IN G S S E LS K A B E T S

A R K IV .

J O U R N A L R E G IS T R E , I. 1 7 6 9 - 1 8 0 7 . B d . 1 - 2 .

Ved

R E G IS T R A T U R
O le

Degn.

OG

U d g iv e t

af

E r h v e r v s a r k iv e t , Å r h u s 1 9 7 1 , 5 4 0 s., 6 9 kr.

Det kongelige danske Landhusholdningsselskab blev stiftet i 1769 som et præmie
selskab »for at opmuntre ved priser og præmier landmanden, kunstneren og
handelsmanden i Hans Majestæts samtlige riger og lande«. Som det ses, tog sel
skabet sig ikke kun af landbruget, som en nutidig læser måske af navnet
kunne fristes til at tro, men af en væsentlig del af datidens erhvervsliv.
Senere tog selskabet også andre opgaver end præmieuddeling op, men i den
periode, som den her anmeldte del af registrene omfatter, var der hovedsagelig
kun tale om et præmieselskab. For tiden efter 1808 er det påtænkt at udsende
yderligere et par dele omfattende årene 1808-34 og 1835-52.
På grund af det yderst centrale virkefelt, som selskabet havde valgt sig, må
historikere, der arbejder med økonomisk historie, kulturhistorie, landbrugshisto
rie, personalhistorie, lokalhistorie m. m. interessere sig meget for selskabets arkiv,
der er velbevaret og siden 1951 har været opbevaret i Erhvervsarkivet i Århus,
og det er derfor med glæde, man erfarer, at Erhvervsarkivet er i gang med at
udgive ikke blot en registratur, men omfattende registre til selskabets arkiv.
Den allerede udgivne del består af to bind. Det første indledes af en kortfattet,
men nyttig indledning om Landhusholdningsselskabet og dets arkiv fra stiftelsen
til vore dage og af selve registraturen, der ligeledes omfatter hele perioden op til
nutiden. Den fylder kun ganske få sider, og resten af de to bind udgøres af
registre, indledt med en kort redegørelse for deres indretning. Først med regi8*
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strene gælder altså periodeangivelsen i titlen: 1769-1807. I første bind finder
man et personregister, medens hele andet bind udgøres af et topografisk regi
ster, der må betegnes som hovedregisteret, da det er her, journalnumrene er an
ført. Det omfatter - foruden Danmark - Slesvig, Holsten, Færøerne, G røn
land, Island, Vestindien, Norge og en del spredte adresser i udlandet. Det skulle
ikke være nødvendigt at påpege, hvilken nytte lokalhistorikeren kan have af
dette register.
Desværre er det ikke muligt i registrene at se, på hvilken måde de belønnede
havde gjort sig fortjent til en præmie. Det var præmiemodtageren selv eller en
person, der kendte ham, der redegjorde for fortjenesterne, og de originale
skrivelser er i mange tilfælde bevaret, ligesom de er ret udførligt omtalt i sel
skabets protokoller. Det er på vidt forskellig måde, folk har udmærket sig,
men hvis man vil nærme sig sagerne fra denne kant, må man fortsat ty til det af
Erhvervsarkivet udarbejdede præmiekartotek, hvis man da ikke selv vil blade
præmieprotokollerne eller offentliggørelserne i datidens aviser igennem. Det
skulle ellers have været muligt efter navnet i personregisteret ganske kort at
have noteret, af hvad art den pågældendes fortjenester var, således at den, der
arbejder med specielle emner, kunne orientere sig, men det har måske vist sig for
kompliceret. Det er måske også ubilligt at fremsætte denne indvending i be
tragtning af, at Landhusholdningsselskabets arkiv nu hører til blandt de danske
arkiver, hvortil der er udgivet de bedste og mest omfattende registraturer.
V ig g o P e te rs e n

Lægdsruller m. m.
3. U D S K R IV N IN G S K R E D S ’ A R K I V 1788-1956. M e d in d le d n in g a f K n u d
J. V . Je s p e rs e n .

Arkivregistratur udgivet af Landsarkivet for Fyn 1970. 64 s.

10 kr.

Formålet med denne registratur er at skabe et nyttigt hjælpemiddel, der kan
lette arkivgæsterne arbejdet med at finde rundt i arkivalierne, dette formål vil
registraturen også opfylde til glæde for såvel slægtsforskere som lokalhistori
kere. Der er i høj grad grund til at udarbejde denne registratur, da 3. udskriv
ningskreds’ arkiv er ret omfattende, det består af mere end 500 bind, og det er
ganske vel bevaret. Arkivet går hovedsagelig tilbage til 1788, da forordningen
af 20. juni 1788 om stavnsbåndsløsning førte til en reorganisation af udskriv
ningsvæsenet; for søindrulleringens vedkommende går arkivet helt tilbage til
1740.
Knud Jespersen indleder arkivregistraturen med en nærmere redegørelse for
udskrivningsvæsenets administration, opbygning og kontrolapparat, den er god
og nyttig og næsten en forudsætning for at kunne udnytte arkivet. Arkivregistratu
ren er således af stor værdi, og det ville være nyttigt, hvis den blev fulgt op af
andre arkivregistraturer f. eks. af det fynske ryttergods’ arkiv.
A g e F a s m e r B lo m b e r g
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Heraldik i Danmark
S V E N T IT O A C H E N
R A L D IS K

O G O L E RO S TO CK : B IB L I O G R A F I O V E R H E 

L IT T E R A T U R

I

DANMARK

OG

OM

DANMARK

1589-

1969. D a n s k h is to r is k F æ lle s fo r e n in g , 19 7 1 . III. S æ r p r is in d b . 3 9 k r.

Da den desværre tidligt afdøde Henry Bruuns storværk, ajourføringen af Dansk
Historisk Bibliografi, nærmer sig sin afslutning, er det vist en kendsgerning, at
dette alt omfattende værk næppe vil blive fortsat. Fremtidigt må vi være til
fredse med løbende information og iøvrigt sætte vor lid til selective og ræssonerende arbejder, medens den emnet i sin helhed omfattende bibliografi vel
alene vil overleve indenfor specialdisciplinerne (landbrugs-, kirke-, retshistorie
m. v.), og som et exempel på hvorledes et mindre område indenfor historien
kan bibliograferes, foreligger hermed resultatet af to af vore førende amatørheraldikeres flid, en totaloversigt over dansk heraldik og danske heraldikeres
virke.
Som altid, når det drejer sig om håndbøger, bør benytteren omhyggeligt sætte
sig ind i forfatternes indledning og derigennem modtage den behørige vejledning.
Thi selvom man ved umiddelbart at konstatere, at bindet anfører godt 2500
numre, vil gå ud fra, at rub og stub er medtaget, og at der følgelig intet som
helst af blot nogen heraldisk interesse kan findes (respektive burde kunne findes)
udenfor denne fortegnelse, viser det sig, at der trods det særdeles omfattende
antal arbejder alligevel er et betydeligt mål af selection til stede.
A t alt vedrørende dansk heraldik, det være sig fra inden- som udenlandske
kilder,

er medtaget,

ligger

i sagens natur; men

også dansk litteratur

om

udenlandsk heraldik er anført, skønt dette i og for sig er et brud på vor biblio
grafiske tradition; og da det gerne er de samme personer, der har skrevet om det
være sig danske som udenlandske emner, turde det for studiet af dansk heral
disk f o r s k n in g være en vinding.
Men et særdeles omfattende materiale er alligevel med hård hånd fjernet
fra denne bibliografi; næsten ethvert arbejde om genealogi og personalhistorie
rummer gerne et nok så beskedent moment af heraldisk interesse, jfr. således
Adelsårbogens talrige

plancher

med segl

og slægtsvåben,

eller

»Danmarks

Kirker«, der redegør for våben i vore kirker. Disse »i sagens natur« selvfølge
lige og velkendte kilder er således ikke medtaget, og i betragtning af, hvor ofte
f. ex. adelsårbogens våbenplancher er blevet anvendt til en hård og teoretisk
systematik (»det må altså være den pågældende slægts autoriserede våben«) uden
hensyn til, at gengivelserne ofte er »konstruerede« (i flere tilfælde har man det
indtryk, at udgiverne er gået frem ikke mindst efter æstetiske kriterier), turde
denne fremgangsmåde være ikke blot forklarlig, men ligefrem anbefalelsesvær
dig.
Dermed være ikke sagt, at samleværker er oversete eller kun i ringe omfang
anvendt. Da Kulturhistorisk Leksikon for nordisk Middelalder også bringer
specialartikler om ikke blot faner, seglpraksis m. m., men f. ex. også om sped-
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elle heraldiske figurer og deres anvendelse i nordisk heraldik (Besant, Rose,
Gera oma.), har bibliografien flittigt øst heraf, og da enhver benytter af dette
storværk ved, hvor vanskeligt det kan være at finde frem til det ønskede op
slagsord (at løver i Kulturhistorisk Leksikon skal findes under Lejonhuvud og
Lejonansikte,
B a n e r,

vænner

man

sig til,

men

at

Dannebrog

skal

findes

under

er næppe så ligetil), er den systematiske bibliografi også her en stor

hjælp.
I hovedsagen er dens systematik hentet fra Henry Bruun, dvs. Eriksen og K ra 
rup, men dog udpræget »brugervenlig«, idet f. x. et afsnit om kommunevåben
er ordnet alfabetisk. Der er naturligvis ikke gjort forsøg på at skelne mellem
»god og dårlig« heraldik, endsige give en snæver definition (men naturligvis
er der afsnit om disse emner); sigillografi er i betydeligt omfang tilgodeset lige
som flag, nationalsymbolik, ja sågar emblematik ikke er overset, og endog hus
skilte og tiggertegn har fundet nåde for udgivernes øjne, der ej heller glemmer
nutidens automobilheraldik.
Sluttelig bringes afsnit om heraldikens jura (våbenret m. m.) samt litteratur
om litteraturen, oversigter over heraldiske kongresser, samt et lille personalhistorisk afsnit, hvilket leder anmelderen ind på tanken om det ønskelige i at få en
fortsættelse a la »Heraldikkens historie i Danmark«. Blandt de ikke få spørgs
mål, som rejser sig ved en gennemlæsning af denne håndbog, er identificationen af den flittige pen, der ca. 1918-21 i det forlængst afdøde Aftenposten
uge efter uge gennemgik de danske by- og herredsvåben (bibliografiens nr. 1261
og nr. 1269). T h i selvom man naturligvis ikke kan forlange, at værkets forfat
tere skal påtage sig at afsløre enhver anonym dagbladsskribent, turde alene
omfanget af dette forfatterskab kræve en undersøgelse.
Tyndest virker det topografiske afsnit, idet som ovennævnt våben i kirker
m. m. skal findes i den lokalhistoriske litteratur; men naturligvis har de ofte
diskuterede våbenfriser i f. ex. Sorø og Ringsted kirker fået egne rubrikker.
Intet arbejde er fuldkomment, men dette værks kvalitet turde fremgå af, at
anmelderens fejlfinden hidtil indskrænker sig til nr. 2030 (der indleder det
kronologiske afsnit D o m m e , hvis ældre del i alt væsentligt er udarbejdet på
grundlag af en gennemgang af Kolderup-Rosenvinge), som er et citat fra Erik
Arups Danmarkshistorie og ikke anfører dennes kilde, Kinchs Ribe Bys Histo
rie (I s. 285), hvor dokumentet gengives.
T r o e ls D a h le r u p

Farvel til Hanserezesse
H A N S E R E Z E S S E IV A B T E I L U N G (V O N 1531 BIS 1560) 2. B A N D : 1535
J U L I BIS 1537. H r s g . v. H a n s is c h e n G e s c h ic h t s v e r e in . B e a rb . v. K la u s F r i e d 
la n d u n d G o t t f r ie d W e n tz (t)- B ö h la u V e r la g K ö l n W ie n 1 9 7 0 X I I , 6 4 0 S.

Efter 29 år fik vi påny et bind »Hanserezesse«, og - lad det med det samme
være sagt - et bind, der på smukkeste måde føjer sig ind og står mål med den
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imponerende bindrækkes høje udgivelseskvalitet. M an aner, hvilken kraftpræ
station, tysk hanseatisk forskning har måttet investere, før dette bind kunne se
dagens lys. Det hanseatiske kildemateriales spredning og delvise tilintetgørelse
under 2. verdenskrig må have rejst yderst alvorlige vanskeligheder for fortsæt
telse af denne kildeudgivelse. Beklageligt nok må dette bind også betragtes som
den sidste kraftanstrengelse. Dr. Gottfried Wentz’ storslåede plan at føre Hanserezesses IV. Abt. frem til Odensetraktaten 1560 må opgives. M ed dette bind
kommer Wullenwevers epoke næsten symbolsk til at sætte et afgørende punktum
i hanseatisk historie. Det er dog ikke blot rent praktiske udgivelsesvanskelighe
der, der stiller sig hindrende i vejen for en fortsættelse, men vel nok så meget
overvejelser af saglig art, der har dikteret denne beslutning. Brydningen mellem
nationalstat og byøkonomi og den forskydning i balancen, der netop i disse årtier
af 16. århundrede tyngede vægtskålen ned for fyrstestaten, har meget naturligt
præget

den

sammenhæng,

i

hvilken

det politiske

kildemateriale

er blevet

opbevaret og kan forventes benyttet. Det skønnes derfor mindre rimeligt fort
sat (efter 1537) at basere kildeudgivelser, som det hidtil er sket, på de hanseati
ske rezesser og gruppere fyrstedokumenterne i referat eller uddrag som ledsa
gende og supplerende materiale hertil. Denne erkendelse må man give udgiverne
ret i, og konklusionen må naturligvis blive, at udgivelsen af denne tidsperiodes
hanseatisk kildemateriale må finde en anden form.
Som det måtte være at vente, spores disse problemer allerede i nærværende
bind. De internt hansetiske spørgsmål som f. eks. kontorernes stilling træder i
baggrunden for de altdominerende forhandlinger omkring den lybsk-danske
strid og forsøgene på at få den bilagt. De tungtvejende politiske momenter i
disse forhandlinger ligger klart uden for det normale hanseatiske virkefelt: den
kejserlige politiks interesser i at kandidere til den dansk-norske trone for at skabe
modvægt mod det protestantiske Nordtyskland; det schmalkaldiske forbunds
intense bestræbelser på at få en ende på striden mellem det protestantiske Lybæk
og den protestantiske hertug Christian; og bag om disse indre magtpolitiske
modsætningsforhold i det tyske kejserrige toner de europæiske nationalstaters
fyrstepolitik frem i modsætningsforholdet mellem Valois og Habsburg og den
engelske konges holdning til disse magter. Det er i sidste instans Briisselhoffets
afhængighed af Wien, det er prioriteringen inden for den kejserlige politik, der
bliver bestemmende for, om byerne København og Malm ø vil få undsætning
i tide. Dette træder helt klart frem efter den lybsk-hanseatiske flådes skinma
nøvre i nov. 1535. Men skal Wullenwevers lybske politik reddes i land ved et
knæfald for Brüsselregeringen, har hans politik lidt totalt forlis. For længst
muligt at undgå Brüssel sendes følere ud i sommermånederne 1535 til England
bl. a. ved Markus Meyer og via hertugen af Geldern til Frankrig ved Everhard Ouelacker. Disse helt fyrstepolitiske linier i det storpolitiske spil kommer
mindre klart frem i denne kildeudgave, hvilket netop må betragtes som følger af
ovenanførte vanskeligheder. Den engelske eller franske konges eventuelle enga
gement i danske

anliggender må

naturligt

forudsætte

sikkert

kendskab

til

det reelle styrkeforhold mellem de stridende parter, og her bliver nederlagene
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på Øxnebjerg og i Svendborgsund et handicap for de lybsk-allieredes politiske
alliancemuligheder. Navnlig for den franske konge måtte en alliance med den
til det schmalkaldiske forbund nært tilknyttede protestantiske danske fyrstekan
didat forekomme mindst lige så tiltrækkende. Særlig for dansk forskning føles
det som en mangel, at Frans I’s allianceføler ved den danskfødte adelsmand Jør
gen Lykke til Christian III i eftersommeren 1535 er udeladt. Dette tilbud afbø
dede stærkt truslen fra Ouelackers styrker i Nordtyskland, og det gjorde C hri
stian mindre afhængig af Gustav Vasa.
En stor del af det relevante kildemateriale til forståelsen af disse spørgsmål
foreligger allerede trykt. T il danske forskeres kundskab vil vel især Paludan
M iillers »Aktstykker til Nordens Historie i Grevefeidens Tid«, Laursens: Danmark-Norges Traktater I og Waitz: Jürgen Wullenwever have bidraget. Men
fra Häpke: Niederländische Akten u. Urkunden og fra Inventare Hansischer
Archive, især Höhlbaum: Kölner Inventar vil også en del kunne hentes. Dette
rejser naturligvis et udgiverproblem. I stedet for genudgivelse har man i højere
grad anvendt regestformen og henvist til tidligere trykkested. Det er for så vidt
kun en fortsættelse af tidligere praksis i »Hanserezesse« hvad angår alle supple
rende akter og kommenterende dokumenter. Det nye er, at praksis i dette bind er
trængt ind i selve rezesserne. Især væsentlige dele af den kæmpestore rezes
nr. 86, som Waitz i sin tid ville have offentliggjort i et selvstændigt bind, er her
gengivet i udvalg under henvisning til tidligere uddrag heraf. Om det er en lyk
kelig løsning, kan naturligvis diskuteres; men man må sikkert acceptere, at det
under de givne vilkår var den eneste praktisk gennemførlige. Denne, den stør
ste af alle overleverede hanserezesser fra hansedagen juli-aug. 1535 i Lüneburg
og Lybæk, som selv i sin forkortede form fylder 113 sider, indtager uden sam
menligning den mest centrale plads blandt dette binds akter. Selvom meget
naturligvis må være kendt i forvejen, kommer nye interessante aspekter dog
frem. Særlig interessant både for det realpolitiske forløb, men også set fra
mere principielt synspunkt er den centrale rolle, som Braunschweigs Syndikus
dr. Levin von Emden har spillet, både med henblik på at holde Hamborg-Lüne
burgs aktion i Oldesloe på det formidlende plan og ved at bane vejen for her
tug Emst af Braunschweig-Lüneburg som forhandlingsleder i stedet for hertug
Heinrich af Mecklenburg. Dette gav straks fra starten forhandlingerne den
drejning bort fra Brüssel over imod det schmalkaldiske forbund, der kunne gøre
dem tillokkende for Christian III. Hamborgs voksende politiske anseelse, efter at
byen havde formidlet den dansk-nederlandske stilstand og den lybsk-nederlandske fredsoverenskomst,

stilles overfor det lybske nederlag i

de lybsk

svenske forhandlinger, som byen forgæves søgte at koble sammen med et lybsk
formidlet forlig mellem Christian III og Wismar/Rostock.
Som i de tidligere bind af »Hanserezesse« er her anvendt et uhyre omfattende
kildemateriale valgt ud med meget stor omhu og sagkundskab fra danske såvel
som fra andre nordeuropæiske arkiv- og håndskriftsamlinger. Her skal kun yder
ligere peges på et interessant tryk, som findes på Det Kongelige Bibliotek i
København i en nedertysk og en højtysk udg. trykt hos bogtrykker Ludwig Dietz
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i Rostock. Den højtyske tekst findes gengivet af Chr. Bruun i Danske Sam
linger I 1865/66 s. 369-383. Skriftet har tidligere været tillagt borgerne i
Malm ø (E. Arup: Danmarkshistorie II 1932 s. 417f ), men er nu identificeret
som propagandaskrift forfattet af det indesluttede parti i København og Malm ø
og dateret 24. nov. 1535, altså umiddelbart efter det mislykkede lybsk-hanseatiske flådebesøg i sundet, med formål at agitere for tilslutning i Tyskland og N e 
derlandene til det nu helt isolerede parti (Erhvervshistorisk årbog V II 1955 s.
33 f.).
Foruden det sædvanlige person- og stednavneregister og personfortegnelsen
efter stænder er i dette bind tilføjet et meget ofte savnet sagregister og en kro
nologisk ordnet konkordans. Registreringen er holdt ganske bogstaveligt supple
ret med krydshenvisninger. Der er f. eks. supplerende henvisning fra Heinrich
V III til: »England: König«, hvor personen er nævnt, men uden navn. Dette
er holdt så konsekvent, at der også kan være dele af sagregistreringen flyttet over
i stednavneregistret. Et emne som klæde er placeret efter Tuch eller Laken i
sagregistret; men de enkelte arter er placeret under deres geografiske betegnelse
i stednavneregistret: England, Laken.
Et imponerende arbejde er fuldført med et såre tilfredsstillende resultat til
stor nytte for forskningen af Grevefejdens epoke, og det bør derfor hilses med
glæde ikke mindst fra dansk historisk forskning.
P o u l E n e m a rk

Dagliglivets Danmark
A X E L S T E E N S B E R G (red.): D A G L I G L I V I D A N M A R K
o g a tte n d e å r h u n d r e d e . 1 6 2 0 - 1 7 2 0 . K b h .

i

det

s y tte n d e

1 9 6 9 . 762 s id e r. 7 f a r v e b ille d e r o g

ta lr ig e s o rt- h v id e . 1 3 9 ,9 5 kr., in d b . 1 6 4 ,2 5 k r. o g 1 8 5 ,6 5 k r.; d o . 1 7 2 0 -1 7 9 0 .
K b h . 19 71 . 69 4 s id e r. 7 f a r v e b ille d e r o g t a lr ig e s o rt- h v id e . 1 6 2 ,7 0 kr., in d b .
1 9 2 ,0 5 kr. o g 21 7, 35 kr. N y t N o r d is k F o r la g . A r n o l d B u s c k .

Med de to foreliggende bind er beskrivelsen af dagligliv i Danmark gennem
ført efter planen, og man må ønske forfattere, redaktør og forlag til lykke
med et smukt og værdifuldt værk, der fører beskrivelsen igennem for de sidste
godt 300 år af vor historie. Det må være en tilfredsstillelse for initiativtageren
og ankermanden for det samlede værk, Axel Steensberg, at se rækken komplet.
I indledningen til det sidst udkomne bind fremsætter han en programerklæ
ring, der siger noget afgørende om værkets linie og vel også nok må opfat
tes som et slags svar på indvendinger, der er fremkommet ved omtalen af tidli
gere bind. Overvejelserne går på, hvad der af det skildrede kan siges at være
typisk, hvad norm og hvad undtagelse. »Også forfatterne af dette bind har
gentagne gange stillet sig selv dette spørgsmål. M en for os har det ikke været
afgørende, om vi nåede til en fuldtud underbygget statistisk vurdering af den til
gængelige overlevering, skønt vi bygger på den historiske forsknings almindelige
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konklusioner. T h i det er for os at se ikke det typiske, der sætter gang i forandrin
gerne. Den enkelte kan i kulturforløbet betyde mere end tusinder, selv om det
ofte først afsløres længe efter, hvem det var, der satte en ny bevægelse igang. . . .
Uberegneligheden og den spontane handling kommer imidlertid bedst frem,
når man anskuer historien indefra, så at sige under mikroskop«.
Det er et kulturhistorisk synspunkt, men det er heller ikke fremmed for avan
cerede amerikanske antropologer, hvad en bemærkning af Yale-professoren Leo
pold Pospisil i samleværket: Law in Culture and Society (1969) viser: »One of
the unfortunate effects of sociology upon some social anthropology has been the
banishment of the consideration of the individual’s role in the social and cul
tural history of the various tribal societies. This divorce of the individual from
his society has given rise to the well-known cultural descriptions and social
analyses in which a native innovator has no place, in which the »group as a
whole acts, decides, and changes«, being equipped by various writers not only
with a structure and existence that is termed »superorganic« or »supraindivi
dual«, but also with such amazing faculties as »group mind« and »group will««.
Ingen af de to citerede vil drømme om at underkende en beskrivelse af det
typiske, for først i spændingen mellem den enkelte og miljøet, stort eller lille,
kommer vel først for alvor det interessante frem. Det kan imidlertid være van
skeligt at finde frem til normen, til det typiske. Det kræver utvivlsomt, at endnu
mere materiale fremlægges og gennemarbejdes. Det har ikke været målet for
værkets forfattere, selv om nogle af dem har været så lykkelige at sidde midt i
udforskningen af deres emne. Derfor forekommer metodiske overvejelser og be
nyttelse af meget nyt materiale i flere tilfælde. Bl. a. er tingbogsstof og skifte
forretninger oftere blevet udnyttet. Nytten af tingbogsudgaveme og andre kilde
publikationer fra Landbohistorisk Selskab viser sig tydeligt i bindet 1620-1720.
Mens redaktøren har været med hele vejen rundt og til og med i de to forelig
gende bind optræder som forfatter til flere af afsnittene (3 i første og 3 Vi i andet)
samt altovervejende svarer for billedredaktionen efter Anders Bæksteds død, så
er der sket en hel del ændringer i medarbejderkredsen, hvor kun en enkelt har
været med i alle fire bind. Ialt har 44 forfattere været i sving. Selv med planlæg
ning, fælles retningslinier og medarbejdermøder har det ikke kunnet undgås, at
fremstillingsform og synspunkter på stoffet varierer. Med redaktørens erklæring
in mente er det vel kun godt, at den enkelte får lov at vise sit fysiognomi. Det
træder også frem i noteapparatet til de enkelte afsnit, hvor ikke alle holder sig
til blot at anføre bevissteder, men også benytter lejligheden til at ræsonnere
eller argumentere. Resultatet er blevet mere eller mindre fængslende fremstil
linger, men ingen af dem er dårligt skrevne.
I det store hele er opbygningen den samme i alle fire bind, selv om små varia
tioner forekommer. N år der således i bindet 1720-90 ved siden af Georg Han
sens »Præsten« findes et afsnit af C. Bartholdy om »Fromhed og kristentro«,
så svarer det meget godt til bindet 1620-1720 med Georg Hansens »Præstegårds
liv« og Hanne Poulsens »Gudsfrygt«, mens denne side af sagen i de to foregå
ende bind afhandles i en enkelt artikel i hvert. Det er utvivlsomt en fordel for
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behandlingen, at man har Bartholdys fængslende fremstilling om pietister og
herrnhuter sat over for Hansens af (hovedparten af) præsterne som systemets
vogtere og enevoldsmagtens udøvere i sognene. Det er klart, at fremstillin
gen må afspejle også de typiske tidsfænomener, hvorfor man i første bind får et
afsnit om trolddom og hemmelige kunster og i andet om den honette ambition,
der blomstrede vældigt op i enevoldstiden.
I tidligere anmeldelser (se Fortid og N utid X X II, 37 ff. og 395 ff.) har
jeg fremhævet værkets betydning som inspirationskilde både for den »interes
serede læser« og for kulturhistorikeren. Det er vel først og fremmest for den
sidste bindene er forsynet med sagregistre og henvisninger. Som nævnt er de
sidste individuelt udformet, hovedparten med henvisninger side for side, mens
enkelte foretrækker en ræsonnerende oversigt over den vigtigste litteratur og
kildematerialet. Det er en undtagelse, når en forfatter kan nøjes med at henvise
til eet værk - sit eget - som det er tilfældet for Georg Hansen i afsnittet om
samfundet og sædeligheden.
Det er klart, at ikke al relevant litteratur kan komme med, og at konsekven
sen undertiden glipper. A f bekvemmelighedsgrunde skal jeg holde mig til et
par eksempler, jeg er fortrolig med. I bindet 1720-90 findes s. 21 det fortrin
lige billede af en bonde på vej med grønne kranse til byen. Her kunne det måske
have været rimeligt at henvise til min artikel om emnet i Danske Museer IV i
lighed med f. eks. billedteksten på s. 318. Og når der s. 47-48 i samme bind
afbildes og beskrives bindebreve med en henvisning til O. Nielsen: Kjøbenhavn
paa Holbergs T id (1884), så er der jo siden publiceret en del mere med flere
aspekter på emnet af Johs. E. Tang Kristensen i Sprog og K ultur II (1933) og af
undertegnede i Fynske Studier II (1960). Selv om enkelte nok uden videre vil
kunne finde frem til, hvad forkortelsen R a s m u s s e n L i m f j o r d står for, er det
vel en forglemmelse, at den ikke er kommet med og er blevet opløst i henvis
ningsoversigten.
Der er ingen grund til at gå i enkeltheder med dette og heller ikke med en
nærlæsning af de enkelte afsnit. Et par bemærkninger kan dog være på sin
plads. N år det i bindet 1620-1720 s. 304 hedder, at en kgl. forordning påbød,
at hunde skulle lemlæstes på den ene fod for at de ikke skulle volde skade på
bøndernes kvæg, så er hensigten at beskytte kongens og adelens vildt, mens
bestemmelserne om hundeholdet i landsbyvedtægterne der er omtalt på samme
side tager sigte på beskyttelse af husdyrene. N år der i samme bind s. 536
rigtigt omtales »haring« af leer i Jylland, på Fyn og i de skånske landskaber,
så er det ikke forkert men ufuldstændigt at der i næste bind s. 519 siges, at i
Jylland og på Bornholm skærpede man æggen på leen ved at »hare« den.
Dette er små skønhedspletter, som ikke anfægter helhedsindtrykket af de fire
bind, der giver mulighed for en lystvandring gennem århundreder, oplivet af et
billedmateriale, der ikke er tilfældigt drysset ud over siderne, men udvalgt og
indpasset med omtanke.
H o lg e r R a s m u s s e n
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Dansk folkekunst
K A I U L D A L L : B I L L E D E R A F D A N S K F O L K E K U N S T . T h a n in g & A p 
p e ls

F o r la g ,

København,

1971,

127

s.,

ill.

4 9 ,7 5

k r.,

in d b .

5 9 ,7 5

kr.

K a i U ldall har tidligere skrevet om dansk folkekunst. I 1945 kom i Thaning &
Appels lille serie: »Gammel dansk Folkekunst. En Oversigt«. 1963 blev den fulgt
op af bogen: »Dansk Folkekunst. Billeder med indledende tekst«, og nu har vi
altså fået: Billeder af dansk folkekunst, også den med en indledende tekst, hvor
forfatteren

siger mange væsentlige ting om

begrebet folkekunst.

Bl. a. når

han påpeger, at »særpræg og selvstændighed finder man ofte i folkekunsten.
Sådant kan også brede sig til at blive noget typisk, men til en ny stilart fører det
ikke«, hvor han advarer mod at betragte folkekunsten som en selvstændig stil
(jfr. betegnelsen: almuestil).
Folkekunsten påvirkes af de enkelte stilarter, bl. a. holder påvirkningen fra
renæssancestilen sig meget længe, men det spændende ved folkekunsten er netop
de forskellige egnes modtagelighed for påvirkninger og mekanikken i formid
lingen. Det er ikke noget, der kan forklares isoleret, men må ses i sammen
hæng med økonomiske, sociale og samfærdselsmæssige forhold, som man - som
forf. siger - endnu ikke har overblik over.
I al sin kortfattethed (teksten fylder 17 af de 127 sider) giver betragtnin
gerne over folkekunstens væsen og baggrund, forholdet mellem håndværk,
husindustri og husflid og motiver og stilarter en lang række opslag til ønske
lige og nødvendige undersøgelser, bl. a. for at efterprøve, om de antagelser
eller domme, som hidtil er fremsat om emnet, holder stik. Sådanne undersøgel
ser må nødvendigvis strækkes videre i tid og rum, end her har kunnet ske. For
fatteren viser selv ved konfronteringen mellem en karvesnitsornamenteret vand
øse fra folkevandringstidsfundet i den fynske Viemose og et mangletræ i samme
udsmykningsteknik fra 1822 den lange linje i dekorationen.
Mens teksten således giver en knap, men stofmættet indføring i emnet, supple
ret med en litteraturoversigt, der synes at have fået alt væsentligt dansk materi
ale med (dog undrer det lidt, hvorfor f. eks. V. E. Clausen: Det folkelige danske
træsnit . . . ikke er kommet med), så forekommer udsigten over landegrænserne
lidt tilfældigt. Det er helt i sin orden, at tyske værker som Sauermanns, Schlees
og Kamphausens nævnes, men hvorfor ikke lige så godt Sigfrid Svenssons arbej
der over skånsk folkekunst.
Tyngdepunktet i bogen er de mere end 200 sort-hvide billeder, der gengiver
betydeligt flere genstande, og de 7 farvegengivelser. A lle billederne er godt
trykt og gennemgående ikke for små i gengivelsen, så de virkelig kan bruges til
studiebrug, og farveplancherne er meget vellykkede. Hovedparten af billederne
kendes fra tidligere værker, men det er prisværdigt, at så mange nye er kom
met med. Billedteksterne giver kort og koncist de oplysninger, man har brug for.
H o lg e r R a s m u s s e n
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M aritim etnologi
S Ø M A N D , FIS K E R , SKIB O G V Æ R F T . I n t r o d u k t io n t il M a r i t i m E t n o lo g i.
R e d a k t io n :

N o r d is k

m a r it im h is t o r is k

a r b e jd s g r u p p e

ved

O lo f

H a s s lö f ,

Hen

n in g H e n n in g s e n o g A r n e E m i l C h ris te n s e n . U d g . a f K ø b e n h a v n s u n iv e rs ite ts 
f o n d t il tilv e je b rin g e ls e a f læ re m id le r. K b h .

19 7 0 . 3 3 3 sid e r. III. K r .

78.

Det voksende studentertal fører i disse år til udgivelsen af en række håndbøger,
enten genoptryk af ældre værker, samleværker af ældre og nye artikler eller
som i det foreliggende værk af nyskrevne artikler om et bestemt emne. Em 
nets indhold angives i bogens hovedtitel, det er de to erhverv søfart og fiskeri
med deres personer og udstyr, formidlet bl. a. gennem skibsbyggeriet.
Men hvorfor nu en særlig afgrænsning af denne afdeling af etnologien?
Kunne den ikke med skyldig hensyntagen til den særart, som man - ligegyldigt
hvilken side af etnologien man beskæftiger sig med - må tage i betragtning,
behandles som etnologi i al almindelighed? Utvivlsomt, og forskellen på den
foreliggende håndbog og f. eks. på den af Bringéus foranstaltede om M at och
miljø (Lund 1970) er vel heller ikke stor. Ønsket har været kraftigt at gøre
opmærksom på den maritime side af etnologien, der føles forsømt. Derfor den
ret polemiske tone, der forekommer i Hasslöfs afsnit: M a r i t i m e t n o lo g i o c h dess
g r a n n v e te n s k a p e r o g M a r it im t n ä r in g s liv i s o c ia lh is t o r is k b e ly s n in g ,

en polemik,

der nok må betragtes som et lokalt svensk opgør med den retning, der - som han
siger - »genom sin bundenhet vid doktrinen om lantbruket som modernäring
blivit alltför ensidigt agrarorienterad« (s. 93).
Uanset polemikken giver Hasslöf i sin gennemgang en værdifuld påpegning af
fremgangsmåden ved studiet og den kritiske sans, man må udvise ved udnyttel
sen af det materiale,

man fremskaffer. Forskerne

»måste utan förutfattade

meningar och doktrinär lärdomsbelastning ta sig ut bland människorna. I deras
egna olikartade miljöer måste de med ögon, öron och alla sinnen öppna för
observationer samt med hjälp av tjänliga instrument skaffa sig de oundgängliga
objektskunskaperna, inblickar och inlevelse i deras arbete, levnadsförhållanden
och tänkesätt, så att de sedan i studerkammaren kan analysera och tolka såväll
de skriftliga källorna som föremålsdokumenten och de levande traditionerna av
skilda slag« (s. 100). Det er krav, der alment kan anvendes på mange andre
sider af etnologien, ialtfald dem hvor - som Arne Em il Christensen fremhæver
- »visuelt-motorisk opplæring har som sitt hovedprinsipp »se på arbeidsprosessen og kopier den«, mens de mer konkrete opplysninger om dimensjoner på
arbeidsstykker, proposjoner etc. lagres for fremtidig bruk ved hjelp av symboler
som ikke krever bruk av skrift« (s. 240).
Bogens indhold udgøres af Hasslöfs to ovenfor citerede afsnit samt endnu to
om henholdsvis B e g re p p e t le v a n d e t r a d it io n og H u v u d lin j e r i s k e p p s b y g g n a d s k o n s te n s te k n o lo g i.

De udgør tilsammen godt Vs af bogen. Henning Henningsen

behandler S ø m a n d s liv o m b o r d o g i la n d , hvor han opstiller forslag til et ind
delingssystem, der skulle rationalisere og effektivisere udforskningen af denne
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stærkt forsømte gren af etnologien. Knud Klem beskriver D e n d a n s k e k o m p a g n i
og viser gennem bilag, hvilke muligheder der gemmer sig i arkivernes
materiale til belysning heraf.

fa rt

Fartøjsproblemerne må siges at have fået en bred belysning. Hasslöfs bidrag
er allerede nævnt, og hertil kommer Crumlin-Pedersen med en studie i den nor
diske plankebåds konstruktive oprindelse, som han har givet titlen: S k in d e lle r
træ ?

Det vil sige, at han tager hele den gamle diskussion op til fornyet prøvelse

med en frugtbar kritik af tidligere teorier. Som sin egen giver han oprindelsen
for den klinkbyggede båd fra den udspændte stammebåd, e sp in g e n , sådan som
den i vor tid kendes bl. a. fra Finland. For traditionen i bådbyggeriet redegør
såvel Arne Em il Christensen: B å tb y g g e r v e r k t ø y o g læ re p ro c e s s og Nils Nilsson:
V a rv

och

s k e p p s b y g g e r i v id

en s y d s v e n s k

la sta g e p la ts.

Som det vil ses, er det

overvejende teknologiske betragtninger, mens der siges meget lidt om de sociale
forhold.
Skønt fiskeriet er en central del af den maritime etnologi, er det kun repræ
senteret i bogen med et 20 sider langt afsnit af K ari Helmer-Hansen, der be
handler næringslivet i Utgårdskilen, på øen Hvaler i dette århundrede: E t
u tv æ r i vekst.

Det er en fortrinlig analyse af det lille samfund, men i sammen

hængen nok en lidt mager repræsentation for studiet, selv om der i litteraturli
sten henvises til Hasslöfs disputats fra 1949 og hans bidrag i Folkliv 1943-44
om fiskeredskab og arbejdslag.
De fleste af bidragene er forsynet med noter og henvisninger, der må være
vigtige i et værk af håndbogskarakter. Selv om Hasslöf anfører 118 numre i sin
litteraturoversigt, og selv om man føjer andre til fra de øvrige noteapparater,
bliver de ingenlunde fyldestgørende. Det gælder især fiskerilitteraturen. Hvorfor
er Harald Hvarfners bog: F is k a r e n , la g e t o c h

re d s k a p e t

(1964) ikke nævnt,

hvorfor ikke Granlunds forskellige bidrag? Hvorfor for den sags skyld ikke
Hasslöfs bidrag om fiskeri i S c h w e d is c h e V o lk s k u n d e , hvor de svenske bidrag til
udforskningen af erhvervet er anført? Man kan ikke uden videre gå ud fra som
givet, at benytterne af håndbogen skal kende de nævnte værker. Det samme
gælder for øvrigt Nordisk K ultur X I - X I I A (1955), hvor både Hasslöf og Gran
lund har bidraget. Listen kunne uden vanskelighed gøres længere.
Trods de påpegede mangler er bogen imidlertid et vigtigt bidrag til den etnolo
giske forskning og kan studeres med udbytte også af etnologer af agrar eller
anden observans.
H o lg e r R a s m u s s e n

F o r sportens skyld
F O R S P O R T E N S S K Y L D . R e d ig e r e t a f H e n n in g

N ie ls e n .

N a t io n a lm u s e e t

1 9 7 2 . 2 0 0 s. 12 kr.

En hel bog med sportshistorie, spændende fra den gamle orient til vore dages
brølende, lidenskabsoppiskede kæmpearenaer, det er da noget nyt. Og dog - det
er kun nyt for så vidt angår samlingen om emnet.
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Dets indhold og såmænd også dets placering i samfundslivet er nogenlunde det
samme tiderne igennem. Ca. 520 f. Kr. stillede den græske digter Xenophanes
det spørgsmål, om den, der vandt i Zeus’ hellige område ved Olympia, virkelig
var mere værdig til sine medborgeres beundring, til at blive bespist gratis af det
offentlige og til at få pengegave end digteren selv. Det mente han, som spørgs
målet er stillet, naturligvis ikke, og han fremhævede yderligere, at h a n s klogskab
måtte være mere værd for bystaten og dens borgere end sejre i femkamp og
boksning. Den diskussion mellem ånd og materie, der her blev startet, løber
endnu. Den har mange facetter, og mange argumenter fra begge sider er ind
lysende rigtige. Men det må ikke overses af de »finkulturelle«, at sporten er et
så dominerende led i vore dages dagligliv - alene taget efter de mange men
nesker, der beskæftiger sig med den — at dens udvikling også må tages ind i
historieforskningen til komplettering af i al fald det sidste hundredårs samfundsbillede. Hvordan den endelige placering vil

blive, kan ikke afgøres endnu.

Den bliver måske mindre betydningsfuld, end en umiddelbar fornemmelse anty
der. Men stoffet må med, og man kan passende begynde med lokalhistoriske
stikprøver.
Nationalmuseets bog, der er udsendt i anledning af Bredeudstillingen »Spor
ten« i sommeren 1972, er i sine 13 artikler sammensat under hensyn til udstil
lingens indhold. Det er den naturligvis blevet noget uensartet af; men ander
ledes kan det næppe være, når næsten alt skal med. For den, der interesserer sig
for emnet, er det ærgerligt, at kun tre forfattere har litteraturhenvisninger. De
står pænt bag artiklerne og generer ingen — og de havde været rare at have ved
dem alle. Bogen indledes af Marie-Louise Buhl, der skriver om kult og
idrætslege i den gamle orient. Her er det interessant at se, at en sport som
brydning har været ivrigt dyrket i såvel Ægypten som Mesopotamien. Den eksi
sterer endnu, men har ikke mange tilhængere. A f en eller anden grund mangler
den boksningens publikumsappel. Der er for lidt gladiatorstemning over den, og
dens kropsvridninger er uæstetiske. Synspunktet er imidlertid nyt. Endnu for få
årtier siden spillede brydning en ret stor rolle i dansk sportsliv. For de gamle
samfund havde sporten, der også omfattede skydning og hestekørsel, en nær
tilknytning til militæruddannelsen. Dansen derimod, der også i vore dage er en
slags sport, hørte til det religiøse liv, og med henvisning til kong David, der
»dansede af alle kræfter for Herrens åsyn«, undrer Marie-Louise Buhi sig med
rette over, at troende kristne endnu kan forbyde dansens glæder.
»Og hvad der siden er sket, betragter jeg som et tilbageskridt«, sagde filolo
gen J. L. Heiberg en gang på vej ned fra Studenterforeningens talerstol, hvor
han havde talt om græsk åndsliv. Den udvikling gennemløb sporten allerede i
den græsk-romerske oldtid, som Steffen Trolle antyder det i sin titel til bogens
andet afsnit »Fra kultidræt til sportskult i Grækenland og Rom«. Trolle beretter
om de forskellige græske lege, de pythiske, de isthmiske, de nemeiske og de
olympiske. De sidste var de ældste og holdt sig længst - fra 776 f.Kr. til 393 e.Kr.
Bortset fra en musikkonkurrence ved de pythiske var disciplinerne ved legene de
samme. Brydning og løb, noget senere også boksning og fribrydning, var præ-
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miegivende enkeltdiscipliner. Spydkast, diskoskast og længdespring forekom kun
i den fornemme femkamp - sammen med løb og brydning. Endelig forekom
også heste- og hestevognsløb. Man kender en del til teknik og regler i den græ
ske idræt. De var - som i dag - for at skaffe den højeste ydelse stærkt specialise
rede. Der var derfor nok noget om romernes påstand, at som forberedelse til
krigens mangesidede strabadser duede idrætten ikke. Den interesserede heller
ikke romerne, selv om man nogle gange forsøgte at starte noget efter græsk
mønster. M an dyrkede lidt konditræning i thermerne og lod showarrangører om
at

lave

sport:

Væddekørsler

og

gladiatorkampe.

De

første

var

fantastisk

populære, de sidste var næppe sport, selv om de i høj grad krævede kropslige
færdigheder. A f den antikke idræt fortsatte kun væddeløbene ind i middelalde
ren. Meget andet havde været tilknyttet hedensk ritus, og resten var kompro
mitteret, fordi det på forskellig måde havde været hægtet på kristenforfølgel
serne.
Fra antikken flyttes emnet til Nordens oldtid, og derfra ved man ikke meget
om det. Thorkild Ramskou tænker, tror, forestiller sig og har mange vel’er.
Når han s. 40 undrer sig over at se digtekunsten mellem Harald Hårderådes
færdigheder, var det måske rimeligt at pege på, at den også har været med i de
moderne olympiske lege. Der er vist endda vundet medaljer til Danmark i denne
disciplin. Bueskydning, ski- og skøjteløb har man konkurreret i; men de har
samtidig været vigtige led i dagliglivet. Det samme gælder for mange af de rid
derlige idrætter, som Niels-Knud Liebgott skriver om. A f disse udviklede sig dog
turneringslegene, der virkelig var sport, for så vidt som de ofte foregik med slø
vede og stumpe våben. H v i s våbnene var skarpe - og det skete - skulle det afta
les, hvor mange gange, der måtte rammes, ligesom også arme og lår var
undtagne som træfpunkter.
Som oldtidsidrætten havde været det, var også turneringerne tidsfordriv for
overklassen. De laverestillede havde ikke tid. De havde nok at gøre med at op
retholde livet. I »Nogle idrætslege i det gamle landsbysamfund« fortæller Ole
Højrup om, hvad dansk landboungdom kunne beskæftige sig med i de små pau
ser, dagens arbejde levnede. Det var oftest leg, hvoraf dog nogle havde sports
ligt islæt. M ed fornøjelige citater fra beretningerne til Nationalmuseets etnolo
giske Undersøgelser giver Højrup en fuldstændig instruktion i mange af bondele
gene: keglespil (med kast), »spille pind«, »spille trille«, »so i hul« o. a. Flere af
dem eksisterer endnu som rene børnelege; men det er morsomt at se, at man
forgæves må lede efter den vidunderkugle, der i dag kan samle en verden fodbolden.
I 19. århundrede kom sporten tilbage som folkelig forlystelse. Ib Varnild
skriver om de store brydere Frederik Safft og senere Bech-Olsen, om cykelspor
ten, der indeholdt et vist selskabeligt moment, om roning, løb og fodsport. Flere
af disse discipliner blev dog kun dyrket af borgerskabets ungdom - kapronings
både og cykler var dyre. Arbejderne var ikke interesserede, og da de endelig
blev det, er det karakteristisk, at de koncentrerede sig om kraftbetonede ting.
Arbejderklubberne fra århundredets slutning dyrkede vægtløftning og anden
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muskelkrævende atletik. Cyklen kom med lidt senere, da maskinen faldt i pris;
men så talte borgerskabet også om øldrikkende søndagscyklister. Først efter år
hundredskiftet slog boksningen igennem. Dens stilsikre elegance dæmpede inter
essen for de mægtige bryderkødbjerge.
»Gennem modens præg bliver sportstøj folks tøj, for: sport kræver brugbart
tøj, moden kræver smukt tøj, folk kræver smukt og brugbart tøj«, skriver Hanne
Frøsig Dalgaard i sit kapitel »Sport-tøj«. Uskønne kan man vel ikke kalde tidli
gere tiders sportsdragter; men de var ikke altid hensigtsmæssige, især ikke for
damer. Kvindens idrætspræstationer fik først nogen betydning, da hun fik mu
lighed for i lige så lidt tøj som manden at bevæge sig helt frit. Vidste De forre
sten, at jakkeslidsen stammer direkte fra den fordums ridekjortel, eller at skohæ
len, der er fra 1600-tallet, blev »opfundet« for at sikre grebet i stigbøjlen? Den
har siden været uundværlig i europæeres opfattelse af sko.
Blandt sportspræmierne har medaljen en fremtrædende plads. Både den og
enkelte mønter har gennem tiderne også bragt illustrationer af sportsudøvere og
-redskaber. Herpå giver Kirsten Bendixen nogle eksempler i »Numismatiske
strejflys på sporten«. Helge Larsen skriver om sport hos eskimoerne. Fra dem
har vi hentet en disciplin, som en årrække var ret populær her i landet, fordi
man havde held med den: kajakroningen. Mærkeligt nok deltager vore grønland
ske landsmænd ikke heri. Deres styrke ligger vel mere i teknik end i muskelkraft
- fangererhvervet kræver sikkerhed og manøvreevne frem for hurtighed. De øvrige
eskimoiske sportsgrene har mere præg af leg; men man kender f. eks. også
boksning, der dog foregår på den måde, at man slår på hinanden skiftevis uden
parader, og den, der til sidst ikke kan holde ud mere, har tabt.
I bogens største kapitel tager John Idorn sig af problemet »Sport og poli
tik«. Det behandles fra antikken til ping-pong diplomatiet i 1971, og sammen
hængen har altid været der og altid været udnyttet. Emnet er stort; men Idorn
har virkelig været hele vejen rundt og belyser i velvalgte småglimt den farlige
forbindelse, som netop ved de sidst afholdte olympiske lege - og det kunne
han ikke vide - fik et af sine mest makabre udtryk.
De senere år har set en voksende interesse for visse japanske og kinesiske
sportsformer. De adskiller sig fra de kendte europæiske ved i højere grad at
kræve kundskaber, f. eks. i anatomi, og ved ikke at kræve så store kraftudfol
delser. I Rolf Gilbergs beskrivelse af dem savner man flere tekniske detaljer,
der kunne have klargjort virkningen af de forskellige manøvrer inden for den
orientalske boksning, jujutsuen, karaten og judoen.
Sport har altid skabt helte, der har været hyldet og dyrket. Henning N iel
sen præsenterer nogle af dem i »Heltedyrkelse og sport«. Nogle har klaret sig,
efter at - som oftest - alderen havde standset karrieren; men forbavsende mange
er det forresten gået ilde. Sporten er nemlig også blevet en økonomisk faktor af
rang, og det har knust adskillige af dem, der kun kom med -

ganske vist

exceptionelle — evner på et meget begrænset område.
Slutkapitelet »Sport og kommercialisme«, er skrevet af håndboldspillets en
fant terrible gennem flere år, lærer Palle Nielsen. Det er skrappe sager, hvor
9
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især dagspressens sportsredaktioner får sig nogle »ordentlige no’en på frakken«.
Det er ganske forfriskende, men synes, som det så ofte sker i den slags tilfælde,
at være forblevet ganske upåagtet af offentligheden.
N år denne bog er viet en så fyldig omtale, skyldes det, at emnet er ganske
uopdyrket herhjemme - og et flere gange udtalt ønske hos anmelderen om, at
nogen vil tage det op til seriøs behandling. Udstillingsbogen, der i øvrigt er
særdeles velillustreret, er en tour d’horizon til et bestemt formål; men kapit
lerne med dansk stof indeholder næsten alle detaljer, som det kunne være
spændende at få yderligere belyst - politisk, psykologisk, sociologisk, økono
misk og måske mere. Der er nok at tage fat på.
F i n n H . L a u r id s e n

Belysningens kulturhistorie
C H R IS T IA N
FRA

W AAG EPETER SEN : LYSEK RO N ER

I

S K A N D IN A V IE N

G O T I K T I L K L U N K E T I D . K b h . G y ld e n d a l 1 9 6 9 . 5 0 s. - f

82

p i.

5 7 k r. in d b ., h e fte t 4 9 ,5 0 k r.

Der er noget uendeligt fascinerende ved en lysekrone med levende lys, der
spejles og brydes i bevægelige slebne glasprismer og blankt messing. Senbarok
kens og rokokoens festsale, hvor krystalkronernes lysstråler kastedes mangefold
tilbage fra væggenes talrige spejle, har været et højdepunkt i interiørkunstens
og tillige i belysningens historie. M en belysning, der ikke mindst i lande med
lange mørke vinternætter må have været lige så uundværlig som opvarmning,
påklædning og ernæring, har kun i ringe grad beskæftiget danske kulturhisto
rikere. Almindelige belysningselementer som messingstager og olielamper er først
i de senere år blevet nærmere behandlet, og om lysekroner er der så godt som
ikke skrevet på dansk. Derfor er der god grund til at gøre opmærksom på
Chr. Waagepetersens lille smukke bog med dens rige og gode billedstof.
Lysekronen var selvfølgelig et højerestandsfænomen - den krævede højloftede
rum, og vokslys var dyre (de noget billigere tællelys var mindre egnede her,
fordi de dryppede). Waagepetersen nævner eksempler Då, at man sparsomme
ligt nøjedes med at tænde et enkelt af lysene - et af mange kulturhistoriske
træk rundt i bogen. Hovedformålet med bogen har været (efter en kort og
klar redegørelse for lysekronens definition og for de almindelige benævnelser for
dens bestanddele) at klarlægge selve genstandens udvikling fra middelalderens
hjulkroner af metal og »lysekorset« af træ, der almindeligvis antages for urfor
men til stammekronen af malm/messing. Messingkronerne omtales nu ofte spe
cielt som kirkekroner, men de var den normale type på slotte og herregårde og
i rige borgerhuse til henimod 1700. Waagepetersen anfører flere eksempler
på, at messingkroner i vore kirker oprindelig er profane kroner, der er skænket
til kirkerne, vel ofte når de er blevet gammeldags. På den måde er jo adskillige
verdslige genstandstyper fra ældre perioder gennem kirkens konservative ved-
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hængen ved det een gang »kanoniserede« overgået til at opfattes som specielt
kirkeinventar.
I 15-1600-årene blev lysekronens messingstel undertiden behængt med slebne
bjergkrystaller, hvori lysstrålerne kunne brydes, så lysvirkningen øgedes. Herfra
gik man videre til anvendelse af slebne glasprismer og -perler i stedet for bjerg
krystallerne og i 1700-årene til kroner helt af glas. Om Bøhmens, Venezias og
Frankrigs rolle i de første stadier i denne udvikling og om kronologien i det
hele taget har der rådet megen forvirring og uenighed. Den norske glashistoriker
Ada Buch Polak er egentlig den første, der for en snes år siden prøvede systema
tisk at finde

rede i

denne udviklingshistorie,

og hendes

artikel

er stadig

grundlæggende og har været vigtig også for Waagepetersen. M en på grundlag af
senere udenlandsk forskning og især egne arkivundersøgelser og studier i det dan
ske materiale har han kunnet videreføre Ada Polaks arbejde og sandsynliggøre
en udviklingshistorie, der illustreres og bekræftes af de talrige billeder af ho
vedsagelig i Danmark bevarede lysekroner. På visse punkter er det sidste ord
vel næppe sagt endnu - i Sverige (hvor Heribert Seitz og Sigurd Erixon allerede
i 30-erne og 40-erne skrev om svenske glas- og messingkroner) har E rik Andrén
fornylig (i Samfundet S:t Eriks Årsbok 1972-73) publiceret undersøgelser med
udgangspunkt i inventeringen af Skoklosters rige indbo, der kaster helt nyt lys
over den tidligste anvendelse af glas i lysekroner.
De fleste lysekroner i Danmark er blevet importerede. Hjemlige klokkestø
bere, rotgietere og gørtlere har dog også i al fald fra 1600-tallet undertiden
lavet malmkroner. Der afbildes en malmkrone udført 1807 af gørtler Erik Las
sen i Nykøbing Mors som et selvstændigt forsøg på at lave en sådan krone i
nyklassisk stil. N år det anføres, at det er bemærkelsesværdigt, fordi Lassen i
øvrigt har stemplet malmlysestager i barokstil, må det dog retfærdigvis tilføjes,
at der både i museet i Nykøbing og i privat eje findes stager i rent klassisk stil
med Lassens stempel. (Når får vi forøvrigt en behandling af messingtilvirkningen
i Danmark og de dog ikke helt sjældent forekommende stempler i messing?) I
al fald fra slutningen af 1700-tallet er der også herhjemme lavet kroner med
glasbehæng. Det var metalstel og montering, der blev udført her. Glasdelene
blev importerede, og Waagepetersen har til belysning heraf kunnet benytte et
måske i hele Europa enestående materiale fra nogle forretningsbøger, der er
bevaret i C. E. Fritzsches Hofglashandel fra årene efter firmaets oprettelse i
1789. På grundlag af disse har han også kunnet give eksakte dateringer af visse
prismeformer på tre nyttige tavler med tegninger af slebne glasbehæng til lyse
kroner fra forskellige perioder. A f Fritzsches bøger fremgår, at firmaet i 1794
restaurerede glasbehængte lampetter af forgyldt bronze på Amalienborg sammen
med guldsmed Dey. Nogle af de kroner, som Waagepetersen regner for »Køben
havnertype«, har fortrinligt udførte forgyldte bronzedele, og forfatteren gætter
nu på, at de kan skyldes denne guldsmed Daniel D idrik Dey (d. 1805), om hvem
man iøvrigt ved, at han drev et værksted for »galanterivarer«. T il denne sand
synlige hypotese kunne det yderligere anføres, at der faktisk kendes fint cisele
rede forgyldte bronzearbejder af Dey, nemlig to portrætrelieffer på Frederiks9*
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borg, og det kan tilføjes, at N. H. Weinwich i 1829 omtalte ham som en »me
talarbejder, der kan henregnes til de kunstigste, Danmark har havt«.
Det er godt at få rede i dette specielt danske kapitel i historien. Det er
i det hele taget godt med denne bog at få orden i et stort og hidtil vanskeligt
overskueligt genstandsmateriale og samtidig få en række indblik i den kulturhi
storiske baggrund og specielle træk af håndværkets og glashandlens historie. Det
er en bog, man læser og ser med glæde - og det vil være en nyttig håndbog for
museumsfolk og samlere.
G u d m u n d B oesen

Menigmands minde
RUD O LPH

BERTOUCH:

M E N IG M A N D S

M IN D E .

M o t iv e r

og

m estre

b a g v o re f o lk e lig e g r a v m in d e r , isæ r p å L o lla n d - F a ls t e r . I k o m m is s io n h o s J. R .
D e in s B o g h a n d e l, M a r ib o . 19 7 1 . 401 s. 2 8 8 ill. In d b . 5 6 kr.

Museumsfolk har længe vidst, at Rudolph Bertouch interesserede sig for grav
minder, om ikke andet så ud fra den samling heraf, han havde tilvejebragt på
Frilandsmuseet i Maribo. M en at han så systematisk og i et sådant omfang
havde samlet materiale, som denne bog vidner om, var der vel kun få, der
vidste. Han har kaldt den: Menigmands minde og har lagt hovedvægten på at
belyse »gravminder for almene samfundsborgere« uden iøvrigt at definere be
grebet nærmere. Menigmand kan tilsyneladende omfatte alt, der ikke er af adel.
Ialtfald forekommer i behandlingen folk af alle erhverv: bønder, arbejdsmænd,
købmænd, præster, kgl. beridere, kancelliråder, ja selv bisper, men forfatte
rens fortjeneste er, at han i så rigt mål inddrager de hidtil lidet påagtede grav
minder

fra

de

sidste

par

hundrede

år,

der

udgør

hovedparten

af

vore

landsbykirkegårdes bestand.
Hovedparten af bogen udgøres af monografier over gravmindeformer som
bautastene, husformede gravminder, gravramme og gravtræ, gravflise, gravvase,
søjle o. s. v., en inddeling foretaget snart efter form snart efter motiv. Det er
forfatterens ærgerrighed i hver enkelt monografi at opsøge forlægget og for
følge det gennem tid og rum. Det kræver omfattende orientering og stor sik
kerhed i bedømmelse. Den imponerende litteraturoversigt på 14 sider vidner om
forfatterens belæsthed, men kan ikke være udtømmende i en behandling der ud
over gravminderne selv også - til indledning - behandler kristendommen,
dens forudsætninger i jødedommen, dens udbredelse over jorden og dens anta
gelse i Norden med de konsekvenser det fik for gravmindet.
Det er imidlertid dristigt gjort, og det er fortjenstfuldt, at der peges på løs
ninger for de enkelte gruppers vedkommende. Det kan forhåbentlig anspore til
videre arbejde med materialet, til fremdragning af nyt stof og til modsigelse eller
bekræftelse. Forfatteren har lettet arbejdet for sine efterfølgere ved for hver
monografi at vedføje en oversigtstavle over registrerede lolland-falsterske grav-

Anmeldelser

133

minder med oplysninger om lokalitet, dødsår, navn og stilling, gravmindets
materiale, form og mål og dets ornamentering og indskrift. Den righoldigste
gruppe, som han kalder Grottesten, beløber sig til 167 numre og er så stor, at
den tillader interessante slutninger bl. a. om social fordeling af denne monu
menttype.
Som bogtitlen angiver, er det ikke blot motiverne, men også mestrene, der
eftersøges i fremstillingen. Det er kun begrænset, hvad der indtil nu kan siges
herom med sikkerhed. Ud fra et lokalt materiale skulle der kunne gøres et
arbejde for at sikre oplysninger herom. Jeg ville se bogens største fortjeneste deri,
at den først skabte interesse for vore kirkegårdes bestand af gravminder, så de
ikke tilintetgøres eller smides væk af ligegyldighed eller misforstået opryd
ningstrang. Forfatteren har i sit afsluttende kapitel om kirkegårde betragtnin
ger herover. Og dernæst i, at de blev registreret og studeret. Hvis landets kul
turhistoriske museer samlet gik ind for opgaven, skulle det nok være overkomme
ligt og ville være et udmærket supplement til værket Danmarks Kirker.
T il bogens tekst, udførlige noter og litteraturoversigt slutter sig et rigt billed
materiale. Desværre har forfatteren fået den - forekommer det mig - uhel
dige idé at nummerere billederne forfra indenfor hvert kapitel. Det letter ikke
brugen og heller ikke henvisningerne. T il og med springes der oftere i nummer
følgen.
H o lg e r R a s m u s s e n

Håndbog i helgenlegender
T U E G A D : L E G E N D E R F O R T A L T I N O R D E N . K ø b e n h a v n 19 7 1 . 2 8 8 s.
+ 9 f a rv e p la n c h e r , 44 k r. u in d b . 5 8 k r. in d b . (sh irt.)
Tempora mutantur - ja, tiderne skifter, og vi

forandrer

os i

sandhed

med

dem. Hvis nogen for en generation siden havde foreslået en forlægger at udgive
en populær bog om helgener og helgenlegender i Norden, eller hvis en forlæg
ger havde udbedt sig et sådant manuskript hos en forfatter, ville han utvivl
somt være blevet mødt med en hovedrysten hos modparten. Hvem i alver
den kunne tænkes at læse en sådan bog uden for de meget beskedne katolske
menigheder. Anderledes i dag, den sidste snes års lette adgang til ferierejser til
adskillige katolske lande har brudt en breche i vor gammellutheranske aversion
mod alt papisteri. Dernæst - og endnu vigtigere - har udviklingen inden for den
typografiske teknik gjort billedbøger til allemandseje og dermed skabt en interesse
for, hvad billederne »står for«. Det må derfor hilses med den allerstørste glæde,
at den lærde bibliotekar, vor bedste kender af dansk middelalderlitteratur, har
skænket os denne vidunderlige folkebog - selv prisen er i betragtning af de meget
fine illustrationer folkelig.
indleder med nogle knappe, men meget lærerige kapitler om helgen
dyrkelsens oprindelse, relikvier, helgendage og deres betydning i liturgien, kanoTue G ad
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nisering, legender, mirakler samt helgenbilleder. A lle disse afsnit er gode, men
eet rager op over de andre, Tue Gad har fået den geniale idé at bygge sit
introduktionskursus i katolsk liturgi op over Århus-breviarets kalender for juni
måned suppleret med tilsvarende oplysninger fra Københavnsmissalet. Bedre
kan det simpelthen ikke gøres på så begrænset plads. Blot ville jeg have ønsket,
at han havde benyttet lejligheden til at forklare os, hvorfor vi har syvsoverdag
den 27. juni, mens svenskerne venter til 27. juli. T il belysning af den udvikling,
der fandt sted middelalderen igennem kunne en sammenligning med et af de
ældre kalendarier, f. ex. fra Næstved eller fra Kong Valdemars Jordebog, måske
vise sig frugtbar.
Tue Gad inddeler helgendagene efter de tre grupper helgener: 1. Personer
fra Det ny Testamente - især apostlene. 2. Italienske - især romerske - mar
tyrer. Hertil må også regnes kirkefædrene og bekenderne, alle disse personer har
fået plads i den romerske kalender før år 800 og har derved opnået universel
udbredelse. 3. Helgener, som ikke er medtaget overalt, dels lokale helgener, dels
de enkelte klosterordeners specielle, ofte sene helgener.
Hovedparten af bogen er den alfabetiske helgenkatalog, hvor hver helgen får
1 eller 2 siders omtale, bortset fra jomfru Maria, som naturligt nok ikke har
kunnet klare sig med mindre end 10 sider i betragtning af, at hun betød
næsten lige så meget som alle de andre helgener tilsammen. Om den enkelte
helgen nævnes først hans betegnelse i kalenderen og hans festdag(e), dernæst
hans »historie«, legenden om ham, ofte på grundlag af Legenda Aurea. I løbet
af

middelalderen

forekom

en lang

række legendesamlinger

lige

fra

digre

værker i mange bind til små praktiske håndbøger. Den mest yndede og udbredte
er den såkaldte »gyldne legende«, samlet i det 13. århundrede af en sortebroder
Jakob fra den italienske middelhavsby Varazze, J a c o b u s d e V o r a g in e . Han hav
de næsten 200 helgener med i sin redaktion, men andre arbejdede videre, så at
der i løbet af de næste par hundrede år blev mere end dobbelt så mange. Efter
genfortællingen af den enkelte helgens legende i et klart, men trods kortheden
levende og ofte malende sprog, følger et udvalg af oplysninger om forekomst
i bønner, stilling som patron for kirker og gilder, evt. altre og billedlige fremstil
linger.
Næppe mere end en trediedel af den gyldne legendes helgener er kommet med,
suppleret med fortællinger om nordiske lokalhelgener, så at Tue Gads »søl
verne legendesamling« når op på knap 100 helgener. Flertallet af dem man var
fortrolige med heroppe i middelalderen, er utvivlsomt kommet med, iøvrigt må
det altid bero på et skøn, hvem man sorterer fra. Nogle er først og fremmest
nævnt for at lære at kende forskel på helgener med samme navn, således fran
ciskaneren Antonius fra Padua, den alpine Bernhard, den irske Brigida, trold
manden Cyprianus og Helena fra Skövde. På samme måde havde det været
rart at få klarhed om de to apostle Jakob, Katarina fra Siena og den sene Peter
martyr. Kun for Katarinas vedkommende er der tale om et egentligt savn.
Den oprindelige St. Katarina, kongedatter fra Alexandria, var så langt den mest
yndede af de fire »store« jomfruhelgener Barbara, Dorothea, Katarina og Mar-
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gareta og dyrkedes ivrigt i tiggerordenerne, måske især hos dominikanerne, der
i det 13. århundrede fik deres »egen« helgeninde St. Catharina fra Siena. Denne
sene Katarina er ganske vist altid afbildet i nonnedragt, så billedmæssigt er der
ingen fare for forveksling, og historierne er også vidt forskellige. M en da
Catharina af Sienas v ita findes oversat til dansk i H e l li g e K v in d e r , havde hun
fortjent at komme med.
Sammenligner man Tue Gads helgenskare med den fortegnelse, der findes
i J e g ser p å k a lk m a le r ie r , så er ca. 60 personer fælles, S a x t o r p h mangler mellem
30 og 40 af Gads hellige mænd og kvinder, men har til gengæld en snes andre.
Det hænger bl. a. sammen med, at den norske helgenkonge Olav er den eneste
af de øvrige nordiske helgener, der har opnået yndest i Danmark - og på kalk
malerier. Saxtorph har ikke jomfruerne Cæcilia, Lucia og Valborg, hvilket
stemmer med, at deres popularitet stort set er af langt yngre dato. De forekom
mer som kvindenavne i et vist omfang i middelalderen, særlig Cæcilia er hyppig
i adelskredse i det 13. og 14. århundrede, men hendes stilling som musikpatron
er moderne. Lucia var fast kalenderhelgen, og hendes legende findes i Hellige
Kvinder, mens Valborg stod i skyggen af apostlene F ilip og Jakob, således at
regnskabsårets begyndelse 1. maj betegnes efter dem i stedet for at kaldes
Valborgsdag helt frem til enevælden. Jeg gad vide, om søstrene i St. Agnes’ klo
ster i Roskilde drev kvindesagspolitik. I deres jordebøger 1508-13 står der nem
lig »Valburge dag« for første maj, ligesom Birgitte dag forekommer som beta
lingstermin - bønderne har altså fået en uges respit efter Mikkelsdag.
Tue Gad nævner som en s v e n s k skik at brænde bål aftenen før Valborgs
dag, men Valborgblus kendes også fra Danmark og var almindelig i visse
østjyske egne indtil 1. verdenskrig. Derimod har vi nok hentet Lucia-skikkene
fra Sverige, selv om unge danske piger også havde mulighed for at få deres
tilkommende at se, det foregik blot Helligtrekongersaften ved at tænde den
særlige trearmede stage, stille sig foran spejlet og sige
»I Helligtrekonger jeg beder jer, at
I må mig vise i denne nat,
hvis dug jeg skal brede . . .« osv. som Lucia-verset.
Den besynderligste af Gads helgener er nok St. K a k o k i ll a , som er god til at for
drive mus, har lånt visse træk fra St. Gertrud - uden at glansen af den grund er
gået af hende - og ellers er temmelig ubekendt. Det mærkelige navn k a n være
en forvanskning af den irske St. Colomba, som man på grund af navnet har
opfattet som en kvinde.
De gode og spændende historier har til en vis grad været bestemmende for Tue
Gads udvælgelse, derfor savnes en del apostle og evangelister, som ofte er afbil
dede og derfor er med hos Saxtorph, der bl. a. også nævner jomfruerne J u l i 
a n a K r is t in a , S u s a n n a

og V e r o n ik a . N år de ikke er med hos Gad, skyldes det

nok pladsmangel, for dele af Julianas og Kristinas legender findes på dansk,
og historien om Veronikas svededug er da meget rørende.
Men helgenlegenderne er så stor og rig en skat at øse af, at man nødven-
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digvis må sige stop og vide, at der endnu er meget ufortalt. Den, der vil vide
mere, må gå på jagt i den omfattende litteraturfortegnelse, som afslutter bogen
og forøger dens værdi som håndbog. Den er et kærkomment supplement til
E l l e n J ø r g e n s e n s H e lg e n d y r k e ls e i D a n m a r k

og kan varmt anbefales enhver læ

ser med interesse for kulturhistorie af hvilken observans, han end måtte være.
T h e lm a J e x le v

V o r ældste fajencefabrik
JØ R G EN A H L E F E L D T -L A U R V IG OG K A I U L D A L L : F A JE N C E R F R A
F A B R I K E N I ST. K O N G E N S G A D E . G y ld e n d a l 1 9 7 0 . 3 3 7 sid e r. III. 1 7 8 kr.
Den foreliggende bog er delt i to hovedafsnit, et historisk og et der nærmest
må betragtes som katalog over arbejder udgået fra fabriken. T il det histori
ske hører noter og henvisninger. K a i Uldall, der lige siden artiklen 1925 om
danske fajencefliser, har beskæftiget sig med studiet af fajence, har skrevet det;
hans første samlede fremstilling kom i 1942 i Thaning og Appels lille kunstserie,
og 1961 udsendte samme forlag G a m m e l d a n s k fa je n c e f r a f a b r ik e r i k o n g e rig e t
o g h e r tu g d ø m m e rn e .

I de mellemliggende år er der fra forfatterens hånd frem

kommet adskillige tidsskriftartikler, som belyser emnet. T il bogen K e r a m ik bidrog
Uldall med afsnittet om lertøj, stengods og fajence fra middelalderens begyn
delse til ca. 1850. Også her drejede det sig om en historisk redegørelse, idet
andre forfattere behandlede de tekniske problemer.
I første kapitel fortælles der om fabrikens grundlæggelse og tidligste periode.
Efter holsteneren Johan W olffs forsøg med fajencebrænding på Frederiksberg
slot vinteren 1721-22, engageredes han følgende sommer af en kreds interessen
ter til at lede den fajencefabrik, hvortil Frederik IV skænkede grunden i St.
Kongensgade, hvor nu politistationen ligger. Inden årets udgang udstedtes fabri
kens privilegier, som bl. a. gik ud på, at den i 30 år skulle have eneret til at
forfærdige »Delfs Porcelin eller Hollandsch Steentøy«, hvorved man især for
stod en hvid og blådekoreret fajence. T il trods for det hollandske forbillede har
man ingen underretning om indkaldelse af arbejdere fra Holland, hvorimod
størstedelen af folkene synes at være kommet fra Tyskland, og »det er også kun
fra tyske kilder, vi lærer enkelte af de første navne at kende«, hedder det. - T il
bekræftelse heraf havde det været rart med en fortegnelse over gennemgåede
arkivalier og litteratur ud over den, der er anført i forkortelseslisten.
Først en halv snes år efter fabrikens start møder man danske navne blandt
folkene. M en da var W o lff ikke længere mester, thi da fabrikationen 1725
endnu ikke var kommet rigtig i gang, havde han fundet det klogest at forlade
landet. W o lff drog til Stockholm, hvor han grundlagde Rørstrandfabriken, og
med sig tog han ikke alene noget af den kostbare blå koboltfarve men også et
par af fabrikens bedste arbejdere.
I St. Kongensgade i København blev det først rigtig godt, da den dygtige og
pålidelige Johan Pfau 1727 blev ledende mester. Fra hans tid stammer to mar-
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kante nyskabelser, nemlig bakkebordsbladene og biskopbollerne, som blev en stor
succes. Foruden om mestrene og de ting, de frembragte, berettes der om selve
fabriksbygningen og dens indretning samt om de metoder, man brugte, for at
sælge så meget som muligt, og om hvem det var, der aftog produkterne.
Andet kapitel omhandler Christian Gierløfs erobring af fabriken 1749. Gierløf, der var oplært i bryggeriet, troede, at fabriken kunne moderniseres og opar
bejdes; han ønskede Pfau bort og fik ham da også til at fratræde sin stilling. De
mange retssager, G ierløf til stadighed førte, viser hvilken stridbar mand han var.
Dette i forbindelse med Christian V I ’s anlæg af Blåtårnsfabriken og indførslen
af kinesisk porcelæn og rhinsk stentøj vanskeliggjorde i den grad forholdene,
at fabriken i 1770-erne måtte ophøre. Dette bliver der redegjort for i bogens
tredie kapitel.
Det historiske afsnit slutter med en oversigt over fabrikens kunstnere og andre
arbejdere opstillet i listeform uden at gøre fordring på at være fuldstændig.
Anden del af bogen er skrevet af Jørgen Ahlefeldt-Laurvig, der siden 1965
så godt som hvert år i Historiske Meddelelser om København har redegjort for
jordfund fremkommet

ved årets gravninger for

Københavns

Bymuseum.

I

1966-årgangen berettes om de udgravninger på St. Kongensgadegrunden, der
var påbegyndt to år tidligere. Denne gravning spiller selvsagt en stor rolle for
bestemmelsen af fajencer, idet den f. eks. har gjort det muligt - modsat den hidtil
gængse opfattelse — at henføre genstande dekoreret med den såkaldte europæiske
blomstkvist til fabrikens produktion.
Fabrikens frembringelser gennemgåes emnevis, idet der begyndes med væg
fliser, som man har fine eksempler på i pandekagekøkkenet på Frederiksberg slot
og i Eremitagen. Herefter følger bakkebordsbladene, der som nævnt så at sige
blev opfundet på St. Kongensgade-fabriken og vandt stor udbredelse i Nordeu
ropa. Tallerkener og fade gør sig i Pfaus periode især bemærkede ved at være
forsynede ikke alene med malersignatur men også med pris. I Gierløfs tid fornye
des såvel former som mønstre under indflydelse af ostindisk porcelæn, selv om
det mønster, man har givet hans navn, faktisk fremkom

allerede i Pfaus

sidste periode.
Videre beskrives de såkaldte tækkefade (varmefade), dernæst skåle, kruk
ker, terriner og biskopboller. Om sidstnævnte og drikken biskop, der er en
slags punch, har Uldall skrevet i Kulturminder 1960. Det var nok den mest
bemærkelsesværdige nyskabelse fra fabriken; bollerne repræsenterer det bedste
af, hvad både fajencemagere og malere har frembragt. Kander og krus, te- og
kaffestel, havevaser, skrivetøjer, apoteksinventar m. m. gennemgåes, og her er
hver gruppe nok i for høj grad behandlet som en enhed, således at de samme
oplysninger om karakteristika ved fajence fra Gierløfs periode og om nyska
belser gentages indtil flere gange. Først i afsnittet om te-, kaffe- og chokolade
stel siges, at de har fulgt samme udvikling i mønstre som fabrikens øvrige pro
duktion. T il overflod har K a i Uldall meget rimeligt fundet det nødvendigt i før
ste kapitel at give en karakteristik af produktionen som baggrund for dens
historie.
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Bagest i den meget smukke og nyttige bog finder man en side med profiler af
tallerkener og fade, samt 137 signaturer med forklarende tekst og angivelse af,
hvor de findes. Forsøg på at sammenholde signaturerne med listen over fabrikens
kunstnere og arbejdere er ikke gjort og ser heller ikke ud til at kunne give noget
resultat. Efter fyldige noter afsluttes bogen med et personregister.
Monografien

om

St. Kongensgade-fabrikens fajencer afløser A.

Øigaards

fra 1936. Ligesom forgængeren er det en smukt udstyret bog, der følgende
udviklingen inden for bogkunsten foruden mange sort-hvide illustrationer, også
er forsynet med otte nydelige farveplancher, velegnet som gavebog til enhver
der måtte interessere sig for denne gren af vor kunstindustri, men ikke mindre
nyttig for den, der for alvor vil have kendskab til Nordens ældste fajencefabrik
og dens produktion.
M a r ie - L o u is e J ø rg e n s e n

Nationalmuseets kakler
» K A K L E R . H o v e d t r æ k a f k a k k e lo v n e n s h is t o r ie ca. 1 3 5 0 - 1 6 5 0 « a f N ie ls K n u d L ie b g o t t . N a t io n a lm u s e e t 1 9 7 2 . 3 9 sid e r, ill. K r . 16 ,1 0.

Med »Kakler« har Nationalmuseet indledt udsendelsen af en række små, popu
lære bøger om grupper af genstande i samlingerne. Det er et i høj grad rosvær
digt initiativ, og der vil sikkert være et stort publikum til bøgerne. Ikke mindst
fordi »særkataloger« længe har været savnet af specielt interesserede museums
gæster.
Kakkelbogen er blevet en fin lille publikation. Formatet er bekvemt, tryk
og illustrationer står klart, og de mange fotografier og Birgit Als Hansens
nydelige tegninger anskueliggør teksten på udmærket vis.

En

rent teknisk

mangel er det, at så mange sider er uden paginering, et sted fire i følge, et
andet fem. M an savner også angivelse af museumsnumre til de viste eksempler.
Bogens tekst lever op til undertitlen »Hovedtræk af kakkelovnens historie«.
Den er let læst, som en populær bog skal være det, og man mærker forfat
terens glæde ved emnet. Det er første gang, der på dansk gives en samlet
fremstilling om ovnkakler og deres anvendelse. I en publikation af denne art kan
man ikke vente nye forskningsresultater, men Liebgott udnytter redeligt den
foreliggende litteratur, der for Danmarks vedkommende indskrænker sig til
nogle artikler om enkelte kakkelfund og grupper af kakler, og han supplerer
med sit nøje kendskab til materialet i Nationalmuseets afdeling for middelalder
og renaissance.
Det burde dog nok i højere grad have været understreget, at det er kaklerne
i Nationalmuseets 2. afdeling, der behandles. Den udvikling, der beskrives, er
den, som disse kakler illustrerer. Og det er ikke hele udviklingen.
Det giver en lidt ujævn fremstilling, at nogle faser kan beskrives og illustreres
grundigt, mens andre må behandles temmelig summarisk. Dette gælder f. eks.
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den kvadratiske kakkels udvikling. Materialet hertil findes fra dansk middelal
der, nemlig i Lund (se Ragnar Blomqvists glimrende artikel i Kulturen 1936), men
altså ikke i Nationalmuseet.
I det hele taget må man inddrage materialet fra udlandet, hvis man skal
kunne forstå sammenhængene. Dette er ikke gjort i tilstrækkeligt omfang. I ste
det sløres udviklingsforløbet hist og her af en causerende fremstilling, der under
tiden bliver årsag til unøjagtigheder. Således bliver pottekaklen ca. 100 år ældre
på dansk grund, end de arkæologiske vidnesbyrd godtgør. M an savner også en
mere præcis redegørelse for brugen af kakkelformen og tidspunktet for dens
tilkomst. Pludselig er den der og behandles som en gammel kending.
Ved enkelte passager kan der sættes spørgsmålstegn. F. eks. er det svært at
se, at det skulle være traditionen fra de romerske pottemagerovnes indmurede
krukker, der er grundlaget for boligovnen. I pottemagerovnene må det have
været krukkernes funktion at holde på varmen inde i ovnen. Bilæggeren skal
derimod afgive varme. Det er også et tvivlsomt postulat, om bilæggeren har slugt
mere brændsel end andre opvarmningskilder. Tanken om den dårlige og stillestå
ende luft, som den skulle forårsage i rummet, har Liebgott hentet fra TroelsLund, der skrev før centralvarmens tid. Bilæggeren har ikke virket meget ander
ledes end vore dages radiatorer.
Fra Troels-Lund stammer også oplysningen om, at første gang en kakkelovn
omtales i Danmark er i 1507. Et opslag i udgaven af dronning Kristines hof
holdningsregnskaber viser at det var 1509. Det betaler sig altid at gå til kilderne.
De større ulemper ved kakkelovnene var nok skrøbeligheden og bekostelighe
den. Og når bilæggeren i 1700-tallet afløses af vindovnen, skyldes det vist først
og fremmest, at man på dette tidspunkt begynder at opvarme flere af boligens
rum, og det kan ikke klares fra ildstedet i køkkenet.
Et meget væsentligt fund er en sengotisk kakkelform til en harniskklædt ryt
ter med hund. Den dateres i billedteksten til ca. 1500. I selve teksten tages den
til indtægt for en dansk kakkelproduktions opståen i løbet af 1500-tallet. Dette sid
ste er sikkert rigtigere, for »Sandbakkefundet« fra Næstved, som rytteren hører
til, omfatter lertøj og kakler fra det sene 1500- og det tidlige 1600-tal. Forfatte
ren opfatter figuren som et topstykke til en fornem ovn. Dette er problematisk,
allerede fordi topstykker på tidens ovne hyppigt var arkitektonisk udformet.
Det er værd at bemærke, at figurens bredde svarer til bredden af en normal
rektangulær kakkels midtstykke. Det er derfor nærliggende at opfatte den som et
relief til anbringelse på en halvcylindrisk kakkel eller måske som forsats til
en »nichekakkel« af den type, der omtales sidenhen.
En del af de indvendinger, der her er rejst, hænger sammen med det beskedne
omfang, forfatteren har måttet give bogen. M an må håbe, at han sidenhen
vil vende tilbage til emnet og udnytte sin omfattende viden til at skrive om
kakkelovnen i Danmark - og ikke blot på Nationalmuseet.
R i k k e A g n e t e O ls e n
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Fornøjelig byplanlægning
KNUD

B ID S TR U P:

EBENEZERS

D IS C IPLE . F r a

dansk

b y p la n læ g n in g s

p io n e r t id . D a n s k B y p la n la b o r a t o r iu m , 1 9 7 1 . 71 s. 2 0 k r.

Den første reaktion, når man får byplanlaboratoriets 50 års jubilæumsskrift i
hånden, er en let studsen - over titlen! Hvordan kan det gamle bibelstednavn
have forbindelse med byplanlægning, og hvordan kan det have disciple? Sammen
hængen er enklere end som så: Ebenezer er en person, der hed Howard til
efternavn. Han var en engelsk parlamentsstenograf, der ved århundredskiftet
startede en havebybevægelse. Dens synlige resultat blev kun to små byer, Letchworth og Welwyn; men den fik stor betydning, fordi den satte en kædereaktion
af tanker og ideer i gang blandt folk, der beskæftigede sig med byudvikling, og
den blev derved medvirkende til,

at man efterhånden fandt ud

af,

hvad

sagen egentlig drejede sig om. Det er bogen her måske knap så heldig med. Den
giver i det store og hele kun byplaninteressens historie; men det gør den til gen
gæld friskt og fornøjeligt, i et uhøjtideligt sprog og med velvalgte illustrationer.
N år der i et manifest, som laboratoriets stiftere i december 1921 lod ind
rykke i københavnske aviser, stod at læse, at byplanlægningen »i vore dage«
stod »fremme i første række«, var dette en grov overdrivelse. Uden for den
snævre kreds var der i virkeligheden ingen, der vidste noget om det, og dr.
phil. Vilh. Lorenzen måtte, da en journalist fra Politiken henvendte sig til ham,
til at forklare, hvad institutionen skulle beskæftige sig med. Det var Lorenzen
også den rette til, for det var ham, der havde fundet på navnet - i, som han ud
trykte det, taknemmelig erindring om den nytte han i sin studietid havde haft af
universitetets historiske laboratorium. Jubilæumsskriftet undrer sig over, og det
kan måske være meget rigtigt, tiden taget i betragtning, hvor mange, der
gennem årene har troet, at det var »noget med reagensglas og kolber«. Nej,
byplanlægning var ikke netop det, der optog offentligheden mest i 1921. Der
til var man for optaget af at registrere og diskutere de ubehagelige følger af den
store krig. Men det kaotiske og truende stod ikke ene. Efterkrigsårene var også
i mange henseender en grotid. Krigen skabte som før og siden epoke og udløste
hos optimistiske naturer en stærk følelse af, at der nu skulle tages fat og bygges
op. Det kom også den nye institution til at nyde godt af - ikke mindst fordi der
på boligbyggeriets område blev startet en revolutionerende udvikling.
Under krigen havde de private bygherrer helt måttet indstille deres virk
somhed, og det gav bolignød. Stat og kommune måtte gribe ind med støtte
foranstaltninger. Fra 1916 og mange år frem byggedes to trediedele af alle boli
ger med offentlig støtte eller direkte offentlig financiering. De sociale boligsel
skaber blev dominerende. Arbejdernes Andelsboligforening, der som det første
var blevet oprettet lige efter krigen, blev ledet med vældig energi af folketings
mand Jens Chr. Jensen, også kaldet Christian Bolignød. I 1920 startede Randerssagføreren C. F. Boldsen Københavns almindelige Boligselskab, der blev landets
største. Og den ændrede organisationsform medførte også en ændret produk-
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tionsform. Enkeltopgangene, som håndværksmestrene havde sluttet sig sammen
om, blev til komplekser - byggeriet blev til masseproduktion, industri. A rkitek
terne blev inddraget, og de stilistiske strømninger aflæses i dag klart i boligkar
reerne.
Karakteristisk for det sidste var det, at Københavns kommune i 1920 lod
professor Anton Rosen opføre den store husvildebebyggelse ved den nuværende
Lersø Parkallé. Rosen lod de engelske havebytanker gå ind i sit projekt, der
såmænd ville være blevet stående til i dag, hvis man havde holdt benævnelsen
h u s v ild e

borte fra det. I 1921 fik hovedstaden sine første moderne rækkehuse,

Bakkehusene ved Bellahøj. Det skulle være boliger for almindelige mennesker;
men arbejderne var dog endnu f o r almindelige, erkendte Poul Henningsen i
»Architekten«, og rækkehusene måtte derfor egne sig bedre for den del af mid
delstanden, der endnu holdt husassistent.
Mere end noget andet skabte den trafikale udvikling en fornemmelse af, at
man stod på tærskelen til en ny tid. Der opstod en mistanke om, at jernbanen
ikke i det lange løb kunne holde sin position som det dominerende trafikmiddel.
Bilen var på vej. Lige før krigen havde der været 3.000 i hele landet, i 1920 var
der 18.000 og i løbet af 1920-erne blev det til 100.000. I 1920 fik København sin
første benzintank, ved Trommesalen, i 1921 sin første offentlige parkerings
plads, ved Grønttorvet - og allerede fra starten var det hele plagsomt og farligt.
En bilist blev fradømt kørekortet for at have påkørt en cyklist med en fart af
25 km i timen,

»hvilket er meget hurtigt«,

i Metropolitanskolen

indførtes

færdselsundervisning, og i Folketinget blev det foreslået, at personbiler måtte
køre 25 km. i timen og de største lastbiler 12 km. i hovedstad og købstæder.
1923 gennemførtes den første færdselslov. Brodiskussionen kom igang -

den

løber endnu, og 1920 åbnedes den første flyverute fra København over Malm ø
til Warnemünde.
I politisk henseende var man ved at gøre klar til en afgørende styrkeprøve
mellem gammel-liberalismen og det frembrydende sociale demokrati, og ingen
havde megen tid til at interessere sig for byplanlægning - måske med undtagel
se af Det radikale Venstre. Der var mange radikale i kredsen om byplanla
boratoriet, Ove Rode dog som eneste toppolitiker. Han deltog i propagandaen
for den første byplanlov med et foredrag om »Politik, teknik og borgersind«.
Men før ideerne fik rigtig medvind, måtte man gå så gruelig meget igennem, en
reverenter talt antiplanlægningsperiode under 20-ernes to venstreministerier - og
den varede ved længe efter, at samfundets ret til at regulere og ordne var accep
teret på mange andre områder, ja faktisk til omkring 1960.
Og så var byplan på trods af al snak alligevel ikke noget nyt. Fredericias
gadenet fra 1600-tallet var anlagt i lige felter, Ålborg var i 1848, fordi en amt
mand forstod brandfaren i den »tætte« købstad, lige ved at få en byplan (den
skal være strandet på manglen af et kort til 250 rd.), og til Esbjerg blev i 19. år
hundredes sidste årtier lavet en skakbrædtplan å la Fredericia. I København
gik det anderledes. Kvartererne uden for voldene kom i byggespekulantemes
hænder, og den kendte overbebyggelse med de mange baggårde blev resulta-
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tet. Visse pionerer som ingeniør C. Ambt og den mærkelige arkitekt Alfred J.
Råvad fremhævede gang på gang, at man måtte styre den hastige vækst;
men de talte for døve øren. I Gentofte var der mere hold på tingene. Der byg
gede man villaer, den husform, der bedst påkaldte tidens arkitekter, og der be
stemte man, at grunde ikke måtte sælges eller udlejes til personer af arbejder
standen. Det gav lys og luft, fred og ro. Omkring 1900 voksede imidlertid en
interesse for planlægning frem, der skulle blive grundlaget for den senere udvik
ling. Ambt projekterede en udvidelse af Nyborg og sammen med Hack Kam p
mann en bebyggelse af Århus’ nyerhvervede Marselisborgarealer. Da hovedstaden
i 1901-02 indlemmede Brønshøj, Vigerslev-Valby og Sundbyerne blev der udskre
vet en international konkurrence om en byplan for de nye områder. En tilsva
rene konkurrence om en by ved Hirtshals havn blev i 1919 vundet af Steen
Eiler

Rasmussen

og

Knud

H.

Christiansen.

Planen

blev

imidlertid

ikke

fulgt, og en chance for et forsøg helt fra grunden var hermed forspildt.
Hver for sig er bevægelsens pionerer og deres ideer egentlig en fyldig omtale
værd - også fordi relativt lidt synes at have været rene fantasterier. Man stude
rede flittigt udenlandske forbilleder (flere af dem er i øvrigt også spændende),
og man var klar over, at de æstetiske hensyn ikke alene kunne klare proble
merne, men måtte følges op af samfundsøkonomiske, funktionsmæssige og soci
ale. De sidste forhold fik stor betydning, da laboratoriet begyndte at virke. Man
lavede

studiesamling

med

bøger,

betænkninger,

kort,

planer

og

billeder,

man holdt øvelser, hvor man analyserede bebyggelsesforhold, boligtyper, institu
tionsforsyning m. m., og ikke mindst forsøgte man fortvivlet at stable en brug
bar statistik på benene. Det lykkedes ikke, og så forsøgte man selv i 1925, året
for den første byplanlov, at skabe en model, der kunne bruges andre steder. Som
objekt valgte man - i forståelse med byrådet - Kolding; men undersøgelsen, der
var meget stort anlagt, kom aldrig. Samme år lavede man trafiktælling i K ø 
benhavn - og ramlede hårdt sammen med stadsingeniør Karsten, der nok var
en ven af sagen, men meget skulle have sig frabedt, at man beskæftigede sig med
»hans butik«. Det kaldte Poul Henningsen frem i Ekstra Bladet med en skarp
pseudonym artikel, der lige meget hakkede på stadsingeniøren og på laborato
riets vatnisseri - man havde nemlig opgivet at bruge tællingen i det videre
arbejde.
Loven af 1925 blev anledning til mange konkurrencer og planer; men kun få
blev ført ud i livet.

Grundejernes erstatningsrettigheder var så vidtgående,

at det i virkeligheden var uforsvarligt at gøre brug af den. Det frivilligheds
princip, den havde bygget på, blev taget ud ved fornyelsen i 1938. Herefter fik
alle købstæder og bymæssige bebyggelser over 1.000 indbyggere pligt til at lave
byplan, og selv om meget siden er ændret og udbygget - egnsplanlægning og
landsplanlægning er kommet til - er 38-loven stadig grundstammen i arbejdet.
Den lille bog indeholder et overvældende stof, som også for lokalhistorikere
vil være inciterende og måske inspirerende. Hvad vil hele den allerseneste udvik
ling medføre? Masseflugten fra landbruget har flyttet landet til byen, og samti
dig har motorisering, parcelhusbyggeri og industriudflytning forceret bysprednin-
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ger og gjort bybegrebet flydende. Fantasterierne stikker ind imellem hovedet
frem som med Øresundsbyen - eller Øregasbyen, som den kaldes her -

og

som med Kalundborg, som nogle i fuld alvor troede ville blive en vestsjællandsk
pendant til hovedstaden -

fordi et olieraffinaderi blev placeret ved havnen!

Byplanlaboratoriet vil have den brede offentlighed med i debatten, og beder
politikerne ikke blive sure, fordi ingen siger noget til at begynde med. Der gik
50

år,

inden

stemmeprocenten

efter

grundlovens

givelse

nåede

op

over

30. Tilvænningsprocessen vil være lang, og man må derfor begynde tidligt - ved
at inddrage den lokale planlægning i skolernes undervisning.
Utvivlsomt kunne byplanlæggerne have fejret deres jubilæum med et vægtigt
teknisk-videnskabeligt værk. Det burde nok i virkeligheden skrives. M en derfor
kunne

det foreliggende

ikke

undværes.

Det

er særdeles informativt -

og

skægt.
F i n n H . L a u r id s e n

Jordanes-Forskning
J. S V E N N U N G : J O R D A N E S U N D S C A N D IA . K r it is c h - e x e g e t is c h e S tu d ie n .
S k r.

u t g. a v K .

H u m a n is t is k a

h o lm o g U p p s a la 19 6 7 . 3 5

v e te n s k a p s s a m fu n d e t i

U p p s a la

4 4 :2 A .

S to c k 

sv. k r.

En overmåde lærd bog af den fremragende Uppsala-latinist, der tidligere har
behandlet hermed sammenhængende problemer, bl. a. i bogen om Scandinavia
und Scandia fra 1963. Jordanes berømte værk Getica fra 551 indeholder et kapi
tel om Scandia, der går tilbage til Cassiodorus tabte goterhistorie, som atter må
antages at bygge på mundtlige beretninger fra Norden. Kapitlet indeholder 28
nordiske folke- og stammenavne, som med størrre eller mindre sikkerhed kan
tolkes og lokaliseres, og som der naturligvis eksisterer en omfattende litteratur
om. Behandlingen af disse navne i kap. 3 er det største og mest centrale afsnit i
Svennungs bog. Det er hans opfattelse, at de tre første navne, folkenavnene
adogit =

(h)alogii »beboere af Hålogaland«, scerefennae »lapper« (samer) og

suehans »sveer«, stammer fra skriftlige kilder, mens de øvrige bygger på beret
ninger fra en søfarende, der har rejst fra det vestlige Skåne langs Skandinaviens
vestkyst til Romsdal i Norge.
Flere af navnene tilhører, som påvist af J. V. Svensson i en bekendt afhandling
om »De nordiska folknamnen hos Jordanes« (i Namn och Bygd 1917), ganske
små folkestammer, der må have boet på et begrænset område, strækkende sig
fra det vestlige Skåne og det nuværende Halland til et stykke op i Bohuslen.
Svennung tager alle disse navne op til fornyet og grundig prøvelse og kommer
i flere tilfælde til nye resultater med hensyn til deres oprindelse. Indgående
behandles i en excurs navnene Greutungi, Tervingi, V isi og Gipidae, der alle
kendes fra andre klassiske kilder.
Ikke alle forfatterens forslag virker lige overbevisende. Det forekommer såle-
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des meget dristigt at opfatte mixi som fejlskrivning for *hixi og tolke det som
et urnordisk *hiskiR »beboere af øen Hisingen« (i Bohuslen).
Om Gotemes udvandring fra Scandia handler kap. 9. Svennung opfatter Geticas (dvs. Cassiodorus) beretning om udvandringen som ægte folkeoverlevering
(svensk: folksägen). Sproglige indicier i visse af de sydsvenske stammenavne taler
for, at goterne stammer fra göternes egne, og Geticas tekst peger snarest på
Vestergötland.
Selv om Svennungs værk ikke er det sidste ord i sagen og meget utvivlsomt
vil blive taget op til ny overvejelse, er hans bog et meget fængslende arbejde,
præget som det er af forfatterens store lærdom, skarpsindighed og - dristig
hed.
K r is t ia n H a l d

Olddanske personnavne
K R IS T IA N

H A L D : P E R S O N N A V N E I D A N M A R K . /. O ld t id e n . D H F ’s

h å n d b ø g e r. 1 9 7 1 . 1 2 3 s id e r, 1 k o rt. Sæ r p r is in d b . 2 3 kr.

Personnavne er naturligvis først og fremmest sprogligt materiale og et sproghi
storisk anliggende, men tillige vigtige fixpunkter i megen historieforskning, og
det er derfor en god og nyttig disposition at lade Kristian Halds personnavnestu
dier komme i D H F ’s håndbogsserie. Det i 1971 udkomne første bind omhandler
de ældste navne (udelukkende fornavne), fra folkevandringstid og vikingetid,
andet bind skal behandle de talrige fremmede personnavne, der indlånes i mid
delalderen, og de i denne periode opdukkende tilnavne, og tredje bind skal
dreje sig om navneskikkens udvikling i nyere tid.
Hald beklager i forordet, at fremstillingen her og der er blevet noget tynget
af sproghistoriske detailundersøgelser, men det skal man ikke lade sig af
skrække af; Hald har jo en særlig evne, tidligere demonstreret bl. a. i »Vore
Stednavne« (2. udg. 1965) og »Stednavne og kulturhistorie« (1966), til at skrive
klart og forståeligt for andre end specialister om indviklede sproglige fænomener.
Værkets titel, »Personnavne i Danmark«, antyder (ligesom Bengt Holbeks
og Iver Kjærs

»Ordsprog i Danmark«

1969) et karakteristisk forhold ved

personnavnene, nemlig at de altid (i vor kulturkreds) har været overordentlig
udsat for ændringer på grund af skiftende kultur- og modestrømninger (Hald
s. 112). I de tidlige perioder, Hald behandler i 1. bind, kan det ganske vist være
vanskeligt at afgøre, hvad der er hjemligt og hvad der er kommet udefra, dels
fordi den dominerende brug af to-leddede navne er fælles indo-europæisk (kendt
i oldindisk, men bedst bevaret hos grækerne, germanerne og kelterne), dels på
grund af større sprogligt fællesskab mellem germanerne. Det dansk-svenske kon
genavn E r ik , som ikke er direkte overleveret i urnordiske kilder, men indgår i et
lev-navn, det sjællandske Erikslev (Jerslev?), er nok af hjemlig oprindelse, men
efterleddet - r ik (»hersker, konge«, identisk med latinsk rex) er et ældgammelt
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keltisk lån i germansk og især brugt i østgermanske kongenavne (Ermanaric,
Alaric, Theodoric o. fl.), som kan have været mønster for * A in a - r ik (»eneher
sker«), der bliver til E r i k . Forleddet i det berømte H le w a g a s t iR (i guldhornsindskriften) har man også regnet for keltisk (* k le u a s - »berømmelse«), men det
kunne også være græsk k le o s (samme betydning), og hele navnet kunne være en
parallel til det græske navn K le o - x e n o s , hvis efterled netop betyder »gæst«,
og ligesom dette betyde »den der har berømte gæster«.
I indledningskapitlet om kilderne giver H ald en oversigt over, hvor mange
navne man egentlig kender fra disse tidlige perioder. Fra folkevandringstid er
kun godt en snes forskellige direkte overleverede i runeindskrifter, men hertil
kommer, som førsteled i stednavne på -lev og -sted, yderligere et par hundrede,
mange dog mere eller mindre usikre p. g. a. den sene overlevering. (Hvor usikre
sådanne opgørelser er, får man et indtryk af i Bent Søndergaard: Indledende
studier over den nordiske stednavnetype lev (löv), 1972, s. 148 ff.). Fra den
følgende periode, vikingetiden, flyder kilderne langt rigeligere: godt 200 direkte
overleverede

navne

fra

runeindskrifter

(navne

fra

runemønter

ikke

med

regnede) og skønsmæssigt 6-700 personnavne af nordisk oprindelse i torp
navne (de skånske ikke medregnede), hvortil kommer et meget stort antal nor
diske (især danske) navne fra vikingetid i de righoldige og gamle kilder fra
England og Normandiet. Alligevel er det kun et tilfældigt udvalg af oldtidsnav
nene, der forekommer i disse kilder, men da man kan se, at en stor del af dem
lever videre gennem middelalderen (ved siden af talrige nytilkomne), tør Hald
omvendt regne mange senere overleverede navne af hjemlig oprindelse for olddanske p. g. a. deres dannelsesmåde og geografiske udbredelse. Hvor forsigtig
man skal være med at erklære et oldtidsnavn for uddødt, fordi det ikke forekom
mer i middelalderkilder, viser exemplet F r o s t é n ,

oldnord. F r e y s t e in n ;

dette

navn kendes på dansk område fra en jysk runesten og derefter først i et skånsk
diplom fra 1509 (navn på en herredsfoged, altså uden tvivl en indfødt).
Efter endnu et kort kapitel om gamle navngivningsprincipper (variation, allite
ration

og opkaldelse)

følger

udførlige

behandlinger

af

sammensatte

navne

(kap. 3), specielt sammensætninger med gudebetegnelser og gudenavne (kap.
4), og af usammensatte navne (kap. 5). T il de mest udbredte efterled i de gamle
sammensatte navne hører urnord. - h a rja R

(»hærfører, kriger«), især i navne

der indgår i stednavne på -lev: Svogerslev (»svaber-kriger«), Vinderslev (»ven
der-kriger«), Gørslev (2 steder, »gøter-kriger«), Særslev (3 steder) og Sjørslev
(»sø-kriger«) m. fl., og urnord. - w u lfa R , senere - u lf, der indgår i talrige runeind
skriftsnavne. Blandt gudenavnene dominerer Thor i en lang række sammensæt
ninger, tilfældigvis ikke i urnordisk runeoverlevering, men (især T h ö r ir , må
ske

af

* P u n ra -w T h a R

»Thor-kæmpe«

eller

»Thor-præst«)

i

en

række

lev

navne og særdeles hyppigt i vikingetiden. De usammensatte (eller monotemati
ske) navne, som allerede forekom, men sjældnere, i urnordisk tid, er oftest
oprindelige
A r i l Ø rn ,

appellativer,

fortrinsvis

B e r ilB ia r ilB io r n ,

D iü r

dyre-,

fugle-

(dyr), F ä k ( r )

og

personbetegnelser

(»hest«), F u g l,

Hün

som

(»dyre-

unge»), M å ( r ) (»måge«), O r m , R a f n , U l f ; B ö n d i, K a r l , S w é n , F a t h ir , M ö t h ir ,
to

i
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B r ö t h ir , S y s tir; D a n , F i n , G ø t i, l ü t i
G ér

(»kastespyd«), G i s i

(jyde), S a x i; men også tingsbetegnelser som

(»pileskaft«), K l a k

(kedel, et ældgammelt låneord), M i d i

(»klump«) K n u t

(knude), K æ t il

(mule) etc., enten uændrede som de

nævnte eller med en afledningsendelse: N a f n i (navn), S k a f ti (skaft), S k a r th i
(skarth, skår), H i l d i r

(til oldnord. hildr »strid«), K l i p p i r / K l e p p i r

klæp

»knold«),

undertiden

med

dobbeltformer:

S w in i

etc. ved siden af ovennævnte former.

G é r i,

G is li,

(til klimp,

K la k k i,

K a r li,

Grænsen mellem de usammensatte navne og de navnetyper, Hald behandler
i kap. 6 under fællesbetegnelsen kortformer, er meget flydende - hvis der i
det hele taget er nogen grænse. M an

har vel alle dage brugt forkortede,

mere eller mindre kælende navne til daglig i stedet for de længere og besvær
ligere officielle navne, og østrigeren Franz Stark (Die Kosenamen der Germa
nen, 1868), mente, at a lle usammensatte navne var opstået som forkortelser
eller sammentrækninger af to-leddede. Heri er Hald ikke enig, snarere er en
del af disse et-leddede navne opstået som tilnavne eller øgenavne. De deciderede
kælenavne (hypokoristica) er karakteristiske ved som regel at indeholde elemen
ter af begge led i de sammensatte navne, hvoraf de er dannet, og ved ganske
bestemte lydlige strukturer, sandsynligvis fordi de hyppigt er barnesprogsdannelser. Fra nyislandsk kendes en lang række gængse kæleformer af denne type:
Haddi

(af H a lf d a n ) , G u b b i ( G u d b r a n d u r ) , S ig g i (S ig u r d u r ), T o b b i (frö rb jö rn ),

T o g g i ( p o r g r im u r )

etc., og Hald viser, at de samme »regler« har været gæl

dende i hvert fald fra vikingetiden. Svarende til denne periodes dominerende
danske navne med Thor som for- eller efterled finder man, bl. a. i runespro
get, en lang række kortformer, der ligesom de nyislandske har T

i stedet

for T h (P ) og ofte dobbeltkonsonant: T o b b i, T u b b i; T ü k i, T ö k i, T o k k i; T ü li,
T ö li,

T u ll i,

T o l li; T ü m i,

T ü v i, T ö v i; T o t i, T o t t i

Töm i

(bl. a. i talrige stednavne på -torp, -by og -bøl);

osv., og tilsvarende kvindenavne: T ö k a , T ö la , T ö v a osv.

Formerne med u (som i runeskrift ikke kan skelnes fra o) stammer fra den
ældre form T h ü r (for T h o r ) og forudsættes i omlydte kortnavne som T y k ir (i
de mange Tyges-, Tygs-, Tys-, Tøjs-trup). Disse kortformer af Thor-navne, og
flere end de her nævnte, er specielt danske og sjældne i svensk og vestnordisk.
A t de i gammel tid opfattedes som typisk danske, ser man af den ældste græn
selægning mellem Sverige og Danmark, på Svend Tveskægs tid, skrevet i Väster
götland. I grænsedragningskommissionen var også tre jyder, som i Västgötalagens
version kaldes Toile, Toti og T o ki og i Codex Runicus Tole, Tote og Tokke næppe historisk korrekte, men altså efter svensk opfattelse karakteristiske dan
ske navne (Hald s. 96).
Den udførlige redegørelse for disse og mange andre kortformer er uden tvivl
bogens tyngdepunkt og vigtigste landvinding for navneforskningen, selv om man
også i de andre afsnit finder mange nye synspunkter og nytolkninger, bl. a. ad
skillige forbedringer af tolkninger og sammenstillinger i »Danmarks gamle Per
sonnavne« (1936-1964). I bogens sidste, kortere kapitler beskrives visse navnes
karakteristiske geografiske udbredelse - den mærkeligste er Thor-navnenes, i henimod 200 torp-navne, jævnt fordelt over det meste af landet, men
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helt manglende i Syd- og Sønderjylland, hvor torp-navnene er ældre end andet
steds - samt ændringerne i navneforrådet fra folkevandringstid til vikingetid.
Der er naturligvis også udtømmende person- og stednavneregistre.
Sproghistoriske behandlinger volder altid typografiske vanskeligheder p. g. a.
de mange sære tegn og typer. Fr. Martins bogtrykkeri i Christiansfeld har i det
store og hele klaret skærene fint, lejlighedsvis ved lån i andre skrifter end brød
skriften, således til de islandske »Knold« og »Tot« og langvokaler. Græsk og
runer er fornuftigvis transskriberet med latiske bogstaver. De urnordisk-gammeldanske længdestreger har man kunnet klare over de s m å vokaltegn (enkelte
inkonsekvenser skyldes næppe trykkeriet), men desværre ikke over de store,
hvilket er ret uheldigt netop i et navneværk, da ikke få navne begynder med
lang vokal. Det har åbenbart også knebet med det gængse tegn for urnordisk spi
rantisk g, der skiftevis gengives med g og q og det er kedeligt, at man ikke har
fundet en mindre R-type til gengivelse af det hyppigt forekommende udlydende
»yr«. Dette sidste er dog kun en skønhedsfejl.
Det har som altid været en stor nydelse at læse en ny, på samme tid lærd og
let tilgængelig bog af Kristian Hald, og de meget store forventninger man stiller
til de kommende bind af »Personnavne i Danmark« vil næppe blive skuffede.
C h r is t ia n L is s e

Udspisningsregistre
C. RISE H A N S E N :

H O V E R IE T P Å

R IN G S T E D

K LO STER

1570-1620.

L a n d b o h is t o r is k e s k r if t e r u d g iv e t a f U d v a lg e t f o r U d g iv e ls e a f K i l d e r t il L a n d 
b e f o lk n in g e n s H is t o r ie .
K ø b e n h a v n 19 6 8 . l x x v

B in d 2. 1 k o m m is s io n

hos D a n s k

V id e n s k a b s F o r la g .

+ 3 6 5 s. I n d b . 4 5 k r.

Som bind 2 i skriftrækken Landbohistoriske skrifter udsendtes i 1968 overarki
var Rise Hansens studie over hoveriet på Ringsted Kloster. Afhandlingen bygger
på u d s p is n in g s re g is tre ved lensregnskaberne 1570—1620; disse registre er dog
kun bevaret for godt en halv snes år indenfor dette tidsrum. Sammen med
afhandlingen, eller omvendt om man vil, er registrene nu udgivet og optager
345 af bogens sider, så der er altså tale om en kildepublikation med en indled
ning i form af en specialstudie. Denne »Indledning« er på mange punkter en al
deles uundværlig nøgle til forståelsen af de publicerede kilder, som Rise Hansen
i øvrigt betegner som let tilgængelige også for ikke-faghistorikere. I forordet læg
ges der vægt på, at den indledende afhandling kun skal betragtes som en spe
cialstudie -

vel for at understrege de uudnyttede muligheder, disse registre

rummer. Man må dog vist ellers sige, at Rise Hansen her har presset sine k il
der ganske godt.
Udspisningsregistrene anvendes primært i et forsøg på at klarlægge hoveriets
historie, men oplysninger af mere kulturhistorisk art, som disse kilder rummer,
10*

i
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berøres dog også. Bespisningen omfattede ikke blot hovbønder og klosterets
faste folk, men ofte også adelige på gennemrejse, fanger og fattige. Bespis
ningen af de sidste afspejles i registret 1576/77 ved bemærkningen »Givet i
Guds navn for porten«. Sammentællingerne efter hvert års register af de for
brugte mængder af brød, sild, øl m. m. giver et realistisk billede af hverdagskost
på denne tid. I nærværende anmeldelse vil hovedvægten blive lagt på hoveriet,
som først og fremmest har ligget forfatter/udgiver på sinde.
N år historikere har inddraget udspisningsregistrene som kilde til hoveriet i
denne periode, skyldes det mangelen på bedre kilder, såsom reglementer, ar
bejdsbøger m. v. Udspisningsregistrene kan kun indirekte belyse hoveriet

og i

hvert fald for Ringsted Klosters vedkommende ikke den enkelte bondes hoveri.
Rise Hansen gør først meget grundigt rede for de bevarede udspisningsregistre fra Ringsted Kloster, deres fordele og ulemper med henblik på den statisti
ske bearbejdelse, der senere følger.
Ringsted Kloster var som andet klostergods efter reformationen blevet lagt
under kronen, og administrativt fungerede det som et almindeligt regnskabslen.
Sandsynligvis blev der allerede fra omkring 1560 aflagt årlige regnskaber, men
udspisningsregistre, der uge for uge viser, hvor mange hovbønder og andre
der bespistes i forbindelse med arbejde ved klosteret, findes kun for følgende
regnskabsår:

1570/71,

1576/77,

1585/86,

1607/08,

1610-14

og

1617-20.

Efter 1620 ophører udspisningen af hovbønder, som fra gammel tid havde været
almindelig på kronens gods. Flere af de bevarede registre er imidlertid man
gelfulde og ikke fri for fejl; dertil kommer, at forskelle i opbygningen i tiden
før 1600 og efter vanskeliggør sammenligning. Mens udspisningsregistrene fra
1500-tallet under ét nævner både hovbønder, håndværkere og klosterets faste
stab, udskiller 1600-talsregistrene de hovgørende for sig (»bønder og arbej
dere«). Rise Hansen søger, hvor det er muligt, at sammenligne med lensregnska
bernes lønningslister for derved at kunne udskille den lønnede arbejdskraft fra
registrene.

Dette

forsøg

på

at

eliminere

fejlkilden

må

dog

nok

svækkes

ved den omstændighed, at ingen af registrene anfører personerne ved navn og/
eller bopæl. En forordning af 24. juli 1599 påbød ellers en sådan specifika
tion af registrene, men forordningen blev åbenbart ikke fulgt på Ringsted
Kloster.
Fra 1566/67 findes et meget summarisk udspisningsregister, som ikke tyde
ligt viser, om hovbønderne er blevet bespist, men det skønnes dog sandsynligt
(dette register er ikke trykt). Registret 1570/71 betegnes af Rise Hansen som
»upålideligt«, men ikke desto mindre anvendes det gennem hele undersøgelsen
på linie med de registre, der regnes for mere sikre. Ved 1576/77 registeret be
står usikkerheden m. h. t. beregning af det årlige antal hovdage i, at der ved
arbejder

som

vedagning,

arbejde

i

humlehaven

og

gærdelukning

blot

er

angivet et antal måltider, men hvor mange mennesker, der er blevet bespist her
med, meldes der intet om. Det er derfor så godt som umuligt at se hvor
mange dage, der brugtes på de pågældende arbejder, da man andre steder i regi
strene ser, at folk beskæftiget med disse arbejder snart fik 1 og snart 2 måltider
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daglig. Registret 1576/77 svækkes yderligere ved konstateringen af nogle af
skrivningsfejl (s. xxv). 1585/86-registret skulle være mere pålideligt.
For alle registre gælder det, at de anfører de forskellige arbejder, så man får
et ret klart indtryk af, hvilke opgaver hovbønderne havde at udføre på de for
skellige årstider; man kan dog se, at ikke alle arbejder kom med i registrene
-

enten fordi skriveren havde glemt dem, eller fordi de blev udført uden

bespisning (f. eks. skovhugst og ægter, se s. xlvii og lxvii). I 1600-talsregistrene
er desuden angivet, hvilken ugedag det ene eller andet arbejde blev udført, og det
giver mulighed for at konstatere en evt. regelmæssighed i den måde arbejdet blev
organiseret på. En vis regelmæssighed har der været, således blev der i flere
år altid nedbragt øl i kælderen om lørdagen, arbejdet med at køre brænde
hjem forekommer for det meste hver uge, men ikke nødvendigvis på en bestemt
ugedag. Endvidere ses det, at disse og andre arbejder af samme art blev udført
af faste hold; denne systematisering genfindes i avlingshoveriet, hvor hovmål
(d. v. s. at hver bonde havde en bestemt del af hoveriet at udføre) regnes for
gennemført i tiden 1585-1608 (s. lx). 1 begyndelsen var 2 måltider almindeligt,
men allerede 1585 var det hyppigst, at hovfolkene kun fik 1 måltid daglig. Denne
reduktion har utvivlsomt sammenhæng med revisionens gentagne påmindelser
om at spare på kostudgifterne. Ikke alle mærkede sparekniven, for der var
gennem hele perioden arbejder, der gav ret til rigeligere bespisning, det gjaldt
håndværkermedhjælp og tjeneste i køkkenregionerne.
Efter redegørelsen for de enkelte registre når Rise Hansen frem til det helt
fundamentale spørgsmål: Kan man på grundlag af udspisningsregistrene sige
noget om h o v e rie ts o m f a n g og om dets evt. u d v ik lin g i denne periode? T il be
svarelse af dette spørgsmål samles registrenes mange tal, bearbejdet på forskel
lig vis, i ikke mindre end 14 tabeller. Tabel 1-3 viser dels det samlede antal
månedlige og årlige hovdage, som de kan udledes af samtlige registre, og dels
de samme tal som de fordeler sig på henholdsvis avlings- og plishoveri. For at
kunne vurdere tallenes pålidelighed beregner Rise Hansen det gennemsnitlige an
tal pløjedage pr. td. udsæd ved at dividere antallet af pløjedage med udsæden
de pågældende år (oplysninger om udsæd og avl i Tillæg I s. lxxi). På forhånd
udskilles de år, hvor antallet af pløjedage er usikkert eller helt mangler, og
selve »prøven« fører til, at yderligere et par år må udgå, da der fremkommer
helt uacceptable tal. Resultatet bliver, at kun registrene 1570/71,

1576/77,

1585/86, 1607/08 og 1617-19 skønnes anvendelige til oplysning om avlings
hoveriet på Ringsted Kloster. M an må her uvægerlig spørge, om det er for
svarligt rent metodisk at anvende de registre, som her har fået blåt stempel.
Kan det ikke meget vel bero på en tilfældighed, at netop disse år havde accep
table tal for arbejdsydelsen pr. td. udsæd (3-4 dage), når man betænker de
mange muligheder for fejl og udeladelser, som Rise Hansen selv forinden har
været inde på?
Tallene for plishoveriet (småhoveri og småægter) søges kontrolleret efter
samme princip som avlingshoveriet; der beregnes det gennemsnitlige antal an
vendte hovdage pr. skp. indhøstet humle (tabel 5). Resultatet bliver et ind-
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tryk af pålidelighed, siger Rise Hansen, men med denne prøve er der jo egent
lig ikke taget stilling til andet end dette specielle arbejde - plishoveriet omfat
tede jo meget andet end arbejde med humle.
Tabellerne 6 og 7 viser, at avlingshoveriet var størst i sommermånederne
juli og august, plishoveriet var derimod mere jævnt fordelt på hele året, men
dog højest i januar, juni og september.
Om hoveriets udvikling skal her kun kort nævnes, at Rise Hansen åben
bart fæster så megen lid til sine kilder, at han mener at have belæg for flg.
s a m le d e

å r lig e

a n ta l

h o v e rid a g e :

1570/71:

1437,

1576/77:

10588-10933,

1585/86: 12851, 1607/08: 9199, 1617/18: 8403, 1618/19: 8934. Det vil altså
sige, at hoveriet skulle have været størst omkring 1585, for derefter at aftage
betydeligt (i årene frem til 1607/08 med ca. 30 % for både plis- og avlingsho
veri). Det store hoveri i 1500-årene skulle iflg. Rise Hansen kunne forklares
ved stor udsæd og høst i forhold til senere, og nedgangen efter 1586 tillige
ved en indskrænkning i græsarealerne og ved indførelse af hovmål. Når regi
strene viser tilbagegang også for plishoveriet 1586-1607, kan det skyldes, at
mere og mere arbejde blev udført af lønnet arbejdskraft; men det kan også
skyldes, at udspisningen blev indskrænket, således at registrene ikke viser det
virkelige hoveri. Denne fejlkilde er yderst tænkelig også for avlingshoveriets
vedkommende, og det rejser spørgsmålet, om ikke de bevægelser i hoveribyr
den, som ovennævnte tal viser, er tvivlsomme. Et reelt faldende hoveri synes
mærkeligt i betragtning af, at antallet af gårde under Ringsted Kloster var stigende
frem til ca. 1620 (tabel 12). E t større bøndergods skulle jo netop give basis
for en forøgelse af hoveriet på et tidspunkt, hvor det generelt set var almin
deligt at intensivere hovedgårdsdriften. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at der
i løbet af perioden sker en forskydning m. h.t. bøndergårdenes afstand fra klo
steret: Ca. 90 % af gårdene var i 1600-årene beliggende indenfor en radius af
15 km. mod godt 66 % i 1566.
Flere steder kommer Rise Hansen ind på ugedagsmændene; registrene giver
ikke megen besked om, hvilke arbejder disse udførte, derimod synes der at være
god grund til at tro, at deres hoveri blev forøget med 50 % i tiden 1576/77—
1585/86 (s. xxvii). Skattemandtaller kan vise stigning i antallet af ugedagsmænd
fra 39 i 1585 til 71 i 1617.
Det, der særlig er interessant i forbindelse med hoveriforhold, er spørgsmå
let om h o v e r ie ts s tø rre ls e o g ty n g d e f o r d e n e n k e lte . Registrenes beskaffen
hed gør besvarelsen af dette spørgsmål vanskelig eller umulig, hvilket fuldt ud
erkendes af Rise Hansen, men alligevel prøver han at give et svar, idet han,
ved at antage at alle klosterets bønder indenfor en afstand af 20 km. fra klo
steret gjorde hoveri,

beregner det gennemsnitlige årlige

antal

hovdage pr.

bonde. Denne beregning er gengivet i tabel 13, der viser et gennemsnit på
50,5 dage i 1576/77 mod kun 26,6 dage i 1618/19. Der tages i bogen ikke
direkte stilling til pålideligheden af tallene i denne tabel, og det understreges,
at der er tale om et forsøg - det er klogt, da læseren ellers let kunne få ind
tryk af her at stå overfor det typiske hoveri pr. bonde ved Ringsted Kloster.
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At det virkelig skulle forholde sig sådan, tror jeg er højst tvivlsomt, da der ved
en sådan gennemsnitsberegning hverken er taget højde for, at ugedagsmændenes hoveri sandsynligvis har været noget større end de øvriges, eller for at der
indenfor den nævnte afstand fra klosteret kan have været en del helt eller delvis
hoverifri bønder.
Æ g te r

udført af hovbønder nævnes kun i udspisningsregistrene fra 1500-tal-

let; det betyder næppe, at der ikke påhvilede bønderne adskillige ægter også i
1600-tallet (måske flere), men de er blot blevet udført uden udspisning. Det
regnes for sandsynligt, at hoveriet til Ringsted Kloster blev større efter 1620,
da lensmanden ved denne tid fik avlingen fri, og derfor har kunnet se sin fordel
i en forøgelse af hovedgårdsdriften. T il støtte for dette anføres i tillæg II s.
lxxii nogle oplysninger fra tingbøger 1640 og 42, der peger i samme retning.
Hvad Rise Hansen i denne bog fremlægger om h o v e r if o r h o ld i a lm in d e lig h e d
på Ringsted Kloster i denne periode er værdifuldt, og kan sikkert på en række
punkter i lige så høj grad gælde for andet krongods. Derimod er oplysningerne om
hoveriets størrelse og udvikling af så usikker karakter, at de kun kan godtages
med meget store forbehold. Desværre er det vel sandsynligt, at udspisningsregistre fra andre len i det store og hele vil være behæftet med samme fejl og
mangler, som registrene fra Ringsted Kloster, således at man næppe gennem
lignende undersøgelser i andre egne vil kunne forvente en belysning af de
dunkle punkter i materialet fra Ringsted Kloster
M a r g it M o g e n s e n

Engelsk landbrug
T H E A G R A R I A N H IS T O R Y O F E N G L A N D A N D W A L E S . G e n e r a l E d i 
to r H . P . R . F in b e r g .

V o lu m e I V .

b r id g e U n iv e r s it y P re ss . 19 67 . X L

1 5 0 0 - 1 6 4 0 . E d it e d

by Jo a n

T h ir s k .

Cam 

+ 9 1 9 s. + 2 0 s. m e d fo t o g r a f ie r . £ 7 in

U K . $ 2 5 .0 0 in U S A .

I 1953 stiftedes The British Agricultural History Society, der straks s. å. lagde
ud med sit eget tidsskrift under redaktion af H. P. R. Finberg. I 1956 var inden
for en kreds af dette selskabs medlemmer planen modnet om en landbrugshi
storie, der skulle belyse udviklingen i England og Wales. En rådgivende ko
mité nedsattes s. å. med den velkendte, nu afdøde historiker R. H. Tawney som
formand, men med Finberg, fhv. professor i lokalhistorie ved universitetet i
Leicester, som ledende kraft. Målet var en fu ld s t æ n d ig s o c ia l og ø k o n o m is k
historie skildrende det la n d lig e (rural) England og Wales, fra et systematisk ager
brug indførtes i Stenalderen og til ind i vort århundrede. Mindst 7 bind ville
denne skildring lægge beslag på, og den skulle udfyldes ved forarbejder gen
nem mange år. M an forudså et meget stort forskerarbejde med nyundersøgelser,
hvis det nye værk skulle blive mere end en syntese af det, man allerede vidste,
og hvorunder så megen uvidenhed skjulte sig. De enkelte bind skulle ikke nød-
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vendigvis være ensartet opbygget, og de skulle have hver sin redaktør (editor).
Der skulle heller ikke begyndes med 1. bind; men med 4. bind, behandlende
1500-årene og en del af det følgende århundrede. Det blev da også dette
bind, der udsendtes først - i 1967.
Den nye kreds bøjer sig ærbødigt for de store klassiske værker om det engel
ske landsamfund i dets forskellige aspekter (Rogers’, Seebohms, Vinogradoffs,
Tawneys, Grays etc.), der stort set alle er fra tiden før 1. Verdenskrig. Den ven
der sig mod de generalisationer, der gennem lærebøger er fastslået om f. eks.
gennemsnitslandbruget og den typiske landsby. Det, der lå bag de nye folk, der
aldersmæssigt efterhånden ikke var så grønne, var den voksende interesse for
lokalhistorie, de mange nye engelske lokalarkiver og et mylder af afhandlinger og
monografier vedrørende et afgrænset område, der i så høj grad kendetegner
forskningen efter 2. Verdenskrig. A t få denne nyfremdragne viden, suppleret ved
studier på punkter, hvor det er særligt påkrævet, samlet til en sammenhængende
skildring, måtte blive den nye agrariske histories mål.
N u er England med Wales et langt større område end Danmark, også selv om
de tabte østdanske provinser og Slesvig tages med; mængden af engelsk arkivalsk materiale fra 1500-årene mere omfattende. Det er da med erkendelse af
opgavens størrelse med mere end almindelig interesse, man fordyber sig i dette
kolossale bind. For kolossalt er det smukt, omend noget monotont trykte bind.
Selv når man ser bort fra register, bibliografi og et statistisk tillæg, der belyser
prisudviklingen for landbrugsvarer og do. lønninger 1450-1649, alt yderst nyt
tigt, bliver der dog over 800 sider tilbage af egentligt læsestof. Fremstillingen er
ganske vist oftest levende; der er ingen germansk filosofi, som tvinger læseren
ind i mer eller mindre kunstige terminologier; men der er et væld af detaljer,
oftest interessante og fængslende; de giver blot ikke sjældent fremstillingen et
flimrende præg, der gør det vanskeligt at finde de hovedlinjer, man trods al
uvilje mod generalisationer dog må have. Bindets omfang er utvivlsomt så
vældigt, at mange ikke vil kunne kapere det, og nogen egentlig opslagsbog er det
tilmed ikke, selv om de enkelte afsnit i og for sig er vel disponeret.
Bindet har mrs. Joan Thirsk, lærer i økonomisk historie ved Oxford Universitet,
som »editor«, hvilket måske her snarere bør gengives som udgiver end som
redaktør; fruen har selv skrevet store og vigtige afsnit, således det indledende,
på mange måder banebrydende, om Englands forskellige egne opdelt efter land
brugsudnyttelse (farming regions kaldes de), om agerbrugsteknik i vid forstand
(herunder kornsorter o. m. a.), om enclosure (indhegning med adskillelse fra fæl
lesjord) og om sammenlægning af landbrugsjord (engrossing). De øvrige afsnit
er skrevet af historikere, hvis navne er mindre kendte her i landet. Det er kapit
ler om jordens ejere (krone, adel og bønder, kirke), om landarbejdere, om af
sætningen af landbrugsvarerne, om disses priser og landbrugernes indtægter og
udgifter. T il slut kommer dumpende fremstillingen om de forskellige jordbru
geres boliger, fra lordens til landarbejderens.
Det er givet, at der må være fejl og ufuldkommenheder her og der. Selv om
medarbejderne har foretaget studier i arkivmasserne for at rydde op, stand-
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ser forskningen ikke op med fremlæggelsen af resultaterne i bindet her. Det
forudses, at grænserne for de ovenomtalte farming regions må revideres i lyset
af mere detaljerede lokale undersøgelser, og det påpeges, at f. eks. grænserne
for de kgl. skove ikke har kunnet fastlægges med sikkerhed; det kan altsam
men ikke undre.
M an betages, i første omgang endda stærkt, af arbejdet, af dets omfang og
detailrigdom; men nogen irritation indfinder sig efterhånden, så man spørger, om
fremstillingen dog ikke kunne have været gjort noget lettere tilgængelig, mere
overskuelig. Det er næppe nogen god idé at begynde et sådant værk med 4.
bind, tiden 1500-1640; for det bliver jo nødvendigt at gribe tilbage i tiden
forud og antyde linjer, der lettere og formentlig bedre kunne have været belyst
ved en henvisning til fremstillingen i de foregående bind. For en dansk læser
er det også besværligt med de særlige afsnit om Wales med særlige forfattere;
tilmed oplyses det (s. 357), at fysisk set er der meget få elementer i den walisiske
bosættelse, som ikke findes i de britiske højlandsegne, ligesom grænsen mel
lem England og Wales ikke ubetinget danner skel, hvis man vil udsondre de
specielt walisiske træk i jordbesiddelsen; iøvrigt må det tilføjes, at de walisiske
afsnit ofte er mere overskuelige end de engelske.
Forskeren kan vel også glæde sig over den vidt drevne bevisførelse for frem
stillingen, der ligger i mængden af kildehenvisninger, ofte endog til utrykt
materiale, der findes i fodnoter på næsten hver side; men måske havde det været
mere rimeligt i højere grad at anbringe diskussioner her; det kunne nu og da
have lettet tekstens overskuelighed.
Det kan vel også spørges, om en indgående skildring (o. 125 s.) af afsætnings
forholdene for landbrugsprodukter er en naturlig del af en agrarhistorie; for
udgiverne, der vil skrive »landets« historie, har der næppe været tvivl; andre
kunne vel mene, at man her er ovre i handelshistorien. Det er for resten blevet
et godt afsnit, men spækket med detaljer; her er der oplysninger om hver by,
hvor der ugentligt holdtes markeder; deres beliggenhed vises på kort med ved
føjede oplysninger; og de store markeder (fairs), der holdtes en gang eller to
om året og ofte uden for de byer, der havde ugentlig torvedag, behandles.
Handelen mand og mand imellem bliver heller ikke glemt; i 1600-årene bli
ver kroerne ofte centrer for denne friere handel, der o. 1640 havde skabt et
korps af omrejsende, ofte upopulære købmænd; spændende bliver det, når der
antydes linjer fra disse handlende over til de religiøse oprørere (independenterne),
der netop nu slår igennem.
Mere naturligt føles vel et afsnit (på 100 s.) om priserne på landbrugspro
dukter, om landbrugets afkastning og om dets afgifter. Hovedlinjen ligger helt
klar, hvad prisudviklingen angår; der er fra o. 1500 en langvarig, til tider stærk
stigning i prisniveauet, stærkere for landbrugsvarerne end for andre varer; forfat
teren (Peter Bowden) vil ikke alene forklare denne inflation ved møntforrin
gelse eller ved den øgede tilførsel af ædle metaller fra Latinamerika, men går
ud fra, at en befolkningsforøgelse 1450-1650 på 75-100 % ligger bag; det
statistiske
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er dog
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Givet
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imidlertid, at lønningerne for landbrugsarbejderne stiger mindre end priserne på
landbrugsvarer. Afsnittet er fyldt med tanker og oplysninger, der ikke letter over
blikket; men der er mange æggende iagttagelser. Den konklusion, der afslutter
afsnittet, trækker først og fremmest jordejernes stilling op, og den forbedredes
afgørende i tiden 1580-1620 (og tildels også i årene derefter) på bekostning af
lønmodtagerne såvelsom af fæstebønderne.
Bindets sidste store afsnit omhandler bygningerne; de er først delt mellem
England og Wales; det engelske er stærkt leddelt efter befolkningens forskellige
klasser (højadel, gentry, sognepræster, bønder, håndværkere og landarbejdere);
det fremmer ikke det kronologiske overblik. Det er logisk, at slotte og herre
gårde tages med, og forfatteren vil rigtigt se på dem som sociale snarere end
som

arkitektoniske

produkter,

og finder,

at han

netop

må

begynde

ved

samfundets øverste lag, om ikke for andet, så fordi ideerne om komfort og
bekvemmelighed netop i denne periode siver hurtigere ned i befolkningen end på
noget tidligere tidspunkt. Om præsteboligerne virkelig har fortjent et særskilt
kapitel, kan vist betvivles — sognepræsternes økonomiske forhold var meget varie
rende - men disse boliger er de bedst belyste i landsbyen og får derved en nøg
lestilling - og det er da også et argument. Udviklingen i Wales belyses samlet i
kronologisk fremstilling. Der er mange snit og tegninger i disse bygningsafsnit,
som formentlig vil kunne glæde de specielt interesserede; de hjælper til ved gen
nemlæsningen af disse ikke altid let fordøjelige kapitler, hvori der dog nu og
da ses gnister, som når det under skildringen af de store huses (slottenes) udvik
ling påpeges, at der fra o. 1575 sker en revolutionær ændring i bygningsindret
ningen med indførelsen af en halvkælderetage (semi-basement), hvortil tjener
skabet relegeres, og fra hvis halvmørke dets fåtallige efterfølgere først i vor tid
er dukket frem.
Ofte tales der nu til dags om at sætte mennesket i centrum, og The British
Agricultural Society stiftedes for at bringe alle dem sammen, der var interesse
ret i agerbruget som en på en gang levende og samtidig en historisk proces; her
skulle den praktiske landmand kunne mødes i fælles interesse med de lærde for
skere. M an kunne have tænkt sig, at en sådan forsamlings intentioner kunne
have beåndet det anmeldte produkt, så det fik et sådant menneskeligt præg. Det
forekommer ikke anmelderen, at mennesket er kommet ind her som midtpunkt.
Der savnes et centralt afsnit om landsbyerne i de forskellige former med deres
vedtægter og liv i det daglige; der er også kun spredte oplysninger om fæste
forholdene og jorddyrkemes forhold i det hele til jordejerne, og der er, når det
nu engang er la n d e ts beboere i forskellige afskygninger, der skildres, for
lidt om landbefolkningens bierhverv (det s. 425-29 forekommer ikke fyldest
gørende, og det andetsteds anførte - se registeret - heller ikke). Måske er det
emner, der er henlagt til bindene forud for bind IV.
Det var anmelderens tanke ved at få dette store værk frem til anmeldelse i
tidsskriftet her, at det måske kunne blive inspirerende for danske, der arbejder
med tilsvarende emner. Det kan det også på mange måder blive i det mere
detaljerede, men ikke i sin hovedopbygning, hvor værket i for høj grad er blevet
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en samling afhandlinger, der nok støtter sig til hinanden, men som ikke er ble
vet nogen samlet helhed. Det skal blive interessant at følge den videre udvikling
af dette store projekt, der ikke i det foreliggende bind har opfyldt anmelderens
måske for højt spændte forventninger.
C . R is e H a n s e n

Træskoslaget ved Køge
E. O. A. H E D E G A A R D : K R I G E N P Ä S J Æ L L A N D
sens fo r la g , H e ls in g ø r 19 7 0 .

1807. P o u l A . A n d e r 

1 5 8 s. m e d m a n g e b ille d e r o g 3

k o rts k its e r. 4 0

kr. p lu s m o m s.

Det skal indrømmes, at det er et bedrøveligt kapitel i Danmarks krigshistorie,
den energiske forfatter, premierløjtnant Hedegaard har besluttet at tage op. Han
har ikke villet fortælle historien om Københavns belejring endnu engang, og det
forstår man så godt, når man tænker på den udførlige litteratur herom. Han har
i stedet for koncentreret sig om de begivenheder, der udspillede sig på Sjælland
i forbindelse med belejringen, det vil sige de sjællandske landeværnsbataljoners
kamp mod dele af den engelske besættelsesmagt i august 1807.
De sjællandske krigsbegivenheder har været fortalt før, især af J. von Ræder
og H. J. Blom, begge officerer. Deres skildringer udkom i 1845 i den anførte
rækkefølge. Siden er de samme begivenheder blevet aktmæssigt belyst gennem
C. Th. Sørensens kildesamling:

Meddelelser fra Krigsarkiverne, bindene II-

III, Kbh. 1885-88. Andet primært arkivstof har også kunnet drages ind i skil
dringen, således at forudsætningerne for en revideret fremstilling af handlingsfor
løbet må siges at have været tilstede.
Der er også kommet en relativ fyldig skildring ud af det. Men det forekom
mer rigtignok anmelderen, at det mest er udenomsstoffet, der optager pladsen.
Der er således en forholdsvis lang biografi af det sjællandske forsvars leder,
general Castenschiold, der egentlig forekommer ret irrelevant i denne sammen
hæng. Den kunne have været kogt ned til, at Castenschiold var uegnet til sin
kommando, da han var for gammel (72 år), uerfaren i felten og ensidig i sin
uddannelse (kavalleriofficer). M en det gør Hedegaard ikke, for Castenschiold er
i forfatterens øjne blevet en slags helt. T il gengæld må generalens energiske
medarbejder generalmajor Oxholm nøjes med en biografi, der er indskrænket til
en billedtekst.
Som rimeligt er, lægges der op til en skildring af landevæmets udvikling fra
dets oprettelse den 19. jan. 1801. Herunder falder der indledningsvis (s. 38)
nogle højst besynderlige bemærkninger om dansk hærvæsen, som synes at
antyde, at den fremadskridende fordanskning af hæren i slutningen af 1700-årene
helt er gået forfatteren forbi. Der indførtes som bekendt dansk kommandosprog
allerede i 1772. Dette er dog mindre mærkværdigt, når der i noterne henvises
til et værk af A. Larsen om Kalmarkrigen fra 1889. M å det være tilladt i ste-
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det at henvise til den solide Rochstroh, der konkluderer, at »fra 1804 var
hæren, enkelte afdelinger undtaget, udelukkende national, udskreven«. Samtidig
er vel hermed også bemærkningen (s. 10) om mere eller mindre anløbne indivi
der selv blandt de højeste officerer manet i jorden. Denne kan måske i nogen grad
dække den støvlet-tid, P. F. Rist skrev om i 1889 og hvortil der henvises, men
den hører ikke hjemme i 1807.
Det havde været interessant at få en grundig gennemgang af landeværnets ud
dannelse i perioden 1801-07. Heri svigtes vi dog ganske, idet vi blot hører om
de bekendtgørelser fra 1801, der allerede er almen kendte fra trykte kilder. Så
følger der en kritik af landeværnets bevæbning, som efter anmelderens me
ning skyder langt over målet. Det går således hårdt ud over landeværnsgevær
m/1801. Kritiken er imidlertid baseret på et meget spinkelt grundlag og ikke
uden alvorlige fejl. Det er således misforstået at tro (s. 45), at forladegevæ
rer med cylindrisk (X konisk) fænghul fik fængkrudt fra flaske eller horn. Man
havde allerede på dette tidspunkt benyttet papirpatroner i over 100 år, og fra
dem udhældtes der først krudt på panden inden resten af krudtet benyttedes som
ladning. Det var kun jægertropperne, der benyttede krudt-flaske eller -horn,
da de skulle kunne variere ladningens størrelse. Hertil kan så føjes, at det
blot var infanterimusket m/1794, der havde det moderne koniske fænghul, der
senere opgaves igen, men både gevær m/1774 og 1791 var i rigelig mængde i
brug i liniehæren i 1807. Der er ingen forargelse behov p. g. a. landeværnsgevær
m/1801, hvoraf der fremstilledes godt 10.000 stk.
Det fremgår da også af Hedegaards videre fremstilling, at landeværnets stør
ste problem ikke var våbnenes gammeldags konstruktion, men manglen på
dem. Her skjuler sig et interessant spørgsmål, da der stod i forordningen af
1801, at våbnene skulle opbevares i garnisonsstæderne, hvad der for den sjæl
landske øgruppe ville sige Køge, Næstved, Korsør, Roskilde og Slagelse, når der
ses bort fra København og Kronborg, der snart isoleredes fra det øvrige Sjæl
land. Kronprinsen mente endog i 1801, at våbnene skulle opbevares ved hvert
kompagnis alarmplads, hvilket må siges at være rimeligt ikke mindst af hensyn
til forsvaret af Lolland-Falster og Møen. Det havde været en undersøgelse værd
at få konstateret, hvordan den nævnte mangel er opstået, og hvormeget der
har været om den. Hedegaard kan formodentlig ikke mene, at landeværnets ca.
5.000 mand ved Køge kun har rådet over de 2.634 regulære militærgeværer,
som det lykkedes at få ud fra København. Hvis ikke, har han undladt at tage et
vigtigt problem op. Sagen er da også, at det kan konstateres, at der udleveredes
3.223 geværer til det sjællandske landeværn i 1801, og deraf returneredes til K ø 
benhavns arsenal tilsyneladende kun een bataljons våben (højst 600 stk.). Når
hertil lægges de våben, som det rent faktisk lykkedes at få ud fra København
inden belejringen, nemlig 2.634 geværer, så må man vel undre sig over den så
meget omtalte musketmangel. T il 11 fuldtallige landeværnsbataljoner skulle der
nemlig efter arsenalets målestok bruges ialt 5.280 geværer. Har landeværnsgevæ
rerne været forsømt ude i kompagnierne, har de været indsendt til reparation
i København eller hvad? Det er kedeligt, at vi intet svar får herpå.
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Trods flere nedsættende bemærkninger om hvervede tropper må Hedegaard
dog konstatere, at de engelske styrker var det sjællandske landeværn taktisk langt
overlegent - og deri har han så sandelig ret. Det er imidlertid at falde i den mod
satte grøft, når han (s. 68) vil give læseren det indtryk, at landeværnet var et
mere eller mindre tilfældigt sammenskrab af bønder. Det var der jo ikke tale
om. Det bestod af hjemsendt udtjent mandskab fra liniehæren; hvorfor det en
gang havde været hele uddannelsen igennem. Det var ældre folk bevares, og de
var kommet noget på afstand af soldaterlivet. M en havde der ikke været en
tidligere militær skoling at bygge på, havde enhver taktisk optræden med
landeværnet simpelthen været umulig ved Køge. Det er således ikke i mangel på
uddannelse alene, at man skal søge grunden til nederlaget ved Køge den 29.
august 1807.
Forfatteren fremhæver med rette, at landeværnet led meget af dårlig disciplin,
og det lige fra de første mønstringer. Dette synes især at have præget mand
skabet fra de sydlige øer, påvirket af folkenes ønske om at forsvare deres egen,
truede hjemstavn. Den bedste modvægt imod dårlig moral i en militær afde
ling, har altid været et talstærkt og veluddannet befalingsmandskorps. Det havde
været interessant at få at vide, hvor mange befalingsmænd, der deltog i lande
værnets bedrøvelige

kamp ved Køge.

Herved

havde vi

måske hørt

noget

nyt og væsentligt om emnet. Desværre oplyses vi kun om forordningens ordlyd
fra 1801, hvorefter hvert kompagni (150 md). skulle have 3 officerer og 12 un
derofficerer.
Det er indlysende, at englænderne omkring København ønskede at udslette
den trusel i ryggen, som de måtte mene, at Castenschiolds landeværnsstyrker
betød. Uheldigt for vor general var det unægteligt, at denne opgave blev lagt i
hænderne på en mand som Wellesley (den senere Wellington). M en det var dog
helt Castenschiolds egen fejl, at han lod det komme til kamp i en så ufordelag
tig position og på et altfor tidligt tidspunkt. Castenschiolds energi og gode hold
ning både før, under og efter slaget kan ikke udviske indtrykket af en mand,
der ikke var sin opgave voksen. Det er derfor svært for anmelderen at se nogen
anledning til at give ham (og Oxholm) en mere fremskudt plads i dansk krigs
historie, således som forfatteren foreslår.
Selve slaget ved Køge den 29. august er meget udførligt og godt beskrevet
ved hjælp af stort set kendte, trykte kilder. Udfaldet var højst bedrøveligt, idet
der faldt ca. 150 mand, medens ca. 1160 mand gjordes til fanger. De sidste
havde nær måttet friste en sørgelig skæbne, idet englænderne truede med at sen
de dem til fangeskibene i deres hjemland. Så galt gik det heldigvis ikke, men
truslen kan såmænd have været drøj nok. Efter Københavns kapitulation blev
fangerne hjemsendt.
Der må naturligvis stilles samme krav til krigshistorisk forskning som til
andre historiske forskningsgrene. Det betyder blandt andet, at historieskrivnin
gen må baseres på studiet af primære kilder og/eller på de bedst funderede
fremstillinger. I det foreliggende arbejde er der som påpeget syndet en del imod
dette princip. Heller ikke alt billedmaterialet er lige velvalgt, således er f. eks.
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forsidebilledet meget langtfra samtidigt. N år der alligevel er kommet en an
meldelsesværdig bog ud af det, skyldes det først og fremmest forfatterens
ildhu og gode fremstillingsevne.
F . A sk g a a rd

Krigen 1864
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Da oberstløjtnant Jens Johansen i 1938 udgav bogen: Hæren ved Danevirke
1864, der var 2 bind af hans trilogi om krigen, motiverede han sit værk med,
at Generalstabens grundlæggende arbejde om samme emne (fra 1890) havde
været hæmmet af hensynet til endnu levende personer. Desuden var der iflg. for
fatteren kommet meget nyt kildestof til, således at der var al grund til at bear
bejde emnet påny. En lignende grund har ikke foreligget for ovennævnte tre
forfattere. De har fortalt historien om 1864 p. g. a. 100-årsjubilæet, og det er
jo en noget anden sag. Her burde meningen være at skrive en letlæselig bog,
der kunne indføre et bredt publikum i denne væsentlige, historiske begivenhed.
Efter anmelderens mening er dette ikke lykkedes i synderlig grad.
N år det er glippet for de tre militære forfattere at skrive en rigtig og rimelig
jubilæumsbog, hænger det blandt andet sammen med, at oberst Björke har
sprængt en naturlig begrænsning for fremstillingen. Den 88 siders lange, politiske
indledning virker, hvor velskrevet den end er, meget trættende og uvedkom
mende. Det samme gælder til en vis grad den 27 siders gennemgang af befæst
ningsanlæggene, der begynder med Thyra Danebod. Det er overalt tydeligt, at
der har manglet en hovedredaktør til at holde de ivrige specialister i tømme.
Det er anmelderen velbekendt, at de tre forfattere har brugt megen energi
på at gennemarbejde det store, primære kildemateriale. Det er derfor en skam,
at de har fortsat deres militære forgængeres uvane med at udelade enhver kilde
angivelse. Det er en misforståelse at tro, at en fremstilling bliver mere populær af
det. Forfatterne har derved forspildt en mulighed for at gøre bogen til en
landvinding i så henseende. Og læseren føler sig svigtet i den forstand, at han
holdes i uvidenhed om, hvorvidt fremstillingen byder på noget nyt.
N år man læser den digre bog, kommer man mest af alt til at tænke på en
omhyggelig genfortælling. Om alle detaljerne har været nævnt i tidligere frem
stillinger, er det næppe ulejligheden værd at efterforske. Derimod kan man ikke
undgå at bemærke, at flere af afsnittene har en tydelig tendens, der går i ret
ning af at lægge et større ansvar for krigens skæve gang på politikerne end hid
til. Oberst Björke hæfter sig således stærkt ved mellemkrigstidens manglende mi
litære forberedelser på fæstningsvæsenets område, og major Norrie sekunderer
ham i afsnittene vedrørende hærvæsenet. Herved svækkes de to forfatteres kriti-
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ske sans overfor selve krigsførelsen, hvad der absoulut ikke kan regnes for no
gen vinding.
Det kan i denne sammenhæng være ganske lærerigt at sammenligne Krigen
1864 med oberstløjtnant Jens Johansens ældre bøger om samme emne. Lad os
fx. se på deres vurdering af overgeneral de Meza. Jens Johansen fremhævede
det fejlagtige i at udnævne en 72-årig gamling til overgeneral, selvom der stod
en vis nimbus om ham. Det røbede sig da også straks, at overkommandoen udvi
ste en beklagelig passivitet, som meget tidligt gjorde en tilbagetrækning fra
Danevirke nødvendig. De Meza søgte ikke at indgive soldaterne selvtillid ved
samvær med dem, ej heller inspirerede han dem ved sit eksempel. Og hans
inspektionsridt den 4. febr. (det første han foretog) røbede total mangel på psy
kologisk sans ved behandlingen af de højere førere. De Meza syntes også at
være uden forståelse for den folkelige reaktion på hans militære dispositioner,
specielt beslutningen om Danevirkes rømning uden kamp. På denne baggrund
konkluderede Jens Johansen, at de Meza ikke havde løst sin opgave, og at han
med rømningen havde medvirket til at nedbryde ånden i hæren.
I modsætnig hertil synes major Norrie helt at overse de omtalte mangler hos de
Meza som overgeneral, og han afsvækker i sin fremstilling de Mezas uhel
dige optræden under inspektionen om formiddagen den 4. februar. Han går
ligeledes let hen over de Mezas kringlede optræden på krigsrådet senere på
dagen, hvor Danevirkes rømning vedtoges. Norrie tilbageviser ikke med argumen
ter Johansens kritik, men fastslår frimodigt og unuanceret, at de Meza handlede
ret, da han (sammen med krigsrådet) besluttede rømningen. Det er således
ikke uden logik, når Norrie vender sig skarpt imod krigsministeren, oberst
Lundbye, der foranledigede de Mezas tilbagetræden fra sin høje post. N u mener
næppe nogen, at Lundbye gjorde en god figur som minister, hverken dengang eller
senere, men Norrie søger ikke tilstrækkelig energisk at forstå situationen, som
den så ud fra politisk side. Det er nemlig klart nok, at man ikke udnævner en
overgeneral, for at en politiserende oberst som Lundbye skal føre krigen; men
det er heller ikke ukendt, at man ikke bør overlade en krig til generaler alene.
Det er et fornuftigt samarbejde, der skal til. A t dette manglede, skyldtes næppe
udelukkende politikerne.
Det er klart, at nødvendige bevillinger til et forsvars opbygning øger udsig
terne til et heldigt resultat af en krig. Det er ligeså klart, at uvedkommende ind
blanding i krigsledelsen svækker denne. M en man må ikke af den grund glem
me, at kampens udfald også afhænger af overkommandoens dygtighed, og i
den henseende var der intet at prale af hverken ved Danevirke eller Dybbøl, på
Als eller i Nørrejylland. Det ville have været forfriskende, om forfatteren i sam
menhæng hermed havde kigget lidt på datidens militære avancementssystem.
Det var dog det, der skulle sikre de bedste folk i ledelsen. Her synes der at have
manglet noget. Man mærker sig f. ex. tilfældet Charles Beck. Hans optræden
under Treårskrigen havde været stærkt kritiseret af en så fremragende mand
som Læssøe. Efter mange års stabsarbejde blev han oberstløjtnant og chef for
1. regiment i december 1863, skønt endog han selv anså sig for uegnet til
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denne post. Dette viste sig med al tydelighed at være rigtigt i kampen ved Sankelmark, hvad der imidlertid ikke hindrede ham i at optræde højst illojalt over
for overgeneralen, som han officielt angreb i en avisartikel. Det fik dog ingen
følger for oberstløjtnant Beck. Desværre må man sige, når man tænker på
hans uforsvarlige handlemåde ved Lundby den 3. juli, der kostede hans kom
mando 28 faldne. Ikke desto mindre befordredes han året efter til oberst.
M ed et sådant udvælgelsessystem forædler man ikke et officerskorps.
Der var dog et lyspunkt i krigen: slaget ved Helgoland den 9. maj. Det er
måske derfor, at den marinehistoriske forfatter, kommandørkaptajn Kiær er
mindre bitter overfor politikerne end hans to landmilitære kolleger. T il gengæld
er han med rette nok så kritisk overfor de sømilitære dispositioner. Han anker
således over marineministerens fordeling af skibe på de to Østersø-eskadrer, hvor
orlogskaptajn M uxoll i vest fik for få skibe i forhold til sin opgave. Det
skyldtes ministeren, orlogskaptajn O. H. Ltitkens manglende blik for betydnin
gen af flådestøtte til hæren på Dybbøl og Als. Den samme mangel havde
også tilfølge, at han bibeholdt M uxoll som vesteskadrens chef, skønt orlogs
kaptajnen manglede evne og vilje til samarbejde med hærens overkommando. Det
gjorde bestemt ikke sagen bedre, at M uxoll i påfaldende grad også manglede
kampånd.
Forøvrigt slutter Kiær sig til dem, der utvivlsomt med rette mener, at orlogs
kaptajn Suensons glorie er lige lovlig blankpudset. Stråleglansen skyldtes nok i
nogen grad, at folket efter Danevirke og Dybbøl hungrede efter en sejr. Der
med er naturligvis ikke sagt, at det ikke var en smuk bedrift, de tre danske skibe
øvede ved Helgoland. Men Suenson begik den fejl, at han efter træfningen for
lod kamppladsen, førend våbenstilstanden trådte i kraft. Derved gik han sand
synligvis glip af en god lejlighed til at ødelægge fjendens søstridskræfter - og
dette var hans egentlige opgave.
Det forekommer anmelderen, at Krigen 1864 kun føjer lidt nyt til vor viden
om den skæbnesvangre krig. Bogen virker noget ensidig i sin placering af
ansvaret for krigens skæve gang, og den er unødig lang og detaljeret. Dens
styrke ligger i, at den er forfattet af militærhistoriske fagfolk, og dens berettigelse
kan søges deri, at de tidligere og bedre arbejder om krigen forlængst er udsolgt.
F . A s k g c ia r d

Levestandarden i København i det 18. århundrede
P O U L T H E S T R U P : T H E S T A N D A R D O F L I V I N G IN C O P E N H A G E N
1730-1800. S k r if t e r f r a K ø b e n h a v n s U n iv e r s it e t s in s t it u t f o r ø k o n o m is k h is t o 
r ie n r. 5, i k o m m is s io n

hos G . E . C .

G a d s F o r la g , K ø b e n h a v n

19 71 , 3 0 2 s.

3 4 ,5 0 k r.

Tilfredsstillelse af menneskelige behov i en verden, der er præget af knaphed,
er udgangspunktet for den økonomiske videnskab, og undersøgelser af, hvorle
des denne behovstilfredsstillelse er sket til forskellige tider, må derfor være et
centralt emne for den økonomiske historie.
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Direkte målinger heraf kan ske gennem levestandardsundersøgelser, der i
nutidens samfund foretages på to niveauer, dels som et gennemsnit for et helt
lands indbyggere, hvor fremgangsmåden normalt er den, at man finder national
produktet - evt. forbruget - pr. indbygger, en metode, der ser bort fra forskelle
mellem de enkelte samfundsklassers forhold, dels ved for mere ensartede grup
per at foretage undersøgelser af den faktiske indkomst og sammensætningen af
forbruget i enkelthusstande. Den sidstnævnte type undersøgelser ligger i Dan
mark til grund for f. eks. beregningen af det lønregulerende pristal.
For ældre perioder må man i princippet anvende samme typer af analyser,
men forholdene vanskeliggøres her i høj grad af et ufuldkomment talmateriale,
og for tiden før 1900 er antallet af sådanne undersøgelser her i landet da også
yderst begrænset — som vigtige undtagelser kan dog nævnes Jørgen Pedersens
bog fra 1930 om »Arbejdslønnen i Danmark ca. 1850-1913« og V. Falbe H an
sens

beregninger

i

»Stavnsbaands-Løsningen

og

Landboreformerne«

fra

1889. I udlandet - især i England - har der derimod i den sidste snes år været
ført

en

livlig

diskussion

om

mulighederne

for

at

få

belyst

ændringerne

i levestandarden - specielt arbejderklassens - under den industrielle revolution
omkring år 1800, hvor der er fremdraget værdifuldt talmateriale og udviklet for
skellige indirekte metoder til at belyse udviklingen.
Med Poul Thestrups bog foreligger der nu en værdifuld afhandling, der tager
parallelle problemer op for Danmarks vedkommende, idet man her får talmæs
sige udtryk for udviklingen i levestandarden i København i største delen af det
18.

århundrede,

baseret

både

på

beregninger

over

gennemsnitligt

forbrug

pr. indbygger og detailundersøgelser for enkeltgrupper.
Bogen indledes med en kort diskussion af hvilke faktorer, der kan tænkes
at indgå i et levestandardsbegreb, idet der baseret på FN-materiale gøres op
mærksom på, at ikke blot føde, klæder og bolig udgør en del af levestandarden,
men at denne tillige omfatter en række miljøfaktorer som fritid, arbejdsforhold
m. v., en opfattelse, der er i fuld overensstemmelse med moderne nationaløko
nomisk tankegang. Stillet over for vanskelighederne ved at finde egnet talma
teriale til at belyse de sidstnævnte faktorer, indskrænker bogens efterfølgende
kapitler sig dog til at undersøge tre »levestandardsmål«, 1) forbruget af levneds
midler, 2) udviklingen i realløn og 3) sundhedsforhold.
I afsnittet om forbruget af levnedsmidler beregnes for hvert af årene 17301800 dels Københavns samlede forbrug af levnedsmidler på grundlag af kon
sumtionsstatistikken, dels antallet af indbyggere på grundlag af folketællingerne
og kirkebøgernes dåbslister.
Konsumtionsregnskaberne,

der

indeholder

et

omfattende

materiale

over

mængden af levnedsmidler, der indførtes til byen eller blev malet af byens møl
ler,

bliver i bogen underkastet et meget indgående kildestudium.

Forfatte

ren har herved og ved de i en lang række bilagstabeller offentliggjorte talserier
stillet et betydningsfuldt materiale til rådighed i en overskuelig form også for
fremtidige studier.
Større problemer rejser sig imidlertid, når der skal foretages en sammenregli
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ning af det samlede forbrug, idet flere serier er ret ufuldstændige og må rekon
strueres ved antagelser ud fra den kendte udvikling i tidligere eller senere år.
Det er et positivt træk ved bogen, at forfatteren søger at tage hensyn til disse
skøn ved at beregne en usikkerhedsmargin, men det kan i enkelte tilfælde være
vanskeligt at se en begrundelse for, hvorfor en given størrelse på en usikkerheds
faktor vælges, jf. f. eks. side 42, hvor en vurderet import via toldboden uden
nærmere forklaring gives en fejlmargin på + 40 % .
Københavns indbyggertal, der kun kendes for enkelte år fra folketællin
gerne, beregnes for de øvrige år ud fra antallet af døbte, idet der regnes med
en

konstant

fødselshyppighed

(antal

fødte/døbte

pr.

1000

indbyggere)

på

3 4 % . Denne metode, der allerede anvendtes af de tidligste befolkningsstatisti
kere i det 18. århundrede, har vist sig at være ret upålidelig, da overdødeligheden
i dårlige høstår og epidemiår ikke rammer aldersklasserne ensartet, således at
antallet af kvinder i de fødedygtige aldre kan svinge forholdsvis meget i forhold
til den samlede befolkning, hvorved også fødselshyppigheden ved uændret frugt
barhed vil svinge. En del af denne usikkerhed kommer forfatteren dog ud over
ved at regne med 7-års glidende gennemsnit (d. v. s. at årets tal er et gennem
snit af det fundne tal for året selv og de tre foregående og tre efterfølgende år)
og indrømme en fejlmargin i tallene på + 10 %. Det må dog medgives forfatte
ren, at med vort nuværende kendskab til den københavnske befolkningsudvik
ling kan man næppe tænke sig nogen metode, der vil give et bedre resultat.
På grundlag heraf kan man nu finde det gennemsnitlige forbrug pr. ind
bygger af forskellige levnedsmidler, og et samlet udtryk fås ved at beregne lev
nedsmidlernes kalorie- og proteinindhold.
T il at vurdere disse tal ville det have været ønskeligt, om der var foretaget en
sammenligning med andre undersøgelser af samme art på dansk og udenlandsk
materiale. Tallene ligger i underkanten af de af Marcus Rubin for tiden omkring
år 1800 angivne.1 Det kan dog uden sådanne sammenligninger ses, at det bereg
nede

kalorieforbrug

pr.

indbygger

pr.

dag

har

en

sådan

usikkerhed,

at

det for de fleste år vil være muligt at have såvel det nuværende danske som det
nuværende indiske daglige kalorieforbrug inden for usikkerhedsgrænserne, hvor
ved værdien af de vundne resultater naturligvis indskrænkes. Forfatteren er sig
denne mangel ved bedømmelsen af det s a m le d e forbrug bevidst og mener i ste
det, at man med større sikkerhed kan bedømme æ n d rin g e n i kalorieforbruget fra
år til år af hans tal, idet en række usikkerhedsfaktorer her vil glide ud, fordi
de trækker alle årenes tal i samme retning. Det er dog et spørgsmål, om fej
lene i de årlige ændringer ikke i nogen grad undervurderes, idet udsving i høj
grad vil blive dæmpet ved brug af glidende gennemsnit, således som det er sket
ved angivelsen af befolkningens størrelse, og det er da mest sandsynligt, at fej
len i de årlige ændringer for visse enkeltår kan overstige de angivne fejlgræn
ser. Hvor stor fejlen er, kan man få et indtryk af ved for hvert år at sammen
ligne det årlige fald i Københavns befolkning efter Thestrups beregninger med
1 Marcus Rubin: 1807-14, 1892, side 148 f.
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Figur 1: Nettoindvandringen til København beregnet som forskellen mellem Thestrups
tal for befolkningsstigningen og den naturlige tilvækst.

forskellen mellem antallet af døbte og begravede i hovedstaden i det pågældende
år. Forskellen mellem disse to tal skulle, hvis beregningerne er rigtige, angive
nettoindvandringen til København fra ind- og udland. Denne vandrings omfang
er indtegnet i figur 1. Det ses heraf, at vandringerne - stadig under forudsæt
ning af, at beregningerne er rigtige - skulle have været stærkt svingende fra år
til år, hvilket forekommer rimeligt. Der skulle desuden i enkeltår netto være sket
en udvandring fra byen. Dette kunne måske tænkes at være tilfældet, hvis der
var tale om epidemiår med flugt fra smittefaren, men næsten alle de store »ud
vandringsår« forekommer i år med stærkt aftagende dødelighed, hvilket tyder
på, at fejlen ligger i beregningsmetoden. Netop fejl af denne type vil virke pro
centvis stærkt ind på ændringen i kalorieforbruget pr. indbygger fra år til år.
I det efterfølgende hovedafsnit søges et udtryk for reallønsudviklingen for for
skellige arbejderkategorier. Hertil benyttes et prisindeks på 16 vigtige varer, der
tillægges vægte i forhold til det gennemsnitlige forbrug pr. indbygger i 1731, og
priserne på disse varer, som de findes i magistratens officielle priser og prisku
ranterne. Indekset vil nok i nogen grad overvurdere prisudviklingen i år med
store prisudsving, idet der tillægges priser på årets dyreste årstider samme
vægt som de billigste, hvorved der ikke tages hensyn til muligheden for at have
lagre fra billigere perioder til dyre, eller til, at tilførslerne har været særlig
små, når priserne var høje. Som helhed viser prisindekset, som det kan ven
tes med tidens stærkt svingende kornpriser, et meget ustabilt forløb med højde
punkter i 1749, 1758, 1765, 1771, 1786, 1795 og 1799.
Den anden komponent til beregning af reallønsudviklingen er et pengelønsinli*
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deks, hvor alene Københavns kæmnerregnskaber har kunnet give et tilstrække
ligt fyldigt materiale til at opstille en tidsserie for daglønnens udvikling. Der reg
nes nu med en vis gennemsnitlig sæsonarbejdsløshed baseret på magistratens
lønudbetalinger,

hvorved

der

ses bort

fra

konjunkturarbejdsløshed

og mu

ligheden for, at de kommunale arbejdere i vintertiden kunne finde alterna
tivt arbejde andetsteds eller modtage sociale ydelser.
Endelig beregnes reallønsudviklingen på normal vis som forholdet mellem
pengeløns- og prisindeks. Med de store prisudsving forekommer der også store
udsving i reallønnen for den undersøgte periode fra år til år, og heller ikke lang
tidsudviklingen viser nogen entydig tendens, idet man, når reallønnen i 1731 sæt
tes til 100, får følgende billede:
1731-40 (gennemsnit):

93,1

1741-50 (gennemsnit):

77,6

1751-60 (gennemsnit): 108,1
1761-70 (gennemsnit):

94,8

1771-80 (gennemsnit):

98,4

1781-90 (gennemsnit):

85,4

1791-99 (gennemsnit):

92,0

I et tredje hovedafsnit søges endelig et mål for levestandardsudviklingen ved
at se på aldersfordelingen blandt de døde i Helligånds sogn. Tankegangen er den,
at samfund med lav levestandard er karakteriseret ved stor børnedødelighed,
mens en højere levestandard ændrer mønstret mod en større andel af ældre
blandt de døde. Ved derfor at se på hvor mange procent af de døde, der er
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over en vis alder - her 50 år - skulle man få et »levestandardsmål«, den såkaldte
P-indikator. Metoden, der er udviklet af W H O , vil nok især være velegnet til at
måle langtidsudvikling eller til at foretage sammenligninger mellem lande eller
befolkningsgrupper med forskellig levestandard, hvorimod årsagerne bag kort
tidssvingninger kan påvirke procenten ret forskelligt. Materialet fra et enkelt
sogn er naturligvis begrænset, men viser dog tydeligt en højere procent for de
økonomisk bedrestillede end for øvrige befolkningslag og for alle døde en klar
stigning i procenten i sidste del af det 18. århundrede.
Levestandardsbegrebet er et meget sammensat fænomen, og det er derfor
ikke at vente, at de tre ovennævnte metoder skulle give et entydigt billede af
udviklingen, så meget mere som de dækker over forholdene i delvist forskellige
befolkningsgrupper. Alligevel kunne man dog godt i det afsluttende kapitel have
gjort noget mere ud af at sammenholde resultaterne. Her er i figur 2. vist
resultaterne af de tre metoder. Indtil 1780 synes der at være bedst overens
stemmelse mellem metode I og II, dog således at de lønstigninger, der indtræffer
med betydelige mellemrum, er den afgørende faktor ved de store udsving i serie
II. Efter 1780 viser kun metode I og III en klar forbedring i levestandarden.
Forklaringen kan måske her være, at de bedre økonomiske forhold under neu
tralitetsperioden især kom de bedre stillede i København til gode, mens arbej
dernes lønudvikling ikke kunne følge trop med prisudviklingen.
H a n s C h r. Jo h a n s e n

Vandring bag kulisserne
GUSTAV LEH R M AN N :

K Ø B E N H A V N S K E K IG .

135 s. 91 te g n in g e r a f C h a r lo t t e C la n t e . K r .

W ø ld ik e s

f o r la g

19 7 1 .

39,50, in d b . 4 9 ,5 0 .

Journalisten og forfatteren Gustav Lehrmann døde i sommeren 1972. Han var
gennem en del

år tilknyttet dagbladet Information,

hvori

københavnske huse og personer jævnligt blev offentliggjort.

hans essays om
Inden sin død

nåede Gustav Lehrmann at samle sine sidst publicerede artikler i

denne bog,

som udkom i slutningen af 1971. Den er opbygget på samme måde som »Inden
for portene«, der udkom i 1970 (se Fortid og Nutid 1971 s. 581 f): et halvhun
drede korte, velskrevne artikler om københavnske lokaliteter illustreret med
Charlotte Clantes elegante tegninger.
Forfatteren opfordrer i forordet sin læser til at gå på opdagelse i det gamle
København. De nye huse, der skyder op, er efter hans mening ikke alle at foragte,
men de mangler noget: man kan ikke gå på opdagelse i og omkring dem. Der
for holder han sig til de gamle huse, der har en historie at fortælle. M an kommer
til at fundere over, hvad »Tjæreborg« eller Arne Jacobsens seddeltrykkeri vil
kunne fortælle om 200 år. V il man til den tid føle, at der er atmosfære over
Royal Hotel og Domus portus?
Hvis man vil se lidt bag de gamle huses facader, har man i denne bog en god
vejledning. Man får mere ud af sit kiggeri, hvis man ved noget om husenes histo-
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rie og om de personer, der har færdedes i dem. Denne gang begynder rundturen
med Københavns gamle fæstningsværker, Trekroner, Kastellet og forsvarsvær
kerne omkring Christianshavn, men det meste af bogen er vi i den indre by eller
i Frederiksstaden. Der er dog også afstikkere til Lægeforeningens boliger og
ud ad Vesterbrogade. Da artiklerne oprindelig er skrevet til en avis, er de alle
forsynet med en iøjnefaldende overskrift, og der er ikke nogen lang indledning.
Læseren føres uden omsvøb ind i emnet. Hver artikel er en helhed, et hurtigt
forløb præget af ro og harmoni, men af og til med en skarp bemærkning om
vanrøgt eller ødelæggelse af bevaringsværdige bygninger eller miljøer. De korte
tekster giver ofte perspektivrige tilbageblik som f. eks. i omtalen af Lerches gård
i Slotsholmsgade, hvor Anna Sophie Reventlovv »i stille stunder mellem elskovs
mødernes romantik« fra vinduet har kunnet glæde sig over udsigten til Børsens
snoede spir. Der er associationer i mange retninger og forklaringer af ældre, nu
glemte begreber som f. eks. probérsten - prøvesten ved omtalen af Benzinøen
eller udlægningen af oprindelsen til gadenavnet Skidenstræde. Teksten veksler
mellem vemodig medfølelse med kranke skæbner og barok humor som i skildrin
gen af tandbrækkeren og broksnideren, der udøver sit dramatiske erhverv i fri
luft, mens offeret i mere eller mindre bevidst tilstand er udsat for tilfældigt
forbipasserendes nærgående interesse. Man slentrer adstadigt af sted og får
hele tiden gode indblik i svundne tiders liv, uden at forholdene tegnes idylliske.
De kortfattede artiklers oplysninger er korrekte, og man får lyst til at se de
skildrede huse i virkeligheden og til at søge videre i deres rige historie.
P o u l S trø m s ta d

Københavnererindringer - en gevinst
KØBENHAVNERE

F O R T Æ L L E R . E r in d r in g e r f r a d e t g a m le K ø b e n h a v n .

R e d ig e r e t a f P o u l S trø m s ta d . K ø b e n h a v n s M a g is t r a t s 3. a f d e lin g 1972. 1 5 7 s.
In d . I k k e i b o g h a n d e le n .

I maj 1969 udsendte Københavns magistrats 3. afdeling (Socialvæsenet) en opfor
dring til samtlige pensionister i hovedstaden til at skrive deres erindringer om
tilværelsen i byen »dengang«. Som en opmuntring til at tage fat på opgaven ud
sattes en række præmier til et samlet beløb af omkring 10.000 kr. Resultatet
blev ca. 2.000 levnedsskildringer af stærkt varierende omfang.

Enkelte var

på mere end et par hundrede sider, mange fyldte et halvt hundrede, mens stør
stedelen var på mellem 10 og 50 sider. Samlet fyldte hele materialet 15-20.000
normalsider. Det var meningen, at de indsendte memoirer skulle indgå i Køben
havns Stadsarkiv med den klausul, at de ikke måtte offentliggøres uden forfat
ternes samtykke de første 25 år, og at adgangen til anden udnyttelse skulle være
betinget af magistratens tilladelse. For den komité, der havde taget sig af be
dømmelsen, nemlig repræsentanter for administration, presse, kommunalt og
statsligt arkivvæsen samt museer, blev det imidlertid klart, at det ville være for-
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kert ikke at give offentligheden et vist kendskab til det udførte arbejde. Det er
sket med den foreliggende bog.
1 indledningen fastslår Poul Strømstad, at erindringerne næppe vil medføre
ændringer i det billede, man allerede har af den epoke, de behandler. De
kan derimod ved deres detaljer nuancere opfattelsen og derved gøre tidsbille
det mere fuldstændigt - og de kan verificere, hvad kulturhistorikere og dig
tere allerede har lagt frem. Det er alt sammen sandt, og den foreliggende bog
opfylder formentlig dette formål. Og det er også rigtigt, at man nok skal fort
sætte indsamlingen — og her bl. a. bestræbe sig for at sikre en samfundsmæssig
alsidighed i det stof, man får hjem.
Man savner lidt overklasse i de erindringsuddrag, der nu er udgivet. M en det
må på den anden side også indrømmes, at man til gengæld har undgået at gøre
»dengang« til tiden med ene fattigdom, snavs og uhumskhed. Der er et par ek
sempler herpå, gode og gribende forresten. Tjenestemandshjem savnes også jernbane, postvæsen, kommune; alt har ikke kunnet komme med i de 15 typer,
der bringes. Bogen indledes af rektor Otto Zahle (f. 1875), der beretter om
Rådhuspladsen, Metropolitanskolen og Studenterforeningen. Alm a Petersen (f.
1891) fortæller om Vognmagergade, Suhmsgades skole og en plads, hun som sko
lepige havde hos en læge i Frederiksborggade, Christian Poulsen (f. 1893) om et
middelklassehåndværkerhjem

i

Møntergade

(sprogligt

fortrinligt,

»maskeret«

dagbog), Christian Raavig (f. 1896) om tilværelsen som bydreng, og hvad der
kunne møde en sådan på hans færden i gader og stræder, K arl Anthonsen (f.
1896) om Opfostringshuset, Richard Unters (f. 1900) om de indvandrede, fat
tige, russiske jøder, Theodor Hald (f. 1890) om Vibenshus skole og en ung lærers
vilkår omkring 1. verdenskrig, herunder bl. a. en debat med Peter Sabroe, Evald
Andersen (f. 1888) om Istedgadekvarteret, bisser og bøllestreger, Ida Swirski (f.
1892) om Valdemarsgade og et lånekontor i Saxogade, der var et fuldt inte
greret led i befolkningens dagligliv, H. Chr. Hansen (f. 1889) om den unge
bygningssnedker og hans besvær med at få og bevare arbejde i 1914, Vilh.
Schrøder (f. 1889) om et malermesterhjem, det gik tilbage for, og om en cigarog porcellænsforretning i Sølvgade, Jens Heilbuth (f. 1885) om Ryesgade, lygte
tænderen, mælkedrengene, de råbende gadehandlere,

brandudrykningerne og

spillemændene, et kalejdoskop, hvis enkelte farvefelter egentlig rummer nok
i sig selv, Gerda Rendtorff (f. 1893) om Christianshavn, K arl Persson (f. 1897)
også om Christianshavn, vandproblemer - og »røversprog« (godt at få dem op
frisket; p-sproget er stadig det letteste) og endelig Gahms Henriksen (f. 1898)
om Røde K ro Teater på Amager.
I en efterskrift gør socialborgmester Børge H. Jensen status over det indsam
lede materiale. Han peger her med rette på, at alkoholproblemet »dengang«
var af en sådan størrelsesorden, at vore dages narkoproblem - endnu - vir
ker ret så beskedent. Han peger på byens og erindringernes begrænsning til
Indre by, Christianshavn, Nørrebro, Vesterbro og nordlige Amager; men han
kunne i samme forbindelse have undret sig over, så lidt forholdene muliggjorde
bevægelse - for selv om »det, der lå længere ude« var åbent land, kunne vel
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nok en og anden have besøgt det og haft en detalje med hjem derfra. Men det
er ikke tilfældet. En morsom iagttagelse fra det store materiale er det, at folk
savner tidligere tiders bevægelse på boligmarkedet. De ledige lejligheder gav
valgmuligheder og dermed en chance for den enkelte til selv at forme med på
sin skæbne.
M ed de forbehold, der af udgiveren er taget over for bogen - og dem må
man helt medgive, er den dog ganske fascinerende læsning, der nok alligevel
giver en slags sandhed - med modifikationer og set gennem menneskelige tem
peramenter. Men det er just det værdifulde!
F i n n H . L a u r id s e n

Overklassekultur
E L L E N D A M G A A R D O G P O U L H. M O U S T G A A R D : E T H J E M - E N
F A M I L I E . E n e tn o lo g is k p u n k tu n d e r s ø g e ls e a f et b o r g e r lig t k ø b e n h a v n s k m iljø
o. 1 8 9 0 . (F o lk e li v s s tu d ie r 3 u n d e r r e d a k t io n a f P o u l S trø m s ta d . N a t io n a lm u 
seet 1 9 7 0 .) 151 s id e r m e d e n g e ls k resu m é. 111. 74 kr.

Som tredie bind i serien »Folkelivs studier« behandles under titlen »Et hjem - en
familie« Vesterbros Apotek og dets ejere i direkte led gennem tre generationer.
Undersøgelserne er foretaget af bogens forfattere Ellen Damgaard og Poul H.
Moustgaard for Købstadundersøgelserne ved Nationalmuseets 3. afdeling, Dansk
Folkemuseum. Det er som bogens undertitel lyder: »En etnologisk punktunder
søgelse af et borgerligt københavnsk miljø o. 1890«, hvor formålet har været
»at fremskaffe et så fyldigt dokumentationsmateriale som muligt vedrørende det
fysiske og sociale miljø på stedet med særlig vægt på perioden fra o. 1885—
1900, for herved at øge kendskabet til den borgerlige kultur i datidens Dan
mark«.
I sig selv er dette en højst prisværdig opgave, som det da også er lykkedes de to
forfattere at løse næsten helt tilfredsstillende. Intet arbejde er skyet for at gøre
undersøgelserne så omfattende som vel muligt. De har ikke blot hentet megen
hjælp og viden hos apotekets sidste ejer af slægten, dr. phil. Erik Høst-Madsen og hans hustru Elise Høst-Madsen, men de har også forstået at udnytte
den foreliggende litteratur og de skriftlige kilder såvel i de offentlige arkiver som
i familiens eje. Dertil kommer et indgående studium af selve huset, omfattende
især indretningen af familiens private lejlighed på første sal, der yderligere har
været dem en vigtig kilde til forståelsen af dens livsførelse.
A lt taget i betragtning er det et nøgternt og godt arbejde, de to forfattere
har præsteret, selv om det sine steder i bogen ligesom fornemmes, at den ver
den, de har skildret, forekommer dem at tilhøre en fjern fortid, til trods for
at der endnu lever adskillige, der selv har oplevet den, og for hvem den i hvert
fald i tankerne stadig er helt selvfølgelig. »De kommende år vil utvivlsomt bringe
flere studier fra borgerlige miljøer, bygget på både historisk og nutidigt materiale.
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Sådanne arbejder vil ikke blot give stof til den komparative forskning, men tillige
bidrage til en nærmere forståelse af, hvilke indre faktorer der kan have med
virket til at give den borgerlige kultur en så dominant karakter, som det øjen
synligt er tilfældet«.
Sådanne arbejder er påkrævede og må imødeses med store forventninger.
Imidlertid er borgerlig kultur et vidt begreb, som ikke alene er betinget af
miljøet, men også af stedet - bl. a. om det er hovedstaden eller provinsen - og
af de påvirkninger, der udefra kan have gjort sig gældende, og som ytrer sig
forskelligt indenfor det, der kaldes overklasse, middelklasse og underklasse. A po
tekerfamilien på Vesterbro må efter datidens begreber klassificeres som »over
klasse, og dette burde måske være præciseret stærkere i et arbejde af denne art,
thi der fandtes som bekendt også en overklasse, som alene hævdede sig i kraft af
sine økonomiske ressourcer, selv om det heller ikke i disse kredse hørte til god
tone at tale om »penge, sygdom og mad«. A t familien selv har følt sig som hørende
til den dannede overklasse er sikkert og vist, selv om de aldrig selv med et ord
ville have givet udtryk herfor - måske tværtimod. Og deres daglige levevis var
da også både enkel og beskeden. Der var således voksdug på bordet, når
der blev spist morgenmad og frokost - dugen kom først frem til middagen!
Alligevel var det et udpræget herskabshjem. Lejligheden bestod af syv værel
ser og pigeværelse. Desuden indeholdt den noget så exclusivt som et badevæ
relse med et hvidmalet jernbadekar.
Bogens kapitler fordeler sig således: i det første behandles apotekets historie,
den nuværende bygnings opførelse og senere ændringer; i det andet »Et velud
styret hjem« fortælles om hvert enkelt rum, møblering og anvendelse. Derefter
følger et afsnit om »Familien i samfundet«, hvori der er redegjort for dens
økonomiske forhold, dens politiske tilhørsforhold til det regerende højre-parti
og dens bekendtskab med en række ledende politikere, ligesom man også hører
om dens tilknytning til menighedsarbejdet på Vesterbro, som den tog livlig
del i. Apotekeren var således bl. a. kasserer for den kommité, der opførte Set.
Matthæus Kirke, der indviedes 1880, og hvortil han selv skænkede et alter. Det
siger sig selv, at han også ydede bidrag til adskillige velgørenhedsforeninger, der
iblandt Set. Matthæus Sogns Plejeforening, Vesterbros Samaritan og Vesterbros
Bespisning. Endvidere helliges et særligt kapitel i bogen »Familien i hjemmet«,
hvor husherren som dens naturlige overhovede havde ansvaret for sin families
og husstands trivsel. »Hjemmets sociale status var afhængig af den prestige, der
var knyttet til

husherrens erhverv og hans

mange tillidsposter«,

siges det

med rette, og hans autoritet indenfor hjemmets fire vægge var så stor, at han
alene bestemte, hvor den daglige køretur i familiens hestevogn skulle gå hen ja, han afgjorde endog hvilke teaterstykker, familien skulle se. Den egentlige
husførelse påhvilede derimod husets frue, og det var desuden hende, der i det
daglige varetog børnenes opdragelse, og under hende sorterede husets tjenestepi
ger. Hun var, som det 1883 hed i en bog om »God tone i alle livsforhold«,
»husets sjæl«. Den ideale husmoder måtte have »tålmodighed« og vise »eftergi
venhed«, for hun indtog, som de to forfattere siger »en mellemstilling mellem
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på den ene side herren og tyendet og på den anden side faderen og børnene«.
Om de sidstes opdragelse giver bogen også god besked. Sønnerne opdroges til
at gå i faderens fodspor, døtrene i moderens.
Apotekerens havde adskillige tjenestefolk, men af husets to piger var kokke
pigen, som skik var, den højest lønnede, for »ingen stilling er i husvæsenet mere
betydningsfuld for hjemmets daglige velvære« som Emma Gad udtrykte det. For
familiens og tjenestefolkenes gøren og laden en tilfældig vinterdag o. 1890 er
der opstillet et helt skema, som nøje gør rede for, hvorledes en almindelig dag
forløb for den enkelte.
Det sidste kapitel fortæller om højtider, selskabelighed, rejser i udlandet og
sommerophold.
Takket være familiens egne optegnelser og mundtlige oplysninger er det
således lykkedes forfatterne at give et afrundet og fuldkomment indtryk af et
højt kultiveret borgerligt miljø i det 19. århundredes sidste årti. Det er en bog
om »den lykkelige tid« før 1914, da en stor middag på d’Angleterre kostede
bare 3 kr., men det er tillige en bog, der fjerner det lidt suspecte skær af hovmod
og selvforgudelse, som ofte er blevet tillagt datidens »overklasse«. Den beskriver,
som vi har set, familiens indbyrdes forhold, dens skikke og omgangsformer, og
giver et lille indblik i den private velgørenhed på en tid, da den offentlige
forsorg var meget lidt udviklet, og bedrestillede derfor følte det som en forplig
telse i kraft af deres position i samfundet og som følge af deres økonomiske
forhold at understøtte »værdige trængende« for at bruge et af datidens udtryk uden derfor til gengæld at vente taknemlighed af dem. Derimod følte tjenestefol
kene sig ofte stærkt knyttet til deres herskab - og navnlig til børnene, som de
tit resten af deres liv bevarede forbindelsen med.
Det er således en bog, der er god at få forstand af, især da den både er vel
skrevet og forsynet med gode illustrationer og noter. Den afsluttes med et
resumé på engelsk.
S te ffe n L i n v a ld

En landevejs historie
T O R B E N TO PS Ø E-JEN S EN : F E M M I L L A N G S Ø R E S U N D , S tra n d v e je n s
h is to rie .

Steen

H a s s e lb a lc h s

fo r la g ,

København

1968.

239

sid e r.

III.

4 9 ,8 0

k r. in d b . 6 4 ,7 0 k r.

Auditør cand. jur. Torben Topsøe-Jensen har tidligere udgivet en række skrifter
cm danske landevejes historie, deriblandt den udmærkede artikel »Kongevejen fra
Usserød nord for Hirschholm til Helsingør« i Hørsholm Egns Museums årbog
1965, hvortil den her foreliggende bog: »Fem mil langs Øresund« på en vis måde
slutter sig. Forfatteren oplyser indledningsvis, at hans hensigt med bogen har
været at give »en samlet redegørelse af Strandvejens udvikling fra primi
tiv sand- og grusvej gennem et næsten øde landskab til den moderne, tætbe-
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byggede vej, vi kender i dag. I forbindelse hermed - siger han - er givet en
fremstilling af Strandvejsfærdslens vækst gennem tiderne«.
Unægtelig en »fed bid«, der giver anledning til at spørge om det mål, for
fatteren har sat sig, at give en alsidig skildring af Strandvejens udvikling i alle
dens forskellige faser fra de ældste tider op til nutiden, nu også er lykkedes.
Stort set bliver svaret et ja, selv om det ikke helt har kunne undgås, at hoved
vægten er blevet lagt på strækningen mellem København og Klampenborg - vel
sagtens fordi dette afsnit af vejen stedse har været det mest populære og bedst
kendte, og derfor gennem tiderne har givet anledning til størst omtale. Man må
dog ikke af den grund tro, at resten af vejen er blevet forsømt - tværtimod så vidt det kan skønnes er alt tilgængeligt materiale vedrørende denne blevet gen
nemgået og bearbejdet. Indholdsfortegnelsen og fortegnelsen over den benyttede
litteratur samt kildehenvisningerne og navneregistret viser, hvor grundigt forfat
teren er gået til værks.
I bogens første kapitel fortælles om »Adelvejen, der fører til Helsingør« og
dens oprindelse som »en selvgroet vej«, hvis forløb rettede sig efter landskabets
former. »Usikkert famlede den sig frem langs kysten, - snart veg den uden om
fugtige engdrag, snart bugtede den sig hen langs foden af baglandets stejle bakkefald«, hedder det. Den fulgte kystlinien, men havets indtrængen ændrede mange
gange dens forløb. Trods sin beliggenhed blev dens nuværende navn: Strand
vejen dog først almindelig anvendt henimod 1800, indtil da kaldtes den sædvanlig
vis kun Helsingørvejen. Skønt den var en hovedlandevej og derfor forsynedes
med milesten efter Ole Rømers opmåling 1692, var den næsten overalt i en
yderst slet forfatning, men alligevel har dens betydning og popularitet været stor.
Adskillige begivenheder i Danmarkshistorien har den været vidne til, medens
dens 24 priviligerede værtshuse fortæller lidt om dens folkeyndest. Herom fore
ligger der desuden

talrige

skriftlige

vidnesbyrd;

således

kaldes

den

af

en

schlesisk adelsmand allerede i 1593 »ret en herlig vej: langs Sundet og under
tiden gennem smukke bøgeskove«. Også af dens vandløb, broer og kilder giver
bogen et indtryk. Det første kapitel afsluttes med den sørgelige kendsgerning, at
den efter anlægget af den ny kongevej over Hørsholm til Helsingør 1779-92
havde udspillet sin rolle som »hovedlandevej«, fordi den var, som det hed i den
kgl. forordning af 1779 om den ny vejs påbegyndelse »den besværlige sandvej
langs søkysten, som ej vil kunne sættes i god og vedvarende stand«.
Topsøe-Jensen går herefter over til at skildre dens tilstand og anvendelighed
omkring 1800 og i 1800-årene. Det er dog det første punkt, der især interesse
rer ham, og for de reparationer og udbedringer, som fandt sted, er der gjort
nøje rede, samtidig med at man får indtryk af, at den ikke helt havde mistet
sin tiltrækning. Det fremgår bl. a. af, at da englænderne var afsejlet 1807, blev
der straks taget fat på at udbedre de skader, de havde forvoldt, ligesom der
bl. a. i 1810 blev udført et betydeligt vejarbejde i forbindelse med anlægget af
Humlebæk havn. Amtmanden over Frederiksborg amt pålagde desuden i 1812
vejfiskalen, hospitalsforstander S. Dahlerup, der havde tilsynet med vejarbej
derne og vejpolitiet i hans amt »at sørge for, at sognefogderne og de antagne
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opsynsmænd på det nøjeste opfylder deres pligter, at grusen er allevegne så
skarp, som den kan fås, at intet ufuldført og uforsvarligt arbejde tåles, at der
arbejdes troligt i de til en dags arbejde anordningsmæssige timer . . ., at anord
ningsmæssige straffe uden skånsel og hastigen anvendes for enhver forsøm
melse, uorden og uforsvarligt arbejde«.
Mere fornøjeligt er dog afsnittet: »På tur langs Øresundskysten«, hvori bl. a.
fortælles om skovture i ældre tid. »Dyrehavsrejserne«, som de blev kaldt, krævede
ofte lang tids forberedelse. Herom fortæller Oehlenschlåger: »Madkurven blev
da pakket fuld, flaskefoderet vel forsynet, min fader trak en nankins overkjole
på for støvet, og nu rullede vi af sted«, og J. Davidsen skriver i »Fra det gamle
Kongens Kjøbenhavn«: »Hvo kan beskrive den glæde, vi børn følte, da endelig
den lykkelige morgen oprandt, som vi havde talt om fire uger i forvejen.
Det var dog kun ud til Dyrehaven, man på dette tidspunkt virkelig kunne
tale om trafik; nord for den henlå Strandvejen i uforstyrret stilhed og ro - skri
ver Topsøe-Jensen.
Vejens slette tilstand var en stadig kilde til ærgrelser, og 1825-27 lykkedes det
endelig at få strækningen mellem Slukefter i Hellerup og Klampenborg omlagt
til en chaussé, men da denne forbedring blev foretaget af en privatmand, mod
at han som vederlag i en bestemt årrække oppebar bompengene, var det ikke
med blide øjne, vejkorpset betragtede dette arbejde, og dets chef, oberst Kochen
undlod da heller ikke at fremkomme med en unødig hård kritik. »Man får
næsten en fornemmelse af - siger forfatteren - at hans kritik ikke er uden
sammenhæng med den kendsgerning, at arbejdet var udført uden bistand af vej
korpset«.

Chausséen

roses

imidlertid

også,

og

man

glædede

sig

over,

at

der ved siden af den var kommet »en lige så bekvem som skøn med tvende rader
lindetræer beplantet fodsti, (der) afgiver en tryg og behagelig promenade for
fodgængere«, og 1834 skriver Sterm i sin Statistisk-Topografiske Beskrivelse
over

Kjøbenhavns

Amt:

»Vejen

er

i

enhver

henseende

meget

behagelig;

den er macadamiseret og vel vedligeholdt«. Det eneste ubehagelige var nu støv
plagen, og for at bekæmpe denne var det nødvendigt at vande den regelmæs
sigt i de varme og tørre sommermåneder. I 1843 blev vanding derfor indført på
strækningen mellem Vibenshus og Klampenborg, og udgifterne til anlæg af
brønde med tilhørende pumper og anskaffelse af vandvogne samt mandskab
til at betjene dem blev dækket ved at forhøje passagepengene i de fire som
mermåneder fra 15. maj til 15. september.
Det er ganske ejendommeligt, at medens Strandvejen fra Slukefter til Klampenborg var blevet omdannet til en chaussé, var den på Københavns grund
stadig »skandaløs dårlig og bestod endnu i 1842 af en 9 alen bred stenbro med
en jordvej ved siden«. Dette år besluttede borgerrepræsentationen imidlertid at
lade den macadamisere, men fra Klampenborg til Helsingør lå vedblivende »den
bakkede jord- og sandvej, den havde været i århundreder«, fortæller TopsøeJensen. Bakken ved Aggershvile var et af de steder, hvor det stod slettest til, thi
uvist af hvilken grund var et gammelt stenlag her blevet fjernet, så vejen var
det rene ælte, »hvor heste vade i til knæene, og hvor det er umuligt endog for et
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par kraftige heste at trække en kun med ringe læs betynget vogn op . . .« For
de sogne, den løb igennem, var det umuligt at holde den vedlige, men i 1843,
efter at først den del af vejen, der lå i Københavns amt, og derefter den del, der
lå i Frederiksborg amt, var blevet erklæret for »mindre landevej« - d. v. s. en
vej, der havde betydning som forbindelsesvej mellem købstæder - lykkedes det
at få igangsat en »grundforbedring«

af den. Med vejbestyrelsesloven af 21.

juni 1867, som afløste en ældre vejforordning af 1793, blev Strandvejen amtsvej
eller »landevej«, og dette medførte, at man i slutningen af århundredet for
alvor tog fat på dens istandsættelse. Flere steder udvidedes den, andre steder
blev bakkedrag afgravet, og der blev anlagt cykelstier.
Et særligt afsnit er helliget »Havets indhug«, og heri fortæller Topsøe-Jensen
om de mange stormfloder, der har hærget kyststrækningen langs Øresund, og
hvis virkninger ikke mindst Strandvejen fik at føle. Nogle af de værste storme
i forrige århundrede rasede i 1862 og i 1872, og forfatteren oplyser, at 2. juledag
1862 steg vandet til højder, »hvis lige man ikke har set i mands minde«. Strandve
jen og haverne i Tårbæk stod under vand, og flere fiskerhuse truede med at
styrte sammen. 1 1872 gik vandet i Hellerup helt op til bommen på Strandvejen.
Mange faktorer har således været medvirkende til Strandvejens udvikling,
men en af de vigtigste står det endnu tilbage at omtale: »Strandvejsfærdslen i
1800-årene«, og på grundlag af litterære kilder har Topsøe-Jensen givet en både
levende og fornøjelig skildring af de mange forskelligartede vogne, der kunne
ses på den, og ved hjælp af citater er det desuden lykkedes ham at give et ind
blik i skovturenes art. 1863 indviedes banen til Klampenborg, hvis betydning
også er omtalt, men større vægt lægger han, som naturligt er i en bog om
Strandvejen, på de hestetrukne sporvogne og den berømte, men for den almin
delige trafik ikke helt ufarlige dampsporvogn, der 1884-92 var i drift mellem
Trianglen og Klampenborg. I det hele taget var Strandvejstrafiken stor, og alle
rede i 1845 kom man ved beregning til det resultat, at i de fem sommermåne
der fra maj til september passeredes bommen i Hellerup af godt 100.000 køretø
jer med ialt 579.040 passagerer. Dertil kom så alle de, der enten gik eller sejlede,
idet der fra 1843 var regelmæssig dampskibstrafik på Sundet, hvorefter man
antog at antallet af personer, der året igennem rejste mellem København og
Klampenborg i virkeligheden androg 928.700.
I århundredets sidste tiår dukkede cyklerne op på Strandvejen, og snart synes
disse at være blevet en ren landeplage, skal man tro en samtidigs udtalelse:
»Fra at være en uskøn, men uskadelig adspredelse i ledige timer er bicykleuvæsenet endt med at blive en epidemi, hvorimod den gode smag bør nedlægge
sin protest«. Søndag den 16. august 1891 passerede således ikke mindre end 885
cykler bomhuset i Hellerup.
Alligevel bevarede Strandvejen længe sin idylliske karakter, og både digtere
og malere satte den højt. Det gjaldt især de mange fiskerlejer, som i løbet af
1800-tallet i stedse stigende grad besøgtes af ferieglade københavnere, der enten
lejede sig ind hos fiskerne eller slog sig ned på de mange ny hoteller, der opfør
tes i disse år. Andre byggede sig egne landsteder, og på sommeraftener var det
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et morsomt syn at se landliggerne gå tur i de små havne, der efterhånden
anlagdes langs hele kysten. Et udsagn om Strandvejen i 1893 skyldes forfatteren
M.
har

Galschiøt:
tegnet

sig

»Strandvejen på

siger han -

københavnernes

hvilken

nethinde

broget billedverden, der

imellem

Lille

Vibenshus

og

Vedbæk! Hvilken vekslen og sammenblanding af by, land, have, villa, hytte,
skov, strand og menneskemylder! Hvert øjeblik skifter scenen. Man har vendt
byen ryggen, og alligevel er byen fulgt med . . .«
Strandvejens tilstand ved indgangen til det tyvende århundrede behandles i
bogens sidste kapitel. Teknisk set var den i orden, men bekymringerne meldte
sig på grund af den store tilstrømning, og spørgsmålet var derfor, som TopsøeJensen udtaler, »hvorledes det skulle gå med vejens omgivelser og med den
landlige fred og skønhed, som nu synes at være truet«. I virkeligheden var det
kystbanens videreførelse

1894-97

fra Klampenborg til

Helsingør,

der satte

fart i udviklingen, og dertil kom i 1903 den elektriske sporvognsdrift først til
Charlottenlund og siden til Klampenborg. Da samtidig automobilet blev et mere
og mere populært befordringsmiddel tiltog truslen mod Strandvejens »æsteti
ske værdier« stadig, ikke mindst fordi disse gode trafikmidler muliggjorde en
udvidet bebyggelse langs den. Tryk avler imidlertid modtryk, og længe varede
det ikke, før kampen mod den hemningsløse udstykning af grunde, mod opførel
sen af hæslige bygninger og mod beplantninger, der hindrede den fri udsigt til
Sundet, begyndte. Efter den første verdenskrig tog man desuden fat på en række
store forbedringer af vejen. Ved Sletten blev den gamle vej således i 1922 erstattet
af en ny vej gennem Lave Skov til Humlebæk Kirke, mellem Bellevue og Tårbæk
blev en ny vej ført igennem den tidligere cottagepark, og i 1930-erne blev Kyst
vejen mellem Charlottenlund og Klampenborg anlagt. Efter den sidste krig blev
endelig vejen ved Nivå henlagt til strandengene mod øst, så man undgik at
udvide den gamle vej gennem Nivå. Resultatet er blevet, at der langs Strandve
jen er opstået helt nye bydannelser først ved Skodsborg og siden andre steder,
medens sommerhotellerne, som der ikke længere er brug for, er blevet nedrevet.
T il gengæld arbejdes der i disse år ivrigt på at frede udsigter og karakteristiske
partier langs vejen, og en række store villaer er i den forbindelse blevet købt af
staten og nedrevet. Topsøe-Jensen afslutter sin bog med følgende manende ord:
»Strandvejen er inde i en fase, der vil være afgørende for, om den også i frem
tiden skal være, hvad den i generationer har været for alle, der kom ad den.
Det man ønsker er, at vejen og dens omgivelser værnes på en sådan måde,
at Strandvejen stadig er vejen gennem smukke landskaber med udsigt til Sun
det, og at turen ad Strandvejen vedblivende må være en glæde og nydelse - og
man ønsker hverken at opleve vejen som motorbane eller at se natur og udsigt
blive kvalt af massive bydannelser. Den moderne trafik og nutidens planer med
hensyn til

bebyggelser i kystområderne er alvorlige trusler mod

Strandve

jen. De målbevidste fredningsaktioner, som er igang, og hvis resultater allerede
viser sig, er vejens redning«.
Hertil vil Topsøe-Jensens egen bog kunne være en spore, da den ikke alene
fortæller Strandvejens historie, idet den giver en detailleret og udførlig beret-
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ning om denne vejs og dens omgivelsers skæbne gennem århundrederne, men den
må også betragtes som en udfordring til de myndigheder, i hvis hænder Strand
vejens skæbne er lagt.
S te ffe n L i n v a ld

Lærde fodspor
O L A F OLSEN:

I JA C O B

M ADSENS

FO D S PO R . B is k o p

C . T.

E n g e ls 

to fts fy n s k e k irk e b e s k riv e ls e r . (C . C . R a f n - f o r e læ s n in g n r. 2). O d e n s e

U n iv e r 
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1 1853 tryktes Mester Jacob Madsens Visitatsbog med dens enestående beskrivel
ser af de fynske kirkers tilstand omkring år 1600. Bogen gjorde et stærkt indtryk
på den nyudnævnte Odense-bisp og lærde kirkehistoriker, Christian Thorning
Engelstoft, og samme år - 1853 - begyndte han på sin visitatsbog: Kirkerne i
Fyens Stift, og han gav den undertitlen: Tillæg til Jacob Madsens Visitats
bog. Formålet var at ajourføre forgængerens optegnelser om kirkerne og deres
inventar.
Dette værk drager professor, dr. phil. Olaf Olsen nu frem - ikke for at udgive
det (han mener at 90 % af skriftets indhold er oplysninger som kan hentes i
bedre kilder) - men for at vise at manuskriptet giver et udmærket billede af
Engelstoft- og at det, trods alt, er et vigtigt kildeskrift til den fynske kirkehisto
rie. Men i tilgift belyser den meget velskrevne bog også udforskningen af kir
kernes historie for 100 år siden.
Engelstofts optegnelser fylder 189 beskrevne sider og er blevet til på bispens
visitatsrejser i årene 1853 til ca. 1885. Mere end 90 % af stiftets kirker er be
skrevet heri, dog er Odense bys kirker helt udeladt, og der er gennemsnitligt
skrevet knap 1 side om hver kirke. Bispen har antagelig gjort notater på stedet
og har så siden udformet den egentlige beskrivelse. Det har givet anledning til
ret alvorlige huskefejl, men Engelstoft har haft manuskriptet med ved senere
visitatser på stedet, og han har da ofte lavet tilføjelser og rettelser. I begyndel
sen var indførslerne rent beskrivende, men meget hurtigt prøver Engelstoft at
forklare kirkernes bygningshistorie. Texten ledsagede han med små tegninger, som
mildt sagt er meget primitive.
Studiet af landsbykirkernes arkitekturhistorie var dårligt nok begyndt i 1853,
og Olaf Olsen viser hvordan Engelstoft på egen hånd udviklede sine evner til at
iagttage murværket og forstå det indbyrdes forhold mellem kirkernes forskellige
bygningsdele. Citater fra manuskriptet illustrerer Engelstofts opfattelse af en
række arkitekturhistoriske problemer, for exempel dateringsspørgsmål, og tegner
et morsomt billede af hans (og måske tidens) viden og smag på mange områ
der. Skønt Engelstoft havde undervist i kirkehistorie ved universitetet var hans
viden om middelalderkirkens billedverden forbløffende ringe, og navnlig var han
helt ukendt med helgenskikkelserne. Et sted mener han således at en fremstilling
af Skt. Catharina forestiller apostlen Paulus.
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Engelstoft kunne lide de fleste af sine kirker og deres inventar. Bedst syntes
han om gotikken, men også senere stilarter kunne glæde ham, selv rococoen.
Velviljen omfattede også tidens meget radikale restaureringer; om Søby kirke
hedder det: »Alt elegant. Murene belagt med Cæment«! Han kunne dog også
give ondt af sig. Heldigvis - skriver Olaf Olsen - for da udtrykker man sig mere
opfindsomt og med større temperament. Blandt de ting bispen ikke yndede var
ungrenaissancens udskæringer (snirkler, snurrepiberie) og navnlig den umiddel
bart foregående generations kunst: empirens frembringelser.
Siden Engelstofts dage er der sket adskillige ændringer i de fynske kirker,
og manuskriptet vil altid være værdifuldt gennem det billede det giver af kirker
nes udseende og tilstand i midten af 1800-tallet. Olaf Olsen nævner en række
exempler herpå, blandt andet de »chinesiske Lysthuse« ved siden af alteret i
Højby (de er siden forsvundet) og de døbefonte der endnu på Engelstofts tid var
bemalede.
Foruden kirkebeskrivelserne kan man rundt om finde optegnelser om lokale
særpræg i kirkelig skik og brug, enkelte folkesagn er også kommet med, men sog
nenes topografi berøres sjældent. Undtagelsen er beskrivelserne af Drejø, Aver
nakø og Lyø, hvor der er optegnet en del om natur, landbrug og øernes beboere.
Den smukt trykte bog prydes af mange illustrationer: gengivelser af Engels
tofts manuskript og af hans skitser, senere tegninger og Olaf Olsens egne foto
grafier af kirker og inventar som er omtalt i texten. Margenen er benyttet,
dels til mindre illustrationer og dels til noter. Det er praktisk og giver bogen et
livfuldt udseende der svarer godt til dens indre kvaliteter. Registret er utraditio
nelt: et kort over Fyn med angivelse af navnene på de omtalte kirker og side
tallene hvor de er nævnt. Det er en morsom idé, men da der er tale om godt 200
kirker,

og da ikke

alle er lige hjemmevante i

Fyns topografi,

havde det

været rart med tillige et alfabetisk register over kirkerne. Bogen er hurtigt læst
— den er både morsom og spændende — men den rummer meget.
K n u d P ra n g e
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Ved sit 125-års jubilæum i november 1969 har Odense tekniske skole udsendt en
smuk bog om de odenseanske håndværkerlav og de lavsgenstande, de har ejet
gennem tiden. Bogen er lavet af elever i bogtrykskolen, den er vel gennemarbej
det, og intentionen om at vise, hvad skolen kvalitetsmæssigt kan præstere må
siges at være nået.
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T il at skrive teksten har man valgt museumsinspektør ved Odense Bys Museer
Finn Grandt-Nielsen, som tidligere har skrevet om lavshistoriske emner i Fyn 
ske Minder. Udgangspunktet for hans tekst er den store samling af lavsgenstande,
som findes i Møntergården, men forfatteren har samtidig udnyttet de lavsar
kivalier, der findes dels i museet, dels i det fynske landsarkiv. Skildringen skrider
kronologisk frem. Der indledes med et afsnit om de middelalderlige gilder, som
Odense havde fem af i senmiddelalderen. Derefter følger afsnit om lavsforhol
dene i de følgende århundreder, og bogen afsluttes med en oversigt over hvert
lavs historie. Her får man kortfattede oplysninger om, hvornår det enkelte
lav nævnes første gang, hvornår lavsartiklerne er udstedt, og en værdifuld op
regning af, hvad der endnu er i behold af arkivalier og lavsgenstande.
Odenselavenes indre udvikling og deres forhold til bystyre og kongemagt ad
skiller sig ikke generelt fra hovedlinien inden for dansk lavsvæsen, men forfatte
ren har ved en grundig gennemgang af det bevarede arkivmateriale fremdraget
mange lokale træk. Med lavsskråerne og andre lavsdokumenter samt lavsgen
standene som kildegrundlag giver han en velskrevet skildring af lavenes retslige
forhold, deres stilling overfor og kamp med det købmandsprægede bystyre, deres
afhængighed på det zünftige område af lavene i hovedstaden og Tyskland, og
af de ændringer, nye skråer og forordninger indebar. De lokale begivenheder
sættes således hele tiden ind i en større sammenhæng, og hvor det er muligt
indføjes oplysninger om de bevarede lavsting. Det er dog kun de ældste gen
stande, der er omtalt i selve teksten. Langt de fleste oplysninger herom gives
som billedtekster til tegningerne, som er anbragt enten i den brede margen
eller indskudt i teksten. Da kun få af de ældste lavsgenstande er bevaret, er
det vanskeligt at få tekst og illustrationer til at følges ad. Hvis illustrationerne
skulle bringes, dér hvor de omtales i teksten, ville der til de ældste afsnit næsten
ikke være billeder, mens der i slutningen ville blive alt for mange. Fra teksten er
der jævnligt henvisninger til illustrationerne, der foruden af de nævnte tegnin
ger også består af bl. a. fotografiske gengivelser af lavenes gamle signeter. Det
ville have været en lettelse for læseren, hvis der fra oversigten over de beva
rede genstande havde været henvisninger til illustrationerne, ligesom også et regi
ster savnes.
Når tingene går af brug, glemmes deres navn og funktion let, men heldigvis
er der ofte mennesker, der af veneration for tingene alligevel gemmer dem. Sme
denes ølskål fra år 1600 er således blevet bevaret tværs gennem århundrederne,
selv om man allerede i 1710, da man registrerede lavets ejendele, måtte forklare
dens brug. Man var da forlængst gået over til at bruge tinskænkekander og krus.
Også i vor tid er kendskabet til en del af lavenes arvegods gået i glemmebo
gen. Hvem ved f. eks. hvad en stegmets, en æsketønde eller en ryting er?
Disse og andre gamle, nu glemte ord burde nok have været forklaret nærmere.
A f de 25 odenseanske lav, der er opført i den afsluttende oversigt, har de 10
udsendt jubilæumsskrifter, hvori deres historie skildres. Der er således

15,

der endnu ikke er skrevet noget om, og en større samlet fremstilling af Odenses
lavsforhold foreligger heller ikke. Det er derfor værdifuldt, at Finn Grandt-Niel12

d
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sen har skrevet denne bog. Under gennemgangen af lavenes efterladenskaber
har han sikkert indsamlet stof, der kan belyse såvel lavenes som de enkelte gen
standsgruppers historie.
P o u l S trø m s ta d

B e s æ

t t e l s e s t i d e n s

l o k a l h i s t o r i e

E J N A R JA K O B S E N : S Æ B Y U N D E R B E S Æ T T E L S E N . Sæ by 1 9 7 0 , 55 j.
1 4 ,8 5 kr.

Forfatteren til S æ by u n d e r b esæ ttelsen er tidligere lokalredaktør i byen og leder
af det historiske arkiv, og bogen må ses som et afkast af et større arbejde ved
rørende Sæbys historie. Det mangler således hverken Ejnar Jacobsen på historisk
baggrund eller på lokalkendskabet, der er så attråværdigt, men så uopnåeligt
for dem der ikke er født til det.
Bogens f o lk e lig e mission skal ikke anfægtes. Sikkert er der mange vendel
boer af den ældre generation der gerne tager med Jakobsen på en følelsesfuld
rejse de 25-30 år tilbage i tiden og som vil nikke genkendende til revyen over
besættelsestidens store og små begivenheder og dens hverdagsproblemer, dem
der først som sidst var befolkningens fælleseje - iøvrigt et punkt hvor fremstil
lingen er velgørende uheroisk og jordnær.
Formentlig har Ejnar Jakobsen da heller ikke haft videre ambitioner, og forsåvidt kunne anmeldelsen slutte her.
Alligevel kan fremstillingen nok give anledning til et par principielle bemærk
ninger om arbejdets v id e n s k a b e lig e værdi. Besættelsestidens politiske historie
var i eminent grad regionalhistorie. Gang på gang var det lokale begivenheder der
slog igennem og formede beslutningsgangen på Christiansborg, og gang på gang
blev afgørende politiske initiativer taget udefra.
Det gælder naturligvis i særlig grad det største af dem alle, det organi
serede folkeoprør på landsplan, modstandsbevægelsen, der blev de sidste okkupa
tionsårs vigtigste politiske faktor og skabte r ig s h is to rie n . Forholdet turde være
karakteristisk for alle de tyskbesatte lande i Europa, og man har da også for
længst taget konsekvenserne heraf, først og fremmest i Frankrig, men nu også i
Norge, hvor de regionale okkupationsstudier angribes systematisk og med kraft.
Desværre er vi herhjemme sørgeligt tilbage -

når bortses fra Sønderjylland

og Bornholm - og desværre er der store chancer for at vi om et årti er uopret
teligt tabt af feltet, fordi modstandsbevægelsens historie som følge af hele
ophavssituationen er et stykke samtidshistorie, der dør med de agerende. Der er
altså tale om et kapløb med tiden. Det er derfor de få lokalhistoriske studier fra
1940-45 modtages med så stor en forventning og så af faghistorikeren, og det
er derfor man så ofte græmmes, når man ser resultatet af den gode vilje og de
mange skønne kræfter.
Det er blevet sagt om den lokalhistoriske forskning, at den giver for mange
facts og for få problemer. S æ b y u n d e r besæ ttelsen adskiller sig ikke positivt
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herfra. Der er tale om kronologisk fremstilling af stort og småt mellem hinan
den og -

bortset fra noget beretningsmateriale om modstandsbevægelsen -

helt overvejende bygget på pressestof, dvs. på Jakobsens egne reportager, et
kildegrundlag der utvivlsomt er med til at give fremstillingen dens præg af
overflade og anonymitet. Forgæves leder man efter en organiserende tanke og
forgæves søger man efter Jakobsens spørgsmål til besættelsestidens fundamentale
problemer - der kunne have konfronteret vores generelle viden med det spe
cifikke i Sæby og øget vort kendskab både til rigshistorien og til et minisam
fund under stress. I stedet får vi en harmoniserende og udglattende fremstil
ling, der kunne være skrevet i 1945, som bevidst eller ubevidst går udenom alle
politiske tabu og som kunne være henlagt til enhver anden by i Danmark. (Det
skal dog indrømmes at anmelderen har haft svært ved at dølge sit eget enga
gement under den forgæves jagt på spor af sin Vendsysselundersøgelse i 1943,
publiceret i Historie i 1969, der kunne have foræret Jakobsen hele augustproble
matikken og mere til).
Det kan synes urimeligt at falde over et amatørarbejde som Sæby under be
sættelsen, fordi det nu tilfældigvis er havnet på ens skrivebord. Lad da disse
betragtninger først som sidst være en stille opfordring til, at alle interesserede
parter finder sammen i den 11. time i et løsere eller fastere teamwork, der kunne
organisere okkupationsforskningen regionalt og give den både niveau og per
spektiv. Der er jo en rigdom på materiale, både lokalt og centralt.
H a n s K ir c h h o f f
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Lidt efter midten af reformationsårhundredet var de hastigt opblomstrede pro
vinsbogtrykkerier stort set ophørt, og trykkerierne kom de næste to hundrede
år kun på gæstespil uden for København, indtil oplysningstiden med dens læsehunger og publikum for aviser og blade gav mere varig grobund for de mindre
trykkerier. Dermed blev hovedstadens monopol brudt, uden at provinstrykke
rierne dog i deres første leveår påførte København nogen nævneværdig kon
kurrence, bl. a. fordi hensynet til de lokale afsætningsmuligheder i ikke ringe
grad kom til at præge produktionen. Det er derfor relevant at behandle provins
trykkerierne fortrinsvis i den lokale sammenhæng, og først når de fleste eller
alle har fået deres monografi vil det være forsvarligt at påpege de karakteristi
ske individuelle henholdsvis typiske træk ved deres virksomhed og bedømme dem
i forhold til helheden. Et vigtigt hjælpemiddel, Erik Dals og Grethe Larsens bib
liografi over danske provinstryk 1482-1830, er endnu på det forberedende sta-
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dium. For Jyllands vedkommende forefindes allerede to grundige behandlinger
ved Emanuel Sejr, henholdsvis af Aalborg og Aarhus stiftsbogtrykkeri; nu er
turen kommet til det stadig levedygtige trykkeri i Viborg,

indholdsmæssigt

lidt mere beskedent i form af »Et uddrag«, men både hvad fremstilling og tryk
angår en smuk publikation, udgivet som jubilæumsskrift i anledning af 200 året
for stiftsbogtrykkeriets oprettelse.
Aage Bonde har fået den noget utaknemmelige opgave at skildre de spredte
forsøg på at oprette og drive trykkerier i byen i tiden 1528-1745. Efter de
hektiske tre år 1528-31, hvor debatten om kirkens reformation leverede stof
fet, var der nogle tilløb o. 1700, men først i 1737 fik bogtrykkersvendene
M øller og Pauli held til at etablere sig. De kunne støtte sig til et trykkeprivi
legium for hele Nørrejylland samt en fritagelse for at sende lejlighedstryk til
censurering af universitetet i København. Der blev trykt nogle opbyggelige bøger
og forskellige lejlighedsskrifter, hvoraf en del sikkert er gået tabt, men Pauli
sprang fra og M øller døde, og manglende medgang medvirkede til at deres ef
terfølgere snart måtte give op. Det vil sige: den sidste af dem, Johan Holtzberg, flyttede til den større og mere velhavende by Aalborg, åbenbart i erken
delse af at Viborg by ikke var det rette sted for foretagendet. Hans ansøgning
fra 1745 om samtidig at få privilegium på udgivelsen af en lærd og politisk avis
er et drevent indlæg til fordel for henlæggelsen af en sådan til provinsen - alle
»de lærde, men skjulte mænd« i landet, hævder han, vil derved kunne fralokkes
bidrag og vise, at landet ikke er så fattigt på talenter som antaget, for de har
hidtil holdt sig tilbage på grund af de bekostninger og forsinkelser, der forårsagedes af censurudøvelsen i København formedelst mængden af indløbende oversæt
telser m. v., og de har på grund af afstanden ikke kunnet forlade sig på de
københavnske trykkeres

diskretion

og akkuratesse -

synspunkter

der ensi

digt fremføres for at støtte hans sag, men værd at overveje også i dag, om
man vil vurdere provinsens muligheder for litterær udfoldelse i det 16.-18. år
hundrede. Bonde synes at give ham ret, selv nok så velrenommerede provins
boere måtte ofte lade deres skriftlige arbejder forblive i chatolskuffen (s. 22),
og noget er der måske om det, men spørgsmålet står stadig åbent for videre
undersøgelse.
Bogtrykkeri er imidlertid også og først og fremmest forretning, dengang for
bundet med både forlags- og boghandelsvirksomhed. M an kan med Bonde undre
sig over, at en så forholdsvis lille by som Viborg gentagne gange blev stedet,
hvor bogtrykkerne forsøgte sig. N ok var der i stifts-, landstings- og latinskolebyen
nogen litterær aktivitet og et vist læsekyndigt publikum, men dette var næppe til
strækkeligt som kundebasis, og navnlig ikke efter at branden 1726 havde gjort
byen fattig. M on ikke snapstingets gamle ry som bogmarked har virket tillok
kende (jfr. Hugo Matthiessen s. 86)? Dets betydning antydes i en af Bonde cite
ret skifteforretning, hvor bogtrykker Møllers enke protesterer mod boets for
segling, »da det var vitterligt, at i Snapstinget, som i morgen begynder, kunne
til bogbindere og andre afsættes en del af de i stervboen forefindende mange
materier« (s. 30). Med de nævnte bogbindere sigtes formodentlig ikke mindst til
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de Aalborgensiske, der holdt fast bogudsalg på Viborgmessen. Deres forretning
kan have været med til at overbevise Holtzberg om, at det var bedre at for
lægge residensen til netop Aalborg.
Tiderne var mere gunstige, da stadsfysikus Mangor tog et nyt initiativ 1771.
Skrive- og læselysten var blevet stimuleret af den friere debat, censuren var
lige blevet ophævet, og med skabelsen af det oplysende ugeblad »Den Viborger Samler« sikredes der fra 1773 trykkeriet regelmæssige indtægter fra abon
nenter og annoncører. Og landets påfølgende almindelige økonomiske frem
gang blev naturligvis et ikke uvæsentligt grundlag for dets trivsel. Hans Worsøe
giver på grundlag af arkivalier mange interessante og værdifulde oplysninger om
trykkeriets forhold i dets mest fremgangsrige periode, som kulminerede o. 17971811. Der redegøres for økonomi og lønninger, bogtrykkeriets inventar, mate
rialer, tryksagssortiment, oplagsstørrelser, kunder og priser. Mellem kunderne
optræder både den gejstlige og verdslige øvrighed, men også omvandrende
kræmmere gjorde deres bestillinger. Det var viser det gjaldt, »Skjøn ungersvend
bad sin flikke« og deslige (en morsom opgørelse s. 66). Andre populære artikler
var nytårskort og »billeder til bønder«. Blandt bøgerne forekom til stadighed
diverse opbyggelige skrifter, derudover blev der trykt lejlighedsskrifter, auktions
kataloger og skoleprogrammer, aktuelle pjecer som den om søslaget ved K ø 
benhavn 1801. solgt i 3000 eksemplarer, og fra o. 1800 oplysende håndbøger
og nyttige skolebøger. »Håndbog for den læsende ungdom« (1800) og Cramers
regnebog (1807) blev hver inden for et år trykt i ikke mindre end 4000 eksem
plarer. Markedet rakte tydeligvis ud over det lokale, allerede Mangor havde bøger
i kommission hos Seidelin i Odense og Gyldendal i København. M en bogpro
duktionen var ikke afgørende. Viborgsamleren, der fra 1798 var en regulær
avis, var det bærende fundament med et oplag svarende til o. 350 abonnenter,
fortrinsvis i Jylland men dog med repræsentanter for hele landet. Dens betyd
ning for økonomien fremgår af en regnskabsopstilling fra 1810/11, hvorefter den
tegner sig for knap halvdelen af indtægten, og bemærkelsesværdigt nok således at
annoncerne indbragte mere end abonnementsalget. Næststørste indtægtspost gav
leveringen af et stort udvalg formularer og småtryk, først derefter kom indtægten
ved fremstilling af bøger.
En af trykkeriets fængslende skikkelser var den entreprenante leder gennem
en menneskealder (fra 1797) Anton Franz Just, selv storleverandør af bogma
nuskripter, meget praktisk desuden stempelpapirforvalter, boghandler og driver
af et læseselskab (jfr. Erhvervshistorisk årbog, II, 1950, s. 44 ff.). Hans fyldige
privatarkiv i Landsarkivet for Nørrejylland indeholder øjensynlig et værdifuldt
materiale til belysning af disse aktiviteter, forhåbentlig så tillokkende at W or
søe vil fortsætte sine studier heri. Harald Ditzel har behandlet den for trykke
riets historie mindre interessante periode, hvor avisen, fra 1839 Viborg Stiftsti
dende, indtil udskillelsen fra trykkeriet fik en endnu mere dominerende rolle, og
gør udmærket rede for de skiftende faser og deres ledende personligheder. En
bibliografi ved Aage Bonde over et udvalg af trykkeriets trykfrembringelser
gennem tiderne afslutter bogen. T il sidst fra anmelderen en beklagelse over, at
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man i interesse for udstyret har glemt det praktiske. En rygtitel savnes på bindet,
og manglende angivelse af forfatterne til de enkelte afsnit i indholdsfortegnel
sen, godt gemt hen mellem en afsluttende billedside og kolofonen, opvejes abso
lut ikke af de mere eller mindre læselige forfatterunderskrifter, der er reprodu
ceret de respektive steder i bogen.
H a r a l d Ils ø e
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Før Hans H. Fussing i sin disputats om herremand og fæstebonde i 1942 be
nyttede tingbøgerne til belysning af fæsteforholdene i det ældre danske land
bosamfund, var dette rige, men noget vanskeligt tilgængelige materiale kun i
ringe grad blevet inddraget i den landbohistoriske forskning. Med Fussings store
arbejde var vejen i nogen grad banet for kommende detailstudier på grundlag
af tingbøgerne. I de mellemliggende år er der da også fremkommet flere så
danne studier, og 1971 udkom den flittige lokalhistoriker Alfred Kaaes studier i
Hammerum herreds tingbøger 1689-1751. Dette arbejde kan opfattes som et
forsøg på at videreføre Fussings undersøgelser inden for det begrænsede om
råde, som et enkelt herred udgør. At det ikke er første gang forfatteren har be
skæftiget sig med tingbogsstoffet mærkes på den kompetente gennemgang af
det materiale, der fremlægges i bogen. (Som eksempel på Kaaes tidligere ting
bogsstudier kan nævnes: Vestjyske godsejere og deres bønder, 1965). Bogen om
Hammerum herred er da også blevet et værdifuldt bidrag til belysning af for
holdet mellem fæster og husbonde i en tid, »da bønderne blev mere og mere
uselvstændige i deres forhold over for godsejerne gennem pasordninger og
stavnsbånd« (s. 11).
Der indledes med en kort beskrivelse af det store Hammerum herred, præget
som det var af sin beliggenhed midt i den jyske hede. Herredet var relativt tyndt
befolket, og landsbyerne var følgelig små og spredtliggende. De naturgivne for
hold havde ikke fristet til større godskoncentrationer, og der var da også kun to
hovedgårde inden for herredet med lidt mere end 200 tdr. hartkorn underlig
gende bøndergods; det var Lergrav og Sindinggård. Tvis kloster og godset Herningholm, der begge opfyldte kravene til komplette sædegårde, lå ganske vist
inden for herredet i geografisk henseende, men ikke i retslig. Der er ingen ting
bøger bevaret fra de to sidstnævnte godser, så forfatteren har altså en vægtig
grund til at lade dem ude af en undersøgelse, der næsten udelukkende bygger
på tingbøger. Stamhuset Lundenæs (Skjern sogn, Bølling herred) ejede en hel del
bøndergods i Hammerum herred, og dertil kom bøndergods under større gårde
i herredet (f. eks. Tanderup og Møltrup). Endelig var der strøgods og enkeltgårde,
ejet af forskellige inden eller uden for bondestanden.
De mange retssager er ordnet efter hvilket gods eller hvilken ejer de impli-
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cerede bønder var knyttet til. Derefter er sagerne samlet i grupper, der belyser
vigtige sider af fæsteforholdene - så vidt det nu lader sig gøre. De vigtigste
af emnerne er restancespørgsmål, til- og fratrædelse af fæstegård (herunder
forsiddelser), og forholdet mellem fæstebønder og fogeder. M en flere af sagerne
berører fæsternes retsstilling generelt set. Ved de fleste godser er rømningssa
gerne i forbindelse med soldatervæsenet behandlet som et særligt punkt.
Når fæstere kom i restance med deres afgifter til godset, var det almin
deligt, at godsejerne lod restancerne læse på tinge for ved rettens hjælp at få deres
tilgodehavende hjem. Denne praksis giver os mulighed for gennem tingbøgerne
at få vigtige oplysninger om restancerne og deres evt. følger. Kunne en fæster
ikke betale sin restance inden for en nærmere fastsat frist, var ejeren ifølge
loven i sin gode ret til at kræve fæsteren tiltalt for fæstets forbrydelse. M ang
lende betalingsevne var dog ikke altid uden videre ensbetydende med en forsiddelsesdom. Fæsterne under Lundenæs fik således mulighed for at indgå særlige
afbetalingsakkorder, der - hvis de ellers blev overholdt - kunne sikre fæsternes
förbliven ved deres gårde. Det var jo i godsets interesse at holde en fæster ved
magt, hvis der ikke var udsigt til at få en bedre.
På andre godser inden for herredet blev der ganske givet set noget strengere
på restancerne. Fæsterne under Tanderup synes så godt som ikke at have haft
restancer, men det skyldtes næppe velstand blandt godsets bønder, snarere tvært
imod. En række hårde forsiddelsesdomme netop fra dette gods gør det rimeligt
at forklare de manglende restancer ved en strengere godspolitik. Fæsterne fik
ikke lov til at oparbejde restancer af betydning, før de blev sat fra deres
gårde. Der vides mindre om størrelsen og hyppigheden af restancer ved de
helt små »godser« og på strøgodset, men der er vidnesbyrd om, at endog mange
års landgilderestancer kunne tolereres (s. 102).
Loven kunne have vide rammer, og der er da også eksempler på godsejere,
der med rettens bistand fik fæstere udsat på tvivlsomt grundlag. Omvendt gjaldt
det om at holde de formuende fæstere ved gård så længe som muligt, hvis der
da ikke var udsigt til at en søn kunne overtage fæstet (s. 68).
Et

altid

aktuelt emne er spørgsmålet om

korporlig

afstraffelse

af bøn

derne, og det berøres da også i denne undersøgelse. Der er enkelte vidnesbyrd
om at en hidsig ladefoged kunne lægge hånd på hovbønderne, men noget tungt
vejende problem synes der ikke at have været tale om. Træheste fandtes mulig
vis på godserne i herredet. Tingbøgerne giver dog intet belæg for, at de har
været i brug i denne periode.
Bøndernes

indbyrdes

stridigheder

endte

undertiden

ved

birketinget.

Der

føres vidner i forbindelse med sagen, og derigennem får man ofte et ret
levende billede af, hvordan uenigheden kunne opstå. Det mest spændende ved
disse sager er måske næsten de tilsyneladende ordrette referater af bøndernes
tale. Sådanne sager er mesterligt genfortalt af Kaae, så man får et livagtigt ind
tryk af sceneriet, når det ene ord tog det andet, og det hele måske endte i slags
mål.
Selv om forfatteren først og fremmest koncentrerer sig om fæsternes forhold,
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kommer han dog også ind på selvejerbøndernes problemer, (s. 20—33). Det dre
jer sig særlig om en mindre gruppe selvejere, der ved deres gårdes herlighedsret
er knyttet til Lundenæs gods. Den almindelige tendens er her som andre steder i
landet en stigende tilbøjelighed til negligering af selvejernes rettigheder. Man
forsøger på enhver måde at lempe selvejeren ind under det almindelige fæstesy
stem, hvilket dog ikke sker uden kraftig protest fra bøndernes side.
Efter en gennemlæsning af de mange sager, der fremlægges, er det et ret
trøstesløst billede, man synes at have for sig, præget af fattigdom og til
tagende undertrykkelse af bondestanden. Om modstanden mod de bånd, der på
lægges denne stand, taler ikke mindst de mange rømningssager deres tydelige
sprog.
Man må give forfatteren ret, når han konkluderer, at de fæstere, der har
været under et gods med hovedgård inden for herredet, synes at have haft de
vanskeligste kår, bl. a. på grund af hoveriet, som langt de fleste fæstere under
strøgods og helt små »godser« var fri for. Dertil kommer, at kontrollen med
fæsterne alt i alt ikke synes at have været så streng på det spredtliggende gods.
Det siges udtrykkeligt, at alle sager inden for det nævnte tidsrum er taget med
i fremstillingen. Det er på en måde prisværdigt, men alligevel kan det ikke
nægtes, at netop denne grundighed af og til kan give fremstillingen præg af
opremsning. Bogen ville efter anmelderens mening ikke være blevet dårligere
eller mindre saglig, om en del uvedkommende navnestof og løsrevne sager var
udeladt. De mange detaljer kan være lidt tunge at komme igennem, men dette
kunne i nogen grad være afhjulpet ved lidt flere sammenfatninger undervejs.
Bogen havde fået større perspektiv, hvis udviklingen lidt oftere, end det er til
fældet, var blevet sat ind i en større landbohistorisk sammenhæng.
Hvis der overhovedet skal være illustrationer i en afhandling som denne, må
man kræve, at de på en eller anden måde refererer sig til teksten. Det kniber lidt
hist og her. F. eks. siger et tilfældigt valgt billede af en gård bygget i midten af
forrige århundrede ikke meget om forholdet mellem fæster og husbonde i begyn
delsen af 1700-tallet (f. eks. s. 40). Og så en ting til: man savner en samlet litte
raturliste.
A lt taget i betragtning er bogen dog et udmærket bevis på hvor mange sider
af landbohistorien, der kan belyses ved hjælp af tingbøger. Dette er vigtigt,
når der arbejdes med perioder, fra hvilke andet bevaret kildemateriale er spar
somt.
M a r g it M o g e n se n
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M ed udsendelsen af ovennævnte publikation, der sammenlagt udgør 936 si
der inclusive registre, har seminarielektor H. V. Gregersen afsluttet et mange-
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årigt arbejde med udgivelsen af breve til og fra Laurids Skau. Den nu udsendte
brevsamling slutter sig intimt til den i 1966 udgivne brevveksling mellem Lau
rids Skau og hans politiske venner i København.
Hovedpersonen i den nu afsluttede brevudgave er så afgjort bonden Laurids
Skau fra Sommersted, der fra 1839 og indtil sin død i foråret 1864 indtog en cen
tral stilling i det danske Nordslesvig. Det er Skaus røst, man først og frem
mest hører, når man gennemblader de mange sider. Som det altid er tilfældet
med en beåndet brevskriver, fortæller brevene ikke så lidt om ham selv, ligesom
skjulte sider af hans meget sammensatte karakter afdækkes. Som hovedpersoner
fremtræder desuden professor Chr. Flor (1792-1875), som først og fremmest
har æren af at have »fundet« den unge bonde fra Sommersted og forstået at
udnytte hans evner i den fælles nationale opgave, og Røddinghøjskolens første
forstander Johan Wegener (1811-83), den idealistisk indstillede folkevækker der
havde svært ved at følge den politisk begavede bonde fra Sommersted og van
skeligt ved at godkende de politiske kompromisser. som denne fandt det nødven
digt at arbejde for. Som bipersoner, men derfor ikke uinteressante, optræder
desuden Peter Hiort Lorenzens 4 børn, bl. a. de to sønner: den senere officer
Frederik Lorenzen og herredsfoged H. R. Hiort-Lorenzen samt endelig Laurids
Skaus 3 sønner Peter, Jens og Knud, der overlevede faderen, men dog alle døde
i en relativ ung alder.
Samtlige offentliggjorte breve er gengivet in extenso, hvilket har den store for
del for forskningen, at brevmaterialet for al fremtid er sikret og gjort let
tilgængeligt. Man kan naturligvis påpege adskillige gentagelser, som man nok
kunne have undværet, og som er en medvirkende årsag til, at udgaven er
svulmet op. På den anden side kan nogen måske finde fornøjelse i at sammen
ligne, hvorledes brevskriveren behandler de talrige begivenheder, som brevene
skildrer, overfor de enkelte modtagere af brevene.
Brevene er aftrykt i kronologisk rækkefølge, dog således at de er ordnet i 5
grupper. 1. halvbind indeholder korrespondancen mellem Skau og professor Flor
i årene 1839-58, med højskoleforstander og senere præst på Lolland Johan
Wegener dækkende årene 1843-63 og brevene til og fra Hiort Lorenzens børn
fra årene 1852-59. I 2. halvbind følger afslutningen af denne brevrække dæk
kende perioden 1860-64, og der sluttes af med brevvekslingen mellem faderen
og de 3 sønner fra årene 1859-64.
Det ligger i sagens natur, at den sidste gruppe af breve indtager lidt af en
særstilling, idet disse breve indeholder en betydelig del af, hvad man kunne
kalde almindeligt »familiestof«, herunder ikke så lidt af faderlige bekymrin
ger over de studerende sønners forbrug af penge. På den anden side fortæller
faderen også i brevene til sønnerne om det, der optog ham på den hjemlige
politiske scene. Det er formodentlig også grunden til, at brevene overhovedet er
blevet optrykt.
Man kan derfor rejse det spørgsmål, om fremtidige brugere af brevudgaven
ikke havde været bedre tjent med, at man ikke havde delt brevene i grupper
efter modtagere og brevskrivere, men havde aftrykt dem alle mellem hinanden
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i streng kronologisk rækkefølge. Som det foreligger, er man tvunget til at slå
frem og tilbage, når man ønsker at fordybe sig i skildringen af en bestemt
politisk begivenhed eller omtale af en person. Udgiveren har ikke været blind for
dette synspunkt, og han der derfor ved afslutningen af den store brevudgave
udarbejdet en kronologisk

oversigt over samtlige offentliggjorte breve i de

to udgaver med henvisning til deres placering i samlingerne.
Det bør heller ikke lades uomtalt, at udgiveren har nedlagt et betydeligt ar
bejde i udarbejdelse af noter og henvisninger. Det er en stor lettelse for bru
gerne, at noterne er anbragt direkte efter det brev, i forbindelse med hvilke de
skal benyttes. Der ligger også meget værdifuldt stof gemt i noterne. Det er
ikke sjældent, at noterne benyttes til gengivelse af andet relevant brevmateri
ale, som udgiveren har benyttet under sit arbejde.
Som hjælpemidler for benytterne af den store brevudgave findes desuden en
tidstavle over de begivenheder, som omhandles i brevene samt person- og sagre
gistre. Det forekommer en smule besynderligt, at ikke alle personer, der næv
nes i personregisteret, er identificeret. Det k a n være forbundet med et urimeligt
besvær at fastslå fødsels- og dødsår for samtlige personer, men en angivelse af
deres stilling burde nok være taget med. Lad gå, at man tillader sig at gå
ud fra, at alle nu og i fremtiden kender Orla Lehmann og Carl Ploug, men
hvem er W illiam Walker Stockfleth? E r han meget mere kendt end amtmand
U. A . Holstein eller overpræsident Sophus Rosen i Flensborg, om hvilke der
i personregisteret er udførlige oplysninger om fødsels- og dødsår samt embedsmæssige karriere. Der kunne nok være anvendt mere stringens ved personre
gisterets udarbejdelse.
H a r a l d J ø rg e n s e n
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Møbelkunsten har alle dage haft god grobund i Slesvig og Holsten; alle
rede i 1400-tallet tales der om panel- og kistemagere, og mange af deres arbej
der, især i kirkerne, er bevarede. Heller ikke efter reformationen skor
tede det på kirkelige opgaver til billedskærerne, da der nu blev stort behov for
stolestader og prædikestole. A t det kan lønne sig at kigge nærmere på sidst
nævnte inventarstykker, også når det er fremstillinger af verdslige mennesker,
man søger, viser Jørgen Slettebo i sin artikel om renæssancehoveder; det frem
går dog ikke af titlen, at emnet er udskårne og malede »borgere«.
N år talen er om udskårne renæssancehoveder, tænker man vel først på kister
beregnet til brudeudstyr eller anden opbevaring. Kisternes forsider er oftest delt
i tre eller fire felter, der hver har en medaljon med et hoved. Lignende ud-
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formning kendes i felterne på enkelte prædikestole, f. eks. i Ullerup kirke, men
i den foreliggende artikel har det været forfatterens hensigt at gøre opmærksom
på tilstedeværelsen af hoveder på den i reglen lidet iøjnefaldende plads i prædikestolenes øvre frise.
Det indledende kapitel giver en kort orientering om de bibelske fremstil
linger, som naturligvis er de hyppigst forekommende i kirkerne, og om de
forskellige opfattelser kunstnerne i tidens løb har haft af historierne. Her ved
kender forfatteren sig sin gæld til »Danmarks Kirker«, især for de første kapit
lers vedkommende. I den forbindelse er det fristende at udtrykke håbet om.
at flere vil følge hans eksempel og udnytte det righoldige stof, de udgivne amter
af »Danmarks Kirker« frembyder. Derefter beskrives kirke for kirke, hvad der
er af renæssanceinventar i Sønderborg amt, således at heftet tillige kan bruges
som vejledning ved besøg i kirkerne. 1 næste kapitel trækkes det inventar frem,
som er dekoreret med de små portrætbuster, der er artiklens egentlige emne. Det
viser sig, at hovederne med en enkelt undtagelse udelukkende findes på præ
dikestole fra o. 1570-1620; disse beskrives nu indgående i kronologisk række
følge, idet der inddrages et par sydslesvigske med helt tilsvarende hoveder.
Forfatteren stiller sig nu spørgsmålet, hvorfra forbillederne kom? Billedskæ
rerne har øjensynlig ikke brugt levende model, men de må ligesom ved de
bibelske scener og de dekorative elementer have benyttet forlæg i form af male
rier, tegninger, kobberstik eller træsnit. Hermed er den hævdvundne teori endnu
en gang blevet bekræftet.
Da heftet er udsendt i 60-året for grundlæggelsen af Historisk samfund for
Als og Sundeved, er der ofret lidt mere på årbogen end vanligt; den er rigt
forsynet med billeder specielt optaget til lejligheden af konservator ved National
museet Mogens Larsen.
M a r ie - L o u i s e J ø rg e n s e n
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Kunsthistorien interesserer sig for andet end æstetik, men det er måske alli
gevel karakteristisk, at det er en etnolog, der har behandlet maleren Jes Jessen,
der i Weilbachs kunstnerleksikon karakteriseres som »malermester med kunstne
riske ambitioner og i besiddelse af nogen karakteriserende og dekorativ evne«.
Sammesteds hævdes det, at det er hans stilling som Eckersbergs første lærer,
der har bevaret hans navn i dansk kunsthistorie.
Da Hanne Poulsen påviser, at hans indflydelse på Eckersberg må have været
minimal, eftersom denne rømmede af lære efter tre års forløb og indtil da som
yngste læredreng måske aldrig havde gjort et strøg med en pensel, men vel
hovedsageligt havde været beskæftiget med at rive farver, rense pensler og
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løbe ærinder, er spørgsmålet nu, om det er lykkedes forfatteren at redde ham
for kunsthistorien.
Gennem en dokumentation, der bygger på et flittigt eftersøgningsarbejde, er
det ialtfald lykkedes hende at dokumentere ham som individ med et mangesi
digt virke, hvis to hovedområder var dekoration af sønderjyske kirker og por
trætmaleri i østjyske købstæder. En fortegnelse over hans arbejder på de to fel
ter findes s. 110-131. A t han også har været virksom som dekorationsmaler på
panelværk og bohave i verdslige huse har længe været hævdet. Det er selvfølge
lig ikke så let at dokumentere som for kirkemaleriets og portrætmaleriets ved
kommende, men man kan nå langt ved en jævnføring med Jessens arbejder i
kirkerne. Det sker på s. 88 ff.
Beskrivelsen holder sig ikke snævert til bogens hovedperson, men placerer ham
i tid, rum og miljø. Hans arbejder bliver derved anbragt i deres naturlige
sammenhæng. U d fra stilling, miljø og virkeområde kommer Jes Jessen til at
stå som en typisk repræsentant i den sidste ende af en malertradition med hånd
værksmæssig baggrund.
Som portrætmaler var han måske nok ingen stor kunstner. Rækken af portræt
ter synes ikke at vise nogen egentlig kunstnerisk udvikling. Opbygningen er
skematisk og karakteristikken af den portrætterede mindre fremragende. Hanne
Poulsen fastslår, at Jes Jessen hjalp derpå ved forskellige ting, bl. a. ved at indføje
bygninger, skibe og mindre brugsting, der placerede modellen i hans daglige
miljø, og ved individuelle forskelle i figurernes påklædning. Dette i forbindelse
med hans pertentlige malemåde gør hans portrætter til vigtige kulturhistoriske
dokumenter. Større betydning har han nok haft i dekorationsmaleriet, hvor hans
stil øver betydelig indflydelse på malemåden i landsdelen. A t han var en bety
delig mester på dette felt, fremgår af forfatterens karakteristik: »Ingen anden
håndværker i hverken kongeriget eller i hertugdømmerne har på »bondemøb
ler« malet blomster, der kunstnerisk står på højde med det bedste af Jes Jes
sens brogede buketter på sort bund«.
T il teksten og katalogdelen slutter sig noter, litteraturfortegnelse og en nyttig
ordliste. Skal der rettes nogen indvending mod bogen, bliver det mod dens lille
format, der gør at man kan have den i en lomme, hvis man vil efterse hans arbej
der i sønderjyske kirker, men medfører, at de gengivne billeder - der iøvrigt er
smukt trykt - bliver noget små, især hvor man sætter to på siden. Desuden ville
man godt have haft flere farveplancher. De tre gengivne viser en altertavle, et
portræt og et prospekt. M en man havde gerne set flere portrætter i farver
og fremfor alt nogle prøver på hans dekoration på træ både af panelværk og af
møbler. M en denne indvending må utvivlsomt adresseres til andre end til for
fatteren.
M ed et studie som denne, med Kjeld Snedkers om Toreby-maleren og med
Steensbergs om Niels Dyhr er dansk folkekunst ved at komme ud af anonymite
ten. M en der er endnu meget at gøre. Forhåbentlig får Hanne Poulsen også
fremtidig mulighed for at medvirke.
H o lg e r R a s m u s s e n

A n m e ld e ls e r
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Udgravninger på Grønland
H. C. G U L L Ø V O G H. C. K A P E L : H Å B E T S K O L O N I. H a n s E g e d e s fø rs te
syv å r p å G r ø n la n d . 64 s id e r. N a t io n a lm u s e e t 19 71 . - B o g e n f o r e lig g e r også
m e d g r ø n la n d s k tekst. 16 kr.

Bogen er udgivet i forbindelse med 250 års dagen for Hans Egedes ankomst
til Grønland d. 3. juli 1721. De arkæologiske undersøgelser, der bringer nyt
stof til forståelsen af Hans Egedes første 7 år på Grønland, blev gennemført
ved to kampagner: en prøvegravning i 1969 samt en større anlagt undersøgelse
i 1970 hvori bogens to forfattere, omslagets fotograf samt undertegnede deltog.
Jørgen Meldgård har skrevet bogens forord, hvori det fremhæves, at sigtet
med publikationen er, på baggrund af de arkæologiske vidnesbyrd, at supplere
vor historiske viden om Hans Egedes første tid på Grønland samt se nærmere
på de sider af tilværelsen som kun lejlighedsvis berøres i de skriftlige kilder,
d. v. s. dagliglivet i kolonien. Selvom det med basis i det arkæologiske materiale
også er fristende at søge nye facetter af personen Hans Egede, kommer bogen
ikke nærmere ind på dette emne.
For at opfylde denne målsætning er publikationen inddelt i 3 hovedafsnit:
1) En summarisk gennemgang af »Koloniens historie« på basis af de tidligere
kendte kilder, 2) »Kolonien og dens huse« hvor udgravningsresultaterne fra vå
ningshuset og smedjen samt resterne af de ikke udgravede anlæg sammenholdes
med de historiske beretninger om bygningernes konstruktion og indretning. I
tredje og sidste afsnit benyttes en del af resultaterne i de foregående to kapitler
til at give en skildring af »Livet i kolonien«. Hertil kommer et afsnit med littera
turkommentarer samt 6 sider plancher med fund fra udgravningerne. Hele bogen
er rigt illustreret.
Der kan være grund til at gå nærmere ind på afsnit 2, idet det arkæologiske
materiale sammenlignes med et antal synsforretninger fra perioden

1725-27.

Den rekonstruktion af våningshuset, der er gengivet side 37, havde således ikke
været mulig, hvis kun den ene kildegruppe havde været anvendt. Alligevel skal
man være forsigtig overfor rekonstruktionen, idet inventarets placering i rum
mene er foretaget udfra et skøn ligesom anbringelsen af de tre formodede
bilæggerovne er usikker, ja det er overordentligt tvivlsomt, hvorvidt det i det
hele taget kan lade sig gøre at fyre i de to ovne, der er tilsluttet den nordlige
skorsten, idet man ved fyring og askeudtagning har haft vanskeligt ved at
komme til. Også bryggerkedlens placering er usikker, ligesom skillerummene mel
lem selve våningens stuer i virkeligheden hviler på meget svage arkæologiske
vidnesbyrd.
Et interessant aspekt, der tages op i kapitel 2, er våningshusets grundplan,
som er vestnorsk, mens konstruktionsdetaljerne i husets ydervægge viser slægts
skab med dansk bindingsværk. Dette emne uddybes øverst s. 28, men det er
udfra teksten uklart, hvad forfatternes egentlige synspunkt er.
På side 55 siges det, at restaureringen foruden et omhyggeligt opmålingsar-
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bejde samt iagttagelser under afdækningen tillige hviler på rekonstruktion på
papiret, hvormed sikkert skal forstås den endelige gennemarbejdning af materia
let på tegnebordet. Dette sidste er imidlertid ikke rigtigt, da udgraverne ved re
staureringen endnu ikke var klar over skorstenenes og ildstedernes nærmere
placering. Et eksempel på de uheldige konsekvenser heraf er fundamentet til
bageovnen (fig. 14 side 31), der i restaureret stand fremtræder som et kvadra
tisk græstørvbelagt område med sten i siden, mens dette ved nærmere efter
forskning i København har vist sig at indeholde både en skorsten og en bage
ovn.
Akkulturationsprocessen mellem kolonialister og eskimoer er kun glimtvis
berørt. Dette spørgsmål, kan vi håbe, bliver taget op ved senere lejlighed i den
publikation over hele udgravningsmaterialet, der lægges op til i nærværende
arbejde, idet man understreger, at det skitserede forsøg på tolkning af fun
dene først vil kunne få gyldighed, når grundige videnskabelige undersøgelser læg
ger bund under formodningerne. Akkulturationsproblemet ønskes fra forfatter
nes side yderligere belyst ved udgravning af eskimoiske fælleshuse fra samme
tid.
S ø re n F r a n d s e n

Historiske noter
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ish Railways Board's) arkiver været dis

med 16 spørgsmål, og herom kan man

kuteret; der var planer oppe om at an

læse i: Nyt og Noter fra Kulturmuse

bringe dem i Y o rk som del af et fore

erne, nr. 91, 1972. Svarene siger gan
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indlemmes i P.R.O. sammen med de

geret af bibliotekar Hakon Lund og
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medarbejdere: Ib Gejl, Vagn Dybdahl

1361 behandles indgående af Jochen

og Finn H. Lauridsen — sidstnævnte

Götze, hvorpå Ahasver v. Brandt ana

tegner sig for to afhandlinger. De 4
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s is c h e

foreningens virke i de forløbne
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Geschichtsblätter. Det er korte anmel

numentale monografier side om side

delser af historisk litteratur fra Vest-,

med dybtgående specialanalyser i arti

Nord- og Østeuropa, samt det hanse-

kelform i Hansische Geschichtsblätter.

atiske centralområde. De beskæftiger

Ikke mindre overvældende er det for
skergalleri, foreningen har kunnet møn
stre til studiet af hanseatisk historie.

sig med alle forhold, der kan have in
teresse for og relation til handels-, rets-,

Hugo Weczerka giver en oversigt over

storie med kontaktfaser til hanseatisk

foreningens årsmøder og skiftende le

historie eller tyske hansebyers historie.

delse. Stralsundfredens forhistorie fra
mødet i Greifswald få dage efter V a l

Man indskrænker sig sjældent til præ

demar

historiografisk

Atterdags

erobring

af

Visby

U m schau

Med

i

Hansische

samfærdsels-, kulturel og politisk hi

sentation af bogens eller artiklens ho
vedtema, men engagerer sig oftest kri-
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tisk, dog ifølge sigtet udelukkende med

sit første lokalhistoriske kursus, som

henblik på hanseatisk emnegebet. En

har fået ovenstående titel.

overordentlig

alsidig

lagt en omfattende plan for de to uger

forskningsoversigt, som især byder på

hvor bibliotekarer fra hele landet fulgte

meget af interese for danske handels

30 dobbelte undervisningstimer. 24 læ

historikere.

rere gennemgik en lang række af de

omfattende

og

P .E .

Der

var

emner der er aktuelle for biblioteker
og D ip lo m a t a 

nes lokalhistoriske virke, og der blev

er igen nedkommet med

aflagt besøg på flere institutioner i K ø 

velskabte bind i begge rækker; det er

benhavn: Landsarkiv, Stadsarkiv, By

3. rækkes 7. bind omfattende de 3 år

museum og Det kgl. Bibliotek. Der er

1364-1366, virkelig en glædelig begi

grund til at være Biblioteksskolen tak

venhed for danske historikere.

nemmelig for dette værdifulde initia

D a n m a r k s R ig e s B r e v e
r iu m D a n ic u m

tiv - og bedst af alt: der meldte sig

C .R .H .

så mange deltagere at kurset måtte
D ip lo m a t a r iu m

N o r v e g ic u m

eller

-

gentages i februar 1973.

K .P .

som undertitlen oprindeligt lød - Oldbreve til kundskab om Norges indre

R o s k ild e

og

og ydre forhold, sprog, slægter, sæder,

h a n d lin g .

Arkitekt Per Jacobi har ud

lovgivning og rettergang i Middelalde

sendt

ren, fortsætter, ledet af en særlig kom

forskrækkende

mission under Norsk historisk Kjelde-

byplanoplysninger

skrift-Institutt. 1. bind udkom midt i

arkitektskole, 1970). Der redegøres her

forrige århundrede. N u foreligger 2.

for hvordan »byplanrelevante« oplys

hefte af bind X X I (i kommission hos

ninger kan gengives i form af kort,

A /S Bokcentralen); hvorefter af dette

der kan bruges i arkitektarbejde. L o 

bind kun registret mangler. Princippet

kalhistorikere — med og uden adgang

er det gamle, at et bind udsendes, når

til

en passende mængde aktstykker fore

lertid kunne hente megen inspiration

ligger; de ordnes kronologisk inden for

i Jacobis undersøgelser. På grundlag

det enkelte bind, og tidsgrænsen ned

af folkeregisteroplysninger fra Roskilde

efter er sat til og med 1575. Aktstyk

er der udarbejdet en række kort der vi

kerne i bind X X I (896 sider) er hentet

ser den geografiske fordeling af byens

fra mange arkivfonds; ofte er origina
lerne nu gået tabt. Fra dansk side kan

indbyggere under hensyn til familie
størrelse, alder, erhverv o.s.v. M an kan

man glæde sig over, at Langebeks D i

her direkte aflæse en række interes

plomatarium i det danske Rigsarkiv og

sante forhold, for eksempel: den gen

sammes excerpter i Det kgl. Bibliotek

nemsnitlige familiestørrelse vokser med

har kunnet være så nyttige ved overle
veringen af et stort antal aktstykker.

afstanden fra byens centrum der stort

C .R .H .

et

K o ld in g

duplikeret
titel:

under

hefte

d a ta b e 

med

den

Visualisering

af

(Kunstakademiets

databehandlingsanlæg -

vil

imid

set beboes af enlige eller barnløse fa
milier, der findes kvarterer hvor pro
centdelen af skilte og separerede er

B ib lio t e k e t i d et lo k a lh is t o r is k e a rb e jd e .

forholdsvis høj, og de forskellige socia

Danmarks Biblioteksskole har afholdt

le lag bor i hver sin del af byen. Hvad

13*
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det sidste angår, er der ikke blot den

M a r k f æ lle s s k a b e t

ventelige forskel på direktører-fabrikan
ter og arbejdere, men også på faglærte

vidt også købstaden trænger i dets
mangfoldige udformninger stadig til at

og ufaglærte arbejdere. Denne under

blive belyst fra nye sider, også i uden

søgelse -

K o l

landske mønstre. I England er »open

ding (anvendelsen af byens ejendomme

fields« til dels endnu bevaret i Laxton

til boliger, butikker, kontorer o. s. v.)

i Nottinghamshire, nu under en slags

vil

udgangspunkter

fredning. I købstaden Stamford i L in 

for en historikers eller etnologs ar

colnshire holdt systemet sig indtil ud

bejde.

skiftning så sent som i 1875. Stuart

og undersøgelsen af

være udmærkede

K .P .

M ø n s t r in g s lis t e r f o r s k ib s b e s æ tn in g e r

er

et omfattende arkivmateriale. Også i
England har spørgsmålet om opbeva
ring,

resp.

kassation

af disse Crew

Lists and Agreements 1861-1913 sat
sindene i bevægelse. Resultatet blev, at
10 % udvalgt efter statistiske kriterier
skulle opbevares i Public Record O f
fice foruden nogle lister for særligt
kendte (noteworthy) skibe. Englænde
ren nøjedes dog ikke hermed. National
Maritime Museum fik derefter lov at
tage 10 % (kronologisk udvalgt) til op
bevaring, og resten stilledes til disposi
tion for forskellige arkiver og andre in
teresserede institutioner i England og i
oversøiske lande. Der udarbejdes nu
lister, der viser, hvor de bevarede arki
valier skal søges. En fredsommelig løs
ning af et kildent spørgsmål.

C .R .H .

i landsbyen og forså-

Elliott belyser i The Agricultural H is
tory Review Vol. 20, 1972, s. 155-169
dette fællesskabs karakter

og opløs

ning med påpegning af årsagerne her
til. Bymarken havde 4 vange, der dre
ves i trevangsbrug, et fænomen også
kendt herhjemme; den omfattede 1700
acres, hvoraf 1300 var under plov, 130
eng, 250 anvendt til anden græsning og
overdrev. Ejendoms- og brugsforholde
ne var indviklede; institutioner kom i
1800-årene i besiddelse af jorden i sti
gende grad, men Markien af Exeter
(Cecil-familiens overhoved) på det nær
liggende Burghley House ejede dog 985
acres og forpagtede en anselig del af
anden jord, der siden bortfæstedes til
de egentlige landbrugere, i

1840erne

75, hvoraf de 60 var fæstere under
Lord Cecil. Modstandere af lorden var
bl. a. den lokale bladejer og en velha

hovedemnerne

vende borgerfamilie, der efterhånden

i Handels- og Søfartsmuseets Årbog
1971, men den indeholder bl. a. også et

ønskede at realisere sine ejendomme til

skifte efter en skipper fra begyndelsen
af 1700-årene og en redegørelse for

står ikke helt klar, men synes præget

sømandsgravsten på Sild. Kadrejere var

industriel tid; men forfatteren finder,

de småhandlende, der før i tiden fra
både falbød varer til forbisejlende eller

at dette trak det korteste strå over for
en voksende befolkning i købstaden,

til skibe, der lå for anker. Det meste af

der ønskede at udnytte først overdre

denne artikel handler om forhold i H el

vene nær byen og siden også de dyr

singør, men der gives også oplysninger
om kadrejeri andre steder, både her i

kede marker til bebyggelse og anden
benyttelse under indhegning. Over for
disse kræfter, der tog sig selv til rette,

K a d r e je r e

er

et

af

landet og ude i verden.

P M .

højest mulige priser. Cecilernes politik
af et velvilligt patron-forhold fra før-
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kom fællesskabet til kort, så meget let

anden form. I de her omtalte hefter

tere som købstadssamfundet kun i ringe

behandles emner fra Australien og In

udstrækning var afhængig af landbru

dien. fra Rusland, Sachsen, Irland og

get. Udskiftningen i 1875 kom som en

Skotland. Der gives også meget vigtige

forsinket bekræftelse på en udvikling,

bidrag til dansk landbrugs historie. V ig 

der skyldtes hårde økonomiske kends
gerninger. A f interessante iagttagelser

go Nielsen giver en kritisk analyse af
udgravede p lø jn in g s s p o r f r a je r n a ld e r e n

i den lille afhandling fortjener at frem

i Store Vildmose. Grith Lerche gen

hæves, at kartoffeldyrkning under et

nemgår de bevarede rester af d a n s k e

fællesskab

m id d e la ld e r lig e

medførte

ulemper,

idet

p lo v e .

Endelig skriver

»stubbene« på kartoffelagre unægtelig

Svend Nielsen om d e fø r s t e h ø s tm a 

måtte blive meget golde, når vangen

s k in e r i D a n m a r k ,

indtoges til fællesgræsning.

sering før industrialiseringen.

C .R .H .

et tilløb til mekani

Fra 1972 er udgivelsen af Tools &
om fortids landbrug

Tillage overgået fra Gads Forlag til

og liv har betydelig interesse. I Fynske

Nationalmuseet. Med 1. hefte af andet

Årbøger

Birte

bind er tidsskriftet blevet mere inter

Hjorth Pedersen i Optegnelser fra Drejø

nationalt end nogensinde. Det eneste

1794-1845 uddrag af en gammel bog,

direkte danske er meddelelsen om kul-

skrevet af bolsmand Niels Strangesen

stof-14 dateringen af et plovfragment

(f.

ube

fra Grindsted. Ellers er der væsentlige

hjælpsomme notater har bl. a. interesse

bidrag om graveredskaber i Andesbjer-

ved deres oplysninger fra fællesskabets

gene (de såkaldte fodplove) og om rus

tid (Drejø udskiftedes først 1832-33).

siske pløjeredskaber. Især en artikel om

En ombytning af mindre jordstykker

tærskeværker i Storbritannien er lære

1822 viser, at heller ikke under fælles

rig også for dansk landbohistorie.

B o n d e o p te g n e ls e r

1775,

1971, s.

d.

16-43 giver

1861).

De

noget

skabet kan der regnes med absolut
stabilitet i jordfordelingen.
C .R .H .

P .M .

F ra

Tidsskriftet T o o ls &

T il la g e ,

p r o d u k t io n

t il

s e rv ic e .

Norsk lo

som nu

kalhistorie har altid kunnet lære dan

med 3. og 4. hefte for 1970 og 1971

ske lokalhistorikere meget, og Andreas
Ropeids i 1968 afsluttede H ø n e f o s s

har fuldendt sit første bind, fortjener
en vid udbredelse såvel i Danmark som

boka

i det øvrige Norden og i udlandet. Det

gelse; det gælder især de sidste afsnit

er ved at blive et hovedorgan for den

af bd. 3, der behandler udviklingen fra

(bd.

1-3) danner ingen undta

side af den landbrugshistoriske forsk

1890 til 1963, hvor byen omformes fra

ning, som især udnytter etnologiens og

industriby til servicecentrum. Bemær

arkæologiens

kelsesværdige er især afsnittene om ar

kildestof

af

materielle

levn. Udsprunget af et internationalt

bejderbevægelsen,

samarbejde, som Danmark er blevet et

færdselen og de sammenfattende analy

centrum for, er Tools & Tillage natur

ser i kapitlet

ligt et tidsskrift, der spænder over alle

hvor et stort statistisk materiale er ind

de egne af jordkloden, hvor der har

draget og bearbejdet. Netop denne pe
riode, og de problemer, der her behänd-

været drevet landbrug i den ene eller

afholdssagen,

sam

»Sentrum og service«,
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les, er alt for ofte forsømt i de danske

D r o n n in g

by- og sognehistorier. Spørg bare Dyb-

nens forhistorie er emnet for en svensk

dahl. Besynderligt nok virker den mo

doktorafhandling skrevet af amanuen

derne bogs udstyr håbløst gammeldags,

sis Michael Linton, Aarhus. En anmel

så her kunne nordmændene for en-

delse i (Svensk) Historisk Tidskrift nr.

gangs skyld lære noget af os. H . H . W .

1, 1972, har givet anledning til et re

V ik in g e r n e

i den nyere forskning be

handles af universitetslektor Inge Skovgaard-Petersen i Historisk Tidsskrift V
hæfte 3. Samtidig med at Inge Skovgaard-Petersen gør de sidste tiårs litte
ratur og arkæologiske forskning om
kring vikingetiden til genstand for en
grundig metodisk kritik med kyndige
indblik i historikerens værksted, giver
hun et spændende overblik over for
skellige sider af vikingetidens historie.
I større afsnit behandles vikingetogene,
bosættelserne i England og Rusland,
handelen, byerne og samfundsdannel
sen. Hovedformålet er dog at lære os
ikke blot at lade os underholde ved
historisk litteratur, men at tage stilling
til det vi læser. En yderst nyttig kun
nen også på andre områder end vikin
getidens historie. Inge Skovgaard-Petersens sprog er let at læse, og hun
identificerer sig på en sympatisk måde
også med læsere uden andre forudsæt

M a rg re te

plikskifte mellem forfatteren og hans
opponent, Beata Losman (samme tids
skrift nr. 2,

1972). Linton er siden

vendt tilbage til emnet i Scandia bd.
39, h. 1: De ekonomiska förutsättnin
garna för drottning Margaretas politi
ska program.

H .L .

K .P .

S tu d e n t e r k å r i d e t 16. å rh u n d r e d e .

Gen

nem udgaver af universitetsmatrikler og
mange spredte artikler i de personalhistoriske tidsskrifter kan man følge de
danske studenters vandringer til de eu
ropæiske universiteter i bl. a. det 16.
århundrede. Gennem stambøgerne kan
man komme dem en smule ind på livet,
men et enestående indblik i deres kår
giver Peder Jensen Hegelunds alma
nakoptegnelser fra Leipzig og Witten
berg

1565-69.

Disse er udnyttet

af

lektor Bue Kaae i »Studenter fra Ribe
i Leipzig og Wittenberg i det 16. år
hundrede«. (Fra Ribe Amt 1970).
H .H .W .

ninger end den fælles interesse for em
net.

og Kalmar-unio-

D e n danske adel

har i tidens løb mistet

af Skalk nr. 6, 1971, og i kronikken

mange privilegier. Nu sættes der også
spørgsmålstegn ved berettigelsen af det

prøver museumsinspektør Erik Kjers-

eksklusive udvalg af adelsslægter, som

gaard at opklare den 700 år gamle
mordgåde. Som bagmand for konge

finder optagelse i Danmarks Adels
Aarbog og Nyt dansk Adelsleksikon.

mordet udpeger han hertug Valdemar

Afgrænsningen af adelskab i Danmark

af Sønderjylland. Kjersgaard argumen

har hidtil udelukkende bygget på A n 

terer bravt for denne teori - og kunne

ders Thisets opfattelse, der kun aner
kendte den gamle indfødte adel og de

M o r d e t i F in d e r u p

fylder størsteparten

måske have fundet endnu flere argu
menter i Yrvings bog om mordet. Det
er både dygtigt gjort og spændende.
K .P .

adelige familier, som havde fået in
dividuelt adelspatent. I Historisk Tids
skrift V hæfte 3 tager arkivar Niels G.
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er et nyt erhverv, der

Bartholdy i en artikel med titlen Adels

A u t o m e k a n ik e r

begrebet

enevælde

naturligvis har eller skal have sin hi

1660-1730 -

oprindelig en speciale

storie. I Danmarks tekniske Museums

afhandling -

denne opfattelse op til

Årbog 20. årgang, 1972, s. 5-33 af

revision. Bartholdy hævder, at der med

trykkes smedemester Viggo Jensens En

enevælden indførtes et nyt adelsbegreb

automekanikers erindringer, formentlig

baseret

fremlægger beviser både i form af en

nedskrevet i december 1932, om hans
arbejde i Dansk Automobil- og Cykel

mere teoretisk analyse af den ældre

fabrik, St. Kongensgade, København;

enevældes adelsbegreb og i form

af

her byggedes det første 4-hjulede mo

konkrete eksempler på, at borgerligt

tordrevne køretøj i Danmark og siden

fødte i de tre øverste rangklasser fik

nye typer, fra 1904—06 karakteriseret

adelige privilegier på linje med og i

som gode og driftssikre. 1907-17 var

samme omfang som medlemmer af de

V. J. leder af H. C. Christiansens værk

gamle adelsfamilier. Dette rangbestem

sted på Strandboulevarden med repræ

te adelsbegreb, der tillader borgerlige

sentation bl. a. for Renault og Michelin

en hidtil ukendt social opstigning var

og med egen karosserifabrik. Fra 1909

i overensstemmelse med enevældens be

arbejdede han også som flyvemekani

hov og en forudsætning for den fø l

ker og do-konstruktør, bl. a. af de to

gende tids opbygning af en loyal em

»Maager«. Det er personlige minder fra

bedsmandsstand.

en maskinelt set primitiv tid, der af

under

på

den

ældre

rangforordningen.

Han

H .L .

gjort har fortjent at blive draget frem.
T r e å r s k r ig e n

1 8 4 8 -5 0

C .R .H .

kan stadig be

lyses med nyt stof. I Fynske Årbøger
be

1971, s. 56-115 udgiver Hans Henrik

F y n b o e rn e s

Jacobsen med en god indledning og

skæftiger

afslutning samt noter En fynsk jægers

I Fynske Årbøger 1971, s. 139-65 o f

dagbog med

tegninger og digte fra

fentliggør han »Bogense, Assens, F å 

treårskrigen. Den er fortalt af Anders

borg og Kerteminde. Fire studier i det

Nielsen, født 1825 i Gamborg, og ind

fynske oprørs historie«. V i er her i

ført i en tidligst i sommeren 1850 ud

»verdenshistoriens

givet lommebog; optegnelserne slutter

forfatteren er fængslet af studiet af den

15. juni 1850, da bogen er udskrevet.

dybtgående politiske krises opståen i

Notaterne er indskrevet under indkvar

små, stabile bysamfund og følger kon

tering på halvøen Kegnæs på Als i vin

flikter mellem de demonstrerende ar

teren

derefter.

bejdere, en del af borgerne og på den

A.N. var med i slagene ved Kolding 23.

anden side øvrigheden, kommunalpoli

april 1849 og i Frederits 6. juli s. å. og

tikerne og organisationerne, der også

skildrer levende kampene; en vis kunst

i »oprøret« skal have set »et angreb

neråre havde denne fynske bonde, der

mod deres egen status og position«;

gør digte og tegninger; bedst synes de

fremstillingens detaljer er veldokumen

sidste i deres primitivitet, 30 af origina

terede. Kirchhoff, der overlegent ud

lens 63 farvelagte er aftrykt, desværre
uden farver.
C .R .H .

nytter presse (legal og illegal), inter

1849-50

og

foråret

o p rø r

fortsat

i

august

Hans

1943

Kirchhoff.

sidekulisser«,

hvor

views og korrespondance med endnu
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levende aktører samt det store arkiv

om kørsel med hestevogne og om for

stof, finder ikke bevis for, at odense-

skellige typer af vogne til person- og

kommunisterne skal have haft en kom

arbejdskørsel. Nogle stregtegninger vi

mandocentral med virksomme agenter

ser vognenes konstruktion; og hæftet,

over hele Fyn, man kunne selv i A s

der har samme titel som udstillingen,

sens og andre steder.

afsluttes med henvisninger til litteratur

C .R .H .

om færdsel til lands. Forresten må det
var en af de

også nævnes, at Mads Stage har udført

fornøjelser, skoledrenge kunne hengive

4 dejlige illustrationer af udvalgte vog

sig til i de gode, gamle dage. I Randers

ne fra udstillingen.

S læ d e k ø rs e l p å to rn y s te re t

P .M .J .

kan man dokumentere dette ved hjælp
af et fotografi af et opslidt tornyster,

F r e m s t illin g a f v o g n h ju l

på hvilket læderklappen er erstattet af

ligt emne i en lokalhistorisk årbog. Det

en træklap. Det er blot en af de fest

gælder også h o te lh is to r ie .

lige og interessante ting, man kan se

dele kan man få noget at vide i Born

sig til i Ole Warthoe-Hansens glim

holmske Samlinger 1971.

rende

»Skolehistorisk

Billedbog

er et usædvan
Om begge
P .M .

fra

Randersegnen og Djursland«, udgivet

Ø l o g m a lt.

i

dansk Skolehistorie og Historisk Sam

nologiske undersøgelser) har som spør
geliste nr. 34 ved museumsinspektør

fund for Randers Amt. I denne bog

Birte Stig Jørgensen udsendt

ser man,

et righoldigt og

ning af øl«. Det er på høje tid, hvis der

omhyggeligt indsamlet billedmateriale i

skal reddes nogle oplysninger om den

vor visuelt indstillede tidsalder kan ud

ne vigtige syssel. Folk, der mener at

nyttes, så det giver en lettilgængelig og

have noget på hjerte at meddele, kan

samarbejde

mellem

hvorledes

Selskabet

for

N E U (Nationalmuseets et

»Bryg

fængslende fremstilling af en egns fol

rekvirere spørgelisten fra Nationalmu

keskolehistorie. John Heide har tilrette

seet, adr. Brede. Et vigtigt led i øl

lagt bogen, så det historiske stof - som

fremstillingen

også forfatteren har aktuelle kommen

som ofte foregik i fællesskab. T il be

tarer til - fremtræder på en tidssva

lysning heraf, og af andre fællesfore

rende og vedkommende

Selv

tagender i landsbyen, findes et interes

ikke-historisk interesserede vil uvæger

sant stykke i Fra Ribe Amt 1970 af

ligt få lyst til at blade i det nydelige

Iver Aalling og H. K. Kristensen: K ø l

hæfte og gennem stoffets alsidige be

lehuse og nogle småforeninger.

måde.

var

handling sikkert få appetit på mere. Et
eksempel til efterfølgelse!

maltproduktionen,

H .H .W .

K i. P .

kan man se

er den betegnelse
som Ribe-antikvaren Mogens Bencard

på Nationalmuseets udstilling »Vogne

spøgende bruger om de terracotta-ar-

i Brede«, hvor der vises hestekøretøjer
fra 1720-erne til ca. 1930. Som en in

bejder, som fra o. 1540 kom til at

F o lk e li g

K a re te r

og

a rb e jd s v o g n e

troduktion til udstillingen har overin
spektør Holger Rasmussen skrevet et
smukt lille hæfte, hvori han fortæller

kagekunst

spille en rolle i adelig og borgerlig ar
kitektur i Nordtyskland og Danmark.
I en artikel »Nordtyske terracotta-arbejder fra Ribe-egnen« i M a r k o g M o n -
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1971 tager Bencard sit udgangs

ter en pause på 7 år har Historisk-to-

punkt i 2 medailloner af rødbrændt

pografisk Selskab for Gentofte,

ler, som findes på Ribe Museum. Der

ket være en kommunal bevilling, kun

er grund til at formode, at de to me

net genoptage sin publikationsvirksom

dailloner -

hed. Den nydelige årbog indeholder -

Danmark

som de eneste stykker i
-

kan

henføres

Hans

foruden artikler om Dyrehaven og Be

Fhases værksted i Lübeck. De markerer

givenheder i kommunen — afhandlin

således igen en gang Ribes internatio

ger om Øregård, Hvidøre og Landlig

nale forbindelser i fortiden. Også Sta

gere og lyststeder i det gamle Ordrup.

tius von Dürens værksted i Lübeck le

Endelig beretter kontorchef K ai Stage

verede i midten af 1500-tallet terra-

meget charmerende om sin bedstefar

cotta-arbejder til Danmark. Disse om

Lorenz Frølichs hjem på Blidah og den

tales i et særligt afsnit, og der sluttes

kunstnerkreds der samledes der. Der

med en kort beskrivelse af terracotta-

kunne skrives en spændende bog om de

udsmykningerne på Riber Kærgaard og

københavnske landsteder og deres kul

Brejninggaard.

turhistoriske betydning.

For

den

til

tak

sidste gårds

K .P .

vedkommende i det væsentlige bygget
på Birte Marie Ivertsens artikel i Hard-

L æ g e fo r e n in g e n s b o lig e r p å Ø s t e r b r o

syssels Årbog 1968.

et fornemt arkitektonisk og socialt mo

K i. P .

er

nument. De blev til efter kolera-epide
titlen på

mien 1853, blev fredet godt 100 år se

den nydelige publikation, hvormed hi-

nere, men er nu genstand for attentat

storisk-topografisk selskab for Lyngby-

— kommunen ser dem gerne revet ned

Taarbæk kommune markerede sit 40-

til fordel for nybyggeri. Som en appel

års jubilæum. Axel Bolvig bruger den

om at undgå dette fatale fejlgreb har

første halve snes sider til at beskrive og

Erik Hansen og Mette Pihier 1971 ud

forklare

sendt en nydeligt illustreret bog med

L y n g b y k ir k e s k a lk m a le r ie r e r

langhusets

rigt

dekorerede

hvælv. De tilsyneladende tilfældigt sam

ovenstående titel.

menstillede malerier er udført henimod

den historiske baggrund for boligernes

år 1500 og viser først og fremmest sce

opførelse, deres anlæg og arkitektur, og

ner af Kristi liv, men giver også plads

der sluttes af med mindre afsnit om
miljøet i »Brumleby«.
K .P .

for billeder af helgener og narrefigurer,
samt en stor mængde dyr og planter.
Billedernes

overvældende rigdom

får

Der

F is k e r le j e t H u m le b æ k ,

redegøres for

hvor den gamle

man et glimrende indtryk af gennem

husbebyggelse langs stranden i sjælden

bogens 50 detailoptagelser, hvoraf man

grad er bevaret, afhandles af Asger

ge er helsidesillustrationer og ikke få

Schmelling i Årb. Frborg Amt 1971, s.

gengives i farver. Det vellykkede resul

5-159. Her er husenes og deres beboe

tat skyldes ikke mindst fotograf Len

res, havnens og fiskeriets historie gen

nart Larsen og Middelboes reproduk
tionsanstalt.
M -L .J.

nemgået; der fortælles også om Krogerup, hvorfra husene tidligere bortfæstedes, og det nu så kendte Louisia

La n d st eder i K ø b e n h a v n s om egn

er ho

vedtemaet i Gentofte-bogen 1971. E f

na, hvis hovedbygning er opført i flere
etaper i 1850’erne og navngivet af
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Alexander Brun efter hans 3. ægte
fælle Louise, f. W olff. En god, doku

og

menteret og velillustreret behandling.

Hansen og rektorerne Henry Jensen

omvekslende

er

levende

skildret af fhv. skoledirektør Bernhard
og Knud

C .R .H .

historie

Fanø -

henholdsvis perio

derne 1920-46, 1946-62 og 1962-70.
O denses

m id d e la ld e r lig e

a r k æ o lo g i

er

Lektor Thomas

Madsen har skrevet

et nyt og fremtrædende emne i årgang

biografier af de lærere der har virket

1970 og 1971 af Fynske Minder. Her

eller virker på skolen, og en kort elev

skriver

statistik

Finn

Grandt-Nielsen

om

to

middelalderlige stenhuse og udgravnin

afslutter

det

velillustrerede

hefte.

K .P .

gerne omkring dem. Udgangspunktet
for

undersøgelserne

var

en

hvælvet

A b o n n e n te rn e

får noget for pengene.

kælder, der egentlig har været kendt

Da Fortid og Nutid startede i 1914 var

længe.

øde

det planen at tidsskriftet skulle udkom

læggelse ved at blive flyttet væk fra

me med 128 sider om året. Senere blev

trafikkens malstrøm i en ny gade tværs

siderne større og årgangene blev også

gennem bykærnen.

tykkere. Det er dog navnlig i de sidste

Den

er

nu

reddet

fra

P .M .

år at omfanget er vokset. Det netop af
bliver oftest præget af

sluttede bind 24 var på 776 sider,

H. C. Andersen. Birger Isaksen skil

mens bind 23 var på 536 sider. Her er

drer i Fynske Årbøger 1971, s. 11638 Sophus Michaelis og Odense og her

der altså sket en forøgelse på 45 %,

er Andersen kun en bifigur, mens S.

i tidsskriftets historie. Årgang 1971 var

M., en fattig (teater)skrædders bega

på 304 sider - omtrent 2 V i gange så

vede søn, får sit forhold til barndoms

stort som de første årgange. Udvidel

byen vel belyst.

sen hænger sammen med en glædelig

F y n o g d ig te rn e

C .R .H .

og bindet er da også det hidtil største

vækst i abonnementstallet. 1960: 330
fra hovedsageligt de store
landboreformers tid er resultatet af

abonnenter, 1966: 450, 1969: 900 og

Svend Frederiksens: Aasum, Træk af

abonnerende foreninger og anmeldel

sognets historie (Historisk Samfund for

seseksemplarer, så i dag udsendes For

Fyn, 1968). På grundlag af ryttergods-

tid og Nutid i et oplag på 1472 stk. —

og udskiftningsarkivaler m. m. redegø

man regner med at det største faghi

res for især gårdhistorien i tiden før og

storiske tidsskrift i Norden har 1700

efter 1800 med ledsagende afsnit om
f. eks. sognets fattigvæsen, indførelsen

abonnenter. De mange abonnenter har
holdt prisstigningerne nede. Bortset fra

af Roskilde konvents psalmebog o. lign.

porto- og momsstigning har abonne

S o g n e h is to rie

T .D .

1972:

1114.

Dertil

skal lægges 358

mentsprisen været uændret siden en
mindre justering for 6 år siden. På den

D u b o r g - S k o le n

ved Flensborg har i an

ledning af et jubilæum udsendt et lille
skrift på 76 sider. Skolens spændende

baggrund håber vi

abonnenterne vil

forstå den stigning der nu er sket.
K .P .
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klæ’r

N A T IO N A LM U SE E T

B e sø g stal:

226.000.

Nationalmuseet:

19 7 0 .

Museet for Danmarks

hedskamp
stillingen

1940-1945:
i

Brede:

162.000.
183.000.

skaber

redaktion

og til

rettelæggelse: Henning Nielsen. Fælles

F r i

vejledning Nationalmuseet, 1. udgave.

Ud

H. C. Gulløv

1971.

bejdere.

Danmarks

gård.

1940-1945:

og H. C. Kapel:

Hå

bets koloni. Jan Hjarnø: Fremmedar

Nationalmuseet: 205.000. Museet for
Frihedskamp

folk,

Ester

Kappelgård:

Nationalmuseets

kommandør

150.000. Udstillingen i Brede: 138.000.
S tø rre s æ ru d s tillin g e r: 1 9 7 0 : »Waj-

gård på Rømø.

ang -

skyggespil fra Java«, februar

Grønland.

marts.

»Buddhas veje« (Brede), maj

Skattefund fra Jernalderen. The M u 

oktober. »Fredning af fortidsminder«,

seum of the Danish Resistance M ove

september-oktober.

ment, tekst Aage Roussell, 7. oplag.

fortiden«,

»Holland

værner

september-oktober.

»Gha

Svend

Jørgen

E.

Knud

Thades

J.

Albrethsen:
Elisabeth

Mågård:

Krogh

og

Vikingernes
Munksgaard:

Frøslevlejren.

Sær

na«, oktober-november. 19 7 1 : »Billed

tryk fra Bov sogns historie. National

bog fra Indien«, februar-april. »Klæ'r

museets

skaber

tion: Erik Kjersgaard. Nationalmuseets

folk«

»Folkekunst

(Brede),
fra

Peru«,

maj-oktober.
oktober-no

vember.
P u b lik a t io n e r :

Ellen Andersen: F o l

Arbejdsmark

1970.

Redak

Arbejdsmark

1971. Redaktion og til

rettelæggelse:

Henning Nielsen. Niels

Skyum Nielsen, Hans-Christian Eisen

Lars

og Kaare Riibner Jørgensen: Filmen De

Dagen.

fem År. Olaf Olsen: Fyrkat. Ein W i

Grænsegendarmeriet under krig og be

kingerlager in Jütland. Peter Ottosson:

sættelse 1940-1945. B. Brorson C h ri

Brede

stensen: The Conservation of Water

daktion

logged Wood in the National Museum

Nielsen. Thorkild Ramskou: Den ga

of Denmark. Museumstekniske Studi-

stronomiske arkæolog på udgravning.

er/Studies in Museum Technology, 1.

Knud Thorvildsen: Vikingeskibet ved

Buddhas veje.

Redaktion og tilrette

Ladby, 2. uændrede udgave. Vogne i

læggelse: Erik Kjersgaard. Ellen Dam-

Brede, tekst Holger Rasmussen, ny ud

gaard

gave. Vore Bedsteforældres Tid, redak

kedragter
Bjørneboe:

og

i

Nationalmuseet.
Ingen

Poul

H.

kender

Moustgaard:

Et

hjem - en familie. Folkelivs studier, 3.
Danmarks Oldtid, tekst Thorkild Ramskou, rev. udgave. Folk skaber klæ’r —

Werck.
og

Persien

Iran.

tilrettelæggelse:

tion og tilrettelæggelse:
gaard. 2. udgave.
O p ly s n in g s -

-

og

Re

Henning

Erik

Kjers

u n d e r v is n in g s v ir k -
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Foredragsrækker: forår 1 9 7 0

som hed:

»Buddhas veje«, efterår 1 9 7 0

»Gha

Hagested,
Odsherred,

Odby
er

og

Jyderup,

undersøgt

alle

i

overpløjede

na«, forår 19 71 »Klæder skaber folk«,

bronzealderhøje.

efterår 1971 »Forskning ’71«. Som sær

landsbykomplekset fra ældre jernalder

lige arrangementer søndag eftermiddag

ved Grøntoft, Ringkøbing amt, af bo

bragte

pladsen ved Dankirke, Ribe amt, og af

»Etnografisk Orientering«

op

Udgravningen

lysning om gæstearbejdere, indianernes

bopladsen

undergang

germansk jernalder

i

Nord-

og

Sydamerika,

ved

Drengsted
blev

fra

af

ældre

fortsat.

På

A frika m. m. I Oldskriftselskabets sal

Bornholm udgravedes brand- og jord

bragte de arkæologistuderende lysbil-

fæstegrave fra

ledforedrag,

hår-

Stålegård. I samarbejde med gdr. Reg

og skægmoder i oldtiden, bronzealde

nar Pedersen undersøgtes otte jordfæ

rens billedkunst m. v. Emner fra Dansk

stegrave fra vikingetid i Sdr. Onsild,

Folkemuseum blev taget op i særlige

Randers amt. I Hodde, Ribe amt, blev

gennemgange af stilperioder og leve

der foretaget en delvis udgravning af

vilkår på landet. I efteråret 1971 på

en boplads fra tiden mellem 100 f. og

begyndtes

100 e. Kr.

bl. a.

demonstrationer

arrangementer

marionetkomedier

af

for
om

børn,

»Mester

romersk jernalder på

N a t u r v id e n s k a b e lig

a fd e lin g :

arbej

Jakel i oldtiden«. I sommeren 1971

det i Aamosen blev videreført på Er-

blev der i bondesamlinoen arrangeret

tebøilebopladsen Præstelyngen. I forbin

engelsk- og tysksprogede omvisninger

delse hermed undersøgtes to stamme-

på hverdage for turister.

både. I 1971 er der foretaget supple

D a n m a rk s

o ld t id :

rende mosegeologiske undersøgelser i

førmegalitisk

langhøj

forbindelse med stenalder-pælebygnin-

U n d e rs ø g e ls e r:

Udgravning
ved

af

Lindebjerg,

kulthuse
borg

ved

amt,

stendyngegrave

Trandum

og

og

gerne i Weier, kanton Schaffhausen,

V i

Schweiz, samt i den nærliggende mose

Ringkøbing

Egelsee - betalt fra schweizisk side. I

Skovby,

Torsted,

amt. Opdagelse af ny type jordfæste

Kap

grav under flad

mark fra jættestue

der i 1 9 7 0 foretaget mosegeologiske og

tid ved Vindinge, København amt. A n 

botaniske undersøgelser for at udrede

dre

Ege

vegetationsudviklingen og landets ni

bjerg og på Møn. I samarbejde med

veauændringer siden sidste nedisning. I

Bopladsudvalget under Statens huma

samarbejde med Forhistorisk Museum,

nistiske forskningsråd er undersøgt bo

Århus, er der udført mosegeologiske

pladsanlæg fra yngre bronzealder ved

undersøgelser

Jyderup,

stenalderundersøgelser

sluttede

Holbæk
19 7 1 .

orienterende

ved

Farvel-området på Grønland er

i

forbindelse

med bo

amt.

Gravningen

pladserne Brovst og Ringkloster. L i

Samtidig

påbegyndtes

geledes er der udført en mosegeologisk

undersøgelse

af

tilsva

undersøgelse i Busene Have i samar

rende anlæg ved Hovergårde, Ringkø

bejde med Nationalmuseets

bing amt. Her fandtes den hidtil æld

ling. Desuden er der foretaget en lang

ste danske stald. Andre bronzealderbo

række mindre besigtigelser. Laborato

pladser er undersøgt ved Hald, Viborg

riearbejdet har været koncentreret om

amt, samt ved Bjerg og Kærholm i Nr.

pollen- og frøanalytiske undersøgelser

Omme

vedrørende det første agerbrug, navn-

sogn,

Ringkøbing

amt.

Ved

1. afde
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lig på basis af det schweiziske mate

En

række kirker er blevet under

riale, ligesom en lignende bearbejdelse

søgt i forbindelse med restaurerings

af det indsamlede grønlandske mate

arbejder

riale har fundet sted. En pollenanaly

Særlig skal nævnes Set. Mikkels kirke

tisk datering af de klassiske, sjælland

i Slagelse, hvor der er fremkommet

ske Maglemosebopladser på nyt ma

fundamentrester af frådstenskirken fra

teriale, samt Kongemosebopladsen, er

omkring år 1080, og Sorø kirke, hvor

indledt.

man har åbnet en række af Hvide

og/eller

varmeinstallationer.

Undersø

slægtens grave og undersøgt de frem

gelsen af Aggersborg ved Limfjorden

dragne skeletter, samt Holmens kirke

er genoptaget. Ved Oksholm i N o rd 

i København, hvor man har afdækket

jylland er der fundet rester af en go

gravsten fra det 17.-18. århundrede.

tisk murstenskirke og spor af en ældre

Ved

granitkvaderbygning. Den tidligere på

løse og Thorup kirker i Nordsjælland

begyndte undersøgelse af resterne af

har man konstateret begravelser i tår

Esrum Kloster er fortsat. I Holbæk

net. Ved en igangværende undersøgel

Kloster er der foretaget en mindre ud

se i Himmelev kirke ved Roskilde er

gravning i vestfløjen. I Kalundborg er

der ligeledes fundet en muret grav i

afdækket rester af fundamentet til det

tårnet. På Tranekær Slot har man fo 

runde tårn »Faders Hat« og i tilslut

retaget en undersøgelse af hovedbyg

ning hertil en svær borgmur med et

ningen, hvor man ved pudsafbankning

bagved

har

D a n m a rk s

m id d e la ld e r :

liggende

hus.

På

Christians

undersøgelser i Uggeløse, Ram

afdækket

store,

middelalderlige

havn undersøgtes Set. Annægade 14,

vinduer.

Voldstedsundersøgelserne

der er en bindingsværksbod fra C h ri

ligeledes

fortsat;

stian den 4.s tid. På Gråbrødre Torv i

forbindelse med hævningen af vand

København har man undersøgt rester

standen

af murværk og fundamenter, muligvis

get en undersøgelse af voldstedet »Ri

fra det tidligere Gråbrødre Kloster. I

debanen «s forterræn. Endvidere er der

forbindelse med en udvidelse af Tø n 

foretaget undersøgelser af nogle mid

der Museum - indrettet i en portbyg

delalderlige voldsteder i Århus. En kur

ning

veopmåling er udført af voldanlægget

til

det

nedrevne

Tønderhus

-

har man indledt en undersøgelse af
borgtomten. Ved en undersøgelse af

således

har

er

man

i

i Haraldsted Langsø foreta

»Brovold« på Als.
D ansk

F o lk e m u s e u m :

Nationalmu

Pedersborg slotsbanke er fundet tid

seets

lig middelalderlig keramik. Rekogno

som hovedemne for indsamlingen af

scerings-

beretninger

og fredningsrejser

er

fore

Etnologiske
om

Undersøgelser
dagliglivet

har

omkring

taget i Julianehåb-distriktet i Sydvest-

århundredskiftet haft hjemmebrygning

grønland med fund af et stort antal

af øl, ligesom man har fortsat under

hidtil ukendte ruiner. Ved fåreholder-

søgelserne af børns og unges lege. N a 

stedet Nunataq er endvidere lokalise

tionalmuseets Købstadundersøgelser har

ret en kirkeruin, sandsynligvis resterne

i 1971 anvendt en del arbejde på re

af »Gardarnes kirke i Midfjord«. Des

staureringen af Brede Hovedbygning,

uden er to nordboruiner udgravet ved

et projekt, der strækker sig over flere
år og forventes afsluttet 1974. I Ri-

fåreholderstederne Nalassut og Saputit.
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gensgade-kvarteret er indledt en etno

mede i alt 81.422 mønter, hovedsage

logisk undersøgelse af et kvarter, som

lig hulpenninge fra forskellige nordty

i de nærmeste år vil blive totalt for

ske byer. Fundet fra Balle indeholdt

andret. Undersøgelse af enkeltbygnin

12.121 dalere og småmønt fra Dan

ger i forbindelse med ombygning el

mark og en række fremmede lande

ler nedrivning er foretaget i Køben

med slutmønt 1656.

havn, Helsingør, Næstved og Roskilde.

E r h v e r v e ls e r :

D a n m a rk s

o ld tid :

Or

I forbindelse med vedtagelse af cen

namenteret, 38 cm lang hjortetakshak

terplanen for Roskilde, som vil med

ke med rester af træskaft. Fra Hal-

føre omfattende ændringer af den cen

drup strand ved Horsens fjord. Flint

trale bydel, er en undersøgelse af disse

knold

dele påbegyndt og forventes fortsat i

med indridsede mønstre, som det el

den

lers kun kendes fra genstande af ben

kommende

tid.

Nationalmuseets

Købstadundersøgelser
hjemtagningen

af

har

forestået

Sehested-stuen

med

kalkskorpe

og horn -

ornamenteret

det eneste ornamenterede

i

flintstykke fra dansk oldtid. Fra Hol-

Brøndbyvester, samt et kinesisk lyst

megaards mose. Den hidtil rigest or

hus fra Tårbæk Strandvej - det sidste

namenterede

til opstilling i parken i Brede. Natio

lang, fra slutningen af ældre stenalder.

nalmuseets

Fundet

Herregårdsundersøgelser

i

hjortetaksøkse,

Værebro

34

cm

å. Bronzematrice

har foretaget en opmåling og under

til prægning af presseblik ornamente

søgelse af Oregård på Fyn og supple

ret med dyrefigurer fra 7. årh. Fun

rende undersøgelser af Hofmansgave

det på Hyldagergaard i Havdrup sogn,

ligeledes på Fyn. Registrering af 4000

Østsjælland.

håndarbejder i privateje på Sjælland i

bestående af 126 stykker brudsølv og

forbindelse med Danmarks Folkelige

barrer, samlet vægt ca. 4 kg. Fundet

Broderiers udstilling i Slagelse. Under

i Rebild, Himmerland.

søgelsen af damask og drejl i privat

Skattefund fra

10. årh.

Som danefæ

D a n m a r k s m id d e la ld e r :

eje i samarbejde med Kunstindustrimu

er modtaget en middelalderlig sølvskål

seet

fundet ved stranden i Blåvand.

er

videreført.

Undersøgelse

af

hverdagens og arbejdslivets traditioner

D ansk

i De kongelige Stalde på Christians

Aunsbjerg,

borg.

Spådukke fra begyndelsen af 1800-tal-

F o lk e m u s e u m :

slutningen

Dragkiste fra
af

1700-tallet.

Samlingen har ved

let. Forgyldt konsol i tidlig nyklassisk

museumsinspektør Søren Dietz delta

stil fra slutningen af 1760'erne, anta

get i udgravninger ved Asine på Pe

gelig tegnet af N. H. Jardin. Mahog

loponnes,

nifineret møblement i ny-empire stil

A n t ik s a m lin g e n :

Grækenland.

Gravningerne

påbegyndtes af det svenske institut i

fra

Athen 19 7 0 .

Harboeske Enkekloster i Stormgade fra

1900. Stort kontormøbel fra det

undersø

1758. Voksdukke fra 1860 med stort
tilbehør af dukketøj. En samling sko

gelsen og katalogiseringen af de to sto

magerværktøj fra Kastrup. Louis X V I

re møntfund fra K irial og Balle på
Djursland blevet afsluttet. Det første

spejl med Cramer Wilbechs etikette.
Mahognispillebord signeret af Jens

fund kan dateres til ca. 1365 og rum-

Brøtterup. Komplet mågestel til fire

D e n k g l. M ø n t - o g M e d a ille s a m lin g :

I

løbet

af

1 9 7 0 -1 9 7 1

er
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personer. Københavns handskemager-

me - skal efter planen kunne åbnes i

laugs lade fra 1783.

1973.

Nyopstillingen

forudsætter

en

En tyrrhensk am

væsentlig udtynding af genstandsmate

fora og et koptisk kalkstensrelief. Fire

rialet i publikumsudstillingen. Derfor

senklassiske

påbegyndte man en omordning af stu

A n t ik s a m lin g e n :

mosaikker

med

kristne

motiver fra det østlige Middelhavsom

dierummene, der

råde.

kompaktmagasiner.

E t n o g r a f is k S a m lin g :

Maske fra Gu-

vil

fremtræde

som

Den såkald

D a n m a r k s m id d e la ld e r :

runsi, Afrika, gave fra N y Carlsberg-

te

fondet. Genstande fra Australien, her

nyopstillet. Genstandsmaterialet er no

under ni malerier på bark, gave fra

get udtyndet og flyttet sammen i »øjen

Mr. John Irex, Toronto, Canada.

højde«, ligesom der er indlagt kunstigt

D e n k g l. M ø n t - o g M e d a ille s a m lin g :

»lavssal«

lys

i

alle

i

specialsamlingerne

montrer.

Et

er

automatisk

Fra N y Carlsbergfondet er som gave

lysbilledanlæg

modtaget

om lavsinstitutioner og -skikke i et til

i

alt

12

sølvmønter:

to

fra Syrakus på Sicilien, én fra Mende

stødende rum.

i Makedonien og to fra Knidos i L il

E t n o g r a f is k

afspiller

S a m lin g :

et

foredrag

Den

3. juni

leasien, alle fra 5. årh. f. Kr.; endvi

1970

dere seks mønter præget af Seleukide-

udstillingsrum

kongerne i Syrien i 2. årh. f. Kr. Den

Indonesien. Afrika-rummene var gjort

sidste af fondets gaver er en sjælden

til genstand for de mest radikale æn

tetradrachme præget i Emesa i Syri

dringer. Vinduer var blændet, nye mon

en af Uranius Antoninus, der 253-54

tre opsat, lys indlagt etc. Ved opstil

e. Kr. anerkendtes som romersk kej

lingen lagde man vægt på at give ik

ser i sit hjemland. -

Selskabet Den

ke alene en historisk-etnografisk rede

kgl. Mønt- og Medaillesamlings Ven

gørelse for A frika i ældre tid, men og

ner har skænket to seleukidemønter

så for de moderne afrikanske staters

fra 2. årh. f. Kr. Fra advokat Axel

næringsveje, politiske og sociale for

Ernst’s og frøken A lfrida Ernst’s L e 

hold osv. Et oversigtsrum præsenterer

gat er modtaget 25 danske og norske

verdensdelen som helhed, medens de

mønter fra Christian V.

øvrige rum skildrer de enkelte regioner

åbnedes første afsnit af de nye
omfattende

A frika

og

1

strækkende sig fra buskmandskulturer

vinteren 1 9 6 9 - 7 0 moderniseredes de to

i syd til islamisk bonde- og bykultur

sidste rum, nemlig vikingetid og rune

i nord. En stor del af informationerne

hal. Genstandene blev nyopstillet i en

gives i billeder og tekst. Antallet af ud

mere fortællende form end før kom

stillede genstande er skåret ned, og de

bineret med fotostater, grafik og mo

fjernede genstande er samlet i maga

deller. Tekstning blev gennemført på

siner bag udstillingsarealet. Et særligt

dansk og engelsk, og kunstigt lys ind

stort problem var opstillingen af Carl

lagt. På grundlag af de her indhøstede

og Amalie Kjersmeiers samling af A fr i

erfaringer

planlæg

kansk kunst, der ifølge testamentarisk

ningen af en nyopstilling af hele sam

bestemmelse skulle vises samlet. Løs

lingen. De fem første rum -

ældre

ningen på problemet blev anvendelsen

stenalder til og med landbrugets kom-

af tredive montrer, der ved seks pa-

N y in d r e t n in g e r :

D a n m a rk s

påbegyndte

man

o ld tid :
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ternosterværker kan udskiftes efter øn

seet). Undersøgelsen omfatter bl. a. fi

ske. Publikum kan selv aktivere trans

beridentifikation

portørerne og vælge den montre, man

på fibre og mikrotomsnit af fibre samt

ønsker at se. I 19 71 åbnede man det

mikrokemiske reaktioner. - T il udstil

første rum i den nye opstilling af Grøn

lingen »Buddhas veje« har afdelingen

land. Et stort panorama omfattende et

udført

gennemskåret hus, hundeslæde, kajak

Efter

m. v. giver et sammenfattende indtryk

textiler rengjort og restaureret til gen

af Thuleeskimoernes tilværelse o. 1900,

opstilling i Nationalmuseets samling. -

og via et højttaleranlæg forklares årets

Christiansborg slotsforvaltning. To bro

gang på bopladsen på dansk, engelsk

derede vægtæpper, det ene forestillen

eller eskimoisk. I 19 71 besluttede man

de dokken på Christianshavn, det an

endvidere at nedlægge de permanente

det forestillende haveanlæg i G lück

udstillinger fra Sibirien i stueetagen og

stadt, er renset og restaureret. Tæp

omdanne rummene således, at de kun

perne er nu ophængt i Boligministe

ne bruges til større særudstillinger. Et

riets mødelokaler. -

enkelt rum blev indrettet til permanent

fra Sorø Museum har været til gen

biograf.

opbyg

nemsyn og er efter behov restaureret

gede man den første af de planlagte

med henblik på opmagasinering og ud

særudstillinger,

stilling. - Restaurering af de kongelige

I løbet

af efteråret

nemlig

»Persien

gen

nem årtusinder«.

diverse

udført

mikroskopisk

restaureringsarbejder.

endt udstilling

er etnografiske

Samtlige textiler

kareter fra Christiansborg Slot er på
nyerhvervede

begyndt og forventes i nogle år at væ

senklassiske mosaikker er opsat i trap

re i arbejde sideløbende med det dag

perummet ved indgangen til samlin
gen.

lige konserveringsarbejde. - Restaure

A f større anlægs- og byggearbej
der kan endvidere nævnes indretnin

væverne Benedikte og Jan Groth, Braade. - Erik Menveds og dronning In

gen af nye lokaler for konserverings

geborgs gravplade i Set. Bendts kirke

anstalten i Brede, istandsættelse og re

i Ringsted har gennemgået en omfat

staurering af hovedbygningen samme

tende restaurering og konservering. -

steds, piloterings- og opretningsarbej

For Thorvaldsens Museum er restaure

der på ejendommen N y Vestergade 11

ret ni dragtdele, der har tilhørt bil

med henblik på forbedring af lokale

ledhuggeren Bertel Thorvaldsen. I an

forholdene for Naturvidenskabelig af

ledning

deling.

mandsballetdragter

A n t ik s a m lin g e n :

Udbygning

De

af Fyrkat M ø lle 

ring af to gobelinvæve er udført for

af

en

balletkongres
blevet

er

fire

restaureret

gård ved Hobro og hovedistandsættel

for Teaterhistorisk Museum. - Et stort

se af Lindegården i Kalundborg. In

udsnit af textiler: dragter, dragtdele,

gen af disse arbejder var afsluttet ved
periodens udløb.

sengeomhæng og rigt broderet senge

V ig t ig e

k o n s e rv e rin g s a rb e jd e r:

Kon

linned fra Amagermuseet har været til
restaurering og er derefter udstillet i
anledning

af

festlighederne

omkring

Undersøgel
se og konservering af textilfragmen-

450-året for de indvandrede hollænde

ter fra Peder Vognsens grav (depone

res privilegier.

s e rv e rin g s a n s ta lt 2, B re d e :

ret i Århus Domkirke og Nationalmu-
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Frilandsmuseets gård fra Sønder Sejerslev efter genopførelsen på museet.
P e te r M ic h e ls e n fo l. 1971.

for husflid bekendtgøres dels gennem

FR ILA N D S M U S E ET V E D SO R G EN FRI

7.

N A T IO N A LM U S E E TS

B e sø g sta l:

1970 :

et sommerprogram, der udsendes ved

A FD E LIN G

157.870,

1971:

begyndelsen af hver sommersæson, dels
gennem

169.335.

omtale

i

dags- og ugepres

Frilandsmuseet. Vej

sen. Undervisningsafdelingen har end

leder. N y udgave 19 70 . Frilandsmuseet.

videre taget sig af elevhold fra næ

Führer in deutscher Sprache. N y ud

sten alle trin af skolevæsenet samt gi

gave 19 71 . Bjarne Stoklund: Skindsko

vet instruktion til lærere og lærerstu

og træsko. Nationalmuseets

derende.

P u b lik a t io n e r :

mark

19 7 1 .

Peter

Dörröd.

1971.

Arbejds

Michelsen:

Huset

V ig t ig e

u n d e rs ø g e ls e r:

Der er ud

Michelsen:

ført undersøgelser i forbindelse med

Frilandsmuseet. M obilia no. 190, 19 71 .

igangværende genopførelser af gamle
bygninger.

fra

O p ly s n in g s som hed:

og

Peter

u n d e r v is n in g s v ir k 

I begge årene har været ar

N y in d r e t n in g e r :

I 1 9 7 0 åbnedes en

rangeret et stort antal omvisninger på

bornholmsk vandmølle fra

Pedersker

dansk og tre hovedsprog. Disse offent

sogn for publikum. I 1971

indviedes

lige og gratis omvisninger samt de

en gård fra Sdr. Sejerslev i Emmerlev sogn i Sønderjylland.

monstrationerne af forskellige former
14

A
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fjord.

LAN D BRUG SM U SEET

To

af skibene,

Havskibet

og

i 1 9 7 0 og 1971 har væ

Krigsskibet er færdigrekonstrueret. Re

ret henholdsvis 10.850 og 11.198. Sidst

konstruktionsarbejdet vil i de følgende

nævnte år lukkedes udstillingen 1/10,

år omfatte færdiggørelsen af Handels

og flytning til GI. Estrup påbegyndtes.

skibet, Langskibet og Færgen.

B e s ø g s ta lle t

I 1970

S æ ru d s tillin g e r:

blev Landbrugsmuseet an

1970 :

-» V ik in g e rn e s

En udstilling, som i billeder og

modet om at arrangere en plovudstil

veje«.

ling på gården Christiansminde, Sejet

fund viste, hvor vidt omkring vikin

ved Horsens, i dagene 25.-26. septem

gerne kom i deres spinkle både. » S h ip

ber, hvor 17. verdensmesterskabspløj

Shape«

ning afholdtes. Anledningen til udstil

ling fra stammebåd til klinkbygget far

lingen var, at 200 år før, i 1770, af

tøj. 19 71 : »D y k i f o r t i d e n «. En udstil

holdtes den første danske plovprøve

ling lavet i samarbejde med en gruppe

med deltagelse af den norske Falken-

amatør-sportsdykkere.

stenerplov

ning i Vikingeskibshallen genopstillet i

og

den

engelske

Light-

viste den nordiske båds udvik

med

nedtag

plough i et forsøg på at indføre let

forskellige

tere svingplove til afløsning af de tun

de

ge hjulplove. Der udstilledes 66 plove,

d e r s e jl p å n y «

fra arden over hjulplove og de ældste

staurering af ældre træskibe og har

svingplove til fabriksploven af

1930.

ligeledes været udlånt til forskellige by

Udstillingen besøgtes af ca. 12.000 gæ

er og foreninger. I forbindelse med

ster.

denne udstilling inviterede Vikingeskibs

lokale

byer

Efter

assistance

sportsdykkerklubber.

af

»U n 

gav gode råd vedr. re

er Land

hallen til regatta på Roskilde fjord, og

brugsmuseets samlinger forøget bety

2 tre-mastskonnerter og over 20 to-

deligt. Blandt de største gaver er Land

og en-mastede fartøjer fulgte opfor

bohøjskolens samlinger af landbrugs-

dringen og mødtes til et arrangement,

og mejerigenstande, samt en stor og

der kom til at betyde indledningen til

meget

ialt

et nærmere samarbejde

800

dets mange bevaringsinteresserede sejl

I årene

godt

1970

og

værdifuld
300

1971

modelsamling,

numre,

samt

godt

mellem

lan

plancher, tegninger og fotos af før

skibsentusiaster.

tidige landbrugsredskaber. Fra Danapak, Grenå, er indgået 26 matricer og

P u b lik a t io n e r :

lag har i 1 9 7 0 udsendt bogen: Skon

stempler til mærkning af lurstave til

nerten Fulton af Marstal, af Ole Crum-

Vikingeskibshallens for

smørdritler. Anledningen var, at frem

lin-Pedersen samt heftet: Skind eller

stilling af smørdritler, iflg. lov af marts

træ, af Ole Crumlin-Pedersen. I 1971

1971, indstilledes.

blev udsendt: Roar linde 1971, Hjortspringbåden som kulturaktivitet. I for
bindelse med særudstillingen

V IK IN G ES K IB S H A LLEN

sejl

I R O S K ILD E

»Brugsbåde«.

B e sø g sta l:

19 7 0 :

137.751,

1971 :

139.979.

O p ly s n in g s som hed:

U d s t illin g e r :

udgravet

påny«

ved

De

fem

Skuldelev

vikingeskibe,
i

Roskilde

blev
og

udgivet

»Under
folderen

u n d e r v is n in g s v ir k 

I Vikingeskibshallens biograf

vises farvefilm om udgravningen af vi
kingeskibene i Roskilde fjord og fil-
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men om konservering og genopbyg

ske Opera, der i 1 9 7 0 opførte Pergo-

ning af skibene. Endvidere råder hal

lesi’s »Il maestro di musica« og Flem

len over flere film af maritim-arkæo-

ming Flindts ballet »Sommerdanse«. I

logisk interesse, som vises for grupper

1971

efter

Vikingeskibshallens

om en soldat« og Flemming Flindts

personale og lokaliteter har desuden

ballet over Vivaldi’s »De fire årstider«

været benyttet til

kursus

samt G luck’s »Orfeus og Eurydike«.

aktiviteter, som har relation til mari

Endelig har der været optræden af B ir

time og arkæologiske emner.

gitte Grimstad og af radioens drenge

anmodning.

forskellige

opførtes Stravinsky’s »Historien

kor samt børneteater.
KØ BSTADM USEET

B e sø g stal:
1971

» D E N G A M L E BY«

76.121 (betalende),

1970

»Den gamle By«s år

P u b lik a t io n e r :

100.324.

bog 1 9 7 0 .

Hans Fassen har skrevet:

»Fa Glace - Kager i hundrede år I tiden 15-31/5 1 9 7 0

1870-1970«. Gunner Rasmussen har

har museet haft en vandreudstilling fra

skrevet flere bidrag til »Århus - den

Holland om ostindisk porcelæn: »Ki-

gang og nu«, udgivet af Århus byhi-

nafarer-porcelæn«.

storiske

U d s t illin g e r :

Museets

klaver-

Udvalg.

Gunner

Rasmussen

samling har været åben for publikum

har til bogen »Gamle Danske Hånd

i påsken og sommeren 1970. Juleud-

værk« skrevet kapitlet om urmageren;

stil 1ingen

Ebbe Johannsen har til samme bog

1971

var

»Fliser fra

land«. Både i 1 9 7 0 og 1971

H o l

holdtes

skrevet

kapitlerne

om

gørtleren

og

i begyndelsen af september i forbin

kobbersmeden. Ebbe Johannsen har i

delse med Århus Festuge det traditio

Sønderjyske

nelle marked, i hvilken anledning K o 

»Om pottemagere og kakler fra C hri

miteen for Århus Festuge i 1970 har

stiansfeld«. Erna Forenzen har skrevet

overrakt »Den gamle By« et sølvfad

det tekstile afsnit i Dagligliv i Dan

som anerkendelse af den ramme, K ø b 

mark 1720-90: »Modetøj og gangklæ

stadmuseet hvert år har stillet til rå

der« samt artiklen »Mænd set fra tøj

dighed for markedet. I skoleefterårs

siden, tøj set fra pantelånersiden«

ferierne 19 7 0 og 1971 har der været

Århus Stifts Årbøger 1 9 7 0 . Henrik Ny-

arbejdet i værkstederne: hos snedker,

rop-Christensen har i Studier fra Sprog-

sølvsmed og bødker samt i spinderi,

og

væveri og farveri. Bagerbutikken har

»Mindehøjtideligheder

været åben hver sommer ligesom trak

V I ’s tid« samt i Dagligliv i Danmark

tørsted og vinkælder. T il jul har hvert

1720-90 artiklerne »Den honette am

år nogle stuer fra Frederik V Fs tid til

bition« og »Forlystelser«. Aarhus Olie

ca. 1900 været julepyntet som led i

fabrik A /S har i anledning af selska

juleudstillingen.

fotografiske

bets 100-års jubilæum ladet Bo Bram

Århus

Årbøger

Oldtidsforskning

1969

1970

fra

skrevet

i

skrevet
Frederik

Amatørklub har begge år lånt et lo

sen i samarbejde med Købstadmuseet

kale til udstilling af medlemmernes fo

udgive en rigt illustreret bog om »Den

tografier, og i 1971 har der været ar

gamle By«, hvoraf 2000 eksemplarer

rangeret frimærkeudstilling. Bl. a. i for

blev stillet til museets rådighed.

bindelse med Århus Festuge har H el
singør Teater været udlånt til Den jy14*

O p ly s n in g s som hed:

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

Begge år har museet i april
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måned

arrangeret

foredragsrækker:

Tekstilmuseet

har

modtaget

diverse

David Yde-Andersen: Gammelt

dragter og tekstilt boligudstyr; her bør

husgeråd af kobber. Erik Lassen: Dan

især fremhæves en silkekjole af tid

ske møbler omkring 1800. Hans Sties-

ligt 1700-tals stof. I forbindelse med

dal: Træk af urets udviklingshistorie.
1 9 7 1 : R. Broby-Johansen: Arbejdet og

damask- og drejlregistreringen har mu
seet fået en del dækketøj som gave.

arbejdsdagens mennesker.

Las

Museet har generhvervet en del af de

gamle

mønter og medaljer, der blev stjålet

1970 :

sen:

Malede

møbler

i

Hans
»Den

By«. Bo Bramsen: Snus og snusdåser.
I påsken 1 9 7 0 var der arrangeret film 

i 1967.
Ny-

e lle r o m b y g n in g e r , n y in d r e t n in 

forevisning i forbindelse med omvis

ger:

ning i Kirkesamlingen og Tobakshuset

len igen kommet under tag efter bran

ved museets direktør, som også i ju

den i 1968. - Museet har i det nyop

len 1 9 7 0 holdt omvisninger i den ny

førte hus fra Hobro

indrettede

19 7 0 )

sølvsamling.

Museets

in

I september 1 9 7 0 er stampemøl-

(indviet

20/11

indrettet sin konserveringsafde

spektører har fortsat deres foredrags

ling. - Sølvsamlingen er blevet åbnet

virksomhed i og udenfor museet, bl. a.

i et nyindrettet rum december 1970.

for fagskoler og læreanstalter. I be

- Urmuseet er i påsken 1 9 7 0 åbnet i

gyndelsen af juli 1 9 7 0 holdt lederne af

nyindrettede

de europæiske frilandsmuseer kongres

lagt vægt på at vise danske ure; også

i Kiel og Århus.

urmagerbutik

U n d e rs ø g e ls e r:

I

Kunstindustrimuseet

samarbejde
i

med

København

er

lokaler;
og

sat.

er blevet udvidet.
Museet har

især

er

ny

er indrettet studiemagasin for ure. Publikumsvestibulen

n y e rh v e rv e ls e r:

-værksted

har

istandsat; i forbindelse med urmuseet

registreringen af damask og drejl fort
V ig t ig e

man

V ig t ig e r e

i

Mansard-huset

k o n s e rv e rin g s a rb e jd e r:

I

kobbersmede

forbindelse med nyindretningen af ur

værksted fra Randers samt værktøj fra

museet er foretaget afdækning og re

andre håndværk; endvidere bohave fra

staurering af adskillige standure; end

1700-tallet til begyndelsen af 1900-tal-

videre er urmagerbutikken samt de til

let som supplement til museets sam
linger. Dette bohave omfatter såvel

hørende

hele møblementer som enkeltmøbler,

har

boligtekstiler og småting fra hjemme

værksted og handskeværksted samt gar

ne. A f specialsamlingerne er især fa-

veri. Liere fliseborde og et dekoreret

jence- og sølvsamlingen samt urmuse

vægpanel fra Peldballe præstegård er

et blevet forøget, ligesom toldmuseet,

blevet afdækket og restaureret. - Der

ovnsamlingen og samlingen af musik

er blevet indrettet studiemagasin for

instrumenter.

stole.

modtaget

nævnes:

et

en

komplet

Af

vigtigere

læderbetrukken

ting

kan

arbejdsrum

blevet restaureret. man

samt

tårnurene

Pra magasinerne

konserveret

blikkenslager

barokki

ste med rige messingbeslag samt en
højrygget stol fra det første Christi
ansborg med Christian V I ’s kronede
monogram samt mærket KSCB/1740.

H AN D ELS- OG SØFARTSM USEET
PÅ K R O N B O R G

B e s ø g s ta lle t

har i finansåret 1970-

Museernes virksomhed 1970-71

S k ib sk lo k k e fra fregatten »C on stan tia M a r ia « a f K ø b e n h a v n .
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ligget på 73.385,

i

1971-72 på

77.673 gæster.
I 19 71

hama«

i

Themsen

1811;

kinesisk

djunkemodel af sølv (1800-tallet); fle

arrangerede museet en u d 

re »skipperskeer« fra firmaer i Øster

i

søhavnene; skibsklokke fra ostindiefa

anledning af 250-året for Hans Ege

reren »Constantia Maria« 1801, der i

des ankomst til Grønland.

1807 toges som prise af englænderne.

»Fra det gamle Grønland«

s t illin g

Museet har udgivet sin årbog 1 9 7 0

Museets chef gennem mere end 43

(bind 29); og 19 71 (bind 30). I 1 9 7 0

år, museumsdirektør Knud Klem, trak

udgav

»Sø

sig tilbage 31. december 19 7 0 , og af

mand, fisker, skib og værft. Introduk

løstes af museets inspektør gennem 23

tion til maritim etnologi«, hvis bidrag

år Henning Henningsen. Museumsin

er skrevet af medlemmerne af N o r

spektør er nu Hanne Poulsen, muse

disk

umsassistent Erik Dannesboe.

Københavns

Universitet

maritim-historisk

arbejdsgruppe,

som er fremgået af etnologiske felt
undersøgelser i tilknytning til museet.
Bogen er i

1972 udsendt i engelsk

En tilfældig forespørgsel blandt man

oversættelse, »Ships and shipyards, sai

ge resulterede i at Søfartsmuseet i som

lors and fishermen«. Helsingør skole

meren 1971 kunne erhverve en skibs

væsen har i samarbejde med museet

klokke 42 cm høj med rig støbt de

ladet udarbejde en arbejdsmappe med

koration og indskrift i relief:

forskellige opgaver til brug under sko

stantia Maria« af Kjøbenhavn. Capi-

leelevers besøg på museet, hovedsage

tain P. Holbech. 1801.

»Con

lig om vikingetiden, Asiatisk Kompag

Foruden at være den ældste danske

ni, slavehandelen samt de tidligere dan

skibsklokke i museet er den en brik til

ske tropebesiddelser.

et lille kulturmønster museet allerede

Af

vigtigere

k o n s e rv e rin g s a rb e jd e r,

i 1944 havde kendt værdigt til publi

foretaget for museet på Nationalmu

cering i sin årbog, idet man da havde

seets konserveringsanstalt, kan nævnes

erhvervet en farvelagt tegning af fre

restaurering af flere gravplader af jern

gatten »Constantia Maria« og to olie

over medlemmer af skudeskipperslæg

malede

ter fra Vester Vandet kirke i Thy samt

tajn Peter Nielsen Holbech, det andet

konservering af den konebåd fra Na-

af hans far, der som sin søn var kina-

nortalik,

og ostindiefarer.

som kong

Frederik

IX

og

dronning Ingrid fik foræret under be

portrætter,

det ene

»Constantia Maria«

af

kap

blev bygget i

søget på Grønland i 1968, og som De

Flensborg 1800-1801 med P. Holbech

res Majestæter har deponeret på mu

og hans svigermor, en flensborgsk køb

seet.

mandsenke, som redere.

A f vigtige n y e r h v e r v e ls e r kan for
uden skibsportrætter, arkivalier, kon
struktionstegninger, instrumenter, værk
tøj o. lign. nævnes: Dannebrog med
Frederik V II’s monogram; Naviga
tionsbog skrevet af Andr. Lor. Floor
som krigsfange i prisonskibet »Ba-

hjemskrevet

i

København

Skibet blev
og

under

skiftende redere sejlede det på Østen
med P. Holbech som skipper. Som
mange andre danske skibe blev »Con
stantia Maria« på en hjemrejse i 1807
i den bengalske bugt opbragt af eng
lænderne og prisebedømt. Kaptajnen
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med familie blev holdt i krigsfangen

Holmsland sogne. Nordsøfiskeriet un

skab i to år.

der besættelsen. Fiskeriets udvikling i

N u er klokken kommet tilbage til

Esbjerg fra 1870-1900. Erhvervsstruk

Danmark efter sine mange års udlæn

turen i Tønder Marsken før afvandin

dighed, og den er i museets udstilling

gen i 1920’erne og Biologiske under

ophængt i en rekonstruktion af en af

søgelser i Vadehavet.

tidens

gængse

rødmalede

portgalger.

N y a n s k a f f e ls e r

og

re s ta u re rin g .

En

For dette praktiske arrangement stod

række bådtyper fra danske farvande,

museets konservator Christian Nielsen.

bl. a. Sjægte fra Limfjorden og ro- og
sejlbåde fra Vidåen.
fedes

en

17

tons

I 19 71

anskaf

Skagenkutter

fra

FIS K E R I- O G S Ø F A R T S M U S E E T

1922, der er ført tilbage til sin gamle

S A L T V A N D S A K V A R IE T . E SB JE R G

sejlføring og fungerer som biologisk

B e s ø g s ta l

19 70 :

77.803,

b e sø g sta l

forskningsfartøj og museumsskib.

87.549.

1971:

U d s t illin g e r : 1970 :

»Fisk, fisker, bio

log-treklang eller disharmoni«, »Sand
rejefiskeriet fra Havneby, Rømø«,

K U N S TIN D U S T R IM U S EE T

»Umanak - et grønlandsk samfund«,

1970 : B e s ø g s t a l ,

»Nordsøfiskeriet

U d s t illin g e r :

»Fanø

1970«,

under
»De

besættelsen«,

nordsvenske

sa

77.239.

M u s e e t:

Textil Mosaik

fra Sverige, Haandarbejdets Fremme,

mer«, 1971: »Venezia lagunen og Di-

Dora

ano dalen«,

K A B ’s jubilæumskonkurrence

»Sikkerhed

»Nes til

en Færøbygd«,

søs«,

»Fiskerne

på

Holmslands Klit«.
P u b lik a t io n e r :

Jung

udst.),

—

Vævninger

Museets

(finske),
(lukket

sommerudstilling

-

Textiler ca. 1930-1970, Annette Juel
A.

Hjorth

Rasmus

-

vævninger,

»Tidløse Ting«

-

Rat

sen: Nordsøfiskeriet under besættelsen,

für Formgebung, München og Selska

Redningsskibet F. V. Mortensen, F i

bet for industriel Formgivning. S te n 

skerdreng på Klitten,

sale n:

Skibsfarten på

Igen og Igen.

Fotograf

M o r

Ribe. H. Meesenburg har i samarbej

ten Bo, Nr. 7 (Stuart Fox, Lis Janis

de med museet udgivet det kulturgeo

Miller,

grafiske tidsskrift B Y G D s 1. årg. nr.

vær. Billedhuggeren Niels Guttormsen,

1-3 og 2. årg. nr. 1-6. S. Tougaard:

Selskabet for Industriel Formgivning.

Silden og Glencolumbkille.
O p ly s n in g o g u n d e rv is n in g :

Erling Oløe, Joe Ortiz), Sta

ID-prisen
Foruden

1965-1969,

»Nye Glas« -

Kastrup-Holmegaard, Sergio de Castro

ovenstående: vejledning til skoler, læ

-

rere m. m. i forbindelse med akvari

1800-talleis naivister. B ib lio t e k e t s f o r 

um, faste udstillinger og særudstillin

væ relse:

ger.

mod forureningen - Den grafiske H øj

Museums-

og

biologiske

kurser

malerier,

»De næsten ukendte« -

Japanske

for kurser under lærerhøjskolen m. m.
V ig tig e r e
u n d e rs ø g e lse r: De nord

skoles elevarbejder.

jyske landingspladsers sociale og er

række udstillinger.

hvervsmæssige udvikling. Fiskeriets ud
vikling langs den jyske vestkyst, spec.

P u b lik a t io n e r :

O p ly s n in g s som hed:

Træsnit,

Kampen

Kataloger o. 1. til en
og

u n d e r v is n in g s v ir k 

Omvisninger

i

samlingerne
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for skoler, foreninger m. m., offent

og Ole

lige omvisninger, offentlig foredrags

Multikunst.

række om »Kineserier«, foredrag for

Toulouse-Lautrec-plakater,

Blomster

medlemmer af Selskabet
strimuseets Venner.

på væggen. Tegninger til

hollandske

Kunstindu

Woldbye,

Robert

Risager -

B ib lio t e k e t s

vægdekorationer

fra

fo rv æ re ls e :

slutningen

af

Arbejdet

1700-tallet, Franske plakater - Stein-

med registreringen af gammelt, dansk

len, Claus Henrik Jensen - Objekter,

damask og drejl blev fortsat i 19 7 0 .

Bennys badekar, Plakater af Mucha.

V ig t ig e r e

u n d e rs ø g e lse r:

Et par ur

V ig t ig e r e n y e rh v e rv e ls e r:

S a le n :

DSB-bomærke. Resultat af luk

tepotteskjuler af porcelæn, Den kgl.

ket konkurrence. G r ø n n e g å r d e n :

Porcelainsfabrik før 1779, »Rød luft

Sørensen - Blå skulptur.

spejling, Firenze«, billedtæppe vævet af
Lise

Warburg

efter

karton

af

Ole Schwalbe, Tete å tete af porce
læn, Wien ca. 1795.
Nyger:

Museet har fået installeret mu

Der er blevet udgi

P u b lik a t io n e r :

vet kataloger o. 1. til en række udstil
linger.
O p ly s n in g s -

e lle r o m b y g n in g e r , n y in d r e t n in 

Eva

som hed:

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

Omvisninger

i

samlingerne

for skoler, foreninger m. m., offent

sikanlæg, der i et time-program, skif

lige omvisninger,

tende fra rum til rum, spiller musik,

lemmer af Selskabet Kunstindustrimu

der svarer til de enkelte rums histori

seets Venner, Studiekreds i textilhisto-

ske periode.

rie.

19 71 : B e sø g sta l,
U d s t illin g e r :

plakater,

99.105.

M u s e e t:

V ig t ig e r e u n d e rs ø g e lse r:

Jules Chéret's

C U B O -M ob ilier

foredrag for

-

civiling.

V ig t ig e r e

petter

Se 1970.

n y e rh v e rv e ls e r:

af forgyldt

med

bronze,

Væglam
Frankrig

Johs. Larsen, Arkitekt N ils Fagerholt

1780erne, 2 vinkølere af porcelæn fra

- KVE-Mindelegat,

»Nye polske bil-

»Det Classenske Stel«, 1776-77, Låg

ledvævninger«, Mindeudstilling - M o 

terrin af sølv, Bernt Christopher Kel-

gens Ballin’s 100-årsdag, »Benny Motsfeldt-Glas«, »Ruth Hull-Stoftryk«, »De

berlade, København 1766, Armstol af
egetræ, tegnet af Charles Rennie M ack

bedste schweiziske plakater

1969 og

intosh, Skotland 1900, Desuden begge

»Kinetik«,

årene en række arbejder af moderne

1970«,

Frank

J.

M alina

Jan Groth »Gobelin«, »Nye arbejder
af Arje Griegst«, »Superfos/nyt navn/

danske og udenlandske kunstnere.
Ny-

e lle r o m b y g n in g e r ,

nyt design«, »Bag balletten«, »Fliser

ger:

fra Holland«, »Kobbersmeden i Næst

baseret på selvbetjening.

ved«,
Koppel

»Per Liitken Glas«,
-

S te n sa le n :

arbejder

gennem 25

år«.

Erling Mandelmann -

Re

hi - Tæpper, Indgangen til et Palads
Trykkerbanden

-

grafik,

Indretning af kaffestue i museet,

»Henning

portager, Riten Mozumdar, New D el
-

n y in d r e t n in 

Mogens

Egil - Objekter, Yeung Lai Y in - M a 
leri - Keramik, Stentøj af Erik N y 
holm, Spor og Tegn - Kirsten Klein

FR ED E R IK S B O R G M U S E E T

B e sø g sta l:

Det samlede besøgstal i

de to kalenderår var 240.482 i 1 9 7 0
og 242.605 i 1971.
U d s t illin g e r :

I samarbejde med mu

seerne på Sønderborg Slot og Kolding-
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hus foranstaltede museet 1 9 7 0 en min

the Skeel, salmedigteren Johannes Bo-

deudstilling

ye, af Constantin Hansen

1833, mi

Udstillingen blev holdt på Sønderborg

niaturemaleren

Fraenckel,

Slot.

af Samuel Henriques 1843, højskole

for

genforeningen

1920.

Museet har udlånt en række bille

Liepmann

forstander Hans Rosendal, af Thora

der og genstande til udstillinger, bl. a.

Holmström ca.

til en Johan Rohde-udstilling i Randers

Winkel og Magnussen, dobbeltportræt

en C. A. Lorentzen-udstilling på

af Michael Ancher ca. 1917 og stats

Thorvaldsens Museum, en Anne Marie

minister C. Th. Zahle, af Sigurd Swa-

Telmanyi-udstilling samt udstillingerne

ne 1937. Endvidere portrætbuster af

»Bildnisse und Selbstbildnisse Schles

amtmand O. D. Schack og biskop V a l

wig-Holsteinischer Künstler«

19 70 ,

1913, kunsthandlerne

i Flens

demar Ammundsen, begge af Gunnar

borg og »Geweven Boeket« i Amster

Hammerich, og af digteren Otto G el

dam i 1971.

sted, udført af Sigurjön Olafsson samt
I 1 9 7 0 udkom femte

P u b lik a t io n e r :

en miniature af overhofmarskal A. G.

oplag af museets danske vejledning og

Moltke,

fjerde oplag af den tyske. Endvidere

Blandt

udsendtes

skab,

gen

på

Povl

Eller:

Portrætsamlin

Gammelkjøgegaard.

udført

af Cornelius

genstandene
udført

af

skal

Høyer.

nævnes

dekupør

et

Christian

Museet

Rønne efter tegning af Heinrich H an

deltog i udgivelsen af kataloget til den

sen; det var Rønne, der udførte Han

ovenfor

sens rekonstruktion af bedestolens in-

nævnte

mindeudstilling

for

genforeningen.
O p ly s n in g s -

tarsia på Frederiksborg slot. Med ska
og

u n d e r v is n in g s v ir k 

blev

kupørteknikken.

der 1 9 7 0 arrangeret en serie på fire

O m b y g n in g e r

so m h e d :

I museets foredragssal

bet fulgte en indrammet prøve på dee lle r

n y in d r e t n in g e r :

foredrag. Sammesteds afholdtes i sam

Bag Slotsherrens hus, museets nuvæ

arbejde med Frederiksborg Kulturcen

rende kontorbygning, ligger en udbyg

ter tre koncerter i 1 9 7 0 og to i 19 7 1 .

ning, den såkaldte Ølænderstald, hvor

I slotskirken blev der på nogle som

amtmanden havde en havestue. Denne

mersøndage

bygning er blevet indrettet til

afholdt

orgelkoncerter,

cafe

arrangeret af slotsorganisten, umiddel

teria

bart efter museets lukketid. Der var

herrens Kro«, som åbnede sommeren

fire koncerter i 1 9 7 0 og fem i 19 7 1 .

19 7 0 .

I

teråret

sommermånederne

maj-september

og

restaurant

benævnt

»Slots

Driften er bortforpagtet. I ef
1971

begyndte de vidtløftige

har museet som sædvanligt stillet gra

arbejder, der forårsages af indlægning

tis omviser til rådighed for skoler o. 1.

af fjernvarme i slottet. Der er opført

Omvisningerne blev varetaget af stu

en stor vekslercentral som fællesanlæg

denter, der var ansat specielt hertil.

for hele slotsområdet og bygget ka

I alt blev der foretaget henholdsvis 128
og 107 omvisninger i de to år.

naler herfra til bygningerne på de to

V ig tig e re

vigtigere

n y e rh v e rv e ls e r:

nyerhvervelser

Blandt de

kan

nævnes

portrætmalerier af Mette Rosenkrantz
1635 udført af Johan Thim, Margre-

andre øer.
V ig t ig e r e k o n s e rv e rin g s a rb e jd e r:

vigtigste

restaureringsopgave,

Den

konser

vatoratelieret har påtaget sig for andre
institutioner end museet selv, er en
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systematisk gennemgang af malerierne
i

den

såkaldte

»Audiensgang«

Krudtværksmuseet 2.361.

fra

Kongetløjen til Audienssalen på Fre

U d s t illin g e r :

19 7 0 :

»Civile

unifor

deriksborg. To eller tre af malerierne,

mer. Hoffet og Etaterne. Rideudstyr«.
»Militærrifler fra 2. Verdenskrig«.

der tilhører staten, bliver restaureret

1971:

årligt

1500-1645«.

»Fra Ditmarsken til Brømsebro.
Udstilling

af

kongelige

danske våben m. m. i Tokyo, maj 1971.
Udstilling på Nyborg Slot i anledning
af Nyborgs byjubilæum. En særudstil
ling om »Faldskærme«.

D E D A N SK E K O N G E R S K R O N O LO G IS K E
S A M LIN G PÅ R O SEN B O R G

B e sø g sta l:

O p ly s n in g s -

124.110,

19 7 0 :

1971:

som hed:

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

Tøjhusmuseets foredragsræk

ke »Våbenfremstilling i Danmark« af

126.931.
»Fra danske dronnin

U d s t illin g e r :

gers smykkeskrin«

forår

1970,

»To

februar-marts

1970. Foredragsrækken

»1. Verdenskrig og Danmark« påbe

bak ved Hove« forår 19 7 1 .
N y in d r e t n in g e r :

sluttedes med 4 foredrag i perioden

Indretning af en ny

afdeling foreløbig for perioden 1863—
1947 er i fuld gang i Christian IXs

gyndtes i 1971 med 4 foredrag i pe
rioden 12. oktober-23. november.
V ig t ig e

bet

Palæ på Amalienborg.

tysk

n y e rh v e rv e ls e r:

1970:

bæltespændepistol

2-lø-

1939-45.

Fra N y Carlsberg-

Østrigsk pallask for tungt rytteri ca.

fondet har samlingen som gave mod

1730. På klingen: V I V A T C A R O L U S

taget portrætter

VI.

N y e r h v e r v e ls e r :

af slotsgartnerne

P.

Schwedendegen,

jordfunden,

ca.

Lindegaard (malet af Jørgen Roed) og

1625. Engelsk rytterkårde (Pappenhei

J. P. Petersen (malet af C. A. Jensen).

mer o. 1650). Proportional-cirkel (be

Billederne

planlagt

regningsstok for artilleri) af Karl von

afdeling til belysning af Rosenborgs hi

Mander, Frederik I V ’s instrumentma

storie.
Rosen

ger. En række flymodeller. Kammer
herreuniform ca. 1850. 1971: Svensk

borgs eget tekstilværksted, hvor arbej

Tapstudserpistol M . 1820/57. Smith &

det med restaurering af riddersalens

Wesson revolver M. no. 1. Engelsk ryt

gobeliner er fortsat, er tillige foreta

terkårde, ca. 1650. Østrigsk søofficers

get en større istandsættelse af en sil-

sabel M.1850 med skede. Fabrikant A.

kevægbeklædning i det af Frederik IV

N. Hvidts samling af 44 danske og

indrettede sovegemak i slottets stue

udenlandske kogekar og feltflasker. 3

etage. Endvidere er bl. a. udført istand

medaljer fra den baltiske frihedskrig

sættelse af tekstiler fra Amalienborg,

1919-20. Galla- og daglig uniformer

Frederiksborg,

for overlæge og undermaskinmester i

skal

indgå

i

en

K o n s e r v e r in g s a r b e jd e r :

Clausholm,

På

V allø

og

marinen.

private samlinger.

O m b y g n in g e r:

Brandsikringsarbejdet

på Chr. I V ’s Bryghus er blevet fort
sat. Dog kan i denne forbindelse næv

TØ JH U SM U SEET

B e sø g sta l:

værksmuseet

19 7 0 :

3.349,

78.892 1971:

Krudt

82.847

-

nes,

at nylægningen af det kæmpe

mæssige tag er tilendebragt.
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T il

brug for

besøgende har der på

JA G T- O G S K O V B R U G S M U S E E T ,

museet været fremlagt en lille folder

HØ RSHO LM

om museets indhold, ligesom udlæn

B e sø g sta l:

16.400,

19 70 :

19 7 1 :

16.364.
V ig tig e re n y e rh v e rv e ls e r:

Blandt ad

dinge orienteres ved en engelsksproget
pjece.
A f n y e r h v e r v e ls e r

i

1970

modtog

skillige jagtvåben, der er indgået som

a r k iv e t

gaver,

at

illegale blade, pjecer og bøger, samt

haglbøsse

protokoller fra Randers Amtskreds un

kan

fremhæve
kaliber

der

en

8,

fremstillet

være

grund

hjemmelavet

som
af

omkring
E li

1870

Søren

til

blev

der Dansk Journalistforening dækken

Machholt,

de perioden 1925-60. Tilgangen af nye

Omø. En anden nyerhvervelse er en

numre udgjorde i 1 9 7 0 ialt 80.

enkeltløbet perkussionsbøsse til strand
jagt

fremstillet

1892

af

en ret omfattende samling af

bøssemager

VVaismann, Assens.

ialt 2.410, hvoraf
besøgende.

De zoologiske samlinger er forøget

for året 19 71 udgjorde

B e s ø g s ta lle t

En

1.212 var gruppe

del

af

grupperne

(i

overvejende grad orienteringsklasserne)

med monterede hoveder af en kaf

fik

ferbøffel og en elipsevandbuk fra Ken

1971

ya samt med et kronhjortgevir, hvis

cialudstillinger.

ene

ege

arkivet kan nævnes forskellige breve til

stamme. Dette sidste præparat var en

redaktør Frede Jordan, Aalborg, samt

gave fra Hertugen af Wiirtemberg til

materiale fra presseudstillingerne i K ø 

Frederik d.

benhavn

stang

er

omvokset

af

en

3., der indlemmede det

i Det kgl. Kunstkammer.

tildelt

opgaver

til

besvarelse.

I

blev der ikke afholdt nogen spe
Af

n y e r h v e r v e ls e r

til

1901 og 1925. Endelig kan

nævnes, at arkivet fra den norske am

Som gave har museet modtaget et

bassade modtog 5 komplette årgange

maleri, Den døende hjort, af Axel Sal

af

to.

Norsk Tidning. T il museets samlinger
Foredrags

den

eksilregerings

Bla

salen er blevet ombygget og moder

dets første indøvelsesapparat til

bla

niseret, så der nu er gode garderobe-

dets senere EDB-anlæg.

e lle r

o m b y g n in g e r :

Aalborg

blad:

Stiftstidende

Ny-

skænkede

norske

og toiletforhold i tilknytning til den.
Der

er plads

til

ca.

150 tilhørere.

Museet har hidtil været opvarmet

K Ø B E N H A V N S U N IV ER SITETS

fra 2 brændefyr baseret på brændedeputat fra statsskovene. Disse bræn

M E D IC IN S K -H IS T O R IS K E M U S E U M

defyr er blevet udskiftet med oliefyr.

varmningsforholdene atter i år kun væ

B e sø g sta l:

Museet har p. gr. a. op

ret åbent i sommermånederne maj-sep
tember. Omvisningen af de besøgende
D A N S K P R E S S E M U S E U M O G A R K IV

Museet blev i 1 9 7 0 besøgt af ialt

er foretaget af en for åbningsperioden
ansat specialuddannet kustode.

1970 :

2.471 personer. Heraf var 1.253 grup

2.356, hvilket er en stigning på 100 pct.

pebesøgende. Museet arrangerede det

fra museets første åbningssæson.

nævnte år en mindre særudstilling om
»Pressen og Genforeningen i 1920«.

U d s t illin g e r :

Overlæge,

dr.

Chr.

Hvidt har forestået en opstilling af hø-
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reapparater, der viser disses udvikling,

buch der Universität Düsseldorf 1968

og overlæge, dr. med. F. Djørup har

/69. Møller-Christensen, Vilh.: Provi

færdiggjort en udstilling af trepanatio

sional results of the examination of

nens historie. Dr. A. Nielsen har ar

the whole Naestved leprosy hospital

rangeret en særudstilling af røntgenap

churchyard - ab. 1250-1550. Nordisk

parater i anledning af 75-året for W.

medicinhistorisk årsbok

C. Røntgens opdagelse af X-strålerne.

D.: Leprosy, Echinoccosis and Am u

u n d e r v is n in g s v ir k 

lets. A study of a Danish inhumation.

I hvert semester har der om

Weiss, D.: On the oldest datable ske

O p ly s n in g s som hed:

1969. Weiss,

onsdagen

og

været

forelæsninger

over

letons with leprous bone changes from

udvalgte emner fra medicinens historie.

the Naestved leprosy churchyard

Desuden har professoren og museums

Denmark. 1969.

inspektørerne

holdt

indledningsfore

O r d n in g s -

og

in

re g is tre rin g s a rb e jd e r:

drag samt forestået undervisning og

Registreringsarbejdet vedr.

omvisning ved holdbesøg af læge- og

ede genstande samt ældre genstande i

farmacistuderende, fra gymnasier, sy

studiesamlingerne er fortsat. Bibliote

geplejeskoler m. m.

ket og håndskriftarkivet bliver p. t. re

Den medicinsk-historiske

F o r s k n in g :

forskning

er

foretaget

dels

af

mu

seets faste personale, dels af gæster,

ny indgå

videret og nyopstillet, ligesom biblio
tekskatalogen omordnes og arkivregi
straturer udarbejdes.

der for kortere eller længere tid har
benyttet

instituttets

arkiv,

bibliotek,

instrumentsamlinger etc. til videnska
beligt arbejde. Således er ca. 20 større
afhandlinger under udarbejdelse, bl. a.
biografier

over

Carl

(1814-84),

Chr.

(1723-95)

og

Em il

G.

Fenger,

Kratzenstein

Adolph

Hannover

TEA TER H IS TO R IS K M U S E U M

B e sø g sta l:

19.896

19 70 :

1971:

17.174.
Constantin

U d s t illin g e r :

Hansens

plastisk udskårne dukker i håndmale
de dekorationer angivende ikke definer

(1814-94) samt undersøgelser over leprogen odontodysplasi, den kirurgiske

bare

kniv,

det lægevidenskabelige fakultet

på Hofteatret tilbage tU 1818, (den

gennem 500 år, leprogen arthropathi,

argantiske lampe). Balletkostumer fra

ionrøntgenrørenes

Bournonvilles

historie,

røntgen-

scener

fra

samtidens

skuespil

(1830 erne). Belysningslegemer anvendt

tid.

(Toreadoren

og

dosimetrenes historie, otologiens histo

Fjernt fra Danmark) tillige med bal

rie og blærestenslidelsernes historie.
P u b lik a t io n e r :
Lunt,
D.A.:
An

letmester

samling af farvelagte balletlitografier.

odontometric

I samarbejde med Nationalmuseets et

Danes. Acta

study

of

mediaeval

Odontologica Scandina-

vica. Suppl. 55, Vol. 27. 1969. Marvitz, L.: Z. Fraenkel: Om de kunstige

nografiske

Hans

Becks

internationale

afdeling Dansemasker fra

Thailand.
P u b lik a t io n e r :

Selskabet for dansk

Tænders Nytte og Skade. 1822. Fak

Teaterhistorie

simileudgave med introduktion og no
ter. 1969. Møller-Christensen, Vilh.:

mer udsendt Gunnar Sandfelds 3. bind

Osteo-Archäologie in Dänemark. Jahr-

har

til

sine

medlem

om provinsens scener: Komedianter og
Skuespillere. Robert Neiiendam: 6te
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bind

af

Det

kgl.

Teaters

Historie,

(1890-92) Efterladt ms.

1 Regence stol fra

N y e r h v e r v e ls e r :

det første Christiansborg

(mrk. Chr.

Studen

6 og årstallet 1740). 1 spillebord red

ter i Teatervidenskab er undervist af

det fra slotsbranden 1794. 1 spejl med

amanuensis

for

konsol, tegnet af C. F. Harsdorff. M o-

bindelse med demonstration af Muse

hammers buste af Gösta Ekman. 15

ets samlinger. 19 70 : 110 foredrag med

Hans Bendix tegninger af Poul Reu-

påfgl.

O p ly s n in g

og

u n d e rv is n in g :

Klaus

Neiiendam

i

foreninger,

se

mert. Carl Henning Pedersens scene

minarier, gymnasier o. 1. i 1971

var

model til Alban Bergs »Wozzek«. Om

tallet: 115. Organiserede besøg af tu

fattende arkiver, f. eks. Teaterdirektør

ristgrupper med foredrag på tre sprog.

Johannes Nielsens, Torben Meyers, re

Henholdsvis

1472 og 1565 personer.

daktør C. E. Jensens samt grosserer

Kun i 5 sommermdr. A.O.F. har i 1 9 7 0

Kaj Farsens store samling af skuespil

afholdt en aftenserie om dansk bal

lerbreve.

omvisning

for

let med deltagelse af bl. a. Erik Bruhn,

Ballettens og deko

N y in d r e t n in g e r .

Fredbjørn Bjørnsson, Allan Fridericia

rationernes afdelinger er nyindrettede

og Erik Aschengreen. Under instruk

og nyophængte. I det såkaldte Caro

tion af Elsa Marianne v. Rosen op

line Mathilde kabinet har røde silke-

førtes for 1. gang siden 1858 Bournon-

damasktapeter hidtil dækket det oprin

villes ballet »Abdallah« af medlemmer

delige

af Det kgl. Teaters corps de ballet.

1750, opsat her ved indretningen af

1/97/ hed serien »Opera, hvorfor og

støvtapet

Hofteatret

(papier

velouté)

fra

1766; der er fundet ind

hvordan?« Her medvirkede Götz Fried

skrifter

rich, Niels Viggo

1783, det er uelskværdige bemærknin

Bentzon, Ib Han

sen, Thyge Thygesen, Margrethe Danielsen og Niels Andersen. I septem

udført

med

sminkestift

fra

ger om nogle af ballettens damer.
K o n s e r v e r in g .

5 Bournonville ballet

ber 1971 var museet vært for en kon

dragter er istandsat af Konserverings

gres for medlemmer af »The Interna

anstalten i Brede. Under ledelse af ar

tional

kitekter fra den kgl. Bygningsinspek

Federation

search«.

Hofteatret, der var ca. 200 deltagere.

des kongeloge og den tilhørende tesa-

For

International

lon istandsat. Det samme gælder bal

Ballet Seminar dansede Solvejg Øster-

lettens rum og Caroline Mathildes ka

gaard og Arne Bech Tyroler pas de

binet, som for fremtiden kun vil bli

deux'en

ve benævnt som landets ældste skue

fra

Bartholins

fandt

Re

tørs tegnestue er Frederik den Syven

Birger

foredrag

Theatre

i

Teil.«

Alle

for

Bournonvilles

Norddeutscher

sted

»Wilhelm

Rundfunk

har

spillergarderobe.

optaget en serie om dansk romantisk
ballet og Sveriges Radio og T.V. en
dito om fru Heiberg.
U n d e rs ø g e ls e r.

Ca. 500 teaterkostu

mer, som af Det kgl. Teater er depo

HED ESELSKABETS M U SEU M

B e sø g sta l:

19 7 0 :

U d s t illin g e r :

1386. 19 7 1 : 1155.

Ved

en

udstilling

i

neret på Nationalmuseets 3. afdeling,

Åbenrå

da museet ikke har mulighed for at

jysk landbrug gennem 50 år efter gen
foreningen.

opbevare dem på betryggende måde.

1970

demonstreredes sønder
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I

P u b lik a t io n e r :

1971

er udarbej

faste spånplader, lofterne er ligeledes

det en artikel: Tørvegravning i oldti

beklædt,

den, der er offentliggjort i tidsskriftet

oven på de bestående, der var meget

M IV .

dårlige. På 1. sal er indrettet et »gal

O p ly s n in g s som hed:

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

I 1 9 7 0 har museet været be

søgt af 27 skoler og i 19 71

af 31;.

og

der

er

lagt

nye

gulve

leri« til ophængning af by- og personalhistoriske

fotografier

samt

udstil

ling af genstande i tilknytning hertil.

I forbindelse med hvert besøg er der

Her er endvidere

holdt foredrag og vist lysbilleder.

kontor. Loftetagen er indrettet til ma

V ig tig e r e

u n d e rs ø g e lse r:

Der er ar

bejdet med henblik på en større sam

indrettet arkiv og

gasin.
Fjernvarmeinstallationen

er

samti

let redegørelse om Danmarks mosein-

dig udbygget, således at alle museets

dustri gennem tiderne.

lokaler nu kan opvarmes. Sidste etape

V ig tig e r e n y e rh v e rv e ls e r:

Bl. a. nog

le gamle træplove samt 2 tørvepresN y in d r e t n in g e r :

større

nyet.
De gamle bygninger er nu gennem-

sere.
fundet

af den elektriske installation er for

sted,

En omplacering har

hvorved

forenkling

og

der

er

bedre

skabt

restaureret såvel ud- som indvendig og
pladsen er udnyttet fuldtud.

oversigt.

En del materiale er anbragt på maga
BAKKEHUSM USEET

sin.

B e sø g sta l:

ca. 5000 om året.
varierede

U d s t illin g e r :
W ILLEM O ESG A A R D EN S

af museets ting.

M IN D ES TU E R

N y e r h v e r v e ls e r :

katalog,

P u b lik a t io n e r :

B e s ø g s ta l 1 9 7 0 —71:

udstillinger

5036.

særtryk

og

kort.

En film, der er op

O p ly s n in g s -

taget i de Plum ’ske købmandsgårde i

som hed:

Assens og i Assens og omegn i 1926.

skoler.

Filmen, der er af den brandfarlige type
på 35 mm, hvor al gang foregår i løb,

og

foredrag

V ig t ig e r e

u n d e r v is n in g s v ir k 

for

foreninger

n y e rh v e rv e ls e r:

og

Mange

mindre med tilknytning til husets kreds.

er nu kopieret på 16 mm film, og i den
rette hastighed. En del af museets op
stillinger er ændret, og nye er kom

BO RN H O LM S M U SEU M

met til. Således er et rum nyindrettet

B e sø g sta l:

ca. 25.000.

med

V ig tig e re

u n d e rs ø g e lse r:

bygningshistoriske

genstande,

Indsamling

hvoraf kan nævnes bindingsværk med

gennem flere år af oplysninger om lak

udskårne knægte, dør- og portoverlig

sefisken med faststående krogredskab.

gere, hustavler, billeder af gamle huse.

Rapport herom er under udarbejdelse.
V ig tig e re n y e rh v e rv e ls e r: En række

en del gammelt værktøj og et par fine
ovnplader. I en sidebygning er 1. sal,
der henlå som loft, samt loftetagen

kirkelige malerier i forarbejde af Paul
Høm, der smykker museets nye apsis

gennemgribende restaureret. Ydervæg

bag

gene er isoleret og beklædt med vand-

ders kirke. Som gave fra nationalmu-

»kirkesalen«.

Altertavle

fra

Pe
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seet: 1 kg kobberblindmønter fra vra

høj ved Briksbøl, boplads fra førro

get af »Den gyldne sol«, der stran

mersk jernalder i Sædding samt fort

dede ved Sandkås på Bornholm i 1673.

sat vikingetidsbopladsen i Gammelby.

Ny-

e lle r o m b y g n in g e r , n y in d r e t n in 

Erhvervelse

ger:

af

en

tilgrænsende

tømmerplads, der gør det muligt dels
at sikre museets erhvervelsesmulighe
der på længere sigt, dels efterhånden at
flytte

diverse

landbrugseffekter

fra

kældrene til tømmerpladsens bygninger.
Tilbygning af apsis i »kirkesalen«. Ind
retning af kabinet bag kirkesalen med
fotos og malerier af kendte bornholm
ske personer i ældre tid. Indretning på
1. sal af 3 mindre
typiske interiører.
af

stuer med tids

Fortsat udbygning

snedkerværksted

Grundig

og

restaurering

af

tekstilatelier.
»Erichsens

Gård« i Laksegade, Rønne, samt ind
læggelse af elvarme samme sted.

FA LS T ER S M IN D ER

B e sø g sta l: 19 7 0 :
O p ly s n in g s som hed:

2876, 19 71 : 4.000.

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

Der har begge år været af

holdt 5 offentlige foredrag om egns
historiske emner og i vintersæsoner
ne tillige ugentlige foredrag for om
sorgsklubben »Guldborgsund«. Museet
har hvert af de nævnte år været be
søgt af ca. 80 skoleklasser, hvis elever
er blevet undervist af skolens egne læ
rere.
N y e r h v e r v e ls e r :

En barselspotte fra

pottemagerværkstedet på Øland. F o r
me og andet tilbehør til fremstilling af
chokolade-

og

marcipanfigurer

m. v.

En samling gamle redskaber m. v. til
ESB JER G M U S E U M

B e s ø g s ta lle t 19 70 :

5124, 19 71 : 2 886.

Følgende udstillinger har været af
holdt på museet: »Køkkentøj«, »Sme
den«, »Smykker fra oldtid til nutid«,
»Nyt fra oldtiden«, Våbenudstilling.
Museet er medudgiver af årsskriftet
»Mark og Montre«.
Begge år har der været afholdt kul
turhistoriske foredragsrækker å 10 af
tener i vinterhalvårene samt afholdt
studiekredse og aftenhøjskole om ar
kæologi.
A f v ig tig e re

u n d e rs ø g e ls e r

har der

fremstilling af håndrullede cigarer. Et
trense-apparat fra beg. af 1800-årene
til hårfletningsarbejde.
N y in d r e t n in g e r :

I salen på 1. sal er

opbygget et »gadeparti« med guldsme
debutik og -værksted samt en facade
med vinduer for forskellige fag: Ba
ger, tobakshandler, barber m. v. med
tilsvarende gamle skilte. I »købstads
stuen« er opsat silketapet, der er ned
taget

fra

et

udvalgsværelse

på

det

komm, rådhus, hvor tapetet har sid
det i ca. 50 år.

været foretaget følgende: 1970 : 1 over
pløjede høje i Kvaglund-området, vikingeboplads

i

Gammelby,

boplads

fra førromersk jernalders III periode
samt kogegruber fra yngre broncealder
ved ny lufthavn ved Skast. 1 9 7 1 : Middelaldergårdtomt i Tjæreborg, gravhøj
ved Centralsygehuset i Esbjerg, grav-

FR ED E R IC IA

M USEUM

19 70 . B e sø g sta l:
U d s t illin g e r :

ca. 2.000.

Åbent-hus

aften

med

1200 besøgende, (ikke medregnet).
O p ly s n in g s v ir k s o m h e d

m. m.:

25

skoleklasser, 4 foreninger, 2 hold re
krutter.
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Overoffici-

V ig t ig e r e n y e rh v e rv e ls e r:

O p ly s n in g s -

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

ant-uniform samt ordner. Stationsfor

som hed:

stander-uniform. Sølv-gardiniere, pun

foreninger.

cheske, bestik. Fa. Borgerlige begra

ver på museet - hovedsageligt inden

velsesselskabs

arkivalier,

samt

Actiebageriets

arkivalier.

Slæde-sprøj

for områderne søfartshistorie,
og besættelsestid.

kiste.

te. Tidlig udgave af røgdykkerudstyr.
Reformert kirkekrone. 3 telegrafappa
rater.
19 7 1 . B e sø g sta l:
U d s t illin g e r :

2.737.

Foredrag på museet samt i

V ig t ig e r e

Undervisning af skoleele
oldtid

Kuttermo-

n y e rh v e rv e ls e r:

tor, Houmøller 1911. - Kuttermotor,
Gamma 1930 - Distanceviseer til fre
gatter, 1700-tallet. - Dukker ca. 1850

Dyrker tobak på 4. år.

og

1880. -

Hårarbejder,

hårarbejds-

Foto-udstilling: gi. apparater samt bil

prøver og hårarbejdsredskaber. - Cha

leder. Maleri-udstilling. D K M ’s plan

rabanc og jagtvogn.

che-udstilling fra forskellige museer.
P u b lik a t io n e r :

Ny-

Brochure om belys

ningssamlingen. Folder om museet.
O p ly s n in g s v ir k s o m h e d

m. m .:

e lle r o m b y g n in g e r:

Museet har

af Frederikshavn kommune fået over
ladt samtlige de til Bangsbo hovedgård

26

hørende

staldbygninger til

museums

skoleklasser, 4 foreninger, 3 hold re

formål. Samtidig er lejet den tilhøren

krutter, 3 aftenforedrag.

de

V ig tig e r e

Nord-Eu-

n y e rh v e rv e ls e r:

ropas største samling af belysning, ca.
550 stk. Købt for tipsmidler. Automo

forpagterbolig

til

bolig

for

mu

seets inspektør ligesom kontor og stu
dielokale er indrettet her.
V ig t ig e r e k o n s e rv e rin g s a rb e jd e r:

»El-

bil-sprøjte, 1937. Påhængssprøjte, 1933

lingåskibet« - handelsskib fra 1100-tal-

Markdirektionens arkivalier, samt ar

let af vikingeskibstypen.

kivskab.

2

støbejerns-kirkegårdsstole.

Spisestuemøblement,

egetræ.

Sofa og

19 71 . B e sø g sta l:

13.220.

»Kvindesysler - K vin 

U d s t illin g e r :

stol, ny-empire. Større samling land

dedragter«. I anledning af Dansk K vin

brugsredskaber.

desamfunds

By-postmærker.

10

100-års jubilæum.

»Dyk

store fotos til telegrafsamlingen. A rk i

i fortiden - arkæologi under vandet.«

valier vedr. A. Matthiessen, Hugo M.s

»Vendsysselbanen«. I anleding af 100-

fader.

året

for

Vendsysselbanens

indvielse.

Ombygning

»Køkkentøj«. I samarbejde med Fre

af kustodelejlighed i hovedbygningen til

derikshavn bibliotek. »Juletræ og lege

belysningssamlingen.

tøj«. Traditionel udstilling hvert år i

Ny-

e lle r

o m b y g n in g e r :

V ig tig e r e k o n s e rv e rin g s a rb .:

Tobaks

huset (for tørring af tobak).

december, men hvert år med nyt ind
slag.
P u b lik a t io n e r :

»Bangsbomuseet 1946

-1971«. I anledning af museets 25 års
jubilæum.

BANGSBOM USEET

19 7 0 . B e sø g sta l:
U d s t illin g e r :

13.313.

»Besættelsestiden 1940

O p ly s n in g s som hed:

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

Som i 1970.
G uld

—45«. - »De næsten ukendte — 1800
tallets naivister.« - »Juletræ og legetøj

ring med indlagt hårarbejde. 1780erne.

fra århundredskiftet.«

- Guldbrosche med indlagt hårarbej-

V ig t ig e r e

n y e rh v e rv e ls e r:
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Kæde af

hestehår med medaillon af skildpadde.

FUR M USEUM

Beg. af 1800 tallet. - Jagtvogn »Phae
ton«. - Sofa, mahogni 1830-40. - En

F u r Museum, som både er et kul
turhistorisk og naturhistorisk Museum,

samling nazistiske emblemer, besættel

med kulturhistorisk samling fra

sestiden 1940-45.

Fur og med en geologisk samling fra

øen

Ladebygnin

hele det nordvestlige Jylland, specielt

gen fra 1630 delvis restaureret og ind

fra molerforekomsterne i Limfjorden,

rettet til

hestekøretøjer

har i de senere år været inde i en ud

med tilknytning til bylivet. Langtids

vikling, der har medført, at man har

plan for museets fremtidige udvikling

fundet det nødvendigt at foretage en

under udarbejdelse.

udflytning og omfattende udvidelse af

N y - e lle r o m b y g n in g e r :

V ig t ig e

museum for

k o n s e rv e rin g s a rb e jd e r:

»El-

museet.

lingåskibet« færdigkonserveret efter 3

Der blev foretaget en omordning af

års forløb. Forbrug ca. 3.000 kg po-

samlingerne i 1 9 7 0 / 7 1 . Der blev end

lyetylenglykol. Genopbygning af skibet

videre udarbejdet forklaringer og op

igangsat.

sat

mere

kort- og planchemateriale,

så samlingerne blev lettere tilgængelige
for det besøgende publikum og skoler,
der benytter samlingerne til studium
og undervisning.
FR ED E R IK S V Æ R K M U S E U M

B e sø g sta l:

B e s ø g s ta lle t

ca. 1200 pr. år.

De forbedringer, som er foretaget efter

N y - e lle r o m b y g n in g e r , n y in d r e t n in 
ger:

Efter sammenlægning af Frede

riksværk by med omliggende kommu
ner er der indgået et samarbejde mel
lem

Frederiksværk

var i 1 9 7 0 / 7 1 , ialt 6.675

Museets ændrede status, har medført,
at

besøgstallet

for

1 9 7 1 /7 2

steg til

9.954 besøgende.
P u b lik a t io n e r :

Furs Geologi af H el

Museumsforening

ge Gry. Furs Topografi, 1860, R. H.

og Historisk Forening for Ølsted og

Kruse. Viborg Amts Museer, = M IV .

Omegn. Foruden at fremme fælles in

med

teresser af økonomisk art går samar

m. fl. Moleret i Limfjorden, teksthef

bejdet ud på at søge oprettet et mu

te til skolesamling. Der er udarbejdet

seum i omegnen af Frederiksværk. Det

en skolesamling, der udlånes til skoler

te museum skal henhøre under Ølsted

ne i Viborg Amt.

historiske Forenings arbejdsområde og

artikel:

Svenske-Hulen

på

Fur

Den nuv. museumsbygning er byg

mark- og

get til museum og der er ca. 100 m-

landbrug samt jordfund, medens Fre

udstillingsrum i stueetagen og ca. 50

deriksværk Museum skal virke som by

m2 i loftsetagen. Der er indrettet ma

museum med minder fra byens gamle

gasin og arbejdsrum på loftet. Toilet

fabriks-

håndværksvirksomheder

ter og rum med håndvask er moder

m. m. De bevilligende myndigheder ser

niseret og beklædt med fliser. Der er

velvilligt på sagen, der antagelig vil

påbegyndt en u n d e rs ø g e ls e af en bron

kunne virkeliggøres inden for en kor

zealderhustomt fra yngre Bronzealder.

tere årrække.

A f særlig interesse derfra kan nævnes

især omfatte

og

bondekultur,

15

d
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en påfaldende stor mængde flint og

bjerg)

flintaffald.

smedjeværktøj.

Nationalmuseet har over

taget gravningen og vil fortsætte den
i august 1972.

og

tekstiltilvirkning.
Efter

N y in d r e t n in g e r :

overtagelse

af

Diverse

kommunens

museets samlinger

er

museumsbygningen (fra 1842) grundigt
restaureret. Overtagelse af en tilstøden
DEN G A M LE GAARD

de bygning (bibliotek, bygget i 1934)

FAABORG

under forberedelse.

B e sø g sta l:

4129, 19 7 1 : 4472.

19 7 0 :

V ig t ig e

k o n s e rv e rin g e r:

Hele

sam

2 fjerbille

lingen er gennemgået, konserveret og

der af Vilh. Kiebitz, en samling hon

nyregistreret med bistand af en kon

ningkageforme, sølvske af Faaborgme-

servator fra Esbjerg Museum.

V ig tig e r e n y e rh v e rv e ls e r:

steren

Carl

Fr.

Schytte

(borgersk.

1832) og en sølvske af Faabm. Flans
HAD ERSLEV M USEU M

A do lf Pedersen (borgers. 1805).
Tyverialarm instal

N y in d r e t n in g e r :

Kommunalreformens

gennemførelse

leret. Lyø-stuerne, almuestuen, væve

pr. 1/4 1970 medførte en administra

stuen istandsat. 3 nye montrer til por

tiv ændring, idet museets drift

celain anskaffet. Montrer til glas ud
videt.

overtaget af Sønderjyllands amtskom

blev

mune samt Haderslev kommune. Æ n
dringen har ligeledes medført, at mu
seet har

G R IN D S TE D M U S E U M

skiftet

navn

til

Haderslev

Museum. Museet er fortsat anerkendt

Efter total lukning i et par år åb

som arkæologisk landsdelsmuseum for

nedes igen for publikum d. 4. novem

Nordslesvig.

ber, 19 7 0 .

mag. art. Erik Jørgensen ansat som

B e sø g sta l: 1 9 7 0 :
U d s t illin g e r :

foto

grafier fra Grindstedegnen optaget af
apoteker

S.

Levin

Hansen

1. januar

museumsinspektør

250, 19 7 1 : 525.

Kulturhistoriske

Pr.

omkring

1920. Smykker fra oldtid til nutid (med

og

1970

er

museumspæda

gog.
B e sø g sta l:

1970

og

1971

ialt

15.638.
U d s t illin g e r :

Der har været afholdt

bistand fra Esbjerg, Ribe og Kolding

ialt 17 særudstillinger, nemlig 8 kul

museer, Nationalmuseet, Georg Jensens
sølvsmedie m. fl., samt private.)

turhistoriske og 9 kunstudstillinger.

O p ly s n in g s som hed:

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

Museumsaftener (i samarbej

P u b lik a t io n e r :

I perioden er muse

ets årsskrift nr. 13.2 udkommet. U d 
over

årsberetningen

indeholder

års

de med egnshistorisk arkiv på G rind

skriftet bl. a. artikler af museumsin

sted Bibliotek) med lokale og frem

spektør Hans Neumann, museumspæ

mede foredragsholdere. Folkeuniversi

dagog Erik Jørgensen samt cand. mag.

tetsforelæsninger. (C. J. Becker og O.
Voss).

Henrik Fangel.

V ig t ig e

n y e rh v e rv e ls e r:

Redskaber

til jydepottefremstilling (har tilhørt jydepottekonen Mathilde Nielsen, Stil-

O p ly s n in g s -

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

Der har været afholdt ialt
8 folkeuniversitetsforelæsninger, heraf

so m h e d e n :

3 om

vikingetiden

og

5

om

jern-
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En studiekreds med emnet:

lig den kjole fruen bar, da hun som

Flintredskaber og flintteknik gennem

lille pige sammen med kong Chr. den

stenalderens

kulturafsnit

X ridende på den hvide hest og sid

tilslutning.

dende på kongens skød overskred græn

Museet bruges i stigende grad i sko

sen nord for Christiansfeld i forbin

lernes undervisning, og flere elevhold

delse

har deltaget i udgravninger og andet

med kongeriget i 1920.

har

forskellige

ligeledes

haft

god

museumsarbejde. T il skolebrug er ind

med

Nordslesvigs

genforening

V ig t ig e r e k o n s e rv e rin g s a rb e jd e r:

Den

købt flere transportable båndoptagere,

vigtigste og mest omfattende konser

der gengiver indtalte vejledninger. T il

veringsopgave har været sammensæt

vejledning for publikum iøvrigt er in

ningen og konserveringen af urnerne

stalleret 2 båndafspillere samt 1 bånd-

fra Årupgård.

og

lysbilledapparat.

gengiver en indtalt

Båndafspillerne
vejledning på

3

sprog.
V ig tig e re

u n d e rs ø g e lse r:

Museet har

i årene 1 9 7 0 og 19 71 gennemført ialt

H E LS IN G Ø R K O M M U N E S
H ISTO R ISK E SA M LIN G

10 arkæologiske undersøgelser, hvor

B e sø g sta l:

af den vigtigste er en undersøgelse af

U d s t illin g e r :

19 7 0 :

3726, 1 9 7 1 : 4068.

10 udstillinger, f. eks.

en tuegravplads fra ældre jernalder ved

Skoleudstilling, Sangforeningsudstilling

Årupgård, Gram sogn. Undersøgelsen,

Genforeningsudstilling, Juleudstillinger.

der har været gennemført i samarbejde

Udsendt

P u b lik a t io n e r :

museets

med Det Arkæologiske Bopladsudvalg

trykte publikation S A G A , 19 7 1 . Tryk

under

sagen E G N E N , tryksagen K L O K K E N .

Statens

ningsråd,

Humanistiske

Forsk

har foreløbig omfattet ialt

O p ly s n in g s -

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

58.000 m2. Herved er fundet ca. 1100

som hed:

grave næsten alle bestående af lave

af skoleklasser, fra tid til anden også

høje med ringgrøft og en central urne

børnehaver, iøvrigt

grav. Foruden mange velbevarede ur

folkepensionister,

ner er fundet usædvanligt

holdningsforening,

gravgods,

Hver formiddag undervisning
aftenbesøg f. eks.
folkedansere,
historisk

hus

forening.

bl. a. broncenåle, halsringe, bæltespæn

Desuden udsendt undervisningskasser,

der etc.

hjulpet elever i åbningstiden om efter

V ig tig e re

n y e rh v e rv e ls e r:

T il

sup

plering af museets efterhånden vægti
ge sølvsamling er indkøbt sølvting af

middagen med studieopgaver, modta
get hold af voksne studerende.
V ig t ig e

u n d e rs ø g e ls e r.

adskillige Haderslevmestre. Særlig bør

fredningssager

fremhæves

i Tikøb,

et

sølvbæger

skænket

af

angående

Behandlet
Rytterskolen

bevarelse af to gårde om

proprietær K. N. Lauesen, Hejlsminde
ved Haderslev. Bægeret er en bryllups

kring gadekæret i landsbyen Mørdrup.
V ig t ig e n y e rh v e rv e ls e r: 5 malerier

gave fra en af danskhedens forkæm

og tegninger med topografisk

pere i udlændighedsårene

1864-1920

af kendte kunstnere fra forrige århun

Laurids Skau, hvis navn er indgrave

drede, f. eks. Viggo Johansen, H orn

ret. Fra fru Herlak, Århus, modtog

bæk mod Nakkehoved 1873, Constan

museet en meget værdifuld gave, nem-

tin Hansen, Smeden i Hornbæk 1868.

motiv

15*

d
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Indlagt særbelysning

har Herning museum vandrende udstil

i næsten alle skabe, forskellig projek

linger. Store kasser sendes ud og klap-

tørbelysning ved billeder og faner.

pes op som udstillinger om stenalder,

N y in d r e t n in g e r .

V ig t ig e

k o n s e rv e rin g s a rb e jd e r:

To

store faner sat i glas og ramme: Skyt

jydepotter og om belysning; til

den

tefane med Frihedsgudinden og social

sidstnævnte findes lærerhefte og elev
mappe.

demokratisk fane med Jacobinerpige.

Nyheden fra vinteren 1971 er min
dre

kasser,

Heri

»Herning

minimuseum«.

ligger genstande,

som eleverne

må røre ved, og historien om dem hø
H E R N IN G M U S E U M

Museets aktivitet udadtil har været

rer de imens på det medfølgende lyd
bånd.

begrænset af stor aktivitet indadtil med
byggeri. M ed en ny udstillingshal og
et indgangsparti er der skabt forbin
delse mellem museets tre ældre byg

M U S EET FOR H O LB Æ K OG O M EG N

ninger, som derfor under ombygnin

B e sø g sta l. 19 70 :

gen måtte holdes lukket for publikum.

U d s t illin g e r : 19 70 :

Mens kun frilandsmuseet var tilgæn

P u b lik a t io n e r : 1970:

6.895 1971 : 10.145.
14, 1971: 16.
På min vej gen

geligt, måtte to små foldere fra for

nem Holbæk. Årsberetning

året 19 71 satse på emner derfra: den

1971:

ene om et af husene (An M a ri’s hus),

ker og kirkekunst i Holbæk. Årsbe

den anden om lysestøbning.

retning 1970/71.

En s æ r u d s tillin g om brændevin vi

1969/70.

Museum og undervisning. K ir 

O p ly s n in g s -

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

stes maj-juni 1971 i Handelsbanken i

som hed:

Herning, og en folder om emnet blev

visning for skoleklasser. 2 aftenskole

udgivet. Udstillingen er siden vist i af
delinger af Handelsbanken over hele

hold. Diverse foredrag for foreninger
m. v. 19 7 1 : Aim. museumsundervisning

Danmark, indtil efterår 1972.

for skoleklasser.

lu n i 19 7 1 blev den ny udstillingshal
ramme om udstillingen »Gemme, stil
le, lægge, putte«, om de mange gen

19 70 :

Aim.

museumsunder

3 aftenskolehold.

1

foredragsrække. Diverse foredrag for
foreninger m. v.
V ig t ig e r e

u n d e rs ø g e lse r:

1970 :

Ud

rådshusholdning. I udstillingens kata

gravninger
i
Sortebrødreklostret
i
Holbæk. 1971 : Undersøgelse af tom

log er hver enkelt genstand omtalt,

ten af den Lundske pottemagergård i

med funktion og evt. historie og til

Holbæk. Udgravning af jernudvindings

hørsforhold.

plads på Tuse Næs.

stande, som var nødvendige i en for

Udover kataloget findes

til undervisning et uddybende lærer
hefte.

V ig t ig e r e

n y e rh v e rv e ls e r:

1970:

Et

spidsbundet lerkar, Ertebølle-kultur. 3

I museets ovenlyssal har der som lån

bronzeøkser fra tidlig bronzealder. Et

fra andre museer været særudstillinger

skivehjul af rodtræ. Et standur af Hol-

om lertøj og smykker, den sidste dog

bæk-fabrikat,

opbygget med museets egne genstande

med 24 miniature-prospekter vedrøren

og et tilsvarende katalog. T il skoler

de slægten Seidelin. 1870. En tysk ma-

ca.

1810.

Et

kaffestel
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skinpistol, 1942. 1971 : 9 flintoldsager

af hvilke 1218 besøgte særudstillingen

fra mellemistid. 2 epitafier fra 1672

»Karlebo i gamle dage«.

med

rammer

af

Lorentz

Jørgensen,

U d s t illin g e r :

1970:

I

samarbejde

det ene med maleri af Heinrich D itt

med Hørsholm kunstforening og Hørs

mers. 2 muselmalede tallerkener, A n t

holm skole har museet vist vandreud

vorskov, 1811-12. Et krus af lertøj,

stillingen »De næsten ukendte - 1800-

med tinlåg. Holbæk-arbejde, ca. 1840.

tallets

Et

ca.

gamle dage«. Udstillingen var arran

1880-1900. En samling tinsoldater, ca.

geret i samarbejde med Karlebo kom

500 stk., ca. 1870-1915.

munes kulturudvalg. Den omfattede et

pandekagefad,

Holbæk-lertøj,

naivister«.

»Karlebo

1971:

i

N y - e lle r o m b y g n in g e r , n y in d r e t n in 

meget stort antal genstande - møbler,

Et empirehus fra 1846 er

redskaber, inventar og tekstiler samt

ger.

1971:

istandsat med henblik på kommende

malerier,

oldsagsudstilling.

Langt de fleste af de udstillede gen

V ig tig e r e k o n s e rv e rin g s a rb e jd e r: 19 7 1 :

Standur af Holbæk-fabrikat. ca. 1810.
Oprindelig bemaling med rosedekora
tioner er fremdraget.

fotografier

og

postkort.

stande var udlånt af indbyggere i K ar
lebo kommune.
P u b lik a t io n e r :

19 7 0 :

A. H. Brandt:

Træk af Karlebo kommunes historie.
1971:

E. O. Errebo-Knudsen: Mathil-

devejen. (Nyudsendelse af forfatterens
H O LSTEBRO M U SEU M

B e sø g sta l:

artikel i Frederiksborg Amts historiske

5000.

U d s t illin g e r :

årbog for 1945).

En sølvskat fra Am e

O p ly s n in g s -

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

rika, Fredning af fortidsminder, M ø n 

som hed:

ter fra Chr. V regeringstid, Div. ud

leder om »Strandvejen før og nu« af

stillinger i Sparekassen og på biblio

museumsleder

teket.

marts dannedes en arkæologisk klub. I
Holstebro

P u b lik a t io n e r :

museum

årsskrift 1969-70, 1970-71.

Foredrag med lysbil

1970:

forbindelse

T.

med

Topsøe-Jensen.

I

museumsforeningens

generalforsamling vistes film fra mu

T o gravfund

seets arkiv, herunder en film fra 1920

fra æ. rom. jernalder ved Tinggård i

om livet ved Rungsted fiskerleje. F o r

Sevel.

Herrup

årsudflugt til Kokkedal slot og park.

med A-økse samt spor efter træskaft.
N y e r h v e r v e ls e r :
Sølvbæger, mester

I samarbejde med F.O.F. og A.O.F.
en foredragsrække på i alt 5 foredrag.

Peder

Rasmussen,

Egnen og landskabet (amanuensis P.

1765).

Sølvtekande,

Weller,

Holstebro

V ig tig e

u n d e rs ø g e lse r:

Enkeltgravsfund

ved

Holstebro
mester

(1696—
Joachim

(1725-1793).

840

sølvskeer fra Amerika.
N y in d r e t n in g :

Oldsagssamlingen ny-

opstillet med tekster og fotos.

Chr. Nielsen).
1730

Egnens historie indtil

(museumsleder T.

Topsøe-Jen

sen). 19 7 1 : Godset og skovene (ama
nuensis P. Chr. Nielsen). Hirschholm
slot (museumsleder T. Topsøe-Jensen).
Caroline Mathilde og Struensee (muse
umsleder T. Topsøe-Jensen). I forbin

HØ RSHO LM EGN S M U SEU M

B e sø g sta l:

19 70 :

1231, 19 7 1 : 2221,

delse med museumsforeningens gene
ralforsamling holdt landinspektør Erik
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M unk et foredrag med lysbilleder om:

KALUNDBO RG OG OM EGNS M USEUM

Landsbyerne i Storbyområdet. I okto
ber påbegyndtes en ny foredragsrække
på 5 foredrag.
V ig t ig e

barokstol,

n y e rh v e rv e ls e r:

erhvervet

fra

19 70 :

En

Hirschholm

B e s ø g s t a l:

4628 i 1970/71 og 4254

i 1971/72.
Hviderne og deres vær

U d s t illin g e r :

ker (Plancheudstilling, sommer 1971).
P u b lik a t io n e r :
Chr. Waagepetersen

Slot. T o malede og forgyldte stole, ca.

i

1760, der efter alt foreliggende har

1971

stået på Hirschholm Slot. En smuk teg

Skib«, i Skalk 1 9 7 0 / 2

ning (sepia) af Donse Dam, udført af

mit hår«, i »Jul i Kalundborg« 19 7 0

Eduard Storch i 1811. Et maleri, fo

og 1971 »Kalundborgs middelalderlige

restillende kammerråd Chr. Christensen

Byplan«,

og hans hustru som nygifte i hjemmet

Anders Faaborg, der byggede den.«

i Hørsholm omkring 1870. En stor og
repræsentativ

samling

redskaber

og

Handels-

og

»En

Søfartsmuseets

koffardiskipper

årbog

og

hans

»Stoppet med

»Om Ole Lunds Gaard og

O p ly s n in g s v ir k s o m h e d :

petersen:

Chr. Waage

foredragsrækker

i

Kalund

genstande, der i slutningen af forrige

borg aftenskoleundervisning. Foredrag

århundrede blev anvendt i et maler

i Holbæk Museumsforening. Forman

værksted, og en stor samling gammelt

den: Byvandringer m. kirke- og muse

snedkerværktøj.

19 7 1 :

En

velbevaret

umsbesøg,

Museumsomvisninger,

Stu

gammel langbænk. Samlingen af hånd

diekreds i LOF: Kalundborgegnens for

værksting blev forøget med endnu en

historie og historie.

stor gave af snedkerredskaber. A f de

U n d e rs ø g e ls e r:

mange billeder, museet har fået, skal

gravnings-

nævnes et enkelt, et maleri af Car

Kalundborg.

sten Henrichsen af Øresundskysten nær
Smidstrup.

og

Museet har fulgt ud

restaureringsarbejder

N y e r h v e r v e ls e r :

i

Genstande fra det

19de årh. indbo og klædning, derun

e lle r o m b y g n in g e r , n y in d r e t n in 

der en samling kvindedragter fra Røs

1970-71: Sidst på året 1970 på

næs. Jordfund fra middelalderen. Ind

begyndtes en istandsættelse af 4 af mu

købt engelsk saltglaseret stengods og

seets lokaler. Da museet åbnede i maj

ostindisk porcelæn, som supplering af

1971, var istandsættelsen tilendebragt,

det på museet udstillede bordservice,

og i forbindelse med restaureringen var

og svarende til skår fundne i Kalund

der foretaget en delvis nyopstilling af

borg fra det 18de årh.

Nyger.

samlingerne i de pågældende rum. I

Ny-

e lle r

o m b y g n in g e r:

National

efteråret 1971 blev en istandsættelse af

museet

endnu et lokale samt museets forstue

statens fredede ejd.

påbegyndt og tilendebragt inden åb

hvorefter samlingerne vil blive omord

ningen i 1972.

net.

V ig tig e r e k o n s e rv e rin g s a rb e jd e r:

fortsætter

restaureringen

»Lindegaarden«,

V ig t ig e r e k o n s e rv e rin g s a rb e jd e r:

19 7 1 :

Den ovenfor omtalte barokstol
fra Hirschholm Slot blev i løbet af året

leri af Slagelse fra ca. 1800.

fuldstændig restaureret på Nationalmu

M U S E E T PÅ K O LD IN G H U S SLO T

seets konserveringsanstalt i Brede og
ført tilbage til sit oprindelige udseende.

B e sø g sta l:

63.975.

1970:

af

65.597,

M a

1971:
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Deltager

U d s t illin g e r :

i

Genfor

eningsudstillingen på Sønderborg slot,
Det kinesiske porcelainsskab, Arkitek

Helse,

1. udg.

Sigvard Skov: Sot og
Sigvard

19 7 0 ,

strup m. v.
V ig t ig e r e

M øble

N y e r h v e r v e ls e r :

ment, tegnet af Th. Bindesbøll, to pa

turtegninger og jordfund.
P u b lik a t io n e r :

ger i Nørre Søgade, Murergade, K a 

Skov:

steller af Jens Juel, forestillende N. H.
Massmann

og

hustru,

kunstmaler

Sot og Helse, 2. udg. 19 7 1 , Kinafarer-

Horns samling på ca. 600 stk. tapet

Porcelæn

prøver fra 1600-tallet til nutiden.

1600-1800,

1970.

Genfor

eningen i 1920 udg. af Frederiksborg,
En række fo

københavnere, nyindretning af laugssamlingen.

redrag i og udenfor museet.
Udstyr fra museets

N y e r h v e r v e ls e r :

grundlægger, tandlæge A. M . G. Friis’
klinik, Hedvig Collin: Syning af dan
nebrogsflag til

Sønderjylland

(1919),

hollandsk og kinesisk keramik, faner
fra Kolding Brandvæsen, Troldhedebanen og flere foreninger.
N y in d r e t n in g e r :

Stue 2 er nyindret

tet som ramme om slottets historie.

KØGE M USEUM

B e sø g sta l,

65.181,

1971:

9.762.
U d s t illin g e r :

ukendte«,

mærker«,
gennem

1970:

»Polske Mindes

»Københavns
100

Københavns

år«,

Brandvæsen

»Børnene

Kommunes

leger«,

Kulturfonds

vandreudstilling. 1971: »»Der var en
gang«, Th. Philipsens malerier fra K a 
strup og Saltholm«,

»Socialdemokra

tiet 1871-1971«, »København i med
gang og modgang«, »Tapetets historie i
250 år«.
P u b lik a t io n e r :

»De

19 7 0 :

1971 :

næsten

Naturfredningsforeningen,

Rådhuskonkurrencen,

Modelskibe,

Daldorphs Hus, 100 års politi

ske karikaturer, Julekrybber.
19 7 0 :

3

dragtforedrag,

tikvitetsforedrag, 3 om musik.
U n d e r s ø g e ls e r ,

58.690.
U d s t illin g e r :

1971 :

3 arkæologiske foredrag, 19 7 1 : 3 an

KØBEN HAVNS BYM U SEU M

1970 :

10.159,

19 7 0 :

F o re d ra g ,

B e sø g sta l,

Nyindretning af kon

torer, nyophængning af portrætter af

Koldinghus og Sønderborg, 19 70 .
O p ly s n in g s v ir k s o m h e d :

O m b y g n in g e r :

Erhvervelser og iagt

19 7 0 :

Arkæologisk:

Oldtidsveje på Stevns. 1971 : Arkæolo
gisk: Veje, se Skalk nr. 2-72, hustomt,
Vestergade, Køge.
N y e r h v e r v e ls e r ,

stø rre ,

19 7 1 :

M øb

ler til komplet Hedebostue, gave. Sølv
strøbøsse, køb.
O m b y g n in g e r :

Hovedreparation

kælder, hovedreparation af

af

1500-tals

hus. 19 7 1 : 1500-tals hus nyindrettet.
K o n s e r v e r in g ,

stø rre :

Renæssance

møbler, dør, loft.

tagelser (særtryk af Historiske Medde
lelser om København). N y og udvidet

LIM FJO R D SM U SEET

vejledning i Bymuseet på dansk og en
gelsk.

I de sidste 2 år er det lykkedes
museet at hæve b e s ø g s ta lle t fra ca. 700

Omvisnin

i 69 til 2424 i 1 9 7 0 og 2575 i 19 71 .

Udgravnin-

Museet holder kun åbent (ordinært) fra
1 maj til 1. november.

O p ly s n in g s v ir k s o m h e d :

ger.
V ig tig e r e

u n d e rs ø g e lse r:
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Udover den permanente udstilling,

N. H. Lindhard. T il brug i sin oplys

hvor der løbende er foretaget småæn

ningsvirksomhed har museet anskaffet

dringer, har museet hver sommer haft

et diavisionsapparat.

en s æ ru d s tillin g , som satte focus på en
særlig gren af museets emner. I 1 9 7 0
var det »Hvo som vil over . . .« en ud
stilling

om

færger

og

færgefart

på

fjorden; i 19 71 hed udstillingen »Ski
be og skippere« og skildrede livsvil

L O L L A N D -F A L S T E R S

B e s ø g s ta l ,

ST IFT S M U S E U M

19 7 0 :

11.223,

1971:

14.620.
U d s t illin g e r :

1970:

»Stoftryk«, »Ny

kår og betingelser for småskibsfarten

i Danmark« (fremmedarbejdere), »Ho

og dens udøvere på fjorden. I jule

vedvandsæg«

ugen 19 71 vistes en mindre maleriud

skellige

stilling »De næsten ukendte - til søs«

for alle«
lesskue).

om fire
1950.

marinemalere

fra

1848

til

(Handelsbankens

afdelinger),

for

»Krydderhaver

(Det lolland-falsterske Fæl
1 9 7 1 : »Broderier fra L o l

land-Falster«, »Ghana«, »Bondekultur

I årene 1 9 7 0 - 7 1 er på museet ble

i Korssting« og »Plovens Historie« (de

vet opbygget en stor fotosamling - gen

to sidstnævnte på Det lolland-falsterske

nem lån af meddelernes fotoalbums -

Fællesskue).

og en samling af etnologiske opteg
nelser

(+

lydbånd)

P u b lik a t io n e r :

19 7 0 :

Stiftsmuseets

og dokumenter.

årsskrift (heri bl. a. Else-Marie Boy-

Derudover er museets genstande regi

hus om Hovedvandsæg). Hovedvands

streret om fra hovedprotokol til kar

æg, vejledningen til udstillingen i Han

totekskort, og et nyt magasinerings sy

delsbanken. Ove Nielsen: Fremmed i

stem er indført.

Danmark

De vigtigste n y e r h v e r v e ls e r i 1 9 7 0 -

(arbejdshæfte

om

de

pol

har været en sejlsjægt fra Sundby

ske roearbejdere og det moderne
fremmedarbejderproblem).
Juleposen

Mors, komplet med sejl og ror; en

»Gammel Jul«. Korsstingsmønstre fra

lang

fra

Lolland-Falster, mappe med 38 møn

forhandlingsproto

stre efter de folkelige broderier. M u 

kollerne fra »Limfjordsskippernes Sam

seer i Storstrømsamtet, en oversigt ud

menslutning«

i hele denne forenings

arbejdet på foranledning af museernes

funktionstid; og til slut et par male
rier af Limfjordssmåskibe. T il alle dis

samarbejdsudvalg.
Dobbelt postkort
med motiv fra en af museets stoftryk

se ting er knyttet fyldige oplysninger

blokke.

i form af interviews.

(heri bl. a. Else-Marie Boyhus og Kjeld

72

række

dag-

Limfjordsskippere;

og

ladebøger

1971:

Stiftsmuseets

årsskrift

fået

Snedker om udgravningerne i Vejleby).

istandsat sin kælderetage, som tidligere

Vejledning til Frilandsmuseet i M a ri
bo. »Landbruget omkring 1800«: nr.

Museet

har

i

foråret

1972

var uanvendelig på grund af fugt. I de
istandsatte rum er indrettet værkste
der og magasiner samt et mørkekam
mer.
Museet har i 19 71 stået for udgi

1 »Mandens Hverdag« nr. 2 »Kvin
dens Hverdag«, mapper med undervis
ningsmateriale. »Mad«, mappe med
opskrifter på egnsretter. Juleposen

velsen af en p u b lik a t io n om Løgstør

»Gammel Jul«

andet reviderede op

Grunde og Frederik d. V IFs Kanal af

lag. Farvepostkort med motiv fra Fal-

i
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L o lla n d - F a ls te rs Stiftsm useum . P å fø rste sal i hovedm useet er d er nu indrettet to sale
til skiften d e u d stillin g er. D e blev første gang taget i brug i nov. 1971 t il u d stillin g e n
»G hana«.

F o to : J. H . Piepgrass.

stergårdens hverdagsstue. Ove Nielsen

fundene er talrige, og så godt som al

har i Historie og Undervisning skre

keramikken er af den type som kaldes

vet om museumspædagogik og Else-

»vendisk«.

Marie Boyhus har i det norske tids

er der foretaget prøvegravninger, der

skrift

viser spor af en middelalderlig bebyg

»Heimen«

nr. 2 1971 skrevet

I det nærliggende Ågeby

gelse med endnu rigere forekomster af

artiklen »Noget om formidling«.
Med støtte fra Carls

»vendisk« keramik. Ved Lidsø i den

bergs Mindelegat for Brygger I. C. Ja

nu udtørrede Rødbyfjord er undersøgt

cobsen er der i 1 9 7 0 og 1971

en boplads fra yngre jættestuetid.

U n d e rs ø g e ls e r:

fore

I

taget omfattende udgravninger i Vej

de rige kulturlag var der overalt rester

leby. Her har i den sene vikingetid og

af afbrændte huse i form af lerklining,

den tidlige middelalder ligget en omfat

og der er gjort omfattende redskabs

tende bebyggelse ved den inderste krog

fund og fund af potteskår med grube

af den nu udtørrede Rødbyfjord. Der

ornamentik. Knoglematerialet er me
get righoldigt og godt bevaret.

er lokaliseret mange hustomter bl. a.
nær bebyggelsens vestlige afgrænsning

O m b y g n in g e r :

Moderniseringen

af

en trelænget gård med et tværmål på

Hovedmuseet er blevet fortsat: anden

ca.

sal er færdig og den rummer nu for-

20 meter,

åben mod syd.

Løs

Museernes virksomhed 1970-71

234
uden et lokale til skiftende udstillinger,

s p e c ia lu d s t illin g e r n e .

følgende nyopstillinger: polsk samling,

et stort antal genstande, skænket fra

lertøj

Gunderslevholm,

fra

Lolland-Falster,

folkekunst

Disse omfattede:

en

fallos-sten

og

og legetøj. På første sal er ovenlys

»Blomster og engelsk Fajance«. Des

salen og endnu et rum til skiftende

uden afholdtes en lille udstilling med

udstillinger blevet nyindrettet. På F r i

Tirslund-arbejder på Næstved central
bibliotek.

landsmuseet er Falstergården færdig-

P u b lik a t io n e r n e ,

indrettet.

som er duplikere

Falstergår

de, omfatter alene museumsundervis

den og kapellanboligen på Frilandsmu

ningen, hvortil der er udarbejdet em

seet. På Nationalmuseet er samlingen

ner som: Laurits Pottemager, Sydsjæl

af folkelige broderier blevet istandsat,

landsk bondekultur og Næstved i Be

og Nr. Ørslev krucifikset er ved at bli

sættelsestiden. Lærere fra to skoler har

ve konserveret. De omfattende jord

fået instruktion om museets pædagogi

fund især fra Vejleby bliver konserve

ske muligheder.

K o n s e r v e r in g s a r b e jd e r :

ret på Nationalmuseets konserverings

Ved

en udgravning

i Holmegårds

anstalt for jordfund, særlig bemærkel

mose fandtes noget sensationelt: en itu-

sesværdig er konserveringen af en stor

brudt fallos-formet flintesten med ind

enkeltkam af ben.

ridsede figurer. Næstved Sportsdykker
klub har arbejdet med lokalisering af

M ARSTAL OG OM EGNS M USEU M

B e s ø g s ta l

årligt: ca. 20.000.

U n d e rs ø g e ls e r:

plads,

moleanlæg fra den gamle, tilsandede

hvor

der

indsejling til Karrebæk fjord.

Undersøgelser
er

fundet

ca.

af

A f g a v e r skal nævnes en flisemo

100

saik med mytologisk emne, lavet af K.

Lyngby-pile.

Hansen Reistrup hos Kahler i 1894.
2 skibsmodeller, 2

Fra boet efter fru Marie de Neergaard,

skibsakvareller, ca. 100 skibsfotos, fa

Gunderslevholm, modtog museet 125

jancer, sølvhovedvandsæg.

genstande,

N y e r h v e r v e ls e r :

overvejende

tekstiler.

En

interessant gave var et smedesvende
M O R S L A N D S H ISTO R ISK E M U S E U M

B e s ø g s ta lle t

for de 2 år ligger på

2.700.

stykke fra ca. 1850: et pengeskrin, for
met som et hus.
Der indkøbtes en glasfigur fra H o l

De faste u d s t illin g e r er en forhisto

megård: en dyrefremstilling, som kun

risk og en historisk samling, medens

kendes i et par eksemplarer. En hel

vi desuden har haft en udstilling om

del Kåhler-keramik blev erhvervet.

Chresten Dalsgaard og en om Dürer.
Museet har stået åbent for øens sko

I fire rum er der foretaget o m o r d 
n in g e r.

Således blev landbrugsafdelin

ler, og dette tilbud er blevet flittigt

gen nyopstillet med undervisning for

benyttet.

øje.

V i arbejder uden fast inspektør.
O D EN S E BYS M U S E E R
NÆ STVED M USEUM

B e s ø g s ta l

19 7 0 :

Møntergården

var på o. 6200, hvori

7.097, 19 71 : 7.996, Den fynske Lands

indgår museumsgæster, som kom til

by 1970: 68.989, 1971 : 68.331, Fyns

B e s ø g s ta lle t
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Stiftsmuseum

(arkæologi

14.795,

1970:

og

kunst)

23.150,

1971 :

H.

C.

Andersens Hus 19 70 : 135.788, 19 71 :

K U LTU R H IS TO R ISK M U S E U M , R A N D ER S

19 7 0 : B e sø g sta l:

44.751.

Hest

U d s t illin g e r :

(hesten

som

136.734, H. C. Andersens Barndoms

brugsdyr; som motiv i kunst, folke

hjem 1970 : 5.597, 19 7 1 : 4.587, Carl

kunst og på brugsting; hesteavl, osv.)

Nielsens

821,

Billeder af Kristi liv. (Fotografier fra

1.126, i alt 19 70 : 233.087, 1971

danske kirker af Gerard Francheschi).

1971:

Barndomshjem

19 70 :

i alt: 241.924.

Grønland

i

focus

(om

grønlandske

Møntergården: Stokke-

forhold i dag). N y i Danmark (om

byes Tobaksmuseum, Holland værner

fremmedarbejderne). Byens lægevæsen

fortiden, 1971

(i anledning af Randers Lægeforenings

U d s t illin g e r :

Hvad Brockmann-kar-

reen gemte (Odense Centralbibliotek),
Fliser fra Holland. Fyns Stifts Kunst

100-års jubilæum).
O p ly s n in g s -

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

Der holdtes foredrag og/el-

museum: Moderne amerikanske kunst

som hed:

plakater,

Jacobsen

ler omvisning i museet for 255 grup

(mindeudstilling), Minos Argyrakis ma

per (folkeskoleelever, seminarieelever,

lerier og tegninger, »Rum i rum« (Ib

studenter,

Gertsen), Gruppe 5 (norske kunstnere),

6217 deltagere.

Richard

Viggo

Bertram

Mortensen,

Kujahn

Biask

foreninger

V ig t ig e r e

etc.)

u n d e rs ø g e ls e r:

med

ialt

Udgrav

1971 Briicher Hen

ning af stenalderboplads på Skansen,

riksen, Asger Andersen, Ghana i dag.

Ebeltoft. Udgravning af bronzealder

Det synes v i om, Picasso, Kurt Tram-

høj ved Hemmed, Norddjursland, U d 

pedach, Odense Teater (jubilæum) og

gravning

på

Fotografi (Poul Olsen).

jernalder

i

(mindeudstilling),

P u b lik a t io n e r :

Fynske Minder 1 9 6 9

og 19 70 , Anderseniana 1 9 7 0 og 19 7 1 ,
Erling

Albrectsen:

Fynske Jernalder

gravplads
Hornslet.

fra

romersk

Udgravning

af

ødekirketomt på Kjellerup Hovedgård
i Svenstrup.
V ig t ig e r e

En større

n y e rh v e rv e ls e r:

grave IV (Fynske Studier IX), Odense

samling brugsting og andet bohave fra

Bys

ældre Randershjem.

Museer,

beretning

1 9 6 9 -7 0

og

Ny-

1 9 7 0 -7 1 .
V ig tig e r e u n d e rs ø g e lse r:

Undersøgel

ger:

e lle r o m b y g n in g e r , n y in d r e t n in 

Efter etablering i nyt museum i

se af middelalderlige bygningsrester i

1969 blev der i 1 9 7 0 nyopstillet en

ejendommene Overgade 1 og 3 samt

række nyere tids interiører i udstillings

udgravning

området, samt indrettet nyt tekstilma
gasin.

af

kulturlag

1000-årene til

fra

midten af

sidst

i

1200-årene

sammesteds.
V ig tig e re

Skougaards

V ig tig e re

Jonas

Museets tekstilsamling blev renset, ny-

Andersen-samling

beskrevet og ordnet systematisk i der

n y e rh v e rv e ls e r:

H.

C.

som gave fra Hr. M . K. Gudmundsen.
V ig tig e re

k o n s e rv e rin g s a rb e jd e r:

n y in d r e tn in g e r :

Stuehuset

i Tommerup præstegård, der blev åb

til nyindrettet magasin.
19 71 : B e sø g sta l: A l .919.
U d s t illin g e r :

net for publikum i juni 1971 i anled

minder.

ning af Den Fynske Landsby’s 25-års

rens

jubilæum.

Randers

Fredning

(Udarbejdet

af

af

Fortids

Rigsantikva

Fortidsmindesforvaltning).
Piger.

(Kvindehistorisk

De
ud-
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stilling i anledning af Dansk Kvinde

per

samfunds 100 års jubilæum, arr. i sam

etc.) med ialt 7812 deltagere.

arbejde med D K ’s Randerskreds, M ø d 
rehjælpen,

Husligt

Arbejderforbund,

Kvindeligt

Arbejderforbund,

(uddannelsessøgende,

V ig t ig e r e

u n d e rs ø g e lse r:

foreninger,
Udgravning

af Dyssetomt ved Nielstrup i Sønder-

Fagfor

hald hrd. Bronzealdergrav på Vester

eningen for konfektion og Randers
Husmoderforening). Ane Briigger ud

skovmark, Gerlev hrd. Stenaldergrav(e)
og boplads ved Rimsø, Djurs nørre hrd.

stillede en række keramiske arbejder

Grave og hustomt fra yngre stenalder

hvor hovedvægten var lagt på forskel

på Østergårdsmark ved Langå. Grav

lige glasur-eksperimenter. Bente W u lff

fra romersk jernalder i Årslev, Søn-

Rasmussen viste en række keramiske

derhald hrd. Gravhøj og hustomter fra

arbejder hvor hovedvægten var lagt på

yngre stenalder/ældre bronzealder ved

nye

Hemmed, Djurs nørre hrd. Området

formudtryk.

Hadsten-udstillingen

1971, hvortil K H M

bidrog med ud

hvor middelalderens Gråbrødrekloster

lån af gamle hestevogne. Ghana-glimt.

og senere Dronningborg Slot var belig

(Udstilling

Ghana

gende i Randers. Sondage i ældre sten

udarbejdet af Nationalmuseet). Rand

alder-boplads ved det kommunale rens

rusianeren W u lff Joseph W u lff i G u i

ningsanlæg i Langå.

om

det

moderne

nea. (Udarbejdet af K H M ). Håndma

A n d re

u n d e rs ø g e ls e r

(til dels stadig

let porcelæn med motiver fra oldtidens

igang):

kunst fremstillet af en gruppe lærer

landsbyen Torup ved Langå udført af

inder

Kunstneren

stud. i folkemindevidenskab. Etnologi

Per Kramer, Århus, præsenterede sin

ske og arkitektoniske undersøgelser i

»lydskulptur«

landsbyen Dumitra, Rumænien (støttet

i porcelænsmaling.

Jagtinstinkt.

90-erne.

Etnologiske

undersøgelser

i

Udarbejdet af K H M og vist i Aalborg

bl. a. af Kulturministeriet).

i

Pinsemarkedet.

gelse af vindfløjes brug, typer og ud

Dronningborg Slot. Udgravningsresul

bredelse fortrinsvis i Østjylland. Bør-

tater

nearbejdere i Randers. Omvandrende

forbindelse
fra

med

undersøgelserne

foretaget

Undersø

for R Ff. D yk i fortiden. Udarbejdet

syersker.

af

bejder af Randers guld- og sølvsmede.

Svømmedykkerklubberne

mark.

Folketingsvalget

1971.

i

Dan
Arr.

i

Randers

(tobaks-)piber. A r 

V ig t ig e r e n y e rh v e rv e ls e r:

3 komplet

samarbejde med alle de politiske par
tier der opstillede i 1971. Børnetegnin-

te stuer (spisestue, dagligstue og herre

ger fremstillet på K H M i forbindelse
med arrangementer i efterårsferien.

gade; fremhæves kan ostindiske bron
zer, gammelt sølvtøj, tegninger, rade

Det er så dejligt ude på landet. En

ringer og malerier af en lang række

udstilling

ved

danske kunstnere, raderinger af Rem

Langå pga. undersøgelser foretaget af

brandt og Ostade, træsnit af Dürer, en

studerende fra Instituttet for Folkemin

stor bogsamling og møbler.
N y - e lle r o m b y g n in g e r , n y in d r e t n in 

om

landsbyen

Torup

devidenskab ved Københavns Univer
sitet.

værelse) fra lejlighed i Søren Møllers

ger:

De tre ovenfor nævnte stuer er

u n d e r v is n in g s v ir k 

genopbygget nøjagtigt som de stod i

Der holdtes foredrag og/el

den oprindelige lejlighed, dog således,

ler omvisning i museet for 300 grup-

at publikum kun har adgang til at be-

O p ly s n in g s som hed:

og
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tragte dem udefra gennem vinduerne.

dens’ Gaard’s Kunsthåndværk. Udstil

Stuerne er placeret

ling på Quedens’ Gaard i anledning af

i fortsættelse af

Dansk Kvindesamfunds 100-års jubilæ

de tidligere interiører på museet.
V ig tig e re k o n s e rv e rin g s a rb e jd e r:

M u

um. Udstillingen hed »Kvinder, det er

seets sølvsamling og våbensamling er

sagen«.

I

Ribes

gamle

apotek,

som

gennemgået, renset og til dels nybeskrevet. Desuden er en lang række genstan

stod tomt, vistes 1971 tre særudstillin

de af træ blevet xylamon-behandlet. En

ner fortiden« stillet til rådighed af Den

stærkt fragmenteret egekiste fra grav
høj i Hemmed er dels blevet understøt

hollandske

en plancheudstilling af arkitekt Claus

tet af fiberglas, dels behandlet med gly

Ribers plan for udnyttelsen af et kvar

col.

ter i Ribes nordlige del, samt en ud

ger: Vandreudstillingen »Holland vær
Ambassade

i København;

stilling om Ribe apoteks historie bestå
ende af plancher, tekster og udvalgte
genstande fra apoteket, dels stammen
D E N A N T I K V A R I S K E S A M L I N G I R IB E

og

linger og dels fra museets egne sam

15539 i 19 71 . Det præger besøgstal

linger. I 1971 var ophængt en maleri

let for 1971, at Porsborgs Kælder har

udstilling af Ribemaleren Hans Bitch-

været lukket i 5 måneder og Quedens’

Larsen.

Gaard i 1 måned p. g. a. kustodeman

hvor den armløse stols stilhistorie si

gel.

den vikingetid fremstilledes ved ydmy

B e sø g sta l:

Ialt

15631

i

de fra cand. pharm, fru M . Linds sam

Udstillingen

»Slidte

stole«,

samarbejde

ge eksempler fra museets magasiner. I

med Ribe Kunstmuseum udstillingen

butiksvinduer i Ribe vistes i 1971 sær

»De næsten Ukendte«. I samarbejde

udstillingerne:

med

Ribe

»Trykt med træ«, om henholdsvis dag

Katedralskole, en udstilling med tit

ligdagens kander gennem tiden og om

len »Dharma«, om den indiske gude-

bloktrykkets forskellige anvendelser i

verden.

udstil

forskellige lande til forskellige tider. I

ling stammer fra Ribe Katedralskoles

en sparekasse har været arrangeret en

samling. Udstillingen »Vikingernes V e

udstilling,

je« på Quedens’ Gaard. Udstillingen

ning af sparekassens 125 års jubilæum.

byggede på materiale lånt fra V ik in 

På Quedens’ Gaard udstilledes

geskibshallen i Roskilde og på fund fra

fra i år«, samlingens vigtigste ny-er-

vikingebopladsen i Okholm ved Ribe.

hvervelser. I forbindelse hermed har

Udstilling med titlen »Ribe, Danmarks

man søgt at vise som udstilling, hvor

port mod vest«. Med genstande, kort

dan en museumsgenstand registreres og

og tekst vistes Ribes historie fra år 0

opbevares.

til 1850 og byens vækst og nære for

turistplakat for Ribe-egnen afsluttedes

bindelser med Tyskland og nordsøom

med præmiering af seks af de

rådet. Fortidsmindeforvaltningens van
dreudstilling: »Fredning af fortidsmin

indkomne forslag. Forslagene var ud

der«.

vistes i Quedens’ Gaard 2 særudstillin

U d s t illin g e r :

lektor

1970:

Lennart

Materialet

Moderne

til

I

1970

Edelberg,

denne

smykker

og

anden

kunstindustri i samarbejde med Que-

»Husets

kander«

og

»125 år i Ribe«, i anled

Konkurrencen

»Nyt

om en ny
112

stillede i Quedens’ Gaard. I efteråret
ger:

»Med venlig hilsen«

og »Hvad
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blev det brugt til«. »Med venlig hil
sen« viste et udvalg af museets man

Spandet og Vodder kirker. Stine Wiell:
»Oldtidens ansigter«. Olaf Olsen: »He

gesidige samling af postkort, herunder

denskab og kristendom«. Albert Ban-

færdigtrykte lykønskningskort og hånd
1700-tallets

telmann: »Morphologie und Besiedlundsgeschichte der Westküste«. Jørgen

slutning, kort fra perioden 1864-1920,

Steen Jensen: »Ribe Mønt«.« Mogens

fra

Bencard: »Ribes handel i middelalde
ren.«

klippede
første

gækkekort

fra

verdenskrig

og fra

Ribe-

emigranter i U.S.A. Desuden kort fra

Antikvarisk

det gamle Ribe og almindelige pro

Selskabs foredragsserie

Inger-Lise Kolstrup: »Trosfore

spektkort. »Hvad blev det brugt til?«
1 9 7 1 , viste en samling genstande, som

stillinger

inden for de sidste 5000 år har været

skulptur.«

brugt af mennesker til meget forskel

»Gyldne altre.« Jørgen Jensen: »For

lige formål. De er idag løsrevet fra

historiens historie.« Erik Molkte »Kat

deres samtidige virkelighed, og deres

hoveddøren.«

brug kan være svær at regne ud. I

romanske

Porsborgs Kælder var som lån udstil

sammenhæng.« Ole Højrup:

let et vandbøffelhorn, fundet på stran

hare leen.« Broby Johansen: »Den ki

den ved Mandø i 1971. I Holland og

nesiske kunst's forudsætninger.« Johan

Nordtyskland er gjort en del lignende

Lange: »Vore gamle kirkegårdes træer

fund, mens dette såvidt vides er det an

og deres rolle i nordisk kulturhistorie.«

det horn fundet i Danmark.

Knut Kristiansen: »Mira Bai fra Ra-

»Mark

P u b lik a t io n e r :

og

Montre

1971:

bag

den

Tage

romanske
E.

Øystein

Christiansen:

Hjort:

kalkmalerier

i

»Vore

europæisk
»Om at

jastan« og »Laila fra Kasmir«. Vest

udgivet i fællesskab med de an

jysk Kammerensemble:

dre museer i Ribe amt. G urli Ander

afspejlinger i musikken.«

1970«,

granit

U n d e rs ø g e ls e r, 1970 :

sen og Mogens Bencard: T il Dig, som

»Idéhistoriens
I haven til fo 

lever lækker. En antikvarisk kogebog.

tograf F . L y d o m s hus i S ø n d e rp o r ts g a 

De danske provinsbogtrykkeres jubilæ

de

er foretaget

en udgravning,

der

Montre

havde til formål at undersøge strati

1971«, udgivet i fællesskab med de an-

grafien på stedet. Ældste lag kunne

re museer i Ribe amt. »Domkirken i

dateres til ca. 1100. I forbindelse med

Ribe. Vejledning for besøgende« ved

den påtænkte prøvegravning af værf

Elna M øller og Mogens Bencard. Des

tet

uden oversat til engelsk og tysk.

Landsogn, er dette blevet opmålt af

umsskrift

1970.

O p ly s n in g s -

og

»Mark

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

Ydre

Bjerrum,

Ribe

Domkirkes

Nationalmuseets 2. afdeling. På jern

fore

banens terræn, hvor tidligere Set. N i

dragsserie 1970 omfattede følgende fo
redrag: Torkil Funder: »Indiske H el

colaj kirke og nonnekloster har ligget,

som hed:

Antikvarisk

Selskabs

er foretaget en orienterende gravning.

ligsteder«. Henrik Thrane: »Luristanske Bronzer.« Ida Nicolaisen: »Tuare
gerne, - et afrikansk nomadefolk.«

Kirkegården har været brugt som sog

A rild Hvidtfeldt: »Mellem to kultu
rer«. Udflugt 1 9 7 0 til udgravningerne
ved Årupgård, Set. Thøgers Kapel, til

en del grave, hvoraf een kunne dateres

nekirkegård op til det 15. århundrede.
Under udgravningen er man stødt på
til germansk jernalder. På bopladsen
O k h o lm ,

Vester Vedsted sogn, er der
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foretaget supplerende undersøgelser af

tering forekommer meningsløs, og en

det middelalderlige kulturlag ved mu

opremsning er for omfattende.

seumsinspektør Jørgen Madsen, Århus.

N y - e lle r o m b y g n in g e r , n y in d r e t n in 

M an fandt herved en risflettet og en

ger:

simpel tømmersat brønd fra ca. 1100.

taget nyopstilling af ældre og yngre

355a

stenalder i rum I. Taget på huset Sor-

Korsbrødregade er foretaget en under

tebrødregade 3, som ejes af Antikva

søgelse, inden arealet blev lagt ud som

risk Samling, er blevet fornyet. Pors

parkeringsplads.

borgs

1971:

I

haveområdet,

matr.

I Hans Tavsens hus er der fore

Kælder

er

blevet

restaureret,

Udgravningen gik til 3 meters dyb

og samlingerne er nyopstillet. I Que-

de og prægedes helt til bunden af op

dens’ Gaard er ejendommens oprinde

fyldningslag. Der fandtes spor af et hus

lige vaskehus blevet indrettet og åb

fra 1400-tallet, og i de naturlige sand

net

aflejringer i udgravningens bund af et

gen sammesteds er blevet nyopstillet.

for

offentligheden.

Radiosamlin

hus fra 1200-tallet. En stor mængde
digelfragmenter og bronzeklumper i la
gene fra 12- og 1300-tallet tyder på, at
der har ligget et bronzestøberi i om

R O S K ILD E M U S E U M

4000.

rådet. I skårmaterialet er importeret

B e sø g sta l:

keramik dominerende. På gårdejer A n 

Samlingernes stærke vækst i de se

dreas Hansens jord i S e js tru p er fore

nere år har bevirket, at museet nu er

taget en undersøgelse af en stendynge,

at

man var stødt på ved pløjning. Fra

med

bunden af pløjelaget til ca. 80 cm.s

20 % af materialet og med så over

dybde fandtes et anlæg af sten af skif

fyldte magasiner, at en egentlig ordning

betegne

som et museumsmagasin

udstillingsmuligheder

for

knap

tende størrelse over et område på fo

af disse i øjeblikket er umulig, lige

reløbigt 5 X 7

meter. Imellem stenene

som også enhver større udstillingsvirk

fandtes en del forarbejdet flint og man

somhed er utænkelig. Museet har dra

ge potteskår fra store kar. Skårene da

get konsekvensen deraf ved som entre

terer fundet til dolktid, 1800-1700 år

billet at udlevere en 8-sidet folder, der

før Kristus. I Puggårdsgade 5 foretog

gør opmærksom

samlingen

fotogra

hold og virker som fører; samtidig er

fering af et gulv fra ca. 1550, som

gennemført en ometikettering. Hoved

kom til syne, da man ombyggede hu

vægten må i museets ydre virksomhed

en

opmåling

og

på de nævnte for

sets indre. I Grønnegade 12 opmålte

lægges på udlån til andre museers ud

og

stillinger

fotograferede

struktioner

og

man

bygningskon

tømmerbemaling,

der

blev blotlagte ved en ombygning.

I

toratets
omfatter

samt

især på

virksomhed,
egentlig

der

museumslek
ikke

alene

undervisningsvirk

Alsbrogaarde ved Sejstrup opmåltes og

somhed for folkeskolen, tekniske sko

fotograferedes en trelænget gård fra

ler, gymnasier og seminarier men og

ca. 1860, som havde usædvanligt man

så samarbejde med studiekredse, for

ge af sine oprindelige træk bevaret,

eningsvirksomhed og arrangementer for

bl. a. et bryggers med bageovn.
V ig tig e r e n y e rh v e rv e ls e r: En priori-

pensionister. Der har dog været arran
geret enkelte småudstillinger især af
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grupper af nyerhvervelser og specielt
jule- og fastelavnsudstillinger.
med

serien

Fra

Roskilde

Museum

(Niels A. Christiansen: Barndommens
Land

(Barndomsmuseet)

ny glasmontre

til skiftende udstillinger, i år udstilles
er fortsal

P u b lik a t io n s v ir k s o m h e d e n

En

N y in d r e t n in g e r :

og

Arthur

et 4000 år gammelt jættestuefund ud
gravet på Samsø.
V ig t ig e

res

Vo

k o n s e rv e rin g s a rb e jd e r:

broncesamling

delvis

konserveret

Fang: L. A. Ring og Roskilde), samt

på Nationalmuseet. Museet har en fast

med museumslektoratserien

amatørkonservator

for

Ros

kilde og Fiolbæk Museum, (Niels A.

ansat

17

timer

ugentlig.

Christiansen: Museum og undervisning).
Museet har overladt det rent prakti
ske arkæologiske undersøgelsesarbejde
til Roskilde Arkæologiklub

(nødgrav

ninger, indsamlinger og undersøgelser
i Roskildes middelalderlige lag, stenal
dergravninger i Vindinge ved Roskilde
m. m.)
N y e r h v e r v e ls e r n e s

antal har stadig

været stort i 1 9 7 0 , men er indskræn
ket af økonomiske grunde i 1 9 7 1 , er
hvervelserne

omfatter

især

middelal

derlige grundfund, genstande til barn

SILK EBO R G M U S E U M

B e sø g sta l,

23.538,

1970:

1971.

27.214.
1970

U d s t illin g e r :

særudstilling

»Dansk glas«.
O p ly s n in g s som hed:

1970

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

to foredrag,

1971

to

foredrag og studiekredse.
V ig t ig e r e k o n s e rv e rin g s a rb e jd e r:

Om

konservering af Tollundmandens læder
tilbehør.

domsmuseet (større samlinger af billedark,

legetøj,

børnebøger,

m. m.),

ting vedr. egnens bondekultur (specielt

S K A G EN S FO R TID S M IN D E R

17.700.

hedebotekstiler), tegninger og maleri

B e sø g sta l:

er med særlig henblik på topografi og

P u b lik a t io n e r :

personalhistorie, juleting, sølv, møbler,
keramik og glas; større forøgelser er
også tilgået Gustav Wied samlingen.
Der arbejdes med en konserverings
ordning evt. i tilknytning til andre sjæl

Vejledninger for pub

likum.
V ig t ig e r e

n y e rh v e rv e ls e r:

Modeller

af forhistoriske fartøjstyper.
N y in d r e t n in g e r :

Nyindretning

og

sikring af tingene ved montre.

landske museer.
SKANDERBORG M U SEU M
SAM SØ M U S EU M SG A A R D

B e s ø g s ta l

fra den 6/4 71 til den

4735. 1 9 7 1 - 7 2 :

31/12 71: 1.100. Museet åbnede i de

7141. Museet åbent fra 1. maj til 1.
november.

nuværende lokaler den 6/4 71.
P u b lik a t io n e r :
Museumsforeningen

Museet er bygget og

for Skanderborg og omegns årsskrift

indrettet som en gammel Samsøgaard

»Skvæt« for 1 9 7 0 - 7 1 . Artikler: Skan

(3-længet) fra først i 1800-tallet, des

derborg Museum indtil 1965, af over

uden findes en righoldig oldtidssam

lærer Niels Gjesing, Skanderborg. En

ling ca. 5000 stk.

gravhøj ved Brørup Skovgård, af mu-

B e sø g sta l: 1 9 7 0 - 7 1 :

U d s t illin g e r :
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seumsinspektør

Søren

H.

Andersen,

mosen nordvest for Vordingborg samt
prøvegravning på formodet »Bromme-

Moesgård.
O p ly s n in g s -

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

Emner:

ning af ombygning af apoteket i V o r

Folkevisen, jysk granit og gyldne altre,

dingborg er officinet fra 1826 blevet

håndværkerlavene,

opmålt

som hed:

Aftenhøjskole 1 9 7 1 .

plads« på Knudshoved odde. I anled

samt

en

oversigt

og fotograferet.

Fldstyret og

inventaret er overført til museets ma

over tiden ca. 1100 til 1450.

gasin med fremtidig genopstilling for
øje. Under nedrivningen er præstegår
den i Vordingborg fra 1860’erne ble
SK IV E M U S E U M

B e sø g :

vet gennemfotograferet.
5.325,

1970 :

U d s t illin g e r :

19 7 1 :

7.250.

14 kunstudstillinger og

3 kulturhistoriske udstillinger.
P u b lik a t io n e r :

dervisningsbrug

1971.

skolebørn, der har besøgt museet som
led i skoleundervisningen.

Arbejdsmappe til un
om

»Køkkenmøddin

gen ved Krabbesholm«. Årbog for mu
seerne i Viborg Amt.
T il skoler

Knudshoved

odde.

I

forsommeren

afsluttedes undersøgelserne i Bar

mosen af tidlig Maglemoseboplads.
N y e r h v e r v e ls e r :

Maleri,

udsigt

fra

Oringe mod slotsruinen, dateret 1828.
1971 blev museets

N y in d r e t n in g e r :

oldsagssamling

udgravning

af boplads fra yngre bronzealder pa

ne er fremstillet kasser med undervis
ningsmateriale.

Fortsat

U n d e rs ø g e ls e r:

19 71

U n d e r v is n in g s v ir k s o m h e d :

8672, heraf 2067

B e sø g sta l:

nyopstillet.

Museets

N y in d r e t n in g e r :

Nyopstilling af old

sagssamlingerne er under forberedelse.

grønlandssamling er blevet nyordnet.
K o n s e r v e r in g :

indretningen

af

I

1971

en

påbegyndtes

fælles

konserve

SÆ BY M U S E U M

ringsanstalt for museerne i Viborg Amt

B e sø g sta l:

på museet.

U n d e rs ø g e ls e r:

19 7 0 :

3600, 1 9 7 1 : 4500.
Udgravninger

ved

Sæby kirke for at finde rester fra det
i

ster. Kun ringe resultat.

STRUER M U SEU M

B e sø g sta l:

N y e r h v e r v e ls e r :

581 + 648.

V ig tig e re

1460-1536 værende karmelitterklo-

n y e rh v e rv e ls e r:

Klaver,

lamper.

En komplet skolestue

best, af kateder,

10 2-mands borde,

bøger, billeder, udstoppede dyr og fug
le (fra slutningen af 1800-tallet). Dele
af inventar til apotek, mere følger i
dette kalenderår, så museet til vinter

SY D SJÆ LLA N D S M U S E U M ,

kan indrette et komplet lille apotek.

V O R D IN G B O R G

Herskabskaret (1860) m. tilh. seletøj,

19 70 .

B e s ø g s ta l:

9000, heraf 2000

skolebørn, der har besøgt museet som
led i skoleundervisningen.
U n d e rs ø g e ls e r:

Fortsat

undersøgel

se af tidlig Maglemoseboplads i Bar-

landbrugsredskaber, værktøj
hjulmager,
m. m.),
m. m.
Ny-

sadelmager,
tekstiler,

e lle r

om bygn.

(snedker,

violinbygger

køkkenredskaber
m . m.:

Magasin

16

Å
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og kontor i museumsbygningen, land

19 7 1 :

brugsafdeling i kælder samt opstilling

for Als og Sundeved årbogen »Fra Als

af apotek. Urtehave m. 32 forsk, læ

og Sundeved«

geurter, frigivelse af lejlighed i mu

Sønderborg

seumsbygningen, hvor skolestuen er op
stillet.

skrevet af Niels Knudsen.

Sammen med Historisk Samfund

Skipperlaug

O p ly s n in g s som hed:

1972, der bestod af:

19 7 0 :

og

1571-1971,

u n d e r v is n in g s v ir k 

Besøg hvert år af ca.

22.000 skole-elever,

19 7 1 :

heraf fik

ca. 16.000 omvisning eller vejledning
M U S EE T PÅ SØ N D ERBO RG SLO T

B e s ø g s ta l,

19 7 0 :

62.000,

ved museets to kustoder. Der blev des
1971 :

65.000.

og udenlandske hold. Museumspædago

U d s t illin g e r :

stilling

uden givet særomvisninger for danske

for

1970:

50-års mindeud

Nordslesvigs

genforening

gen har deltaget i museets udstillingsog

publikationsvirksomhed,

med Danmark. Arrangeret i hele syd

fremskaffelse

fløjens 2. sal i samarbejde med Det

og udarbejdelse af tekster. Hun har

nationalhistoriske Museum på Frede

desuden fungeret som kontakt til lo

riksborg Slot og Museet på Koldinghus.

kale skoler ved emnedage etc. Museets

Foruden genstande fra de tre museer

leder har holdt foredrag på museet

var der lånt til udstillingen bl. a. fra

samt

Rigsdagen, Folkehjem i Åbenrå og fle

steder i Nordslesvig. Museets årsberet

re private.

1971:

Sønderborg

Søfart

1571-1971 i anledning af Sønderborg
Skipperlaugs 400-års jubilæum. Udstil

i

af

især ved

baggrundsmateriale

foreninger

m. v.

forskellige

ninger trykkes i »Fra Als og Sunde
ved« og »Sønderjyske Årbøger«.
U n d e rs ø g e ls e r:

19 7 0 :

Museumspæ

lingen viser laugets klenodier og do

dagogen har indsamlet materiale ved

kumenter samt skibsbilleder, modeller,

rørende Havbogade, Sønderborg. Hun

kister, redskaber m. v. Sønderborg slots

har desuden sammen med museets le

bygningshistorie. Udstillingen omfatter

der gennemgået lokale aviser 1918-20

12 billed- og tekstplancher, 4 model

med henblik på at fremskaffe mate

ler af slottets byggefaser, udarbejdet

riale til Genforeningsudstillingen. 1971:

af H.

og 4 montrer med

Undersøgelsen af Havbogade er fort

fund fra slottet. Udstillingen fortsætter

sat, især med interviews af nuværende

indtil videre. Portrætter i museets eje,

og tidligere beboere samt med omfat

fortrinsvis af C. W. Eckersberg og
C. A. Jensen. »Holland værner F o r

tende fotograferinger.

tiden«, vandreudstilling.

tog i forbindelse med Genforenings

Gydesen,

N y e r h v e r v e ls e r .

19 7 0 :

Museet mod

til

udstillingen en del gaver fra perioden

Genforenings-udstillingen,
rigt
ill.
1 9 7 0 : Sammen med Historisk Sam

1914-1920. Som testamentarisk gave

P u b lik a t io n e r :

fund

for A ls

19 7 0 :

Katalog

og Sundeved årbogen

»Fra A ls og Sundeved«

1969:

»Fra

Afstemning og Genforening«. Heri ar
tikler af museets medarbejdere Inge
Adriansen, H. C. Petersen og J. Slettebo.

modtoges en del malerier samt en del
sølvtøj, bl. a. tre hovedvandsæg. Ved
køb erhvervedes en sølvthekande, tre
portrætter af C. W. Eckersberg, et ma
leri af Hendrick Krock, et skovbillede
af O. D. Ottesen, et selvportræt af V.
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Kragh-Hansen og en collage af Franzi

M U SEET FOR V A RD E BY OG O M EG N

ska Clausen samt tegninger af Gebaur

B e sø g sta l:

og Johs. Carstensen. T il malerikøbene

U d s t illin g e r :

modtog museet tilskud fra N y Carls-

P u b lik a t io n e r :

5430.
13.
M ark

og

Montre

bergfondet. 1971 : Som gave er mod

1970, 1971: H. K. Kristensen: »Gam

taget et fornemt udskåret, alsisk ege
træsskab fra

1700-tallets midte, flere

melt importmateriale fra Indien«, J.
Ahlefeldt-Laurvig: »En smørskål fra

uniformsdele,

adskillige genstande til

fajancefabrikken

i

Kastrup«,

Laura

»Nogle

almue

tekstilsamlingen og en samling is- og

Halkjær

marcipanforme.

tekstiler på Varde museum«.

Som

testamentariske

gaver er modtaget flere malerier, bl. a.

Kristensen:

O p ly s n in g s -

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

tre af Alfred V. Jensen, og en sam

som hed:

ling kopper, fade og kander. M ed støt

IV«. Aftenskole: 6 foredrag med Io-

te fra Fonden til Fædrelandets Vel er

kalhist. emner.

købt

et

barok-egetræsskab

og

med

støtte fra ministeriets dispositionsfond
er erhvervet en stor tinkande med et
mesterstempel fra Sønderborg. Den ny

V ig t ig e

Poul Eller »Portrætter af Kr.

u n d e rs ø g e ls e r:

Udgravning

af 2 enkeltgravshøje i Øse.
Kælderetagen og ma

N y in d r e t n in g :

gasinet omordnet.

oprettede Mønt- og Medaillesamling er
blevet stærkt forøget både ved gaver
og køb. Endelig har museet købt tre

V E N D S Y S S E L H ISTO R ISK E M U S E U M

15.604.

malerier og et par stik af C. A. L o 

B e sø g sta l:

renzen.

U d s t illin g e r :

Restaureringen

Butikker, Bordtøj gen

af

nem tiderne, De næsten ukendte, U ld

Sønderborg slot fortsætter og forven

og hør, Landbrugsredskaber og køkken

tes i hovedsagen afsluttet 1973. M u 

tøj på Hjørring dyrskue, Holland vær

seet har foreløbig overtaget de fleste

ner fortiden på Hjørring seminarium.

rum i sydfløjen og har her arrangeret

Husgeråd, M ad i gamle dage og land

en række midlertidige opstillinger fra

brugets redskaber i Sindal ved byens

forskellige af museets afdelinger.

100 års jubilæum.

O m b y g n in g e r:

K o n s e r v e r in g :

Flere malerier, to ska

P u b lik a t io n e r :

K.

Sørensen:

Bord

be og nogle kister er blevet konser

tøj, udstillingskatalog. Uhrmageren der

verede. En del oldtidsmateriale
sendt til konservering.

solgte sin kone, genoptryk af skillings

er

vise fra Hjørring. Store Vildmose, for
slag til et vildmosemuseum på Hjermitslevgård. Sandflugt, forslag til et sand
flugtsmuseum

h a n n e

's

SØ N DERHO

B e s ø g s ta l 1970:

i

Rubjerg

Knude

fyr.

Husgeråd, katalog til museets sommer

h u s

udstilling. Palle Friis, Holger Rasmus
5.029, 19 7 1 : 6.639.

De

næsten

Position:

ukendte, særtryk af Dansk kulturhisto

55° 21" N. br„ 8° 28,2" ø. lgd. er ud

risk Museumsforenings årbog 1 9 7 1 , til

sendt i 1 9 7 0 under redaktion af Jørgen
Brinch.

egnet P. V. Glob. Palle Friis: Brud

P u b lik a t io n e r :

16*

Sønderho,

sen og Svend Thomsen:

stykker af en dagbog i Historisk Sam-
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funds festskrift til Holger Friis. Palle

er«, »Keramikere i Paradis«, »Kirker

Friis:

omkring

Museer i Vendsyssel

og

1970

Viborg«,

»Gaver

der

ikke

kan købes«, samt præsentationsudstil

19 7 1 .
O p ly s n in g s som hed:

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

Metodikkursus for Danmarks

Lærerhøjskole »Museets brug i under
visningen«.

linger

af

museets

publikationer

på

Biblioteket.
I 1 9 7 0 udkom 1. bd.

P u b lik a t io n e r :

af Bidrag, redigeret af Erik Levin N iel
Undersøgel

sen og med bidrag af bl. a. Erik Le 

se af offermose fra ældre jernalder,

vin Nielsen og Peter Seeberg. T il den

»Egebjerg«, Ugilt s. Undersøgelse af

nyopstillede

bronzealdersamling

jernalderardspor

der

et

V ig t ig e r e u n d e rs ø g e ls e r:

i

samarbejde

med

udgivet

katalog

og

blev

leksikon

kontorchef Viggo Nielsen, kulturmini

»Bronzens tidsalder« ved M. Bro-Jør-

steriet. Store Vildmose, Tolstrup s.

gensen. I 1971 udkom 1. bd. af tids

Museet har af by

N y in d r e t n in g e r :

rådet

fået

overladt

gymnasiebygning

hele

i

den

gamle

Museumsgade

2,

skriftet M IV , udgivet af Museer I V i
borg amt med bidrag af alle museets
medarbejdere. Desuden deltog M . Bro-

der nu bliver indrettet til museets ad

Jørgensen,

ministration med bibliotek, arkiv, kon

Langballe i udgivelsen af lerjskolehæf-

torer og værksteder i de gamle klasse

tet »Viborg Album«.

lokaler.

E.

O p ly s n in g s som hed:

bejdere

V E S T FY N S H JE M S TA V N S G A A R D

B e sø g sta l:

og

Nielsen

og H.

u n d e r v is n in g s v ir k 

I 1 9 7 0 har museets medar
ledet to

aftenhøjskoler

med

emner fra museets virksomhed. Derud

Ca. 4.000.
Årsskrift,

P u b lik a t io n e r :

Levin

Vestfyns

Hjemstavn.

over afholdtes en foredragsdag for am
tets lærere. Mindre afdelinger af mu
seets særudstilling »Hvad har vi gjort«
har været udstillet på amtets skoler, og

V IB O R G S T IF T S M U S E U M

B e sø g sta l,

1970:

desuden har en særudstilling om Uma31.738,

19 7 1 :

28.006, ialt: 59.744.
U d s t illin g e r :

museet

I

udstillingen

nak i Grønland, udarbejdet af Fiskeri
museet i Esbjerg været vist på skoler

1970

arrangerede

»Hvad

har

vi

og institutioner. På Hvolris har der
været afholdt en række studiegrav

gjort« en oversigt over museets arbej

ninger for amatørarkæologer. I 1971

de i det tiår der er gået, siden det

afholdtes foredrag i en aftenhøjskole,

blev kommunal institution. Derudover

et sommerkursus for Lærerhøjskolen,

arrangeredes 7 vinduesudstillinger over

samt en række foredrag for et ameri

forskellige emner fra Furs geologi til

kansk

kaffekopper, samt en udstilling af hel

Hald. Desuden har museets medarbej

leristningstegninger. I 19 71 lånte mu

dere deltaget i en række foredrag på

seet udstillinger om A frika på Moes-

skoler og i foreninger. Museet har sam

gård, om forurening af N O A H , om

men med amtets øvrige museer stillet

fredning af Rigsantikvarens fortidsmin

6 vandresamlinger til rådighed for sko

deforvaltning. Museet selv stod for ud

lerne med emner fra molerets geologi

stillingerne »Ædle kvinder, skønne mø-

til knivens historie, samt to plancheud-

college

på

Studentercentret

i
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stillinger om maleren Chr.

Dalsgård

VÆ RLØ SE M U SEU M

og om Albrecht Dürer.

B e sø g sta l:

V ig tig e re u n d e rs ø g e lse r:

I Viborg by

har museet i 1 9 7 0 afsluttet undersø

1970 og 1971 ca. 2800.

Deraf ca. 40 skoleklasser, foreninger,
selskaber og aftenskoler.

gelserne af Ibsgade med fastlæggelse

U d s t illin g e r :

I øjeblikket en udstil

af en række kirke- og klostertomter.

ling om vandmøller fra 1300 tallet på

Derudover arbejdedes med udgravnin

museet. I 1 9 7 0 en udstilling i biblio

gerne af Asmildkloster, som afslutte

tekets sal

des i 1971 med påvisningen af en æl

19 71

dre træbygning fra o. 1100-1200. U d 

Historisk

gravningerne øst for Domkirken påvi

yderligere udstilling af de ca. 200 gen

ste et antal begravelser fra tidlig mid

stande vi modtager gennemsnitlig hvert

delalder og under dem spor af en træ
bygning ældre end den ældste stenbyg

ar.

gede kirke på stedet. Hvolrisområdets

der med lokalt indhold.

udgravning i

1 9 7 0 -7 1

koncentrerede

om kort

(topografi)

og i

en fotoudstilling samme sted. Ved
forenings

generalforsamling

o

Et årsskrift på 32 si

P u b lik a t io n e r :

O p ly s n in g s -

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

sig om et antal romertidsgrave dels ø.

som hed:

for området dels på området ved sten

slutning (Kend din egn) og foredrags-

kredsen. I Bjerringbro viste der sig ved

og demonstrationsvirksomhed for for

udgravningen af en bronzealderhøj un

eninger, omsorgsklubber o. 1. på egnen.

der højen stolpespor af en rektangulær

Skoleklasser modtager orientering om

Aftenhøjskole

med

god til

bygning, måske et dødehus. I Troel

egnens historie belyst gennem fund og

strup v. Møldrup udgravede museet en

genstande.

langhøj med 4 store stenkister omgivet

V ig t ig e r e

u n d e rs ø g e ls e r:

Sammen

af et stolpehegn og senere dækket af

med Nationalmuseet foretaget under

høj. Anlægget er fra midten af y. sten

søgelser angående middelalderligt pot-

alder. I Gedsted undersøgtes rester af

temagerværksted,

en

og

sommeren 19 7 1 . Desuden gennemsyn

rester af pottemagerovne, som er fra
midt i førrom. jernalder.

af nedbrydningstomter efter gamle hu

landsby

V ig tig e r e

med

brolagte

n y e rh v e rv e ls e r:

gader

To

kom

plette samlinger af smede- og skoma
gerværktøj, 1 par bemalede alkovedø
re, samt en bemalet hatteæske.
N y - e lle r o m b y g n in g e r ,

n y in d r e t n in 

efteråret

1970

og

se og gårde. Gennemfotografering af
gårde og huse, der forsvinder (også in
teriører).
V ig t ig e

vindfløje

n y e rh v e rv e ls e r:

To

gamle

1778 og 1805, tekstiler og

gammelt værktøj fra smed, tømrer og

I 1970 åbnede museets nyopstil

maler.

ling af bronzealdersamlingen i kælde
ren til det gamle rådhus. I 1971 påbe

Nyger:

gyndtes nyopstillingen af middelalder

skole i Lille Værløse til Mosegården

samlingen på museets loftsetage.

og det har været nødvendigt at isolere,

ger:

V ig tig e r e

k o n s e rv e rin g s a rb e jd e r:

Diverse reb, læderstrimler og et sølv
belagt jernbeslag fundet på Borgvold.
Barokkaret fra Marsvinslund.

e lle r o m b y g n in g e r , n y in d r e t n in 

V i er i 1969 flyttet fra den gamle

få el-varme i visse rum og få nogle
montrer til vore småting og dragter.
V ig tig e re

k o n s e rv e rin g s a rb e jd e r:

Hos fingersnilde folk har vi fået re-
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staureret

en

del

møbler

og

mindre

bedste ting. Udstilling »Mennesker og

genstande, også en medtaget vindfløj.

miljø«. Fotografier af fhv. hoffotograf
Elfelt og genforeningsbilleder af foto
graf P. Clausen, Aabenraa. Salgsudstil

Ø LGO D M U SEU M

ling arrangeret af Terre des hommes.

Egnsmuseet,

B e sø g sta l:

852,

19 70 :

Oldemors juletræ (juletræ pyntet som

1971:

808, Mejerimuseet »Hjedding«,

på

1971:

1050, Skolemuseet »Hodde gi.

tid). 19 71 : Arkitekttegninger og mo

Skole«, 19 7 1 : 1350, ialt 3152.
U d s t illin g e r : 1 (Hans Egede).
Museets

1971.

oldeforældres

Elevarbejder fra gymnasiet på Aaben
raa Statsskole (tegninger og keramik

M ark og Montre 19 7 0 :

m. m.). Aabenraa Fotoclub. Udstilling

skole

1831-1956.

Montre

19 7 1 :

»En levende begravet

M ark

og

»Andelsmejeriet Hjedding«.

O p ly s n in g s som hed:

eller

deller af en »agora« ved Aabenraa.

Hodde
hest.«

bedste-

årsskrift

P u b lik a t io n e r :
1970,

vore

og

u n d e r v is n in g s v ir k 

Ølgod sogn fra oldtid til nu

tid. 5 foredrag.
V ig t ig e u n d e rs ø g e ls e r:

udgravning af

af fotos. Udstilling af kunstvæverske
Hanne

Vedels

arbejder

og smykker

fremstillet af juveler Bent Gabriel, K o l
ding. Terre des hommes: Salgsudstilling
af ulandsarbejder. Sønderjylland mel
lem 1864 og 1920. Fotoudstilling arran
geret af de fire museer, Historisk Sam
fund m. m. Oldemors juletræ. Man har

brandpletgrave i Ådum.
Ølgod museum har overtaget drif

på museet to gange samlet byens børn.

ten af m e je rim u s e e t »H j e d d in g « Dan

I december til juleklip og i marts til

marks første andelsmejeri.

klipning af gækkebreve.
N y e r h v e r v e ls e r :

Da museet har spe

cialiseret sig i Aabenraas søfart, har
man med glæde som gave modtaget

Ø REGAARD M U SEU M

B e sø g sta l:

1 skibsbillede malet af J. Bøttger, A l

Ca. 4.000.

ning om Gentofte kommunes historie.

tona, af barken Catharina af Aaben
raa. 1841. 1 skibsbillede af briggen Ju

Jens Juel:

piter af Aabenraa, ukendt maler, ma

P u b lik a t io n e r :

V ig tig e r e

Katalog med indled

n y e rh v e rv e ls e r:

let

Søgården i Gentofte ca. 1802.

16.6.1813. Erhvervet ved køb et

N y - e lle r o m b y g n in g e r , n y in d r e t n in 

oliemaleri af fregatten Calløe bygget

Udvidelse af Gentoftesamlingen i

1855-56, malet af den engelske skibs

ger:

forbindelse med en nyophængning.

maler Tudgay. A f konsul George Jorck
og

hustru

Emma

Jorck’s fond

har

man fået midler til at købe et W il
liam Green ur. W illiam Green var en

AABENRAA M U SEU M

B e sø g sta l,

1970 :

13.268,

19 71 :

15.712.
U d s t illin g e r :

søn af den til Aabenraa fra England
indvandrede Peter Green, og museet

Udstilling af fotos fra

Aabenraa fotoclub.

»Genforeningsud

stilling«. I anledning af 50 året for
genforeningen. De fire museer i N ord
slesvig udstillede et udvalg af deres

ejer nu ure fabrikeret af faderen Pe
ter Green, og sønnerne Jonathan og
William. Museet har suppleret sin sam
ling af sølv fremstillet af Aabenraaguldsmede både ved køb og gaver. A f
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mindre gaver af alle slags har museet

Tre

af

de

bedste skibsmodeller er blevet grun

modtaget et utal.
N y in d r e t n in g e r :

K o n s e r v e r in g s a r b e jd e r :

Museet har i de to

kalenderår fået forbedret

belysnings

forholdene i søfartsafdelingen og i den
etnografiske samling.

digt restaureret af ekspert i søfart, der
hører til museets velyndere, og som
har gjort det gratis.

Årsmoderne i Halmstad 1972

Dansk kulturhistorisk Museumsforening
Mødet fandt sted i Folkets Hus i Halmstad, fredag den 1. september 1972 kl.
14.00, hvor følgende museer var repræsenteret: Bangsbomuseet, Djurslands M u 
seum, Esbjerg Museum, Falsters Minder, Forhistorisk Museum Moesgaard, Frederiksborgmuseet, Gilleleje Museum, Helsingør Bymuseum, Helsingør komm.
Saml. i Espergærde, Holbæk Museum, Horsens historiske Museum, Hørsholm
egns Museum, Jagt- og Skovbrugsmuseet, Museet på Jægerspris Slot, Kalundborg
Museum, Kunstindustrimuseet, Københavns Bymuseum, »Den gamle By« Århus,
Køge Museum, Langelands Museum, Musikhistorisk Museum, Nationalmuseet
1. afd., 2. afd., 3. afd., Næstved Museum, Odense Bys Museer, Orlogsmuseet,
Kulturhistorisk Museum Randers, Antikvarisk Samling Ribe, Rigsantikvarens
Fortidsmindeforvaltning,

Rosenborgsamligen,

Roskilde

Museum,

Svendborg

Amts Museum, Sydsjællands Museum, Søllerød Kommunes Museum, Sønder
borg Museum, Thisted Museum, Tøjhusmuseet, Varde Museum, Vendsyssel histo
riske Museum, Viborg Stiftsmuseum, Værløse Museum, Ølgod Museum, Aaben
raa Museum samt Aalborg historiske Museum.
1. V a lg a f d irig e n t: Efter formandens velkomst og på dennes forslag valgtes
overlæge E. Hovesen, Grenå, til mødets dirigent.
2. N y e m e d le m m e r: Fra Flyvehistorisk Fællesudvalg, Vedbæk, forelå ansøgning
om optagelse i foreningen. Ansøgningen godkendtes enstemmigt.
3. S ty re ls e n s b e r e tn in g f o r 1 9 7 1 /7 2 : Formanden, museumsinspektør Peter Seeberg indledte styrelsens beretning med at mindes overinspektør, dr. phil. Aage
Roussell, Museet for Danmarks Frihedskamp og museumsleder E ilif Larsen,
Hobro, der begge var afgået ved døden i årets løb.
Seeberg fortsatte med at henvise til den afklarede fornemmelse af letsindighed
overfor de daglige gøremål, som afholdelse af årsmødet i det fremmede giver,
og han henviste derpå til Magnus Barfod, der var i Halland for ca. 900 år
siden, og om hvem Magnusdrapa bl. a. siger:
Høyt steg flammer i vinden
Viskdalske enker fikk våke.
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Det var Seebergs ønske, at danske museumsfolk ikke gav anledning til slige
excesser.
Vedrørende m u s e u m s lo v e n e s r e v is io n udtalte Seeberg, at den evige uafklaret
hed med hensyn til mange museers økonomiske eksistens er det stadige in
terne onde, som tanker og samtaler ideligt kredser om. V il ministeriets mu
seumsudvalg, som nu er nedsat og har påbegyndt sit arbejde, afklare dette
spørgsmål, eller vil udvalgsarbejdets økonomiske konsekvenser af folketinget
blive udskudt eller skubbet videre til andre offentlige instanser i byrdeforde
lingens fornuftsbesmykkede navn. Om dette kan næppe noget medlem af mu
seumsudvalget skønne noget.
I beretningen henvistes derpå til m u s e u m s u d v a lg e t, hvis nedsættelse denne
forening har et betydeligt ansvar for, og som har til formål at udarbejde en
betænkning som baggrund for en fælles museumslov gældende alle museums
typer, men måske med særlige afsnit for de kulturhistoriske og kunstmuseerne.
Den kritik sammensætningen af dette femten-mands udvalg har vakt, blev om
talt, idet udvalget bortset fra de »fødte« medlemmer og en repræsentant for
provinskunstmuseumsforeningen og en for denne forening også omfatter et
antal museumsinteresserede medlemmer, heriblandt også et par museumsfolk,
alle udpeget af kulturministeriet. En række museer, således den kulturhistoriske
specialmuseumsgruppe og hovedstadens kunstmuseer har gennem disse valg
kunnet føle deres interesser dårligt repræsenteret. T il utilfredsheden har også
bidraget, at det efter kommisoriet igrunden var ret ubegrænset, hvad udvalget
kunne beskæftige sig med. »Ikke sært, at de pågældende museumsgrupper har
følt, at der blev truffet bestemmelser henover hovedet på dem«. Formanden
udtalte videre: Museumsudvalget er på godt og ondt blevet et interessefelt for
samtlige danske museer. Det første de har haft, vistnok. Det er her muligt
at begå dumheder på alles vegne og med temmelig langsigtet virkning. Det er
derfor uhyre vigtigt, men sandeligt ikke mindre uhyre vanskeligt at formulere
forløsningsmuligheder for tendenser, som alle allerede er enige om, på en
måde, der virker forenklende og ikke forsnørklende. A t udvalget udelukkende
skulle besidde sådanne egenskaber, vil denne forsamling med rette være
i tvivl om.
Beretningen omtalte endvidere, at udvalget strukturelt arbejder med to begre
ber, som allerede er diskuteret på Grenåmødet: A m t s m u s e u m s r å d og i forlæn
gelse heraf et offentligt organ, a m ts m u s e u m s n æ v n til fordeling af særlige bevil
linger, samt et sta te n s m u s e u m s rå d , hvis sammensætning ikke er afklaret, men
hvis opgave det vil være dels at være tilsyn som vort nuværende lokalmu
seumstilsyn, dels at være et fælles kommunikationsorgan for samtlige museer.
Seeberg anbefalede dette råd, idet han udtalte: M on museerne ikke kan være
tjent med at have et råd, som alle de øvrige kulturelle grupper har det:
Biblioteker, teatre, musik. Det er jo museumsfolk, der skal styre det i fælles
skab?
Om de økonomiske konsekvenser sagdes det i beretningen, at hverken de
statsdrevne eller direkte statsstøttede museer ville blive inddraget under loven,
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men at den afgørende reform for tilskudsmuseerne vil være, at tilskudsbremserne reduceres. Der har været talt om, at det absolutte loft ved 200.000 kroner
skulle fjernes, mens 125 % -reglen skulle bevares. Den første forbedring vil
blive hilst af de større, professionelt drevne museer med tilfredshed, mens de
mindre museer vil se på det som en priviligering af dem, der har nok i for
vejen. Herom udtaltes det: 125 % -reglen opretholdes dels som et bremseprincip, dels som en slags udkikspost. Fra denne regel kan ministeriet overse
de økonomiske konsekvenser indenfor en lovs funktionstid. Den er ualminde
ligt besværlig at bringe en museumsbestyrelse og en kommunalbestyrelse til
forståelse af, når man samtidig taler om basisår som en selvfølgelighed. F in 
des der noget, der hindrer museernes udvikling, er det vistnok dette stykke
hvis såfremt ifald. Den nedre grænse ved 20.000 kroner bør forhøjes, den er
en sultegrænse, der, om den bevares, bør flyttes til 50.000 kr.
Hvad museerne har brug for er videre rammer at arbejde under, mere uvil
kårligt udløste tilskud fra staten, ligesom der må kunne opbygges en rådig
hedssum, der kan anvendes til de museer, som er i en virkelig klemme.
Mange museumsfolk og styrelsesmedlemmer er mere interesseret i, h v o r n å r de
kan få noget ud af de forjættelser, som den nuværende lov allerede rummer;
thi en revision af loven med flytning af basisåret har allerede farvet mange
museers budgetter og planlægninger. Det må være et ubetinget ønske fra
denne forenings side, at folketinget får mulighed for at ændre basisåret,
så den række af museer, der har bygget noget op på dette, får de fordele,
flytningen medfører. Udvalgets arbejde og forslag vil ikke kunne præsenteres
folketinget før i samlingen 1973/74.
Beretningen omtalte derpå museernes udbygning af deres f o r h o ld t il p rim æ ro g a m ts k o m m u n e r n e

og de særdeles betydelige resultater, der er opnået. Mens

græsset gror, dør »hønsemor« imidlertid ikke. Alene i Ringkøbing amt har tre
museer kunnet ansætte daglige ledere, men også andre steder er der tale om
betydelige fremskridt. Det fælles initiativ i amterne har samlet sig om pæda
gogisk arbejde og konserveringsanstalter, således at der på nuværende tids
punkt er et lille antal amtskonserveringsanstalter undervejs. Det er karakteri
stisk, at disse konserveringsanstalter ikke ønsker at blive selvforsynende insti
tutioner, men virke som igangsættere og på de vanskeligste områder som mel
lemled til special- og centralkonserveringsanstalterne.
På u d s t illin g s o m r å d e t foregår der samvirke af frugtbar art, udtalte Seeberg og
henviste til samarbejdet mellem hovedstadsmuseer og provinsmuseer og til ho
vedstadsmuseernes anbringelse af udstillinger i provinsen.
Udstillingsaktiviteten ved danske kulturhistoriske museer er som den pædago
giske aktivitet voldsomt forøget. Det er som det skal være, og der kan komme
meget mere ud af det. M en forøgelsen skaber rimeligt nok uro hos dem, der
har ansvaret: E r det nok blot at lave en pressesucces, er det tilstrækkeligt at
producere sig som et dagblad, der skal ud hver eneste dag, eller har museerne
ikke et ansvar dels overfor selve vidensbegrebet, dels overfor et publikum, som
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ikke kan være tjent med andet end det mest omhyggeligt forberedte og gen
nemarbejdede.
Udstillingen som fænomen gennemgår også en slags intern bearbejdning.
Hvad er udstilling? Hvorfor ikke film eller bog. Udstillingens genremæssige
særkende må lægges fast, og udstillingen som formidling må undertiden for
lades og erstattes af andre genrer, hvor dette skønnes fornuftigt.
Udover udstillingen bevæger d e h is t o r is k e v æ rk s te d e r sig, som vil give et be
grænset publikum lejlighed til at deltage i arbejdsprocesser og levemuligheder
fra forhistorisk og historisk tid. De udgør en art neorealistiske happenings med
pædagogisk udbytte af format. De vokser i dag frem i forbindelse med mu
seer eller på egen hånd. De er kommet for at blive. Museerne bør hjælpe dem,
hvor de findes. De er én af vejene til at fastholde museerne som folkelige og
ikke blot publikumsinstitutioner.
Formanden omtalte andre tendenser undervejs, nemlig s ty rk e ls e n a f m u s e e rn e
s o m fo r s k n in g s in s t it u t io n e r .

Skal museerne specialisere deres forskning for at

følge med institutterne og søge fælles beskyttelse sammen med disse eller
ligger vejen i sammen med de nye grupper, som samler sig omkring museerne,
at bygge disse op som frie forskningssteder med en anden arbejdsgang end de
gamle akademiske institutioner.
Museerne har ikke fundet deres plads, heller ikke her, men der er al mulig
grund til at uddybe den rolle, museerne allerede har påtaget sig: A t formidle
det stædige overskud af interesse for studium, forskning og kreativt arbejde,
som til stadighed dukker op individuelt eller gruppemæssigt indenfor et
museums arbejdshorisont.
I beretningen omtaltes et kommende s a m a rb e jd e p å n o r d is k p la n : De mange
strømninger, som nu gør sig gældende inden for museumsverdenen, de gode
kontakter, som efterhånden er knyttet også udadtil, har også vakt forestillin
ger om, at der bør skabes fællesinstitutioner på nordisk plan på områder, hvor
det næppe er rimeligt at lade de enkelte lande skøtte deres eget. En nordisk
fællesinstitution omfattende en udstillingscentral, et dokumentationscenter og
eventuelt en fælles basisuddannelse, alt styret af museerne selv er foreløbigt
blot udkastet som en tanke, man kan vende og dreje på, men et samarbejde
ville løse nogle af vore egne fremtidsproblemer.
Hvad det o rg a n is a tio n s m æ s s ig e o m r å d e angår, har de senere års drøftelser
gået i den retning, at det ville være praktisk med en enkelt museumsorganisa
tion. Sammenslutninger kan være praktiske, men de kan også reducere en
egentlig aktivitet for en mere abstrakt. En dansk museumsorganisation bør
således efter styrelsens opfattelse ikke føre til sammensmeltning, men højst
til en konfederation af frie fraktioner, der selv afgør hvilke fælles interesser,
de faktisk har.
Inden for en sådan institutionsorganisation vil der være de samme mangler,
som der allerede er i kulturhistorisk museumsforening: De mange medarbej
deres manglende indflydelse og styrelsesmedlemmernes manglende tilstedevæ-
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reise blev påpeget. Det er et alvorligt problem, som vil vokse i de kommende
år, efterhånden som styrelsesmedlemmerne bliver sig deres indflydelsesmulig
heder bevidst.
Faglige

personaleorganisationer

som

Magisterforeningens

museumssektion,

Konservatorforbundet, eller personprægede sammenslutninger som Foreningen
af danske Museumsmænd og Skandinavisk Museumsforbund dækker tilsam
men en del af de roller, som institutionsforeningerne ikke kan dække, men
hvordan kommer vi videre?
Styrelsen har overfor en situation under udvikling ment, at fo r e n in g e n s v e d 
tæ gter

måtte tillempes: For det første må det sikres, at samtlige museumsgrup

per i foreningen repræsenteres i styrelsen, for det andet må det overlades
til det enkelte museum, hvorvidt det vil lade sig repræsentere af et styrelses
medlem, en leder, en medarbejder, for det tredie at det præsidentielle for
mandsvalg bør afløses af et parlamentarisk, hvor formanden vælges af og
i styrelsen. Såfremt disse vedtægtsændringer godkendes af forsamlingen, vil
der blive tale om praktisk talt nyvalg af bestyrelsen, forhåbentlig med det
resultat, at der dristigt kan sigtes langt og nåes meget.
Foreningens sekretariat har betydet en kolossal aflastning også i det for
gangne år, og den rutine, indsigt og intuition, som Kirsten Rex Andersen rå
der over, vil hjælpe den nye styrelse godt igang.
Formanden nævnede, at møderne på L a k o lk , i G r e n å og kurset på B r a n d 
b je rg

højskole alle havde været overtegnede. Endvidere, at medlemsbladet

S T O F ’s

redaktion er blevet overdraget Finn Grandt-Nielsen, Odense, hjulpet

af et redaktionsudvalg bestående af Peter Laursen, Bangsbomuseet, Hans Jep
pesen, Orlogsmuseet og Niels-Knud Liebgott, Nationalmuseets 2. afd. og ende
lig omtaltes, at A r v o g E je s antologiske karakter har været udsat for kritik, og
at styrelsen er enig i, at den blandede karakter nok bør opretholdes til en
vis grad.
Ø r s le v K lo s t e r

har fået nyt tag, spisestuen er blevet sat i stand, og andre rum

skal i den kommende tid restaureres. Det går godt, der er meget stor søgning,
og økonomien er sikret ved en udvidet velvilje fra komtesse Olga Sponnecks
Legats side.
Om foreningens placering i museumsverdenen udtalte Seeberg: »Foreningen
råder over et praktisk potentiel, som sætter den i stand til at organisere og løse
opgaver, som ingen anden dansk museumsorganisation ville have så let ved at
gøre det. Men foreningen er ikke konsolideret. Det betvivles endnu af mange
medlemmer, mange museer, at den overhovedet behøves. Det bliver færre og
færre; lad det blive ingen.
Uden organisationens selvfølgelige placering i medlemmernes bevidsthed kom
mer vi ikke videre. Hvad nogle mente, var fremskridt, kommer da let til at
virke som overgreb.«
Formanden bragte endelig en varm tak til ministeriet og dets embedsmænd, til
lokalmuseumstilsynet, til de øvrige organisationer, til foreningens sekretær,
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Munthe Morgenstierne og til sekretariatets daglige leder, Kirsten Rex Ander
sen.
Som formand for IC O M ’s danske Nationalkomite rettede Seeberg til slut en
bøn til deltagerne om at ville støtte den verdensmuseumskongres, der skal
finde sted i Danmark i 1974.
I tilslutning til beretningen meddelte formanden, at han med beklagelse måtte
oplyse, at han samme dags morgen fra ministersekretær Kjær, Kulturministe
riet, telefonisk havde fået meddelelse om, at en lovrevision med henblik på
flytning af basisåret ikke ville finde sted i den kommende folketingssamling.
Denne oplysning affødte en række protestfyldte indlæg fra deltagerne. Der
blev således henvist til, at en lang række museer i god tro havde budgetteret
ud fra den forudsætning, at en flytning af basisåret ville finde sted, og at disse
museer i finansåret 1973/74 ville blive stillet over for uoverskuelige økono
miske problemer. Forsamlingen pålagde derfor styrelsen over for ministeren
indtrængende at henstille, at basisåret, som tilsigtet, bliver flyttet, og at staten
dermed indfrier de forventninger, museerne med rimelig grund har næret og
ud fra hvilke, de har disponeret. Forsamlingen ønskede endvidere, at der
rettes henvendelse til Kommunernes Landsforening samt Amtsrådsforeningen
for hermed at søge disses støtte til henvendelsen. Henvendelsen, der vedtoges
af forsamlingen, udsendtes samme dag til dagspressen.
Formandens beretning godkendtes med akklamation.
4. G o d k e n d e ls e a f re g n s k a b f o r 1 9 7 1 /7 2 :

Kassereren gennemgik regnskabet,

der vedtoges, og styrelsen meddeltes decharge.
5. F a sts æ tte ls e a f k o n tin g e n t: Styrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket god
kendtes.
6. F o r s la g t il æ n d rin g a f vedtæ gter. Da kun 44 museer var repræsenteret, og da
dette var mindre end halvdelen af foreningens medlemmer (jfr. gældende loves
§ 9), fastslog dirigenten, at forsamlingen ikke var beslutningsdygtig, hvorfor
vedtagelse af nye vedtægter måtte udskydes til en kommende ekstraordinær
generalforsamling.
En gennemgang af det tidligere udsendte forslags enkelte punkter fandt her
efter sted, hvorunder en række ændringsforslag drøftedes og optoges i udkastet
med henblik på forelæggelse for en kommende ekstraordinær generalforsam
ling.
7. F o r s la g f r a sty re ls e o g m e d le m m e r: Der forelå ikke forslag til behandling un
der dette punkt.
8. V a lg t il sty re lse n : Under henvisning til udskydelse af vedtagelse af nye ved
tægter stillede formanden forslag om, at styrelsen, uden at ny- og genvalg
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finder sted, fortsætter styrelsesfunktionerne, indtil afholdelse af den kom
mende ekstraordinære generalforsamling har fundet sted. Dette forslag blev en
stemmigt vedtaget.
9. V a lg a f re v is o re r: På valg var museumsinspektør Jens Ole Lefevre, Skive, som
genvalgtes.
10.S ty re ls e n k o n s titu e r e r sig: Punktet udgik.
11.E v e n t u e lt : P a lle F r i is , Hjørring, oplyste, at indhold og retningslinier for Arv
og Eje havde været gjort til genstand for drøftelse, og at man var enedes om
fremtidigt at ville tage et enkelt emne op til behandling, idet dette dog på
tænktes belyst gennem flere artikler. Friis anmodede om tilslutning hertil.
Forslaget vedtoges enstemmigt.
S e k re tæ re n

meddelte, at museumskommissionen efter tilsagn af dennes for

mand, kontorchef Thrane agter at nedsætte et underudvalg til behandling af
specialmuseernes forhold, og at styrelsen i denne anledning i løbet af efteråret
vil indkalde denne museumsgruppe til et orienterende møde, sandsynligvis på
Frederiksborg.
Dirigenten hævede generalforsamlingen kl. 16.30, hvorefter formanden tak
kede dirigenten for hans fortræffelige ledelse af mødet og deltagerne for den
livlige debat. Formanden gav endelig tilsagn om at den ekstraordinære general
forsamling snarest belejligt ville blive indkaldt og afholdt på et centralt sted.
B . M u n t h e M o r g e n s t ie r n e
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Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver
S L A ’s årsmøde fandt sted fredag den 1. september 1972 i Folkets Hus i Halmstad
i forbindelse med Dansk historisk Fællesforenings årsmøde. Formanden, skole
inspektør A . S tra n g e N ie ls e n bød velkommen til mødet, der ikke havde samlet
så mange deltagere som sædvanligt, og efter at rigsarkivar, dr. J o h a n H v id t f e ld t
var valgt til dirigent, fik formanden ordet for at aflægge beretning om året, der
er gået.
1. F o r m a n d e n s b e re tn in g : S L A er i årets løb vokset med 24 medlemmer og be
står nu af 121 aktive og 11 passive medlemmer, og flere arkiver er under
oprettelse, så S L A sikkert næste år er D H F ’s største fraktion.
Ca. 100 ud af 175 arkivløse kommuner har reageret på den i fjor udsendte
situationsrapport.
Kulturministeriet har i år ydet 3000 kr. i t ils k u d til sammenslutningens arbej
de, men der er ikke kommet nogen dyrtidsregulering og heller ingen alminde
lig regulering, skønt medlemstallet er steget med 70 % siden 1969, da beløbet
blev fastsat. D H F har ydet 2000 kr.
Sammenslutningen har i det forløbne år fortsat sin k u r s u s v ir k s o m h e d i lokal
historisk arkivarbejde med regionalkurser i Ringsted og på Sostrup Slot ved
Grenå med ialt 104 deltagere. Det er tanken at fortsætte med kurser i det
kommende år.
Et længe næret ønske om kontakt med Danmarks Biblioteksskole for at drøfte
b ib lio t e k a r e r s u d d a n n e ls e

i lokalhistorisk arkivarbejde er omsider gået i opfyl

delse, dog ikke med oprettelse af et liniefag, men drøftelserne har alligevel
resulteret i, at D B har indbudt til et 14-dages kursus i lokalhistorisk arbejde
i almindelighed for bibliotekarer. Det er allerede fuldtegnet og dubleret.
Fra nytår er gennemført en b la d s a m m e n s lu tn in g , hvor S L A ’s »Lokalhistorisk
Arkiv« er sluttet sammen med S L F ’s »Lokalhistorisk Kontakt«. Resultatet er
blevet et større og pænere blad: Lokalhistorisk Journal.
Formanden omtalte videre oprettelsen af a r k iv f o r s y n in g e n , som påtager sig at
skaffe sammenslutningens medlemmer arkiveringsmateriel af god kvalitet og
til en overkommelig pris. Det er også omsider lykkedes at få den i så mange år
omtalte og savnede v e jle d n in g i lokalhistorisk arkivarbejde udsendt, og den
forhandles gennem D H F ’s ekspedition i Hillerød.
Strange Nielsen kom derefter ind på problemerne i forbindelse med undervis
ningsministeriets cirkulære om s k o le a r k iv a lie r : »Det er nedslående at se, at
arkiverne i følge cirkulæret ikke kan bruges til noget, og der er da også til
styrelsen indløbet mange protester. V i forstår godt medlemmernes reaktion,
men det er ugørligt for os at tage endeligt standpunkt, før ordlyden af et kas
sationscirkulære er fastslået. V i føler det som en tilsidesættelse, at S L A godt
kan nævnes i cirkulæret, men ikke har haft lejlighed til at blive hørt. S L A vil
rette henvendelse til ministeriet herom og samtidig gøre opmærksom på, at
cirkulæret også er uheldigt, fordi det glemmer at nævne forskelligt skolehisto
risk materiale. Det er styrelsens opfattelse, at skolearkivalierne bør tilgå lands-
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arkiverne, hvis de afleveres, men vi er ængstelige for, at fremtidige kassations
bestemmelser kan betyde tilintetgørelse af materiale, som vi finder bevarings
værdigt. S L A ’s styrelse vil prøve at gøre sin indflydelse gældende i de organer,
hvor denne sag forhandles. Forhandlinger med rigsarkivaren og det af D H F
nedsatte skolehistoriske udvalg har allerede fundet sted.«
Strange Nielsen sluttede med en tak til landsarkivar, dr. Flarald Jørgensen for
modtagelsen af Nordisk Arkivnyt og til de statslige arkiver for de udsendte
frieksemplarer af arkivregistraturerne, som er til megen nytte.
Efter formandens beretning fik redaktøren af Lokalhistorisk Journal, overlæ
rer N ie ls - J ø r g e n H a n s e n ordet for en kort redegørelse for bladet, dets indhold
og drift.
2. R e g n s k a b e t: Kassereren, socialinspektør O la v C h ris te n s e n , Haderslev, forelag
de regnskabet, som balancerede med 33.445 kr. og havde en kassebeholdning
på 5.817 kr. mod 6.296 sidste år. Der henlægges fra i år 4000 kr. hvert år til
SLA's jubilæumsudstilling i 1974.
3. K o n t in g e n t e t : Kontingentet fastsættes uændret til 80 kr. for aktive og 100 kr.
for passive medlemmer.
4. V a lg : Formanden genvalgtes og desuden genvalgtes O la v C h ris te n s e n og L a u s t
K r is te n s e n .

Bibliotekar, fru G e r d a R e p p k e ønskede af helbredsmæssige grunde

at træde tilbage, og i hendes sted valgtes overbibliotekar H a n s E r ik s e n . G rind
sted.
Som revisor genvalgtes museumsinspektør H a n s N e u m a n n , Haderslev.
5. E v e n tu e lt: Der var ikke indkommet forslag til styrelsen, men under »Even
tuelt« oplyste fo r m a n d e n , at man i styrelsen overvejer, om denne bør udvides
med to medlemmer, og om der ikke bør mobiliseres nogle erfarne arkivfolk
uden for styrelsen til at hjælpe med ved det efterhånden omsiggribende kon
sulentarbejde i denne tid, hvor mange nye arkiver ser dagens lys.
K u rse rn e :

Der opstod en drøftelse af sammenslutningens kursusvirksomhed,

herunder spørgsmålet om holdstørrelser, begyndere og viderekomne samt mu
ligheden for specialkurser.
T il s y n : På en forespørgsel om et evt. tilsyn med arkiverne henviste forman
den til arkivernes egne vedtægter og til i øvrigt at kontakte S L A ’s styrelse
eller et af landsarkiverne, hvis man er i tvivl om, hvor visse arkivalier hører
hjemme. Rigsarkivaren tilsagde støtte med hensyn til teknisk og anden eksper
tise.
S k o le a r k iv a lie r n e e n d n u en g ang:

På en forespørgsel om, hvorvidt man kunne

være sikker på, at der ikke kasseres skolehistorisk stof, når noget sådant når
frem til de statslige arkiver, svarede rigsarkivaren: »Vi har ingen bemyndi
gelse til at kassere skolestof«.
Ingen andre begærede ordet, og dirigenten kunne slutte mødet.
N ie ls - J ø r g e n H a n s e n
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Sammenslutningen af lokalhistoriske Foreninger
Ca. 25 repræsentanter var mødt til S L F ’s repræsentantmøde fredag den 1. sep
tember 1972 kl. 14 i Folkets Hus i Halmstad. Under den sidste del af mødet efter at S LA havde afsluttet sit møde - kom dog adskilligt flere til.
1. V a lg a f d irig e n t. Professor, dr. phil. Olaf Olsen valgtes énstemmigt.
2. Å r s b e r e tn in g . Formanden, overlærer Ole Warthoe-Hansen, rettede en speciel
velkomst til de 7 nye foreninger, der i årets løb havde tilsluttet sig SLF: Fre
derikssund historiske Forening - Historisk Selskab for Glostrup, Brøndby
erne, Herstederne og Vallensbæk - Lejre Fredningsforening - A rkiv og By
historisk Samfund for Kolding og Omegn - Slægtshistorisk Forening, Århus
-

Vinderup Samlerforening — Selskabet for Aalborgs Historie.

Sammen

slutningen tæller hermed 43 medlemmer, og de gamle amtshistoriske samfund
er nu kommet i mindretal. De sidst tilkomne medlemmer betyder ikke nogen
stor numerisk tilvækst i antallet af enkeltmedlemmer - det er ca. 27.000, fordi de nye selskaber endnu er ret små.
I anledning af at der fra nogle foreningers side sidste år var fremkommet en
vis mistolkning af styrelsens hensigt med udsendelsen af s p ø rg e s k e m a e rn e vedr.
medlemmernes erhvervsfordeling, skulle det atter i år understreges, at menin
gen havde været at undersøge, hvilke samfundsgrupper der eventuelt ikke var
repræsenteret i foreningerne, for da at gøre forsøg på at få disse grupper i tale.
Besvarelserne havde imidlertid kun givet visse retningslinier og havde ikke
kunnet bære nogen egentlig systematisk analyse.
I øvrigt er interessen for lokalhistorie i stærk vækst, det ses bl. a. af de mange
nystiftede små selskaber, der dukker op landet over, arbejdende med diverse
lokalhistoriske aktiviteter: arkivvirksomhed, slægtsforskning, arkæologi, udgi
vervirksomhed, møder, udflugter.
Sammenslutningen af de 2 blade, »Lokalhistorisk Arkiv« og »Lokalhistorisk
Kontakt«, til » L o k a lh is t o r is k J o u r n a l « var foregået gnidningsløst. De to blad
redaktioner havde i fællesskab udformet retningslinier for det fælles arbejde,
redaktørposten blev overdraget overlærer Niels-Jørgen Hansen fra SLA, mens
SLF's kasserer, amtsskolekonsulent J. Ingemann Pedersen, havde påtaget sig
indtil videre at varetage bladets økonomi. Udgifterne fordeles nogenlunde lige
ligt mellem S LA og SLF. Prisen, der p. t. er 15 kr. pr. årgang, har vist sig slet
ikke at kunne holde, og en forhøjelse må forudses. »Lokalhistorisk Journal«
udsendes vederlagsfrit til foreningernes bestyrelsesmedlemmer i det antal eks
emplarer, den enkelte bestyrelse måtte ønske det, og i 2 eksemplarer til hvert
arkiv.
I k o n s u le n tv ir k s o m h e d e n har der ikke helt været den vækst, som man måske
havde kunnet vente, vel nok fordi en del henvendelser nu rettes til Lokalhi
storisk Institut i stedet for til Viggo Petersen, eller fordi kendskabet til den
nye virksomhed ikke er udbredt nok. Det bør overvejes at lade trykke nye
foldere med fyldig orientering om konsulenttjenesten til uddeling blandt for-
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eningernes medlemmer. Fra Kulturministeriet er modtaget det sædvanlige be
løb, kr. 3.000, til konsulentvirksomheden - selv om S L F havde ansøgt om
det dobbelte.
S o m m e rk u rs e t,

»Stationsbyen - et virkefelt for lokalhistorisk indsamling og

registrering«, ledet og tilrettelagt af arkivar Viggo Petersen og afholdt på K o 
rinth Landbrugsskole, havde kun samlet 30 deltagere, men havde bud til langt
flere, da det netop er den slags stof, der er behov for i undervisningen.
T il forbedring af selskabernes ø k o n o m i, som bestandig er et ømtåleligt punkt,
må forøgelsen af medlemstallet være meget afgørende. I Vejle og Ribe amter
har man gennemført hvervekampagner (se Lokalhistorisk Kontakt 1971, nr. 3).
I GI. Randers amt er ideen fulgt op - med fint resultat (se Lokalhistorisk
Journal 1. årg. nr. 2). Udgivervirksomhed øver stedse større indflydelse på
foreningernes økonomi - med uens udbytte. Lokalhistorikerne kunne måske
lære lidt af moderne forlagsfolk, og visse tekniske og økonomiske problemer
omkring bogudgivelserne kunne tages op på regionale kurser for årbogsredak
tører.
F o r e n in g e r n e s s t r u k t u r p r o b le m e r

trænger sig på efter den nye administrative

inddeling af landet, og har naturligvis ikke fundet sit leje. Opgaven i fremtiden
vil være at forene de to tilsyneladende modsatte tendenser: nødvendigheden af
i visse sager at arbejde i større enheder og kravet om, at lokalhistorisk ar
bejde også skal foregå inden for mindre lokaliteter. I det østjyske amt har de
tre store lokalhistoriske foreninger nedsat et fællesråd, som forsøger at finde
frem til de arbejdsområder, som kan løses i fællesskab: f. eks. fælles ansøg
ning

om

amtstilskud,

projektering

af

fælles udgivelser,

fælles udflugter

o. s. v.
Formanden opholdt sig herefter ved et par b e m æ rk e ls e s v æ rd ig e a k tiv ite te r, der
havde fundet sted i årets løb. Samarbejdet mellem Danmarks Radio ved Ole
Brage og lokale instanser om indsamlingen af gamle film og billeder begyndte
i Sønderjylland og foldede sig i foråret ud i fuldt flor på Lolland-Falster - et
sjældent stykke samarbejdets kunst til lige stor og frugtbar indtægt for såvel
lokalhistorien som for Danmarks Radio. Men sjælen i dette inspirerende ar
bejde var museumsinspektør Else-Marie Boyhus. En buket roser til Else-Marie
Boyhus! (som ikke var til stede, men i stedet fik roserne pr. telegram).
Også Holbæk amt burde fremhæves for det betydningsfulde historiske arbejde,
der havde fundet sted her i sommer: et feltfod-folkeuniversitet oprettet i Annebergsamlingerne ved Nykøbing S., en bronzealderudstilling arrangeret i sam
arbejde med danske og svenske museumskredse. Tusinder af mennesker be
søgte denne udstilling, bl. a. 800 skolebørn, og der indkom over 100 indberet
ninger om nye helleristningsfund, hvoraf de 30 viste sig at være rigtige. I ste
det for en Oscar eller Bodil hædrer vi manden bag succes’en, sognepræst Ove
Bruun-Jørgensen, med en flaske! (1 flaske Cognac overrækkes).
M ed de 800 skolebørn i Annebergsamlingerne er man inde i problemet: lo k a l
h is to r ie u n d e r v is n in g .

Der findes ingen rigtig vejledning, og arbejdet hermed,

målsætning og metode er overladt den enkelte udøver. Kunne der ikke på
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Lærerhøjskolen oprettes faste kurser i kulturhistorie og undervisning? Den
nære historie uden for vor dør må udnyttes. »Fra det nære, kendte og enkle
til det fjerne, ukendte og komplicerede« er en god pædagogisk læresætning:
det er menneskets sag, vi tjener, og ikke blot en anonym historisk videnskab.
Diskussion.
Arkivar H a n s H . W o r s ø e gjorde i forbindelse med formandens efterlysning
af Lærerhøjskolekurserne opmærksom på, at Danmarks Lærerhøjskoles af
deling i Skive i samarbejde med Landsarkivet i Viborg havde oprettet
årskurser i lokalhistorie, »Danmarkshistorien i lokalhistorisk perspektiv«, og
opfordrede interesserede til at kontakte de lokale afdelinger af Lærerhøj
skolen.
A r k iv a r F in n

H . L a u r id s e n

redegjorde for erhvervsundersøgelsen og hen

viste i øvrigt til sin 2-siders artikel herom i det nummer af Fortid og N u 
tid (bd. X X I V s. 633-34), som udkom i disse dage.
A r k iv a r

V ig g o P e te rs e n

aflagde beretning om sit arbejde som lokalhisto

risk konsulent i perioden 1. september 1971-1. september 1972. Selv om
der kun havde været 49 henvendelser mod sidste års 61, havde antallet af
regulære henvendelser været stigende, fordi der i tallet fra sidste år var
indeholdt langt flere småhenvendelser end i år. N u drejede det sig i højere
grad om henvendelser fra folk, der virkelig havde noget at spørge om. Der
var de også brugt det samme antal timer på arbejdet som sidste år, og bevil
lingen var overskredet med nogle hundrede kroner. Skriftlig besvarelse var
givet til 34 personer, til 9 var givet oplysning om arkivalier og litteratur,
der var foretaget gennemgang af 7 manuskripter (mod 4 sidste år). Blandt
manuskripterne havde nogle været både helt fremragende og nogle andre
ubrugelige. Fem forespørgsler drejede sig om gårdhistorie og fem oprettelse
af eller indsamling af materiale til lokalhistoriske arkiver, spørgsmål der
i regelen henvistes til SLA, én havde fået hjælp i dateringen af et kort, og
én elementær rådgivning ved start af en lokalhistorisk undersøgelse.
A m a n u e n s is , m ag . art. K n u d P r a n g e

aflagde beretning for årets arbejde på

Lokalhistorisk Afdeling. Der havde været undervisning to timer ugentlig
for etnologer (Vejledning i brug af trykte kilder) og for historikere (spe
cialeseminar) og i foråret 1972 et 24 timers kursus fordelt på 5 dage i ar
kivbenyttelse for folkemindestuderende, et pædagogisk kursus, der med sine
300 opgavesæt og duplikerede grundbog kunne bruges af andre.
Specialevejledning for historiestuderende, der mødte med et lokalhistorisk
emne, var givet til 13 personer, ialt 26 vejledninger.
Deltagelser i møder, et halvthundrede, såvel tjenstlige som i arbejdsgrupper,
og foredrag i studiekredse, foreninger og på kurser havde beslaglagt en
ikke helt ringe del af tiden, endvidere var udarbejdet en del skriftlige ar
bejder. Knud Prange sluttede med at tale om de opgaver, der måtte tages
op på et eller andet tidspunkt: håndbogen, lokalhistorie i skolen, genop
tryk af topografiske værker og meget mere. Der var opgaver nok. Opfor-
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drede dem, der havde tanker om at udgive topografiske værker, til at kon
takte Lokalhistorisk Institut.
V e rn e r H a n se n

fremdrog spørgsmålet om anvendelsen af de studerendes

specialeopgaver i årbøgerne. K n u d P r a n g e mente, at specialeopgaverne var
for store og i almindelighed ikke lod sig anvende uden omskrivning. Det
kunne være vanskeligt at formå studenten hertil, da det jo var på et tids
punkt, hvor han netop stod foran sin endelige eksamen. Noget kommer dog
frem i årbøgerne, således i Holbæk amts og Frederiksborg amts historiske
årbøger. Knud Prange lovede at orientere de respektive foreninger, når
studenter beskæftigede sig med lokalhistoriske emner, der ville kunne an
vendes i årbøgerne. L a n d s a r k iv a r P . K r .

Iv e rs e n

var enig med Knud

Prange i, at specialerne ikke umiddelbart lod sig anvende. De måtte bear
bejdes. I Sønderjyske årbøger bringes dog nu netop to og i de kommende
år også et par. Mente i øvrigt, at universitetslærerne måtte lære de unge
at skrive, så en almindelig læser kunne forstå det.
Beretningen godkendtes.
3. R e g n s k a b e t 1 9 7 1 -7 2 . Under sin gennemgang af regnskabet gav kassereren,
J. Ingemann Pedersen, fornøjelige, personlige kommentarer, der tjente til at
illustrere Sammenslutningens virke, og regnskabsaflæggelsen blev således et
utraditionelt supplement til formandens beretning. Kassebeholdningen var i
forhold til sidste år reduceret fra kr. 11.217,37 til kr. 6.931,62. Regnskabet
balancerede med kr. 49.904,06, budgetforslag for 1972/73 med kr. 33.481.
Der blev givet decharge for regnskabet.
4. F a s ts æ tte ls e a f k o n tin g e n t. Under henvisning til driftsunderskuddet på regn
skabet 1971/72 foreslog formanden en kontingentforhøjelse fra 3 % til 4 %
af medlemskontingenterne eller 65 øre pr. medlem som minimum.
Efter nogen diskussion vedtoges forslaget.
5. T ils k u d d e n e f r a stat, a m t o g k o m m u n e r . I sin omtale af de meget forskellig
artede tilskud, der ydes fra amterne, efterlyste formanden mere ensartede og
mere rimelige tilskud overalt i kongeriget og desuden mulighed for fra am
terne at opnå specialtilskud til særlige, større opgaver. F o r

at øge de

kommunale tilskud burde der rettes henvendelse til de nyoprettede kul
turudvalg om støtte til det lokalhistoriske arbejde, opmærksomheden burde
ikke mindst henledes på, at lokalhistorien har tilbud til folkeskolen og
den højere skole, aftenhøjskolen og til socialforvaltningen i omsorgsar
bejdet blandt pensionisterne. Formanden skitserede nu sine tanker om, hvor
ledes man bedst kunne orientere amter og kommuner og forsøge at inter
essere de enkelte amtsråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer for det lokal
historiske arbejde: forbindelse optages med formanden for Amtsrådsforenin
gen og formanden for Kommunernes Landsforening. En hvidbog - trykt
i offset - på ca. 50 sider stykket sammen af avisudklip om den lokalhistori-
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ske situation og vækst over hele landet uddeles gratis til alle medlemmer af
amts- og kommunalråd i 10 forskellige udgaver med speciel forside til hver
egn eller amt.
Under sin omtale af statstilskuddene til foreningen berørte formanden det for
hold, at kun halvdelen af S L F ’s medlemmer - nemlig de gamle amtshistori
ske samfund - modtog statstilskud - og fandt, at denne skævhed før eller
siden måtte rettes op.
Diskussion.
O l a f O ls e n

redegjorde for sin forespørgsel til foreningerne vedr. en even

tuel omlægning af statsstøtten (p. t. ialt kr. 53.000), således at pengene
samledes i én pulje og fordeltes til de foreninger, som havde særlige pro
jekter i gang, f. eks. større bogudgivelser, særlige udstillinger eller med
lemskampagner. Baggrunden for hans initiativ var en frygt for, at det ikke
lod sig gøre at få forøget statsstøtten væsentligt under de nuværende for
hold. M an måtte på længere sigt befrygte, at staten i højere grad ville
søge at lægge tilskudsbyrden til de lokalhistoriske foreninger ud til amter
og primærkommuner, som jo alle har fået kulturudvalg. Reaktionerne på
forslaget var meget forskellige. Nogle havde tiltrådt forslaget, andre ud
viste usikkerhed og tilbageholdenhed. M en da 4 amtssamfund havde med
delt, at de simpelthen ikke var i stand til at undvære den årlige bevilling
fra kulturministeriet i det daglige arbejde, måtte forslaget selvsagt tages af
bordet. Indtil videre må vi derfor fortsætte med den hidtidige linie. At
udvide kredsen af tilskudsmodtagere med primærkommunale historiske
foreninger anså han for helt urealistisk. Efter kommunalreformen må vi
være glade, så længe staten ikke søger at frigøre sig for sine gamle for
pligtelser over for de amtshistoriske samfund.
P.

K r.

Iv e rs e n

støttede Olaf Olsen: Staten måtte tage sig af de centrale

organer, og de små kommunale foreninger måtte oppebære støtte fra kom
munerne. Det ville i øvrigt være rimeligt, om amtet støttede med et vist
beløb pr. beboer. I Sønderjylland ydede amtet således 15 øre pr. beboer.
Også a m tm a n d M . E d e lb e r g tilsluttede sig Olaf Olsens synspunkt: amts
kommunerne burde støtte amtssamfundene og primærkommunerne de an
dre. I Ribe amt havde man forsøgt fra kommunerne at få 10 øre pr. ind
bygger i tilskud, hvilket kun var lykkedes i få tilfælde. De største kommu
ner havde kun bevilget 1 øre pr. indbygger. Der måtte etableres et samar
bejde mellem Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening i til
skudsspørgsmålet, da det var for irrationelt at skulle trække pengene fra
en række forskellige kommuner.
O . W a r th o e - H a n s e n

fremkom med eksempler på stigning i tilskuddene fra

visse kommuner i det gamle Randers amt til støtte både for arkivdannel
sen og for diverse lokalhistoriske arbejder.
og P . K r . Iv e rs e n ud
trykte skepsis over for udsendelsen af en hvidbog, dels fordi man fandt,
M . E d e lb e r g , E . S a lo m o n s e n , J. E . T a n g K r is t e n s e n

i
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den ville være en økonomisk belastning for SLF, dels fordi man tvivlede på
virkningen af den.

6. O p ta g e ls e a f k o m m u n e r s o m m e d le m m e r. Spørgsmålet var sat på dagsordenen,
fordi en jysk kommune havde ønsket optagelse i SLF. Da i mellemtiden den
pågældende kommunes lokalhistoriske arkiv havde indmeldt sig i SLA, var det
aktuelle spørgsmål bortfaldet, men sagen ønskedes alligevel forelagt general
forsamlingen. V e r n e r H a n s e n fandt, at S L F ’s karakter ville ændres, hvis andre
end foreninger kunne optages, og mente ikke, at der var nogen basis for
ændring af vedtægterne. P . K r . Iv e rs e n understregede, at man måtte være en
forening for at kunne optages.
7. U d g iv e ls e a f L a n d h u s h o ld n in g s s e ls k a b e t s a m ts b e s k riv e ls e r. F i n n H . L a u r id s e n
redegjorde for den genudgivelse, der nu - efter forslag af professor Kr.
Hald - var påbegyndt med udsendelsen af Ribe amt og gav et rids af Land
husholdningsselskabets virksomhed fra dets stiftelse i 1769. Dets formål var
at »opmuntre ved Priser og Præmier Landmanden, Konsteren og Handels
manden«, altså et alment patriotisk formål. I 1810 bad Rentekammeret om
besked om forholdene i landet. V ia Landhusholdningsselskabet sendtes spørge
skemaer til 108 udpegede medborgere, der mentes at have forstand på for
holdene. Hvor det ikke lykkedes at sikre sig forfattere på denne måde, sendtes
eksperter ud. 1826-44 udkom på dette grundlag de 19 bind. Vejle som det
første, Holbæk det sidste med meget stor forskel både i sidetal (Skanderborg:
749 sider, Århus: 64 sider) og i kvalitet. Fremgangsmåden ved genudsen
delsen af Amtsbeskrivelserne sker på den måde, at S L F forestår genoptryk
ningen og lægger pengene ud - ved hjælp af overskuddet fra Billedbogen —
indtil den enkelte forening selv bliver i stand til at betale. Bøgerne trykkes i et
noget større oplag, end den enkelte forening har bestilt, således at salg siden
vil kunne ske fra SLF. Foreningerne kunne støtte projektet ved at opfordre
sine medlemmer til at subskribere.
8 . F o r e n in g e r s o g a r k iv e r s m e d le m s k a b a f s å v e l S L A so m S L F . Et par forenin
ger havde stillet spørgsmålet, om man kunne være medlem af begge sektioner.
P . K r . Iv e rs e n

fastslog, at det afgørende måtte være, at man opfyldte betingel

serne for at blive medlem. Arkiver, der ikke er en forening, hører ikke hjemme
i SLF.
9. Æ n d r in g e r a f lo v e n e t il evt. v e d ta g e ls e i 19 73 .

På sidste års generalforsamling

var der kommet ønske frem om en ændring af paragraf 5, således at halv
delen af bestyrelsen vælges hvert andet år, i stedet for som nu hele besty
relsen hvert år. Det vedtoges til næste år at bringe lovændringerne frem på
generalforsamlingen.
10. V a lg a f f o r m a n d o g s ty re ls e s m e d le m m e r. Formanden, overlærer Ole WarthoeHansen, og de fire styrelsesmedlemmer: stadsbibliotekar Annalise Børresen,
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redaktør Verner Hansen, arkivar Finn H. Lauridsen, amtsskolekonsulent J.
Ingemann Pedersen genvalgtes. Ligeledes revisoren: skoleinspektør Chr. Pe
tersen.
11 .E v e n tu e lt. Mødet sluttede på festligste vis med, at O l a f O ls e n uddelte checks
til alle de amtshistoriske foreninger - ialt 17 - der havde skudt penge i billedbogsprojektet. Som en første rate kunne nu udbetales det femdobbelte af
det i sin tid indbetalte beløb. Endnu var tilbage et restoplag på 5.000 ex. og
Olaf Olsen appellerede indtrængende til foreningerne om at agitere for værket
og medvirke direkte til salget heraf. N år alt var solgt, kunne der måske blive
en lige så stor sum til uddeling til foreningerne som den, man havde modtaget
i dag, alt afhængig af hvor meget salgsomkostningerne for restoplaget ville
løbe op til.
T il slut berørte E . S a lo m o n s e n i anledning af et aktuelt tilfælde spørgsmålet
om forlagsindlæggelserne i årbøgerne og udlån af medlemslister. Rigsarkivar
Jo h a n

H v id t f e ld t

henviste til en tidligere truffet afgørelse i sager af denne

art og fandt, at det måtte være rigtigt ikke at udlevere medlemslister og ikke
anbefale forlagsindlæggelser.
Mødet sluttede kl. 16.45.
A n n a lis e B ø r resen

i

il*
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Dansk historisk Fællesforening
Fredag den 1. september om eftermiddagen holdtes sammenslutningernes repræ
sentantmøder. Derefter var der åbent hus i Folkrörelsesarkivet för Halland og i
Hallands Museum. Om aftenen samledes mødets deltagere til Hallandsaften i F o l
kets Hus. Arrangementet var hårdt ramt af sygdom. Både årsmødets svenske
arrangør, landsantikvarie Arne Modén, og samtlige foredragsholdere ved H al
landsaftenen var blevet syge, men det lykkedes antikvarie Lennart Lundborg,
som med kort varsel overtog ansvaret for arrangementerne, at skaffe andre fore
dragsholdere. Antikvarie Lundborg fortalte selv om Aktuel arkæologi i Halland,
naturvårdskonsulent Ove Olsson talte om Hallands natur - et Norden i minia
ture - og Stina Lindblom sluttede aftenen med et causeri kaldet Promenade i
Halmstad. Foredragene var ledsaget af lysbilleder.
Repræsentantmødet lørdag den 2. september kl. 9 fandt sted i den store sal i
Folkets Hus. Formanden bød velkommen til kontorchef E. Thrane, Ministeriet
for kulturelle anliggender, og til foreningens æresmedlem rigsarkivar Johan
Hvidtfeldt. Dommer Worsaae valgtes til mødets dirigent, og gav ordet til forman
den, som efter mindeord over fhv. landsarkivar Harald Hatt, overinspektør, dr.
phil. Aage Roussel, driftsbestyrer J. Chr. Petersen, assistent E ilif Larsen og over
arkivar Aage Rasch og frue, aflagde
1. F o r m a n d e n s b e re tn in g : I årets løb er optaget følgende n y e m e d le m m e r:
Flyvehistorisk Museum, Værløse, Lejre Fredningsforening, Selskabet for Å l
borgs Historie, Vinderupegnens Samlerforening,

A rkiv og byhistorisk Sam

fund for Kolding og Omegn, Historisk Selskab for Glostrup, Brøndbyerne,
Herstederne og Vallensbæk, Frederikssund historiske forening, Glamsbjerg
Kommunes lokalhistoriske Arkiv, Ølstykke lokalhistoriske Arkiv, Lokalhisto
risk A rkiv for Jelling Kommune, Hedensted lokalhistoriske Arkiv, Hanstholms
lokalhistoriske Arkiv, Holbo Herreds lokalhistoriske Arkiv, Rødby Lokal
historiske Arkiv, Åskov kommunes lokalhistoriske Arkiv, Egnsarkivet i G al
ten, Lokalhistorisk Samling på Saxkøbing Bibliotek, Byhistorisk A rkiv for A a l
borg, Holsted lokalhistoriske Arkiv, Vallø lokalhistoriske Arkiv, Grenå Egns
arkiv, Rougsø Kommunes lokalhistoriske Arkiv, Hadsten lokalhistoriske Arkiv,
Øse og Næsbjerg lokalhistoriske Arkiver, Vanløse Bydels historiske Arkiv,
Ringkøbing lokalhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Forening for Nørre Åby,
Midtdjurs lokalhistoriske Arkiv, Rosenholm Egnsarkiv, Lærestolen i M iddel
alder-Arkæologi ved Aarhus Universitet og Lokalhistorisk samling for Herste
dernes kommune.
M e d le m s t a lle t

er herefter 356, nemlig 129 i Dansk kulturhistorisk Muse

umsforening, 122 i Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver og 45 i
Sammenslutningen af lokalhistoriske Foreninger, hvortil kommer 60 forenin
ger og institutioner direkte i Dansk historisk Fællesforening.
S ty re ls e n

har konstitueret sig med fhv. museumsdirektør Knud Klem som

næstformand, arkivar Helle Linde som sekretær, sognepræst O. Bruun Jør
gensen som kasserer og amanuensis Knud Prange som redaktør.

i
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D en

d a g lig e

på kontoret i Hillerød er varetaget af fru Grethe

e k s p e d itio n

Petersen. Uafhængigt heraf administreres det danmarkshistoriske billedværk
af cand. jur. Stig Hvidtfeldt, Gentofte.
I t ils k u d til foreningens drift har Kulturministeriet ydet det ansøgte beløb,
14.000 kr., samt af tipsmidlerne 4.000 kr. som 2. del af en 3-årig bevilling
til trykning af institutionsberetninger i Fortid og Nutid. Undervisningsministe
riet har ydet 4.500 kr. til foreningens udgivervirksomhed samt 2.000 kr. til
Fortid og Nutid. Fra Dansk historisk Fællesfond har foreningen modtaget
1150 kr.
K u lt u r m in is t e r ie t s

t ils k u d

t il

de

lo k a lh is t o r is k e

f o r e n in g e r

er i forhold til

sidste år forøget med 4.500 kr., hvortil kommer et tilskud på 3.000 kr. til
SLA. T il gruppen af historiske amtssamfund m. v. er der ialt ydet 53.000 kr.,
og selv om beløbet stadig er alt for beskedent i forhold til det kulturelle
arbejde, der udføres i foreningerne, må vi dog med glæde konstatere, at den
nedgangslinie, som indvarsledes sidste år, nu er brudt. Medvirkende hertil har
måske været, at en deputation fra D H F d. 20. januar 1972 forelagde de lokal
historiske foreningers problemer for kulturminister Niels Matthiasen. V i mød
te hos ministeren en forståelse for vort arbejde, som vi trods mange anstren
gelser aldrig formåede at fremkalde hos hans forgænger.
Før mødet med kulturministeren rejste styrelsen over for amtssamfundene
spørgsmålet om en ændring af statsstøttens form, således at man i stedet for
den nuværende form med mange små bidrag til de enkelte foreninger sam
lede hele beløbet i en pulje, der kunne fordeles blandt foreninger, som havde
behov for større beløb til udgivelse af bøger el. lign. Det viste sig imid
lertid, at en del af foreningerne ikke så sig i stand til at undvære den faste
årlige statsstøtte i deres almindelige virksomhed, og forslaget måtte derfor
tages af bordet.
Det er en vigtig opgave for D H F at støtte det arbejde, der foregår i d e t
lo k a lh is t o r is k e

in s titu t,

som nu har virket i snart to år. V or ekspedition

varetager salget af de skrifter, som direkte eller indirekte udsendes af institut
tet, og vi optager disse i vort katalog. Instituttet er gået i gang med for
beredelserne til den nye, forøgede udgave af vor Håndbog

for danske

Lokalhistorikere, som i sin nye skikkelse vil få et endnu bredere sigte end sin
forgænger.
Efter udsendelsen af bd. X X IV , hefte 6, der skulle være udkommet i efter
året 1971, men først foreligger nu, er F o r t i d o g N u t i d 1 hefte bagud. Det
manglende hefte foreligger i korrektur og forsinkelsen skulle forholdsvis hur
tigt kunne indhentes. Det netop afsluttede bd. X X I V er på 776 sider, en
forøgelse på 45 % sammenlignet med det foregående bind. På grund af et
stigende abonnenttal har vi kunnet undgå prisforhøjelser i hele 5 år. Prisen
er i dag 28,75 kr. pr. årgang (2 hefter), men fra og med næste årgang må
der ske en justering.
1347.

Der er nu

1472 abonnenter; sidste år var tallet

I vor s k r ift s e r ie er udsendt to nye bøger, C a r s te n B r e g e n h ø j: E t n o lo g is k in te r-
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v ie w te k n ik ,

og A . S tra n g e N ie ls e n : L o k a lh is t o r is k e a r k iv e r. Kort tid efter

årsmødet udkommer endvidere en heraldisk håndbog, S ven T it o A c h e n : I d e n 
t if ik a t io n

af

anonym e

v å b e n s k jo ld e ,

og sæsonen skulle bringe to eller tre

andre nyudgivelser foruden en række genoptryk af udsolgte bøger. Årets gen
optryk omfatter I ø r n P iø : F o lk e m in d e r o g t r a d it io n s fo r s k n in g , som forfatte
ren har omarbejdet og udbygget, I b K e j lb o : H is t o r is k K a r t o g r a f i, som er
ajourført, og B j a r n e S t o k lu n d : B o n d e g å r d o g b y g g e s k ik , som er optrykt
uændret. Da der vil gå nogen tid, før den nye udgave af H å n d b o g f o r d a n 
s k e lo k a lh is t o r ik e r e

kan blive en realitet, påtænker vi at udsende et fotogra

fisk optryk af 1. udgave endnu en gang; værket er stadig meget efterspurgt.
Med et salg af ca. 5000 bøger og en omsætning excl. moms på ca. 106.500
kr. (sidste år 117.500) er vort bogsalg fortsat meget stort. Boglagerets salgs
værdi er pr. 1. april 1972 opgjort til ca. 250.000 kr., en stigning på ca.
24.000 kr. Eftersom der ikke er gæld af nogen art på boglageret - alle
fremstillingsomkostninger er betalt, og der er afregnet fuldt ud med forfat
terne for alle trykte eksemplarer - repræsenterer disse 250.000 kr. en reel
reservekapital for foreningen.
I opgørelsen er hverken medregnet det danmarkshistoriske billedværk eller
lageret af ældre årgange af Fortid og Nutid.
Den længe bebudede D a n s k h is t o r is k å r s b ib lio g r a f i, som udsendes af Den
danske historiske Forening, Det kgl. Bibliotek og D H F i fællesskab, er omsi
der en realitet. Årgang 1 9 6 7 er netop udsendt, 1 9 6 8 skulle komme inden
længe. Udsendelsen administreres af D H F s ekspedition.
Den store lokalhistoriske bibliografi på amtsbasis - nu kaldet D a n s k L o k a l b ib 
li o g r a f i ( D L B ) -

som skal udgives af D H F i samarbejde med Det kgl. Bib

liotek, har udsendt en klar og udførlig vejledning til brug ved udarbejdel
sen af bibliografierne. Det egentlige bibliografiske arbejde er indledt for Ros
kilde amts vedkommende, efter at amtsrådet i indeværende finansår har bevil
get 25.000 kr. til formålet - et smukt eksempel til efterfølgelse.
Årets s o m m e rk u r s u s afholdtes på Korinth Fandbrugsskole d. 27.-30. juli under
ledelse af arkivar Viggo

Petersen og samlede 30 deltagere.

Emnet var

»Stationsbyen - et virkefelt for lokalhistorisk indsamling og registrering«.
Undervisningsministeriet, der hidtil har financieret alle vore sommerkurser,
afslog uventet vor bevillingsansøgning med henvisning til manglende midler.
Der er imidlertid håb om, at vi til efteråret kan få pengene ved efterbevilling.
Sker dette ikke, vil foreningen være 5.000 kr. fattigere og kan antagelig
ikke gennemføre noget sommerkursus til næste år.
T il p o stv æ se n e t har foreningen efter anmodning udarbejdet en fortegnelse
over historiske mærkedage 1974-83 at anvende ved forberedelsen af kom
mende frimærke-emissioner.
T il

gennemførelsen af større arrangementer ved S L A s

ju b ilæ u m

i

1974

har styrelsen overført 4.000 kr. til S F A og stillet et tilsvarende beløb i udsigt
såvel i 1973 som i 1974. Desuden har vi på grund af et udeblevet statstilskud

i
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bidraget med 2.000 kr. til S L A ’s drift og ydet S L F et beløb på 1.000 kr. til
»Lokalhistorisk Kontakt«, der nu er sluttet sammen med S L A ’s blad til
Lokalhistorisk Journal.
Med udsendelsen af bind IV er D a n m a r k . H is t o r is k b ille d b o g omsider bragt
til en heldig afslutning. Det redaktionelle arbejde har budt på mange proble
mer, og foreningen har al grund til at takke billedredaktøren, museumsdirek
tør Jørgen Paulsen, der har ydet et kolossalt arbejde, og som mere end
nogen anden har æren for det smukke værk, samt landsarkivar P. Kr. Iver
sen, der fik ideen til værket.
A f oplaget på 15.000 eksemplarer er indtil nu solgt ca. 10.000. Et forelø
bigt regnskab for salget er trykt i dette hefte. Regnskabets tal bør suppleres
med den oplysning, at vi har afregnet samtlige udgifter til trykkeri, bog
binder, forfattere m. v., også for den endnu usolgte del af oplaget. Dette
betyder, at det foreløbige overskud på ca. 260.000 kr. vil blive forøget
meget væsentligt, efterhånden som restoplaget sælges. Dette har en nettosalgsværdi på ca. 700.000 kr., og selv om der må regnes med betydelige beløb
til reklamebrochurer og annoncer, må det dog formodes, at det samlede
overskud på værket mageligt skulle kunne passere en halv million kroner.
Det kan endda blive endnu større, hvis de historiske foreninger selv vil gøre
en energisk indsats for salget. Derved kan salgsomkostningerne begrænses
stærkt.
På årsmødet har S L F og de deltagende lokalhistoriske foreninger modtaget
deres andel af det foreløbige overskud. For de historiske foreningers ved
kommende vil beløbet være 5 gange så stort som det tilskud, hvormed de
i sin tid bidrog til værkets udgivelse.
Beretningen godkendtes uden bemærkninger.
2. Kassereren aflagde å rs re g n s k a b e t

og takkede revisorerne for deres store

indsats med omlægning af regnskabet. Regnskabet godkendtes uden bemærk
ninger.
3. K o n t in g e n t e t fastsattes uændret.
4. V a lg . Olaf Olsen meddelte, at han egentlig ønskede at forlade formands
posten nu. Da Vagn Skovgaard-Petersen imidlertid har indvilget i at lade
sig opstille til formandsposten om 2 år, lovede Olaf Olsen at fortsætte
så længe. Knud Klem trak sig tilbage, og i stedet valgtes Jørgen Slettebo.
O. Bruun Jørgensen, Kr. Hald, Knud Prange og Helle Linde genvalgtes.
De øvrige medlemmer indsættes af sektionerne. Revisorerne Olav Christensen
og Ejgil Pedersen genvalgtes. Formanden takkede Knud Klem for hans man
geårige arbejde i bestyrelsen, og Knud Klem sagde tak for godt samarbejde.
5. Under eventuelt spurgte N ie ls - J ø r g e n H a n s e n , om det var muligt at udvide
D H F ’s kontorpersonale og centralisere en del af foreningernes kontorarbejde.
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Især var der behov for et kontor for Lokalhistorisk Journal. F o r m a n d e n sva
rede, at økonomien ikke tillader en udvidelse af kontoret i Hillerød nu,
men at det i høj grad må indgå i foreningens planlægning at udbygge ekspe
ditionen til et forlagskontor. K a r e n A n d e r s e n rejste spørgsmålet om årsmø
det 1973, og sagde at det var for dyrt i år. Foreningen ville være velkommen
i Frederikshavn næste år. F o r m a n d e n svarede, at mødet i år var blevet afkor
tet med en dag på grund af det høje prisniveau i Sverige. Der har været for
slag om at henlægge mødet til Lolland-Falster eller Nordvestjylland næste år.
Det vedtoges at stile mod at holde årsmødet 1973 på Lolland-Falster.
Om eftermiddagen var der byvandring i Halmstad ved antikvarie Lundborg og
amanuensis Karin Jonsson og derefter udflugt til Simlångsdalen under ledelse af
naturvårdskonsulent Ingvar Nilsson. M an så herregården Vapnö og dalen, hvor
efter udflugten afsluttedes med middag på Simlångsgården.
Søndag var der heldagsudflugt til det nordlige Halland, hvor man om formid
dagen beså gravfeltet ved Broåsen i Grimeton og Varberg slot, som forevistes af
intendent Björn Petersen. Efter frokost på Varberg slot fortsattes til A bild kirke
og Falkenberg, hvor udflugten og årsmødet sluttede, inden tog og biler kørte til
Varberg med de jyske deltagere og busserne tilbage til Halmstad med de øvrige
deltagere.
H e l le L in d e
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Driftsregnskab for året 1971/72 samt status pr. 31.3. 1972
Foreningsvirksomheden
Indtægter:

Kontingenter..............................................................
Renter......................................................................

17.639,51
1.456,86

Tilskud:

Kulturministeriet ........................................................
Dansk historisk fællesfond...........................................

13.000,00
1.100,00

Udgifter:

Tilskud til Lokalhistorisk Kontakt .............................
Tilskud til S. L. A.s arbejde........................................
Tilskud til S. L. A.s Jubilæumsudstilling........................
Årbogsprisen 1971 .....................................................
Årsmødet ..............................................
530,11
Rejser og møder iøvrigt ...........................
4.271,13
Honorarer til foreningens embedsmænd........................
Lønninger til kontoret ..............................................
Kontorudgifter .........................................................
Kursusvirksomhed.....................................................

1.000,00
2.000,00
4.000,00
3.000,00
4.801,24
5.700,00
34.705,18
11.541,17
960,76

Skriftserien:

Bogsalg (excl. moms) ..................................................
Boglager pr. 31.3.1972 .............................
58.496,00
Boglager pr. 31.3.1971 ..............................
52.810,00

106.485,86

Tilskud fra Undervisningsministeriet til fortsat udgivervirksomhed......
Tilskud fra Kulturministeriet til Danske S e g l...................
Tilskud fra S. L. A. til Lokalhistorisk Arkivarbejde...........
Trykning og indbinding...............................................
43.819,33
Reklamer ................................................................
9.372,50
Forfatterhonorarer og afregning for bøger i kommission ..
34.634,44
Redaktion og administration ......................................
4.440,13

5.686.00
4.500.00
3.000,00
4.000,00

Tidsskriftet Fortid og N utid

Abonnement og salg ..................................................
Tilskud fra Kulturministeriet til institutionsberetninger . . . .
Tilskud fra Undervisningsministeriet .............................
Trykning og indbinding .............................................
Forfatterhonorarer ...................................................
Forsendelse..............................................................

25.417,61
4.000,00
2.000,00
14.891,42
9.298,50
3.223,09
187.387,76

188.285,84
187.387,76

Driftsoverskud

...................................................................

898,08

7 7 f>

Status pr.

31.3.1971

A K T IV E R
G irokonto..................................
Sparekassen i Tølløse. Checkkonto .
........
do. - Sparekassebog ..................
do. - Sparekassebog ...................
Kassebeholdning ........................
Lagerbeholdning. Bøger ..............
Udestående fordringer ................
Tilgodehavende moms ................
Mellemregning med Historisk Årsbibliografi........... ........

31.3.1972

5.156 11
0^00

11.808,83
2.712,11
3.895,06
8.900,00
436,16
58.496,00
19.087,22
0,00
11.000,00

89.006,67

116.335,38

38.000,00
0,00
663,00
0,00
0,00
50.343,67

38.000,00
22.091,37
2.374,00
1.197,70
1.430,56
51.241,75

89.006,67

116.335,38

4.840,21

PASSIVER
Forskud fra Historisk Billedbog . . .
Skyldige omkostninger ................
Skyldig A-skat ..........................
Skyldige feriepenge ...................
Skyldig moms ...........................
Kapitalkonto .............................

Alrø, den 21. august 1972.

........
........
........
........
........
........

Undløse, den 21. august 1972

O laf Olsen

Ove Bruun Jørgensen

professor, dr. phil.
formand.

sognepræst
kasserer

Foranstående regnskab er gennemgået af underskrevne revisorer og fundet i overens
stemmelse med foreningens bogføring.
Boglageret er optaget til en ansat produktionspris og herefter nedskrevet med 30 pct.
Ved lageroptællingen har revisionen ikke medvirket. Udestående fordringer er optaget
i regnskabet på grundlag af de os forelagte optællingslister.
Tilstedeværelsen af alle øvrige opførte beholdninger er kontrolleret.
Haderslev, den 18. august 1972

Faxe Ladeplads, den 18. august 1972

Olav Christensen

Ejg il Pedersen

socialinspektør

kontorchef
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BILLEDBOG

12.12. 1967 -

3 1.7. 1972

Salg af bøger .....................................................................................
-r- direkte fremstillingsomkostninger ..............................
758.398,80

1.324.370,01

Salgsomkostninger:
Forsendelse og porto..................... .......
Annoncer og b ro ch u re r.................. .......

109.986,65
66.216,85
176.203,50

Administrationsomkostninger:
L ø n n in g e r.....................................
K o n to rh o ld ...................................
Møde- og rejseudgifter..................
Revision .......................................
Diverse .......................................
+

renteindtægter

.......
.......
.......
.......
.......

93.065,92
23.947,78
2.495,81
9.000,00
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Den ekstraordinære generalforsamling fandt sted på hotel Stavrby Skov lør
dag den 4. november 1972, kl. 14.00 med deltagelse af repræsentanter for fø l
gende museer:
Djurslands Museum, Esbjerg Museum, Falsters Minder, Fredericia Museum,
Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg, Frederiksborgmuseet, Herning Museum, Vend
syssel historiske Museum, Horsens Museum, Kalundborg Museum, Køge M u 
seum, Kunstindustrimuseet, Fangelands Museum, Fandbrugsmuseet, Musikhisto
risk Museum, Nationalmuseet, 1. afd., oplysningsafd., Odder Museum, Odense
Bys Museer, Odsherreds Folkemuseum, Orlogsmuseet, Antikvarisk Samling Ribe,
Skive Museum, Sønderborg Slot, Varde Museum, Viborg Stiftsmuseum, Værløse
Museum, Aalborg historiske Museum, Forhistorisk Museum Moesgaard samt
»Den gamle By« Aarhus.
Formanden,

museumsinspektør

Peter

Seeberg,

bød

velkommen

og

indledte

mødet med en kort orientering om udviklingen i forbindelse med revisionen af
museumsloven: Den på mødet i Halmstad vedtagne protest mod udsættelse af
lovrevisionen

med

henblik

på

flytningen af basisåret blev den 5. september

tilstillet Ministeren, og samtidig blev en kopi heraf sendt til Kommunernes
Fandsforening og Amtsrådsforeningen for også herigennem at søge støtte overfor
Ministeren. Amtsrådsforeningen har senere henvendt sig for at få yderligere
oplysninger. Den 26. september svarede Ministeren, at under henvisning til
den betydelige finanspolitiske stramning og den nedsatte kommissions ikke
færdige arbejde kunne man ikke ændre basisåret i indeværende samling, og 7.
oktober fremsattes forslaget uden ændringer.
Den 5. oktober opfordrede museumsforeningen Ministeren til at skabe mulig
heder for en ekstra dispositionssum på mindst 250.000 kr. til anvendelse for
støtte til de museer, som ved udsættelsen sættes i en særlig vanskelig situation.
På denne henvendelse har Ministeren den

19. oktober svaret, at man for

tiden undersøger mulighederne for tilvejebringelse af en sådan dispositionssum,
og at man senere vender tilbage til sagen.
1. V a lg a f d irig e n t: På formandens forslag valgtes overlæge E. Hovesen, Grenå,
til mødets dirigent. Denne takkede for valget og konstaterede mødet lovligt
indvarslet.
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Forslaget, der i forvejen var tilsendt

samtlige medlemmer, blev forelagt og vedtoges af forsamlingen, hvor

1

deltager undlod at stemme, medens de øvrige stemte for vedtagelsen.
3. V a lg t il sty re ls e n : De af styrelsen foreslåede kandidater til styrelse og sup
pleanter blev enstemmigt valgt. Styrelsen ser herefter således ud: Palle
Friis, Vendsyssel historiske Museum, Søren Gregersen, Odsherreds Folkemuseum, Mette Müller, Musikhistorisk Museum, Helge Nielsen, Køge Museum,
Niels Oxenvad, Odense Bys Museer, Vald. Smed, Odder Museum, Torben
Witt, Aalborg historiske Museum og Mogens Ørsnes, Nationalmuseets 1. afd.
Som suppleanter: Søren Mandøe Hansen, Ølgod Museum, Jørgen Jensen, N a
tionalmuseets 1. afd., J. Schou-Christensen, Kunstindustrimuseet og Ulla Thyr
ring, Herning Museum.
4. E v e n t u e lt : C h r . W a a g e p e te rs e n , Kalundborg ønskede i forbindelse med for
eningens udgivelser, at der hvert år på årsmødet blev forelagt forsamlingen
planer for indholdet af A rv og Eje, således at man havde mulighed for som
medlem

af

foreningen

at være medbestemmende og evt.

få

publiseret,

hvad man havde om de pågældende emner. Der blev påpeget, at den i §
6 fastsatte dagsorden for årsmødet er, hvad der mindst skal med, og der er
således intet i vejen for at tilføje et punkt, der hedder f. ex. »Arv og Eje«.
Dirigenten hævede mødet kl. 14.50, hvorefter Peter Seeberg takkede denne for
veludført hverv. På den afgåede styrelses vegne takkede han fordi »I så længe
har fundet Jer i os« og lovede den nye styrelse støtte fra forsamlingen.
Umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling holdt den nye styrelse
konstituerende møde og de enkelte poster blev fordelt således:
Formand: Mogens Ørsnæs, næstformand: Palle Friis, kasserer: Vald. Smed og
sekretær: Torben Witt.
De repræsentanter til forskellige udvalg og foreninger, som styrelsen udpeger
fortsætter uden ændringer.
T o rb e n

W it t

275

D K M ’s e k s t r a o r d in æ r e g e n e r a l f o r s a m li n g

L o v e

f o r

D

a n s k

k u lt u r h is t o r is k

M

u s e u m

s f o r e n in g

§

1 Foreningens navn er Dansk kulturhistorisk Museumsforening.

§

2 Foreningens formål er at varetage de kulturhistoriske museers praktiske
og økonomiske interesser og at fremme det faglige og kollegiale samarbejde
mellem museerne.

§

3 Foreningen

omfatter danske

kulturhistoriske

museer,

der ifølge

deres

vedtægter har en offentligt tilgængelig samling, som ikke er afhængig
af kommercielle interesser.
Endvidere optages institutioner, hvis arbejdsområde grænser til de kultur
historiske museers.
Optagelse sker ved almindelig afstemning på foreningens ordinære ge
neralforsamling (årsmødet) efter indstilling fra styrelsen.
§

4 Foreningen er tilsluttet Dansk historisk Fællesforening, således at ethvert
af museumsforeningens medlemmer er medlem af denne, men foreningen
bevarer iøvrigt sin fulde frihed.
Museumsforeningen

er repræsenteret i

Fællesforeningens

styrelse

med

2 medlemmer og i redaktionen af Fortid og Nutid med 1 medlem.
Foreningen kan iøvrigt med generalforsamlingens godkendelse være til
sluttet andre faglige organisationer.
§

5 Årsmødet,

der er foreningens ordinære generalforsamling,

finder sted

i løbet af august eller september måned og indkaldes med mindst

14

dages varsel.
I årsmødet kan ethvert medlem deltage med en eller flere repræsen
tanter for ledelse og styrelse.
Ved

afstemninger kan det enkelte museum -

for Nationalmuseet

de

enkelte afdelinger - kun afgive en stemme.
§

6 Årsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Nye medlemmer
3. Styrelsens beretning
4. Aflæggelse af regnskab
5. Forslag til budget
6. Forslag fra styrelse og medlemmer
7. Valg til styrelsen
8. Øvrige valg
9. Eventuelt
Forslag til punkt 6 skal være indsendt til styrelsen inden 1. juni.

§

7 På årsmødet vælges en styrelse bestående af 8 medlemmer. I styrelsen
skal være repræsentanter for
Nationalmuseet, specialmuseerne, de fagligt ledede lokalmuseer og de
styrelsesdrevne lokalmuseer.
Styrelsen vælges blandt personer knyttet til medlemsinstitutionerne.
A f styrelsen afgår efter tur 4 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde
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sted, men samme person må kun indehave styrelsespost 4 år i træk. De
4 medlemmer, der går først, dog 5 år.
§

8 På årsmødet vælges endvidere for et år ad gangen 4 suppleanter til
styrelsen repræsenterende de ovennævnte museumskategorier, samt for 4
år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Tillige

vælges den ene af foreningens to repræsentanter til

styrelsen

for Dansk historisk Fællesforening.
§

9 Styrelsen vælger selv blandt sine medlemmer formand,

næstformand,

kasserer og sekretær.
Ved stemmelighed i styrelsen har formandens stemme udslaget.
Styrelsen aflægger på årsmødet beretning for foreningens virksomhed
i det foregående år og forelægger med revisorernes eventuelle bemærk
ninger årsregnskab til godkendelse.
Foreningens regnskabsår er finansåret.
Styrelsen forelægger til godkendelse på årsmødet budget for det kom
mende år - herunder forslag til medlemskontingentets størrelse.
Styrelsen udpeger blandt fagligt uddannede museumsledere 2 medlem
mer til

Statens Lokalmuseumstilsyn

samt

blandt

personer knyttet

til

medlemsinstitutionerne 1 repræsentant til Dansk historisk Fællesforenings
styrelse og 1 repræsentant til redaktionen af Fortid og Nutid.
§ 10 Ændringer af disse love kan vedtages på en ordinær generalforsamling
(årsmødet)
eningens

med

simpel

stemmeflerhed,

såfremt

halvdelen

medlemmer er repræsenteret eller skriftligt

af

over for

for
styrel

sen har givet deres stilling til kende.
E r mødet ikke beslutningsdygtigt kan de pågældende forslag til lovæn
dringer genfremsættes på det følgende årsmøde eller på en ekstraordi
nær generalforsamling, der indkaldes med mindst
kan

da vedtages med

almindelig

stemmeflerhed

14 dages varsel, og
blandt

de mundtligt

eller skriftligt afgivne stemmer.
§ 11 Den

første

styrelse

efter

disse vedtægter vælges på

den

generalfor

samling, der vedtager vedtægterne.
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling på Stavrby Skov
den 4. november 1972.

O KOMMENTAR

De lokalhistoriske arkiver

Det er vanskeligt at sige hvor mange lokalhistoriske arkiver, der findes i
Danmark. Antallet stiger nemlig uafladeligt, og det er næppe for meget at
karakterisere udviklingen i den sidste halve snes år som: explosiv. Det varer
næppe længe før det allermeste af landet er »dækket« af lokalhistoriske arki
ver. Denne udvikling skyldes ikke blot nogle få initiativtagere i de enkelte
egne, men bevægelsen bæres frem af en bred interesse. Bag de fleste af arki
verne står en større eller mindre gruppe, der ivrigt deltager i løsningen af en
lang række arbejdsopgaver. Og det er et held, at der er mange om det. Fo r
- som Strange Nielsen flere gange gør opmærksom på i »Lokalhistoriske
Arkiver« - opgaverne er i praxis uoverkommelige. M an skal redde truede
arkivalier og fotografier, foretage et løbende indsamlingsarbejde, holde styr
på tilvæxten, ordne og registrere, vejlede besøgende på arkivet, besvare
spørgsmål og måske endda arrangere udstillinger og skrive og udsende bøger,
der bygger på de indsamlede arkivalier.
A lt dette kræver tid, evner og gå-på mod. De enkelte arkiver har i høj
grad kunnet støtte sig på Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver, som
på en række områder udfører et stort arbejde, bl. a. med en intensiv kursus
virksomhed. Alligevel er det ikke mærkeligt, hvis lokale arkivfolk ind imel
lem kan få en fornemmelse af at opgaverne er overvældende. Det er jo nor
malt kun (en del af) fritiden, man kan investere i arkivsagen.
Lederen af Lokalhistorisk Samling i Hammel, Arne Gammelgaard, skrev
for nogle år siden en god kronik i Lokalhistorisk Journal. Han opregnede her
de mange store opgaver arkiverne har og sukkede: »jeg har skoen på, og den
klemmer lidt af og til«. »Hvis den brede folkelige interesse skal fastholdes,
må vi have kvalificeret hjælp, og vi må være parate til at modtage den«.
Arne Gammelgaard foreslår derfor at hver af de lokalhistoriske samlinger
mindst en gang om året får besøg af en dertil bemyndiget og forpligtet arkiv
mand og dito museumsmand. »Hvis vi skal løse vor del af opgaven med at
bevare og forbedre det lokale miljø, må vi have en anderledes opbakning fra
fagfolkene, end vi er vant til, men vi skal gøre os fortjent til den«.
Det er tanker som kan kombineres med de idéer Bernhardt Jensen tidligere
har fremsat i Fortid og Nutid. Udgangspunktet var her, at de store kommu
ner burde oprette kommunale arkiver i koordination med egnsarkivernes
opgaver. Formen for samarbejdet mellem disse arkivtyper måtte afhænge af
de lokale forhold. Arkiverne ville blive kraftcentre for det lokalhistoriske
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arbejde og de fast ansatte arkivarer kunne gå ind i et bredt lokalhistorisk
samarbejde.
Den samme tankegang har fået en anden formulering af Vagn Dybdahl.
I »Lad os afskaffe Lokalhistorien« skriver han, at afholdelse af kurser, etab
lering af studiegrupper og publiceringsvirksomhed kræver professionel bi
stand. M an kan ikke regne med at den frivillige arbejdskraft kan overkomme
hele arbejdet, men mange steder skulle det være muligt for kommunerne at
ansætte en stadshistoriker.
Lad os et øjeblik se på de danske museers udvikling. De er næsten alle
oprettede af ivrige privatfolk, drevet for egne midler (eller meget beskedne
tilskud) og efterhånden fyldt med materiale, som dygtige og ihærdige amatø
rer indsamlede, udgravede eller optegnede. I dag har vi et helt system af
statsunderstøttede museer, landsdelsmuseer, indkøbskonti, konsulenthjælp og
fast ansat personale. Museumssagens pionerer kunne næppe have forestillet
sig denne udvikling.
Jeg har ved flere lejligheder hævdet, at som det er gået museerne (og
iøvrigt også folkebibliotekerne), sådan ville det også før eller siden gå de
lokalhistoriske arkiver. Skeptikere har rystet på hovedet, men nu synes ud
viklingen at være i skred. Begyndelsen blev gjort i Søllerød kommune, hvor
det lokalhistoriske arbejde jo trives usædvanlig godt. I 1973 blev der oprettet
en stilling som leder af kommunens museum. M en det er en lidt usædvanlig
museumsstilling. Museet skal nemlig fungere som en lokalhistorisk central,
der foruden genstande tillige skal arbejde med billeder, kort, båndoptagelser,
films og arkivalier og som skal være samlende organ i arbejdet med belys
ning af kommunens historie samt tjene som et lokalhistorisk oplysningskontor
for borgerne. I 1974 var det »Aalborg som viste vej«, idet man annonce
rede efter en historiker til en ny stilling som leder af »Lokalhistorisk A rkiv
for Aalborg Kommune«. Og et par måneder senere kunne Esbjerg opslå en
stilling som leder af sit byhistoriske arkiv. Der er nu sat en udvikling i gang
som kan sinkes af økonomiske problemer, men som ikke kan standses. For
der foreligger både et behov og en folkelig baggrund.
M en i glæden over dette må man - for at citere Bernhardt Jensen - huske
at fastholde og yderligere stimulere de frivillige kræfter som her gør en
pionérindsats. »Her kræves der en balancekunst og et godt samarbejde for
at få det rette udbytte«. I den forbindelse er det nok værd at mærke sig, at
stillingen i Esbjerg stod åben for ansøgere med kvalifikationer på magister
niveau, enten erhvervet ved embedsexamen e lle r dokumenteret ved anden
uddannelse eller indsats.
N u - i oktober 1974 - holder Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver
sit 25 års jubilæum. Der er god grund til at fejre dagen og ønske til lykke,
for arkivsagen er i en frugtbar og lovende væxt.
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Folketællingen 1801
AF
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B e f o lk n in g s t a lle t p å F u r m e re e n d f o r d o b le d e s f r a 1801

t il 1 8 3 4 -

if ø lg e fo lk e tæ llin g e r n e . Å r s a g e n h e r t il k a n væ re et s tig e n d e fø d s e ls ta l,
en fa ld e n d e d ø d e lig h e d , e lle r d e r k a n væ re f e j l v e d k ild e m a t e r ia le t .
M an
lig ,

h a r h id t il an set fo lk e t æ llin g e n f r a 1801 f o r a t væ re re t p å lid e 
m en

gennem

k o n tr o lm a te r ia le ,

en

n ø je

a n a ly s e

fø rs t

og

fr e m m e s t

af

tæ llin g e n

og

k ir k e b ø g e r n e ,

af

f o r s k e llig t

p å v is e r

a d ju n k t

Benny Brinch, S k å r u p , at d e tte ik k e e r t ilfæ ld e t f o r F u r s v e d k o m 
m e n d e . T æ llin g e n a n g iv e r 3 9 8 in d b y g g e r e i 1 8 0 1 , m e n d e t v ir k e lig e
ta l m å h a v e lig g e t o m k r in g 6 0 0 ! D e r m a n g le r isæ r h u s m æ n d , k v in d e r
o g b ø rn , o g d isse »s y s te m a tis k e « f e j l g iv e r a n le d n in g t il at fr y g te , at
1 8 0 1 -tæ llin g e n i a lm in d e lig h e d e r b e h æ fte t m e d s to re m a n g le r.
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Det kan måske virke overdrevent at benævne en artikel »folketællingen
1801« uden angivelse af begrænsninger, når det af det følgende vil fremgå,
at der kun er tale om en kontrol af folketællingen 1801 på øen Fu r i L im 
fjorden. Når denne titel alligevel er valgt, skyldes det følgende:
1.

Den anvendte metode er ikke speciel for Fur, men kan også bruges ved
tilsvarende undersøgelser af andre sogne.

2.

En case study som denne kan siges at have generel karakter, når alment
accepterede påstande kan modbevises ud fra denne.

Et aspekt, der rejser sig i forbindelse med en undersøgelse af folketællingen
1801 på basis af et eneste sogn, fremgår af Birgitta Odéns tanker om for
holdet mellem den statistiske helhed og de enkelte elementer heri. Odén
der er kendt for sit arbejde med metodiske problemer ved anvendelse af
historisk-statistisk materiale mener, at det centrale spørgsmål er, om kildekri
tikken skal rette sig mod den statistiske helhed i sig selv, eller om den skal
koncentrere sig om de enkelte tal. Ved at være opmærksom på proble
merne omkring oplysningernes rigtighed for hvert enkelt af tallene i helhe
den opstår en fare for, at den pågældende kildes værdi som masseiagttagelse
18*

280

B e n n y B rin c h

skal gå tabt ved en sådan detailkontrol, da detailkontrollen fører direkte
over i personal- og lokalhistorie1.
Herimod kan man indvende, at en folketællings værdi som masseiagttagelse
ikke går tabt ved en stikprøvekotrol i detail af forskellige sognes folketællin
ger i stedet for en generel kritik af folketællingen. Undersøgelsen af folketæl
lingen på Fu r 1801 har ganske vist mange berøringspunkter med personal
historie. M en sammenholdes denne undersøgelse med tilsvarende undersøgel
ser af andre sogne, der tilsammen kan udgøre et repræsentativt udsnit af
samtlige folketællinger 1801, kan man næppe sige, at værdien af folketællin
gen 1801 undersøgt på denne måde har tabt sit præg af masseiagttagelse.

P r o b le m

s t illin g

M an kan ikke sige, at Fu r sogn er tilfældig udvalgt, så undersøgelsen gør
intet krav på repræsentativitet i sig selv. Fu r blev udvalgt på grund af en
meget markant stigning i folketallet fra 398 i 1801 til 822 i 1834 ifølge folke
tællingslisterne.
Dette er mere end en fordobling af folketallet på 33 år. Kun 18 sogne har
i samme tidsrum ifølge folketællingslisterne haft mere end en fordobling af
folketallet ud af henved 2000 sogne i datidens Danmark2.
Det indlysende spørgsmål er nu: hvad skyldes denne kraftige befolknings
vækst?
I international historisk-demografisk forskning har man beskæftiget sig
meget med den pludselige, fælleseuropæiske befolkningsvækst efter slutnin
gen af det 18. århundrede. Befolkningsvæksten var især kraftig i England og
sammenfaldende med den industrielle revolution. Netop dette sammenfald
har medført en livlig debat om sammenhængen mellem den økonomiske vækst
og befolkningsvæksten. Denne debat er i de senere år ført på basis af detaillerede undersøgelser af bl. a. sogne, idet man til forskel fra tidligere har
indset værdien af at gå til urmaterialet frem for til trykte landsomfattende
statistikker3.
Der kan tænkes tre årsager til et kildemateriales angivelse af en stærk
befolkningsvækst, som der er tilfældet for Furs vedkommende:
1.

En stigning i fødselskvotienten

2.

Et fald i dødskvotienten

3.

Fejl i kildematerialet

De to første punkter skal ikke undersøges i denne forbindelse4. Det sidste
punkt skal især dreje sig om en vurdering af folketællingen 1801. Det er her
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relevant at påpege, at en meget stor del af den engelske debat har sin bag
grund i, at man ikke har været klar over kildematerialets mangelfuldhed.
Vidt forskellige tolkninger af det samme materiale har derfor været mulige.

K o n t r o l m

a t e r i a l e

For at kontrollere en folketælling må andre kilder inddrages. I den forelig
gende undersøgelse er næsten samtlige relevante kilder anvendt. Især er
lægdsruller , matrikelfortegnelser og frem for alt kirkebøger blevet brugt.
Kirkebøgernes oplysninger står i nøje forbindelse med folketællingernes op
lysninger. M an kan vel tale om et komplementært forhold mellem de to
kildetyper, idet folketællingerne kan betragtes som øjebliksbilleder af den
løbende udvikling, kirkebøgerne er udtryk for. Disse to kildetyper kan alt
så bruges til gensidig kontrol. Men man må have for øje, at en sådan
gensidig kontrol højst kan vise, at de to kilder er i overensstemmelse med
hinanden. Hvis der var systematiske fejl af samme art i de to kilder, ville
vi ikke kunne afdække fejlene. M an kunne for eksempel tænke sig, at tiggere
hverken blev registreret i folketællinger eller kirkebøger. Gustav Bang har
vist for det 17. århundredes vedkommende, at tiggere ikke konsekvent blev
indført i kirkebøgerne''. De tilhørte jo ikke menigheden. M en hvis folketæl
lingerne og kirkebøgerne ikke er i overensstemmelse med hinanden, kan man
derimod sige, at en eller begge kilder er ukorrekte. Da sagen nu drejer
sig om en kontrol af folketællingen 1801, skal kirkebøgerne som kontrolmateriale behandles særlig udførligt.

K i r k e b ø g e r 6

En kirkebog kan defineres som en samling af registre over de kirkelige
handlinger, som præsten i et sogn har foretaget, samt fortegnelser i tilslut
ning til disse registre. En kirkebog kan med andre ord indeholde blandt an
det navne og datoer på fødte, døbte, døde, begravede, viede, konfirme
rede samt til- og afgang for sognet.
Således omtaler missiverne af 20. maj 1645 og 17. maj 1646, der gav
præsterne pligt til at føre kirkebøger, udtrykkeligt registre over fødte og
døde. Alligevel er det mest almindeligt i det 17. og 18. århundrede, at kun
dåbs- og begravelsesdagen anførtes i kirkebogen. I Fu r sogns kirkebøger er
før 1811 kun dåbs- og begravelsesdag angivet. I 1812 begyndte man at an
give dødsdag o g i 1813 også fødselsdag.
Ved dåbstilførslerne er faderens navn altid anført, mens moderens ofte er
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udeladt. F o r Furs vedkommende angives både moderens og faderens navn
fra 1808. Moderens navn fremgår af introduktionsdatoen, der står efter den
egentlige dåbsregistrering. Introduktionen var ved reskriptet af 22-11-1754
gjort frivillig, men blev altså bibeholdt på Fu r7. Fø r 1808 angives kun fade
rens navn. I det hele taget er Furs kirkebog 1808-1812 ført mere grundigt
og systematisk end det tidligere var tilfældet. Det skyldes antagelig præsteskiftet 18068.
Fø r dåbsforordningen af 30. maj 1828 skulle dåben ske i kirken så vidt
muligt første søndag efter fødselen, og hjemmedåb var kun tilladt i yderste
nødsfald. Alligevel var hjemmedåb blevet almindeligt9. På Fur var hjemme
dåb det almindelige efter 1801. Det har betydning at pointere dette, da hjem
medåb må antages at være foregået kort tid efter fødselen10. Derved blev
næsten alle fødsler optegnet i dåbslisten. Oprindelsen til hjemmedåb har væ
ret, at det måske hastede med at få et svageligt barn døbt.
Ved tilførsler om begravelser er den afdødes alder ikke altid angivet. Men
hvis den er angivet, kan den være meget unøjagtig. Et forsøg på at under
søge hvor mange af de talte personer ved folketællingen 1787 på Fur, der
var døde i tidsrummet 1787-1801, mislykkedes fuldstændigt, hovedsageligt
fordi aldersangivelserne var så upræcise ved begravelseslisterne, at kun per
soner med meget karakteristiske navne kunne identificeres med sikkerhed.
Ved forordningen af 13. januar 1736 indførtes konfirmation, men der
blev ikke bestemt noget om registreringen af de konfirmerede. Lister over
konfirmerede på Fu r findes først efter 1813 i kirkebogen.
Ofte er der i kirkebøgerne særlige tilførsler om trolovelse. A f og til er kun
trolovelsen, men ikke den påfølgende vielse registreret. Trolovelsen blev af
skaffet som særlig ceremoni 1799. Efter den tid er der ofte ført særlige
lister over indskrivning til ægteskab med angivelse af forlovere. M ed hensyn
til Fu r angaves frem til 1808 de viedes navne og som oftest kun ét stednavn,
der i de fleste tilfælde angav parrets fremtidige tilholdssted. Sådanne perso
ner kan være svære at identificere. Efter 1808 angaves begge de viedes
hjemsted. Først fra 1813 angaves også de viedes alder.
Der findes ingen tilgængelige undersøgelser af kirkebøgers pålidelighed
som helhed. Den almindelige vurdering er, at som de er ført før 1814, udgør
de en kildegruppe af højst forskellig værdi. Huller i indførslerne er næsten
uundgåelige. Sygdom og bortrejse kan have hindret præster i at føre bøger
ne. Der kan også være lakuner i tidsrummet mellem en præsts død og hans
efterfølgers ankomst. Nogle kirkebøger giver undertiden indtryk af, at de er
ført efter hukommelsen for et længere tidsrum under et. Præsten på Fur tog
sig en kapellan af svaghedsgrunde i 1786. Dette synes dog ikke at have sat
sig spor i kirkebogsførelsen. På Fu r havde man præsteskifte to gange i perio-
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den 1801-1834, nemlig 1806 og 182711. Det første skifte synes ikke at
have haft nogen ugunstig indflydelse på kirkebogens førelse. Præsten døde
3-9-1806, men denne dato markerer ikke noget skift i kirkebogens hånd
skrift. Antagelig har kapellanen, der nævnes ved folketællingen 1801, ført
kirkebogen i en årrække før præstens død. Men der ses to forskellige hånd
skrifter, hvilket må betyde, at præsten og kapellanen har skiftedes til at føre
kirkebogen. Derimod afspejles skiftet 1827 meget tydeligt i førelsen af til
og afgangslisterne, der herefter er blevet forsømt i udstrakt grad.
Danske

kancelli

indgav

en forestilling om

en reform

af kirkebogs

førelsen 20-2-1811. Dette førte til reskriptet af 11-12-1812, hvorved de
skematiske kirkebøger indførtes. I forbindelse hermed blev indføjet skemaer
for sognets til- og afgang i kirkebøgerne12. Tidligere var det fuldstændig
overladt til præsten, hvorledes han ville føre kirkebøgerne.
Nu kom der særlige afsnit til fødte, døde og konfirmerede af hvert køn
og til vielse. Desuden skulle kirkebogen føres i to ligelydende eksemplarer,
det ene af præsten og det andet af degnen. Der var ikke angivet nogen dato
for, hvornår de nye kirkebøger skulle tages i brug. Derfor påbegyndtes ord
ningen til forskellig tid, men de fleste begyndte 181413. På Fu r begyndtes
1813.
Ikke alt ved reformen var lige vellykket. Da listerne over til- og afgang
ikke havde nogen betydning for kirkebogens egentlige formål, optegnelsen af
kirkelige handlinger, blev de forsømt14. Fo r Furs vedkommende er listerne
ført fra 1813, men de er af højst forskellig værdi fra år til år. Den 24. maj
1822 kom en forordning, der indskærpede førelsen af disse lister. M en kun
tyende, inderster og løsgængere skulle registreres. Reskriptet af 1812 omfat
tede alle15.
Dåbsforordningen af 30. maj 1828 beordrede, at enhver barnefødsel skul
le anmeldes inden 8 dage til degnen, der straks skulle indføre en sådan an
meldelse i det eksemplar af kirkebogen, han førte. Derefter skulle han hver
uge meddele sognepræsten disse anmeldelser. Heraf kan man vel slutte, at
det har været et problem at få registreret børn, der døde før dåben. Dette
fremgår også af de gentagne kancellicirkulærer om jordemoderens pligt til at
anmeldte dødfødsler, som hun medvirkede ved. Jordemoderen skulle betale
en bøde, hvis dette ikke blev overholdt16.
Det fremgår af de foregående kommentarer, at Fu r sogns kirkebøger må
anses for at være bedre end gennemsnittet på mange områder. Fø r 1808
har de dog væsentlige svagheder på grund af de sparsomme oplysninger, der
vanskeliggør identifikationer. Dette er en kvalitativ konklusion baseret på
de ydre omstændigheder. Det må være påkrævet at undersøge kvantitativt,
om kirkebøgerne har væsentlige mangler.
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E n sådan kontrol kan ske ved at sammenligne kirkebogsindførslerne med
folketællingerne. F o r at undgå problemer med, at alt for mange tilvandrede
personer forstyrrer billedet, undersøges kun børn under 15 år i de to folke
tællingsår. Det viser sig da, at samtlige børn i denne aldersgruppe ved folke
tællingen 1834 genfindes som fødte i Furs kirkebøger. Dette harmonerer med,
at reformen 1812 må have medført en forbedring af tilførslerne af fødte.
Ved en tilsvarende undersøgelse med folketællingen

1801, lægdsrullerne

1800 og 1801 som kontrol fandtes 12 børn, hvis dåb ikke kunne findes i kir
kebogen. Heraf kunne de 5 bestemmes som tjenestefolk ud fra folketællingen.
Mindstealderen for disse var 8 år. Det kan derfor ikke udelukkes, at en del
af børnene slet ikke er født på Fur. M en de 7 resterende kan ikke bort
forklares og må tages som bevis på, at kirkebogens dåbstilførsler før 1801
ikke har været fuldstændige.
Endvidere er dødslisterne 1787-1801 undersøgt for børn, der efter alders
opgivelsen skulle være født i samme tidsrum. Der fandtes kun 2 børn, der
ikke var døbte. Da de havde samme fader, kunne det tænkes, at de var til
flyttede sammen med deres forældre.
De dødfødte repræsenterer et særligt problem. På intet tidspunkt registre
res de konsekvent. Der er eksempler på, at de kun registreres som fødte eller
døde, men til tider registreres de begge steder. I de fleste tilfælde er det såle
des muligt at korrigere både fødsels- og dødslisterne. Men det kan påvises,
at i hvert fald 4 dødfødte hverken er registreret i fødsels- eller dødslisterne.
Dette fremgår af en særlig liste i kirkebogen »Indberetning om dødfødte
børn« (1816-1830), der er ført på basis af jordemoderens arbejde.
Indførslerne for vielser er også blevet kontrollerede. A lle ægtepars vielser
for perioden 1801-1834 blev eftersporet. Langt de fleste ægtepars vielses
dato blev fundet. De resterende kunne ikke positivt bevises at være blevet
viet på Fur.
Furs kirkebøger for perioden 1801-1834 har således haft fejl, men når
der ses bort fra til- og afgangslisterne, er dette uden betydning for helheds
indtrykket. I hovedsagen må de angivne døbte og begravede give et korrekt
billede af de virkelige forhold. Stort set det samme gælder antallet af viel
ser. Det vigtigste må være, at kirkebøgerne kan anvendes på tilfredsstillende
måde som kontrol af folketællingen 1801.

Folketællinger i almindelighed
En folketælling før 1845 giver oplysning om en persons fulde navn, stilling
i familien, alder, civilstand og erhverv. Først fra og med folketællingen
1845 angives også fødested17.
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Det er den almindelige opfattelse, at folketællingerne 1769 og 1787 er
upålidelige. Derimod hersker der bred enighed om, at folketællingen 1801
i det store og hele må anses for pålidelig med hensyn til de egentlige demo
grafiske oplysninger, såsom folketallets størrelse. Det samme gælder i endnu
højere grad folketællingen 183418.
Som årsag til 1801-tællingens større pålidelighed anføres i litteraturen føl
gende argumenter:
1.

Tællingstidspunktet var den 1. februar mod tidligere den 1. juli. Om vin
teren må befolkningsbevægelser have haft mindst omfang.

2.

Man havde større erfaring i 1801 med hensyn til listernes udfyldning.

3.

Befolkningen var nu vænnet til, at folketællinger ikke medførte skatte
udskrivninger.

4.

Hverken i samtidig eller senere litteratur er der nogen antydning af, at
tællingen skulle have været ufuldstændig19.

Disse argumenter har den fælles svaghed, at de er af ræsonnerende art uden
egentlig basis i de relevante kilder, folketællingslisterne. Argumenterne vir
ker derfor ikke umiddelbart overbevisende. Især de tre sidste argumenter
synes at stå svagt.
Tællingen 1801 omfattede »alle og enhver, af hvad stand de være måtte,
såvel indfødte som fremmede, der på den bestemte dag opholde sig her i
riget, samt de indfødte, der vel kunne være på rejser, men hvorom det vides,
at de enten her have deres sædvanlige opholdssted, eller at de også agte sig
tilbage for her at etablere sig«20.
Om tællingen 1834 hedder det, at »alle såvel indlændinge som udlændinge
medtages, af hvad stand, køn og alder de ere, og hvad enten de høre til
familien eller ikke, når de kun ej have deres faste hjem et andet sted i Dan
mark«21.
Princippet for tællingerne 1801 og 1834 er således mere omfattende end
både de jure princippet og de facto princippet. M an tilstræbte tilsyneladende
det første princip. Senere gik man over til at anvende de fakto princip
pet22.
I øvrigt kan tællingerne sammenlignes umiddelbart, da de forskellige ru
brikker kun adskiller sig lidt fra hinanden, og i realiteten indeholder de
samme oplysninger23. A t tællingstidspunktet i

1834 var den 18. februar

kan næppe have haft betydning.
I en besvarelse af Aarhus Universitets prisopgave i historie for året 1968
har Jørgen E lk lit undersøgt de metodiske problemer ved anvendelse af mo
derne databehandling til at analysere det bevarede materiale fra folketæl
lingen 1845. Elklits overvejelser har også gyldighed for de tidligere folke-
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tællinger. Jørgen E lk lit påpeger, at det altid vil være meget væsentligt at un
dersøge indsamlingsprocedurerne, som har frembragt det materiale, man øn
sker at benytte24. Dette synes kun at blive overfladisk berørt i de fleste
værker, der tager stilling til folketællingernes kildeværdi. Tilsyneladende har
kun E lk lit forsøgt at vurdere en folketælling ved at gå til urmaterialet,
i hvert fald når det drejer sig om værker med demografisk sigte.
Dette får betydning ved vurderingen af folketællingerne 1801 og 1834,
da de adskiller sig på et meget væsentligt punkt med hensyn til indsamlings
proceduren. Ved folketællingen 1801 blev husstandsoverhovederne indkaldt
fra prædikestolen til at møde hos præsten for at de og deres familier kunne
optegnes. På landet blev dette udstrakt over flere efterfølgende søndage om
nødvendigt. I 1834 skulle befolkningen ikke længere indkaldes for præsten.
Tællingen blev iværksat af skolelærerne, der hver gik fra sted til sted i sit
distrikt. Endvidere fortsatte man uafbrudt hver følgende dag efter tællings
dagen. Desuden blev der for første gang sammen med folketællingslisterne
omdelt regler til vejledning25.
Den første metode forudsætter, at beboerne mødte op i kirken, og at hus
standsoverhovederne kom til tællingen. Dette må medføre en stor usikkerhed.
Metoden i 1834 lider af den svaghed, at der ingen garanti er for, at skole
læreren orkede at gå rundt til alle i vinterkulden. Denne mulighed begræn
ses dog stærkt af, at præsten stadig havde overopsyn med tællingen26.

Folketællingen 1801 på Fur
I det følgende redegøres for den konkrete kontrol af folketællingen 1801
på Fu r ved hjælp af kirkebøger, lægdsruller, matrikelfortegnelser og folke
tællingerne 1787 og 1834.
En grov sammenligning af husstande ved folketællingen 1787 med hus
stande 1801 giver til resultat, at der kan påvises stort set lige mange hus
stande i hver lokalitet taget for sig på Fu r ved de to tællinger27. Det be
mærkes, at folketællingen 1787 må have en anden definition på gård end
folketællingen 1801, idet et hus med jord 1801 i flere tilfælde kan identifi
ceres med en gård i 1787.
Hvis man på den anden side med udgangspunkt i folketallet 1787, der
er 410 ifølge folketællingen, regner frem til den 1. februar 1801 ved at adde
re fødte og subtrahere døde i det mellemliggende tidsrum, kommer man til
resultatet 40328. Dette resultat er i meget fin overensstemmelse med folke
tællingsresultatet 1801 på 398 beboere. Der er altså påvist en overensstem
melse mellem de to folketællinger ved to forskellige metoder. Spørgsmålet
er nu, om dette kan stå for en nærmere prøvelse.
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[

Det første indicium på, atfolketællingen
i

menligning med huse

og gårde

1801 er mangelfuld, fås ved sam-

anført på udskiftningskortets beboerliste29.

Udskiftningen blev antagelig gennemført i løbet af et par år, 1802-1803
i

som angivet på kortet. Dette bekræftes af, at med et par enkelte undtagelser
kunne alle husstandsoverhoveder nævnt ved folketællingen 1801 genfindes

I

på udskiftningskortet.
Forskellene i angivelsen af gårdenes antal i tabel 1 skyldes især, at folke-

J

tællingerne har angivet ejendomme som gårde, der på udskiftningskortet ikke
har haft over 1 tønde hartkorn. 1805-ejendomstællingens lidt færre antal
huse end udskiftningskortets kan skyldes sammenlægninger30. A lt dette er

3

dog mindre væsentligt i forhold til den store forskel i angivelsen af huse

1

ved folketællingerne på den ene side og ejendomsopgørelserne på den anden

2

side.
Tabel 7. Sammenligning af gårde og huse ved forskellige opgørelser.
gärde

huse

i alt

Folketællingen

178 7

.................... .........

67

42

109

Folketællingen

1801

.................... .........

67

36

103

............. .........

63

68

130

.........................

64

63

127

Udskiftning

1 80 2 -1 8 0 3

Ejendomstælling

1805

Kilde: Bilag 1 og G. Begtrup s. 261 (jvf. note 33).

Denne forskel kan dog forklares ved udflytningerne, der skete i forbindelse
med udskiftningen. I 1805 angaves at være 20 udflyttede gårde31. Husmands
paragraffen i forordningen af 23. april 1781, der angik udskiftning og ud
flytning, fik netop til følge, at mange husmænd fik jord i forbindelse med
udskiftningen. Mange fik jord, hvor de udflyttede gårde tidligere havde haft
tofter, haver og lignende32. Dette har sikkert også spillet en rolle for Furs
,v

vedkommende. Men mindst 20 husmænd på udskiftningskortets beboerliste

A

kan på ingen måde identificeres med personer fra folketællingen. M ed mindre
disse husmænd er indvandret i perioden 1801-1803, hvad der må anses for
helt usandsynligt, når det drejer sig om så mange, skal dette tolkes som fejl

,/

ved folketællingen. Dette bekræftes af, at det er sandsynliggjort, at 19 af
disse husmænd er nævnt før tidspunktet for folketællingen 1801 i kirkebo
gen eller lægdsrullen 1800. På grund af identifikationsvanskeligheder kan

,b

det ikke afgøres helt sikkert, hvor mange der er nævnt33.
På folketællingstidspunktet har de fleste af disse husmænd antagelig været

ni

inderster eller indsiddere. Dette sluttes af en opgørelse 3-1-1803, der nævner
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40 husmænd, hvilket er i god overensstemmelse med antallet af folketællin
gens husmænd34.
Disse husmænds fraværelse ved folketællingen 1801 giver begrundelse for
en nøjere kontrol. En sådan er blevet foretaget ved følgende fremgangsmå
de: Kartotekskort blev udskrevet for samtlige personer, der nævnes ved
folketællingerne 1787, 1801 og 1834. Under hensyntagen til de meget usikre
aldersangivelser for begravede i perioden

1787-1801, blev de personer

skilt fra, som kunne have overlevet til folketællingen 1801. Endvidere blev
der udskrevet kartotekskort for fødte og viede i perioden 1787-1801, som
ikke var nævnt ved tællingen 1801, og som ikke fandtes i begravelseslisterne.
Samtlige oplysninger, som fandtes i kirkebøgerne i perioden 1787-1834
blev påført disse kartotekskort. Hvis dette ikke var muligt, blev der udskrevet
særskilte kort. Desuden blev oplysninger fra lægdsruller, udskiftningskort og
forskellige matrikelfortegnelser påført kortene. Selv om denne metode sik
rer en høj grad af pålidelige identifikationer, skal det siges, at især de almin
deligste navne har voldt besvær. Men det er tilstræbt kun at medtage de per
soner, hvor sikkerheden, nødvendigvis ud fra et subjektivt skøn, har været til
fredsstillende (se bilag 3).
Hovedprincippet ved undersøgelsen har været, at hvis en person er nævnt
både før og efter folketællingen 1801 uden at være talt, må vedkommende
være blevet glemt. Dog således at meget gamle, der er fundet i begravelses
listerne efter 1801 uden at være fundet også før 1801, er taget med ud fra
den betragtning, at de næppe kan være tilvandret i de umiddelbart foregå
ende år. Dette princip tager ikke hensyn til midlertidigt fravær, men da dette
kan anses for at være af begrænset omfang ifølge en undersøgelse af vandrin
ger, er der set bort fra dette35. I øvrigt findes ingen mulighed for at kontrol
lere et kortvarigt fravær.
Med hensyn til folketællingen 1834 kunne ingen forglemmelser påvises.
A lle fødte i perioden 1801-1834, der ikke var nævnt 1834, kunne forklares
fraværende 1834 eller døde forinden. Således manglede kun 12 af perso
nerne i lægdsrullen 1834 ved folketællingen. Deres alder varierede mellem
15 og 27 år. Det må antagelig betyde, at de simpelthen har været fraværende
på folketællingstidspunktet.
Denne metode lider af åbenlyse mangler. Først og fremmest vil tjeneste
folk unddrage sig kontrol, da de ikke optræder i ret mange af de oven
nævnte kilder. Dette gælder især kvinder, da en del mandlige tjenestefolk
vil kunne findes i lægdsrullerne. Desuden vil alle, der er glemt ved folke
tællingen 1787 og har overlevet til

1801, næppe blive fundet ved den

skitserede metode. Det fundne antal manglende personer kan altså ud fra
dette synspunkt anses for et minimumstal. Men på grund af de store identi-

1
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fikationsvanskeligheder vil måske for mange personer blive registreret som
1

manglende i 1801. En anden ukontrollerbar fejlmulighed er vandringernes
omfang. En del af de manglende i 1801 kunne tænkes at være midlertidig
fraværende og derfor ikke talt. Men som tidligere omtalt har vandringer næp-

\

pe haft noget stort omfang.
Aldersgruppen 0-14 år må antages at være mindst påvirket af disse fejl
muligheder. Alligevel er der i denne aldersgruppe fundet 60 manglende. 34

5

af disse var i alderen 0-4 år. Det bemærkes, at gruppen af talte 1801 i denne

j

aldersklasse kun udgjorde 3 236. I øvrigt er det et generelt fænomen, at
spædbørn ikke tælles i fuldt omfang ved folketællinger37. Det kan således

2

i

slås fast, at det ikke kun er identifikationsvanskeligheder, der er årsag til en
tilsyneladende underregistrering 1801.
Tabel 2. Børn døbt 1.7.1787 til 1.2.1801, der ikke er fundet begravede før 1.2.1801
og ikke talt 1801.
Fader talt
1801

1794-1801

drenge

I alt

5

10

1

16

..................

16

7

1

24

...............

2

5

3

10

..................

4

4

2

10

I alt ....................................

27

26

1787-1793

drenge
piger

A

Fader dod
for 1801

..............

piger

1

Fader ikke
talt 1801

7

60

Kilde: Kirkebogen 1787-1801 og folketællingen 1801.

Opdelingen i de to perioder i tabel 2 skyldes ønsket om at kunne betragte
b

den gruppe, der ikke kan have været ude at tjene, nemlig 0-6 årige. For

b

denne gruppes vedkommende gør altså ingen af de tidligere nævnte fejlmu
ligheder sig gældende. Det er dermed uden for al tvivl, at der er fejl ved
folketællingen. De 25 af de børn, hvis fader ikke er talt, er børn af de tid

il

ligere omtalte husmænd. De børn, hvis fædre er talte, fordeler sig jævnt på
gårdmandsfamilier og husmandsfamilier med henholdsvis 16 og 12 børn. Det

is

er påfaldende, at der er så forholdsvis mange piger af talte fædre, der er

d

blevet glemt i den yngste gruppe. Der er altså tale om en underregistrering af

d

børn i det hele taget, men således at der er overvægt til piger i de yngste

Iß

aldersklasser.
En anden gruppe, nemlig mænd i lægdsrullen 1800, kan give et ret sik

id

kert bevis for mangler ved folketællingen (tabel 3). Identifikationsgraden for

ib

disse mænd med folketællingens mænd er meget stor, fordi lægdsrullen

iß

angiver både fader, fødested og alder.

290

B e n n y B r in c h
Tabel 3. Mænd i lægdsrullen 12.11.1800.
Udskrevet 1801
født på
andre
Fur

Hjemme 1801
født på
andre
Fur

I alt

Talt 1801 ...................

21

1

108

1

131

Ikke talt 1801 ............

14

0

37

5

56

I alt ..........................

35

1

144

6

187

Anm.: Ved udskrevet forstås dels de, der er udkommanderet på sessionstids
punktet og dels de, der skulle udkommanderes i 1801. Flest mulige fra lægds
rullen er søgt identificeret med folketællingens mænd, således at opgørelserne
for ikke-talte er minimumstal. 5 personer fra lægdsrullen er ikke medregnet,
idet de har forladt lægdet før folketællingen.
Der er relativt flere glemte blandt de udskrevne end blandt de hjemmevæ
rende, som man kunne forvente. A lle burde være talt ifølge folketællingsreg
lerne. I øvrigt er der talt 5 mand 1801, der i lægdsrullen angaves at være
med fregatten St. Thomas. A f de ikke talte angaves 4 ligeledes at være med
St. Thomas. Der er altså ikke nogen konsekvens i udeladelserne.
Tallene for de udensogns fødte er for små til at slutte noget sikkert, selv
om de bekræfter en formodning om, at sådanne personer i særlig grad er
blevet glemt. A lt i alt er der ved hjælp af lægdsrullen 1800 fundet mindst
56 manglende mænd ved folketællingen 1801.
Denne detaillerede undersøgelse af forholdene på Fu r omkring 1800 har
vist, at 185 navngivne personer ikke er blevet talt ved folketællingen 180138.
Aldersfordelingen af disse 185 personer fremgår af tabellen i bilag 4. Det
rigtige antal manglende er sandsynligvis højere, idet for eksempel næppe alle
kvinder er fundet (jvf. bilag 4). M an kan derfor regne med henved 200
glemte personer ved tællingen og 398 talte, hvilket vil sige, at ca. 1/3 af be
folkningen på Fu r ikke blev talt i 1801!

Konklusion
1. F o lk e tæ llin g e n 1801

Problemet er da, hvad denne underregistrering i 1801 skyldes. Kruse for
tæller om præsten i 1801, Iver Nielsen Arrøe, at »furboerne have den dag
i dag en del fortællinger om hans mange egenheder«39. Kruses udsagn, der
er baseret på mundtlig overlevering, støttes ikke af andre kilder. Hverken
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i bispearkivet eller provstearkivet fandtes kritik af Arrøes embedsførelse.
Kun en svag antydning er fundet: »Hr. Iver Arrøe har for svagheds skyld
1786 taget sig en personel kapellan hr. Gravers Thorbull«40. Præstens svag
hed har ytret sig ved, at han ikke selv har ført folketællingslisterne 1787.
Men i 1801 er folketællingslisterne underskrevet af Arrøe. Svagheden kan
altså have været noget forbigående. Det er ikke muligt at afgøre, om dette
kan begrunde folketællingens fejl 1801, men muligheden foreligger. Derimod
kunne tællingsproceduren i 1801 være baggrund for fejltællingen.
De glemte 200 personer udgjorde ikke et tilfældigt udsnit af Furs befolk
ning41. Det viste sig, at der manglede 20 husstande med ialt 67 personer,
der i 1802 var husmandsfamilier, men som i 1801 antagelig har været inder
ster og indsiddere. Disse manglende husstande ernærede sig først og frem
mest ved fiskeri.
Der fandtes endvidere en stor gruppe manglende unge mennesker, der an
tagelig for en stor dels vedkommende har været tjenestefolk (ialt 43). Men
herudover kan der tænkes at have manglet flere tjenestefolk, idet kildema
terialet ikke er velegnet til at indfange glemte personer i denne gruppe.
Foruden den erhvervsmæssige skævhed var der en udpræget aldersbetin
get skævhed. Især børn og gamle blev ikke talt i fuldt omfang. Ialt 60 børn
under 14 år, heraf 24 blandt de glemte husmandsfamilier. Fo r 0-4 årige var
der endda flere utalte end talte. I denne forbindelse kan også nævnes en
skævhed ved aldersangivelserne. Relativt mange drenge opgav at være i al
deren 11-15, skønt de i virkeligheden var flere år ældre. Dette skal antagelig
forstås som et forsøg på at komme under udskrivningsalderen.
Endvidere var der tale om en betydelig forskel på tællingen af de to køn.
Især synes kvinder i alderen 10-39 og 50-59 at være utilstrækkelig talt.
På grundlag af det eksisterende kildemateriale kunne det ikke afgøres, hvor
mange kvinder der manglede i alt12. I det hele taget er kildematerialet bedst
egnet til at indfange glemte mænd, blandt andet på grund af lægdsrullerne
og matrikelfortegnelserne.
Disse systematiske fejl ved folketællingen 1801 forekommer ikke over
raskende i sammenhæng med tællingsproceduren, hvor kun husstandsoverho
veder blev indkaldt. Derfor må der være en mulighed for, at mange andre
sogne end Fur har en defekt folketælling 1801.
Denne mulighed synes så meget mere sandsynlig, som man ikke tidligere
har undersøgt folketællingen i detailler. Tværtimod har man ved lidt løse
argumenter for folketællingen som helhed ment, at den var pålidelig. E t af
argumenterne var, at der hverken i samtiden eller senere var fremsat nogen
alvorlig tvivl om folketællingens pålidelighed. Dette er hermed forsøgt. Frem
tidige undersøgelser af folketællingen 1801 må afsløre om den hidtidige op-
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timisme i forskningen om dens pålidelighed er berettiget, således at fejltællin
gen på Fu r skyldes særlig lokale forhold som for eksempel præstens særhe
der, eller om tællingsproceduren generelt har fremkaldt fejl.

2. Metode
Den anvendte metode er meget tidkrævende og kan vel sagtens forekomme
lidt for grundig. Bortset fra, at det kan være et formål i sig selv at finde
navnene på manglende personer ved folketællingen, kunne man udmærket
tænke sig mere enkle kontrolforanstaltninger.
Hvis man fra folketallet i 1834 (822) trækker fødselsoverskuddet i årene
mellem 1801 og 1834 (197), får man til resultat 625. Dette tal er i god
overensstemmelse med, at der til de 398 talte personer i 1801 skal tillægges
o. 200 glemte43. M en på den anden side er denne overensstemmelse måske
helt tilfældig, da vandringernes omfang 1801-1834 ikke kan klarlægges
fuldt ud.
Den mest nærliggende kontrolmulighed er selvfølgelig at sammenligne
folketællingerne 1787 og 1801 på basis af fødselsoverskuddet i de mellem
liggende år, da vandringernes omfang i dette korte åremål antagelig har været
stærkt begrænset. Men her viser netop forholdene på Fur, hvor forsigtig
man skal være. Som tidligere nævnt er disse to tællinger i meget fin over
ensstemmelse. Hvis man derfor kun havde brugt denne overfladiske kontrol,
ville man ikke have opdaget fejltællingen 1801. Denne fine overensstemmelse
skyldes, at folketællingen 1787 også er meget mangelfuld44.
H er ser man altså fordelen ved den detaillerede undersøgelse med navns
nævnelse af glemte personer. M an undgår delvist problemet med, at kilderne
lider af samme systematiske fejl og derfor ikke kan kontrollere hinanden.
Hvis man derimod af en eller anden grund ved, at en folketælling er kor
rekt, at kirkebogsmaterialet er anvendeligt og at vandringernes omfang er
overskueligt, så kan man kontrollere efterfølgende og forudgående folke
tællinger blot ved at beregne fødselsoverskud og nettoindvandring. I dette
tilfælde ville det være for omstændeligt og unødvendigt at lede efter navn
givne glemte personer.

Noter
1 Her efter Jørgen Elklit: Folketællingen 1845 (1970) s. 5 og 55. Elk lit mener, at
denne fare er overdrevet.
2 Statistisk Tabelværk I (1835) s. 6-25.
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3 Jvf. Hans Chr. Johansen: Befolkningsudviklingen på landet i Danmark omkring år
1800, i Historie IX , 1 (1970) s. 85-87.
4 Der henvises til Benny Brinch: Befolkningsudviklingen på F u r 1801-1834 (1973),
duplikeret på Statsbiblioteket i Århus og arkiver m. v.
5 Gustav Bang: Kirkebogsstudier (1906) s. 26.
6 Afsnittet er baseret på Fabritius og Hatt: Håndbog i Slægtsforskning, 3. udgave
(1963), s. 73, s. 80-84 og s. 177-181 foruden Fur sogns kirkebøger.
7 S. Nygaard: Vejledende Arkivregistratur bd. 5 (1933), s. IV
8 R. H. Kruse: Beskrivelse over Øen Fur, i Samlinger til Jydsk Historie og Topografi
bd. 1 (1866-67), s. 404-405.
9 Dagligliv i Danmark i det 19. og 20. århundrede bd. I (1963) s. 43.
10 Gustav Bang: Kirkebogsstudier (1906), s. 107. I det 17. århundrede gik der sædvan
ligvis kun 1 dag mellem fødsel og hjemmedåb.
11 R. H. Kruse: Anførte værk, s. 405-406.
12 Anna Thestrup: Kirkebøgernes til- og afgangslister, i Fortid og Nutid bd. 24, (1971),
s. 529-530.
13 Anna Thestrup s. 530-531.
14 Anna Thestrup s. 531.
15 Anna Thestrup s. 531-532.
16 Axel Hoick: Dansk Statistiks Historie 1800-1850, (1901), s. 165-166.
17 Axel Hoick: Anførte værk, s. 145, Jørgen Elklit: Anførte værk, s.17.
18 V. Falbe Hansen og Scharling: Danmarks Statistik bd. I (1885), s. 405, Aksel Lassen:
Fald og Fremgang (1965), s. 23, Jørgen Elklit: Folketællingen 1845 (1970), s. 41
og 56.
19 Adolph Jensen: Befolkningsforhold i de Nordiske Lande i det 18. århundrede, i
Nationaløkonomisk Tidsskrift (1935), s. 10-11.
20 Falbe Hansen og Scharling: Anførte værk, s. 408.
21 Falbe Hansen og Scharling, s. 408.
22 Falbe Hansen og Scharling s. 409.
23 Axel Hoick: Anførte værk, s. 145.
24 Jørgen Elklit: Anførte værk, s. 21.
25 Falbe Hansen og Scharling: Anførte værk, s. XIII.
26 Falbe Hansen og Scharling, s. 414.
27 Se bilag 1.
28 Se bilag 2.
29 Se bilag 1.
30 Thomas Nielsen: Fur Ø's Spare- og Laanekasse gennem 75 år (1948), s. 33 omtaler
en sammenlægning.
31 Gregers Begtrup: Beskrivelse af Agerdyrkningens T ils ta n d ... Viborg Amt, bd. 7
(1812), s. 261.
32 Fridlev Skrubbeltrang: Husmand og Inderste (1940), s. 324-25.
33 Se bilag 3.
34 1803. Lister over Husmænd, inderster og hjemmeværende skattepligtige børn i V i
borg Am t (Rentekammeret 2425.330).
35 Benny Brinch: Anførte værk, s. 49-51.
36 Se bilag 4.
37 Jørgen Elklit: Anførte værk, s. 47.
38 Se Benny Brinch: Anførte værk, bilag 3 om en liste over de manglende personer.
19
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39 R. H. Kruse: Anførte værk, s. 416.
40 Liber Daticus - 1812 for Harre-Nørre herreders provsti, fol. 74 (C2-7).
41 F o r en nøjere redegørelse, se Benny Brinch: Anførte værk.
42 Se bilag 4.
43 Se bilag 2.
44 Manglerne ved folketællingen 1787 er ikke talmæssigt opgjort, men er af samme
størrelsesorden som folketællingen 1801. Dette resultat er bekræftet ved en uafhængig
undersøgelse foretaget af civilingeniør Jens V. Olsen, Roskilde (ikke offentliggjort).
Hans Chr. Johansen: Anførte værk, s. 99-100 (jvf. note 3) er opmærksom på proble
met angående folketællingernes underregistrering, men opgiver at gøre noget ved
det på grund af identifikationsvanskeligheder. Disse identifikationsvanskeligheder
lettes ved den her fremlagte metode, hvor man får så mange oplysninger om hver
person, at kun de færreste unddrager sig identifikation.
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Sammenligning af gårde og huse 1787, 1801 og 1802-1803.
1801

1787

1802--1803
gårde
huse

gårde

huse

gårde

huse

Debel ............

15

12

16

21

2

0

16
2

12

Lundgård1 . . . .

0

2

2

Bjerregård . . . .

3

0

3

0

3

0

E n g e ls t..........

8

1

8

1

8

1

Vojel

5

0

5

0

5

0

............
..

3

0

3

0

3

0

H virp2 ...........

1

12

1

11

1

18

Nederby3 .......

13

8

12

4

11

12

Madsbad

7

12

6

10

11

0

3

0

2

1

Sunde4 ..........

12
3
2

2

2

2

2

2

I alt ..............

67

42

67

36

63

68

Grisselgårde

.......

Præstegårde

Kilde: Folketællingerne 1787, 1801 og udskiftningskortets navneliste 1802-1803.

NOTER:
1 I 1802 oprettedes to nye ejendomme ved Holme, der ligger i nærheden af Lundgård
(Thomas Nielsen s. 34-35) (jvf. note 32).
2 Skolehuset og degneboligen indbefattet. I 1801 synes skolehuset ikke at have været
beboet. En indsidder er regnet som selvstændig husstand i 1787, men ikke 1801.
Indsiddere er ikke medregnet i tabellen.
3 Præstegården indbefattet. En gård er ved folketællingen 1801 fejlagtigt opført under
Madsbad (Niels Jensen Dalsgaard). Niels Jensen Dalsgaard benævnes i kirkebogen
konsekvent »af Nederby«. Endvidere er en gård blevet opdelt i 3 parceller hver på 4
skæpper hartkorn i forbindelse med udskiftningen (Mads Lillebond). De to blev ind
lagt under allerede eksisterende ejendomme, mens den tredie parcel fortsatte som
t

?t

husmandssted (Thomas Nielsen s. 23) (jvf. note 32).
4 De to huse er møllen og færgehuset.

19*
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Bilag 2.
Fødte (F), døde (D), viede (V) og fødselsoverskud (F-5-D) 1787-1801.
F

D

F-D

15

1802.......

17
14

19

2
-5- 5

11

1803.......

24

12

12

6

1804.......

10

9

1

1805.......

16

12

4

1806.......

19

20

1807.......

20

10

1808.......

12
20

1801.......

1809.......

V
2

F

D

6

3

1788.. ___

13
10

4

1789.. ___
1790.. ___

13

3

1791.. ___

17

5

19

5

1792.. ___
1793. .

18

-5- 1
10
-r- 6

7

1794.. ___

10

10

2

1795. .

13

17872 .

F-5-D

V

3

3

10

3

5

18

9

15

-5-8
-5-2

18

-5-1

5

16

3

7

15

11

4

4

13

12

1

7

12

1

11
11
14

9

1810.......

14

20

-5- 6

4

1796.. ___

24

22

2

1811.......

17

19

3

1797. . ___

23

15

17

11

1798.. ___

24

29
14

-5-6

1812.......

-2
-r- 2

10

1

1813.......

13

13

0

10

1799.. ___

20

24

-5-4

1814.......

26

14

12

7

1800..

19

32

-5-13

5
4

1815.......

15
24

9

6

7

95

11

229

-5-7

13

6

236

1816.......
1817.......

28

21

1

1818.......

18

7
8

10

9

1819.......
1820.......

30

7

23

20

18

2

5
4

1821.......

25

17

8

9

1822.......

28

9

5

1823 .......

23

19
14
-8
-5-10
15

15
4

Anm.: Tallene er korrigerede. Hvor der
kun blev angivet døbte, er der ved et tillæg kompenseret for fødte, der ikke er
blevet dobt. Dette tillæg er bestemt ud fra

15

3

begravelseslisternes angivelser om udøbte.

13

8

7

37

20

17

19

13

7
4

1831.......

26

25

6
1

Der er således en yderligere mulighed for,
at fødselstallene har været lidt højere end
i tabellen. Dette gælder især før 1801 , hvor

1832.......

29

23

1833 .......

26

18341 . . . .

3

1824.......

10

9
18

1825.......

31

41

1826.......

25

10

1827.......
1828.......

31

16

21

1829.......
1830.......

5
3

4
10

22

6
4

3

0

1

10

Antal
begravede er anset for at være lig antal
døde. I øvrigt haves ingen kontrolmulighjemmedåb

heder.

Kilde: Kirkebøgerne for de betragtede tidsrum.

NOTER:
1 Før 18.2.1834.
2 Efter 1.7.1787.

ikke

var

almindelig.
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Navnefordeling i procent ud fra folketællingen 1801.
Mænd

%

Kvinder

Christen ..................... ...................

26

Anne

Jens

..............................................

15

Maren

....................... ...................
..................... ...................

..................... ...................
Gravers ................... ...................
Thomas ................... ...................

6
4

Fhøger ..................... ...................
Peder ....................... ...................

4
3

øvrige ....................... ...................

12

Søren
Anders
M ikkel

%

....................... ...................

27

...........................................

22

6

Kirsten ..................... ...................

7

6

Boel

......................... ...................
Mette ....................... ...................
Johanne ................... ...................

7
6

Karen ....................... ...................
ø v r ig e ....................... ...................

5

4

6
8
100

100

Det fremgår, at der er en meget ringe spredning af navne. Dette gælder især for kvinders
vedkommende. M an får et indtryk af, at spredningen på F u r endog har været speciel
ringe ved sammenligning med Hans Chr. Johansens tilsvarende undersøgelse (s. 95)
(jvf. note 3).
Dette forhold har i høj grad vanskeliggjort identifikationer. Det vil således kun i
meget specielle tilfælde være muligt at identificere en person, hvor kun navnet er an
givet. Hvis alder og hjemsted tilføjes, vil en identifikation i de fleste tilfælde kunne ske.
Alder alene kan kun sikre identifikation, såfremt aldersangivelsen er helt korrekt, for
eksempel baseret på dåbs- eller fødselsdato. Dette indebærer, at tjenestefolk kun meget
vanskeligt kan identificeres.
På Fur har man øjensynligt selv haft meget svært ved at skelne, idet mange personer
fik et tilnavn. Dette er både godt og ondt. Principielt skulle det øge sikkerheden for
identifikationer, men i praksis forøges forvirringen. Tilnavnet anvendtes nemlig ikke
konsekvent, og det er ikke på forhånd indlysende, at Christen Hummel er den samme
som Christen Christensen, når der findes 57 personer, der hedder Christen.
Endelig optræder en vis usikkerhed i forbindelse med datidens skrivemåde. Birgitte
og Birthe brugtes synonymt. Det samme gælder Laust-Lars, Boel-Bodil, Kirsten- K ir 
stine, Ane-Anne-Anna og flere andre.
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Bilag 4.

Aldersfordeling 1801.

i alt

mænd

Utalte
kvinder

i alt

mænd

14

32

14

20

34

32

34

66

16

41

6

8

14

31

24

55

28

26

64

18

13

31

56

39

95

2 0 - 2 9 .........

35

21

56

12

10

22

47

31

78

3 0 - 3 9 .........

43

28

71

9

11

20

52

39

91

4 0 - 4 9 .........

25

26

51

10

12

22

35

38

73

9

7

16

42

30

72

mænd

Talte
kvinder

0 - 4 .........

18

5 - 9 .........

25

1 0 - 1 9 .........

Tilsammen
kvinder
i alt

5 0 - 5 9 .........

33

23

56

6 0 - 6 9 .........

11

10

21

5

7

12

16

17

33

7 0 - 7 9 .........

2

3

5

4

6

10

6

9

15

8 0 - 8 9 .........

1

0

1

2

1

3

3

1

4

Ukendt. . . .

0

0

0

0

1

1

0

1

1

167

398

89

221

96

320

185

263

583

Kilde: Folketællingen 1801 og de navngivne, glemte personer.
Anm.: Aldersangivelserne for folketællingens vedkommende (»talte«) er brugt uden kor
rektioner bortset fra en omregning fra »løbende alder« til alder i almindelig forstand.
De »utaltes« alder er beregnet ud fra diverse kilder med følgende prioritering: dåbsliste
- folketællingen 1834 - lægdsruller - konfirmations- og vaccinationslister - vielseslister
- begravelseslister.
For at kontrollere folketællingens aldersangivelser er der foretaget en chi2-test på
endecifrene for disse.* Under antagelse af en forventet jævn fordeling på de 10 cifre
gav denne test signifikans på 1 %-niveauet.** Cifrene er altså ikke jævnt fordelt. Det
fremgår, at især endetallet 2 er overrepræsenteret. Der er ikke tale om præferance for
0 og 5, som man kunne vente.
endeciffer: 0
antal:
43

1
35

2
67

3
39

4
45

5

6
35

7
29

8
35

9
40

30

i alt 398

Anm.: Cifrene er fra de løbende aldersangivelser, og ikke fra aldersangivelserne i normal
forstand.
Det er dermed påvist med mere end 99 % sandsynlighed, at aldersangivelserne som
helhed er unøjagtige. Men da aldersgrupperne er relativt vide med et interval på 10 år,
vil dette kun spille en rolle for aldersfordelingen, hvis der er tale om systematiske af
vigelser. Det kunne for eksempel være tilfældet, hvis man løj sig yngre for at undgå
indkaldelse til militæret, eller løj sig ældre for at opnå forskellige rettigheder.
* Ved chi2-tests undersøger man, om der kan konstateres væsentlig (signifikant) forskel
mellem den fundne fordeling og en teoretisk fordeling.
** Den fundne fordeling af cifrene er altså næppe en tilfældig variation af de teoretiske
fordeling, der lader alle cifre optræde med lige stor sandsynlighed.
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Grundlaget for vort studium af fortidens samfund er egentlig ganske forkert.
Det udgøres af en vis mængde af tilfældigt frembragte fund fra en meget
lang periode og med en ganske usystematisk spredning over hele landet.
Mange værdifulde iagttagelser er gjort i tidens løb og mange fund kendes,
så mange endda at man fristes til at tro at de må være tilstrækkelige til en
rekonstruktion af forholdene i fortiden. M en prøv at gøre det for nutiden
på grundlag af en mødding hist, en plov her, et bilvrag der, et nedrevet hus
her, et par grave og nogle få kasseroller og plasticvarer fra en marskandiser
butik, fundet hist og her i vort nuværende landområde.
Netop det spredte og tilfældige ved fundenes fremdragelse og deres geo
grafiske fordeling udelukker os fra et repræsentativt indtryk af fortidens
samfund og de drivende mekanismer. Det er ikke nogen ny tanke, og der er
da også flere gange gjort forsøg på at gå en anden vej. Sophus M üller søgte
gennem en målbevidst udgravningspolitik at belyse bestemte kulturgrupper
ved undersøgelser af store højgrupper, f. ex. den store midtjyske gruppe af
enkeltgravshøje ved Koldkur (Glob

1944,

184 f). M ü ller var også den

første herhjemme, der søgte at se de enkelte mindesmærker og fund som
led i en helhed og derudfra prøve at belyse mindre områders bebyggelses
historie1 og samfærdselsproblemer (Müller 1904, 1911, 1913-14, Hansen
1964). Det første større forsøg skyldes dog en historiker, Vilhelm la Cour
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Holbæk amt.

Fig. 1. Diagram over registreringen af fund fordelt på de enkelte sogne i A rs herred,
Holbæk amt. 1 dette og de følgende diagrammer er perioden før Therkel Mathiassens
Holbækundersøgelse 1952/3 vist med åben signatur, Holbækundersøgelsen med lodret
af stregning, og fund, der er tilkommet efter 1953 markeres med udfyldt signatur. Num 
rene henviser til Stednummerfortegnelse udgivet af Statens Lokalmuseumstilsyn 1961.
01 Kalundborg sogn, 02 L ille Fuglede, 03 Raklev, 04 Rørby, 05 Røsnæs, 06 Store
Fuglede, 07 Svallerup, 08 Tømmerup, 09 Ubby, 10 Årby.
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(1927), der brugte Sjælland som arbejdsområde. Både for ham og for Sophus
Müller var gravhøjene det væsentligste kildemateriale, fordi det var helt
tilfældigt, hvad der forelå af supplerende fundgrupper, og det til trods for
at kun de færreste af højene umiddelbart lod sig datere. Diskussionen om
bcbyggelsesproblemer kom da også i høj grad til at centreres om netop hø
jenes betydning, deres umiddelbare tilknytning til bebyggelsen, som Therkel
Mathiassen har referet (1948,

100 ff). Han havde selv for begrænsede

tidsafsnit lavet lignende studier i 1930-erne (1937 og 1939) og gik i 1942
i gang med de hidtil mest omfattende bebyggelsesundersøgelser herhjemme.

Fig. 2. Diagram over registreringen af fund i de enkelte sogne i Løve herred, Holbæk
amt, forklaring se fig. 1. 01 Bakkendrup sogn, 02 Buertip, 03 Drøsselbjerg, 04 Finderup,
05 Gierslev, 06 Gørlev, 07 Hallenslev, 08 Havrebjerg, 09 K irke Helsinge, 10 Reerslev,
11 Ruds Vedby, 12 Skcllebjerg, 13 Solbjerg, 15 Ørslev.
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Fig. 3. Diagram oxer registreringen af fund i de enkelte sogne i Merløse herred, H o l
bæk amt, forklaring se fig. 1. 01 Butterup sogn, 02 Grandiose, 03 Holbæk, 04 Kirke
Eskildstrup, 05 Kvanløse, 06 N iløse, 07 Nørre Jernløse, 08 Soderup, 09 Stenlille, 10
Store Tåstrup, 11 Sønder Asmindrup, 12 Sønder Jernløse, 13 Søndersted, 14 Søstrup, 15
Tersløse, 16 Tølløse, 17 Uggerløse, 18 Undløse, 19 Ågerup.

Han udstrakte den praksis, som mange amatørarkæologer har drevet - at
koncentrere sig om deres hjemegn og afsøge den intensivt for historiske fund
— og gennemførte i årene fra 1942 til 1954 med sin sædvanlige energi under
søgelsen af et vestjysk område på 1260 kvadratkilometer (publiceret 1948)
og et norvestsjællandsk på 1695 kvadratkilometer (publiceret 1959). De to
undersøgelser var på en måde en videreførelse af den tanke, der lå bag
de herredsberejsninger, som Nationalmuseet fra 1873 gennemførte over hele
Danmark, blot blev landskabet langt mere finkæmmet, såvidt det var muligt
uden udgravninger.
Forskellen kan vel karakteriseres ved at herredsberejsningerne var mere
præget af hestevognen som transportmiddel, mens Holstebro- og Holbæk-

i
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Fig. 4. Diagram over registreringen af fund i de enkelte sogne i Ods herred, Holbæk
amt, forklaring se fig. 1. 01 Asnæs sogn, 02 Egebjerg, 03 Fårevejle, 04 Grevinge,

\

05 Højby, 06 Hørve, 07 Nykøbing S., 08 Nørre Asminderup, 09 Odden, 10 Rørvig,
11 Vallekilde, 12 Vig.

304

H e n r ik

T h r c in e

undersøgelserne udførtes til fods. Resultatet var også at helt andre fundka
tegorier kom frem, nu vrimlede det med bopladsfund i modsætning til tidlige
re, hvor det var de mere iøjnefaldende mindesmærker, der tæller i listerne,
(se diagrammerne fig. 7 - 1 1)2.
Therkel Mathiassen fremhævede (1948, 2 f) den større intensitet i beslæg
tede studier i vore nabolande, hvor f. ex. Knut Stjernas skole satte en bred
landskabsundersøgelse i gang over store dele af Sverige. I Nordtyskland var
K arl Kerstens store projekt, der var artsbeslægtet med Mathiassens, blot
langt mere ambitiøst anlagt, allerede før krigen begyndt at resultere i publi
kationer (Kersten 1939).
M an kan undre sig over at Mathiassens to bøger stadig står alene i dansk
arkæologisk litteratur, måske var den, især i det sidste bind mærkbare, me
get ordknappe præsentation og den tabellariske opstilling medvirkende. Læ
sernes muligheder for videre arbejde med det store fundstof var ikke altfor
gode på grund af manglende afbildninger.
Det var med berettiget stolthed at Therkel Mathiassen (1948, 4) kunne
skrive at en så grundig bebyggelseshistorisk undersøgelse var ikke tidligere
forsøgt her i landet. Det var et kæmpearbejde, der blev præsteret og det er
måske forklaringen på de manglende efterfølgere. Der er simpelthen ikke
kræfter til den slags projekter, sådan som opgaverne prioriteres idag. Kun
for Fyns vedkommende har Erling Albrectsen målbevidst stræbt efter et bed
re bebyggelseshistorisk materiale for jernalderens vedkommende (1971).
I vore nabolande er prioriteringen anderledes (litt, se Strömberg 1969,
124 ff), den store »Landesaufnahme« fortsætter i Schleswig-Holstein med
uformindsket styrke og fungerer så godt at man endog kan tage andre lige så
krævende opgaver op. (Kersten 1951, Kersten og la Baume 1958, Hingst
1959, H inz 1954, Ahrens 1966, Röschmann 1963, se hertil Hachmann 1963,
158 ff). I Sverige drives bebyggelseshistorie som et intimt samarbejde mel
lem kulturgeografer og arkæologer med spændende metodiske undersøgelser
til følge (Lindquist 1968, Ambrosiani 1964).
Det store Norrlandsprojekt i tilknytning til udbygningen af elektricitets
forsyningen må også nævnes som et af de meget store projekter (Baudou og
Björnstad 1968, tillige Baudou 1968).
I Norge drives tilsvarende undersøgelser (Hagen og Martens 1961) og
Bergens Museum er netop gået i gang med et stort og spændende projekt
på Hardangervidden. M en især er det jernalderens bosættelsesproblemer, der
har tiltrukket sig opmærksomhed (Hougen 1947, Hagen 1953, Herteig 1955,
Rönneseth 1966, Myhre 1966 og Petersen 1933 og 1936). Udover de nævn
te kunne flere andre publikationer trækkes frem, de skal blot tjene som
exempler.
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Fig. 5. Diagram over registreringen af fund i de enkelte sogne i Skippinge herred,
Holbæk amt, forklaring se fig. 1. 01 Avnsø sogn, 02 Bjergsted, 03 Bregninge, 04 F ø l
lenslev, 05 Holm strup, 06 Jordløse, 07 Sejrø, 08 Særslev, 09 Viskinge, 10 Værslev.
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Måske det mest spændende experiment udføres i Skåne af Märta Ström
berg (1961) over et område på kun 30 kvadratkilometer (Hagestad). Her nø
jes man ikke med markvandringer en enkelt gang, de samme marker besøges
flere år i træk og overfladeiagttagelserne suppleres med prøvegravninger på
næsten hver enkelt mark. Dette arbejde fortsætter for fuld kraft siden 1960
og vil uden tvivl give os det hidtil grundigste indblik i et områdes bebyggel
sesudvikling.

Fig. 6. Diagram over registreringen af fund i de enkelte sogne i Tuse herred, Holbæk
amt, forklaring se fig. 1. 01 Frydendal, 02 Gislinge, 03 Hagested, 04 Hjembæk, 05 H ør
by, 06 Jyderup, 07 Kundby, 08 Mørkøv, 09 Orø, 10 Skamstrup, 11 Stigs Bjerby,
12 Svinninge, 13 Tuse, 14 Udby.
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Asnæ s sogn O ds h e r r e d Holbæ k amt

Fig. 7. Diagram over registreringen af fund i Asnæs sogn, Ods herred, fordelt på de
samme tre indsamlingsperioder som fig. 1-6. Kolonne nr. 1 gravhøje, 2 dysser og
jættestuer, 3 andre grave, 4 bopladser, overfladeopsamlinger såvel som udgravede,

dtt

daterbare, 5 udaterbare bopladser med bålgruber, 6 depotfund, 7 mosefundue genstande

\\)

(ikke depoter), 8 enkeltfundne genstande (ikke mosef umi), 9 bautasten og helleristninger (enkeltfundne), 10 Middelalderfund.2
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Uden på nogen måde at ville gøre krav på at komme i nærheden af Hagestad-projektet i intensitet eller iøvrigt, vil jeg gerne bruge et exempel, som
jeg har personlig erfaring med, til udgangspunkt for nogle bemærkninger,
som jeg mener kan føre lidt videre i den slumrende danske bebyggelses
arkæologi.
Siden 1964 har Nationalmuseet gravet på den samme broncealderboplads
ved Jyderup skov i Odsherred (Thrane 1971, 1973). V i har efterhånden søgt
at udvide kendskabet til den lokale bebyggelses udvikling ved sideløbende
undersøgelser af broncealderbopladser i Odsherred samt af et antal andre bo
pladser og fundsteder i Jyderup skov-området. Udvalget er betydeligt mere
tilfældigt end ved Hagestadundersøgelsen, det er fremkommet ved en kom
bination af tilfældigt meldte fund, lokale amatørers markvandringer og egne
terrainundersøgelser og gravninger.
Selvom det således er et ret spredt materiale, der er fremkommet, giver det
dog visse interessante antydninger af hvilke mangler de ældre undersøgelser
havde. Odsherred indgik i det område, som Therkel Mathiassen bearbejdede
i sit andet bebyggelseshistoriske arbejde og på flere punkter kan det nu ses
at der var mangler i dette arbejde. E n række bopladser, såvel flintpladser,
som keramikførende, blev ikke fundne i 1950-erne. Det kan skyldes flere
forhold, hvoraf måske det væsentligste er at de samme marker ikke blev
gennemgået flere år i træk. Hvis berejsningstidspunktet faldt sammen med at
marken havde en ikke høstet afgrøde eller var udlagt til græsning, vil det være
meget vanskeligt at finde overfladefund, der viser tilstedeværelsen af boplad
ser. Grusgrave skal også overvåges hyppigt for at man kan være sikker på om
der er noget at finde. Væsentlig var sikkert også indførelsen af dybdepløj
ning i 50-erne, hvorved nye, hidtil urørte, lag vendtes af ploven. Endelig
er der tilsyneladende en række anlæg, der er dækket af for tykke jordlag
ved senere erosion, så de ikke kan erkendes ved almindelig dyrkning men
kun ved dybtgående anlægsarbejder, såsom vejudvidelser etc.
Hvis alle disse faktorer skal fjernes som kilder til usikkerhed, kræves en
næsten konstant nærværelse i undersøgelsesområdet over en længere åre
række. Dette kan normalt ikke klares af en enkelt person, men må gøres
ved hjælp af lokale interesserede og en arbejdsgruppe, der i det mindste i en
del af året er i området og kan foretage supplerende undersøgelser i et snæ
vert samarbejde med den lokale befolkning.
E n statistik over registreringen af mindesmærker og fund giver en klar
støtte til dette synspunkt. Som udgangspunkt benytter jeg Holbæk amt, fordi
vi her kan støtte os til Mathiassens store undersøgelse (1959) og desuden har
egne erfaringer at bygge på. Tilvæksten kan deles i tre perioder, den første
omfattende det, der blev registreret ved de første herredsrejser 1874-96 og
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Fig. 8. Diagram over registreringen af fund i Fårevejle sogn, Ods herred. Se forklaring til fig. 7.
20
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senere ved fredningsrejserne 1940-41 og ved tilfældige undersøgelser og an
meldelser inden Mathiassens undersøgelser. Den anden periode dækker de år
i 1950-erne, som Holbækundersøgelsen varede, og omfatter det materiale,
der blev registreret ved denne undersøgelse. Den tredie periode dækker tiden
efter 19522.
Tendensen er meget ens i de forskellige sogne (fig. 1-6). Holbækundersø
gelsen forøgede antallet af fundsteder med 30-300 °/o. Den senere fundtil
vækst er minimal bortset fra de tilfælde, hvor specielle forhold medførte en
større tilgang.
I Stenlille (Merløse herred no. 09) og Undløse sogne (samme herred no.
18) har en enkelt amatør fortsat i Mathiassens spor og registreret især stenal
derbopladser. I V ig sogn (Odsherred no. 12) er det Nationalmuseets just
omtalte undersøgelser, der giver udslag og det kan lige bemærkes at de sorte
felter ville være endnu mindre i Asnæs og Fårevejle (Odsherred no. 1 og 3),
hvis ikke ingeniør Søren Gregersen og Nationalmuseet havde arbejdet her.
I flere sogne er der simpelthen ingen fundanmeldelser kommet og ingen har
arbejdet i terrainet siden 1952.
F o r at se hvor store forskelle der er i forholdet mellem de enkelte fund
kategorier har jeg på fig. 7-9 søgt at analysere kolonnerne på en anden må
de for et af herrederne, nemlig Odsherred. Her er tilvæksten delt op i de tre
hovedafsnit sten-, bronce- og jernalder og indenfor disse i grave, bopladser,
offerlund og andre (enkeltfund, bautasten, helleristninger). Her er høje groft
henregnet til broncealderen uden hensyn til at de kan gemme stenalders
grave.
Det viser sig, ikke ganske uventet, at den ældre registrering fortrinsvis
tog sig af de umiddelbart synlige mindesmærker, høje og dysser, næsten alle
grave fra sten- og broncealder er henholdsvis høje og dysser og jættestuer.
Mathiassens registrering omfatter langt overvejende bopladsfund og enkeltfund og i særlig grad flintførende pladser.
Den senere registrering omfatter en større procentdel af keramikførende
pladser og pladser med bålgruber, som er undgået Mathiassens undersøgelse,
formentlig fordi de først er pløjet op ved en ny dyrkningsmetodes indførelse.
Det er væsentligt at huske disse forhold når man skal beskæftige sig med
områder, hvor der ikke foreligger nogen berejsning af samme art som H o l
bækundersøgelsen - og det er jo de fleste.
Märta Strömberg udtalte om sin Hagestadundersøgelse (1967, 117) at den
ikke med det samme resultat til følge kunne sættes i gang i dag, da en stor
del af anlæggene blev ødelagt i 1960-erne ved nye dyrkningsmetoder. Det er
utvivlsomt rigtigt forsåvidt det drejer sig om en »overfladisk« gennemgang
af Holbækundersøgelsestype. Ved en intensiv undersøgelse som hendes egen
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F i S- 9. Diagram over registreringen af fund i Vig sogn, Ods herred, se forklaring til
fig. 7 2
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vil en gentagen afsøgning i nogen grad kunne afbøde skaderne. Hendes be
mærkning er dog væsentlig, fordi den understreger at det er på høje tid, der
sker noget.
Hvis man ønsker at ændre udgangspunktet for de arkæologiske studier,
og hvis man ønsker at drive bebyggelseshistorie i Danmark, er det nødven
digt at gå i gang med helt anderledes intensive lokalundersøgelsesmetoder
end det hidtil, mig bekendt, er praktiseret herhjemme. Tandtekniker Bent
Jensens undersøgelse ved Løgstør er vist det eneste projekt af den ønskede
art.
Her ligger en oplagt opgave for lokalmuseerne. De stedfaste arkæologer
kan langt lettere end dem fra centralinstitutionerne se til at projekterne hol
des i gang på de rigtige tidspunkter og holde kontakten med landmænd og
entreprenører vedlige. Det er afgjort at man ikke når ret langt uden denne
kontakt.
N u kan jeg godt forestille mig reaktionen på de lokalmuseer, der kan kom
me på tale. Den vil formentlig gå ud på at det kan man umuligt overkomme,
der vil være nok at gøre med at redde truede objekter. Det er naturligvis rig
tigt, bortset fra at mange af de truede objekter er forsvundet før man opdager
at de trues - netop fordi man ikke vidste at de var der og hvad der foregik
i området. Det er således en ond cirkel, der skal brydes.
Jeg forestiller mig heller ikke at en sådan konstant og intensiv overvåg
ning, gennemgang og revision kan gennemføres for et helt landskab som f. ex.
Vendsyssel eller Fyn. M an må udvælge nogle undersøgelsesområder og kon
centrere sig om dem og kun redde udvalgte objekter fra resten af museets ar
bejdsområde. Det står naturligvis enhver samvittighedsfuld arkæolog klart
at disse redningsopgaver meget let kan gå hen og tage magten fra os. Men ved en effektiv inddragning af de mange interesserede amatører i et projekt,
som de forhåbentlig kan se berettigelsen i, og hvor de kan spille en aktiv
rolle, må den professionelle arbejdskraft i vidtgående omfang kunne frigøres
fra disse daglige markvandringer - hvor forfriskende de nu ellers kan være
for en museumsmand. Det må være muligt at tilrettelægge en arbejdsgang,
der med en kraftanstrengelse fra såvel professionelle som amatører kan sikre
vores grundmateriale i disse udvalgte områder. Jeg tror ikke det er heldigt
at gennemføre disse bebyggelseshistoriske grundundersøgelser alene ved pro
fessionel arbejdskraft, rent bortset fra at finansministeren nok skal sørge for
at det ikke lader sig gøre.
E t måske ikke helt uvæsentligt moment skal også nævnes: ved en intensiv
registrering og overvågning vil man bedre være i stand til at sige til i tide
når nye anlægsarbejder planlægges. Det medfører at man langt mere effektivt
kan benytte sig af den nye fredningslovs paragraf 49 og derved forhåbentlig
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sikre en forsvarlig behandling af de truede oldtidsanlæg. M an vil endelig
kunne komme bulldozeren i forkøbet.
Hvis en væsentlig del af et lokalmuseums arbejde skal lægges i projekter
af den her skitserede art, bliver kriterierne for udvægelsen af selve under-
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Fig. 10. Kurve over opdagelsen af broncealderbopladser med keramik i Danmark siden
1894. Tynd linie - Fyn, tyk linie - Sjælland og Samsø, punkteret linie - Jylland. Denne
figur viser sammen med fig. 11 at man også på landsbasis kan følge ganske de samme
tendenser, som er illustreret i diagrammerne 1-9 for bestemte kildegrupper.
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søgelsesområderne meget vigtige. M an binder sig for en årrække, og forkerte
valg lader sig ikke nemt rette, fejlene vil være sket. Hvilke fordringer skal
da tilgodeses?
Områderne må udvælges så de bliver repræsentative for den landsdel de
tilhører. De skal tjene som model for bedømmelsen af de områder, der ikke
behandles på samme kærlige måde. M an må derfor kræve såvel forskellige
landskabstyper som forskellige fundtyper repræsenteret i områderne (se Mathiassen 1948, 4 og Strömberg 1961). Jeg vil anse det for en fordel, hvis der
i forvejen er registreret et væsentligt antal mindesmærker og fund, der kan
danne grundlag for den første bedømmelse. Hvis de mangler er der kun det
landskabelige grundlag at gå ud fra, og det skulle ligesåvel kunne tilgodeses
i områder med mange mindesmærker. Rent metodisk bør også tilsyneladende
fundfattige områder indgå i undersøgelsesområderne, men de bør næppe ud
gøre nogen væsentlig del.
E n tidlig udgravningsaktivitet vil kunne betyde en væsentlig forøgelse af
bestemte perioders fundmateriale. F. ex. er yngre broncealders urnegrave
overvejende udgravet i forrige århundrede, da overpløjningen af højene ikke
var så fremskreden som nu. Om 50 år vil det være ældre broncealders grave,
der for en meget væsentlig del er udslettet som følge af nutidens nedpløj
ning af højene. Det vil også være en fordel, hvis der foreligger et materiale
i form af tidlige matrikelskort, idet disse kan give væsentlige oplysninger om
forsvundne mindesmærker og danne udgangspunkt for en bedømmelse af
den nyere tids dyrknings betydning for ødelæggelsen af oldtidsminderne. På
et tidligt tidspunkt bør medvirken fra kulturgeografer, geologer, zoologer og
botanikere sikres, så man får et bredt spektrum og et solidt udgangspunkt
i nutidens bestand.
Selve udvælgelsesprocessen kan næppe overlades en enkelt mand, det er
næsten for tungt et ansvar at bære alene. Det niå være rimeligt at man ind
henter råd hos de experter, der findes på centralinstitutionerne, således at
man får de enkelte perioder dækket. Det nytter jo ikke at vælge et område
udelukkende fordi der er en spændende stenalderbebyggelse.
De områder man vælger, bør kunne bruges til belysning af forholdene i de
fleste forhistoriske perioder. Det vil også være rimeligt at tage frednings
mæssige hensyn, f. ex. koble de arkæologiske undersøgelsesområder sammen
med eventuelle naturparker og fredede arealer i øvrigt, idet disse kan fun
gere som en slags arkæologisk reserve, hvor problemstillinger kan undersøges
i ro og mag engang i fremtiden, når det øvrige land i undersøgelsesområderne
er bebygget eller udforsket. Måske skal man simpelthen forlange sådanne
områder udlagt i tilknytning til de udvalgte områder.
N år områderne er udvalgt, forestiller jeg mig, at man på lokalmuseerne
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Fig. 11. Diagram over de samme fund som er vist i fig. 10. Prognosen for 1970-1979
er gjort op efter optælling af fundene fra 1970-1972 for Fyn og for 1970- medio 1971
for Sjælland og Jylland. De årlige gennemsnitstal er derpå multipliceret med 10. Denne
opstilling viser måske tydeligere end fig. 9 hvornår det voldsomme spring i tilvæksten
sætter ind. N ok kan en del fund fra Vestjylland siden sidst i 1960-erne tilskrives en
speciel udgravningsmetodik, men den giver ikke noget væsentligt udslag i statistikken.
Det er de samfundsbetingede fundårsager, der slår igennem i 1950-erne, offentlige jord
arbejder og navnlig dybdepløjningen.
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nedsætter arbejdsgrupper for hvert enkelt område. De kan bestå af 1 mu
seumsassistent og en gruppe amatørarkæologer. Mens den videnskabelige le
der har ansvaret for tilrettelægningen af projektet på længere sigt, metode o.l.,
skal gruppen kunne fungere ret selvstændigt, når først den er kommet i
gang. T il supplering bør så naturfagsfolk, og andre experter fra andre fag
inddrages i såvel feltarbejde som bearbejdning. Når det bliver nødvendigt,
må grundstaben udvides med udgravningshold, hvad enten disse skal komme
fra lokalmuseet, Nationalmuseet, eller andre større institutioner med special
viden. E t snævert samarbejde med landsarkiv og eventuelle lokalarkiver vil
nok også give gode resultater allerede fra starten.
Jeg er ganske klar over at det ikke bliver nogen nem opgave, indsatsen er
betydelig, men det bliver resultaterne ganske givet også. Den vil tvinge mu
seumsfolkene ind i en planlægning og i et samarbejde med andre fag, som
ikke rigtigt existerer idag, men som kun kan blive til fordel for dem. Den vil
kræve øgede ressourcer, da der ikke vil være tilstrækkeligt mandskab for
hånden. Men den vil også gøre museerne til noget helt anderledes dagligdags
i de udvalgte områder, og hvis det følges op med små udstillinger o. 1. kan
man opnå en helt anderledes intim kontakt med publikum end den museerne
er vant til.
Sidst, men ikke mindst, det haster.
PS.
På Odense Universitet er der nu indledt et projekt for Sydvestfyns bebyggel
seshistorie baseret på et samarbejde mellem Institut for Historie og Samfunds
videnskab og Fyns Stiftsmuseum. Forehavendet er endnu i sin vorden, kun de
indledende øvelser i form af arkivgennemgang og udskrivning af sognebe
skrivelse på kort, er undervejs. Da Odense Universitet endnu savner en ræk
ke discipliner, indbydes herved interesserede forskere fra nærbeslægtede fag
- kulturgeografi, stednavneforskning, økologi, geologi o. s. v. til et samarbej
de. Forskere fra andre fag vil nu kunne hjælpe med til at finde afgræns
ningen af området, så relevante problemstillinger for deres fag også kan
belyses. Foreløbig er et område fra Assens til Fåborg, groft sagt, udpeget som
undersøgelsesområde, men det er muligt at en indsnævring senere vil blive
nødvendig eventuelt således at flere undersøgelsesfelter udvælges indenfor
området ligesom Ambrosiani 1964.
Det er meningen at området bør belyses så bredt som muligt, og at linierne
fra oldtiden skal forfølges op imod nutiden ved historiske undersøgelser f. ex.
Projektet foregår som et kombineret undervisnings- og forskningsprojekt, så
ledes at studenterne inddrages i alle led af undersøgelsen.
Samtidig med at Sydvestfyn således søges underkastet en organiseret re-
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317

-s- Langeland, fordelt på

5 års perioder for de tre hovedafsnit. Jernalderkurven bygger på Albrectsen 1971 og
senere tilkomne fund, de to andre på upubliceret materiale på Nationalmuseet og Fyns
Stiftsmuseum. Formentlig mangler der et par fund på stenalderkurven. Bemærk, hvor
ledes jernalderkurven stiger fra og med 1940 da Erling Albrectsen begyndte sit mål
rettede arbejde, mens de andre kurver først stiger senere. Forskellen må betyde at
fundforholdene ikke er de samme for de tre grupper.
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gistrering, har Stiftsmuseet indledt et samarbejde med de fynske amatørarkæo
loger om registrering af andre dele af Fyn. T il dette arbejde benyttes de
skemaer, som Bent Jensen, Løgstør, har udarbejdet for sine tilsvarende un
dersøgelser på Løgstøregnen.
Denne registrering bliver mere tilfældig, bestemt af de enkelte deltageres
bopæl. De gennemgår deres hjemsogne, og indsamlingen søges iøvrigt organi
seret parallelt med Sydvestfynsundersøgelsen således at resultaterne bliver
sammenlignelige. Det ville være ønskeligt at undersøge flere områder i sam
menhæng samtidigt, således at Sydvestfynsundersøgelsen ikke blev den eneste
af det omfang, men i øjeblikket kan det ikke overkommes. F. ex. ville det
rent metodisk være interessant at gennemgå Gudmeområdet for at sammen
ligne nutidens fundforhold med kammerherre Sehesteds indsamling i 1870erne (Sehested 1878 og 1884). Hans undersøgelser modsvarer ganske i me
tode det, som nu søges gennemført.
Indtil videre må vi nøjes med den mere spredte indsats, som amatørerne
kan yde, men derved får vi også en række tilfældigt valgte exempler på
forholdene på andre dele af Fyn, så det bedre kan bedømmes hvorvidt for
holdene på Sydvestfyn er repræsentative for øen som helhed.
De kommende år vil vise om vi har gabet for højt - jeg håber det ikke.

Noter
1 Med bebyggelseshistorie forstås her studiet af bebyggelsens udvikling i oldtiden og
historisk tid set i forhold til landskabet, udnyttelsen af de økologiske ressourcer og for
delingen af de forskellige bebyggelsesenheder i forhold til jordbund, til hinanden og
til samfærdselsveje.
Om definitioner iøvrigt Stjemquist 1968 med henvisning til Jankuhn 1952, 1955 og
1965.
2 Bemærkninger til diagrammerne.
Skellet mellem den første indsamlingsperiode og den anden (Holbækundersøgelsen) er
svært at drage exakt. En række fund er indført af Therkel Mathiassen og hidrører fra
hans egne undersøgelser som indledning til Holbækundersøgelsen. Disse fund skulle
nok rettelig lægges sammen med fundene fra selve Holbækundersøgelsen. A f nem
heds grunde har jeg draget skellet der, hvor Therkel Mathiassen selv har markeret
det i sognebeskrivelsesteksten med overskriften: Supplement til sognebeskrivelsen ved
stud. mag. N N 1953.
Trækker man de pågældende fund fra tallene i den første indsamlingsperiode op
til 1952/3 kommer modsætningen mellem fundtypeme og fundtallene stærkere frem.
Således er 10 af bopladsfundene i Asnæs sogn (figur 7) i den første indsamlingsperiode
registreret af Therkel Mathiassen og ligeledes 8 enkeltfund og 5 mosefund. De skulle
altså lægges til fundene i den anden undersøgelsesperiode; så bliver der ikke mange
fund tilbage af de tre fundkategorier i tiden før 1952.
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For både fig. 7 og 9 gælder det at de få fund i kolonne 4 omfatter store, keramik
førende bopladser (Gregersen 1964, Liversage 1967, Thrane 1971), så de er ikke
umiddelbart sammenlignelige med bopladsfundene fra Holbækundersøgelsen, der
næsten alle er ganske små flintpladser registreret ved overfladeopsamling. T il de
kvantitative forskelle, som diagrammerne udtrykker, skal der altså tillige lægges
kvalitative forskelle.
Den overraskende store tilvækst af gravhøje i Vig sogn (Fig. 9 kolonne 1) skyldes
at højene ligger i tæt skov og ikke tidligere har været tilgængelige.
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Debat

H .

P .

C l a u s e n :

H is t o r ie og stru k tu r

Nogle bemærkninger med udgangspunkt i Kai Aalbæk-Nielsen: Historie.
Struktur og eksistens. Munksgaard, 1970.
Bøger af danske forfattere, der behandler historiefilosofiske eller historieteo
retiske emner, er desværre en stor sjældenhed. Der drøftes utvivlsomt i stør
re omfang end tidligere spørgsmål af historieteoretisk natur blandt historikere
herhjemme, og i universitets- og anden undervisning strejfes de derhen hø
rende problemer vel nu hyppigere og hyppigere. I hele den amorfe debat,
der i disse år føres f. eks. blandt studerende med historie eller andre sam
fundsvidenskabelige discipliner som fag, spiller historieteoretiske overvejelser
også en betydelig rolle.
M en det hele foregår på et svagt funderet grundlag, og debatten bærer
i forstemmende grad tilfældighedens præg, fordi der mangler det nødvendige
fundament i form af en adækvat og tilgængelig litteratur. K ai Aalbæk-Nielsens bog om historie og strukturalisme råder vel ikke bod på denne mangel,
men den er dog i flere henseender en nyttig støtte for den, der ønsker at
sætte sig ind i den debat, der foregår ude omkring.
Bogens indhold er af blandet karakter og oprindelse. Der optrykkes i den
foredrag, som Aalbæk-Nielsen har holdt ved forskellige lejligheder, især for
gymnasieelever og lærerstuderende på N. Zahles skole, tidligere publicerede
artikler samt tre kapitler med en ny-skreven introduktion til de tre franske
forfattere, bogen først og fremmest skal præsentere for danske læsere. I disse
afsnit ligger tyngdepunktet, men også i bogens øvrige bidrag spores AalbækNielsens grundsynspunkter på den historiske forskning.
Han har tydeligvis skrevet ud fra en stærkt kritisk holdning til den histo
rie, tidens historikere producerer, og ud fra et lige så dybt følt ønske om at
finde veje til en historieskrivning, der synes ham mere i overensstemmelse
med tidens behov. Den eksisterende historieskrivning afviser han som under
holdning og videnskab, to ting, der for ham har det til fælles, »at de ikke
opfylder noget væsentligt formål ud over at være et behageligt tidsfor-
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driv for læsere og historikere«. Han forlanger den uengagerede historieforsk
ning erstattet af en engageret, hvor beskrivelsen af fortiden ikke er et mål
i sig selv, »men et led i en dialog mellem fortid og fremtid, som historikeren
bevidst må gøre sig til skueplads for«.
Det er tanker, som mange har tænkt både før og nu, men den situation,
Aalbæk-Nielsen opridser, er i de senere år blevet skærpet af det pres, også
historieforskningen udsættes for i form af kravet om at klargøre sin sam
fundsrelevans. Mange er da standset ved den opfattelse, at den gængse hi
storieskrivning i hvert fald overfladisk set kan synes helt uden binding til nu
tidens problemer eller blot med sine resultater »bevistløst« - som det hedder
i øjeblikkets terminologi - støtter og legitimerer bestående samfundstilstande.
De, der føler denne problematik som nærværende, søger en løsning på den
ad vidt forskellige veje. Aalbæk-Nielsen har vendt sig til den debat, der har
været ført mellem Jean-Paul Sartre og de franske strukturalister med etnolo
gen Claude Lévi-Strauss, strukturalismens bannerfører, i spidsen. I bogen gi
ves gode karakteristikker af de to forfatteres synspunkter, og Aalbæ k-Niel
sen føjer hertil et referat af filosoffen M ichel Foucaults forfatterskab, for
så vidt det har relation til en opfattelse af historien. Foucault hører måske
i streng forstand ikke til strukturalisterne, men må dog med rimelighed tages
med i en sammenhæng, hvor forholdet mellem historie og strukturalisme
drøftes.
Navnlig hos Lévi-Strauss kan Aalbæk-Nielsen finde mange af de argu
menter, han gerne selv vil være med til at rette mod den hidtidige historie
forskning. Strukturalisterne kritiserer den forenklede evolutionistiske historie
tænkning, der medfører, at megen historie skrives ud fra en ubevidst teori
om en ubrudt udviklingslinie i det historiske forløb, hvor alt følger af noget
forudgående og derfor aldrig er helt nyt. Derved overses de kræfter, der
ændrer samfundene. E t angrebspunkt for Lévi-Strauss er desuden den uende
lige regres, der er indbygget i en historieforskning, der i princippet ikke kan
sige, hvor man skal standse med at finde forud liggende årsager.
Lévi-Strauss afviser, at historien har krav på at blive foretrukket frem
for andre erkendelsesformer og afskriver for så vidt hele den historie, der
bygger på tanken om, at historien er de menneskelige individers historie.
Jeg’ets kontinuitet er for Lévi-Strauss en illusion, og han opløser de menne
skelige handlinger i psykiske og individuelle bevægelser, der igen kan redu
ceres til ydre udtryk for hjerne-, hormon- og nerveaktivitet. Derved for
svinder det handlende jeg ud af historien, og for både Lévi-Strauss og Fo u 
cault er mennesket en slags passiv agent for de strukturer — de sproglige
f. eks. - der er nedlagt i det, eller hvori det indgår. De iagttagelige fænome
ner og de historiske kilder er for dem ikke produkter af en menneskelig vilje,
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men fragmenter af et underliggende system, der skal beskrives. Grundlaget
for denne tankegang er oprindelig udviklet i lingvistikken, men har efter
hånden vundet indpas i en række andre videnskaber.
Foucault har søgt at påvise, at mennesket som objekt for videnskaben er
en forholdsvis ny opfindelse. Den blev gjort o. 1800, og han ser denne op
fattelse, dyrkelsen af individet, blot som en tidsbestemt form for fetichisme.
Efter Foucaults opfattelse ligger virkeligheden et helt andet sted end i det
menneskelige subjekt. F o r ham tænker og taler mennesket inden for et sy
stem, der karakteriserer dets tid og sprog, uden at det kan gennemskue dette
anonyme systems særegenhed. Systemet handler derfor med mennesket og
ikke omvendt. Tanken om et handlende menneske, der giver omverdenen
mening, må opgives.
Dermed rettes naturligvis et ødelæggende slag mod grundlaget for den
almindelige historieforskning. Aalbæk-Nielsen søger at afbøde dette slag ved
med udgangspunkt i Sartres synspunkter og med tilknytning til Husserl at
fremhæve, at bevidstheden er eksistens og ikke et system, og at bevidstheden
er forudsætningen for, at ting fremstår og får mening. Det er ikke særlig klart,
hvad Aalbæk-Nielsen mener, men det afgørende er også mere det, at A a l
bæk-Nielsen på linie med mange andre, uden at afvise strukturalisternes
konkrete analyser, tager afstand fra f. eks. Foucaults konsekvente opfattelse
af mennesket som en slags systemstyret maskine. Aalbæk-Nielsen fastholder
altså det konstituerende jeg, subjektet, som forudsætningen for, at omverde
nen kan få mening og en historie skrives.
Aalbæk-Nielsen har utvivlsomt ret i, at det er uheldigt, at historien i al
mindelighed dyrkes uden større interesse for den historiefilosofiske debat og
i bedste fald ud fra en tilfældig, ofte forældet opfattelse af mennesket og dets
relation til andre mennesker i samfundet. Den antropologi, det perspektiv,
mennesket ses i, som ligger bag megen historisk forskning, er ganske util
strækkelig og sjældent funderet i fortrolighed med den løbende filosofiske
debat om, hvad mennesket er og kan. Derfor er det nyttigt, at Aalbæk-Niel
sen har taget sig på at præsentere vigtige momenter af den strukturalistiske
debat på dansk, fordi vi her har et af tidens mange bidrag til drøftelsen af
menneskets situation.
Det betyder i den forbindelse mindre, at hans egne forsøg på at vise veje
for den historie, han mener hører tiden til, ikke er særlig klare eller over
bevisende. Han har fat i noget vigtigt, når han hyppigt gentager, at tiden
er et produkt af vor bevidsthed, og at fortiden derfor må beskrives i nutiden
i lys af den fremtid, vi ønsker at realisere. M en derfra og til en drøftelse
af, hvad det betyder for den historiske forskning i praksis, er der et spring.
1 det hele taget er afstanden til den historiske praksis stor i bogen. Derved
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kommer Aalbæk-Nielsen - i øvrigt på linie med de franske forfattere, han
refererer - til i nogen grad at miskende eller undervurdere den historiske
forskning, i hvert fald, hvis man løfter blikket lidt ud over vor hjemlige ho
risont.
Det franske tidsskrift »Annales« udgav i 1971 et i øvrigt desværre svært
tilgængeligt særnummer om historie og strukturalisme (Histoire et Struc
ture). H eri skrev André Burguiére en indledning, hvori han understregede,
at nogle historikere allerede længe har arbejdet med strukturanalyser, idet
de dels søger at afdække det konstante bag det skiftende på historiens over
flade dels under de spredte historiske data påviser et system for forandring,
som både indeholder lovmæssigheder og har en klar systemkarakter. Og det
er vel netop, hvad strukturalisterne forlanger af forskningen. M ed god grund
kan denne påstand fremsættes i »Annales«, som netop har været hjemstedet
for den type bestræbelser i den historiske forskning.
Det betyder ikke, at man kan afvise strukturalisternes konkrete kritik af
historisk forskning. Tværtimod kan den være både relevant og nyttig. Den
har blot næppe uden videre de totalt ruinerende følger, som strukturalisterne
mente til at begynde med.
F. eks. er det helt afgjort nyttigt at få understreget, hvor farligt det er,
hvis historikerne indfanges af en ubevidst tro på en absolut kronologi. Aalbæk-Nielsens referat af Lévi-Strauss på dette punkt har bud til alle, der be
skæftiger sig med historie. Lévi-Strauss understreger, at man med kronologien
ikke blot placerer fænomenerne i rækkefølge, men også angiver afstande
mellem dem. Nogle perioder kan beskrives med mange tidsangivelser det gælder specifikt moderne historie - mens andre perioder kun har få tids
angivelser. Det gælder f. eks. forhistorien, hvor historikeren kun kender få be
givenheder. Endelig klassificerer vi ved hjælp af kronologien. Fo r at bruge
et eksempel med inspiration fra Aalbæk-Nielsen: 1916 er i dansk historie
medlem af en klasse, hvor også årstal som 1963 og 1972 har deres plads,
forudsat at man interesserer sig for anvendelsen af folkeafstemningsinstituttet
i Danmark. Men 1916 kan også figurere i en tidsrække, der byder på inter
esse for socialdemokratiets vej til regeringsansvar, og årstallet kan placeres i
en helt tredie klasse, hvori indgår elementer af vort retsvæsens udvikling,
eftersom en stor retsreform vedtoges netop i 1916.
Fo r strukturalisterne er dette et af beviserne på historiens diskontinuitet.
Den er ikke knyttet til mennesket og er ikke en erkendelsesform, der åbner
særlige muligheder for at forstå mennesket. Den er kun en metode til at ud
vælge de elementer, der indgår i en struktur, enten den så er af menneskelig
eller ikke-menneskelig karakter. Historien er derfor højst et udgangspunkt for
videnskabens søgen efter forståelse.
21
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Fo r den praktisk arbejdende historiker er denne konklusion naturligvis
interessant og værd at diskutere. M en umiddelbart vil han have mere ud
bytte af den konkrete understregning, Lévi-Strauss giver af, at man bør an
skue de historiske sammenhænge som del-sammenhænge eller del-strukturer,
der ikke nødvendigvis behøver at søge deres berettigelse i at være led i en
stor, samlet udviklingsbevægelse, menneskehedens historie.
Det har man for så vidt erkendt i praksis. Historikerne er for længst holdt
op med at skrive universalhistorie eller blot tro på muligheden heraf. A lli
gevel ligger sikkert implicit i megen beskæftigelse med små udsnit af det
historiske forløb en fornemmelse af, at derved afdækkes en side af en i prin
cippet total sammenhæng. De strukturalistiske overvejelser kan derfor i høj
grad give teoretisk perspektiv til den opdeling på del-historier, som udgør
det faktiske billede af moderne historieforskning. Desuden kan man ad den
vej komme videre i en drøftelse af det legitime i en systematisk afgrænsning
af de emneområder, man tager op i de enkelte undersøgelser. Der tænkes
her på en afgrænsning og reduktion i forhold til den historiske sammenhæng,
hvori et emneområde reelt befinder sig, men hvorfra det må løsrives, hvis det
skal kunne analyseres.
Dette problem har længe interesseret historikere, bl. a. under påvirkning
af den udvikling i retning af studiet af systemer, rendyrkede typer og serier
af fænomener o. s. v., man har oplevet i samfundsvidenskaber, beslægtet med
historien. Som allerede nævnt har dette allerede haft indflydelse på dele af
den historiske forskning, men der er ingen tvivl om, at man med udgangs
punkt i den strukturalistiske tankegang kan komme et skridt videre i en
teoretisk underbygning af en ønskværdig udvikling i moderne historisk forsk
ning.
Også strukturalisternes erkendelsesteoretisk begrundede påstand om, at
brud og diskontinuitet er kernen i den historiske udvikling, har bud til en
historieforskning, der har været tilbøjelig til at se sin berettigelse i at søge
fænomenernes oprindelse og forklare alt ud fra sine forudsætninger. Det
er et memento, som den historiske forskning ikke kan sidde overhørig, fordi
der her er tale om et angreb, som for en gangs skyld ikke blot bunder i almin
delig desinteresse for historisk viden, men har et videnskabsteoretisk ud
gangspunkt.
I strukturalismens opgør med historien ligger en udfordring for historien
til i mindre grad at interessere sig for de lige forløb og for den mængde af
begivenheder, der hænder i en periode eller i et samfund, men i stedet ka
rakterisere perioder og samfund ved funktionelle systemer og strukturer1.
F o r den reflekterende historiker vil en sådan tankegang også føre til et op
gør med tendensen til at bruge erfaringer fra beskrivelsen af udviklingen i
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de industrialiserede vesteuropæiske samfund som model ved beskrivelsen bå
de af fremmede kulturer og af tidligere perioder i den vestlige verdens hi
storie. I øvrigt vil netop for kulturhistoriens vedkommende - dette ord taget
i meget bred betydning - strukturalismens indsats formentlig kunne få størst
betydning.
De historikere, der hidtil har prøvet at arbejde mere systematisk med
struktur-lignende betragtninger, har hyppigt gjort det under en eller anden
form for marxistisk påvirkning. A t bygge en beskrivelse op ud fra en analyse
af produktivkræfterne i et samfund er vel en form for strukturel analyse. Her
ved nærmer vi os et andet interessant aspekt ved strukturalismedebatten:
forholdet mellem strukturalisme og marxisme.
I den marxistiske historieteori har man hævdet, at M arx må tolkes der
hen, at han også har fjernet individet fra historien. Dette synspunkt er mar
kant formuleret af franskmanden Althusser, der er talsmand for, hvad man
må kalde en strukturalistisk inspireret Marx-tolkning2. Althusser hævder,
at efter »Das Kapital« må man i marxismen se bort fra at tale om oprindelse
og om et subjekt i historien. Processen uden subjekt er absolut, både i virke
lighedens verden og i den videnskabelige erkendelse. Også her er der tale
om en frigørelse fra det i bevidstheden givne.
Dermed opstiller Althusser altså et depersonaliseret historiebegreb af no
genlunde samme karakter og i hvert fald med de samme konsekvenser, som
det strukturalisterne opererer med. Utvivlsomt rører vi her ved en hovedgrund
til, at det har været og tilsyneladende stadig er svært for overbevist marx
istiske historikere at få en frugtbar forbindelse frem i teorien og i praksis
mellem deres marxistiske engagement og den historie, de skriver. De kan
ikke komme over kløften mellem på den ene side det afpersonaliserede,
strukturelle træk i marxismen, som er understreget så stærkt af Althusser,
og på den anden side nødvendigheden af at skrive historien på basis af men
neskeskabte kilder, institutioner etc. Relationen mellem system og individ
i praksis er uafklaret, og i Althussers udlægning er relationen afgjort ensidigt
til systemets fordel.
Interessant er nu, at marxistiske historikere energisk arbejder på at kom
me ud over Althusser-skolens »historiefjendtlige« tolkning af Marx. Det gæl
der f. eks. den tyske historiker Alfred Schmidt, der har ydet adskillige gode
bidrag til den marxistiske historieteori. Han har for ikke længe siden udsendt
første bind af et interessant opgør med den strukturalistiske marxisme3. Det
er utvivlsomt i denne samemnhæng, man skal vente de interessanteste ud
slag af den bevægelse, strukturalismen har skabt i den historieteoretiske
debat.
Med dette er vi et godt stykke ude over Aalbæk-Nielsens arbejde, der
21*

328

D ebat

kun sporadisk har berørt perspektivet til marxismen. Hans bog kan derfor
kun være en første introduktion til problemerne omkring historie og struk
turalisme, men hvad han har fremlagt burde kunne være udgangspunkt for
en debat, som vi godt kan trænge til at få uddybet.

Noter
1 Se den nævnte indledning af André Burguiére i Annales. Economies - Sociétés Civilisations. 26. année, no. 3-4, 1971. S. IV.
2 Alfred Schmidt: Geschichte und Struktur. Fragen einer marxistischen Historie,
1971, s. 14.
3 Se note 2.
(Manuskriptet afleveret i december 1972).
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Knud Prange:
Væk med perfektionismen!
Uddannelse i arkivvæsenet. Arkivforeningens seminar V, Sostrup Slot, 1 2 14. april 1973. Rigsarkivet, København 1973.
M an kunne tro at debatten om arkivvæsenets uddannelsesforhold ikke havde
stor interesse uden for etaten, men de problemer som behandles i A rkivar
foreningens ovennævnte rapport har direkte eller indirekte betydning for
enhver arkivgæst. I de senere år har dansk arkivvæsen været stillet over
for en række udfordringer: øgede krav fra administrationen, et voldsomt sti
gende besøgstal, og meget andet som lægger beslag på tid og arbejdskraft.
Skønt både bevillinger og stillingsnormeringer har været meget beskedne,
har man kunnet honorere kravene, og flere af arkiverne har endda kunnet
udsende et imponerende antal registraturer og andre hjælpemidler. A t dette
har kunnet lade sig gøre, skyldes formentlig først og fremmest at der er sket
et skred i personalets funktionsmønster, således at de enkelte grupper har
påtaget sig et stadig mere kvalificeret og krævende arbejde. Hvilket imidler
tid kræver uddannelse og efteruddannelse. På denne baggrund er det naturligt
at Arkivarforeningen har drøftet disse problemer: hvem skal have hvilken
uddannelse, og hvordan føres den ud i livet? Og det er naturligt at en uden
forstående giver sit besyv med - rapporten efterlyser flere gange en reak
tion fra »barnet i Kejserens nye Klæder«.
Seminaret (og dermed rapporten) er bygget op på en lidt besynderlig må
de. M an starter med undervisningsmidler og metoder og fortsætter med en
gennemgang af de enkelte personalegruppers uddannelse: arkivarer, arkiv
sekretærer, arkivbetjente, konservatorpersonale og kontorpersonale. Ind imellem er der så redegørelser for arkivuddannelse i Norge og Sverige. Hvert
hovedemne har et antal indledere, hvis manuskripter er gengivet i rapporten,
som ligeledes refererer diskussionerne. I stedet for denne rækkefølge skulle
man nok være startet med de svenske og norske erfaringer samt E rik Stig
Jørgensens indlæg, som i høj grad berører spørgsmålet om behovet for ud
dannelse. Derved havde man måske fået bedre hold på et par af de proble
mer som kan afspore debatten. F o r problemer er der unægtelig: skal man
fortsætte med den gamle, individuelle uddannelse, hvor man får sin viden
efterhånden som problemerne dukker op i praksis, eller er det mere ratio
nelt at tilrettelægge en undervisningsplan? I de senere år har arkivvæsenet
opbygget en stand af »mellemteknikere«, arkivsekretærer, og har derfor
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kunnet lave en egentlig undervisningsplan. En sådan plan sparer tid når der
skal uddannes flere, men et af arkivvæsenets problemer er netop at til
gangen til etaten normalt er så lille - og tjenestestederne så spredt rundt om
i landet - at det er svært at få elever nok til en egentlig undervisning. Det
er derfor mærkeligt at skellene mellem netop rigsarkivets forskellige afde
linger åbenbart (se s. 15) har stillet sig hindrende i vejen for en tværgående
undervisning af personalet på hovedarkivet. M an kan også undre sig over
at rigsarkivets arkivarer en tid skal gøre tjeneste på et landsarkiv og at ud
vekslingen aldrig tidligere gik den modsatte vej - hvad der jo var sagligt
mere påkrævet. F o r det sjællandske landsarkivs personale havde det dog ikke
medført særlige vanskeligheder, og for de øvrige landsarkivers vedkommen
de må det vel være muligt at løse - hvad der i rapporten kaldes - »dette
frustrerende problem«. Noget lignende gælder det fremsatte ønske om kortere
studieophold ved forskellige embeder - en glimrende idé.
Det er også mærkeligt at man endnu kan være i tvivl om, hvorvidt »triv
sel kan være et legitimt mål for virksomhedens aktivitet« (s. 98). Forhåbent
lig er der blot tale om en bemærkning der er blevet lidt skævt citeret, og
man kan i stedet glæde sig over rigsarkivarens udtalelse: »at arbejdslysten
er større, jo mere viden man har om, hvad der skal ske; og at større lykke
følelse i sig selv er en miljøforbedring«.
Afgørende for etablering af undervisning er imidlertid antallet af elever,
og her gør E rik Stig Jørgensen (ligesom den svenske og norske deltager)
med god grund opmærksom på at også administrationen har brug for arkivalsk
uddannet personale. Det gælder såvel den statslige som den kommunale ad
ministration. Og hvis undervisningen blev tilstrækkelig god - det vil sige
praktisk anvendelig - ville de større erhvervsvirksomheder nok også melde
sig som interesserede. Dertil kommer at de ca. 140 lokalhistoriske arkiver
landet over har et presserende og endnu uløst behov for (efter)uddannelse
af deres ledere. En rigtigt opbygget arkivskole vil ikke komme til at mangle
elever.
En sådan skole vil få elever med mange forskellige ønsker og behov, både
med hensyn til undervisningens indhold og længde. Dette behøver dog ikke
at give uoverstigelige vanskeligheder ved tilrettelæggelse af undervisningen.
I Norge har man for exempel en fælles grunduddannelse og derpå en to
deling: en moderne linje for dem som skal arbejde i rigsarkivets nyere afde
ling, og en linje for dem som skal arbejde med sagerne fra før 1814. Syste
met kan udbygges endnu mere, således at der tilbydes valg mellem undervis
ning på forskellige områder og forskellige niveauer. E n kort gennemgang og
drøftelse af problemer inden for ét emneområde kan for exempel uddybes
ved selvstændigt arbejde af nogle af deltagerne - men ikke nødvendigvis
af alle.
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M an må nemlig meget nøje overveje: hvilken viden og hvilke færdighe
der bør alle i arkivvæsenet have, hvilken viden bør være repræsenteret på
den enkelte afdeling eller i den enkelte personalegruppe, og hvilken viden
er ønskelig, men ikke nødvendig. Fra gammel tid har arkivvæsenet her haft
et ideal om perfektion, som det ikke er muligt at opretholde, men som man
nok endnu ikke helt har gjort sig fri af. I det kursus arkivsekretærerne p. t.
gennemgår er der 20 timers undervisning i tysk forvaltningssprog, mens cen
trale emner som arkivordning og registrering samt kassation kun får hen
holdsvis 15 og 10 timer. Det er sikkert udmærket at en eller flere af rigsar
kivets sekretærer behersker kancellitysk (arkivarerne har i hvert fald ikke
fået undervisning i det), men er det rimeligt at alle landsarkivernes sekre
tærer får denne viden?
På seminaret blev det også foreslået at arkivsekretærerne fik flere timer
i læsning af 1500-tals skrift samt undervisning i moderne sprog, i hvert fald
fransk. Det første behov kan næppe være generelt presserende, og hvad det
sidste angår, må man huske at sekretærerne har studentereksamen, og at
franskkundskaber i arkivvæsenet kan være nyttige, men næppe nødvendige
i almindelighed. Og så findes der jo aftenskolekurser i moderne sprog.
Undervisningen i arkivkundskab bør - som det flere steder fremhæves i
rapporten - ikke først og fremmest bestå af foredrag og forelæsninger, »de
arkivalske problemer indlæres bedst ved praktiske øvelser«. E n bred admi
nistrationshistorisk viden, der blot er blevet doceret, er ikke til megen nytte
før man har prøvet at anvende den i praxis. Anne Riising har ret i, at de
lange indledninger i Vejledende Arkivregistraturer ikke giver nogen særlig
hjælp til at finde noget. »Man skal have en beskrivelse af, hvad der egentlig
er i f. eks. en supplikprotokol, og hvordan man finder rundt i den og fra den
til andre protokoller«.
En væsentlig del af arbejdet på et arkiv består i at hjælpe forskere, enten
mundtligt eller ved at registrere arkivalier og lave registraturer eller vejled
ninger til udnyttelsen af arkivalierne. Her må man huske at den traditionelle
type arkivgæster via uddannelse eller lang erfaring havde en solid viden om
dansk administrations opbygning og dermed gode muligheder for at finde
rundt i provenienssystemets krinkelkroge. M en denne type udgør efterhånden
en stadig mindre del af forskerne. I de senere år er sociologer, etnologer,
politologer og mange andre begyndt at udnytte arkivernes rige indhold og ingen af dem har fået den traditionelle historiske grunduddannelse. N o 
get lignende gælder iøvrigt de historikere der uddannes i dag. De har ikke
»læst« hele historien, men udvalgte områder. Indenfor dansk historie kan de
for exempel have specialiseret sig i vikingetid og i provisorieårene, og det er
jo en beskeden baggrund for arkivstudier.
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Det er disse forskere arkivpersonalet skal vejlede. Og det stiller ganske
store krav til personalets viden om hvordan man arbejder med arkivalierne
og hvordan man forfølger et sagligt emne igennem og på tværs af al proveni
ens. Det er således - også for en arkivbruger - meget positivt når Anne
Riising foreslår at »man bør derfor koncentrere sig om frembringelse af ele
mentære hjælpemidler, som bør udformes sådan, at de både kan bruges som
orientering for nyt personale og som introduktion for udenforstående«. Som
exempel nævnes vejledninger i indholdet af visse ensartede grupper af ar
kiver, bygget over spørgsmålet: Hvad er der i et sådant arkiv, og hvad
kan det bruges til?
Arne Riising understreger også at det er vigtigt, at den viden som for
en stor del kun findes i arkivpersonalets hoveder, kommer ned på papiret
»Man må derfor håndfast se væk fra alle de mangler, som forfatterne selv
mener bør afhjælpes, inden oplysningerne skrives ned . . . en anvendelig,
eller for den sags skyld halvdårlig oversigt, er 100 gange bedre end ingen,
og de skriftlige hjælpemidler må derfor udarbejdes under devisen: Væk
med perfektionismen!!«
Det er et synspunkt en arkivbenytter kun kan bifalde. Og i samme ånde
dræt må vi spørge: Hvornår får vi en, bare duplikeret, oversigt over de
utrykte (og godt gemte) registraturer som står på rigsarkivets læsesal - og
hvornår kommer der et fotooptryk af Erslevs dog delvis brugbare oversigt:
Rigsarkivet og Hjælpemidlerne til dets Benyttelse. Den er faktisk bedre end
intet, mens vi venter på den perfekte nyudgave.
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Finn Løkkegaard:
K o m p ila t io n s film som a u d io -v is u e l h is to ris k fre m s tillin g s fo rm

Nogle principielle betragtninger på grundlag af filmen »De fem År« og Niels
Skyum-Nielsen, Hans-Christian Eisen og Kaare Riibner Jørgensen: F I L M E N
D E F E M Å R , Skoleudgaven. Billed- og lydside. E n kildekritisk gennemgang.
(København 1970).
Filmen »De fem År« er en såkaldt kompilationsfilm. Det vil sige en film,
sammensat af optagelser, som for størstedelens vedkommende ikke er lavet
med henblik på denne, men fundet frem i arkiver og plukket ud af andre
film.
Genren1 er nok den mest komplicerede, mediet overhovedet kan byde på,
fordi så mange forskelligartede elementer kan indgå i den. Billedsiden kan
bestå af autentiske optagelser (dvs. optagelser af situationer, som ikke er isce
nesat med henblik på filmatisering), af forskellige former for iscenesatte op
tagelser bl. a. uddrag af rene fiktionsfilm og filmede landkort, grafiske frem
stillinger o. 1. Lydsiden kan bestå af moderfilmenes oprindelige lyd - det
være sig synkrone lydoptagelser eller lydeffekter og verbale kommentarer,
som er tilført filmene i laboratoriet - og lydeffekter og kommentarer, som
er lavet specielt til det nye produkt. M an har også eksempler på at særlige
autentiske lydoptagelser (dvs. lydoptagelser, som ikke er lavet til film) er
anvendt. I »De fem År« f. eks. B B C ’s aftenudsendelse til Danmark den 4.
maj 1945 (Skyum-Nielsen m. fl. s. 175).
Med anvendelse af disse elementer har film folk søgt at give audio-visuelle
fremstillinger af historiske emner. Bedst kendt er vel krigstidens tyske
film som »Feldzug in Polen« og »Sieg im Westen«2, engelske som »Desert
Victory« og amerikanske som Frank Capras »Why We Fight«-serie. Fjern
synet har i efterkrigstiden ihærdigt dyrket genren. E t markant eksempel er
B B C ’s »The Lost Peace«3.
I Danmark er kompilationsfilmen i sin reneste form repræsenteret ved
de film, som blev lavet kort efter besættelsen og med besættelsestiden som
emne, »Danmark i Lænker« og »Det gælder din Frihed«, samt »De fem År«
fra 1955, som blev skabt af filmfolkene Theodor Christensen og Mogens
Skot-Hansen i samarbejde med historikeren Jørgen Hæstrup.4
Historielærere har naturligvis følt sig fristet til at anvende disse film i deres
undervisning. I 1960 lavede filminstruktør Børge Høst en forkortet udgave
af »De fem År« til Statens Filmcentral, beregnet til undervisningsbrug. Denne
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film har Niels Skyum-Nielsen m. fl. gennemarbejdet ud fra en kildekritisk
synsvinkel.
Arbejdet er stort set begrænset til det, man kunne kalde en identifikations
analyse. A lle filmens 928 indstillinger (i bogen anvendes den lidt uheldige be
tegnelse »klip«, som i fagsproget anvendes om en direkte overgang fra én
indstilling til en anden i modsætning til f. eks. en overblænding) er undersøgt
med henblik på proveniens og indhold, i et forsøg på at fastslå, om de er og
forestiller, hvad de direkte eller indirekte gives ud for i filmen.
Resultaterne forelægges dels i bogens indledning, hvor forfatterne fort
løbende redegør for filmens forskellige afsnit, især for hvorfra materialet
stammer, og dels i bogens hovedafsnit, som er en trespaltet opstilling af hen
holdsvis et fast billede fra hver indstilling, forfatternes redegørelse for ind
stillingens indhold og en ordret gengivelse af filmens lydside. Her er der med
forskellige signaturer angivet, om indstillingerne er optaget efter befrielsen,
om de er kronologisk eller indholdsmæssigt fejlplacerede i filmen, og om de
er senere rekonstruktioner.
Analysen er ikke ført helt til bunds ved alle indstillinger. For det uden
landske filmstofs vedkommende er forskerne for det meste i stand til at ud
pege moderfilmene (deres udtryk for de film, hvorfra indstillingerne er
taget), men herefter må de ofte blive stående ved vendinger som »Ifølge
revyernes speakere skildrer de . . .« (s. 16). Dog er det et par gange lykkedes
at afsløre indholdsmæssige fejl i dette stof. Side 13 påvises, at optagelser fra
M insk og Warszawa er klippet fejlagtigt sammen i en amerikansk kompila
tionsfilm og derfra direkte overført til den danske film, og ligeledes s. 13
at en kampvognsparade i Prag via den tyske filmugerevy har sneget sig ind i
»De fem År«s afsnit om den tyske indmarch i Danmark den 9. april 1940.
Fo r det danske stofs vedkommende har arbejdsgruppen bedre kunnet
trænge igennem til en identificering af indstillingernes indhold: personer, be
givenheder, skuepladser og datoer. Her har de kunnet benytte sig af egne
iagttagelser og interviews med de filmfolk, som i sin tid stod for optagel
serne.
I betragtning af de sparsomme og spredte hjælpemidler, som står til rådig
hed for et sådant arbejde, er den lille bog slutstenen på et meget stort og be
sværligt arbejde, som fortjener påskønnelse. En historikers første spørgsmål
til et filmmateriale, som han vil benytte i sin forskning eller undervisning, må
uvægerlig være: Hvad forestiller det, og hvor stammer det fra? Det ved vi
nu en hel masse om for »De fem År«s vedkommende.
Bortset fra nogle spredte bemærkninger i indledningen om filmens ten
dens og om nogle filmtekniske detaljer fremtræder bogen som en realkom
mentar til en kildeudgivelse. Den overlader stort set til læseren selv at tage
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sig af tendensproblemerne, som de fremtræder gennem stofvalg og udtryks
form. Det er en renfærdig måde at gå frem på, og den er i overensstemmelse
med god kildeudgivertradition. Det er blot et spørgsmål, om dette er tilstræk
keligt, når forfatterne skriver, at »den foreliggende bog er tænkt som en
hjælp for læreren til at gøre sig bekendt med og udnytte [filmens] ind
hold« (Forordet s. 9). Umiddelbart vil jeg mene, at de fleste lærere, som
hverken kan være besættelsestids- eller filmspecialister, vil savne selvstæn
dige og detaljerede afsnit, der placerer filmens indhold i en historisk og hi
storiografisk sammenhæng og redegør for dens audio-visuelle udtryksform.
Filmteoretikeren Søren Kjørup kommer i en artikel5, hvor han bl. a. be
handler Skyum-Nielsens bog, ind på dette problem. Han skriver: » . . . ved
overhovedet at opfatte en film som skoleudgaven af »De fem År« som
»historisk materiale« (hvorved må forstås historisk A/tøcmateriale, - se bo
gens side 22), og ved overhovedet at fremhæve den opgave som den væsent
lige for pædagogen at lære børnene at afsløre »fejl« og »tricks« (side 22)
i dokumentariske film, bortleder Skyum-Nielsen opmærksomheden fra det,
der i en kritisk undervisningssituation må være det vigtigste: at se filmen som
en audio-visuel beretning eller meddelelse; at komme frem til en forståelse
af denne meddelelse; at komme frem til en afsløring af en eventuel tendens
og af eventuelle usandfærdigheder i meddelelsen; at tage stilling til med
delelsen; og at komme frem til en forståelse af de audio-visuelle mediers
sprog«.
Uden iøvrigt at gå nærmere ind på den debat mellem Kjørup, Karsten
Fledelius, Per Nørgart og Skyum-Nielsen, som den citerede artikel gav an
ledning til, skal det dog retfærdigvis nævnes, at Kjørups pædagogiske mål
sætning ingenlunde er Skyum-Nielsen fremmed6. Jeg går imidlertid lidt nær
mere ind på Kjørups betragtninger over det audio-visuelle filmsprogs natur,
fordi en tendensanalyse ud fra denne synsvinkel er en ny og uvant opgave
for historikere og historielærere, en opgave som nødvendigvis må gøres til
genstand for overvejelser.
Søren Kjørup er i sin opfattelse af de audio-visuelle mediers natur enig
med den russiske filminstruktør Eisenstein, som han citerer for følgende be
mærkning: I den filmiske sammenhæng artikuleres en meddelelse, som ikke
ligger i billederne eller i teksten alene, men som opstår rent symbolsk igen
nem disses konfrontation.
Denne påstand - som også jeg kan tilslutte mig - eksemplificerer Kjørup
med en passage fra »De fem År« (Skyum-Nielsen m. fl. s. 29). På billedsiden
vises to indstillinger, hvis indhold historikerne har identificeret som italienske
ungfascister på øvelse med geværer og gasmasker. På lydsiden forekommer
der skud, og speakeren siger: »Børn opdrages til at føre krig«, underforstået
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i det nazistiske Tyskland. I bogen angives ved signatur, at disse optagelser
er fejlplacerede.
Fo r Kjørup er dette lille faux pas imidlertid af mindre betydning. For ham
er det væsentligste om billede og lyd i forening præsterer en »sandfærdig
meddelelse« eller ikke. Billedet er ikke blot en illustration til kommentaren,
som står og falder med, om den er »rigtig« eller »urigtig«. Billede og tekst
»styrer« gensidigt hinandens betydning. Den nævnte passage i »De fem År«
viser børn med gasmasker, men billedsiden er i sig selv mangetydig. Leger
disse børn krig? Reklamerer de for gasmasker? Eller demonstrerer de mod
forurening? spørger Kjørup. Det er speakertekstens oplysning om, at de op
drages til krig, der er afgørende for, hvordan vi opfatter billederne. M en bille
derne er også med til at »styre« speakertekstens betydning. Den taler kun
om børn, billederne viser drenge i en bestemt aldersklasse. Hvis der er dæk
ning for en sådan audio-visuel meddelelse i kilderne, synes Kjørup at være
rede til at acceptere filmens anvendelse af et »forkert« billedmateriale.
De fleste historikere vil utvivlsomt kunne være enige med Kjørup om,
hvorledes det audio-visuelle sprog bliver til, men også straks se de mulig
heder, det således åbner for tendentiøse og direkte fejlagtige indtryk. De
vil næppe gå så vidt som til at acceptere et billedmateriale, der ikke er, hvad
det gives ud for at være, blot det samlede udsagn kan siges at være doku
menteret ad anden vej, for således at formidle en slags »substantial truth«.
Her er den tærskel, som skiller mange film folk fra historikere.
Uanset at et billede først får en mening gennem den tolkning, som ligger
i kommentaren, og uanset at tilskueren måske får det, han søger, trods en
»forkert« billedside (i dette tilfælde et »sandfærdigt« audio-visuelt udsagn
om, at store drenge i Hitlers Tyskland blev opdraget til at føre krig), så
er det simpelt hen i flagrant modstrid med en historikers faglige etik at ac
ceptere et »falsk citat«.
Kravet om billedmaterialets autencitet og korrekte placering i en kompila
tionsfilms med hensyn både til kronologi og indhold må fastholdes, hvis den
skal kunne anbefales som en audio-visuel fremstilling til formidling af viden
og oplevelse ved undervisning i historie; er det ikke tilfældet, kan den kun
anvendes til kildekritiske øvelser.
Det problem, der rejser sig, hvis kravet skal efterkommes, er, om det i så
fald er muligt at fremstille kompilationsfilm, som også kan tilfredsstille film
folks (og publikums?) krav om billedsidens kontinuitet og et oplevelsesmo
ment af en sådan intensitet, at filmen virker fængslende. Filmmateriale vil
altid være en mangelvare for den, der skal lave en kompilationsfilm.
Det er imidlertid i den forbindelse nok værd at gøre opmærksom på
Penelope Houstons kritik af de scener i filmen »Mourir a Madrid«, som
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foregiver at vise luftangrebet på Guernica under den spanske borgerkrig.
Hun finder dem »hverken særlig bevægende eller overbevisende« og mener,
at det skyldes anvendelsen af optagelser, som nemt kan afsløres som fejl
placerede eller ikke-autentiske. Det er et spørgsmål om ikke oplevelsens in
tensitet forstærkes hos publikum, hvis det kan føle sig overbevist om, at de
billeder, der vises, er, hvad de gives ud for at være. Personligt tror jeg ikke,
film folk behøver at sætte noget af filmens intensitet til, fordi de slår lidt af
på kravet om kontinuitet på billedsiden og nøjes med at benytte autentisk
materiale og benytte det korrekt.
Billedmaterialet i en kompilationsfilm kan præsenteres enten som visuel
beretning, dvs. at publikums opmærksomhed henledes direkte på billedernes
indhold, deies gengivelse af brudstykker fra en fortidig hændelse, eller som
levn, dvs. at publikums opmærksomhed henledes på optagelserne som udtryk
for holdning og hensigt hos den, der har lavet dem. I begge tilfælde kan ma
terialet præsenteres enten som eksempler på det typiske eller som noget
unikt. Skematisk kan mulighederne stilles således op:

det typiske

f Repræsentative optagelser som eksempler på
I almene situationer

det unike

f Optagelser fra præcist tids- og
1 stedfæstede begivenheder

det typiske

Repræsentative eksempler på en bestemt filmgenre
I eller en bestemt instruktørs film

det unike

t Eksempler fra
1 enestående film.7

Beretning

Levn

I

»De fem År« præsenterer altovervejende sit billedmateriale som beretning.
Et eksempel blandt mange på, hvorledes billederne vises uden præcis iden
tifikation som repræsentative eksempler på en almen situation, er optagel
serne af tyske hestevogne belæssede med varer (s. 68-69). De ledsages af en
kommentar, der bl. a. fortæller, at den tyske stat »køber og rekvirerer, bort
fører fra landet«. Den filmiske fremgangsmåde er udmærket ved etablerin
gen af dette generelle udsagn, men man må forlange, at billedsiden virkelig
er repræsentativ for den almene situation. Det er den ikke i dette tilfælde.
Den danske eksport til Tyskland under besættelsen blev ikke transporteret
på hestevogn.
Optagelser, der præsenteres som beretning om præcist tids- og stedfæstede
begivenheder er »De fem År« også rig på. Som eksempel kan nævnes frem
stillingen af bombardementet på Burmeister og Wains skibsværft i Køben-
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havn (s. 90-93). Også her er den anvendte fremstillingsform legitim. Lyd
siden (som jeg senere skal vende tilbage til) indleder med en angivelse af tid
og sted for begivenheden og fortsætter med forklaring af, hvad der sker, og
hvorfor det sker, alt imens man ser optagelser fra skibsværftet, CB-betjente
i en luftværnscentral og brande forårsaget af bombardementet. Sekvensen
er imidlertid problematisk. Det viser sig nemlig, at optagelserne fra skibs
værftet stammer fra en reklamefilm fra 1942 og scenen med CB-erne fra en
film om det danske luftværn under besættelsen. Kritikken kan forekomme
unødig pedantisk, men hvem kan f. eks. vide, om luftværnet fungerede i den
pågældende situation, som det foregives at fungere i en film, der skal de
monstrere, hvorledes det burde fungere. Disse optagelser kan næppe beteg
nes som autentiske i den betydning udtrykket anvendes her. Kun meget lidt
af billedstoffet i »De fem År« præsenteres som levn i den betydning, som
er angivet ovenfor. Film en rummer ikke optagelser, der præsenteres som
eksempler på en bestemt filmgenre, skønt ikke mindst indledningen, der an
vender uddrag af Leni Riefenstahls »Triumph des Willens« som beretning om
almene forhold (s. 25-28), fra et kritisk synspunkt ville have vundet meget
ved, om dette stof var blevet præsenteret som eksempel på nazistisk pro
pagandafilm. E t enkelt sted i filmen vises en stump tysk filmugerevy som
levn og i dette tilfælde som noget unikt, nemlig de tyske optagelser fra be
sættelsen af Danmark (s. 42-43). Desværre har de danske film folk ændret ori
ginalmaterialet ved klipning.
Lydsiden i en kompilationsfilm er som regel domineret af en speaker
kommentar, som udreder de mere komplicerede årsagsforhold bag begiven
heder og almene situationer eller kort identificerer og/eller fortolker billed
materialet.
Fra en audio-visuel fremstillingsteknisk synsvinkel er det de komplicerede
udredninger, som giver anledning til de største problemer. De er af abstrakt
natur og står som sådan i modsætning til billedstoffet, der kun kan vise brud
stykker af en ydre fysisk virkelighed og således er konkret. Når en sådan
kommentar indtales under et uidentificeret, autentisk billedforløb sker det
uvægerligt, at lydsiden kommer til at dominere billedsiden, som til gengæld
kommer til at fremtræde som et tendensforstærkende akkompagnement. Hvis
man ligesom filmteoretikeren Sigfried Kracauer vil påstå, at filmens særlige
egenskab som medium er dens evne til at optage og gengive en fysisk vir
kelighed, kan man betragte disse komplicerede udredninger som forsøg på at
sprænge mediets naturlige begrænsning og altså som ufilmiske8.
Uden hensyn til om man vil acceptere dette æstetiske synspunkt eller ej,
kan der næppe være tvivl om, at denne fremstillingsform udsætter publi
kum for en påvirkning af særlig kompliceret natur, og uanset om den blot
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virker distraherende eller gør et dybt indtryk, er der efter min mening grund
til tilbageholdenhed over for at anvende den i kompilationsfilm, der skal
anvendes i undervisningen som formidler af viden og oplevelse.
Det skal siges til »De fem Å r «s ros, at den kun anvender denne teknik
i begrænset omfang. Et markant eksempel findes dog i filmens slutning, hvor
tre indstillinger fra »Triumph des Willens«, som også har været anvendt i fil
mens indledning, akkompagnerer følgende kommentar:

»Dette var nazis

men, der ville erobre verden. De troede, at sejren var deres, hver gang en
hær kapitulerede, hver gang et land blev besat. De glemte, at der er andre
våben end dem, man giver til soldater. De tabte, fordi de ringeagtede men
nesket, fordi de glemte, at viljen til frihed er stærkest. Livet selv rejste sig
imod dem«, (s. 179). Denne kombination af billede og lyd fremtræder som
en meget pågående sarkasme, der alene er rettet mod publikums følelsesliv,
og næppe bidrager meget til dets forståelse af nazismens væsen.
Rundt om i filmen findes der passager, hvor en kompliceret kommentar
på lignende måde er indtalt under et autentisk billedforløb, f. eks. ved den
ovenfor omtalte skildring af bombardementet af Burmeister og Wain. Mens
man ser brændende fabrikker og beskadigede beboelseshuse, siger speake
ren: »Bombardementet er planlagt af England i samarbejde med danske mod
standsfolk. M an vil have befolkningen til at forstå, at valget nu står mellem
bomber fra luften eller en aktiv dansk sabotage. V i må stille krav til os selv,
for nu skal det ske herhjemme. Sabotagen står for alvor på dagsordenen«.
Når man ser denne sekvens, er det umiddelbart indlysende, at de uidentifi
cerede dramatiske optagelser af brændende og ødelagte bygninger meget kraf
tigt fremhæver alvoren bag den påståede engelske hensigt med bombarde
mentet og således er med til at give det en urimelig vægt som del af år
sagen til den fremvoksende danske sabotage. Kommentaren omtaler iøvrigt
ikke, at de brændende og ødelagte bygninger slet ikke er Burmeister og Wains
skibsværft, men bygninger i nabolaget. Film en giver tilskueren et indtryk af,
at det engelske bombardement var mere effektivt, end det i virkeligheden
var.
Sådanne komplicerede udredninger af f. eks. årsagsforhold bør efter min
mening enten indtales under ikke-autentiske, symbolske optagelser, det kan
være landkort, grafiske fremstillinger og stilfotos eller, som man så ofte ser
i T V , fremstilles af en kommentator, der optræder direkte på billedsiden,
et »talking face«.
Det overvejende element i »De fem Ar«s lydside er en kortfattet, iden
tificerende og/eller fortolkende kommentar. E t eksempel, hvor den optræ
der i en sekvens, der fremstilles som en almen situation, har vi i behandlin
gen af de illegale flygtningeruter (s. 112-115), og et eksempel, hvor den
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optræder i en sekvens, der fremstilles som en unik begivenhed, i skildringen
af kampen om Stalingrad (s. 85-89). Det eksempel, som Søren Kjørup anfø
rer, og som er drøftet ovenfor, hører hjemme i den førstnævnte kategori.
Her skal blot tilføjes, at »De fem År« efter min mening ville have vundet
ved, om man i speakerkommentaren havde identificeret noget mere af bil
ledmaterialet m. h. t. tid og sted, end tilfældet er.
Ud over kommentaren kan der også anvendes andre lydeffekter i kom
pilationsfilm. H vor billedsiden præsenteres som beretning, kan man bibehol
der moderfilmens eventuelle originallyd, dvs. lyd optaget synkront nied bil
ledsiden. Det gør »De fem År« f. eks. i nogen grad ved optagelserne fra
»Triumph des Willens«. M an kan også tilsætte stumfilmsoptagelser visse lyd
effekter, som fremhæver billedsidens indhold, f. eks. krigslarm, som i se
kvensen om kampene ved Stalingrad. Dette sidste må dog gøres med diskre
tion og omhu, hvis denne »syntetiske lyd« ikke skal støde mere følsomme
historikere på deres faglige samvittighed. Endelig er der eksempler på anven
delse af autentiske lydoptagelser, som hverken er synkrone med eller lavet
specielt til billedsiden. »De fem År« bringer bl. a. s. 81 uddrag af en radio
tale af Christmas M øller fra B BC. Det forekommer mig mindre heldigt, at den
sættes sammen med optagelser fra et møde i Det danske Råd i London. De
autentiske lydoptagelser bør nok retteligt, ligesom de komplicerede udred
ninger, anvendes sammen med symbolske optagelser eller faste billeder. I
de lige nævnte eksempel kunne man have anvendt et portræt af Christmas
Møller.
Præsenteres billedsiden som levn, må reglen være, at den altid bringes
sammen med sin oprindelige lydside - hvis en sådan eksisterer - både når
denne består af synkrone lydoptagelser eller senere tilførte effekter og tale.
Det er en kedelig fejl, at lydsiden til den tyske ugerevy fra besættelsen af
Danmark er forklippet i »De fem År«. Vises et materiale som levn, er pub
likum i sin gode ret til at tro, at det præsenteres for brudstykker af en kilde
uden nogen form for forfalskning fra kompilationsfilmskaberens side. Der
for kan en sådan billedside heller ikke, hvis det drejer sig om stumfilm,
tilføres særlige lydeffekter, sådan som tilfældet er, hvis stoffet vises som be
retning. Der kan kun accepteres en kort identificerende og/eller fortolkende
kommentar.
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Skematisk kan disse krav til kompilationsfilmen stilles således op:
L y d s id e

B ille d s id e
A u te n tisk e optagelser

Almene
situationer
Beretning •

Levn

unike
begivenheder

repræsentativt
eksempel
unikt eksempel

originallyd
• identificerende og fortolkende kommentar
forsigtig anvendelse af andre lydeffekter
Hvis lydfilm, altid den oprindelige lyd
Hvis stumfilm, identificerende og fortolkende
kommentar, men
a ld rig

andre lydeffekter

Ikke-autentiske opt aseiser

Symboler
(Landkort, grafiske fremstillinger,
tegninger og fotografier)

Komplicerede udredninger ved kommentator
Autentiske lydoptagelser.

Det vil være naturligt at samle de afsluttende bemærkninger om spørgsmålet:
E r skoleudgaven af »De fem År« egnet som hjælpemiddel i historieunder
visning?
Som antydet vil en kompilationsfilm kunne anvendes dels som umiddel
bar formidler af viden og oplevelse dels til oparbejdelse af færdigheder i
kritisk analyse. T il det første formål må man nok sige, at »De fem År« er
mindre velegnet. Skyum-Nielsen og hans medarbejdere har påvist, at mindst
8,5 % af indstillingerne er fejlplacerede m. h. t. indhold og kronologi og
mindst 6,25 % er optaget efter befrielsen og henført til besættelsestiden el
ler er rene rekonstruktioner. Dvs. at i hvert fald ca. 14 °/o af billedsiden
ikke opfylder de mest elementære faghistoriske krav til en audio-visuel frem
stilling.
Dertil kommer så, som jeg eksempelvis har påpeget ovenfor, forskellige
utilfredsstillende forhold ved selve det audio-visuelle udtryk:

Billedstof,

der præsenteres som repræsentativt for almene situationer, men ikke er det,
autentiske lydoptagelser, der præsenteres sammen med en billedside, som de
ikke oprindeligt hører til og nogle komplicerede, abstrakte udredninger ind
talt under uidentificeret, autentisk billedstof. I det hele taget identificeres bil
ledsiden for lidt gennem lydsiden. En del af filmstoffet havde været bedre
anvendt som levn end som beretning.
22 Fortid og nutid
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Endelig er der den meget iøjnefaldende tendens, som skyldes stofvalget.
Titlen lover en redegørelse for de fem besættelsesår, men filmen beskæftiger
sig for de danske forholds vedkommende i overvejende grad med antityske
demonstrationer og modstandskamp.
Dette betyder imidlertid ikke, at filmen ikke er velegnet til øvelser i kritisk
analyse, snarere tvært imod. M ed bogen, »Filmen De fem år«, er der åbnet
muligheder for en sådan anvendelse af filmen. Suppleret med en tendensana
lyse på grundlag af stofvalg og den audio-visuelle udtryksform vil denne
bog være et godt redskab for læreren.
(Manuskript afleveret i august 1972)

Noter
1 Kompilationsfilmen er filmhistorisk behandlet i Jay
Leida: Films beget Films
(New York 1964).
2 Behandlet i Sigfried Kracauer: From Caligari to Hitler (Princeton 1947).
3 Omtalt i Penelope Houstons artikel, »The Nature of the Evidence«, (Sight and Sound,
Spring 1967).
4 Se Karsten Fledelius: De danske besættelsesfilm - et forsøg på en holdningsanalyse.
Kosmorama nr. 104.
5 Tidsskriftet »Kosmorama« nr. 103. Den efterfølgende debat mellem Kjørup og
Skyum-Nielsen findes i samme tidsskrift nr. 108 og 109.
6 Se Skyum-Nielsens artikel i »Historie og Undervisning«, Maj 1970, s. 159 ff., hvor
han efter en opremsning af en række kildekritiske problemer i forbindelse med an
vendelse af film i undervisning skriver: »Anderledes betydningsfuld er tendenspro
blemet, for så vidt som læreren kan påpege tendenser i klipudvalg, sammenklipning,
speakerkommentarer, musik og lydeffekter«. Samme forfatter udsendte i efteråret
1972 i bogen »Film og kildekritik« (Universitetsforlaget i København) en udførlig
redegørelse for sit syn på film som historisk kildemateriale under titlen »Film og
Lyd som historiske Kilder. Politiske optagelser fra Tyskland og Danmark 19081968.«
7 Autentiske Filmoptagelser i Historieundervisning og Forskning. En artikelsamling ved
Finn Løkkegaard. (Duplikat. Danmarks Lærerhøjskole 1972).
8 Sigfried Kracauer: Theory of Film (New York 1960).
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Om at redigere - og om at skrive - lokalhistorie
L O K A L H IS T O R IS K E Å R B Ø K E R . R e d a k s jo n ,
av

N o rsk

L o k a lh is t o r is k

I n s titu tt

i

s a m a r b e id

T y p o g r a f i,
m ed

N o rsk

Ø k o n o m i.

U t g it t

K u l t u r r å d , O s lo

19 72 , 8 7 s. G r a t is v e d h e n v e n d e ls e t il N L I , S o m m e r ro g t. 17. O s lo 2.
*

Dette er en gevaldig nyttig bog for årbogsredaktører og redaktionsudvalg, men
også enhver forfatter vil kunne have gavn af den. Den er kontant og jordnær:
i sine praktiske anvisninger.
I 1971 afholdt Norsk Lokalhistorisk Institutt et seminar for redaktører af lo
kalhistoriske tidsskrifter. En lang række fælles problemer blev taget op til be
handling gennem foredrag og drøftelser, og det er materialet herfra, der nu lægges
frem for en bredere kreds.
Instituttstyrer R olf Fladby rejser et vigtigt, men ofte overset spørgsmål ved
at hævde, at man bør skelne mellem den principielle målsætning for arbejdet
med årbøgerne og så de praktiske opgaver. Det lyder som en selvfølge at det
første bør være overordnet de sidste. Alligevel kan man vel i Danmark som
i Norge finde årbøger der bærer præg af at tilfældighederne har bestemt stofval
get i en sådan grad, at man kan tvivle på at der er nogen fast gennemtænkt
målsætning. I den forbindelse foreslår R o lf Fladby at årbogen bliver et redskab
i arbejdet med at indsamle og registrere historiske minder og kilder. Fremlæg
ning af en del af dette stof i årbogen kan være svært nyttigt. Foruden studier
over lokale emner er det også godt om årbogen har artikler af mere generel
historisk karakter, som kan være til direkte hjælp for lokalhistorikerne. Aarbogen er et af de bedste midler vi har til at skabe kontakt med et bredt publikum.
For at årbogen kan nå frem til så mange som muligt går Fladby stærkt ind
for at man lægger vægt på navnlig den nyeste tids historie. Lokalhistorien skal
ikke slutte ved 1914 eller 1940. »Det er skjedd en økonomisk, en sosial og kanskje en kultureil revolusjon i bygdesamfunnet e tte r den tid«.
Årbogsredaktørens hverdag -

samarbejde med forfatter, vurdering og be

handling af manuskript - behandles af vitenskapelig konsulent Hans Try. En af
overskrifterne lvder: Hvordan får man folk til at skrive? og der bliver givet gode
råd om det samarbejde der går forud for afleveringen af manuskriptet. T ry be
handler også det undertiden pinlige problem om afleveringsfrister. På dette om22*
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råde har enhver redaktør sikkert sit fond af ejendommelige erfaringer. Perlen
i min »samling« stammer fra en lærd herre, der afleverede et manuskript med ca.
1 års forsinkelse og følgende begrundelse: Jeg stødte sammen med en bil på
Oddervej i torsdags - heldigvis skete der ikke noget!
Et andet vanskeligt spørgsmål er redaktionens krav til artiklernes opbygning og
indhold. Her stiller T ry sig på læserens side og siger, at h a n efter læsningen
skal sidde med en følelse af at noget er færdigt og afsluttet. »Altfor mange ar
tikler har overskrifter som: »Spreidde drag f r å . . . « « Kildeuddragene må ikke
dominere texten, og noter og henvisninger af en eller anden art er en nødvendig
hed. En god artikel skal helst være både underholdende og enkel at forstå. Her
synder ikke blot videnskabsmanden med sit specielle fagsprog, men også amatø
ren. Hans artikler kan være vanskeligt tilgængelige på grund af lange kilde
citater og kedsommelige opremsninger af enkeltheder.
Leksikonredaktør Harald Winge giver praktiske anvisninger på at udarbejde
registre og på de forskellige systemer til at udforme og anbringe noter.
De følgende to afsnit af arkitekt Arne Berg og bogtrykker Arnstein Kirste
behandler de tekniske sider af redaktørens arbejde. Det er spørgsmål som valg
af skrift, lay-out, klicheer, ombrydning, korrekturlæsning, forskellige trykme
toder, og de krav man må stille for at et manuskript kan siges at være trykklart.
Der er grund til at understrege hvor væsentligt det sidste punkt er. Et rodet
manuskript der er inkonsekvent med hensyn til retskrivning, indrykning, under
stregning o. s. v. koster tid hos redaktøren og penge hos trykkeriet. Og kunne
man så få forfatterne bort fra at rette korrektur m o d manuskriptet. Det koster
mere at flytte et komma end at sætte en hel linje fra ny af!
Bogens sidste afsnit - bortset fra litteraturliste og ordliste over typografiske
fagudtryk - er museumsdirektør Lauritz Opstads: Budsjett, kalkyle, finansiering,
reklame, distribusjon. Her er opmarcheret alle de problemer en redaktion i
praxis tager stilling til, enten den ved det eller ej. Der er givetvis penge at spare
for de redaktioner der gennemtænker problemerne. To af Opstads råd kunne
måske give anledning til overvejelse. Kommunale tilskud kan for exempel gives
i form af at kommunen overtager en del af oplaget til uddeling blandt kommu
nestyrets medlemmer, diverse udvalg samt til skolerne. Og man kan alliere sig
med den lokale journalistsammenslutning således at den får en vis procent af
indtægten ved årbogssalget. Hvor man har forsøgt det i Norge, har det givet
en fantastisk pressedækning af foretagendet.
T il sidst skal fremhæves bogens indledende afsnit af professor Edvard Bull:
Lokalhistorien i norsk kulturliv. Det er interessant at læse om det norske kul
turråds fordeling af statsmidler - de 10 understøttede tidsskrifter fik tilsammen
37.500 kr. - og det lyder i danske øren næsten utroligt, at de norske kommuner
tilsammen bruger mindst et par millioner om året til at udarbejde og trykke
by- og sognehistorier.
Baggrunden for denne støtte er en klar fornemmelse for lokalhistoriens be
tydning i norsk kulturliv. Edvard Bull understreger og begrunder at lokalhisto-
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rien netop i vor tid har en speciel betydning. Moderne mennesker kæmper med
fremmedgørelsens problemer. Det afføder en bevidst interesse for at organisere
småmiljøerne på arbejdsplads og bopæl, så de skaber større menneskelighed.
»Radikal ungdom er ikke bare opptatt av Che Guevara og kulturrevolusjonen i
Kina, men også av barnehager og lekeplasser«. Det er derfor vigtigt for lokal
historiens fremtid at fagets dyrkere har et f a g lig t forhold til problemer som for
exempel arbejdsdeling og samarbejde på den enkelte gård, magtfordelingen i
landbosamfundets hverdag og forholdet mellem generationerne.
Det hævdes med en slående (og rigtig) formulering, at lokalhistorie i vir
keligheden er en international videnskab, medens »rigshistorien« er langt mere
provinsiel. »Det er meget vanskelig å få utlendinger til å interessere sig for for
handlingene på Eidsvoll i 1814 eller for statsminister Konows avgang i 1912.
Men en undsrsøkelse av hvordan dugnadsinstitusjonen fungerte i en norsk grend,
vil ha umiddelbar interesse for eksempel i Øst-Afrika. Også der har de mange
steder en tilsvarende institusjon«.
Helt afgørende er imidlertid at der bliver stillet kvalitetskrav til de lokalhi
storiske publikationer. Edvard Bull siger, at med kvalitet menes ikke uden videre
det samme som videnskabelig kvalitet. Niveauet skal selvfølgelig være fagligt
forsvarligt, men Norsk Kulturfond arbejder også for at flest muligt skal få del
i kulturgoderne. Og hertil hører at goderne må præsenteres i en form så de er
tilgængelige for »folk flest«. Et andet formål er at støtte arbejde som er med til
at skabe et rigere kulturmiljø på land og i by. Aarbøger som kan skaffe stof
fra mange - og mange forskellige slags — mennesker rangerer derfor højere end
dem, der år efter år fyldes med bidrag fra de samme 2-3 forfattere. T il den
gode årbogs kvaliteter hører også at den virkelig når frem til et publikum af
rimelig størrelse. Ellers bidrager den jo ikke i praxis til at kulturmiljøet bliver
rigere.
Det ville måske være en god idé om danske årbogsredaktioner anskaffede
dette værk og gjorde det til udgangspunkt for en god lang samtale om deres
egen årbogs målsætning, indhold og form.
K n u d P ra n g e

Nutidshistorie
JO N SUNDBO: L O K A L S A M F U N D E T I D E F E N S IV E N ? E n a n a ly s e a f s o 
c ia le f o r a n d r in g e r i M a g le b y .
b e n h a v n 19 7 2 . 1 8 9 s id e r

L o k a lh is t o r is k

A f d e lin g s

s k r ift s e r ie

n r. 2. K ø 

+ b ila g . III. S æ rp ris 33,35 k r.

Nærværende publikation er blevet til på grundlag af en besvarelse af Køben
havns universitets prisopgave i sociologi og blev belønnet med universitetets
guldmedalje. Historien her bagved er i øvrigt at læse i Festskrift for Køben-
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havns Universitet, november 1971. Arbejdet er desuden lavet som led i en større
undersøgelse af problematikken omkring kommunesammenlægningen med Skæl
skør, der under titlen Kommunesammenlægning er offentliggjort i 1972, og hvori
der også findes et kapitel af en eksamensopgave i samfundsfag: Lokalsamfund
og landspolitisering.
Under arbejdet har Jon Sundbo fundet det fornødent at ændre prisopgavens
formulering til: »En analyse af tilpasnings- og sociale forandringsprocesser i et
dansk lokalsamfund og i hele det danske samfund i forbindelse med befolk
ningstilbagegang i dette lokalsamfund«. Denne reformulering har givet anled
ning til en videnskabsteoretisk udredning, der dækker kapitlerne 2, 3 og 4. Da
denne del kræver sociologisk sagkundskab, vil nærværende anmeldelse holde sig
til de følgende kapitler alene, der påkalder sig den allerstørste interesse for de
samfundsorienterede fag og er med til at anvise veje for nutidshistorikeren og
lokalhistorikeren, ikke mindst da Jon Sundbo selv kalder sin analyse for empirisk-induktiv og ikke hypotetisk-deduktiv. Den empiriske del bygger foruden på
tilgængelig statistik for en meget stor del på dokumentarisk materiale som kom
munale papirer, foreningsprotokoller, historiske dokumenter og avisartikler. Men
som forventet indtager interviewundersøgelser en væsentlig plads, så snart det
drejer sig om gruppers og individers holdning til deres egen og kommunens si
tuation. Den særlige baggrund herfor er den i 1966 stedfundne kommunesam
menlægning, hvorved beslutningsleddet blev frataget Magleby og nabokommu
nerne og placeret i Skælskør som centrum for den ny storkommune. Inter
viewundersøgelserne har omfattet

5%

af befolkningen

over 21

år, d. v. s.

20 personer i Magleby, ikke noget stort tal, ligesom det ikke oplyses, hvordan
disse 20 personer er udvalgte. Besvarelsen af et enkelt spørgsmål er refereret
side 87, hvoraf stratifieringen muligvis fremgår, idet svarene er afgivet af 6 ar
bejdere, 1 landmand, 5 husmødre, 4 højere funktionærer, 1 selvstændig i byer
hverv, ialt 17 af 20 svar. Hvis samplen har været stratifieret, mangler der vistnok
3 svar fra landmænd (at dømme efter folketællingen 1965). Desuden er der in
terviewet en lang række nøglepersoner i kommunen, ligesom analysen finder
nogen støtte i en særlig interviewundersøgelse af samtlige beboere på Stigsnæs,
hvor de to store industrianlæg, olieraffinaderiet og elværket, ligger. Interview
spørgsmålene samler sig om to væsentlige hovedpunkter, dels beboernes syn på
kommunesammenlægningen og den dermed forbundne flytning og centralisering
af beslutningsleddet, og dels spørgsmål om det lokale interaktionsmønster, som
det kommer til udtryk i omgangen grupper og individer imellem. Behandlingen
af den sidstnævnte relation er nok det svageste led i afhandlingen, idet man
savner dokumentation for de fremsatte påstande om omgangsformer, selv om
det billede i øvrigt synes at træde frem, at det gamle kontaktmønster i Magleby
er svækket ved industrialiseringen og fraflytningen, og at der ikke er opstået
nye kontaktled mellem den gamle befolkning og nytilflytterne, for hvem Mag
leby kun er soveby. Det er den samme fornemmelse, man selv har i lignende
situationer. M en det havde været rart, om fornemmelsen var blevet lidt bedre
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dokumenteret. Muligvis har forfatteren villet afstå herfra på grund af den lille
sample. Så meget om den empiriske del.
Bogens 4. del: K o n k lu s io n o g k r it ik behandler dernæst induktionsfasen eller
generalisationen, et kort men klart og fortrinligt afsnit, indeholdende det dialek
tiske indslag i metoden, hvor der skelnes mellem samfundsdeterminerede og in
dividdeterminerede processer i samfundsudviklingen. Her har man efter an
melderens mening et udmærket værktøj og en ledetråd til brug for undervisnin
gen i samfundskundskab og en inspiration for den lokalhistoriske og kulturgeo
grafiske forskning. Dette skal dog ikke betyde, at nutidsforskeren ikke også
bør befatte sig med den empiriske del, tværtimod. Der er både inspiration og
debatoplæg at hente her, og det er her problemerne behandles og fornyelserne
findes. Anmelderen har især fæstnet sig ved kapitlerne 8, 9 og 10, hvor kom
munesammenlægningen, de indre geografiske ændringer og relationen til omver
denen samt byplanlægningen behandles.
Disse emner er afhandlingen og den stillede opgave særdeles vedkommende.
Skulle man komme med en mere generel kritik, så er den ikke af faglig, men
af stilistisk art. Afhandlingen har en række skønhedspletter i form af lovlig man
ge gentagelser og en svigtende korrekturlæsning. En stramning af indholdet
havde ikke været af vejen. På den anden side kan anmelderen varmt anbefale
Jon Sundbos afhandling. Den udfylder på flere punkter en næsten tom plads i den
danske forskning af nutidssamfundet.
V ig g o H a n s e n

Privatarkiver i Rigsarkivet
O V E R S IG T O V E R P R I V A T E P E R S O N A R K I V E R I R IG S A R K IV E T . F o 
r e lø b ig e a r k iv r e g is tr a tu r e r . N y s e rie n r. 3. R ig s a r k iv e t 1 9 7 0 . 2 3 k r.

Rigsarkivet har i de seneste år gjort en betydelig indsats for at få indsamlet
privatarkiver fra vort århundredes fremtrædende mænd og kvinder. Arbejdet
har været så omfattende, at man har fundet det berettiget at oprette en særlig
afdeling på Rigsarkivet, som udelukkende er beskæftiget med private personers
og institutioners arkiver. Indsamlingen af privatarkiver kan være meget tidkræ
vende - der går ofte langvarige og tålmodige forhandlinger forud for en afle
vering - og det kan i akutte situationer være nødvendigt at iværksætte forhand
linger om aflevering uden tøven for at undgå, at et privatarkiv opløses eller for
svinder. Under sådanne arbejdsforhold er det vanskeligt at tilrettelægge og gen
nemføre registreringer.
Igennem årene er det alligevel lykkedes at udarbejde en del mere eller mindre
omfattende arkivfortegnelser, som kortfattet er behandlet i indledningen til den
ne bog, men det har ikke været muligt at foretage tilbundsgående registrerings-
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havns Universitet, november 1971. Arbejdet er desuden lavet som led i en større
undersøgelse af problematikken omkring kommunesammenlægningen med Skæl
skør, der under titlen Kommunesammenlægning er offentliggjort i 1972, og hvori
der også findes et kapitel af en eksamensopgave i samfundsfag: Lokalsamfund
og landspolitisering.
Under arbejdet har Jon Sundbo fundet det fornødent at ændre prisopgavens
formulering til: »En analyse af tilpasnings- og sociale forandringsprocesser i et
dansk lokalsamfund og i hele det danske samfund i forbindelse med befolk
ningstilbagegang i dette lokalsamfund«. Denne reformulering har givet anled
ning til en videnskabsteoretisk udredning, der dækker kapitlerne 2, 3 og 4. Da
denne del kræver sociologisk sagkundskab, vil nærværende anmeldelse holde sig
til de følgende kapitler alene, der påkalder sig den allerstørste interesse for de
samfundsorienterede fag og er med til at anvise veje for nutidshistorikeren og
lokalhistorikeren, ikke mindst da Jon Sundbo selv kalder sin analyse for empirisk-induktiv og ikke hypotetisk-deduktiv. Den empiriske del bygger foruden på
tilgængelig statistik for en meget stor del på dokumentarisk materiale som kom
munale papirer, foreningsprotokoller, historiske dokumenter og avisartikler. Men
som forventet indtager interviewundersøgelser en væsentlig plads, så snart det
drejer sig om gruppers og individers holdning til deres egen og kommunens si
tuation. Den særlige baggrund herfor er den i 1966 stedfundne kommunesam
menlægning, hvorved beslutningsleddet blev frataget Magleby og nabokommu
nerne og placeret i Skælskør som centrum for den ny storkommune. Inter
viewundersøgelserne har omfattet

5 °/o af befolkningen

over 21

år, d. v. s.

20 personer i Magleby, ikke noget stort tal, ligesom det ikke oplyses, hvordan
disse 20 personer er udvalgte. Besvarelsen af et enkelt spørgsmål er refereret
side 87, hvoraf stratifieringen muligvis fremgår, idet svarene er afgivet af 6 ar
bejdere, 1 landmand, 5 husmødre, 4 højere funktionærer, 1 selvstændig i byer
hverv, ialt 17 af 20 svar. Hvis samplen har været stratifieret, mangler der vistnok
3 svar fra landmænd (at dømme efter folketællingen 1965). Desuden er der in
terviewet en lang række nøglepersoner i kommunen, ligesom analysen finder
nogen støtte i en særlig interviewundersøgelse af samtlige beboere på Stigsnæs,
hvor de to store industrianlæg, olieraffinaderiet og elværket, ligger. Interviewspørgsmålene samler sig om to væsentlige hovedpunkter, dels beboernes syn på
kommunesammenlægningen og den dermed forbundne flytning og centralisering
af beslutningsleddet, og dels spørgsmål om det lokale interaktionsmønster, som
det kommer til udtryk i omgangen grupper og individer imellem. Behandlingen
af den sidstnævnte relation er nok det svageste led i afhandlingen, idet man
savner dokumentation for de fremsatte påstande om omgangsformer, selv om
det billede i øvrigt synes at træde frem, at det gamle kontaktmønster i Magleby
er svækket ved industrialiseringen og fraflytningen, og at der ikke er opstået
nye kontaktled mellem den gamle befolkning og nytilflytterne, for hvem Mag
leby kun er soveby. Det er den samme fornemmelse, man selv har i lignende
situationer. M en det havde været rart, om fornemmelsen var blevet lidt bedre
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dokumenteret. Muligvis har forfatteren villet afstå herfra på grund af den lille
sample. Så meget om den empiriske del.
Bogens 4. del: K o n k lu s io n o g k r it ik behandler dernæst induktionsfasen eller
generalisationen, et kort men klart og fortrinligt afsnit, indeholdende det dialek
tiske indslag i metoden, hvor der skelnes mellem samfundsdeterminerede og in
dividdeterminerede processer i samfundsudviklingen. Her har man efter an
melderens mening et udmærket værktøj og en ledetråd til brug for undervisnin
gen i samfundskundskab og en inspiration for den lokalhistoriske og kulturgeo
grafiske forskning. Dette skal dog ikke betyde, at nutidsforskeren ikke også
bør befatte sig med den empiriske del, tværtimod. Der er både inspiration og
debatoplæg at hente her, og det er her problemerne behandles og fornyelserne
findes. Anmelderen har især fæstnet sig ved kapitlerne 8, 9 og 10, hvor kom
munesammenlægningen, de indre geografiske ændringer og relationen til omver
denen samt byplanlægningen behandles.
Disse emner er afhandlingen og den stillede opgave særdeles vedkommende.
Skulle man komme med en mere generel kritik, så er den ikke af faglig, men
af stilistisk art. Afhandlingen har en række skønhedspletter i form af lovlig man
ge gentagelser og en svigtende korrekturlæsning. En stramning af indholdet
havde ikke været af vejen. På den anden side kan anmelderen varmt anbefale
Jon Sundbos afhandling. Den udfylder på flere punkter en næsten tom plads i den
danske forskning af nutidssamfundet.
V ig g o H a n s e n

Privatarkiver i Rigsarkivet
O V E R S IG T O V E R P R I V A T E P E R S O N A R K I V E R I R IG S A R K IV E T . F o 
r e lø b ig e a r k iv r e g is tr a tu r e r . N y s e rie nr. 3. R ig s a r k iv e t 1 9 7 0 . 2 3 k r.

Rigsarkivet har i de seneste år gjort en betydelig indsats for at få indsamlet
privatarkiver fra vort århundredes fremtrædende mænd og kvinder. Arbejdet
har været så omfattende, at man har fundet det berettiget at oprette en særlig
afdeling på Rigsarkivet, som udelukkende er beskæftiget med private personers
og institutioners arkiver. Indsamlingen af privatarkiver kan være meget tidkræ
vende - der går ofte langvarige og tålmodige forhandlinger forud for en afle
vering - og det kan i akutte situationer være nødvendigt at iværksætte forhand
linger om aflevering uden tøven for at undgå, at et privatarkiv opløses eller for
svinder. Under sådanne arbejdsforhold er det vanskeligt at tilrettelægge og gen
nemføre registreringer.
Igennem årene er det alligevel lykkedes at udarbejde en del mere eller mindre
omfattende arkivfortegnelser, som kortfattet er behandlet i indledningen til den
ne bog, men det har ikke været muligt at foretage tilbundsgående registrerings-
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arbejder i takt med afleveringerne. Rigsarkivet har derfor valgt at udsende den
foreliggende oversigt over private personarkiver i Rigsarkivet i den rigtige er
kendelse, at noget er bedre end ingenting. Oversigten medtager kun oplysninger
om navne på personer, hvis privatarkiver findes i Rigsarkivet, personernes døds
år og stilling, så vidt disse oplysninger, der tjener til identifikation af personerne,
har foreligget, samt arkivaliernes yderår, d. v. s. tilblivelsestidspunktet for det
ældste og det yngste arkivale i den enkelte samling, og arkivets omfang angivet
i læg, stykker eller antal bind og pakker. Oversigten er ordnet alfabetisk efter
personnavne, og der er ikke medtaget registre, der angiver saglig eller kronolo
gisk sammenhæng, eller brevskriverliste. Væsentlige oplysninger er udeladt. Der
er bortset fra yderår og omfang intet antydet om arkivernes indhold, og man
får ikke oplysninger om arkivernes ordningstilstand eller henvisninger til regi
straturer ud over de generelle henvisninger i indledningen. En stor del af de
nævnte arkiver er utilgængelige, men adgangsbetingelserne er ikke anført ved
de enkelte arkiver. K un nogle grænseområder i privatarkiverne er udeladt i bo
gen, bl. a. arkiver på pergament og privatarkiver, som er dele af sagsakter i of
fentlige arkiver, men bortset fra mulige fejl, som jo altid må tages i betragt
ning, giver den ellers en fuldstændig oversigt over Rigsarkivets private samlin
ger.
I al sin begrænsning er det en både nyttig og værdifuld publikation, som
her er udsendt. Offentlige arkivers eksistens vil man ofte kunne slutte sig til,
men det er ifølge sagens natur uvist, om et privatarkiv er bevaret, og hvor det
i givet fald opbevares. Derfor er der behov for at få publiceret så mange op
lysninger om disse arkiver som muligt, også i de tilfælde hvor arkiverne ikke
er tilgængelige. Om ikke andet kan en offentliggørelse spare overflødigt arbejde
med opledning af arkiverne andetsteds. Trods disse ord skal der dog ikke her
mangle en opfordring til Rigsarkivet om, foruden den i forordet lovede over
sigt over private institutioners arkiver, at fortsætte efter samme retningslinjer
med oversigter over de offentlige samlinger, selvom formen bliver primitiv og
indholdet kortfattet.
H e lle L in d e

Skolehistorisk materiale
O V E R S IG T O V E R S K O L E H IS T O R IS K M A T E R I A L E I L A N D S A R K I V E T
F O R S J Æ L L A N D M .M . i . B i n d D e g e js tlig e a r k iv e r , iv s., s. 1 - 1 1 7 ; 2.
B in d

De

a r k iv e r,
s titu t

for

v e rd s lig e
i

s.

a r k iv e r m e d

11 8 -2 7 0 .

U d g iv e t

tillæ g o m fa tte n d e
af

L a n d s a r k iv e t

b å d e g e js tlig e o g v e rd slig e
fo r
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m. m.

og

In 

D a n s k S k o le h is t o r ie . K ø b e n h a v n 1 9 7 1 . I k k e t il salg.

Det kan efterhånden ikke være en hemmelighed, at skolehistorie i de senere år
er blevet et emne med mange dyrkere, i 1973 endog genstand for en doktor-
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afhandling. Det markante udgangspunkt blev taget i 1965 med oprettelsen af
Institut for Dansk Skolehistorie, hvortil der er knyttet en forskning, som navn
lig samler sig om skoleudviklingen i det 19. og 20. århundrede, og året efter
stiftedes Selskabet for Dansk Skolehistorie, der fra 1967 har udgivet en Årbog
for Dansk Skolehistorie, indeholdende afhandlinger, oversigter, anmeldelser og
en løbende skolehistorisk bibliografi. På selskabets program står bl. a. at virke
for indsamling og bevaring af skolehistorisk materiale, og på dets initiativ ned
satte Dansk historisk Fællesforening sit skolehistoriske udvalg, som foruden sik
ringen af privat og lokalt opbevaret skolehistorisk materiale har stillet sig op
gaven at tilvejebringe et overblik over de relevante kilder opbevaret i statsarki
verne. Det første resultat foreligger med oversigten over skolehistorisk materia
le i Landsarkivet for Sjælland m. m., udarbejdet af Birgit Lauesgaard på grund
lag af arkivets registraturer, mens landsarkivet står for den endelige redaktion.
Som arkivregistatur synes oversigten her i landet at repræsentere noget nyt,
idet den er tværgående, dvs. registrerer hvad der foreligger af materiale til et
enkelt emnes(institutions) historie i principielt alle landsarkivets arkivfonds. M å
man savne en redegørelse for den administrative sammenhæng, får man til gen
gæld et samlet overblik over hvad arkivet rummer af interesse. Alle skolehi
storikere kan her bekvemt, uden at foretage en rejse til landsarkivet og uden
at bruge tiden på at gennemgå dets mange forskellige registraturer, sondere de
arkivalske forskningsmuligheder. De forbehold der i indledningen tages med
hensyn til fuldstændighed og konsekvens gælder formentlig i samme grad arkivets
egne registraturer og designationer, så i den henseende bliver næppe nogen snydt.
Dog burde der nok udtrykkeligt være gjort opmærksom på, at privatarkiverne
og håndskriftsamlingen ikke er inddraget, altså f. eks. ikke skolebestyrer Slomanns arkiv (ad s. 206-07), Chr. Th. Christensens samlinger vedr. Borgerdydsskolen på Christianshavn (ad s. 210-14), G. L. Wads samlinger til Herlufsholms
historie og W illum Johansens stilebog fra 1609-10. Et plus er de - trods alle
betænkeligheder - udarbejdede sted- og sagregistre. Så ufuldstændigt dækkende
de end er på grund af registreringens form, støtter de dog publikationens formål,
at yde hjælp til en første orientering.
En analyse af det brogede materiale i institutionernes og lokaladministratio
nens mange fonds ligger uden for rammen af en anmeldelse. Derimod forekom
mer det påkrævet at sige et par ord om oversigtens noget uoversigtlige redak
tion og tilrettelæggelse. Den anvendte billiggørende reproduktionsmetode er for
mentlig en forudsætning for at planen overhovedet kunne iværksættes. Godt at
det lader sig gøre, men hvorfor ikke drage nytte af almindelig god bogskik?
Der henvises jævnligt til noget ikke nærmere forklaret, som kaldes »guiden«.
Det er ikke uden videre klart, at der hermed tænkes på Harald Jørgensen:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til
dets benyttelse, København 1966. Det er svært at se fordelen ved at der ikke
er sat rygtitel på de to bind, og hartad ubegribeligt, at der ikke findes nogen
indholdsfortegnelse. M an aner ikke, hvilke fonds oversigten dækker, før den
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bogstaveligt er gået igennem blad for blad. Dette er så meget mere beklageligt
som et stort tillæg s. 217-56 rummer adskillige supplementer til foregående af
snit. Har man f. eks. fundet frem til amts- og amtsstuearkiver s. 118-23, bliver
det vel nærmest et tilfælde, om man også når videre frem til det nok så omfat
tende tillæg vedrørende samme arkivgruppe s. 223-36. Når Fællesforeningen,
som bebudet i Årbog for Dansk Skolehistorie 1972, udsender et nyt oplag, så
at publikationen vil kunne erhverves at alle interesserede, bør disse forhold rettes.
Først da vil det store og nyttige arbejde, som her er gjort, komme umiddelbart
til sin ret.
H a r a ld Ilsø e

Fyldig bibliografi
N O R D IS K

R Ä T T S H IS T O R IS K

LIT T E R A T U R

1956-65. E n

b ib lio g r a fis k

f ö r t e c k n in g s a m m e n s tä lld av S ig n e C a r ls s o n . S k r if t e r u tg iv n a av In s titu tte t f ö r
rä tts h is to r is k

fo r s k n in g ,

h is to r is k t b ib lio te k . B d .

g ru n d a t

av

G u s ta v

19. S t o c k h o lm

og

C a r in

O lin ,

S e rie n

I:

R ä tts-

19 7 2 . 281 s., 5 0 sv. kr.

Retshistorikeren er på grund af sit fags placering mellem juraen og historie
videnskaben stillet over for ganske særlige bibliografiske vanskeligheder. At føl
ge med kræver et overblik over værker og afhandlinger inden for flere viden
skabsgrene og spredt over et meget stort antal fagtidsskrifter, både danske og
udenlandske. Det må derfor hilses med ganske særlig glæde, at førstebibliotekar
ved Lunds universitetsbibliotek fil. dr. Signe Carlsson har udsendt en omfangs
rig retshistorisk bibliografi omfattende den nordiske retshistoriske litteratur for
årene 1956-65. Bibliografien fremtræder som en fortsættelse af de tidligere
bibliografier for årene 1941-49 og 1950-55 af Hillevi Vretblad, der er trykt
i Råttshistoriska studier I og II. Den foreliggende bibliografi er langt mere om
fattende end sine forgængere, der er således foruden bogfortegnelsen ialt gen
nemgået ca. 180 skandinaviske og enkelte tyske samt estlandske periodica. Det
må betragtes som særlig værdifuldt, at der herunder befinder sig en række dan
ske lokalhistoriske publikationer, der jo ofte skjuler afhandlinger af høj viden
skabelig lødighed og almeninteresse. Bibliografien omfatter ialt knap 2000 num
re, systematisk fordelt efter emne med talrige krydshenvisninger efter et num
mereringssystem. Bibliografien indledes med henvisninger til bibliografiske vær
ker, arkivvidenskab, retskildepublikationer, filologiske arbejder og samleværker.
Derefter følger bibliografien de traditionelle juridiske discipliner. Overblikket
lettes af et register over navne, titler samt vigtige opslagsord. Det er endvidere
nyttigt, at der i vidt omfang er henvist til anmeldelser af de omtalte værker.
Endelig bør fremhæves, at værket fremtræder i det for Instituttet för rättshi
storisk forskning vanlige smukke udstyr. Den valgte afgrænsning af de værker,
der er medtaget i bibliografien må i det hele anses for vellykket. Udgiveren

351

Anmeldelser

har således ikke medtaget avisartikler, men derimod søgt at medtage duplikeret,
stencileret,

off-set

og

andet ikke

bogtrykt

materiale.

Dette

må

anses

for

værdifuldt. Trykkeomkostninger og overhovedet en øget anvendelse af moderne
tekniske hjælpemidler har begunstiget udsendelsen af ikke-trykte afhandlinger,
hvis eksistens det ofte er vanskeligt at skaffe sig kendskab til. Det er et område,
hvor der i høj grad er behov for et registreringssystem. Den næste tiårs biblio
grafi vil på dette område stå over for store vanskeligheder, som forhåbentlig
ikke vil blive skyet, i et forsøg på at give et overblik over den del af den retshistoriske litteratur, der er udkommet i denne ofte uskønne, men økonomiske
form. Et andet problem er, i hvilket omfang, der bør ske omtale af de retshistoriske indledninger, der findes i en række juridiske værker. Henvisninger her
til er således ikke medtaget, uanset at der i disse tilfælde ofte er tale om retseller idéhistoriske nydannelser eller dog sammenfatninger af værdi for retshistorikere i almindelighed.
Et så velgennemført bibliografisk arbejde som det foreliggende gør ikke blot
krav på ros, det forpligter til en fortsættelse, der for indeværende tiårs ved
kommende allerede imødeses med forventning.
Endelig bør i denne forbindelse bemærkes, at en oversigt over dansk retshistorisk litteratur findes i den nylig udkomne Dansk juridisk bibliografi 1950-71,
udarbejdet af Jens Søndergaard, s. 463-71.
D it le v T a m m

En udgravningsberetning med usædvanlige kvaliteter
G ÜNTER

P. F E H R IN G :

UNTERREGENBACH.
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1 9 6 4 —19 6 8 . ( F o r s c h u n 
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V e r la g

M ü lle r & G r ä f f .

S tu ttg a rt 1972).

Unterregenbach er i dag en beskeden landsby med knapt 100 indbyggere. Si
den 1880, da man fandt en velbevaret karolingisk krypt under landsbyens præ
stegård, kun en snes meter nord for den middelalderlige sognekirke St. Veit, har
stedet påkaldt sig kirkearkæologisk interesse. En serie udgravninger, som dr.
Günter P. Fehring har foretaget her siden 1960, har tilfulde bekræftet lokalite
tens tidlige betydning. I Unterregenbach har der - inden for samme indhegning ligget en »kirkefamilie« fra tiden omkring år 800. Ældst er krypten, til hvil
ken der har sluttet sig en ganske anselig basilika, 49 meter lang. Under sogne
kirken var der betydelige rester af en næsten jævnaldrende, enskibet kirke, der
i sit gulv havde to ejendommelige korsformede kanaler, af Fehring tolket som
relikviegrave. Engang i 1000-tallets midte blev den lille kirke afløst af en basili-
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ka, og der lå nu to treskibede kirker side om side. Ved samme tid opførtes lige
øst for indhegningen nogle stenbygninger, antagelig t u r r is et c u r ia i en befæstet
stormandsgård.
Mangelen på skriftlige kilder gør det vanskeligt at forklare stedets ældste hi
storie. Et brev fra 1033 fortæller, at Regenbach tidligere var kejserinde Giselas
arvegods, men nu tilhører kirken, og Fehring mener, at der må være tale om
en form for klosteranlæg. Hvis tolkningen af korskanalerne i sognekirken er
rigtig, skal man nok tillige lægge stor vægt på stedets mulige betydning som
mål for fromme valfarter. Det siden 1500-tallet dokumenterede Veitsmarkt kan
være et langt ældre fænomen.
Omkring år 1240 blev anlægget ramt af en altødelæggende katastrofe. Den
store basilika blev jævnet med jorden, og den befæstede storgård forsvandt. På
dens plads ligger dog endnu landsbyens største bondegård. K un sognekirken gen
opstod efter branden, som Fehring forsigtigt sætter i forbindelse med grundlæg
gelsen af en borg på det nærliggende Langenberg.
Som arkæologisk publikation står værket om Unterregenbach i særklasse. Det
er en smuk og statelig bog i tre bind, imponerende både i planlægning og ud
førelse. Intet er overladt til tilfældighederne. Med sin skematiske opdeling i fund
områder og kronologiske perioder og inden for hver af disse i B e fu n d e og
E r g e b n is s e

synes værket umiddelbart vanskeligt tilgængeligt, for ikke at sige

uoverskueligt. M en på forbavsende kort tid bliver læseren fortrolig med syste
met, der rummer store fortrin, især ved udredningen af komplicerede stratigra
fiske forhold. Dokumentationsniveauet er usædvanligt højt, og fremstillingen er
til det yderste pertentlig og detailleret. Et minus ved systemet er de mange gen
tagelser, der må til, for at læseren kan følge med, og man kunne nok mene, at
endog en meget betydelig del af de fremlagte enkeltoplysninger er af så speciel
karakter, at de kunne være forblevet i de interne udgravningsrapporter. Men
når udgiverne - Landesdenkmalamt Baden-Württemberg - har villet bekoste ud
givelsen, således at bogen kan erhverves til en manérlig pris, skal vi andre sande
lig ikke gøre vrøvl over, at arbejdet er udført godt og grundigt. Denne frem
ragende bog kalder på beundring og bør blive et eksempel til efterfølgelse.
O la f O ls e n

Norsk kildeudgave
S K A T T E M A T R IK K E LE N

1647, u dg. a f N o r s k lo k a lh is t o r is k in s titu tt, U n i 

v e rs ite ts fo rla g e t O s lo , p r. bd. 4 8 n. k r.

M ed støtte fra Norges almenvitenskaplige forskningsråd har R olf Fladby og
Hans T ry siden 1969 udsendt 9 af 12 planlagte bind af det vældige værk, som
samlet kaldes skattematrikkelen.
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En anmeldelse af en kildeudgave har normalt først og fremmest til formål
at gøre en kreds opmærksom på udgavens eksistens; dernæst kan der være grund
til at vurdere selve udgivelsesmåden, der jo altid kunne være anderledes, så sandt
som enhver udgivelse, når bortses fra fotografering, samtidig er en fortolk
ning. Selv om dette værk næppe vil finde mange købere i Danmark, fortjener
det omtale som et bemærkelsesværdigt eksempel på en udgivelsesform.
De færreste har vel præsent, at Hannibal Sehested som statholder i Norge
i sine bestræbelser på at udskille den norske finansförvaltning fra det øvrige
riges fik gennemført en skattereform, hvorved en del småskatter blev erstattet
med en samlet årlig skat, kontributionen eller landsskatten. Mens man i be
gyndelsen opererede med tre gårdstørrelser, sættes med skattebrevet af 2. juni
1647 skatten for den enkelte gård i forhold til gældende skyld (landgilde), dog
under hensyn til den gamle inddeling i hele, halve og »øde« gårde. Eftersom
det også havde skattemæssig betydning, hvem der ejede de enkelte gårde, »havde
bygselen« (bortfæstningsretten) som det udtrykkes, og hvor meget landskyld hver
gård svarede, blev der brug for mere end blot et mandtal over skatteydere som
i danske lensregnskaber, og disse omstændigheder kan man nu takke for en
næsten fuldstændig jordebog over landet. Dette siger endda ikke lidt, da ejer
forholdene i Norge langtfra var en fjeldvariant af de danske. I overensstem
melse med adelens langt mindre betydning, træffer man jordejere i alle størrel
ser: odelsgodset (selvejer- eller rettere det bondeejede gods) udgjorde over dob
belt så stor en andel som adelsgodset på denne tid. Matriklen ordner gårdene
sognevis og derefter i størrelsesgrupper (ikke omvendt som indledningen har det).
Selv om vi befinder os hinsides matrikelnumrenes tid, gør de særegne norske for
hold, at man langt lettere kan identificere den enkelte gård, end tilfældet ville
være i samtidige danske jordebøger, da norske gårde i næsten alle tilfælde har
navne.
At dette værk er af stor værdi for rigshistorisk forskning er indlysende - de
mange oplysninger kan danne råstof for talrige sociale og økonomiske studier men at samtidig lokalhistorikere over hele Norge har fået en »vejviser 1647«
gør det til noget enestående. Udgiverne er kommet egns- og personalhistorikere
- det formentlig største antal købere — imøde ved at forsyne hvert bind med
næsten identiske indledninger, men netop for et værk, der vil appellere til ama
tørhistorikere af alle slags, forekommer indledningen dog meget spartansk, idet
den stort set indskrænker sig til et referat af skattebrevene og nødtørftig for
klaring på opstillingen. Ejendomsstrukturen forudsættes bekendt, og ordforkla
ringer findes ikke. M an kunne også ønske større udførlighed hvad angår ma
terialets fuldstændighed og afgrænsning. F. eks. omtales i skattebrevet fiskere,
men medtager mandtallene kun fiskere uden for byerne, og ligeledes med hånd
værkere? Og hvordan lå det med byernes jorder? T il gengæld finder man udmær
kede registre bag i hvert bind, som rækker over person- og stednavne, og gør,
at værket er let at bruge. En god idé er desuden de overskuelige kort, som
sammenstiller den administrative inddeling i fortid og nutid. Hvad selve opstil-
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lingen angår, er der tilstræbt en ensartethed, som forlæggene ikke har, og der
med kan brugerne kun være tjent. M ed nærmere forklarede begrænsninger er
teksten gengivet ord- og bogstavret. M an kan spørge om det er umagen værd
nogle tusinde gange at skelne mellem seks-syv forskellige stavemåder for »byg
sel«, og i betragtning af det meget begrænsede ordforråd i matriklerne ville
filologien næppe have lidt større tab ved, at bogstavretheden blev begrænset til
navne og stednavne. M en det er naturligvis altid et problem, hvorvidt og i hvor
høj grad man skal normalisere og dermed berøve brugeren glæden ved at stå
over for den karske tekst. I et land med flere skriftsprog kan det måske rejse
større problemer end det løser, hvad man erindres om i indledningen, som fore
kommer i to sproglige versioner. Helle for den, der forstås umiddelbart af de
norskes naboer!
Når udgaven fortjener at bemærkes af andre end de potentielle brugere, skyl
des det også det mere tekniske. For få år siden ville man ikke have syntes, at
en bog trykt med formindsket maskinskrift i off-set var en rigtig bog. Men de
stigende priser på traditionelle trykkeformer gør imidlertid, at man efterhånden
kommer til at affinde sig med ny former. Ingen synes vel, at det maskinskrevne
satsbillede er kønt, uanset hvor nydelige typerne, som her, kan være. Variabel
længde for de enkelte bogstaver er et fremskridt, men der er alligevel for meget
luft imellem, til at læseligheden kan måle sig med bogtryk. Endelig er der den
højre margin, som normalt må blive som den kan, hvis opsætningen ikke skal bli
ve for tidkrævende. T il en opgave som den foreliggende betyder disse ting imid
lertid mindre, da man ikke læser teksten ud i én køre, og klummen desuden
rummer en masse luft. Den lige højre margin får man desuden forærende af
kolonner ved linieslut. Teknisk demonstrerer udgaven en bogform (herhjemme
anvendt af Erhvervsarkivet), som skulle have gode muligheder for at blive accep
teret til tabelprægede kildeudgaver, arkivregistraturer og lignende, hvor nytten
går forud for skønheden. Hvem sagde Christian 5’s matrikel?
Jø rg e n H . A n d e rse n
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D A N M A R K . H IS TO R IS K B IL L E D B O G I-IV . U d g iv e t a f D a n s k H is t o r is k
F æ lle s fo r e n in g

under

r e d a k t io n

a f Jø rg e n

P a u ls e n

( b ille d e r)

og

E r ik

K je rs -

g a a r d (tekst). F o r fa t t e r e : P . V . G lo b

o g E r i k K je r s g a a r d ( b in d I), S v e n d E ll e 

høj

H v id t f e ld t

og

K a ru p
k r.

F in n

A skg a a rd

P e d e rs e n

( IV ) .

(II),

Jo h a n

H ille r ø d

1 9 6 9 -7 1 .

(III),

In d b .

og

K r is t ia n
i

kasette.

H v id t

og

O le

S æ rp ris

165

— le v e re s o g i 4 m å n e d lig e rater.

Disse fire bind »historisk billedbog« kan imponere og giede en på samme tid og
på mange måter. Danmarks rikdom av historisk billedstoff er her lagt frem
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i et omhyggelig utvalg, som spenner over mere enn 12.000 år, fra »Det nyfødte
land efter istiden« til »Ungdomsoprør og Frøstruplejr« og »Den nye Lillebælts
bro, indviet 21. oktober 1970«. I en alminnelig historikers øyne virker alle de
500 valgte billeder gode i seg selv og godt gjengitt, bortsett fra at farvene mang
ler, av selvklare økonomiske grunner. Den redaksjonelle presentasjon tar i like
grad hensyn til billedene selv som til det store publikum verket vender seg mot.
Vanlige normer for oppsetning følges i regelen, men brytes når billedets egenart
krever det, eller når det kan øke illustrasjonsverdien, som når hovedbilledet på
høyre side av oppslaget biir supplert med mindre milleder på venstre side, der
ellers en sammenhengende tekst råder grunnen alene. Denne tekst kan sette
billedene inn i en historisk situasjon eller prosess, men den er ikke en billed
tekst i og for seg. Billedtekstene er formet særskilt og i to utgaver: én utførlig
med opplysninger om proveniens m. v. i en billedfortegnelse bak i hvert bind,
og én ved eller under selve billedet, som knapt og klart angir hva eller hvem
det forestiller. M an kan i dette verk blade fra billede til billede og ta direkte
kontakt med hvert enkelt av dem uten forstyrrelser eller forklaringer av noen
art. Men man kan også lese billedboken som en fire binds illustrert Danmarks
historie, hvert bind med hundre små kapitler.
Det innbyrdes forhold mellom disse kapitler er ikke av samme art i hvert bind
eller halvbind, og det er heller ikke forholdet mellom tekst og billeder i hvert
oppslag.
I den første, arkeologiske del av bind I er den nære sammenheng mellom
tekst og billede en selvfølge, fordi arkeologens materiale jo nettopp er materiel
le fortidslevninger av den art som biir avbildet. M en det er meget langt fra at
P. V. Glob gir oss en rekke arkeologiske funnbeskrivelser. Det er de kulturhi
storisk interessante trekk ved de avbildede funn han fremhever, og gjennom
dem føyer hans halvhundre småkapitler seg sammen som perler på en snor til
en meget nær sammenhengende dansk kulturhistorie i »forhistorisk« tid. Det er
blitt mulig ikke bare fordi billedutvalget er representativt, og heller ikke bare
fordi Glob trekker inn annet materiale i tillegg, nevnt og unevnt, men også fordi
han i høyere grad enn mange arkeologer tolker materialet historisk, som vitnesbyrd om menneskers liv i samfunn gjennom tidene.
En tilnærmet sammenhengende dekning av hovedpunktene i utviklingen biir
vanskeligere i senere tidsrom, allerede fordi billedboken jo ikke i synderlig grad
kan gjengi de skriftlige kilder som er hovedmaterialet i »historisk« tid. Men der
til kommer at billedmaterialet lenge samler seg om toppene i samfunnet og etter
hvert mest om enkeltpersoner og deres byggverker. Det endrer seg først avgjørende i den nyeste tid, da også massene gjør seg gjeldende i billedstoffet, bl. a.
takket være fotograferingen. I bind IV av billedboken, som gjelder tiden etter
1864, biir materialet stadig bedre skikket til å bære en sammenhengende histo
riefremstilling. Spesielt interessant og lærerik for mange er »samtidshistorike
ren« Ole Karup Pedersens tekst om den nyeste tid, fra 1920 til 1970. I de eldre
perioder står Johan Hvidtfeldts bind III i særklasse; hans prøvede mesterskap
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i å legge faglig innsikt frem i folkelig form fornekter seg ikke, selv om han i sitt
tidsrom 1750-1864 for en del går ut over sine gamle enemerker. Men Hvidtfeldts ypperlige tekst har i mange oppslag bare en helt nødtørftig forbindelse
med billedene.
Den intimeste sammenheng mellom billeder og tekst er naturlig nok å finne
i tekstredaktøren Erik Kjersgaards forfatterbidrag, som gjelder middelalderen i
bind I. De fleste av hans tekster er - eller rommer — billedkommentarer, og
fine,

stundom

beåndede

kommentarer.

M en

det

er

kommentarer

som

ikke bare søker å trenge inn i den avbildede tings eiendommelighet, men også
ut i dens miljø og til de historiske perspektiver det åpner. Et meget vidt per
spektiv åpner Kjersgaard i forbindelse med et av de meget få motiver fra bøndenes forhold som finnes i billedbokens behandling av tiden mellom 800 og
1750 - i halvbindet om middelalderen er bondemotivet såpass enestående at
oppslaget likefrem har fått titelen »Bønderne«. »Det er sagt«, begynner kom
mentaren til en bibelsk pløyescene, »at Danmarks historie i bred almindelighed
snarere er overklassens historie end folkets. M an kan efter bedste evne søge at
rette op på denne skævhed, men det er svært. Underklassen skrev ingenting.
Hvad de gjorde og sagde, ved vi kun fra det, der blev sagt og skrevet om dem
af andre - af overklassen«.
Dette historikerutsagn røber en negativ side ved det redaksjonelle program
som er fulgt i billedbokens behandling av dansk historie i eldre tid. Det er riktig
nok at bøndene - den tids underklasse - ingenting skrev. Men hva skrev over
klassen om dem? Hva skrev konger, bisper, riksråder og andre godseiere om
bøndenes piikter og ytelser i sine jordebøker og sine lover? Det sier tekstene
i billedboken lite om, enda det lett kunna ha kommet inn i tilknytning til bille
der av herrene og deres prakt - like lett som det eiterte historikerutsagn av
verkets tekstredaktør.
Danmark var et rikt land så lenge jord var den viktigste rikdomskilde. Det
står klart ikke minst for en historiker fra et land som under disse forhold ble me
get fattig, til slutt så fattig at det ikke kunne være et »konningerige for sig«. Det
er megen historisk realisme i et redaksjonsprogram som stiller Danmarks rikdom
til skue, og som konsentrerer seg om rikdommens produkt og dens vokter, sta
ten, i så høy grad som billedboken gjør. Men full historisk realisme biir det ikke
når man i tilsvarende grad forsømmer det store flertall av folket som skapte
denne rikdom - de danske bønder som ble underklasse. Også dette står spesielt
klart for en historiker fra Norge, hvor bøndene ikke ble underklasse.
M en det er også min eneste anke mot et verk som på alle andre punkter im
ponerer meg og vil bli til varig giede.
A n d r e a s H o lm s e n
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Folkelæsning
PETER
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F o r la g .

Køben

h a v n 1 9 7 2 . 1 3 9 s. 3 9 .9 0 k r.

Da Peter Riismøller i 1966 udsendte S u lte g ræ n s e n første gang, skete det som
festskrift for et kølehusfirma i Aalborg. Oplaget var kun 500, og bogen kom
ikke i boghandelen. Mange anmeldere, deriblandt også undertegnede i Fortid og
Nudtid (bd. X X III, s. 194 f), appellerede dengang til forfatteren om at sørge
for, at denne fængslende og rystende skildring af fattigfolks evige kamp for at
holde sig på den rigtige side af sultegrænsen kom ud til et større publikum.
Rissmøllers svar var, at han ønskede at udbygge bogen, inden dette skete.
Den nye udgave, der udkom i 1972, er da også mere omfattende og - man
ville have forsvoret det -

om muligt endnu bedre end førsteudgaven. M an

kan savne Carlo Wognsens fine tegninger, der ledsagede denne, men må ind
rømme, at den nye udgaves nye og især gamle fotografier yder emnet større
retfærdighed.
Denne bog bør blive folkelæsning. Den bør også benyttes flittigt i skolerne,
hvor den kan være med til at nedbryde den barriere af beskæmmende ufor
stand og snæversind, der i et af verdens rigeste lande findes over for kravet
om hjælp til udviklingslandene.
O l a f O ls e n

Adelig opdragelse mellem reformation og enevælde
B IR T E
D a n m a rk

ANDERSEN:
1 5 3 0 -1 6 6 0 .

A D E L IG
I n s titu t

fo r

O P F O S T R IN G .
D ansk

A d e ls b ø r n s

S k o le h is to r ie .

o p d ra g e ls e

København

i

1971,

1 6 6 s. III. G a d s F o r la g . K r . 3 4 .5 0 .

Opfostring er et flertydigt og meget perspektivrigt begreb. På den ene side er
forældregenerationens idealer nedlagt i den opdragelse, der bliver børnene til
del, og på den anden side udgør opdragelsen selve grundlaget for disses hold
ninger og livssyn. Gennem studiet af opdragelse har man gode muligheder for
at nå frem til et præcist signalement af en periode og dens mennesker. Cand.
mag. Birte Andersen har påtaget sig den ingenlunde lette opgave at skildre
adelig opfostring under adelsvælden, tidsrummet fra 1536 til 1660, hvor denne
klasse var absolut dominerende i det danske samfund, men samtidig et tidsrum
med spredte og for dette emne ganske tyndtflydende kilder.
Litteraturen om emnet er sparsom, og forfatteren har opsøgt store mængder
af primærmateriale, først og fremmest ligprædikener, af hvilke der er benyttet
ca. 350 trykte som udtrykte. Nogle selvbiografiske optegnelser har også vist sig
23
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nyttige, ligesom et par undervisningsinstrukser og tre latinske stilebøger. Breve
og slægtsbøger har derimod ikke været særlig indholdsrige kilder i denne sam
menhæng. Ifølge forfatteren er formålet at vise, »hvorledes danske adelsbørn
blev opdraget og undervist 1536-1660«. De forskellige former for optugtelse
skildres, ligesom der gøres rede for, hvem der tog sig af børnene, og hvor opdra
gelsen fandt sted. En vigtig, men vanskelig side af sagen er selve undervisnin
gens indhold. Forfatteren har på grund af det spredte kildemateriale valgt at gå
tematisk og ikke kronologisk til værks, hvilket forekommer rimeligt. Ialt ind
går ca. 640 adelsbørn i undersøgelsen, fordelt på ca. 260 piger og ca. 380 dren
ge med hovedvægten på tiden indtil 1600. M an følger drengene indtil de be
giver sig ud på den store europæiske uddannelsesrejse, mens pigerne først slip
pes ved trolovelse eller indgåelse af ægteskab. Der er således en skævhed, idet
drengene ikke observeres så længe som deres søstre, og dette er i dobbelt for
stand uheldigt, da en meget væsentlig del af den maskuline opdragelse netop be
stod af den langvarige udenlandsrejse.
Efter dette indledende afsnit med redegørelse for mål og midler gives et kort
rids af den europæiske baggrund og forholdene herhjemme. De humanistiske
og reformatoriske strømninger nåede som bekendt også Danmark i begyndel
sen af det 16. århundrede, og de kom selvsagt til at spille en væsentlig rolle
for adelens livssyn og hele opfostringsideal. Samtidig begynder de første pæda
gogiske skrifter at udkomme på dansk, og da den gamle ridderopdragelse ikke
længere føltes tilstrækkelig for de kommende adelige administratorer, måtte
adelsbørnene i stigende grad tilegne sig en boglig dannelse. Det var sådanne
tanker, som førte til oprettelsen af skolerne Herlufsholm og Sorø i slutningen
af det 16. århundrede.
Bogens to hovedkapitler behandler børneopdragelsens former samt opdragel
sens og undervisningens indhold. V i hører om optugtelsen i de adelige hjem,
herunder hos slægtninge, og det er forfatterens fortjeneste imod den gængse op
fattelse at påvise, at de mange børn, der sendtes i huset hos medlemmer af
familien, i regelen kom til forældrenes egen generation. Opfostring uden for
hjemmet kunne foregå mange andre steder end hos slægtninge, for eksempel
hos gruppeopdragere som Holger Rosenkrantz, Tyge Brahe, Birgitte Gøje og
mange flere. For pigernes vedkommende kunne forældrene endvidere vælge at
sende døtrene til et af de klostre, som fik lov at bestå efter 1536, først og frem
mest i Slesvig og Holsten, men også i Maribo. Mange drenge indlogeredes hos
professorer i København, men kun et fåtal immatrikuleredes. Hoffet tog sig af
en del adelsbørn, dog hovedsagelig drenge, der fungerede som legekammerater
for prinserne eller som edelknaber. Forfatteren påviser, at et ret betydeligt an
tal drenge (98) søgte latin- og navnlig katedralskolerne. Herlufsholm og Sorø
skolerne havde såvel adelige som borgerlige elever, mens det af Christian IV i
1623 oprettede ridderakademi i Sorø var forbeholdt adelen. Senere demokra
tiseredes det, og siden fik akademiet endog status som universitet — det andet på
dansk grund. Sorø akademis oprettelse medførte blandt andet, at et ringe tal
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søgte latin- og katedralskolerne samt at tidspunktet for udenlandsrejsens til
træden forhaledes nogle år - fra ca. 12-18 årsalderen til ca. 17-21. Den un
dervisning, som fandt sted hjemme på godserne, blev i regelen forestået af ældre
studenter af borgerlig herkomst.
Medens det således er lykkedes forfatteren at give et overbevisende og dæk
kende billede af opdragelsens former, har det været ulige vanskeligere at skildre
dens indhold. Man lagde vægt på god optugtelse og foragtede lediggang. Guds
frygt og fromhed var de væsentligste dyder, og religionsundervisningen en daglig
foreteelse. De små børn modtog fællesundervisning med bønner, salmer, bibel
læsning o. s. v. Siden skildtes kønnenes veje. Som legetøj havde de dukker (også
drengene), gyngeheste, skrivetavler, papir, blæk, bøger og tavler med billeder
samt måske en perspektivkasse. De dyrkede boldspil, mens kort og terninger var
bandlyste. Mange havde husdyr, især hunde og fugle, enkelte også aber. Begge
køn oplærtes i de elementære fag - læsning, skrivning og regning, mens sprog
undervisningen hovedsagelig forbeholdtes drengene, der læste rigeligt med la
tin »ganske afgjort deres vigtigste fag«. De levende sprog som fransk, italiensk
og tysk blev også terpet, dog langt fra i samme omfang. Tysk var modersmål
for mange, og en del af lærerne var tysksprogede, ligesom nogle af forelæsnin
gerne på Sorø akademi holdtes på dette sprog. Pigerne fik normalt ikke megen
boglig dannelse udover elementærfagene. T il gengæld lærte de husførelse og
håndarbejde. De skulle koge, bage, brygge, sy, brodere, spinde, væve samt kniple
og knytte. Lidt tid til musik og dans var der også.
I det afsluttende kapitel kan forfatteren med rette konkludere, at børneop
dragelsen afspejlede de meget forskelligartede krav, datidens samfund stillede
til adelsfruerne og adelsmændene. Fremstillingen er præget af eksempler, og
spørgsmålet er naturligvis, i hvor høj grad disse er repræsentative. Birte Ander
sen vedgår, at hovedvægten ligger på de højadelige slægter, og man aner, at ti
den før 1600 er forfordelt - ikke hvad angår antallet af undersøgte, men deri
mod antallet af eksempler. Det er formodentlig kildesituationen, der betinger
dette forhold. Bogen er veldisponeret og nem at anvende. Selv om sigtet er langt
bredere end det personalhistoriske, savner man et personregister. De mange bi
lag (ialt 11) råder dog i nogen grad bod herpå. Blandt disse finder man for
tegnelse over de adelsbørn, som opdragedes hos slægtninge, differentieret efter
køn samt efter moders eller faders familie. Her er en liste over de adelsfruer,
som opdrog adelsdøtre samt over de drenge, der kom i huset hos professorer
eller som søgte latin- og katedralskolerne. V i får også en fortegnelse over de
børn, som fik en del af deres opfostring ved hove, og til slut aftrykkes nogle
meget givtige redegørelser for Wenzel Rothkirchs børns undervisning (1650)
samt instrukser for børn fra samme tidsrum.
De mange værdifulde bilag rummer således et stort materiale, og man føler
sig overbevist om, at Birte Andersen med sin bog har skildret den adelige op
fostring 1536-1660 så godt, som det lader sig gøre på grundlag af de spredte
og temmelig spinkle kilder. T il bogens kvaliteter hører også en række fortrin23*
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lige illustrationer med 12 børneportrætter og nogle gruppebilleder, som i sig selv
udgør et betydningsfuldt kildemateriale. Bogen er smukt tilrettelagt med tiltalen
de opsætning og typografi.
J o h n E r ic h s e n

Finsk adel
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Forfatterens hensigt med bogen har været at undersøge de sociale og kulturelle
forhold i de øverste lag af den finske befolkning med speciel interesse for den
franske indflydelse og dens mulige afspejling i Finland. Primært ville undersø
gelsen altså blive begrænset til den finske adel, men der inddrages også de aka
demiske kredse og nogle af de rigeste købmandsfamilier.
Forholdene i Finland må forstås ud fra landets samhørighed med Sverige.
Under Gustav III var fransk kultur dominerende, og fra hoffet bredte inspi
rationen sig. M en Finland havde intet hof, som et af hovedafsnittene lyder. Tjene
stegørende finske hoffolk, embedsmænd og officerer kunne fungere som for
midlere, og iøvrigt besøgte kongen selv hyppigt Finland. Hermed er bag
grunden skitseret, og undersøgelsen koncentreres derefter om tre lokaliteter
med hver sit særpræg: Åbo, indfaldsporten for indflydelse vest fra, med landets
eneste universitet og med et betydeligt borgerskab; Sveaborg, der var under op
bygning i denne periode, hvor officerskorpset dominerede, mens Helsingfors end
nu blot var i sin vorden, og endelig landskabet Savo, hvor en adelig godsejer
klasse var toneangivende.
Så vidt det kan ses af det iøvrigt udmærkede resumé, har forfatteren fat på
et interessant stof, men selv et fortræffeligt resumé kan kun give en antydning.
Illustrationmaterialet - ialt 46 billeder - har desværre også deres begrænsede
nytte, eftersom billedteksterne kun findes på finsk.
H o lg e r R a s m u s s e n
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Udvikling eller afvikling af Norges træbygningskunst
H ARALD

L A N G B E R G : S T A V K I R K E R K ø b e n h a v n 1 9 7 2 (eget fo r la g ) il

lu streret. 71 sid e r. 3 8 .5 0 k r.

Harald Langberg fornægter ikke sin kærlighed til Norge. Den mere end anes
som baggrund for det stærkt personlige erindringsbillede fra krigens - og efter
krigstidens - Norge »Håkon den Store« i samlingen »Arkitekturens oprindelse
og andre perspektiver« fra 1963, netop et af de »perspektiver«, som udvider
horizonten i disse essayistiske småstykker.

Og den træder klart

for

dagen

i den introduktion til Nationalmuseets udstilling af norske stavkirkeportaler for
året 1972, som han som chef for museets 2. afdeling nu har udsendt på eget
forlag som »en hilsen til Norge i anledning af rigsjubilæet 872-1972«. På fød
selsdagsbordet må det lille skrift have præsenteret sig smukt, tiltalende alene ved
sit udvortes: pæne opslag, behageligt format og stort, velvalgt illustrationsma
teriale. Helhedsbillederne kan nok virke lidt for gnidrede, men detaillerne er
skarpe - og i overtal. Det fortjener særlig omtale, at illustrationerne virkeligt
illu s t r e r e r

den sammenhæng, de indgår i; det modsatte er efterhånden ikke helt

sjældent.
Billedernes overflod til trods er Langbergs bog dog mindst af alt et »billed
værk«, hvis forbindende tekst kan springes over efter behag. Skønt det skrevne
fylder mindre end halvdelen af sidetallet og i hele sin enkle, uopstyltede form
kun synes henvendt til den »dannede almenhed«, Langberg vel er en af de sidste,
der skriver for, står der meget på de få linier. Der står også meget imellem dem,
og det er nok mest ment som en lille hilsen til »de mange lærde venner«, for
fatteren indledningsvis tilegner sit lille skrift.
Emnet appellerer utvivlsomt til megen åndfuld æstetiseren, men Langbergs frem
stilling bæres af stor enkelhed. A lle kan følge med, da forfatteren i bogstavelig
ste forstand begynder fra grunden, d. v. s. fra selve bygningsgrunden. N år byg
ninger helt af træ har kunnet overleve i et fugtigt klima som det norske, skyl
des det - foruden en stadig, mere eller mindre omhyggelig vedligeholdelse af
tagets spån - den omtanke, hvormed den sårbare trækonstruktion er holdt fri af
fugt fra neden. De »stave«, som stavkirkerne har navn efter, er de store sam
menpløjede lodrette planker, der danner væggene, rejsningsved, som nordmændene selv kaldte dem. Mens Trelleborg-husenes jordgravede »stave« er rådnet
over i løbet af en menneskealder, har stavkirkernes klaret sig til vore dage.
En del af hemmeligheden er formentlig, at disses vægge i modsætning til andre
bygninger ikke bærer sig selv, så lidt som loftet. Stavene udgør en »svævende«
konstruktion på en fodrem, der er lagt hen over fire svære grundstokke, som
igen hviler på et tørt underlag, f. eks. af sten inde under bygningen selv. Det
er vigtigt at få dette træk frem, for ud fra dette (og andre) konstruktive forhold
kan stavkirkernes principielle

karakteristika

afledes,

således

den

»basicale«

grundform med åben tagstol båret af stolper (»master«), der er tappet ned i de
fire grundstokke og foroven afstivet ved buer (»knæ«) og kryds. Som det indre
bliver også det ydre et logisk udtryk for stavbygningens tekniske struktur.
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N u er det jo klart, at de bærende syldsten ikke nødvendigvis efterlader spor
i jorden og i hvert fald ikke »stolpehuller«, hvilket igen betyder, at det ikke
altid vil være muligt at fastslå eksistensen af en oprindelig stavkonstruktion
forud for en senere stenkirke. Og modsætningsvis slutter Langberg, at de spor
af jordgravede konstruktioner, som danske kirkeundersøgelser i de senere år har
bragt for dagen, ikke giver sikkerhed for, at vi i »Danmark har haft stavkirker,
som de berømte norske«. Disse repræsenterer konstruktivt et senere trin, men
heldigvis er der 1965 under kirken i Jelling påvist to rækker meget store sten,
der kan have båret en trækirke af denne - man kunne fristes til at sige: norske
- type. Omvendt synes der - hvad Langberg ikke meddeler - ved Christies ud
gravninger under Urnes kirke i Norge skabt vished for, at den ældste kirke på
dette sted har været jordgravet.
Dette er for så vidt det nærmeste, Langberg her kommer det ømtålelige
emne, der for mange forskere let bliver det alt overskyggende, spørgsmålet om
kirkernes absolutte og relative kronologi. Det værdifulde katalog over de 27
endnu eksisterende stavkirker i Norge, der afslutter bogen, viser kun alt for ty
deligt, hvor unøjagtig og tilsyneladende vilkårlig enhver datering er, fordi den
bliver afhængig af ydre og ofte tilfældige »stiltræk« i en bygningstradition, hvis
væsentligste drag er kontinuiteten.

Generelt

ses dog at de yngre forskere

skyder byggetiden op i højmiddelalderen, mens det for en ældre generation af
lærde synes at have været afgørende med en så tidlig og »oldnordisk« datering
som mulig. F o r Langberg er den åbne dateringsramme, afgrænset af det norske
ærkesædes oprettelse 1152 og den sorte død (ca. 1350), imidlertid tilstrække
lig, fordi han ikke som de fleste kunst- og kulturforskere er ude i det ærinde,
at han for enhver pris vil finde u d v ik lin g . Ved synet af Urnes-skæringerne har
han ikke følt at stå ved begyndelsen til en selvstændig norsk bygningskunst,
men tværtimod registreret disse - hvad alle synes enige om - ældste stavkirke
levn i Norge som begyndelsen til a f v ik lin g e n af en højt udviklet træbygningskul
tur, hvis ædleste blomster - vikingetidens høvdingegårde og kongehaller - ellers
længst er visnet. Det interessante ved stavkirkerne er derfor ikke deres mulige
relation til den sejrrigt fremtrængende stenarkitektur, men de træk, der peger
bagud -

det er som efterklange af et højaristokratisk træbyggeri, at han -

og vi med ham - oplever Norges stavkirker.
Som tilfældige levn fra en stor og forfinet bygningstraditions slutfase er der
naturligvis ikke megen rimelighed i at vurdere monumenterne efter »udvik
lingslinier« og søge efter træk, der fra det primitive peger frem mod den fuldt
udviklede form. Også den, der ikke selv har stået ved Urnes og haft det stor
slåede skue over Sognefjorden, vil være tilbøjelig til at følge Harald Langberg
i hans fornægtelse af den kunsthistoriske udviklingslæres dogmer. Som viden
skabelig grundholdning synes denne for ham så karakteristiske opfattelse i hvert
fald mere virkelighedsnær end den, der kun tillægger fænomenerne en betyd
ning som stadier i et forløb.

Flemming Jerk
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Enevældens kunstpolitik og arkitekturens internationale
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Unægteligt hører det attende århundredes bygningskunst ikke til de mest over
sete afsnit af dansk arkitekturhistorie, udforsket siden forrige århundredes slut
ning og med stigende interesse og indsigt navnlig opdyrket i mellemkrigstiden,
hvor Vilh. Lorenzen, Frederik Weilbach og Christian Elling gennemarbejdede
periodens byggevirksomhed i alle hovedaspekter. Den stadige opvurdering af
navnlig den modne enevældes byggeri har i særlig grad samlet sig om hofbyg
mester Niels Eigtved, eller N icolai Eigtwedt, som han selv skrev sig; hvad nav
neformen angår går det foreliggende værk undtagelsesvis kompromissets vej.
Endnu i Biografisk Leksikons 1. udgave (1890) må Eigtved finde sig i skul
derklap som »om ikke en stor, så en højst agtværdig kunstner« (F. J. Meier),
men kan godt fyrre år senere i værkets 2. udgave triumfere som et af »vor
arkitekturs frodigste og fornemste talenter« (C. Elling). I mærkelig modsætning
til denne biografiske karriere står den bibliografiske, thi hvor Thurah og Harsdorff allerede i 1920-erne blev vist i fuld legemstørrelse i Weilbachs stofmættede monografier, har epokens tredie

og vel betydeligste

skikkelse -

med

al respekt for O. v. Munthe af Morgenstiernes solide lille skrift - hidtil måtte
savne fyldestgørende monografisk behandling.
Eigtveds kunstneriske fysiognomi og hovedværker er ganske vist for længst
fastlagt i det væsentligste, og det først og fremmest af Christian Elling. Med
udtalt sporsans og litterær indlevelse har han forfulgt både velkendte og upå
agtede udsagn på snart sagt alle kunstens og kulturlivets gebeter, men netop
derved har den omfattende indsats ikke undgået de spredte studiers karakter. Er
end den samlede vægt af Ellings æstetiske analyser og kulturelle tidsbilleder me
get betydelig, har den dog derved kun skærpet appetitten på en samlet, syste
matisk behandling af de mest centrale opgaver i det attende århundredes dan
ske bygningskunst, opførelsen af Christiansborg og Amalienborg-kvarteret og af
dens foretrukne mester Niels Eigtved. Ingen havde været nærmere til at løse
opgaven end Elling selv, der også har henvist til et »under udarbejdelse
værende skrift om arkitekten Niels Eigtved« (Amalienborg-Studier, 1945) samt
i Paraden I (1958) bebudede en »samlet fremstilling af kunstens historie i Dan
mark under Enevælden«. Intet af disse projekter skulle dog blive virkelighed.
Forventningen til disse og andre publikationer fra fagets første mand i over
en menneskealder har vel i nogen grad dæmpet forskningsaktiviteten, men om
sider foreligger nu en stor, monografisk anlagt fremstilling af Eigtved ved dr.
phil. Knud Voss. Det er et værk af mange dyder, der tjener alle delagtige parter
til ære. A f ydre er det en ualmindelig pragtfuld publikation i stor kvart, for
træffeligt trykt og opsat, illustreret næsten til overflod med glimrende nyopta-
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gelser ved fotograferne Ole Woldbye og Hans Christensen samt talrige velrepro
ducerede originaltegninger og stik. I det indre lægges lige så iøjnefaldende kva
liteter for dagen ved forfatterens omfattende arkivstudier og grundige bygnings
analyser, fyldestgørende dokumenteret i noter, arkivregistrant og litteraturfor
tegnelse såvel som ved tekstens gennemarbejdede sprog og sikre æstetiske juge
ment. M en alle her nævnte og unævnte kvaliteter til trods er det nu ikke helt
blevet den Eigtved-monografi, vi så længe havde set hen til.
Det er ikke over, hvad der står på siderne, at skuffelsen lidt efter lidt må
melde sig, som over det, der ik k e står der, eller vel rettere: ikke er kommet
med. Som monografi er værket en torso, af fremtræden virker det som en
samling afhandlinger, der indenfor deres afgrænsning giver dækkende og me
get væsentlige bidrag til Eigtved-litteraturen. Talrige omvurderinger og nytolk
ninger fremlægges uden den hoveren, der ellers synes uadskillig fra kunsthi
storisk forskning, meget står på linierne, men ofte endnu mere imellem dem.
Hele synsvinkelen er imidlertid lagt for snævert, væsentlige sider af hofbygme
sterens virke er ladt ude af betragtning, opgaver af både privat og offentlig
karakter savner omtale eller er henvist til den afsluttende opsamlingsrubrik
»mindre arbejder«. Eigtveds omfattende embedsforvaltning på nær direktørpo
sten i Kunstakademiet berøres kun summarisk, hans industrielle engagement i
norske stenbrud og det kgl. fajancemanufaktur »Blå Tårn«

forbigås ganske,

hans forhold til tidens øvrige danske arkitekter er næppe nok skitseret, og selv
medbejleren Laurids de Thurah og bygningsvæsenets daværende chef Elias Da
vid Hausser finder kun spredt omtale. Undtagelsesvis kan Eigtveds betydning for
eftertidens danske byggeri komme på tale, men hans private forhold og andre
omstændigheder glider aldeles ud efter den mønstergyldige og medrivende frem
stilling af ungdommens rejse- og studieår og de store livslange påvirkninger fra
Berlin, Sachsen-Polen og München. Efter at de vigtigste forudsætninger for
hans særlige stil er trukket op her bliver hovedpersonen selv en mærkelig isole
ret skikkelse i sin samtids bygningshistorie. En mere tematisk anlagt gennem
gang af Eigtveds ret koncentrerede byggevirksomhed kunne i flere henseender
have været at foretrække. Dette er dog ikke en strukturel mangel, der svækker
det store værk i samme grad som dets snævre og ofte vilkårligt virkende ind
holdsmæssige afgrænsning. M an kunne fristes til at tro, at forfatteren havde
måttet gøre sig færdig under stort tidspres, eller at vigtige kapitler af hans ma
nuskript var forlagt og det tiloversblevne uden videre sendt på gaden. Selv om
forlagsbrochuren afviser muligheden for genoptryk, kan man kun håbe, at dr.
Voss får mulighed for en genudgivelse i suppleret og kompletteret skikkelse
af sit vægtige værk, der omsider har opridset Niels Eigtveds rette proportioner.
Et fyldigt resumé på et af hovedsprogene turde også være en selvfølgelighed
i et skrift, der så stærkt og rigtigt betoner bygningskunstens og kulturhi
storiens internationalisme.
Disse indvendinger kan imidlertid ikke anfægte det foreliggende værks hoved
fortjeneste, at have placeret den centraleste skikkelse i dansk attende århundre-
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des arkitektur i sin rette europæiske sammenhæng. Som Eigtveds liv og virke
står i det mest umiddelbare forhold til tidshistorien og enevældens kunstneriske
bestræbelser, er fremstillingen klogt disponeret med særligt henblik på forholdet
mellem kunsten og den herskende ideologi og rækker derved langt ud over det
snævert topografisk-kunsthistoriske. Ved Frederiksstaden fremhæves således myn
dighedernes bevidste indsats for at »løfte anlægget op i et plan, hvor mulighe
derne for at nå betydelige kunstneriske resultater var til stede«. Det er rigtigt
set, at enevælden drev en ganske klar kulturpolitik med Niels Eigtved som sit
mest rendyrkede udtryk. En elitekultur, om man vil, men resultaterne tæller.
Unægteligt fører netop den her fremlagte og nok så usædvanlige løbebane sit
overbevisende sprog om en kvalitetssans, som datidens magthavere havde opar
bejdet, om deres evner til at fremdrage og støtte talentet, deres fornemmelse
for mennesket også uden for rangklasserne.
Den senere hofbygmester og oberst, hvis førstefødte søn to kongepar, ét
regerende og ét tronfølgerpar sidenhen skulle stå fadder til, gennemløb midt i
det enevældige standssamfund den mest forbløffende karriere. Bondefødt i Egt
ved under Skjoldenæsholm gods på Midtsjælland synes hans lykke først beford
ret ved godsherren, lensgreve Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvigens velvilje.
Kongeætlingen skaffede bondesønnen indpas hos sin fætter, Frederik IV, som
gartner ved Frederiksborg slot, og derfra åbnede en kongelig anbefalingsskrivel
se juli 1723 den videre vej frem via endnu et kongeligt fætterskab- August den
Stærke, kurfyrste af Sachsen og konge af Polen. På sin mellemstation i Berlin
findes Eigtved sidste gang beskæftiget som gartner (ved Charlottenburg 172425). Da den unge havebygger derefter gik til Warszawa, fandt han ansættelse
som bygningskonduktør hos Carl Friedrich Pöppelmann, søn af der Zwingers
berømte bygmester og som kongens personlige referent i byggesager selv en
hovedperson i det sachsisk-polske bygningsvæsen. 1729 overflyttedes Eigtved til
Dresden som løjtnant i det sachsiske ingeniørkorps, hvis chef var den franskfødte arkitekt Jean de Bodt; fire år senere trådte han fra med kaptajnsrang
for på den danske konges bekostning at tiltræde sin egentlige studierejse til Italien.
A t d:n unge gartnersvend har arbejdet hårdt for at nå så vidt, kan betragtes
som sikkert; hans udrustning var næppe geniets, for hvem alt med ét slag lagde
sig til rette, men nok den geniale arbejders, der smidigt forstod at vinde omgivel
serne og vende omstændighederne til egen fordel. Væsentligt i denne forbindelse
var vel også hans evne til at tage ved lære af andre og af erfaringen. Med
Ellings kategoriske afvisning in mente -

»Eigtveds menneskelige personlighed

er stort set skjult for os, vi kender kun embedsmanden og kunstneren« - har dr.
Voss med overbevisningens styrke af lutter småtræk forstået at forme sit por
træt af en helt igennem tiltalende personlighed af samme lødige beskaffenhed,
som kendetegner hans kunst. Det lykkelige tilfælde, som gentagne gange greb
ind i Eigtveds tilværelse, har nok dybest set sin rod i disse personlige egenskaber,
»dessen angerühmten guten Qualitäten« som hans sachsiske foresatte fremhævede.
Vigtigst for Eigtveds videre forfremmelse var det nok, at han under det
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preussiske statsbesøg i Sachsen i 1730 mødte Poul Vendelbo de Løvenørn, Dan
marks udsending i Berlin, der efter tronskiftet samme år blev hjemkaldt som
chef for den danske hær og flåde med direkte referat til Christian VI. Over
for den mægtige minister lagde den unge bygmester nu igen sin mærkelige evne
til at vinde mennesker for dagen, der siden sikrede ham først Johan Schulins,
senere Adam Gottlob Moltkes bevågenhed. Meget karakteristisk hørte Eigtveds velyndere til deres kongers intimeste omgang og mest betroede rådgivere
i stort som småt. Løvenørn skaffede først sin protegé ansættelse som dansk
løjtnant og en rejseunderstøttelse på 660 rdl. årligt de to år, han studerede i Ita
lien, og deres bevarede korrespondance er en hovedkilde til forståelsen af Eigtveds udvikling. Allerede inden hjemkomsten september 1735 efter en sidste
afpudsning af uddannelsen i München (Nymphenburg og Schleissheim) forelå dog
hans udnævnelse til hofbygmester for Fyen og Jylland, men med særlige opga
ver ventende i det under opførelse værende residensslot Christiansborg.
Som arkitekt har Eigtved en helt personlig note, umiskendelig ved facadeopstaltens rammelisén og forsænkede spejlfelt, vinduernes flade segmentbue, det
høje beletagevindue, bosseringen af sokkel og de bærende led, valmtaget. På én
gang selvsikker og beskeden sætter hans stil sig igennem overfor alle ydre og indre
krav, pånødet ham først og fremmest af praktiske hensyn eller snævre økonomi
ske rammer. Statsfinanserne lagde deres snærende bånd på udfoldelsesmulighe
derne, og på Christiansborg nødvendiggjorde de skrabede budgetter en interiør
stil, hvor udtryksfuld pointering måtte gøre det ud for overdådighed. Eigtved
viste sit mesterskab ved at gøre en dyd af nødvendigheden og trak derved det
længste strå i konkurrencen med Thurah. Kun ved de færreste opgaver stod
så ubegrænsede pengemidler til arkitektens rådighed, at han, som i riddersalen i
Moltkes Palæ, kunne give efter for sin oprindelige glæde ved »det voluminøse
rumkorpus«, som han tilegnede sig på de bayerske slotte.
Betoningen af Eigtveds kunstneriske selvstændighed kan synes i modstrid med
forfatterens grundige udredning af alle de forskellige påvirkninger og elementer,
hvoraf hans stil fremgik. Dog i dette er intet skævt, om noget var det attende
århundrede internationalismens tidsalder og da navnlig indenfor kunsten. »Op
rindelighed« bliver let i denne sammenhæng et ord uden dybere mening. For
udsætningerne for Eigtveds arkitektur ser dr. Voss næsten udelukkende i Ber
lin og Dresden, hvor han også mødte det ensartet bebyggede gadebillede, hvis
harmoniske værdier blev dyrket - ganske bevidst; »intet overflødigt i pynt og
zirater, at arkitekten ikke fordunkles eller undertrykkes«. Som noget nyt frem
hæves ikke mindst indtrykkene fra Berlin og slottene Charlottenburg og Orani
enburg, men det var i Dresden, han tilegnede sig den borgerlige hustype med
sokkelagtig stue, høj beletage og mezzanin. Italien satte nok dybere spor end dr.
Voss vil indrømme det klassiske arkitekturland, Filippo Juvarras store fransk
prægede pilasterstil undtaget; og indflydelsen fra Francois Cuvilliés og München
tillægges langt mindre vægt end sædvanligt. Frankrig lades næsten ganske ude af
betragtning. Vendt mod Elling - men her som andet steds uden synlig brod -
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betones det med fynd, at »fransk rokoko« ikke introduceredes i Danmark af
Eigtved, men af billedhuggeren Louis Augustin le Clerc. »Det franske hos ham
havde han tilegnet sig i Sachsen«, først og fremmest Zacharias Longuelunes
liniestramme stil, der gik tilbage til Pierre Lepautre før 1700. Bag det hele
anes Jules Hardouin-Mansart, og derved opstår det mærkelige forhold, at rød
derne til det stilfærdigt-borgerlige københavnske gadebillede næres i den mest
erklæret absolutistiske hofkunst, på »solkongens« Versailles. Og at Frederiksstaden. der var tænkt som det enevældige hofmilieus syntese, nu føles som et
udtryk for et helt samfunds kunstneriske kultur. Smukkere minde kunne nogen
herskende klasse næppe ønske sig.
Blandt det attende århundredes arkitekter blev Eigtved nok den centraleste,
fordi hans indsats kom til at gribe dybest i dansk bygningsvæsen og trække de
længste spor. Hans mindre end tyveårige virksomhed i hjemlandet omfattede de
største opgaver, nogen dansk arkitekt har stået overfor, og de blev løst til samog eftertidens udelte tilfredshed: færdiggørelsen og indretningen af Christians
borg, palæer i by og på land, planlæggelsen af en helt ny bydel i København,
af pakhuse og kirker. Han var den første, der arbejdede bevidst med hoved
stadens havnefront og skabte endelig Nordeuropas monumentaleste pladsanlæg
med Amalienborg og i den tilstødende bebyggelse et facadeskema af skelsæt
tende betydning. Modsat Thurah, den store samtidige, der måtte se sig trængt
både i hofgunst og arkitektursyn, viser Eigtveds hele mangfoldige værk en usæd
vanlig enhed i stil og udtryk, en finhed og præcision i beherskelsen, der måske
røber et roligere kunstnerisk temperament, men en nok så sikker og nuanceret
helhedsopfattelse. Denne stærke fornemmelse for det kunstneriske udtryk, selv
hvor motivet er bragt på det enkleste niveau, var så langt finere udviklet end
hos nogen anden dansk arkitekt, og betingede i det lange løb hans blivende be
tydning, selv da nyeste parisermode og Jardins indkaldelse (1755) truede hans
kunstneriske overherredømme. Eigtveds patriciske hustype fra Frederiksstaden,
er forudsætningen for Harsdorffs borgerlige byggeri, og igennnem Harsdorffskolens genrejsning af hovedstaden efter ødelæggelserne 1795 og 1807 kom ar
ven fra Eigtved dybest set til at præge dansk byggeri langt op mod vor egen
tid.
F le m m in g J e r k

Genfundet krigsbytte fra Frederiksborg Slot
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I sin disputats fra 1971 »Kongelige portrætmalere i Danmark 1630-82. En un
dersøgelse af kilderne til Karel van Manders og Abraham Wuchters virksomhed«

368

Anmeldelser

bebudede Povl Eller en nærmere meddelelse om fem billeder fra den portræt
serie af fremmede gesandter og søkrigere, som Karel van Mander 1656-58 ud
førte til Frederik III. De 24 legemsstore hoftestykker blev prompte betalt med
50 rdl. hver, men led i øvrigt en krank skæbne. Næppe var de kommet til
Frederiksborg og på plads »auff die Gallerey«, før Carl X Gustaf invaderede
slottet og fandt så stort behag i dets udstyr, at han tog det meste af det med sig.
Den trofaste Reinholt Vinskænk havde dog gemt syv af den nymalede serie,
som efter krigen igen blev øget til tolv, ifølge Høyen »alle Originaler af C. v.
Mander«, men så brændte slottet 1859 og med dem den resterende portræt
suite.
På den svenske feltherre, riksmarsk Carl Gustav Wrangels slot Skokloster ved
Målaren nordvest for Stockholm er dr. Eller imidlertid kommet over portrætter
af de berømte nederlandske søkrigere Obdam, de Ruyter, de Witt, Floriszoon
samt den yngre Tromp, og han har straks genkendt fem af de »tabte« Manderbilleder. Dvs. så vidt går han ikke lige med det samme. Billederne er usignerede og traditionelt tilskrevet tyskeren Matthias Merian d.Y., der virkede som
en slags hofmaler for Wrangel under indretningen af det grandiøse slot, de por
trætteredes identitet er ikke sikkert overleveret, og billedernes højde svarer ikke
helt til den af Høyen angivne. Det bliver ganske spændende læsning, når for
fatteren på trods af »bevidstheden om, at talrige kunstkyndige gennem tiden
har betragtet dem uden at få mistanke«, går løs på portrætterne og med opby
delse af megen stringens og kombinationsevne får brikkerne - eller billederne til at falde på plads. Bagefter kan de mange anstrengelser dog ikke helt siges
fri af at virke som en videnskabelig tour-de-force, når det viser sig, at den
lærde forsker hele tiden har siddet med facitlisten til de portrætteredes identitet,
i form af van Manders specificerede regning.
Da billedernes anbringelsesforhold er af stor betydning for hele bevisførelsen,
må det beklages, at den iøvrigt velillustrerede lille publikation savner en særlig
optagelse af »lilla matsalen«, hvor de fem portrætter nu er anbragt som dør
stykker. Den sekundære anvendelse af de røvede billeder har ført til, at en snes
cm af højden er skjult bag rammeværket - ikke panelet, som Povl Eller skriver,
men selve dørgerichtet, der er ført op om de nu næsten kvadratiske portrætter.
Det kan tilføjes, at »lilla matsalen« først synes indrettet 1672-73, da gulvet
blev lagt med kalkstensfliser, loftet stukkeredes og den overdådigt skårne træ
kamin blev opsat, sidstnævnte for øvrigt ligeledes genanvendt gods og nøjagtig
jævnaldrende med de landflygtige søhelte fra Frederiksborg.
F le m m in g J e r k
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Et stadigt problem i den danske kunsthistorie er de mange ukendte kunstværker,
der skjuler sig rundt om i privateje - ikke mindst på herregårdene. For por
trætternes vedkommende har Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
igennem generationer gjort en stor indsats for at registrere og fotografere disse
private samlinger, og over et par af dem er der også udgivet katalog, senest
gælder det G a m r n e lk jø g e g a a r d , som museumsinspektør, dr. phil. Povl Eller har
skrevet om.
Portrætsamlingen tæller 55 numre, som daterer sig mellem 1576 og 1863. I
indledningen gøres rede for samlingens tilblivelse og de få kilder, der findes til
belysning af den. Selve katalogen rummer biografiske data, meget udførlige billedbeskrivelser (et udmærket supplement til de ofte vanskeligt reproducerbare
ældre malerier), oplysninger om påskrifter, signaturer, datering og rammer samt
om konservering og bevaringstilstand. Dernæst følger et afsnit med ræsonneren
de betragtninger over billedets kunsthistoriske placering og identifikation og en
delig litteraturhenvisninger. Kort sagt er alle de krav, man må stille til en or
dentlig katalog, honorerede.
Udover en beskeden folder, skrevet af Otto Andrup, har samlingen ikke tid
ligere været behandlet som helhed, og da den eneste håndskrevne fortegnelse
over portrætterne (fra 1862) må tages med et vist forbehold, skyldes det Povl
Ellers store erfaring fra arbejdet med portrætmaleri og hans fins udnyttelse af
brevmateriale i såvel Gammelkjøgegaards arkiv som i Det kongelige Bibliotek,
at så mange af disse billeder har kunnet bringes ind i den rette sammenhæng som eksempler må nævnes portrætter malet af Abraham Wuchters, N. P. Holbech
og Elisabeth Jerichau Baumann. Et par ikonografisk set interessante børneportrætter fra omkring 1670-erne mangler endnu en fortolkning. Det gælder grup
peportrættet af Christen Skeels børn og det ejendommelige billede af en lille
dansk prins, der støtter sig til en vældig løve. Povl Eller nævner, at ideen til dette
sidste billede »uden tvivl må være taget fra Karel van Manders portræt af den
unge prins Jørgen, der læner sig til en snerrende løve«. Den lille prins er imid
lertid fremstillet som elefantridder i lang barnekjole, portrættet af prins Jørgen
lægger derimod vægt på at vise denne som feltherre med rustning og komman
dostav, hvilket synes at give de to billeder en ret så forskellig karakter. (Om
Karel van Manders portræt se i øvrigt Povl Ellers disputats, Kongelige portræt
malere i Danmark 1630-82. Kbh. 1971, s. 320 ff).
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Medens den netop omtalte katalog går ud fra en bevaret malerisamling, søger
forfatteren i bogen om portrætterne på H ir s c h h o lm S lo t den modsatte vej, nem
lig at rekonstruere den nu helt splittede samling på grundlag af en række inven
tarier - en metode, der i dette tilfælde viser sig at kunne føre meget langt.
Den del af slottets historie, der her har interesse, strækker sig fra

1730,

hvor opførelsen af de nye bygninger påbegyndtes, til 1810-12, da man bl. a.
grundet forfald atter rev dem ned. Da Hirschholms historie og interiører i
perioden under Christian V I er blevet behandlet i en monografi (1963) af H. C.
Rosted, og yderligere litteratur om dette emne ifølge Ellers oplysninger kan
ventes fra anden side, har forfatteren med ro i sindet helliget sig sin hovedin
teresse — portrætsamlingen.
Da man i begyndelsen af det 19. århundrede stod over for tilintetgørelsen af
slottet, solgtes foruden meget andet inventar mange malerier på offentlig auktion.
De mest værdifulde blev dog bibeholdt i kongehusets eje, og til disse hørte en stor
samling portrætter, der blev ført til Frederiksborg, hvor en del desværre siden
gik til ved slotsbranden i 1859. De, der nævnes på listen over reddede kunst
værker, blev spredt rundt om på forskellige museer, og her gik kendskabet til
deres proveniens til dels tabt, samtidigt med at interessen for dem har været
ringe, og de fleste af dem har været bortdeponerede eller opmagasinerede.
Når Povl Eller i denne bog atter med sikkerhed har kunnet identificere så
mange af malerierne, skyldes det ikke mindst, at han foruden de nævnte inven
tarfortegnelser fra Hirschholm

har kunnet bygge på kunsthistorikeren N. L.

Høyens registrering af portrætterne på Frederiksborg Slot inden branden. Gan
ske vist må vi i dag naturligvis se kritisk på forrige århundreders tilskrivninger,
men Høyen var en »kender«, og det er et godt fingerpeg, når han f. eks. om
taler et billede som »en god Original af Wahl«. Størst betydning har dog Høy
ens ret udførlige beskrivelser af billederne, der sammen med de spredte oplys
ninger om herkomst og eventuelle signaturer i dag er særdeles brugbare.
Mange af billederne fra Hirschholm vides som sagt at være gået tabt, men
det er alligevel af stor betydning for kunsthistorien, når Eller kan bevise, at f. eks.
Johan Salomon Wahl havde udført et stort helfigursportræt af Christian V I i
kroningsdragt, som havde slående ligheder med et endnu eksisterende voks
relief af samme kunstner - eller af Henrik Krock i 1719 malede et ca. 3 m højt
og bredt rytterbillede af Christian V I som kronprins. Hvem ved om ikke en
kopi efter et af disse forsvundne billeder dukker op en skønne dag?
En særlig interesse må tillægges den vellykkede identifikation af riddersalens
portrætgalleri. Det rigt udsmykkede rum indrettedes i 1731-32 af generalbyg
mester Johan Conrad Ernst, men ændredes 1733-34 af hofbygmester Lauritz de
Thurah, der i øvrigt siden lod interiøret stikke til Den danske Vitruvius (bd.
II, 1749) med gengivelser af nogle af de her anbragte portrætter. Riddersalen
var indrettet som potentatgemak efter tidens mode bl. a. med helfigursportræt
ter af de fyrstelige personer, man gerne så »representerede« ved festlige lejlig
heder. M an fandt her Frederik IV og hans første dronning, Louise, hængende
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som pendanter midt i salen omgivet af konger og dronninger fra Sverige, Polen
og Preussen - som der gøres opmærksom på, et udmærket billede af den ak
tuelle politiske situation, og da også et godt eksempel på de enkelte landes for
skelligartede portrætskoler.
Men hvornår er denne serie blevet til? Eller daterer portrætterne til »om
kring eller kort efter 1730« og skriver, at »det næppe er usandsynligt, at bil
lederne kan være ophængt i forbindelse med salens første eller anden fuldførelse
1732 og 1734«. Sidenhen antyder forfatteren disse portrætters dårlige pasform
til Thurahs afrundede, vægfaste gipsrammer. »Det er, som om de udenlandske
billeder aldrig rigtig havde hørt til i salen, men kun hang her, mens man ventede
på billeder med den rigtige facon« - og disse (forestillende den danske kongefa
milie) fik man også antagelig inden 1752 og i hvert fald før 1769. Det kan
ikke nægtes, at salens helhedsvirkning hermed må være blevet en anden og
bedre end den Thurah med den første portrætophængning har gengivet i Den
danske Vitruvius i 1749. Det er ikke Ellers formål at skrive om interiørerne,
men det er dog ganske interessant at se, at man også ad denne vej måske kan
yde bidrag til arkitekturhistorien, idet meget således tyder på, at bestillingen
af portrætterne må være sket i forbindelse med Ernsts indretning af rummet,
at det er denne arkitekt, der har bestemt deres format, og at Thurah ved op
hængningen har indsat løse rammer rundt om billederne for at dække tomrum
met. Dette er naturligvis en detalje, men for den, der vil beskæftige sig med
interiørkunst, kan der måske heri være væsentlige oplysninger til et af de for
nemste rum, der blev indrettet i det 18. århundredes Danmark.
Det er lykkedes Povl Eller at finde de fleste af de portrætter, der i tidens
løb har hængt i riddersalen. Dog, dronning Louises portræt lader endnu vente
på sig - om man da overhovedet nogensinde finder det, og det samme må siges
om gemalen Frederik V ’s. Ganske vist søger forfatteren at få kabalen til at
gå op ved at henføre dette sidste billede til Pilos kongeportræt på Statens M u 
seum for Kunst. M en flere uoverensstemmelser (håndstillingen og kroningsregaliernes placering) mellem dette billede og Høyens beskrivelse af det formode
de Hirschholm-portræt, må drage identifikationen i stærk tvivl.
Så mange af Ellers fremdragelser kunne have været nævnt her, men sluttelig
må det siges, at han ud fra grundige arkivstudier og et dybtgående kendskab
til vore museer og deres historie har skrevet en bog, der ikke blot er interes
sant, fordi den tager spændende metoder i brug, men også vil være meget be
tydningsfuld og til stor hjælp for dem, der siden vil beskæftige sig såvel med
Hirschholm Slot som portrætmaleriet i denne periode.
M a r ia n n e S a a b y e
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Med bogen om rytterskoletavlerne ønsker forfatteren at bidrage til bevaring af
»dette helt enestående monument over Danmarks første egentlige folkeskole«.
I den hensigt har han foretaget en registrering af tavlerne; og de undersøgelser
og betragtninger, som er gjort i den forbindelse, fremlægges i anledning af 250året for oprettelsen af Frederik IV.s kongelige skoler. Redegørelsen slutter med
en fortegnelse over samtlige tavler med oplysning om stenart, mål, hugning, mo
nogramtype, tekst, bevaringstilstand og ejerforhold. Der gøres udtrykkeligt op
mærksom på, at bogen ikke er noget videnskabeligt værk; den er da heller ikke
forsynet med noteapparat, men anfører efter de to indledende afsnit, der giver
baggrunden for oprettelsen af rytterskolerne og en fortegnelse over rytterdi
strikterne med placeringen af de 250 skoler, den dertil benyttede litteratur.
Desuden har bogens sidste side en litteraturliste, tilsyneladende tilfældigt op
stillet. A f arkivalier er kun de vigtigste gennemgået, uden at det meddeles hvilke.
Om tavlehugningsarbejdet fortælles, at det som samlet entreprise blev over
draget stenhuggermester Iohan Christopher Heimbrod, og at der i Københavns
stenhuggerlavs arkivalier intet nærmere findes om hans virksomhed, men at matrikulopgørelsen efter Københavns brand 1728 viser, at han ejede en anselig ejen
dom ved Kgs. Nytorv. Forfatteren foreslår, at den har ligget mellem Lille K o n 
gensgade og Vingårdsstrædes udmunding i torvet. Undersøger man imidlertid
borgerskabsprotokollen, der ligesom stenhuggerlavets arkivalier findes i Køben
havns Stadsarkiv, fremgår det, at Heimbrod var født i Sachsen og fik borger
skab i København 12. jan. 1724. Weilbachs Kunstnerleksikon oplyser, at han
1724 blev gift med Anna C. Sturmberg, enke efter billedhuggeren Iohan Chri
stopher S., der var død 1722, hvorefter enken videreførte værkstedet. - Det var
hende, der 19. maj 1723 sluttede kontrakt om levering af 240 sten med in
skription over skolernes dør (RA. Particulærkammeret nr. 86 Bygningsrgsk.)
og fik første del af betalingen; 1725 afleverede Heimbrod de af forfatteren om
talte 150 sten på materialgården. Familien boede da i det hus, I. C. Sturmberg havde købt 1718. Det havde nr. 60 på Kgs. Nytorv og lå mellem Bred
gade og Store Kongensgade, nærmest sidstnævnte og ses på Rach og Eegbergs
billede af torvet. En beskrivelse af det fra 1730, da Heimbrod havde fået opsat
fire gipslofter, omtaler det stenhuggerværksted i gården, hvor rytterskoletavler
ne må være blevet til.
Bogen er illustreret med talrige billeder; et af dem viser et stenhuggermær
ke, W. i kanten af en tavle. M ed vort kendskab til værkstedet på Kgs. Nytorv
er det fristende at fremkomme med den idé, at det er billedhuggeren Erich
Warnheims signatur. Han arbejdede sammen med både Sturmberg og Heimbrod
og skal endog have boet i huset 1725.
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Et sidste afsnit beskæftiger sig med beslægtede skoler og tavler; til de der
omtalte kan føjes to nordsjællandske. Den ene er udført 1726 af Heimbrod
til hospitalet i Hillerød, og den anden opsattes 1723 på tårnet i den under
rytterdistriktet hørende Lynge kirke.

Denne tavle, der leveredes

af D idrik

Gercken, smykkes af de kongelige navne med krone over og derunder et vers
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Såsom en direkt fortsättning av det 1965 utgivna äktenskapsrättsliga arbete
»Jag giver dig min dotter« följer nu en andra del med »en skildring av den
kanoniska äktenskaprättens inträngande i Sverige«. Det kan omedelbart slås fast
att det är en imponerande prestation som dr. Carlsson utfört. Ett utomordent
ligt svårt och ibland genom dess inkonsekvenser förvirrande material presen
teras på ett klart och rent nöjsamt sätt.
Denna del börjar med en bakgrundsteckning samt en redogörelse för käll
materialet, som främst utgörs av kanonistiska lagsamlingar och katolska vig
selritual. Härutöver har dr. Carlsson granskat en lång rad samtidskällor, så
som brev, bullor, statuter och konciliebeslut. Ingående och upplösning av äkten
skap var enligt äldsta rätt ett ekonomiskt avtal mellan två ätter. M ed kristen
domen tränger en ny äktenskapssyn in i vårt land, nämligen äktenskapet såsom
ett sakrament och därför något oupplösligt, som var ingånget av två för denna
handling fullt rättskapabla och jämställda individer, med samma trohetskrav
ställt på sig. Kyrkan förde en enveten kamp för att ersätta det gamla borgerliga
giftermålet med en vigsel föregången av lysning. Den gamla sängledningen god
tog man med tillägget att en präst skulle närvara och ge sin välsignelse. Kyrken krävde också alla äktenskapsmål under sin domvärjo.
Den medeltida katolska vigseln i Sverige förrättades på latin, där det centrala
momentet utgjordes av konsesusförklaringen. »Enligt kyrkans rätt gives bruden
inte längre till brudgummen, hon är en självständigt handlande person och hen
nes eget samtycke är nödvändigt vid äktenskapets avslutande. Inför den borgerli
ga rätten var hon dock alltjämt omyndig och på djupet kvarlevde också inom
kyrkan den ålderdomliga föreställningen, att rätten att ’ge bort’ dottern tillkom
hennes far«. Dr. Carlsson verifierar detta påstående genom att peka på en
1400-tals målning i Risinge gamla kyrka där kvinnan »datur viro« (gives åt
24 Fortid og nutid
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mannen) och ett rekonstruerat manuale från Uppsala, besläktat och påverkat
av engelskt ritual. Övergången från äldre germanska former (föräldrarna ger
bort bruden) till kanonisk rätt belyser dr. Carlsson bl. a. genom en jämförelse
med franska ritual, där ett andra steg i utvecklingen är att prästen lå te r för
äldrarna ge bruden åt brudgummen. I ytterligare ett utvecklingsskede över
lämnar föräldrarna bruden åt prästen, som sedan sammanviger brud och brud
gum. Rester av den ålderdomliga sedan att dottern gives mannen redovisar dr.
Carlsson från dagens amerikanska protestantiska episkopalkyrka och från Eng
land, Danmark och Norge. I Sverige kan vi iakttaga de sista resterna av
denna sedvänja »i den moderne seden, att fadern för in bruden i kyrkan och
som det heter i tidningsreferaten »överlämnar henne til brudgummen«.
Jämsides med sedvänjan att bruden skulle givas till brudgummen förekom
mer i medeltidsritualen rättseden att brudgummen skulle under själva vigsel
akten - framför kyrkodörren - nämna sin »dos« (gåva) till bruden. Detta är,
säger dr. Carlsson, »resterna av den fästegåva, som brudgummen enligt äldre
germansk rätt var skyldig att ge till giftomannen, men som sedermera kom att
lämnas till bruden«. Dr. Carlsson tangerar här på nytt den omstridda frågan
om köpäktenskabet har förekommit. T ill ytterlige bevisning i frågan framför hon
här anglosachsisk rätt, som här - liksom i tidigare arbete - förefaller vara
en helt övertygande teori.
De äldsta kontakter mellan påvestolen och Sverige, som kan spåras i beva
rat källmaterial utgörs av bullor och brev. Viktig är Innocentius Ills ’ skrivelse
1216 rörande Laterankonciliets beslut året dessförinnan. Påven klagar över sven
skarnas barbariska gammalgermanska bröllopsseder, men glömmer meddela kon
ciliets viktiga inskränkning i de förbjudna ledens antal (de minskas från sju till
fyra). Incest bestraffades i tv å led enligt Äldre Västgötalagen; i övrigt nämner
lagen inget antal förbjudna grader, som kunde utgöra äktenskapshinder. I den
Yngre Västgötalagen har konciliebeslutet slagit igenom. Straffet för incest var
botvandring till Rom - ett straff som påven lät biskoparna ge dispens ifrån.
I statuerna från Skara och Uppsala 1330 bestraffas incest enligt sin svårighets
grad, men alltid mycket strängt. Dessutom förekom ännu i mitten av 1300talet vallfärd. - Reformationen avskaffade inte omedelbart äktenskapshindren i
tredje och fjärde led. I mål från 1541 åberopar biskopen dessa hinder eftersom
»det var emot leges canonum«.
Lysningen blev enligt kanonisk rätt obligatorisk efter Laterankonciliets beslut
1215. Flertalet av våra landskapslagar har påbud om lysning. A v landskapsrätten framgår också att fästningen skulle föregå lysningen. I strävan att lägga
äktenskapsrätten under kyrkans domvärjo ingår att göra vigseln till det enda
rättsgrundande momentet. I Östgötalagen har man lyckats göra vigseln till obli
gatorium. Den borgerliga germanska fästningen erkändes av kyrkan, men vig
seln skulle ersätta det germanska giftermålet. Sängledningen, som var den sista
men mycket viktiga rättsakten enligt germansk äktenskaprätt, bekämpades av
kyrkan; man ville göra den till en juridiskt betydelseslös välsignelsesakt. Inför-
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andet av de kyrkliga ritualen medförde egendomliga upprepningar av rättsak
ter. Allmogen höll fast vid sina urgamla sedvänjor. För att bryta dessa tillämpade
Kyrkan det gamla kända mönstret att smälta samman de gamla sederna med
Kyrkans ordning.
I landskapslagarna finns ingen avspegling av den kanoniska rättens regler om
sponsalia de futuro (löfte om framtida äktenskap) och sponsalia de presenti (ett
omendelbart ikraftträdande äktenskap). Tydligt är att sponsalia de futuro inte
tillämpades i någon större utsträckning i Sverige. Bevarade ritual använder
presensformen. I änkan

Hellekas

beryktade skilsmässoprocess

på

1400-talet

kom emellertid den kanoniska rättens uppdelning i sponsalia de futuro och spon
salia de presenti att spela en central roll. Änkans rättsställning i svensk medeltidsrätt är beroende om hon har fött barn (som överlevt och döpts) senast
t. o. m. tionde månaden efter mannens död eller om hon är barnlös. Jyske Lovs
bestämmelser om att barnlös änka får lov att sitta kvar i boet till den trettionde
dagen efter mannens död är starkt påverkade av kanonisk rätt. Svenska me
deltida arvsregler har inte recipierat denna - jag höll på att säga talmystik trettionde dagens betydelse. Enligt Äldre Västgötalagen och Östgötalagen hade
endast det barn, som var döpt eller nöddöpt rätt till arv, vilket kan synas
egendomligt eftersom Corpus iuris canonici inte innehåller något sådant villkor
för arv. Det är emellertid otvivelaktigt kyrkans män som påverkat lagskrivnin
gen härvidlag. Dog barnet efter dopet ärvde modern dess fäderneärvda egendom
- barnet »ledde« arvet från fadern till modern. Förutsättningen var dopet, så
vida inte en »levande och kristen« dräpt den havande kvinnan, som det heter
i Östgötalagen, »där tager död och heden arv«. I Upplandslagen saknas detta
dopkrav därför att kyrkopolitikernas maktställning var underlägsen de världsli
ga storherrarnas. Att sätta ut barn har förekommit i Norden likaväl som hos
andra germanska folk. De isländska sagorna ger ett flertal exempel. Enligt
den norska Borgartingslagens Kristenret skulle varje barn föras till dopet, för
utsatt at det inte var behäftat med så svåra kroppsliga defekter, att modern
inte kunde ge barnet näring - då skulle det begravas under sten på stranden,
dvs. få samma vanhedrande begravning, som illgärningsmän i Gulatingslagen
och trollpackorna i Dalalagen. Såsmåningom mildras dock behandlingen av det
missbildade barnet och i Gulatingslagen blir den som satte ut ett barn fredlös
och fick sin egendom konfiskerad. Också från senare medeltid finns tecken
som tyder på att man satte ut barn. I Stockholms stads räkenskaper från
1460-talet finns som återkommande utgiftspost avlöning åt kvinnan som vaktade
hittebarnen.
Per-Edwin Walléns ord om första delen såom en betydande landvinning står
sig också för denna andra del. Utom sitt vetenskapligt sett betydande värde är
det en härlig läsning för kulturhistorikern. Och framför allt det är ett arbete fotat
på källkritik och sunt förnuft.
G u n n e l H e d b e rg
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Dette festskrift består af en række værdifulde arbejder, der bringes som en hil
sen til universitetslektor, dr. phil. Fridlev Skrubbeltrang fra fagfæller og elever.
Artiklerne viser ved deres kronologiske og emnemæssige spredning, hvor meget
der foregår inden for landbohistorisk forskning, som i høj grad er inspireret af
Fridlev Skrubbeltrangs egne arbejder, der på en frugtbar måde har forbundet
statistisk-økonomiske undersøgelser med socialhistoriske aspekter. Claus Bjørn
har opstillet en bibliografi over

Skrubbeltrangs arbejder, der på trods af et

omfang på 320 numre kun er et uddrag af den samlede produktion. Den giver
dels udtryk for F. Skrubbeltrangs store alsidighed, dels for de vilkår der måtte
arbejdes under, når man valgte at stå uden for den almindelige institutionsop
bygning. Festskriftet afsluttes med et person- og stedregister.
Rækken åbnes med Thomas R iis’ analyse af begreberne V illic i og Coloni ind
til 1340, hvor der stilles en række udmærkede, men omfattende spørgsmål til et
svagt kildemateriale - uden at de heraf følgende metodiske problemer diskute
res nærmere.
Svend Gissel diskuterer i sin afhandling »Om belejlighed« den prishistoriske
problematik omkring jordprisstatistik - i polemik med E. Ladewig Petersen.
Hvor Ladewig vil koncentrere sit materiale til geografisk snævre områder med
nogenlunde ensartet jordkvalitet, dyrkningsform og ejendomsstruktur og udela
de alle atypiske eksempler, vil Gissel forsøge at komme bag om prisen og spør
ge, hvorfor en pris synes ekstraordinær. Hvor Ladewig generelt ser en pris som
udtryk for jordens afkastning, fremdrager Gissel begrebet belejlighed - forstået
som velbeliggende eller formålstjenlig i almindelighed - som han ved en række
eksempler viser har haft indflydelse på ejendomsprisen. T il gengæld mener Gis
sel ikke, at dansk jordprismateriale i ældre tid er så repræsentativt, at det kan
anvendes til statistisk behandling.
Lars Rumar interesserer sig også for den prishistoriske problematik og under
søger, hvorledes kapiteltaksterne i Norrbotten 1810-50 er tilvejebragt og hvilke
faktorer, der har indvirket på dem. Proceduren for fastsættelsen var forskellig
i Danmark og Sverige. I Danmark skete den på grundlag af prisoplysninger fra
øvrighedsmyndighederne - modtagerne af de skatter, der betaltes efter kapitel
taksterne. I Sverige voterede en valgt repræsentation fra alle stænder herom.
Som grundlag for forhandlingerne benyttedes en priskurant fra de enkelte sogne
og byer, der varierede efter år, efter lokale områder og efter stænder - således
lå sognerepræsentanternes kuranter lavest. Som forklaring på disse forskellige
opgivelser undersøger Lars Rumar kvalitetens indflydelse - et ofte tilsidesat og
vanskeligt begreb ved prisdiskussioner. Taksten skulle fastsættes efter kvaliteten
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af den lokale høst, derfor er det sandsynligt, at priskuranterne afspejler forskel
lige opfattelser af høstens kvalitet i de forskellige områder. Indirekte bygger Ru
mar sin argumentation på, at Norrbotten repræsenterer et lukket område, hvor
korntilførsler udefra eller forventninger herom ikke indvirkede på priserne. Men
er det tilfældet? Er det ikke netop forklaringen på, at priserne ikke stiger stær
kere i misvækstår, og at de selv da varierer efter misvækstens årsag, således at
der er højere priser i tørre end i våde år? Hvis jeg har ret i min formodning, er
taksternes udsving mere modererede, end den lokale høst betinger, og tilførsels
mulighederne må inddrages. Under alle omstændigheder er det interessant i denne
grundige undersøgelse at se, hvor forskellige prisopgivelser, der ligger bag kapi
teltaksten. Det er en stærk påmindelse om at behandle den med stor varsomhed.
Erik Helmer Pedersen undersøger landbrugskrisen 1818-28 bag om samtidens
landøkonomiske diskussion ved at vurdere dens realiteter målt i talstørrelser, i
priser på landbrugets varer: hvede, rug og byg. T il dette formål forkaster han
kapiteltaksterne p. g. a. den store usikkerhed, der endnu knytter sig til deres
tilblivelse. I stedet benytter han Københavns priskurant og priser hentet fra
godsarkiver - henholdsvis købs- og salgspriser. Der er kun gennemgået relativt
få godser, hvor der også viste sig at være mange lakuner i materialet. Resultatet
af de foreløbige undersøgelser, som Erik Helmer Pedersen senere vil supplere
med studier i den statslige og private kornhandel, er, at det nok er mere given
de at tale om en kornsalgskrise i perioden 1820-25 end om en landbrugskrise
1818-28. Ligesom Helmer Pedersen meget rigtigt forholder sig kritisk over for
kapiteltaksterne, må han også stille spørgsmål til oplysningerne fra godsarki
verne. Fra hvilket tidspunkt stammer prisen - korn solgt lige efter høst er bil
ligere end lige inden. Hvilken kvalitet har kornet? T il hvem og til hvilket for
mål er det solgt? Sædekorn og brødkorn går til højere priser end andet. Disse
spørgsmål vanskeliggør arbejdet med prishistoriske undersøgelser, men jeg tror,
det er nødvendigt, for at Erik Helmer Pedersen kan få det fulde udbytte af
sin meget givende problemstilling.
Festskriftet indeholder to artikler om hoveri. Den ene behandler et spørgsmål
fra dets ældre periode, den anden bestræbelserne for at få hoveriet ophævet
på den første stænderforsamling. Kildematerialet til hoveriets omfang i ældre
tid er i almindelighed sparsomt. C. Rise Hansen behandler i sin artikel udspisningsregistrene, der findes som bilag til lensregnskabernes udgifter. Som kontrol
materiale er benyttet sagefaldslister, skattelister og lensregnskabernes indtægter
og udgifter. Materialet dækker et ti-år 1609/10-1619/20 og er så betydnings
fuldt, fordi det angiver arbejdets art og navne og hjemsted for de hovgørende.
Dette kildemateriale udvider vor viden om hoveriet, men man må, som Rise
Hansen også stærkt understreger, hele tiden gøre sig klart, hvad oplysningerne
dækker. Det er småhoveriet på kronens avls- og ladegårde, altså ikke avlingsho
veri og ikke adelsgods. Det er minimumstal, da det kun opgiver hoveriet for de
hovbønder, der var berettiget til bespisning. Det springende punkt bliver småhoveriets omfang, nemlig om det er muligt at sætte lighedstegn mellem et
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måltid mad og en dags arbejde. I så fald er der en markant stigning i småhoveriets omfang 1616-19. En del af denne stigning falder på havnearbejdet, men
dette kan ikke forklare hele stigningen. Det store spørgsmål er, om lensmanden
efter 1616, hvor han får kgl. tilladelse til udspisningen, foretager en ændring af
bespisningspraksis, og det så er forklaringen på de stigende tal.
Erik Stig Jørgensen undersøger de bestræbelser for det private hoveris afløs
ning, der udfoldedes i og omkring den første stænderforsamling i Roskilde. K il
degrundlaget er de ca. 100 petitioner om hoveriafløsning til stænderdeputeredc
suppleret med private breve. Ved en analyse af affattelsestidspunktet og formu
leringen af petitionerne når Stig Jørgensen til det resultat, at initiativet er ud
gået fra bondestandens deputerede, der har haft brug for tilkendegivelserne i
deres virke i forsamlingen. Indholdet var et krav om hoveriets ophævelse ved
tvang. Men på stænderforsamlingen stillede J. C. Drewsen forslag om at opfordre
kongen til at fremme den frivillige hoveriafløsning ved forskellige incitamenter
til godsejerne - altså den traditionelle hoveripolitik. Et par af de københavn
ske deputerede søgte uden held at ændre resultatet, således at der blev lagt større
pres på godsejerne. Bondestanden kunne nok organisere politiske meningstilken
degivelser, men evnede ikke selv at føre sagen frem i stænderforsamlingen. Erik
Stig Jørgensen understreger i sin velafbalancerede vurdering, at årsagen hertil
er af socialpsykologisk art. Bønderne er ganske enkelt blevet løbet over ende
af de andre stænders veltalenhed. På stændermøderne 1838 og 40 fremførte de
selv deres kompromisløse forslag, men denne gang blev de end ikke behandlet
i nogen komité. Således behøver vurderingen af Drewsen som politisk vende
kåbe ikke at være fuldt dækkende. Han kan have foretaget sine svingninger ud
fra realpolitiske overvejelser: Hvad var det muligt at få vedtaget i den forelig
gende situation.
Birte Stig Jørgensens artikel Bønderne og udskiftningen i Hørsholm amt er
den, der - trods sin selvstændighed - i holdning ligger nærmest Fridlev Skrubbeltrangs arbejder. Hendes problemstilling er den tidligere så almindelige tese,
at bønderne som helhed var konservative og uvillige til reformer. Hvis dette var
tilfældet, skulle man vente en meget sen udskiftning i Hørsholm amt, hvor bøn
derne som selvejere selv havde initiativet. Dette var imidlertid ikke tilfældet.
Inden 1784 var godt 85 % af amtets byer udskiftet. Birte Stig Jørgensen har
tidligere i sin specialeopgave undersøgt udskiftningen på krongodset i Kron
borg og Frederiksborg amter. Her var udskiftningsprocenten kun godt 30. Til
gengæld var udflytningsprocenten lavere i Hørsholm end i de tilstødende amter,
12,8 mod 41,1. Her skal man dog lægge vægt på, at byerne i Hørsholm amt
gennemgående var mindre end i de andre amter. Afhandlingen er i almindelig
hed et eksempel på, hvor nyttige komparative studier er. - M å jeg fremhæve et
mindre problem i artiklen, der er af principiel interesse. I forbindelse med en
klage fra bønderne over en udskiftning gives der oplysninger, der for en gangs
skyld gør det muligt at komme bag om de almindeligvis meget uhåndterlige engtaxationer. Bønderne havde selv forlangt at taxere deres jorder, selvom der
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selvfølgelig medvirkede en landmåler ved udskiftningsforretningen. Det viste sig
da, at »NJ urigtig havde angivet sine forrige englodder, især på de steder, hvor
han troede sin lod skulle falde«. Derved havde N J fået 118 læs hø, hvor han
kunne tilkomme 88. Der er således al mulig grund til at behandle engtaxationer med største forsigtighed.
Claus Bjørn undersøger omstændighederne ved oprettelsen af Hjedding andels
mejeri, der traditionelt opfattes som det første andelsmejeri. Kildegrundlaget er
spredt, små notitser i de lokale aviser, vedtægterne og senere beretninger fra
de implicerede personer. Den første bevarede forhandlingsprotokol starter først
i 1884. Det er i sidste øjeblik, at Claus Bjørn selv er gået i gang med indsam
lingen af de forhandlingsprotokoller, der endnu findes rundt om hos private.
Claus Bjørn opstiller indledningsvis de 5 kriterier, man normalt kræver opfyldt
for at rubricere en virksomhed som andelsforetagende. Det viser sig da, at flere
af de fællesmejerier, der oprettes på Ølgod egnen samtidig med eller forud for
Hjedding, indeholder flere af kendetegnene for et andelsmejeri. Ligesom Hjed
ding ikke opfylder alle kriterier. Således er 1/4 af mælken til Hjedding indkøbt
af mejeribestyreren, stemmeafgivelsen sker i hvert fald ved mejeriets nedlæggelse
i forhold til »høveder og ikke til hoveder«, det åbne medlemsskab er ikke ud
trykkelig anerkendt, generalforsamlingens stilling som mejeriets øverste myndig
hed er ikke klart formuleret. Som konsekvens heraf må man -

hvad Claus

Bjørn ikke gør - stille det spørgsmål, om Hjedding da slet ikke var det første
andelsmejeri, eller om kriterierne til et andelsforetagende er for rigoristisk ud
formede til at dække 1880-ernes andelsmejerier. - Et problem Claus Bjørn lige
strejfer, er medlemmernes sociale sammensætning. Ved Billum sogns fællesme
jeri findes der ingen interessenter med færre end 3 køer, og Claus Bjørn note
rer, at »man her savner de helt små besætninger på en eller to køer«, (s. 236) Det
er fuldt forklarligt, da man i vedtægten havde kædet en aktie sammen med le
verancen af mælk fra tre køer (s. 234). M an havde således fra starten udeluk
ket de mindre brugere. De vanskelige låneforhold kunne tvinge udviklingen i
samme retning. Pengeinstitutterne i Varde anerkendte ikke andelsmejerierne som
juridiske personer, derfor blev låntagningen ordnet således, at en enkelt mand
eller en lille gruppe hæftede for kassekreditten.
De øvrige artikler i festskriftet er: C. A. Christensen: Det falsterske lands
tings erklæring 1484 om skyldjord og rebning, Poul Rasmussen: Lenenes og
domkapitlernes jordebøger i sidste halvdel af det 16. og begyndelsen af det 17.
århundrede, Viggo Hansen: Studier over 1600-tallets landbrug i en midtjysk
hedeegn, eksemplificeret ved Grindsted sogn, Axel Steensberg: En opmålingspro
tokol med kort over ærøske præstegårdsjorder i 1734 med et fragment af land
målerens kladdebog, Jens Holmgaard: En jysk godsslagtning. Bagge Lihmes salg
af Stårupgårds bøndergods til selveje 1794-1804, Holger Rasmussen: Vindm øl
lerne på Harboøre og Sigurd Jensen: Erhvervsudvalgets krise i vinteren 194041.
Det er således glædeligt, at der bliver arbejdet med landbohistorisk forskning
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på så mange fronter, som dette festskrift afspejler - det gælder også de artik
ler, der af pladshensyn ikke er omtalt her. Men uvilkårligt melder den tanke sig,
om man ikke ville nå videre ved et samarbejde, f. eks. således at de samme un
dersøgelser blev gennemført for flere lokale områder. Derved ville den samlede
landbohistoriske forskning opnå større effekt.
B ir g it L ø g s t r u p
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Den rationalistiske tids præster har af eftertiden fået det skudsmål, at de in
teresserede sig mere for driften af præstegårdsjorden end for forberedelsen af
søndagsprædikenen. Sikkert er det i hvert fald, at uden indgående interesse for
landbrugsspørgsmål havde Jens Schmidt, sognepræst for Vær og Nebel menig
heder næppe brugt sine ledige stunder til at føre den bog over avlingen til
Vær præstegård, som Landbohistorisk Selskab for nylig har udgivet som led
i sine bestræbelser på at gøre kilder til dansk landbohistorie lettere tilgæn
gelige. Foruden avlingsbogen, der rummer optegnelser om præstegårdsdriften
fra 1771-80, indeholder udgaven en beskrivelse af Vær og Nebel sogne, som
Jens Schmidt har udarbejdet på embeds vegne i 1773.
Indledningsvis har Jens Schmidt fundet det nødvendigt at indføre en for
tegnelse over præstegårdens tilliggender herunder de forskellige agres beliggen
hed, deres navne og størrelser, og hvad der kunne sås i dem. Hertil knytter sig en
status over på hvilket punkt i omdriften de forskellige agre befinder sig. En
sådan viden må i fællesskabstiden have været yderst påkrævet for sognepræsten
ved tiltrædelsen af et nyt kald, idet han ikke som landsbyens gårdbeboere så at
sige var vokset op med den. Imidlertid fik præsten udskiftet sin jord af fælles
skabet i 1774-75, hvad der giver anledning til en oversigt over præstegårdens
nye jorder, ligesom bortforpagtningen i 1778 af store dele af jorderne nødven
diggør en opgørelse over det areal, som derefter blev drevet af præsten selv.
De næste mange sider i avlingsbogen optages af kronologiske indførsler om
driften af landbruget året om og anvendelsen af landbrugsprodukterne i hus
holdningen. I modsætning til hvad man hyppigt finder i kilder af tilsvarende
karakter, er indførslerne grupperet emnevis. Der findes således afsnit om gød
ning, hegning og havedyrkning, pløjning og såning, brænde, tørv og høslæt,
kornhøst samt tærskning og opmåling af kornet, der alle dækker det meste af
perioden 1772-80.
Medens optegnelserne i avlingsbogen er beregnet for Jens Schmidts eget
personlige brug, er beskrivelsen af Vær og Nebel sogne 1773, som man har valgt
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at udgive sammen med den, udarbejdet på embeds vegne. I denne redegøres
for, hvem der tidligere har haft kaldet, dets rettigheder og pligter, præstegår
dens bygninger og tilliggender, hvilke skoler der findes i sognet og hvilke doku
menter, der findes i kaldets arkiv.
Udgaven er forsynet med en indledning, hvor Knud Prange dels søger at ka
rakterisere Vær og Nebel sognekald og dets indehaver Jens Schmidt, og dels
redegør for resultatet af sine undersøgelser over avlingsbogens tilblivelse og for
de principper, han har anvendt ved udgivelsen. Udgiveren har valgt at karakte
risere Jens Schmidt ved hans omgangskreds, hans indbo og hans husstand i ste
det for at bringe biografiske oplysninger, hvad der forekommer heldigt, ad disse
oplysninger på mange måder giver en bedre baggrund for avlingsbogens indhold
end en egentlig biografi over dens forfatter ville have gjort. Derimod kunne man
nok havde ønsket sig en mere udførlig begrundelse for, hvorfor hans kald var
et af de bedste i Jylland. Oplysninger om jordbunds- og befolkningsforhold ville
have været nyttige at have, hvis man ville sætte bogens indførsler i relation til
forholdene andre steder i landet.
Gennem skarpsindige iagttagelser over indholdsfortegnelse og indhold sand
synliggør udgiveren, at avlingsbogen er en renskrift i de fleste tilfælde bygget på
nogenlunde samtidige notater, hvorfor den må karakteriseres som en egentlig
dagbog. Ved udgivelsen er fulgt den meget omhyggelige fremgangsmåde, som er
karakteristisk for Landbohistorisk Selskabs skrifter. M an kan dog stille det spørgs
mål, om omhuen undertiden ikke bliver drevet for vidt, når udgiveren har
fundet det formålstjenligt at gengive tekstresterne på 3 sider, hvoraf hovedpar
ten er bortskåret.
Udgaven er forsynet med en meget nyttig ordliste, som imidlertid godt kunne
have været fyldigere. F. eks. ledte anmelderen forgæves efter en forklaring på
udtrykket himmelbyg.
Tilbage står at give et indtryk af, hvilket udbytte landbohistorikere, etnologer
og andre med interesse for reformtidens landbrug kan have af den foreliggende
udgave. Udgiveren nævner selv forsigtigt, at avlingsbogen kan give viden om
præsten som landbruger og derigennem måske om tidens almindelige land
brugsforhold, hvortil kommer bidrag til periodens almindelige kulturhistorie.
En interessant side af avlingsbogens indhold er optegnelserne over forbruget
af landbrugsprodukterne i husholdningen. Imidlertid dækker indførslerne på intet
tidspunkt i perioden et fuldt års forbrug. Det er derfor ikke muligt ud fra av
lingsbogen at skaffe sig viden om årsforbruget af korn til f. eks. brød og øl,
hvad der ellers ville have været meget nyttigt, da dette forbrug set i relation
til præstens husstands størrelse med nødvendige forbehold ville have været i stand
til at sige noget generelt om det tilsvarende forbrug i de almindelige bondehus
holdninger.
Derimod ville det med lidt flid nok være muligt på grundlag af udgavens op
lysninger om landbrugsdriften at opstille en årscyklus over præstegårdens ar
bejder, selvom der også her er huller i det kronologiske forløb, og det er et
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spørgsmål, om man ikke også på dette punkt ville kunne drage generelle slut
ninger om egnens landbrugsforhold, idet man må gå ud fra, at ting som såning
og høst, afhængige som de var af vejrlig og jordbundsforhold, er foregået på
samme tid, hvad enten man var indehaver af et af Jyllands bedste sognekald
eller var gemen bonde.
A lt i alt indeholder avlingsbogen trods sine mangler mange nyttige oplysninger,
og man må håbe, at Landbohistorisk Selskab vil fortsætte med udgivelsen af lignenden »private« kilder, som på mikroplanet sætter vor viden om reformtidens
landbrug i relief.
B ir t e S tig Jø rg e n s e n

En bondedagbog
F Æ S T E B O N D E I N Ø R R E T U L S T R U P C H R IS T E N A N D E R S E N S D A G 
BO G 1786-1797. U d g iv e t a f L a n d b o h is t o r is k S e ls k a b ( U d v a lg e t f o r U d g iv e ls e
af
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Den bog, der her skal omtales, er én af de mest spændende i den efterhånden
meget lange række af udgivelser, som er kommet fra det flittige Landbohisto
riske Selskab. Det drejer sig om en meget detailleret dagbog, ført i årene 178697 af Christen Andersen, som var fæstebonde under den lille hovedgård Himmestrup i Lee sogn på sydsiden af den lange Nørreådal mellem Viborg og Randers.
For udgivelsen står landsarkivar Jens Holmgaard, og han har forsynet dagbogen
med en indledning, som giver de vigtigste forudsætninger for at benytte den:
oplysninger om dagbogskriveren, hans gård og landsby samt det gods, som han
hørte under. Bogen er desuden forsynet med et stedregister og et personregi
ster, hvori dagbogens meget omfattende persongalleri, så vidt det har været mu
ligt, er blevet identificeret. M en ikke nok med det; i modsætning til de fleste an
dre udgivelser fra selskabet er dagbogen også blevet udstyret med en ordliste,
som forklarer »en del ord og udtryk, hvis betydning ikke kan formodes at være
almindeligt kendt eller umiddelbart forståelig af sammenhængen«. Denne ordliste
letter i høj grad benyttelsen af dagbogens korte og knappe notater, og man må
være taknemmelig for, at den er kommet med, selvom der er læsning og tolknin
ger imellem, som næppe vil kunne stå for en nærmere prøvelse (hvad udgiveren
iøvrigt selv er fuldstændig klar over!).
Kommer man til Christen Andersens dagbog i den tro, at man skal nikke gen
kendende til den forkuede fæstebonde af standardtypen og få et indtryk af hans
ensformige slid og elendighed dag ud og dag ind, så får man lidt af et chok,
når man tager fat på læsningen. Den person, man møder her, er godsforvalte
rens ligemand, og han synes at klare sit hoveri så at sige med venstre hånd.
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Han er tilsyneladende næsten altid på farten til Viborg, til Randers eller til en
landsby, mølle eller herregård i omegnen af Nr. Tulstrup, og han er rastløst
optaget af mange forskellige økonomiske aktiviteter, som rækker langt ud over
den agerdyrkning, som er enhver bondes egentlige bestemmelse.
Han må være noget helt særligt, denne Christen Andersen, siger man til sig
selv og bekræftes heri af udgiverens oplysning om, at han i 1871 blev skildret
i en bog om »Fremragende danske bønder før og nu«. Han berømmes her for
på en lykkelig måde at forene læselyst og arbejdsomhed, for at være i besiddelse
af en sjælden ordentlighed og nøjagtighed, for en fast og urokkelig karakter
samt for en sund dømmekraft, som gjorde ham til en bekæmper af al overtro.
Hans evner og den relative velstand, som han opnåede, steg ham dog ikke til
hovedet, tværtimod var han »den mest erklærede fjende af alt, hvad der havde
mindste anstrøg af at være over hans stand eller upassende for samme«.
M å man da med beklagelse konstatere, at Christen Andersen er et undtagel
sestilfælde, og at hans dagbog er et kuriosum, hvorfra man ikke kan drage slut
ninger af mere generel art? Udgiveren formulerer forsigtigt sit svar på dette
spørgsmål således: »At han ikke er nogen helt typisk repræsentant for sin stand
er selvsagt et moment, man bør være opmærksom på ved vurderingen af dag
bogens værdi som kilde til den danske bondes historie på reformtiden. På den
anden side har hans ydre vilkår ikke adskilt sig fra andre bønders på egnen.
Forskellen beror alene på Christen Andersens personlige forudsætninger for at
udnytte de givne fælles vilkår bedst muligt -«.
En foreløbig granskning af dagbogen har overbevist anmelderen om det rig
tige i denne opfattelse. Forskellen mellem Christen Andersen og hans samtidige
standsfæller på egnen er mere af kvantitativ end af kvalitativ art. Han har ad
gang til de samme ressourcer som de andre, og han har de samme kulturelt be
tingede forudsætninger for at udnytte dem. Hans økonomiske aktiviteter er mere
omfattende end de andre bønders, men de afspejler ikke noget unormalt, hvilket
da også fremgår deraf, at han i sin virksomhed ofte samarbejder med én eller
flere af sine standsfæller. Det skal derfor postuleres, at er Christen Andersen
meget langt fra at være en typisk dansk fæstebonde, så er til gengæld hans økono
miske og sociale aktivitetsmønster karakteristisk for bønderne på en bestemt
tid i et bestemt område af landet.
Ser vi først på hans agerbrug, som iøvrigt indtager en ret beskeden plads i no
taterne, så må vi konstatere, at vel eksperimenterer han med nye ting, f. eks.
kløveravl, men i hovedtrækkene stemmer det billede, som dagbogen giver af går
dens drift, godt overens med det klassiske hedeagerbrug, som vi kender det fra
andre kilder.
Den virksomhed, som optager Christen Andersen mest, er nok skovbruget og
salget af produkterne heraf: bygningstømmer, brænde, trækul, bark m. v. Den
intensive udnyttelse af de relativt beskedne skovforekomster i de vestligste dele
af det østjyske morænelandskab er karakteristisk for et bælte ned gennem M id t
jylland, langs med den gamle israndslinje. Ude mod vest lå de vidtstrakte, skov-
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løse vidder, og her kunne man få en god pris for alle træprodukter, bl. a.
fordi Vestkystens dårlige havneforhold vanskeliggjorde en tilførsel ad søvejen.
Salget af skovbrugsprodukter er imidlertid ikke den eneste handel, Christen
Andersen giver sig af med. Han opkøber uld i herredets østlige landsbyer og
sælger den i de vestlige, som hørte til bindeegnene, hvor man kunne forbruge
langt mere uld, end man selv producerede. Også hør og lærred driver han
handel med, og han og hans kone tager ofte til Viborg for at sælge føde
varer af egen produktion, men også flæsk af svin, som han købte til slagtning
andre steder, navnlig på herregården Tjele. En anden af Christen Andersens spe
cialiteter er opkøb af honning og salg af mjød.
Denne livlige handelsaktivitet og den dermed sammenhængende mobilitet er
imidlertid netop et særkende for bønderne i dele af Midtjylland. Da Christen
Andersens samtidige, præsten Niels Blicher i Vium i naboherredet Lysgård, skul
le forsøge en samlet karakteristik af egnens befolkning, var det netop disse
træk, han slog ned på: Dels den »så navnkundige vandrelyst« og »ligeledes den
handelsånd, der ytrer sig hos mange i deres unge år. Med småhandel begynder
nogle allerede i det 17. eller 18de år. Have de tjent sig nogle rigsdaler til,
eller kunne få dem til låns, købe de et lidet parti strømper, træskeer eller an
det, hvormed de vandre omkring for at prøve handelslykken«. M an må forestille
sig, at Christen Andersen på samme måde har fået en opdragelse ikke blot
til landmand, men også til handelsmand.
V i har ikke mange bondedagbøger, som i alder kan måle sig med den her ud
givne, men fra første halvdel af 1800-årene er der bevaret ikke så få. Disse
dagbogsskrivere hører hjemme i vidt forskellige egne af landet. Blandt repræ
sentanterne kan nævnes en limfjordsbonde, som passede sit fiskeri ved siden af
landbruget, en bonde fra det fede Østjylland og en fra hedesletten på vestsiden
af Karup å, en studeopdrætter fra grænsen mellem geest og marsk i Vestslesvig
og en landmand med saltvand i årerne fra det syddanske arkipelag. Tilsammen
vil de kunne tegne et billede af bl. a. de store, økologisk betingede kulturvaria
tioner, som er så karakteristiske for det førindustrielle bondesamfund i Dan
mark. M an må derfor - ikke mindst fra etnologisk hold - håbe, at udgivelsen
af dagbogen fra Nr. Tulstrup ikke bliver en enlig svale, men at den vil kunne
følges op af en hel række andre bondedagbøger.
B ja rn e S t o k lu n d

E t norsk sogn under forvandling
H A N S T R Y : G A R D S K I P N A D O G B O N D E N Æ R IN G . S Ø R L A N D S K
JO R D B R U K P Å

1800-TALET. U n iv e rs ite ts fo r la g e t, s e rie n U -b ø k e n e , 1969.

2 3 4 s.

V i oplever i disse år en stigende lokalhistorisk interesse blandt faghistorikere,
ikke fordi man tillægger de små lokaliteter i sig selv større betydning, men fordi
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man har indset, at meget af det, der kan iagttages som bevægelser og regelmæs
sigheder på samfundets overflade, først rigtig forstås, hvis man supplerer makroundersøgelserne med intensiv-analyser på mikroplanet. Det er i denne sam
menhæng, man må se Hans Trys undersøgelse af de ændringer, der skete med
landbrug og bondesamfund i et sogn i det norske Sørland i forrige århundrede.
Hans erklærede målsætning er at finde frem til »kva som verkeleg gjekk for
seg innanför eit enkelt bygdesamfunn« i den store omformningstid ved midten
af 1800-årene. Uden at glemme, at et lokalt område ikke lader sig isolere, men
i berettiget reaktion mod tilbøjeligheden til at anskue det nye som noget, der
som bølger spreder sig over landet, retter han helt bevidst søgelyset mod de »indre
faktorer«, mod de årsager til forandring, som er at finde i sognet selv.
Den valgte lokalitet er lidet repræsentativ for Norge som helhed. Søgne er et
kystsogn i Vest-Agder med en befolkning, som i 1865 var på ca. 2500, og med
et næringsliv, som var baseret på udnyttelse af jorden, skoven og havet. Skønt
kontantindtægterne før 1860 i alt væsentlig stammede fra de to sidstnævnte, så
er undersøgelsen dog helt koncentreret om landbruget og de ændringer, som
skete i såvel dyrkningsteknikken som ejendomsforholdene. Tidsmæssigt er tyng
depunktet lagt i 1860-erne, dels fordi kildematerialet fra dette årti er meget
fyldigt, men navnlig fordi det vigtigste tidehverv ligger i dette tidsafsnit.
I første halvdel af århundredet kunne landbruget stort set opsuge det hastigt
voksende folketal. Det manifesterer sig i opdeling af gårdene i stadig mindre
brugsenheder samt i opdyrkning af ny jord. De mange brug var årsag til et stigen
de pres på udmarkens ressourcer samtidig med, at nyopdyrkningen gjorde ind
hug i det udmarksareal, der stod til rådighed. Mere dyrket jord betød bl. a.
mere hø og dermed mulighed for vinterfodring af flere kreaturer, som så igen be
tød. at der var flere om sommergræsningen i udmarken. »I tida omkring 186070 var det størst press på naturressursane som bondenæringa i Søgne bygde
på. Aldri var jordhungeren så stor; aldri måtte folk nøye seg med så små bruk«,
konkluderer Hans Try.
I de følgende årtier tager udviklingen da også en ny retning. Der kommer et
fald i antallet af bondebrug og en stigende erhvervsspecialisering. Det, der før
var »sidenæringer« til landbruget (f. eks. fiskeriet), bliver selvstændige erhverv,
og landbrugerne begynder nu at producere med salg for øje og at specialisere
sig, navnlig i mælkeproduktion. Samtidig førte udskiftning og delvis udflytning
til, at gårdenes »klyngetun« med deres udstrakte fællesskab opløstes og gav
plads for nye sekundære gruppedannelser, f. eks. landbo- og mejeriforeninger,
som gik på tværs af de gamle bebyggelsesenheder og som tildels rakte uden for
bygdens grænser.
Hans T ry har historie som hovedfag og etnologi som mellemfag, og forenin
gen af disse to faglige indfaldsvinkler har givet været frugtbar for hans under
søgelse. Alligevel må man vel nok konstatere, at det er historikeren, der domine
rer. Han røber sig bl. a. i den sikre måde, hvorpå det meget store kildemateriale
er udnyttet og vurderet. I analysen og struktureringen af materialet kunne man
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dog have ønsket, at etnologen nu og da havde gjort sig kraftigere gældende.
Således er redegørelsen for det traditionelle driftssystem, som i løbet af århund
redet ændres og nedbrydes, ikke helt tilfredsstillende: man må i alt for høj grad
selv stykke et mønster sammen af spredte brudstykker. Vigtigt er det komplicere
de system for udnyttelsen af udmarkens forskellige dele (tømmerskog, vedskog,
buskog, lyngmark, tørvemark etc.) samt vekselvirkningen mellem indmark og
udmark, som kun strejfes i fremstillingen. Driften af indmarken var baseret på
tilførsel af humus i form af tørv fra udmarken sammen med den animalske
gødning; det er en teknik, som sætter landbruget på Sørlandet ind i en sammen
hæng med jyske og nordtyske brugsformer.
Forståeligt, men ikke desto mindre meget beklageligt er det, at undersøgelsen
som nævnt helt er begrænset til landbruget og dermed isolerer dette fra de
andre sider af »bondenæringen«: skovbruget, fiskeriet og søfarten. Det må være
af afgørende betydning for at forstå udviklingen, at man undersøger, om udnyt
telsen af disse forskellige ressourcer konkurrerer med hinanden og tvinger bru
geren til et valg, eller om de let lader sig indpasse som led i cn samlet årscyklus.
K un 7 sider bliver der sammenlagt til disse vigtige »sidenæringer«, og skudefar
ten på Danmark spises af med en halv side. Hvor gerne havde danske læsere
ikke set denne aktivitet behandlet i en større økonomisk/økologisk sammenhæng?
Disse indvendinger kan dog ikke svække bogens position som en fremragende
undersøgelse og som et pionerarbejde, som forhåbentlig vil inspirere historikere
og etnologer i de øvrige nordiske lande til at gøre ligeså.
B ja r n e S t o k lu n d

Om sæterbrug
L A R S R E IN T O N : T I L SETERS. N O R S K S E T E R B R U K O G S E T E R S T E L L .
S e rie n N o r s k k u lt u r a r v . D e t n o r s k e sa m la g e t, O s lo 19 69 . 1 4 8 s. ill.

Blandt de. stort anlagte undersøgelser, som Instituttet for sammenlignende kul
turforskning i Oslo har ladet foretage til belysning af det norske bondesamfund,
indtager sæter-studierne en fremtrædende plads. De har resulteret i en række
publikationer med Lars Reintons trebindsværk om »Sæterbruket i Norge« (1955—
61) som både den vægtigste og den vigtigste. Instituttets publikationer tynges af
det væld af indsamlet materiale, som skal fremlægges, og de henvender sig såle
des kun til de særligt interesserede og specialisterne. Det er derfor en god idé
at lade Reinton skrive en kort og populær oversigt over sæterbruget til den
hastigt voksende serie Norsk kulturarv.
Bogen er som de øvrige rigt illusteret med tegninger og fotografier og giver
god besked til den, som ønsker oplysninger om, hvordan husene så ud, hvilke
redskaber der brugtes, og hvad man kaldte dem etc. Alligevel føles dette lidt
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utilstrækkeligt. Det hedder i forordet, at der bliver stadig færre, som personlig
har oplevet sæterbruget, og det er til disse forudsætningsløse, bogen i første ræk
ke henvender sig. Det mærker man imidlertid alt for lidt, og det skyldes anta
gelig, at forfatteren, skønt han har måttet opgive at »få med heile nyanserikdomen i arbeidsmåtar, reiskapar og nemningar«, har villet have for mange
detailler med til skade for helheden.
Bogens anden hovedtendens, den historiske interesse, anslås straks i indled
ningen til første afsnit: Skal man have et nogenlunde rigtigt billede af sæterbru
get, så må man prøve at klarlægge spørgsmålet om alder og oprindelse. Vigtig
heden heraf skal for så vidt ikke anfægtes; blot forekommer det i en kortfat
tet oversigt mere påkrævet at søge at anskue og fremstille sæterbruget som
system .

I så henseende bliver man imidlertid næsten helt ladt i stikken. Noget

får man at vide i afsnittet om sæter- og sæterbrugstyper, men det er kun på en
halv snes af de ialt 145 sider. T il sammenligning kan nævnes, at veje og trans
portmetoder får tildelt lige så meget plads, og sæterhusene næsten det dobbelte.
Omtrent en side ofres på en mindre væsentlig detaille som kaldeord til dyrene.
Det, der foreligger, må karakteriseres som en værdifuld oversigt over den ma
terielle og til dels også den åndelige kultur, som knytter sig til det norske sæter
brug, men den helt rigtige introduktion til selve sæterbruget, som savnes stærkt
af bl. a. de nordiske etnologi-studerende, må vi stadig vente på.
B ja r n e S t o k lu n d

Slesvig-holstensk landbohistorie
W O LFG AN G

PRANGE:
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F O R M E N IN S C H L E S W IG -H O LS T E IN BIS 1771. Q u e lle n u n d F o r s c h u n g e n
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Wolfgang Prange giver dels et situationsbillede af landboforholdene i SlesvigHolsten omkring 1730, dels en skildring af udviklingen frem til 1771. SlesvigHolsten behandles efter sine forfatningsmæssige inddelinger. Det er den erfarne
arkivmand, der lader sin disposition lede af kildematerialets placering. M en det
er også den erfarne historiker, der herved opnår at give et nuanceret billede

s

af forholdene i Slesvig-Holstcn. Resultatet må på mange områder betragtes som
et pionerarbejde. A f tidligere fremstillinger har Wolfgang Prange kunnet byg
ge på Troels Fink: Udskiftningen i Sønderjylland indtil 1770, og enkelte gods- og

b

lokalhistorier. Herudover er grundlaget for fremstillingen forfatterens omfattende arkivstudier.
Bogen er delt op i to hovedafsnit. I det første og mest omfattende skildres

d

landbofo! holdene i de enkelte lande, indledt af en kort omtale af forfatnings-

il

forholdene, hvilket gang på gang viser sig at være en nyttig baggrund. A f land-
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boforhold interesserer Wolfgang Prange sig for kobbeldriftens udvikling, ho
vedgårdsnedlæggelser, jordvurdering og bøndernes personlige og sociale stil
ling. I første del fremlægges kildematerialet, mens anden del indeholder konklu
sionerne. Selv foreslår forfatteren i indledningen, at den travle læser nøjes med
at læse konklusionen. Det er dog et dårligt råd, da Prange i første afsnit frem
lægger langt flere synspunkter og sagforhold, end han udnytter i sin konklu
sion. Derimod indfører han i konklusionsafsnittet et noget tyndt afsnit om for
fatteren J. H. G. v. Justi med det formål at vise Slesvig-Holstens placering i
den almindelige udvikling. M in hovedindvending mod dette værk er således, at
forfatteren ikke udnytter sit materiale tilstrækkeligt. Det ville have vundet ved
en konklusion for hvert kapitel. Der fremlægges dog et stort materiale, som må
være udgangspunkt for fremtidige lokal- eller landbohistoriske undersøgelser
vedrørende Slesvig-Holsten. Dette lettes ved et udmærket register.
Ikke mindst for en dansk historiker er det interessant, at Wolfgang Prange
prøver at klarlægge den teoretiske baggrund for godssystemet (Gutswirtschaft),
der gjaldt i større eller mindre udstrækning i Slesvig-Holsten. Baggrunden for
systemet er godsmyndigheden (Gutsherrschaft), der dels består af godsejerens
ejendomsret til jorden (Grundherrschaft), dels af hans jurisdiktionsret over god
sets beboere (Gerichtsherrschaft). I det fuldt udviklede godssystem havde bøn
derne ingen forbindelse med landsherren, idet både skattebetaling og jurisdiktion
gik over godsejeren. Dette gælder hverken for den kgl. del eller for kongeriget undtagen til en vis grad godser med birkeret. Især ser Wolfgang Prange en
forbindelse mellem hoveriets omfang og jurisdiktionsmyndigheden (s. 391). Det
er et interessant synspunkt, som også i kongeriget har krav på en undersøgelse.
Er det muligt at se godsernes jurisdiktionsforhold afspejle sig i omfanget af bøn
dernes hovdage?
Bogen er forsynet med en række udmærkede kartografiske fremstillinger af ud
viklingen inden for godssystemets udbredelse, bøndernes besiddelsesforhold og
kobbeldriftens fremtrængen i bondebedriften. Prange advarer mod at benytte disse
oplysninger alene som udtryk for bøndernes økonomiske situation, idet også an
dre faktorer, så som deres geografiske placering, var af betydning. Ikke mindst
understreger han betydningen af byernes nærhed for bøndernes økonomiske for
måen. Udfra kongerigske forhold er det interessant at se de tilbud, bønderne
kan give ved arveforpagtninger eller hoveriafløsninger. Desuden forekommer det
også, at bønderne i fællesskab overtager den hovedgård, de tilhører, i forpagtning
og videregiver den til en ny forpagter, men med nedsat hoveri. Ved indførelsen
af kobbeldrift i bondebruget udgik initiativet altid fra bønderne. Det vidner om
en samarbejdsevne og økonomisk formåen hos bønderne, som vi ikke kender i
kongeriget fra denne periode.
Status 1730: Siden 1600 var h o v e r ie t blevet afløst på mindst 103 godser,
men kun 12 heraf var adelsgodser. Formålet for landsherrerne var at refor
mere deres finanser. Således gav krigsperioder ofte stødet til hoveriafløsninger altså en lettelse af godssystemet, mens dette i samme perioder ofte skærpedes på
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adelsgodser. Ved begyndelsen af det 17. århundrede lå al hovedgårdsjord i k o b le r,
mens kun ca. 70 landsbyers bøndergårde - og fortrinsvis i Holsten - havde kob
beldrift i 1730. Bestræbelserne går tilbage til det 16. århundrede og har forbin
delse med nyopdyrkninger eller kvægopdræt - f. eks. i området omkring Lübeck.
V u r d e r in g :

Omkring 1700 var der overalt behov for at få bragt overensstem

melse mellem bøndernes besiddelser og afgifter. I de gottorpske amter havde
man før 1710 gennemført en vurdering på grundlag af bøndernes egne angivel
ser. 1723 blev der befalet en almindelig opmåling for hele den kgl. del, men
den kom ikke til udførelse. Forfatteren betragter med rette vurdering og egali
sering som vigtige problemer og gør en del ud af impulserne hertil, der i hans
fremstilling bliver noget af en kappestrid mellem Gottorp og den kgl. del. Da
må det undre, at han overhovedet ikke synes at kende Kristian V ’s danske matri
kel (gjaldt kun kongeriget), men tværtimod anfører de gottorpske forsøg som
forbillede for bestræbelserne i den kgl. del. Han kender heller ikke de egaliserings
bestræbelser, der foregik inden for de enkelte godsområder i kongeriget og
ofte resulterede i en ligestilling mellem bønderne fra samme gods i landsbyen.
Reformer 1730-71: Landbrugskrisen i 1730-erne og kvægsygen i 1746 gav an
ledning til arveforpagtninger i Plön og amterne Bordesholm og Kiel. Derimod
afviste Rentekammeret i København at nedlægge de kgl. ladegårde. 1748 for
bedredes konjunkturerne, og der skete ingen nedlæggelse, derimod hoveriafløs
ninger og fortsat indførelse af kobbeldrift. 1761 overtog Danmark de plönske
lande, hvorved Rentekammeret fik kendskab til de plönske reformer. Dette i for
bindelse med regeringens aktive befolkningspolitik var baggrunden for beslutnin
gen om at nedlægge de endnu eksisterende ladegårde i Plön og senere at fort
sætte hermed på Als. Også i Gottorp fortsatte nedlæggelsen af hovedgårde.
Udover den indflydelse de gottorpske og plönske reformer har haft på for
holdene i den kgl. del af hertugdømmerne, har Gottorp iflg. Pranges opfattel
se øvet direkte indflydelse på udviklingen i kongeriget gennem Caspar von Saldern. Han havde som præsident for det i 1766 oprettede General Land Økonomi
und Verbesserungs Direktorium i Kiel haft en væsentlig indflydelse på de sidste
gottorpske reformplaner. 1766-68 opholdt han sig i København p. g. a. mage
skifteforhandlingerne. I marts 1768 udstedtes en ny instruktion for Generallandvæsenskollegiet i København, som har stor lighed med instruksen for Generaldirektoriet i Kiel. Iflg. Prange er Saldern den afgørende person bag in
struksen. Grundlaget for denne antagelse er iflg. Pranges egne angivelser dels
v. Salderns almindelige indflydelse ved hoffet, dels en formodning herom hos
Moltke, som sekretær Andreas Høyer viderebringer i et brev til Reverdil (s.
549). Her er vi ved et generelt problem i historieforskningen: Hvem har truk
ket i trådene bag kulisserne, hvorom kildematerialet tier? H vor gerne vi end vil
trænge ind i beslutningsprocessen, må historikeren efter min opfattelse resignere,
når kildegrundlaget er så usikkert som her. Det er således heller ikke muligt på
grundlag af det foreliggende kildemateriale at afkræfte forfatterens antagelse.
Derimod tror jeg den slesvig-holstenske udvikling har haft stor indflydelse i
25
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kongeriget via de driftsreformer, der gennemførtes på godserne i denne perio
de. Det gælder ikke blot Hørsholm og Bernstorf. F. eks. startede S. Løvenskjold
på godset Løvenborg i Holbæk amt en omlægning til kobbeldrift i 1767. Land
inspektøren, der forestod opmålingen og driftsomlægningen, var holsteneren J.
M . Völckers, som også omtales hos Wolfgang Prange. Flere godsundersøgelser
i kongeriget vil muligvis give flere eksempler på slesvig-holstensk påvirkning.
Det skal dog ikke lægges Prange til last, at disse undersøgelser ikke er gen
nemført til skade for hans sammenligningsgrundlag.
Disse indvendinger må ikke tilsløre, at jeg finder Wolfgang Pranges undersøgel
ser inspirerende også for dansk landbohistorie.
B ir g it L ø g s t r u p

Sproglige vikingespor
JO H N G E IP E L : T H E V I K I N G L E G A C Y . T h e S c a n d in a v ie n in f lu e n c e on
the E n g lis h a n d G a e lic la n g u a g e s . N e w t o n A b b o t D e v o n 19 7 1 . 2 2 5 s. £

4.25.

Interessen for vikingetogene og deres konsekvenser for den åndelige og materi
elle udvikling i Norden og Vesteuropa er stadig stigende, og litteraturen om
disse emner er hastigt voksende; det gælder den videnskabelige som den mere
populære. Herved har man også i stigende grad fæstet opmærksomheden på
det store kildemateriale, der består af nordisk sprogstof i form af låneord, per
sonnavne og stednavne i de lande, hvor skandinaviske erobrere bosatte sig i stør
re eller mindre omfang. Det har vist sig, at de sproglige minder er i stand til
at kaste lys over mange forhold vedrørende den nordiske bosættelse, som ikke
fremgår af de direkte historiske beretninger eller det arkæologiske materiale, fx
forholdet mellem nordboerne og den oprindelige befolkning, og - først og frem
mest - udbredelsen på de britiske øer og i Frankrig af de forskellige nordiske
nationaliteter, der deltog i vikingetogterne. Eksempelvis kan nævnes J. Adigard des
Gautries store Arbejde Les noms de personne scandinaves en Normandie de
911 å 1066 (1954), der på grundlag af personnavnene afgør det gamle strids
spørgsmål, om den nordiske bosættelse i Normandiet hovedsagelig var dansk
eller norsk; navnestoffet viser klart, at det første var tilfældet. Et andet eksem
pel er E. Ekwalls Scandinavians and Celts in the North-West of England (1918),
der påviser, at det skandinaviske element i de nordvestlige grevskaber overalt
er ledsaget af et betydeligt keltisk, og at skandinavisk sprog her må have været
under stærk keltisk indflydelse. Forklaringen er, at den norske befolkning i dis
se egne ikke kommer direkte fra hjemlandet, men fra ældre norske kolonier på
gælisk område (Irland), hvilket ikke direkte fremgår af beretningerne.
Forfatteren af The Viking Legacy - hvis familie ifl. smudsomslaget er »of
Danish Extraction« - har påtaget sig den vanskelige opgave at give en populær
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(eller halvpopulær) fremstilling af alle sider af den nordiske indflydelse på en
gelsk og gælisk, den første samlede behandling af emnet siden Worsaae i 1851
skrev sine »Minder om de Danske og Nordmændene i England, Skotland og
Irland«. Det er tydeligt, at John Geipel har nogle af de absolut nødvendige
forudsætninger for at løse den opgave, han har stillet sig. Han har åbenbart et
solidt kendskab til de nordiske sprog og stor belæsthed i den omfattende littera
tur.
Første kapitel handler om de germanske sprogs forhistorie, hvor man nok må
siges at bevæge sig på endnu mere usikker grund end forfatteren forestiller sig,
derefter om forholdet mellem nordisk og vestgermansk og endelig om den nor
diske indflydelse på det (nord-)engelske lyd- og bøjningssystem.
I kap. 2 gives der en bred orientering om forløbet af vikingetogene til de
britiske øer, og kap. 3 behandler de nordiske låneord, både i de gamle kilder
og i moderne dialekter. Forholdsvis få skandinaviske låneord er overleveret i
sen-oldengelske tekster, mens det vrimler med dem i mange litteraturværker fra
den middelengelske periode. Højst er antallet i to tekster, Ormulum og Havelok
the Dane, der begge stammer fra Fincolnshire, Danelagens hjerte, som forfat
teren med rette kalder det. Mest gennemsyret med nordiske låneord er dialek
terne på Shetlandsøerne, hvor det gamle »norn« (dvs. norrønt) først gik definitivt
til grunde i det 18. årh., og på Isle of Man, hvor norsk blev afløst af gælisk om
kring år 1400, men iøvrigt giver forfatteren en mængde eksempler på nordisk
sprogstof i de nord- og midtengelske dialekter, deriblandt et selvhørt fra Fincoln
shire, hvor en gammel mand fortalte ham om sine »forelders as ligs oot i ’ th’ kirkgarth’«, en sætning som en dansker ikke behøver oversættelse til, men som næppe
er umiddelbart forståelig for alle englændere.
Kap. 4, det længste afsnit, drejer sig om de skandinaviske stednavne, hvis
udbredelse allerede Worsaae var klar over var udtryk for, hvor de vigtigste dan
ske og norske bosættelsesområder fandtes. Worsaae regnede med 1400 skandina
viske bebyggelsesnavne i England. N u er der fundet betydelig flere, og hvis man
ville inddrage også mark- og naturnavne, blev tallet uendelig meget større. Et
kort. s. 113 (baseret på et kort i P. H. Sawyers, The Age of the Vikings fra
1967) over engelske sognenavne af skandinavisk oprindelse viser meget klart den
nordiske bosættelses udbredelse, der stort set følger grænserne for Danelagen,
bortset fra at Staffordshire og Essex falder udenfor det nordiske bosættelsesom
råde, idet der i disse grevskaber kun er ganske få nordiske sognenavne. Geipel
gør udførligt rede for navneled, der er karakteristiske for henholdsvis dansk og
norsk bosættelse, og for det gæliske element, der ledsager den norske bosættel
se i de nordvestlige grevskaber. Endvidere for rester af specielt norske bøjnings
former, særlig genitiven på -ar overfor dansk -a med tidligt svind af r-et; jfr. fx
engelsk Aismunderby, hvor første led er den gamle gen. Asmundar, af mands
navnet Asmundr, overfor dansk Asmunda Thorp med den yngre gen.-form af
samme personnavn, ca. beg. af 12. årh. i Necrologium Lundense. Forfatteren
gør mærkeligt nok kun lidt ud af de tusinder og atter tusinder af marknavne af
25*

392

Anmeldelser

nordisk oprindelse - eller i alt fald dannet af nordisk ordstof - der findes rundt
om i Danelagen. Mange er behandlet i de hidtil udkomne Danelags-bind i Eng
lish Place-Name Society’s serie, og er altså let tilgængelige, men overordentlig
mange venter endnu på at blive fremdraget fra middelalderlige og senere doku
menter. De er faktisk en hovedkilde til viden om det skandinaviske ordforråd
i England. Et enkelt eksempel, Tyger Holt, der citeres efter Streatfields bog
Lincolnshire and the Danes (1884), kan ikke, som formodet, indeholde ordet
teigr »jordstrækning«, bl. a. fordi nom. -r ikke ville blive bevaret (jfr. det tilsva
rende moderne svenske teg). Også mod enkelte andre navnetolkninger kan der
rejses indvendinger, fx mod opfattelsen af første led i Keadby, Lincolnshire, som
ordet hede; det er i virkeligheden det gammeldanske mandsnavn Kæti.
Kap. 5 behandler personnavnene. Forfatteren regner med c. 530 skandina
viske fornavne fra engelske kilder, medregnet nogle, der kun er kendt fra sted
navne, og tallet er utvivlsomt for lavt ansat. Hertil kommer talrige efternavne
af skandinavisk oprindelse eller indeholdende skandinavisk sprogstof. I modsæt
ning til stednavnene er personnavnene ikke indskrænket til områder for nordisk
bosættelse, selv om de der er særlig talrige, men de breder sig tidligt over hele
England for atter at blive trængt tilbage af kontinentalgermanske navne som
Robert, Roger, Walter osv., da den normanniske indflydelse efter erobringen
begynder at gøre sig stærkt gældende.
Appendix 1 indeholder et udvalg af nordiske låneord i moderne engelsk rigs
sprog. Forfatteren har her udmærkede hjælpemidler, først og fremmest New
English Dictionary, og de allerfleste lån turde være sikre nok. Der er dog nogle
tvivlsomme eller umulige imellem. Ordet clown opfattes som et muligt lån fra
(et ord identisk med) nyislandsk klunni »klodsmajor«, hvad der næppe kan for
enes med formen; clown, hvorfra det danske klovn, må vist stadig betragtes
som etymologisk dunkelt. Et andet eksempel er spray »kvist«, der sammenstilles
med dansk sprag »kvas«, men det danske ord forudsætter et gammeldansk *sprak
eller måske snarere *spragg; jfr. svensk dial, spragge »afskåret gren« o. lign.
Spray, middelang. spraye, er sikkert af hjemlig oprindelse og forudsætter oldeng.
*spræg (således bl. a. A. H. Smith i English Place-Name Society X X V I 139). At
ordet er af hjemlig rod, forenes også bedst med det faktum, at det er alminde
ligt i stednavne i et område så fjernt fra Danelagen som Devon.
Appendix 2 indeholder et stort udvalg af britiske efternavne af mulig eller
delvis skandinavisk oprindelse. A t der i de moderne engelske familienavne er
et betydeligt nordisk element er hævet over enhver tvivl. Blandt bogens eksemp
ler er der således mange, der består af nordiske fornavne, der er gået over til
at bruges som tilnavne (en udvikling der også kendes fra Danmark i nyere tid),
og som er let genkendelige. Det drejer sig om navne som Ashkettle (nord. Asketill), Fastolf (Fastulfr), Hacun, Haldane (Halfdan), Osgod (Asgautr), Osmund (Asmundr) Thurkle ({Dorkell), Thurgood (J>orgautr) og adskilligt flere. Mange mo
derne familienavne er også stednavne eller stednavneelementer af nordisk op
rindelse, f. eks. Blamyre (af adj. blå og myr »mose«) Crook (krog) Garth
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(gård) Fell (fjeld), Holme, Hulm (gammel, ikke-omlydt sideform til holm, der
også forekommer i engelske stednavne) Slack (af oldnord. slakki »dal«) Wroe
og Wray (begge af ordet vrå som stednavn eller stedbetegnelse). Oprindelsen
til mange af listens navne er dog vanskelig eller umulig at fastslå, bl. a. fordi
der praktisk talt aldrig citeres ældre former af dem, så den må bruges med
nogen forsigtighed.
Bogen er forsynet med en temmelig omfattende litteraturliste, men den kan
naturligvis ikke gøre krav på fuldstændighed. A f vigtige værker, som er glemt,
er der særlig grund til at nævne D. Hofmann, Nordisch-englische Lebnbeziehungen der Wikingerzeit (= Bibliotheca Arnamagnæana vol. X IV), men i afsnittet om
personnavnelitteratur ville man fx. også gerne have set Björkmans Englische
Namenstudien og A. H. Smiths Early Northern Nick-Names and Surnames (i
Saga Book 1934). En anden indvending er, at afhandlinger ofte er medtaget med
sted og årstal, men uden angivelse af, at de skal søges i et festskrift eller tids
skrift, fx står der efter Ekwalls afhandling »How long did the Scandinavian
language survive in England«, kun »Copenhagen 1930«. Det havde været prak
tisk at tilføje, at den stammer fra A Grammatical Miscellany offered to Otto
Jespersen.
Det havde nok været mest taktfuldt at forbigå trykfejlene, men de forekom
mer i så store mængder, at man vanskeligt kan undlade at nævne dem. På s. 60
citeres den formentlig danske besværgelsesformel fra Cambridge. Her er det
første ord kuril blevet til gyril, skønt teksten ellers ikke er normaliseret, uigi
er blevet til uiki, (Jøorsa trutin til J^arsa trutin og iuril til lyril. Særlig flore
rer tryk- eller sjuskefejl vistnok i litteraturlisten. Steenstrups Normannerne er
blevet til Normænnerne, i E. Björkmans Nordische Personennamen in England
in alt- und frühmittelenglischer Zeit er »alt- und« udeladt, ligeså ordet »per
sonal« i v. Feilitzens The Pre-Conquest personal names of Domesday Book,
og en titel som »Altnordischen Personennamen bei den Angelsachsern« røber
ikke nogen overvældende respekt for den tyske grammatik, men alt dette kan
jo let rettes i en ny udgave, som der formodentlig og forhåbentlig bliver brug
for.
Trods bogens iøjnefaldende svagheder vil anm. nemlig gerne slutte med at an
befale den som en populær introduktion i et vigtigt emne, som mange sprog
ligt interesserede læsere kan have glæde af. Den indeholder et meget rigt stof
til belysning af den nordiske indflydelse på de britiske øer, og den er det ene
ste moderne værk, der tager hensyn til hele det engelske og gæliske område.
K r is t ia n H a l d
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Bebyggelsesnavne i Skåne
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Enhver dansk forsker, som i én eller anden sammenhæng har haft behov for at
overskue hele det gammeldanske landområde med hensyn til stednavneforråd,
har følt savnet af, at en så beskeden del af det østensundske navnemateriale
er tilgængeligt i samlede tidssvarende publikationer. Det konstateres derfor umid
delbart med tilfredshed, at den systematiske oversigt over bebyggelsesnavnene
i Skåne skrider støt fremad, omend der endnu er langt til vejs ende. Med G ö r a n
H a llb e r g s

udgivelse af Rönnebergs härad og Landskrona stad er der føjet nyt

materiale til det tidligere - siden 1958 - udgivne (Albo härad, Södra Åsbo härad,
Bjäre härad och Ängelholms stad).
Grunden til, at der her gøres opmærksom på denne udgivelse, er, at jeg har
erfaring for, at serien om de skånske stednavne er for lidt kendt uden for
kredsen af egentlige fagfolk, hvor den udmærket kan finde anvendelse.
En egentlig kritisk anmeldelse af seriens sidste bind skal jeg ikke fremkomme
med i denne sammenhæng. Et værk af denne type er et arbejdsredskab, som ofte
først viser sine fortrin og sine fejl ved et intenst og langvarigt arbejde hermed.
Jeg skal derfor indskrænke mig til at fremkomme med nogle få betragtninger,
gjort under flere gennemlæsninger, specielt med henblik på n a v n e to lk n in g e rn e .
Ifølge traditionen for den slags arbejder er disse kortfattede. Gennemgående
forekommer de at være skønsomme og prisværdigt forsigtige. Udgiveren vover sig
sjældent ud i de uhæmmede tolkningskonstruktioners morads, og det skal ikke
bebrejdes ham. Det nøgterne og det gedigne synes at være hans force.
Der er dog ét punkt, hvor man måske kunne have ønsket, at han havde
markeret sig lidt kraftigere: Det sker nu og da, at han ved tolkningen af et
vanskeligere gennemskueligt stednavn, hvor han ikke fremkommer med en ny
tolkning, neutralt refererer en række tidligere fremsatte tolkningsforslag uden
at fremkomme med en kritisk vurdering og prioritering. I sådanne tilfælde kan
læseren føle sig en smule »lost«, og han kunne ønske sig udgiverens vurdering
af de forskellige tolkningsmuligheder - således som det sker i en række andre
tilfælde. Det forekommer mig, at bogen på dette punkt måske ikke er ganske
så homogen, som man kunne vente.
B e n t S ø n d e rg a a rd

395

Anmeldelser

Spillet omkring kongens fald
M I K A E L V E N G E : C H R IS T IA N 2.s F A L D . S p ille t o m m a g te n i D a n m a r k
ja n u a r - f e b r u a r 1 5 2 3 : O d e n s e u n iv e rs ite ts f o r la g 1 9 7 2 . 2 1 8 s. 6 9 k r.

Historiske perioder og personer har deres »ups and downs«. Utvivlsomt under
påvirkning af massemediernes stærkt øgede muligheder for formidling, vel at
mærke når man kan finde en anledning at hænge en sådan formidling op på,
har vi de seneste år været med til at »fejre« en lang række jubilæer - ægte som
selvskabte. T il sidstnævnte kategori henregner jeg haussen i Struensee-litteraturen i fjor; man kunne have frygtet at 1970 var blevet benyttet til et ligeså
smagløst »halvjubilæum« for Stockholms blodbad, men så galt gik det ikke,
for blodbadsdiskussionen var forlængst igang. Christian 2. har iøvrigt i lange ti
der befundet sig på historieforskernes og historieskrivernes hitliste og kan nok
vække interesse, uden at der behøves særlige anledninger. Den unge historiker
M ik a e l V en g e

har da også skyndt sig at få sin bog ud i 1972 i stedet for at vente

til januar-februar 1973 for at undgå beskyldninger for popularitetsjageri - og
med rette, for sådant findes der intet af hos ham. Derimod er bogen i god for
stand p o p u læ r: velskrevet, dramatisk opbygget i ni kapitler - alle ni om kongen og med et vågent blik for enkelthederne.
Set i det lange perspektiv blev oprøret mod Christian 2. en i flere henseender
skelsættende begivenhed i Danmarks historie. Først og fremmest blev det sidste
gang, at en dansk konge blev afsat, mens dette endnu i adskillige hundrede år
forekom såvel ude omkring i Europa som i nabolandet Sverige. Dette faktum
har uden tvivl haft stor betydning for eftertidens opfattelse af begivenheder
ne i Danmark 1523. Frederik 1. er skiftevis kommet til at indtage heltens og
skurkens rolle i stykket - også efter at ældre historieskrivnings persondyrkelse
iøvrigt er forladt. M ikael Venge sætter sig som opgave at søge at analysere den
politiske situation i Danmark omkring årsskriftet 1523 på s a m tid e n s egne præ
misser.
Mikael Venge ser kongens fald som resultatet af en samvirken af tre faktorer:
Lübecks åbne krig mod den danske konge, hertug Frederiks holdning overfor
sin brodersøn og de jyske råders utilfredshed. Hertil kommer vel endnu een:
Når Lübeck i sommeren 1522 tog skridtet til åben krig, var en væsentlig for
udsætning herfor, at Gustav Vasa med udgangspunkt i Dalkarleopstanden hav
de haft held til at samle hele den svenske opposition foråret 1521, og dermed
afgørende sprænge den nordiske union. A t forholdet til Hansestæderne var en
medvirkende årsag, måske mindre på grund af de militære begivenheder end
den økonomiske blokade, er hævet over enhver tvivl, på den anden side er der
intet der tyder på, at Lübeck oprindeligt havde til hensigt at fjerne kongen, så
initiativet kan næppe stamme herfra.
Venge opfatter mordet på Hans Bartholomæussen, kongens tolder i Ålborg
og lensmand på Ålborghus, som en af de indenrigspolitiske følgevirkninger af
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den udenrigspolitiske krise. Mordet skete midt i sommeren 1522 og forklares
som en første spire til den jyske opstand. Jeg må bekende, at den meget grun
dige gennemgang af Hans Tolders forhold ikke har overbevist mig om tesens
holdbarhed. Forvirringen med hensyn til en række breves indhold og dateringer
(s. 42-43) har helt overvældet Venge. A t Jørgen Friis mindre end 3 uger efter
den pavelige tilladelse til at lade sig indvi som biskop skulle kunne underskrive
med »biskop« lader sig vanskeligt acceptere og taler sammen med indholdet for,
at årstallet er 1522, selv om der tydeligt står 1521. Dette behøver dog ikke at
være en fejl, Jørgen Friis kan have været så europæisk, at han regnede årets
begyndelse til marts, skønt det ikke var skik i Viborg. Hvad angår Hans Tolders
2 breve dateret i maj 1520 stiller sagen sig langt mere kompliceret. Der er ingen
mulighed for en anden årsberegning, så der må ved omdatering regnes med
to fejl af s a m m e skriver, men på to forskellige tidspunkter. Dette synes dog
ikke at genere M ikael Venge, derimod er han bekymret over, at ændringen af
året fra 1520 til 1521 resulterer i to breve af samme dato, men med forskellige
dateringsformler. Fra kancellibrevene kendes der dog adskillige eksempler herpå,
så »forvirring« i skrivestuen på Ålborghus behøver ikke at være årsag hertil.
Han tager ikke hensyn til de ydre kriterier, hvoraf nogle taler mod, mens andre
støtter en omdatering. Det vil føre for vidt at komme nærmere ind på sagen
her, jeg vil nøjes med at tilslutte mig flytningen af de to breve, men samtidig
fastholde spørgsmålstegnet ved en forbindelse mellem Hans Tolder-affæren og de
jyske råder. Muligheden af en sådan sammenhæng ville iøvrigt være en alvorlig
svækkelse af en af

hovedteserne nemlig den, at det jyske rådsparti følte sig

som lovens og håndfæstningens nidkære vogtere, drabet på en lensmand kunne
næppe under nogen synsvinkel anses som legalt.
A t hertug Frederik ved nytårstid 1523 var villig til at gå i forbund med Lü 
beck forklares med, at der på dette tidspunkt var opnået forståelse med de
jyske råder, bevidnet ved sammensværgelsesbrevet. Den gængse opfattelse af
at se forurettethed som et ledemotiv for hertug Frederik afvises af Venge med
en fyldig dokumentation, til gengæld fremhæver han stærkt det dynastiske aspekt.
Bordesholmforliget i august 1522 ses som udgangspunkt for vigtige personlige
kontakter fremmet af den familiemæssige forbindelse mellem Wolfgang von
Utenhof og brødrene Iver M unk biskop i Ribe, og Mogens Munk, landsdommer
i Nørrejylland.
Kildematerialet tillader ikke nogen sikker afgørelse af spørgsmålet om initia
tivet, men mens Frederik endnu tøvede, viste de jyske herrer med sammensvær
gelsesbrevet, at de var fast besluttet på en afgørende ændring, da de ikke nærede
megen tiltro til en »undervisning« af Christian 2. Bortset fra Melchior Rantzaus
»spionrapport« finder vi ingen vidnesbyrd om, at hertug Frederik havde repræ
sentanter tilstede i Nørrejylland - heller ikke efter at han havde accepteret den
tilbudte krone. Venge opfatter den fasthed hvormed de jyske råder varetog re
geringsmagten under interregnet, og ikke mindst den livlige aktivitet, de ud
foldede - både afbrændingen af Christian 2.s love og besættelsen af flere lens-
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mandsposter henføres til denne periode - som vidnesbyrd om, at initiativet kom
fra dem.
Venge er så travlt optaget af at bortforklare opstanden som oprør i moderne
forstand, at han til en vis grad overser, at rigsrådet ved hvert eneste konge
skifte siden Erik af Pommerns fordrivelse i kortere eller længere tid sad inde
med og udøvede regeringsmagten. Den meget udførlige redegørelse for dati
dens samfundsteori ville have vundet i styrke, hvis der i højere grad var lagt
vægt på at forklare forskellen mellem denne og de tidligere situationer, samt
en mere omfattende konfrontation af synspunkterne hos de jyske råder og rigsråderne i rigets øvrige dele.
Mikael Venges belæsthed i den ældre litteratur er imponerende, men forleder
ham på et enkelt punkt til at stole for meget på de gamles autoritet. Under
omtalen af de jyske råders svigten ved herredagen i efteråret 1522 anføres i en
note som belæg for den planlagte Kalundborg-herredag et udateret brev, som
Paludan-Miiller tillagde biskop Jens Andersen Beldenak. Brevet er imidlertid,
som forlængst påvist af William Christensen, skrevet af Eggert Frille - altså 50
år ældre - og gælder det berømte Kalundborgmøde i 1468 (Missiver II nr. 45).
Noterne viser tydeligt, at kilde- og litteraturfortegnelsen ikke er noget parade
nummer. Alligevel kunne man have ønsket sig den redigeret på en lidt anden
måde. Først og fremmest savner man en redegørelse for det utrykte materiale;
det vidner om en rørende, men lidt blåøjet tillid til arkivvæsenets formåen, at
der generelt henvises til V e jle d e n d e a r k iv r e g is t r a t u r e r , og så er V. A. V III Privat
arkiver før 1660 (ved E. Kroman, 1948) med bl. a. Ove Billes og Predbjørn
Podebusks arkiver endda blevet glemt. Det gælder iøvrigt også Heises afsnit
i Danmarks Riges Historie, benyttet er det i alt fald - næsten lige så flittigt
som Johan Hvidtfeldts fremstilling i 5 bd. af Politikens Danmarkshistorie.
I litteraturlisten er medtaget både almene og specielle værker, hvis betydning
for bogens fremstilling synes meget perifer, derfor føles det som et savn, at
hovedværkerne i Christian 2 forskningen ikke er kommet med. Niels SkyumNielsens bog Blodbadet i Stockholm nævnes kun i en note i forordet, og den
følgende diskussion af fejes med et »jfr. Scandia 1969-71«, uden at Curt Weibulls navn overhovedet forekommer.
Som et tillæg aftrykkes sammensværgelsesbrevet med en redegørelse for be
seglingsforholdene. Det er muligt, at aftrykket her er et fremskridt i forhold til
Grums tekst, men i forhold til transkriptionen (ca. halvdelen af teksten) i Dan
marks Riges Historie er fordelen tvivlsom. Bevarelsen af små og store bogstaver
virker søgt, ikke mindst da forkortelser samtidigt er opløst uden markering. Det
virker noget forvirrende, at et-forkortelsen dels er opløst, dels er gengivet som
»ss« eller «z«. Stort set er dette sammen med en del læse- og trykfejl petitesser,
som ingen rolle spiller, men begrundelsen for at aftrykke aktstykket bortfalder.
Uden tegnsætning bliver det let mere vild- end vejledende, og man kan med rette
spørge Cui bonum? Pladsen havde været bedre udnyttet til en »oversættelse« af
brevet, hvis tekst næppe er umiddelbart forståelig for enhver moderne historiker.
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Det virker lidt snævert at begrænse analysen til sammensværgelsesbrevet, kun
en passant i anden sammenhæng omtales beseglingsforholdene på manifestet til
Viborg stift. M en både manifesterne (til Viborg stift og Fyn bevaret i origina
ler, til Ribe stift kun hos Huitfeldt) og opsigelsesbrevet (kun overleveret i Huitfeldts gengivelse) er så centrale for den nye problemstilling, at et kapitel viet
en udførlig diplomatarisk analyse af de 5 aktstykker havde været ønskelig, men
unægtelig meget forlangt.
T il sidst et lille irritationsmoment: Hvorfor omtales biskop Stygge Krum 
pen konsekvent som Stig Krumpen? Han var dog opkaldt efter sin morbror bi
skop Niels Stygge. Trykfejlene er mange, men det må man jo efterhånden vænne
sig til at leve med. T il de mere muntre hører den skånske gengærd, der er blevet
til »gen/ærds fetalje« (s. 24) og »rådernes virksomhed hyldedes i et næsten ui
gennemtrængeligt mørke« (s. 188).
Det er M ikael Venges store fortjeneste at have kulegravet et omfattende ma
teriale og ved at anskue situationen fra en ny indfaldsvinkel formået at argu
mentere for en anden opfattelse end den hidtil dominerende. Han har vakt ny
interesse for de begivenheder der førte til den tragiske sejlads på Lillebælt. V i
hører gerne mere fra ham.
T h e lm a J e x le v

Mønt- og personalhistorie
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Christian I V ’s farbroder, hertug Hans den Yngre af Sønderborg-Plon, er et op
lagt emne for en historiker, der tillige er numismatiker, da en belysning af her
tugen som møntherre giver et væsentligt supplement til forståelse af såvel selve
personen som hans tid. Det er dog ikke alene i denne egenskab, at Jørgen
Steen Jensen har taget hertugens historie op til fornyet undersøgelse, han gen
nemgår tillige - for en stor del på grundlag af utrykte kilder - hans godskøb,
landbrugspolitik og omfattende byggeforetagender, såvel som hans »udenrigspo
litik« og forhold til de forskellige erhverv.
Indledningsvis gør Jørgen Steen Jensen rede for familien og kommer bl. a.
med nogle pudsige iagttagelser vedrørende Hans’ forhold til moderen, dronning
Dorothea, der åbnede alle sønnens breve og var bange for, at han skulle lære
dårlige sæder og skikke, hvis han rejste bort fra hendes indflydelse. Han tog imid
lertid revanche efter hendes død og blev med tiden en meget berejst mand.
Ægteskaberne med de to unge, flittigt børnefødende hustruer er kortfattet
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skitseret. Det første var med Elisabeth af Braunschweig Lüneburg-Grubenhagen,
det andet med Agnes Hedvig af Anhalt, August af Sachsens datter, som var
blevet enke i en alder af knap 13 år. Der gøres rede for de 23 levedygtige børns
skæbner.
Typisk for sønnerne af en så børnerig, mindre, europæisk fyrste på den tid
var, at fire af dem kæmpede imod tyrkerne og to af dem faldt. De fleste af
sønnerne rejste udenlands i nogle år, bl. a. for at finde sig passende gemalin
der. Forfatteren mener, at det var nok så vanskeligt at være søn af hertug Hans
som at være datter! Ganske vist gik det lidt trægt med at få alle tolv døtre gift,
men det lykkedes i næsten alle tilfælde selv om medgiften var beskeden.
Hertug Hans havde modtaget retten til at slå mønt af kejser Rudolf II, og
den gjaldt selvsagt kun for Holsten. Ikke desto mindre fandt møntslagningen
i første omgang (o. 1604) sted i Sønderborg, en foreteelse som Christian IV
tilsyneladende lukkede øjnene for, idet han blot bemærkede, at mønterne var
holstenske og underlødige, og følgelig nedsatte han værdien af hertug Hans’
dobbeltskillinge med V 4. Da han gør det samme i 1618-19 under Hans’ 2.
møntslagningsperiode, mener Jørgen Steen Jensen, at det muligvis var uberetti
get, fordi disse 2-skillinge ofte findes kontramarkerede med forskellige Hansestæders stempler, hvilket ikke havde fundet sted, hvis de pågældende byer havde
lidt tab derved. - M en forfatteren er da også af den opfattelse, at det snarere
er en slags konkurrencemoment, der har gjort sig gældende i forholdet mellem
de fyrstelige møntherrer, og at Christian I V ’s forbud i 1622 mod Hans den
Yngres nældebladsskillinge bevirkede, at dennes møntforpagter Reinhardt ikke
kunne komme af med sin småmønt og i stedet måtte præge dalere. Steen Jen
sen hælder til den anskuelse, at hertug Hans ikke har haft noget synderligt økono
misk udbytte af sin møntherrevirksomhed, men at den snarere har været en
prestigesag for ham!
For numismatikere er kataloget over Hans den Yngres og hans sønners mønter
og medailler af meget stor værdi, ikke alene fordi Chr. Langes gamle værk
om slesvig-holstenske mønter er så vanskeligt at få fat på, men også fordi der
på et væsentligt punkt om nogle af nældebladsmønternes datering gøres op med
Langes bestemmelser.
Fundlisten giver gode oplysninger om mønttypernes, først og fremmest rytterpenningenes og nældebladsmønternes, udbredelse. Disse spillede en rolle blandt
de mønter, der gemtes i jorden under Svenskekrigene i 1600-tallet, og ikke
mindst var der -

som beskrevet af Kirsten Bendixen (Nordisk Numismatisk

Tidsskrift 1969) - en ret stor repræsentation af dem i Balleskatten på Djursland.
Bogen er vel illustreret både med fotografier af mønterne, medaillerne og af
de malede portrætter af hertug Hans, som Steen Jensen har viet et helt kapitel
i forbindelse med en gennemgang af ikonografien.
En del breve og forordninger gengiver Steen Jensen bag i bogen. M en det
må fremhæves som forfatterens store fortjeneste, at han til sin fremstilling til
lige benytter en mængde andet utrykt kildemateriale og omhyggeligt angiver det-
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te i sine noter; disse er herved gode henvisninger, for dem, der vil arbejde videre
med specielle emner. M en det er også noterne, læseren må ty til for at forstå
flere af forfatterens meningsytringer, for begrundelserne ligger ofte kun i no
terne.
Det kan sluttelig nævnes, at forfatteren har haft adgang til de manuskripter,
som prins Hans af Glückborg igennem 30 år havde udarbejdet om sin ældre
navnebroders historie. Steen Jensens dom over Hans den Yngre er knap så
streng som den prins Hans fældede over ham, idet Steen Jensen betragter ham
ud fra hans samtid og siger, at han udnyttede dennes og situationens muligheder
til det yderste og primært var jorddrot, sekundært landsherre.
F r it z e L i n d a h l
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Som det første tilløb til en fast diplomatisk repræsentation i Danmark oprette
de den svenske regering i 1621 under indtryk af Sveriges voksende udenrigs
politiske engagement en stilling som toldkommissær og agent i Helsingør. Posten
besattes med den borgerlige Anders Svensson til Isberga, der fik til opgave ikke
blot at varetage svenske interesser ved toldvisitationen i Sundet, men tillige at
indsamle informationer om danske politiske og militære aktiviteter og desuden
bearbejde og videregive den løbende strøm af efterretninger om begivenhederne
i

Europa, som kunne erfares på toldboden i Helsingør. Under hele hans tid i H el

singør fra 1621 til 1626 sendte Svensson regelmæssigt med ca. 2 ugers interval
indberetninger til såvel Gustav A d o lf som Axel Oxenstierna. Disse ialt ca.
150 indberetninger har Leo Tandrup udgivet efter originalerne i henholdsvis
Oxenstierna og Danica-samlingen i Riksarkivet i Stockholm som et led i arbej
det på en afhandling om den danske politik over for Sverige 1613-25.
Udgiveren har skrevet en fyldig indledning til bogen med en gennemgang af
den politiske baggrund for Anders Svenssons virke samt en vurdering af hans
arbejdsmåde og af depechernes kildeværdi. Tandrup har endvidere valgt at for
syne udgaven ikke blot med grundige tekstkritiske anmærkninger, men også med
for en sådan udgave usædvanlig omfattende realkommentarer. Netop i det sidste
forhold ligger nok

i

virkeligheden udgavens største værdi. For i almindelighed

rummer depecherne kun relativt få oplysninger, der kan karakteriseres som pri
mære,

i

den forstand at de

i

betragtning af tilblivelsessituationen (rygter, med

delelser fra 2. eller 3. hånds vidner) kun kan tillægges synderlig kildeværdi,
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såfremt de kan verificeres med andet og mere sikkert materiale. Heldigvis er
Leo Tandrup ikke veget tilbage for denne meget arbejdskrævende opgave. Han
har minutiøst søgt at kontrollere samtlige væsentlige udsagn i depecherne, i
hvert fald (men ikke udelukkende) for så vidt de angår danske forhold, ved at
gennemgå de bevarede breve og aktstykker i både danske og svenske arkiver
samt i mindre omfang tillige i London og Haag. Og han har ikke indskrænket
sig til de politiske akter, men har ydermere gennemarbejdet Sundtold-, rente
mester-, klædekammer - og vinkælderregnskaberne i Rigsarkivet.
Dette noteapparat betyder, at læseren er i stand til at følge de enkelte sager
og begivenheder fra indberetning til indberetning og samtidig få henvisning til,
hvor primært materiale om samme sag findes, samt i hvilket omfang oplysnin
gerne stemmer overens med dette materiale. Undersøgelserne viser, at Svensson
var godt underrettet om danske forhold, til trods for at det ikke lykkedes ham at
skaffe sig meddelere indenfor rigsrådet eller kancelliet udover de mere officielle
samtaler med kongen og kansler Christen Friis til Kragerup. Hans vigtigste in
formationskilder synes at have været de to hollandske agenter Emanuel Agenna og Peter Isacsz, hvoraf især den sidste i sin egenskab af kongelig portrætma
ler kunne give værdifulde informationer fra hoffet. Det fremgår endvidere, at
Svensson videregav sin viden på en gennemgående sober måde, der bl. a. viser
hans sikre dømmekraft med hensyn til værdien af de informationer, han kom
i besiddelse af.
Det kan umiddelbart synes noget paradoksalt, at der ofres så meget på at
udgive en sådan type kilder, medens de mere primære kilder (som f. eks. brev
vekslingen mellem de to konger og rigsråd) stort set er utrykt. M en årsagen er
formentlig, at medens man i Anders Svenssons depecher har en velafgrænset
kildegruppe, som udgiveren har valgt at lade trykke in extenso, ville man i det
andet tilfælde komme ud for næsten uoverstigelige selektionsproblemer alene på
grund af materialets omfang, så den foreliggende form kan betragtes som et
acceptabelt kompromis.
Indberetningerne i sig selv har dog betydelig værdi ud fra et andet synspunkt.
Tilsyneladende udgjorde depecherne fra Anders Svensson en meget væsentlig
del af den svenske regerings informationsgrundlag vedrørende Danmarks uden
rigspolitik, og man kan derfor på en sikrere måde end tidligere vurdere den
svenske regerings beslutninger i relation til de informationer, den besad på et
bestemt tidspunkt.
Tandrup går dog nok for vidt, når han i indledningen (s. 70) hævder, at
Anders Svenssons vurdering af den danske politik i foråret 1624 var udslag
givende for bevarelsen af freden i Norden. Det må dog antages, at den svenske
regering traf sine beslutninger efter vurdering af mange andre forhold af såvel
indenrigspolitisk som udenrigspolitisk karakter, og blandt de sidste spillede for
holdet til Polen og Tyskland en betydelig rolle.
Det skal tilføjes, at der spredt i indberetningerne er skjult et stort kulturhi
storisk materiale, der bl. a. giver et levende billede af det pulserende liv i Hel-
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singør, ligesom man får indtrykket af, med hvilken overraskende hastighed ny
heder om europæiske begivenheder nåede byen.
M ed det foreliggende værk er frembragt et meget nyttigt hjælpemiddel til stu
diet af Nordens historie i de kritiske år i 1620-erne. M en samtidig gør det unæg
telig læseren spændt på at se den bebudede afhandling, eftersom perioden 1613—
29 er sørgelig forsømt hvad angår Danmarks udenrigspolitik.
K a r l- E r ik F ra n d s e n
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Overskriften stammer fra det »rædsomt skjønne« epitafium, der blandt godtfolk
i Aarhus skulle bevare mindet om købmand Rasmus Thestrup. Selv om epitafiet
ikke længere eksisterer i sin helhed, kan man dog stadig i byens domkirke
se billedet af den gæve borgermand fra Christian IV ’s tid. Allermest nærværende
føles Rasmus Thestrup dog i den »stambog« han skrev i 1650-erne, formentlig
baseret på ældre notater. Her opregner han sine forfædre og slægtninge og no
terer vigtige begivenheder i sit eget og sine børns liv, at de kan »vide hvorfra
og af hvad slægt de er kommet«.
Rasmus Pedersen blev født 1588 i Thestrup i Ning herred, og hans forfædre
»alle Gud ske lov ærlige og ægte forældre« hørte til storbondeslægter fra egnen
syd og vest for Aarhus. Han opregner en halv snes forfædre, et dusin tanter
og onkler og nævner summarisk hen ved 40 fætre og kusiner. Den fædrene slægt
var udelukkende bønder, men på den mødrene side var et par onkler og fætre
holdt til bogen og blev præster. Også Rasmus Thestrup brød op fra sit miljø.
Han kom først i skole i Aarhus, siden som 14-årig til Lübeck, og mens han var
der, døde hans forældre og hans 5 søskende af pest. Et par år senere aflagde
han så — 17 år gammel — ed som borger i Aarhus.
Gennem stambogens notater kan man derpå følge de store og små begivenhe
der i hans tilværelse. En væsentlig del af optegnelserne angår hans 11 børn. Man
får både fødselselsdag og -time, solens og månens stilling i stjernetegnene,
listen over fadderne, samt oplysning om hvem i slægten de enkelte børn er op
kaldt efter. Der gøres omhyggeligt rede for børnenes skolegang og studeringer fire af sønnerne blev teologer. Også pigerne skulle lære noget, det hedder om
Ingeborg, at hun kom »i skole da hun var 5 år og 7 uger gammel og lærte så at
læse, skrive og regne på 6 års tid« derpå »kom hun til sømmekvinde, hvor hun
lærte at sy og kniple på 2 års tid«. Det gik dog ikke altid efter faderens ønske.
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En af sønnerne passede ikke sin skolegang i den latinske skole og blev taget ud
»må derfor takke sin egen ulydighed, om han det fortryder, når han bliver gam
mel«.
Stort set har Rasmus Thestrup kunnet glæde sig ved børnenes udvikling - og
ved sin egen »karriere«. Han kan således notere en række hverv han fik betroet:
kirkeværge, vinprøver, oldermand, kæmner m. m. Honnet ambition har nok ik
ke været ham fremmed. Han noterer at sønnen Olufs bryllup på domhuset i V i
borg var meget prægtigt og at der var 130 a d e lig e med. Under den svenske be
sættelse i 1644 fik han 27 soldater indkvarteret, som »holdt så hus med mig, at
jeg næppelig forvinder det her i verden«. M en han glemmer ikke at fortælle at de
27 var under kommando af »en ritmester af adel«.
Krigene var i det hele taget en hård belastning. 1628 var »et bedrøveligt år
formedelst de mange krigsfolk«, og i 1645 »måtte jeg fattige mand på det ny
igen til at opbygge det som de umilde mennesker for mig havde nedrevet og
ganske fordærvet«. Trods disse og andre ulykker - storme som blæser mere end
3000 tagsten af og vælter hans huse - kunne Rasmus Thestrup dog hyppigt
købe, forbedre eller ombygge jorder og huse. Han indrømmer gerne at han
altid har haft stor lyst til at erhverve ejendom »over de 70 ildsteder og vånin
ger«. Mere mærkeligt var, at han også samlede bøger og havde over 500 ind
bundne foruden 85 års almanakker og gamle dokumenter og antikviteter. Des
værre må han også notere at fjenderne - og hans børn - har »forkommet«
mange deraf.
Stambogen giver ikke mange oplysninger til byens eller landets historie, men
den gør tiden og tidens gode borgerskab levende for en. Der er derfor grund
til at glæde sig over Helge Søgaards nydelige udgave der på venstresiderne brin
ger stambogen i original ortografi, mens højresiderne gengiver den i let moder
niseret sprogform. Hvortil kommer person-, sted- og sagregistre samt en kort
fattet indledning. Udgaven kunne iøvrigt have givet anledning til at man prøve
de at sætte Thestrup og hans familiekreds ind i en større social sammenhæng:
forbindelsen mellem selvejere, købmænd, præster og de slægter der vandt frem
under enevælden. M an kan måske antyde perspektivet ved at nævne at Rasmus
Thestrup bl. a. var stamfader til landsdommer Mathias de Thestrup og generalprokurør Henrik Stampe (som begge blev adlede), baronerne Stampe, juristen
Chr. Kold, statsmanden Enevold de Falsen, latinisten Niels Bygom Krarup samt
Sigrid Undset.
K n u d P ra n g e
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I Himmerland spøgte gennem lange tider fortællingen om en lokal mand og hans
optegnelsesbog. Flere historikere havde tilsyneladende kendt dens indhold, men
bogen selv syntes tabt. I 1947 opdagedes den imidlertid i Aalborg historiske
Museums samlinger, og siden da har Riismøller talt begejstret om den, og nu
endelig har han fået den ud i et net lille format, der kommer nær hen imod
originalens. Jævnfør iøvrigt hans debatindlæg: »Om spækhuggere« i Fortid og
Nutid, bd.25, s. 99 ff.
Forfatteren af optegnelsesbogen er en usædvanlig landsbyhåndværker fra Østhimerland, Søren Christensen, født

1679 og død i hjemsognet

1765. Et af

hans håndværk var at dreje rokke, deraf navnet på bogen, men han byggede
også kåge, skar gravtræer og indbandt bøger. Og så havde han. som udgiveren
siger, en herodotisk nysgerrighed, som han omsatte i notater mellem hinanden
i vilkårlig rækkefølge.
1 udgaven er notaterne sorteret ud på følgende grupper: Personlige optegnel
ser, lokalhistorie og topografi, afskrifter af dokumenter, præster og degne, sagn
og drømme, håndværkeranvisninger, råd og recepter samt spredte optegnelser.
Foruden at tegne billedet af dagbogsforfatterens interesseområder, giver opde
lingen også en opslagshjælp for benytteren, selv om konsekvensen i fordelingen
kan anfægtes. F. eks. skal den, der vil kende hans virksomhed som håndværker,
se efter både i de personlige optegnelser, hvor kågbyggeriet og gravtræsproduk
tionen er fortegnet, og i håndværkeranvisningerne, der dels er sådanne råd, men
også fortegnelse på produktionen af rokke m. m.
Oplysningerne fra hans erhvervsvirksomhed er det, der har fængslet mig mest.
Det gælder hans gennemgang af bestilte og udførte kåge eller rokke, eller den
forbavsende mængde gravtræer, han har nået at skære. Tre år før sin død skæ
rer han et til Øster Doens, »det sidste ligtræ, som jeg giør mens jeg lefver«.
M an får derved et usædvanligt indblik i en nsædvanlig landhåndværkers liv,
usædvanlig fordi han formår at meddele sig skriftligt, usædvanlig p. gr.

af sin

belæsthed. Han har en fortegnelse over sit bibliotek (s. 81-92), der viser stor
alsidighed.
I en efterskrift har udgiveren knapt, men præcist karakteriseret rokkedrejer
bogen og dens forfatter, ligesom han også giver et signalement af Søre.n Chri
stensens verden. Den var ikke stor i udstrækning. Han færdedes, som det siges,
akkurat så vidt omkring, som man havde brug for hans færdigheder og sagkund
skab.
H o lg e r R a s m u s s e n
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(Fortid og Nutid, 1972, s. 184-186).
Harald Jørgensens iøvrigt positive anmeldelse af min udgivelse af Laurids Skaus
brevveksling slutter med en anke over personregistret:

»Det forekommer en

smule besynderligt, at ikke alle personer, der nævnes i personregistret, er identi
ficeret«, og som eksempel anføres:

»Hvem er W illiam Walker Stockfleth?«

hvorefter det fastslås: »Der kunne nok være anvendt mere stringens ved person
registrets udarbejdelse«.
Ovenstående anke ville næppe være skrevet, dersom anmelderen havde set mine
generelle bemærkninger til navneregistret side 911. Der står her: »De korte bio
grafiske oplysninger findes kun tilføjet de personnavne, der ik k e er omtalt i
S k a n K b it .

Hvor personnavnet er anført uden tilføjelse, må nærmere oplysnin

ger derfor søges i navneregistret i Skau Kbh, s. 696-726. I øvrigt henvises til
de generelle retningslinjer, der er meddelt i Skau Kbh., S.696«.
De to brevudgaver, Laurids Skaus brevveksling med politiske venner i K ø 
benhavn (1966) og Laurids Skaus brevveksling med politiske venner i Sønder
jylland (1970), er derfor at opfatte som en enhed i tre bind.
De noget besværlige titler skyldes udelukkende usikkerheden med hensyn til at
få arbejdet med brevenes udgivelse gennemført. Udgivelsen fandt derfor sted i
to tempi.
H . V . G re g e rs e n

G e n o p t r y k t e

a m

t s b e s k r iv e ls e r

B ID R A G T I L K U N D S K A B O M

D E D A N S K E P R O V IN D S E R S N U V Æ 

R E N D E T I L S T A N D I O E K O N O M IS K H E N S E E N D E . R ib e A m t , v e d C .
D a lg a s (1 8 3 0 ) 23 1
227

s. In d b . 3 2 ,5 5

5. In d b . 1 7 ,2 5 k r. V ib o r g A m t , v e d St. St. B lic h e r (1839),
k r. R e p r o g r a f is k

g e n u d g iv e t a f S a m m e n s lu tn in g e n

af

lo 

k a lh is to r is k e F o r e n in g e r (1 9 7 2 o g 1973). E x p . E r h v e r v s a r k iv e t A a r h u s .

I årene mellem 1826 og 1844 udkom en serie skrifter: »Bidrag til Kundskab
om de danske Provindsers nærværende Tilstand i oekonomisk Henseende«, må
ske bedre kendt som Landhusholdningsselskabets amtsbeskrivelser, i alt 19 bind,
et for hver af amterne i kongeriget. Det blev hurtigt et meget benyttet kilde
skrift, der findes citeret eller udnyttet i så at sige alle fremstillinger af sociale,
økonomiske eller landbrugsmæssige forhold i første halvdel af det 19. århunrede. Det siger også noget om amtsbeskrivelsernes betydning, at Landhushold
ningsselskabet ved århundredets slutning søgte at skabe en ajourført fremstilling
ved J. B. Krarup: »Beskrivelse af Landbrugets Udvikling fra 1835 indtil Nuti26

F o r t id

og

n u t id
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den«, der fremkom i 6 bind - afsluttet af S. C. A. Tuxen - og som skulle føre
skildringen af dansk landbrug i de forskellige egne frem til ca. 1890-95. Krarups
arbejde har aldrig fået den betydning som kildeskrift, som amtsbeskrivelserne
snart opnåede. Officiel og privat statistik vedrørende landbrugets udvikling var nu
lettere tilgængelig, og mange af erhvervets funktioner udfoldede sig nu indenfor
organisationslivets rammer, hvilket naturligt bidrog til at formidle oplysninger
i langt bredere omfang end tidligere.
Men det var netop savnet af konkrete oplysninger og systematisk indsamlet
viden om landbruget, der var årsagen til amtsbeskrivelsernes fremkomst. Ganske
vist var Rentekammeret begyndt at tilvejebringe regelmæssige opgørelser over
høstens udfald, men siden Gregers Begtrups beskrivelse af agerdyrkningen i Dan
mark - der udkom fra 1803-1812 - var der ikke fremlagt bearbejdede oplys
ninger om landbrugserhvervets udvikling i bredere sammenhæng. Det kgl. dan
ske Landhusholdningsselskab tog derfor i 1820 initiativet til, ud fra 29 spørgs
mål, der omfattede de fleste relevante forhold vedrørende det daværende land
bosamfund, at skabe en beskrivelse af landbruget i det danske kongerige. Som
ovenfor anført forløb der 18 år fra fremkomsten af det første (Vejle) til sidste
bind (Holbæk), og det måtte naturligvis sætte sit præg på fremstillingen. I 1826
stod man midt i »landbrugskrisen«, mens landbruget i 1844 var på vej mod bedre
tider, som imidlertid indebar nye konflikter af social og politisk karakter. De
29 spørgsmål gav en fælles disposition, men ligesom man ikke kunne dirigere
forfatternes meninger, kunne man heller ikke bestemme deres skrivelyst - Skan
derborg amt fik 749 sider, naboamtet, Århus, blot 64! En forstmand som skov
rider Sarauw (Frederiksborg) giver skovene en grundig behandling, mens St. St.
Blicher i sin skildring af Viborg amt - det mest kendte bind i serien - ikke uven
tet meddeler adskillige af de folkloristiske og folkepsykologiske iagttagelser, han
udnyttede i sin digtning.
Forfatterne tilhørte generationen af landøkonomer efter de store landbore
former — den yngste var Th. Hasle (Holbæk), der var født så sent som i
1812. A f de 15 forfattere var 4 præster, som således videreførte forrige årtiers
gavnelyste og aktive præstetype. Det er karakteristisk, at da J. P. Mynster om
kring 1840 visiterede sit stift, tiltaltes han hverken af Liitken i Mern. der be
skrev Præstø amt, eller af Duus i Vemmelev, der i 1840 udsendte bindet om Sorø
- de tilhørte begge en ældre type gejstlige end den, Mynster foretrak. To af
forfatterne lagde deres hovedindsats som praktiske landbrugere, mens C. D al
gas - der forfattede ikke mindre end tre bind - og Hoffman Bang tilligemed
var landøkonomiske skribenter. Blandt forfatterne var desuden to universitets
professorer, 1 kgl. skovrider og 1 officer. To var embedsmænd, mens J. P.
Schythe i Horsens, der stod for den omfangsrige beskrivelse af Skanderborg amt,
var industridrivende.
Beskrivelsen af Ribe amt skyldes C. Dalgas (1787-1870), der i 1826 havde
åbnet serien med Vejle og i 1837 bidrog med Svendborg amt. Han havde fået
en grundig landbrugsuddannelse, bl. a. gennem rejser i udlandet, og skrev adskilligt
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landøkonomiske spørgsmål vedrørende. Dalgas boede på en proprietærgård nær
Vejle, og hans udgangspunkt for skildringen af det vestjyske amt blev en rejse
omkring i det vidtstrakte område, hvor han knyttede en række forbindelser til
lokale landmænd, ikke mindst præster, hvis indberetninger udgør grundlaget for
hans skildring. Dalgas’ beskrivelse af Ribe amt er i henseende til omfang, op
bygning og indtrængen i emnet nær gennemsnittet i serien. Uden store svinkeærinder i sprog eller stofvalg giver Dalgas en veldokumenteret skildring af
landbruget i det sydvestlige Jylland i den første trediedel af forrige århund
rede.
Med de nye reproduktionsmetoder er genoptryk af ældre litteratur og kilde
udgaver blevet økonomisk overkommeligt, og man kan vanskelig tænke sig bedre
emne end amtsbeskrivelserne. Enkeltvis eller samlet er disse skrifter noget nær
ubetalelige, når de en enkelt gang dukker op i antikvariater og på auktioner,
og når optrykket kan udføres i så høj bogmæssig standard og til så overkommelig
en pris - det er den pris, man nu betaler for »billigbøger« - må man glæde sig
over initiativet og håbe, at vi snart får nye bind i serien at se.
Det næste bind i rækken af genudgivelserne af Landhusholdningsselskabets
amtsbeskrivelser blev Blichers skildring af Viborg amt fra 1839, et af de sidste
bind i rækken. Det var oprindelig bestemt, at digterpræsten skulle behandle bå
de Viborg og Skanderborg amter, men manuskriptet til det sidste blev ikke an
taget og kendes ikke. Forholdet til selskabet var således ikke det bedste, især
Collin var kritisk stemt overfor Blichers arbejde, og det har medført en lang
række noter til forfatterens tekst, hvor selskabet, der lod en botaniker og en
landøkonom gennemgå manuskriptet, kommer med tilføjelser eller - som det
hyppigst sker - rettelser og afstandstagen fra Blichers oplysninger og synspunk
ter. Efter at Blicher således har prist Jyllands »vidtstrakte Heder, Moser og
Kjær« bemærker Landhusholdningsselskabets note: »Er det Forfatterens M e 
ning, at Jyllands Heder, Moser og Kjær længe maae forblive i den Tilstand,
hvori de nu findes, da er der vist ikke mange, der dele dette Ønske med ham«.
Som alle forfatterne af amtsbeskrivelserne var Blicher bundet af de 29 spørgs
mål, selv om han et par gange søger at smutte uden om dispositionen. Det er et
bind, hvor der er betydelig forskel på de enkelte afsnits værdi, alt efter Blichers
optagethed af emnet. Spørgsmål nr. 23 om husflidens fremgang giver anledning
til en levende skildring af uldbinderiet. Blichers beskrivelse, af Viborg amt er
en af de mest »sete« af amtsbeskrivelserne - forfatterens erindringer, oplevelser
og egne indtryk optræder overalt i skildringen, i modsætning til så mange af
forfatterne til andre bind, der tilstræber en objektiv og refererende fremstilling.
Sæd og skik blandt bondestanden, meninger og fordomme hos almuen spiller
i Blichers bind langt større rolle end den præcise gengivelse af fremtrædende
landmænds indretninger til agerbrugets fremme. Og det er naturligvis disse op
lysninger, der gør Blichers behandling af Viborg amt til - så langt fra at være
den sagligt bedste - så dog et af de interessanteste bind i rækken af amtsbeskri
velserne.
C la u s B jø r n
26*
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Københavnske arkitektur- og byplanprojekter
M OGENS
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Mogens Lebech har et langt forfatterskab bag sig med hovedvægten på københavnshistoriske emner. Blandt historikere vil han især være kendt for kæmpe
indsatsen som billedredaktør ved »Politikens Danmarkshistorie«

(bind 6-11);

en ikke mindre betydningsfuld billedredaktion er nedlagt i seksbindsværket »Kø
benhavn før og nu« (1947-50). Lebechs force er ikke så meget de dybtborende
arkivstudier som et eminent kendskab til og beherskelse af det omfattende og
vidtspredte billedmateriale, som udgør en så væsentlig del af kilderne både til
rigs- og lokalhistorien. Den foreliggende bog er ingen undtagelse fra regelen,
og i udstyr er den en tro kopi af forfatterens »København og københavnere i
800 år« udsendt i anledning af byjubilæet 1967.
»Københavnske projekter« er først og fremmest en billedbog. Den ledsagende
tekst skal både gøre det ud for brød- og billedtekst. Det er ofte vanskeligt,
ja undertiden umuligt at vide, hvilken af de mange illustrationer på siden eller
opslaget, der hentydes til. Det er ikke nok at skrive »th« eller »ovenfor«, når
der vitterligt er flere muligheder at vælge imellem. Dette problem kunne nemt
være løst ved hjælp af figurnumre og parenteser. En række trykfejl og en mil
dest talt ejendommelig sprogbrug letter ikke arbejdet for læseren. Billedkvalite
ten er gennemgående ringe, da forfatteren har valgt at skyde genvej til de mange
tegninger, som gengives efter andre bøger. Metodisk indebærer dette princip,
at man ikke altid oplyses om originalens ophavsmand, men kun om det værk,
hvorfra illustrationen er hentet. Det er svært at orientere sig i bogen, som sav
ner registre; det havde været rimeligt at bringe såvel sted- som personregister,
og den uoverskuelige indholdsfortegnelse er ikke nogen god løsning.
Bogen behandler talrige projekter, som af den ene eller den anden grund ikke
blev til noget; i tid spænder de lige fra Christian IV til vore dage, og der
er særdeles tankevækkende udkast imellem - tænk om de alle var blevet realise
ret. Exempelvis kan nævnes nedrivning af Nyboder, som skulle give plads til
store boligkarréer, ombygning af Prinsens Palæ (Nationalmuseet) til hovedbane
gård eller etablering af en parallelgade til Strøget, som skulle gennemskæ
re hele den gamle, bevaringsværdige bebyggelse. Forfatteren har valgt at gå
kronologisk til værks, hvilket forekommer rimeligt, når et så stort tidsrum
behandles. En tematisk opdeling kan dog have sine fordele, som det kunne ses
på Københavns kommunes byplanudstilling i sommeren 1973 »Rundetårns flyt
ning og andre ikke gennemførte forslag fremsat i tidens løb«. Her drejede det
sig ganske vist kun om perioden siden voldenes fald, men katalogen gav udmær
kede introduktioner til nogle af de forskellige problemkomplekser, hvad man
måske kan savne i Lebechs fremstillingform. Ved »projekter« forstår forfatte-
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ren både egentlige byplanarbejder samt udkast til større byggeri, ja der er end
og exempler på forslag til opstilling af skulpturer. Med så vid en definition
er det indlysende, at man ikke kan få alt med, og skønt nogle læsere utvivl
somt vil finde mangler, synes forfatteren dog at have dækket emnet godt, såle
des at de væsentligste projekteringsarter er omtalt.
Som nævnt er illustrationerne det bærende element i bogen. Alligevel må man
gøre indsigelse mod teksten, som skæmmes af urimeligt mange trykfejl og unøj
agtigheder. U lrik Frederik Gyldenløve var trods alt ikke Christian V ’s halvonkel
og Frederik VI ikke konge i 1745. Hofbygmester Lauritz Thurah hed ikke
Albert til fornavn, ligesom arkitekten N. H. Jardin ikke stavede sig med »Ch«
som sin landsmand, den berømte maler. Forfatterens kompasrose har en stærk
misvisning, idet en udsigt mod Christiansborg fra Nybrogade angives at være
set fra syd, mens Frederikskirken (Marmorkirken) skulle befinde sig øst for
Amalienborgkvarteret.
Bogen er naturligvis ikke tænkt som en tilbundsgående studie i Københavns
byplanmæssige historie - den handler jo netop om de projekter, der ikke blev
til noget. Den er en populær fremstilling i billeder og tekst af et særdeles interes
sant emne, som rigtigt behandlet formår at sige umådeligt meget om hoved
stadens historie og udvikling siden Christian I V ’s dage. Man er forfatteren tak
nemmelig for den gode idé, og det er nyttigt at have alle disse ikke-realiserede
projekter samlet på et sted. Det kunne blot være gjort bedre.
J o h n E r ic h s e n

Frederiksstaden set fra en anden vinkel
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Enevældens danske bygherrer havde sjældent magt, som de havde agt. Der var
ikke midler til de store og samlede bebyggelser, som var planlagt fra grunden og
afspejlede idealerne ude i Europa. De mere præsentable eksempler på ældre
dansk arkitektur opstod en efter en og havde facader, der var håndformede til
dagligt brug. Det er huse som bliver ædle i slid, deres intimitet og hjertelighed
erstatter rigeligt, hvad de måtte savne i monumentalitet. Men den manglende
helhed viser sig i arkitekturhistorien, som må rette sin interesse mod en arkitekts
samlede værk eller mod det enkelte bygningsværk og her granske i detaljen. Byg
ningshistorien bliver et spørgsmål om successive projekter, og det gælder om
at få facaden til at afsløre sine forlæg eller idealer. Længere inde og i overens
stemmelse med forfatterens talent også om at afdække bygningens ånd og hold
ning.
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Det er ladede begreber, men for arkitekturhistorikeren må den bygning, som
opfordrer til en monografi, altid have et væsen og en magtfuld udstråling, som
kan forankre et helt kvarter omkring den. Frederiksstaden lever op til idealet
om den planlagte og samlede bydel og selv den kun nogenlunde. I beskrivelsen
af Frederiksstaden bliver sigtet bredere. M an oplever ikke én bygherres private
magtdemonstration, men et projekt, som krævede adskilliges engagerede delag
tighed, og derved får mere at bekende om sin samtid, der magtede opgaven.
Skiftende tiders ændringer - og de ligner undertiden overgreb - har ikke
kunnet kvæle den kraft, der var bundet i Frederiksstaden. Den er da også ble
vet behandlet så ofte i arkitekturhistorien, at man ville tro at endnu en publika
tion måtte begrænse sig til at endevende detaljer. Sådan var det måske også
gået, hvis det var de mere monumentale bygninger, som skulle drøftes, men i
»Frederiksstaden«

retter John Erichsen interessen mod borgerhusene og un

dersøgelsen har sat sig andre mål end man ellers er vant til, når kvarteret
drøftes.
I et indledningskapitel gøres der kort og præcist rede for den hidtidige litte
ratur om Frederiksstaden og efter denne tilbørlige reverens introducerer forfat
teren sit emne. Først betragtes kvarterets historie frem til 1749, og det ses,
at Frederiksstadens areal stort set var identisk med den have som Frederik IIEs
dronning Sophie Amalie anlagde i årene efter 1663.
Slottet brændte allerede i 1689, og kort efter var man optaget af seriøse pla
ner om at opføre et nyt residensslot på området. Projektet døde med Christian
V, men da havde man allerede afgrænset området. Havnen lå langs den ene
langside, og den anden blev fastlagt ved en kanal, der løb langs den nuværende
Bredgade slog et skarpt knæk og fortsatte, hvor Set. Annæ Plads nu ligger.
Haven fortsatte over i en mønsterplads, der som den fjerde side fandt sin na
turlige afgrænsning helt fremme under Kastellets bastioner.
Skiftende tider projekterede residensslotte på arealet, men når det kom til
stykket foretrak kongerne at blive på Slotsholmen. Da man med det første
Christiansborg havde sikret den repræsentative kongebolig, var der råd til også
at overveje undersåtternes tarv. Nogle private foreslog, at Amalienborg have og
mønsterpladsen skulle anvendes til bebyggelse, og ved hoffet var man straks
lydhør. Adskillige tømmerhandlere havde oplagringsplads langs havnen, og John
Erichsen placerer initiativet til den kommende bebyggelse hos dem og andre
fremtrædende handelsmænd. Forslaget blev ophøjet til beslutning med forbil
ledlig hurtighed. Kun tre uger efter at den første henvendelse kan konstateres,
skænkede kongen i et reskript af 12. september 1749 området til bebyggelse.
Det blev overdraget staden København at uddele grundene, ikke bare gratis,
men med de videre fordele, at kommende bygherrer skulle have adgang til told
fri indførelse af bygningsmateriale samt skattefrihed gennem en række år. T il
gengæld var der den betingelse, at grundene var bebygget inden 5 år og efter
godkendte bygningstegninger. Her kommer hofbygmester Nicolai Eigtved ind i
billedet. Han reviderede den første og ret fantasiforladte generalplan, men skønt

411

A n m e ld e ls e r

dette alternative projekt blev udført i tre eksemplarer, er de såvel som alle byg
ningstegningerne til Frederiksstaden sporløst forsvundet. I en detaljeret under
søgelse med mange skarpsindige iagttagelser lykkes det dog John Erichsen at bi
bringe læseren et indtryk af, hvorledes Eigtveds generalplan har været dispo
neret.
I bogens vægtigste kapitel går forfatteren herefter over til at drøfte de to tid
ligst opførte huse i kvarteret, som blev eksempel for de efterfølgende. I forbi
farten må det bemærkes, at lægger man vægt på de videnskabelige landvindingers
absolutte nyhed, er det beklageligt, at netop dette afsnit tidligere er blevet of
fentliggjort som en selvstændig artikel. De to huse er senere blevet ændret til
uigenkendelighed, men det er lykkedes forfatteren at skaffe så meget nyt materiale
at det går an at rekonstruere dem. De var opført efter samme tegning og lå
som to spejlvendte tvillingshuse ud mod Set. Annæ Plads. Bygherrerne var
håndværksmestre og antagelig havde de selv udført de tegninger som indsendtes til godkendelse. Eigtved kasserede dem, udførte selv nogle nye, og det blev
understreget, at de øvrige bygherrer også skulle indsende deres tegninger til god
kendelse. Der blev ikke lagt skjul på hensigten »at en vis egalité i de udven
dige bygningsværker nogenledes måtte tilvejebringes«. Hvordan der blev dispone
ret bag facaden, brød man sig ikke om, men ud til gaden skulle der bygges i
grundmur, og der blev lagt vægt på flugtende tag- og cordongesimser samt en ens
artet vindueshøjde.

Bestræbelserne mod ensartethed gjorde de tidligste huse

til eksempler og det hører til bogens mange fortjenester, at den giver et så klart
billede af udgangspunktet. Ved hjælp af et detaljeret overslag bestemmes det,
hvad det har kostet at opføre et af Frederiksstadens gennemsnitlige borgerhuse,
og nogle bygningstegninger giver mulighed for at betragte disposition og an
vendelse.
Forfatteren lægger megen vægt på at understrege, hvorledes byggeriet blev
financieret, herunder både de meget betydelige udgifter kongen påtog sig, sta
den Københavns mere fedtede bidrag og endelig de enkelte bygherrers mulighe
der for at bestride bygningsudgifterne. M an læser med interesse og forfatteren
graver dybere ned i kvarteret ved en detaljeret gennemgang af grundejerne. Det
var naturligvis topembedsmænd og andet aristokrati som kunne binde an med
hjørnepalæerne, men straks ved borgerhusene opdager man, at Frederiksstadens
bygherrer repræsenterede langt flere sociale lag end man umiddelbart skulle tro.
Adskillige af de jævnere husejere gav afkald på selv at bebo de bedste rum, som
blev lejet ud til standspersoner.
Det påvises, at ialt 12 borgerhuse er projekteret under Eigtveds tilsyn og der
efter approberet af ham. Ved Eigtveds død i 1756 overtog Lauritz Thurah
ledelsen; og tog han lidt mere lemfældigt på det etablerede facadeskema, blev
det helt galt, da Nicolas-Henri Jardin i 1760 påtog sig ledelsen. M ed Det gule
Palæ præsenterer han et helt atypisk indslag i gadebilledet, og forfatteren har
valgt at afslutte sin fremstilling ved Thurahs død i 1760.
M an giver sig kun tøvende til at referere bogen, der rummer et mylder af
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detaljer i de klart disponerede kapitler. Forfatteren bevarer oversigten, pryder
og udvider sin fremstilling ved et rigt billedmateriale og afslutter med et katalog
over Frederiksstadens borgerhuse, der vil gøre bogen uundværlig for enhver,
der beskæftiger sig med Frederiksstaden.
Der er grund til at fremhæve, at bogen er den første i en skriftrække, som
Lokalhistorisk Afdeling ved Københavns Universitet har taget initiativet til. Det
er en bedrift af både forfatter og forlag at lægge ud med så solid en debut.
I Frederiksstaden har John Erichsen selv fastlagt sit emne og bevæger sig i
et grænseland mellem historie og arkitekturhistorie. Den uvante indfaldsvin
kel og mængden af oplysninger, der er resultat af forfatterens egne arkivstudier,
betyder at man ikke så let kigger ham i kortene. Det skulle heller ikke være
nødvendigt. John Erichsen er særdeles fortrolig med den eksisterende litteratur
om bydelen og mængden af nye og kontante oplysninger vil for fremtiden gøre
bogen til et af fundamenterne under den gevaldige og mere arkitekturhistoriske
overbygning. Men fremhæver man således både lærdom og grundighed, må det
erkendes, at de her har en bagside. Bogen kunne være mere fuldkommen i sin
evne til at kommunikere. Forfatteren gør selv opmærksom på at »Frederikssta
den« i hovedtrækkene er identisk med en historisk specialeafhandling. Selv uden
denne indrømmelse ville man have opdaget det. Enhver forfatter overvejer sit
publikum og det fremgår af bogen, at den især henvender sig til den oriente
rede og kyndige læser, der skal vurdere, om det går an som akademisk svende
stykke. Det resulterer i periodisk tomgang, når forfatteren skal demonstrere sine
evner for videnskabelig metode. Således tror man, at summen af overvejelser,
angående hvornår de to tidligst opførte bygninger i Frederiksstaden var helt
færdige, kunne koncentreres betydeligt (s. 49-51). Forfatteren lægger så megen
vægt på at være renlivet historiker i bogen, at han kun anvender klart dokumen
terede oplysninger og helt undlader at tage en stilistisk argumentation til hjælp.
Som fremstillingen er lagt an lader det sig gennemføre, men afslutningsvist be
væger han sig i et mere ekskursagtigt afsnit ind på diskussionen om mulige for
billeder for Amalienborg slotsplads. Der har været foreslået adskillige mulighe
der og forfatteren har grund til at indføre en hidtil overset mulighed. Det er
en ottekantet plads, der blev anlagt i Frederiksstadens berlinske parallel, som
for tydelighedens skyld også hed Friedrichstadt og var nogle år tidligere end den
danske.
M en forfatteren lader sine iagttagelser i stikken ved ikke at ville slutte læn
gere end de skrevne kilder giver ham dokumentation. Det er et lovligt knibsk
forhold til den stilkritiske metode, som ganske vist ikke er videre anerkendt af
historiere, men desuagtet har ført til mange resultater.
Skimter man specialets snærende krav i både sprog og holdning, lader man
sig alligevel imponere af denne ambitiøse debut. M an tror sig ved indledningen
af et videnskabeligt forfatterskab som vil bringe mange resultater.
H a n s E d v a r d N ø r r e g a a r d - N ie ls e n
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Slår man op i Nationalmuseets fortræffelige registrant over »Historiske huse
i det gamle København« står der otte knappe linjer om Nyhavn 67. Det med
deles at forhuset blev opført i 1737 for hørkræmmer Jens Sørensen Bøsholt og
oprindelig var i tre etager med en rund kvist over et fag. M an hører at det
i 1846 blev forhøjet med en etage og en fabriksetage af murermester Erlewein.
Det kræver talent at fylde så meget stof ind mellem de magre oplysninger,
at der ialt bliver en bog ud af det. M en det er netop den opgave Robert Ege
vang og Godfred Hartmann har påtaget sig og resultatet er »Et hus i Nyhavn«.
Strengt taget hører en omtale af bogen knapt nok hjemme indenfor et viden
skabeligt tidsskrifts rammer. Ganske vist har Robert Egevang været på jagt i
arkiverne og bagest meddeles der en fortegnelse over benyttede kilder. M en det
er ikke en bog at læse til eksamen efter. Den slags bliver der skrevet rigeligt
af og derfor kan der være grund til at fremhæve denne bog og også som type.
Den har et skelet af bygningshistoriske oplysninger og ejerforhold som strengt
taget ikke er særligt ophidsende, men så får den både krop og puls fra andre
kilder. Resultatet er en varm og levende skildring som registrerer et hus i dets
medgang og modgang, så man indser at nok er et hus noget der kan gøres op
i plan og opstalt, men dets karakter og væsen er noget mangeartet og sam
mensat.
Set fra et bygningshistorisk synspunkt er der ikke mere væsentligt at for
tælle om Nyhavn 67 end det der allerede er anført. Bygningen har ikke adskilt
sig alverden fra de ildebrandshuse som rejste sig overalt i København efter den
store brand i 1728. Det har været en variant af de typehuse som J. C. Krieger
gav tegning til, og senere ejere har ændret det efter øjeblikkelige behov. Den
historie lader sig hurtigt fortælle, men der kommer også mennesker på scenen
og fra husets vinduer følger man små og især store begivenheder i København.
De tidligste beboere lader sig ofte ikke identificere som meget mere end et
navn. Hørte man gerne om deres tilværelse og dens betingelser bliver man af
afvist i arkiverne som ikke gerne registrerer den anonyme jævnhed, men hellere
det berømte eller berygtede. Efterhånden som beboerne bliver mere markante
forøges mængden af oplysninger og de tager et helt spring i vejret da den dyg
tige og stræbsomme familie Wilder flytter ind. Slægten nåede fra solid velstand
til rigdom under Carl Wilder og sønnen Lars, der både havde værft og nagelsme
die på Christianshavn hvor familien fik en gade og en plads opkaldt efter sig.
Men henimod slutningen af det 18. århundrede begynder der at ske mere
bemærkelsesværdige ting i huset. Man er fremme i den florissante periode og
folk fik overskud til at dyrke både personlighed og følelsesliv. Stadsmægler Jo-
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han Buntzen der havde været ansat hos Carl Wilder overtog huset og drev sin
blomstrende forretning fra

det.

Buntzens ældste datter hed Thomasine

og

da hun nærmede sig den mandbare alder antog faderen den unge P. A. Heiberg
i sit brød. Heiberg førte firmaets udenlandske korrespondance, men han på
tog sig også at undervise Thomasine. Hun forelskede sig i ham, der netop havde
indledt sine polemiske og spydige udfald mod enevælden og dens embedsmænd.
Parret blev gift, og deres hjem et fristed, som samlede oprørske ånder i K ø 
benhavn, tog gæstfrit mod revolutionære fra Frankrig, og da C. F. Gyllenborg
der var blevet landsforvist fra Sverige for delagtighed i mordet på Gustaf III
kom til København, opsøgte han straks P. A. Heiberg. Hovedpersonerne er på
scenen og vores hus bliver vidne til et trekantsdrama som viser begavede men
nesker i følelsesmæssige konflikter. Heiberg var blevet landsforvist i 1800, han
rejste alene til Paris og en nat sidder Thomasine ved sit skrivebord. Brevet er
til den fjerne ægtemand i Paris, og fortæller at Thomasine har forelsket sig i G yl
lenborg. »Jeg agter dig, jeg beundrer dig i alle henseender, mit inderste ven
skab tilhører for evigt dig, men mit hjerte er en andens«
Thomasine var blevet gift som 17-årig, hun var sin mands kone og opdagede
først efterhånden at hun også var et selvstændigt menneske med følelser og
evner som hun ikke kunne realisere i ægteskabet med den stærke Heiberg. Når
hun før havde talt til ham om sin følelsesmæssige situation svarede han iskoldt:
»Gør i den henseende som om jeg ikke var til«. Det har hun gjort og sidder
nu og forklarer sig i nogle tøvende og skånsomme ord til ham der er i Paris.
Og det er til at lære af når den usentimentale Heiberg svarer tilbage: »Jeg
har aldrig følt jeg elskede dig så inderligt - så usigeligt - som i dette øjeblik,
da jeg svæver i den grusomste frygt for at tabe dig«.
Denne vurdering af bogen vælger med overlæg et af de dramatiske højde
punkter i husets historie. Det rummer ved selve sin indtrængende og indfødte
beskrivelse en sublimering af det der er hensigten. Huset er ikke så meget en
bygning, som et miljø om skiftende generationer. Som sådan får ethvert hus
en historie at fortælle og lad så være at denne indfaldsvinkel er blevet drevet
ud i sin karikatur af overskrifter som »Hvis disse mure kunne tale«. Resulta
tet vil altid bero på forfatterens talent og fra en mere videnskabelig position
kan man ikke lade være med at se fremstillingsformen i denne bog som en
frugtbar udfordring. Den gør det muligt at udstrække en lærdom som ellers kun
ville interessere 200 kommarettere til en langt større kreds.
Senere boede H. C. Andersen i Nyhavn 67 en række år. Digteren rejste me
get omkring og huset var især en station mellem de hyppige udenlandsrejser og
de mange herregårdsbesøg. Derfor lader det sig også vanskeligt afgøre hvad
han kan have skrevet i huset, men bogen viser ham i et par morsomme og
karakteristiske situationer.
Nyhavn 67 var ikke bare ramme om nogle fremtrædende kulturpersonlighe
der. Et stort afsnit handler om Buntzens anden datter Lise som sled i det for
at fortsætte faderens forretning sammen med sin noget drikfældige mand. Det
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gik langsomt, men sikkert mod bunden for dem. V i er i årene lige efter 1800,
og udviklingen var typisk for hele tilstanden i det København som man fra
husets vinduer kigger ud over. Der er udsigt til »Slaget på Rheden«, og det blev
alvorligere da englænderne i 1807 bombarderer København. En kontorist i hu
set deltog i livjægernes udfald fra Classens Have, og man er i ødelæggelsernes
centrum da en bombe faldt ned i huset og ødelagde øverste etage. Det hele var
ved at være forbi, da Frue Kirke blev ramt og tårnet styrtede sammen medens
sangværket, der var sat i bevægelse af varmen, for sidste gang spillede: »Hvo
ved, hvor nær mig er min ende«.
Forfatteren skitserer med øvet hånd en række situationsbilleder fra det K ø 
benhavn der lå omkring det hus vi kigger fra. Før Meldahl fik Gammelholm
bebygget kunne man fra Nyhavn 67 kigge over til Slotsholmen og her ser man
to gange Christiansborg blive opført og brænde. Der er ikke oplysninger som
vil overraske historikeren, arkitekturhistorikeren eller den litteraturstuderende,
men der bliver fortalt så den forudsætningsløse kan følge med fra først til
sidst. Det tørre stof begynder at vibrere når Hartmann fører det i pennen og
der bliver spillevende kulturhistorie ud af det. Skildringen kan være fin og ind
forstået, men den tager sig også råd til at være så vittig at man under gennem
læsningen generer sine omgivelser med at sidde og fnise.
Jeg synes det er et stykke begavet og velskrevet kulturhistorie.
H a n s E d v a r d N ø r r e g a a r d - N ie ls e n
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Nordsjælland er yndet stof. Når man har onde planer om at anlægge en luft
havn der, giver det anledning til ti gange så megen larm i pressen som når
man planerer en flyveplads et hvilket som helst andet sted nær danskeres boli
ger. Nordsjælland er toneangivende, her bor de rigtige folk, og det er blandt
andet dem der gør egnen til godt stof. Sådan har det været siden kongerne
begyndte at gennemtrække egnen med kongevejenes net, der skulle forbinde de
kongelige lystslotte.
Kun om og i Nordsjælland kunne udgives en bog i et udstyr som den forelig
gendes: Wasa kunsttrykpapir tungt af kridt, indbinding ved Jacob Badens eftf.,
overtrækspapir af Birgitte Cramer og fedt guldsnit. Det er både lækkert og be
hageligt. Den velbeslåede kommune må have spyttet godt i bøssen når al denne
herlighed kan sælges til en rimelig pris.
Om Søllerød findes en omfattende litteratur, det historisk-topografiske sei-
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skab har udgivet en fortjenstfuld bibliografi derover der alene er lige så stor som
»Dansk provinstopografi«. Nærværende bogs aspekt indgår i mange studier over
Nordsjællands topografi og dansk bygningskunst. En monografi har emnet ikke
tidligere påkaldt, måske med god grund. Denne bog kan ikke overbevise læseren
om

at

der

skulle

være

en

særskilt

søllerødsk

afart

af

bygningskunsten.

Det har næppe heller været hensigten, men hvad er den da? Med sine store
billeder og korte tekst kunne bogen være en slags katalog, men da den ikke
bringer et kort over kommunen og iøvrigt er for tung som companion-guide
har den ingen fremtid i den retning. Måske har udgiverne tænkt at udfylde et
såkaldt »hul« med denne publikation.
Bogen begynder med det længste kapitel, totrediedele af hele teksten, der om
handler den bygningskunst som ikke opførtes af kommunens beboere, d. v. s.
alle sommerbeboelserne for hovedstadens rige. Et kort kapitel vies de mere be
skedne anstrengelser de indfødte udviste på arkitekturens felt, og et lige så kort
kapitel omhandler moderne arkitektur hvor hjemstavnskriteriet ikke finder an
vendelse.
Teksten er en temmelig letflydende gennemgang af emnet, men desværre
krydret med for mange arkaiske vendinger fra paryktiden. Der er ikke gravet
mange nye oplysninger frem, men visse misforståelser som tidligere forfattere
har gjort sig skyldige i er fortjenstfuldt blevet rettet. Derfor er det ærgerligt
at ny fejl er kommet til, som når forfatteren gør sig til talsmand for at der
skulle have være lysthaver på begge sider af GI. Holtegård. Han bruger J. J.
Bruuns to prospekter som bevis herfor, men overser at de forestiller en og sam
me have set fra to sider.
Adskillige af denne egns mest betydningsfulde landsteder er opført af ube
kendte arkitekter, og i visse tilfælde som for eks. med Dronninggård, kunne det
have været på sin plads med en lidt mere indgående diskussion om hvem ar
kitekten kunne have været end blot et notat om at »i den forbindelse er Andreas
Kirkerups navn bragt frem«. På den baggrund virker det påfaldende at det
temmeligt ubetydelige Fredensdal vies en meget fyldig omtale. A f denne bygning
bringes iøvrigt grundplaner, noget man kunne have ønsket sig af alle de gengivne
bygninger, da man først rigtigt forstår et hus når man kender planen. Da der
overfor billederne i bogen er oceaner af hvidt papir ville det have været nær
liggende at udfylde disse parceller med grundplaner.
Der bringes mange udmærkede billeder i denne bog. Især glæder man sig over
den anonyme arkitektur, selv om en overrestaureret pastiche som Rygård re
præsenteres rigeligt på billedsiderne. Der er fyldt så mange prægtige billeder i
bogen, at nogen af bygningerne slet ikke opnår omtale i teksten. Det er lidt
ulogisk, for det placerer bogen i kategorien »billedbog« uagtet den øvrige tekst
ikke fuldt ud befæster dette indtryk.
Den moderne arkitektur står ikke forfatterens hjerte nær. Det mærkes på ud
valget og på den overordentlig kortfattede omtale de ny bygninger får. N u skal
det gerne indrømmes at Søllerød ikke er overfyldt med vor tids mesterværker,
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men det står ikke så slet til som bogen antyder. Mange af de afbildede bygnin
ger kan ikke omtvistes. Det gælder for eks. Arne Jacobsens, Utzons, Suensons,
Koppels, Iversens og Plums m. fl. men der er rigtignok også nittere.
Når forfatteren bryder ud i jubel over en flov, halvmondæn fidus som A lf
Refers hus bliver man betænkelig ved hans jugement. Det er faktisk det eneste
af de moderne huse som opnår en fyldig omtale i teksten - og hvilken omtale.
Denne uligevægt kan belyses ved at det gamle som sagt temmelig ubetydelige
Fredensdal får syv sider med tekst og billeder, medens Søllerød Park kla
res med et aldeles ukarakteristisk billede og nogle få linier.
Da de bedste af vor tids arkitekter utvivlsomt er langt bedre end fortidens
koryfæer er det lidt utilfredsstillende at bogen afsluttes med denne magre og
uengagerede

gennemgang af

deres værker,

dette så meget mere

som

den

gamle arkitektur er behandlet masser af gange før, medens den ny her for før
ste gang kunne have været præsenteret fyldigt.
Hakon Lund

Bregentved og Moltkeslægten
A R N E M A J V A N G : B R E G E N T V E D . H A S L E V O G F R E R S L E V SO G N ES
H IS T O R IE 2. E g e t fo r la g , H a s le v 19 7 2 . 3 4 8 s. Illu s tre re t. I n d b . 5 0 k r.
Forfatteren, der er sognepræst i Dalby, udgav i 1960-ernes begyndelse sit eget
og Tureby sognes historie i tre bind. Den foreliggende bog udgør bind 2 af et
planlagt trebindsværk om Haslev og Frerslev. Bogen er rigt illustreret, men sav
ner ofte angivelse af billedernes opholdssted - måske tør man formode, at dette
er Bregentved godsarkiv, hvortil forfatteren har haft adgang. Et noteapparat fin
des ikke, og det er derfor vanskeligt at kontrollere de mange detaillerede op
lysninger, ligesom det sjældent fremgår, hvorfra de lange og hyppige citater
er hentet. Det er en god idé at bringe en ordliste bag i bogen, men så skal dens
definitioner også være nøjagtige og entydige. A f »udenværker« findes endvidere
en fortegnelse over benyttede arkivalier samt en litteraturliste, der mangler tryk
keår.
Bregentved er og har længe været et af Danmarks anseligste godskomplekser,
og da det tillige har været i flere betydningsfulde statsmænds eje, kan en frem
stilling af godsets historie påkalde en interesse, som strækker sig langt ud over
det rent lokale. Her kan man forvente at finde værdifuldt stof til vort lands
agrar-, bygnings-, kultur- og personalhistorie.
Forfatteren gør i forordet opmærksom på, at han hovedsageligt har interesse
ret sig for Bregentved i Mokkernes tid, dvs. siden 1746. Dette begrundes med
kildesituationen, idet det på Bregentved beroende arkiv rummer talløse kilder til
belysning af godsets historie, hvilket bogen tydeligt demonstrerer. Op til det 18.
århundredes begyndelse er fremstillingen ret summarisk og især koncentreret om
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det personalhistoriske. Fra 1718 til 1730 var Bregentved i kongeligt eje som ryt
tergods, men så solgtes det til krigsminister Povl Vendelbo Løvenørn, som mo
derniserede hovedbygningerne og indrettede det endnu eksisterende overdådige
kapel. Da Frederik V besteg tronen, skænkede han godset til sin ven, overhof
marskal Adam Gottlob Moltke, i hvis slægt det stadig befinder sig. Bogens ho
vedafsnit er netop kapitlet om A. G. Moltke, der forøgede godsmængden og op
rettede et lensgrevskab. Omkring hovedbygningerne udlagdes parterre-bede og
vidtstrakte alléer og parken forsynedes med talrige skulpturer, mens hofbyg
mester Nicolai Eigtved opførte en ny østfløj. Bygningshistorisk er såvel rytter
godsperioden som Løvenørns og A. G. Moltkes ejertid af den største interesse,
og forfatteren har da også viet sidstnævnte et særligt afsnit. Fremstillingen er
imidlertid temmelig forkludret, hvilket er dobbelt beklageligt, da der fra 1970
foreligger en banebrydende afhandling, som udførligt gør rede for dette emne
(Hakon Lund: Niels Eigtved als Herrenhofarchitekt. Hafnia Copenhagen Pa
pers in the History of Art).
Bregentveds historie skrider kronologisk frem ejer for ejer; en kolossal mæng
de enkeltheder hober sig op - alt er taget med, stort og småt mellem hinanden
med tendens til at prise de skiftende ejere for deres utallige dyder - det bliver
nærmest en glorificering af slægten Moltke. Iblandt mylderet af detailler (hvori
blandt meget almindelig tilgængeligt stof) er der imidlertid også enkeltheder,
som bidrager til at give lokalkolorit, og der gemmer sig ikke så få morsomme
oplysninger af kulturhistorisk art. Det samme gælder det værdifulde billedma
teriale, hvoraf nogle ældre fotografier er talende vidnesbyrd om det liv, der
udspandt sig på et af Danmarks rigeste godser, som næsten gjorde det ud for et
lille fyrstendømme.
Forfatteren har utvivlsomt lagt et vældigt arbejde i indsamlingen af de mange
data, som både er hentet i litteraturen og i arkiverne, men man savner unægte
lig en sortering og en mere skærpet sans for det væsentlige. Den, der vil studere
Bregentved i videste forstand, kan nok finde et og andet i bogen, men han vil
fortsat være bedst tjent med de betydelige bidrag til godsets og dets beboeres
historie, som findes spredt i tidsskrifter samt oversigts- og opslagsværker.
J o h n E r ic h s e n

Ny købstadshistorie
B Y E N , L A N D E T O G H A V E T . N e x ø o g O m e g n s h is to rie . B d . 1 - tid e n in d 
t il

ca.

18 0 0 .

[A f

A . Jensen

og Jø rn

K lin d t ]

Udg.

af

B o r n h o lm s

h is to ris k e

S a m fu n d , N e x ø 1 9 7 1 . 1 9 9 s. III. 4 0 k r.

I 1946 udsendte forstander A. Jensen en kortfattet skildring af Nexøs historie eller rettere forhistorie - frem til 1346. Det år nævnes byen første gang i en
skriftlig kilde, nemlig Nexøs birkeret. Denne skildring er nu genudgivet og fort-

419

A n m e ld e ls e r

sat af A. Jensens søn, civilingeniør Jørn Klindt, der skriver om byen historie til
1800. Et følgende bind vil behandle den nyere tid.
Jørn Klindt har ikke haft nogen nem opgave. M an ved ikke så forfærdelig
meget om Nexøs historie i ældre tid, og det har præget bogens disposition. For
fatteren har derfor fået den gode idé at tage sit udgangspunkt i birkeretten fra
1346. Han giver en fyldig gennemgang af de mange lovbestemmelser, som har
dannet baggrund for, og ramme om, byens liv i de følgende århundreder. Et
mindre afsnit anfører konkrete exempler på retssager, og der gives en skildring
af byens vedtægter fra 1699. Resten af bogen, d. v. s. 2/3 af teksten, giver så fire
længdesnit af byens historie 1346-1800: Byen og landet (26 sider), Næring og
Bjæring (22 s.), Krig (38 s.) og Dagliglivet (36 s.). I et kort tillæg er der fortegn
else over nogle embedsmænd, kilder samt noter.
Denne måde at disponere stoffet på, giver let læseren en fornemmelse af at væ
re på en rutschetur op og ned gennem århundrederne. Det er svært at få en klar
fornemmelse af de skiftende tider og af den udvikling som vel har fundet sted
også i Neksø og m e d byens indbyggere i disse 450 år. Men det skal indrømmes
at forfatteren skriver godt. Det lykkes ham at kamouflere de mange huller der
unægtelig er i vor viden om byens historie, og den viden der serveres danner
i mange henseender en tiltalende mosaik. Forfatteren tager imidlertid lovlig me
get for givet. Det er ikke alle læsere - vel heller ikke alle læsere i Nexø - der
har Bornholms historie present. Som øens og byens herrer optræder på skift
konge og ærkebisp, svenskere, danskere og lybækkere, uden at man får at vide
hvorfor og hvordan de afløser hinanden. Også på andre punkter bliver læseren
ladt i stikken. M an skal helst være godt kendt med byens og egnens topografi
for at få det fulde udbytte af texten. N år det for exempel hedder, at der har
været bopladser mellem sprøjtehuset og Ferskesø, ville det være rart med et kort.
Men dem er der ikke mange af i bogen. Et par skitser viser skanserne langs
kysten og antyder havnens udvikling, men af egentlige bykort er der kun Resens
fra 1648. M an savner stærkt et mere moderne kort til støtte for læsningen.
Et sådant kort -

med en korrekt gengivelse af gadeforløbet og helst også

med matrikelgrænser -

kunne måske have inspireret

forfatteren til

at be

handle et tema som nu mangler: det gamle gadenet som kilde til byens oprindel
se og udvikling. A f kort findes iøvrigt kun et over byen og dens nærmeste om
egn, det har hverken målestok eller signaturforklaring.
Bogen fremtræder meget smukt med mange gode illustrationer og en bred
margen som er udnyttet på en opfindsom måde. Her er således anbragt mindre
illustrationer, forstørrede udsnit af billeder, skitser og gengivelser af kilder. Det
sidste giver læseren en mulighed for at korrigere forfatteren. Side 151 har tex
ten »Thi dersom Bornholm ikke kommer under Danmarks trone«, mens kilden
i margenen har »Thi dersom Borringholm igien kommer under . . .« Værre er
det dog side 170, hvor der står »Hvis man kun skulle rette sig efter de beva
rede oplysninger om livet i byen måtte man tro, at forbudt elskov og s la g s m å l
var det meste«. Men margenen citerer Thura: »Indbrud, Tyverie, M ord og des-
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lige grove Misgierninger kan fast ikke mindes at være skeet eller foregaaet
paa Landet; Ligesom Overlast, Slagsmaale af Betydenhed, meget sielden høres.«
og Urne citeres for en bemærkning om at Nexø-boerne var af en »stærk og
munter natur, belevne, omgængelige, vittige og manerlige«.
Lignende anmærkninger kan gøres her og der: den dømmende og udøvende
magt blev ikke delt 1848, men 1919, slægten U hedder U f (der er ikke tale
om en trykfejl), navneexemplerne der skal vise tysk indvandring er ikke alle hel
dige, tallet 84 i byseglet hidrører ikke fra reviderede købstadsrettigheder 1584,
men fra kongehyldingen samme år, det ældste exemplar af birkeretten synes at
ligge både i rigsarkivet og Det kgl. Bibliotek (det sidste sted er det rigtige) og
fortegnelsen over byfogeder kunne have fået et supplement og adskillige rettel
ser blot ved et opslag i den duplikerede registratur over Bornholmske Retsbe
tjente.
Flere steder undrer man sig over at forfatteren har antydet interessante te
maer uden dog at følge dem op. I slutningen af 1700-tallet begynder man at
exportere fisk fra Nexø til København, men man får intet at vide om omfan
get af denne handel eller om det var købmænd eller fiskere der stod for den.
Det oplyses at byens handelsflåde bestod af 21 skibe i 1806, men ikke hvor
store skibene var eller hvem der ejede dem. Man savner også oplysningen fra
Danske Atlas 1774, at der dengang var 16 fartøjer i byen. Husene og bygge
skikken er næsten slet ikke berørt - deres antal, alder, størrelse, værdi, ejere og heller ikke Nexøs skiftende indbyggertal har interesseret forfatteren meget.
Der er blot snust til kirkebogen, men alt hvad den kan oplyse om navneskik,
levealder, dødsårsager, ægteskabshyppighed og -alder, ind- og udvandring mang
ler. Kapitlet med den lovende overskrift »slægterne blandes« er kun blevet et
tilløb; der kunne være hentet langt mere i kirkebøgerne.
Alle disse ting hænger nok sammen med et forhold som er helt afgørende
for bogens indhold og opbygning. Bortset fra nogle kilder på rigsarkivet, byg
ger forfatteren på trykte kilder; han har ikke udnyttet det stof der findes på
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Det skal medgives,
at Nexø bys arkiv er særdeles beskedent af omfang, men der kan i landsarkivet
findes adskillige andre kilder til Nexøs historie. I byfogedarkivet findes således
juristprotokoller, politiprotokoller, skøde-, og panteprotokoller, auktionsprotokol
ler og regnskaber. I stiftamtsarkivet findes adskillige interessante indberetnin
ger fra Nexø, byarkivet har borgerskabsprotokol, kæmnerregnskabsbog og by
regnskaber og der kunne være fundet både korrespondancesager og regnskaber
i såvel stiftsøvrigheds- som bispearkiv.
Selv om forfatteren ikke har villet styrte sig ud i alt dette, så findes der dog
nogle ganske få, men centrale kilder, som uden alt for stort besvær kunne have
givet en mængde væsentlige og interessante oplysninger. Det er allerede antydet
hvad kirkebogen kunne være brugt til. Dertil kan føjes mandtaller og skattelig
ninger (fra 1743), borgerskabsprotokol med oplysning om de enkelte borge
res næring (fra 1753) og brandtaxationerne fra 1761, hvor der for hvert af byens
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huse oplyses ejer, beboer, taxationssum og en kort beskrivelse af huset. A lt
dette savnes nu. Og det er næsten ubegribeligt at forfatteren har kunnet nære
sig for at kigge aldrig så lidt i skifteprotokollen (fra 1743). Exempler på hvad
disse kilder kan anvendes til er leveret af mange, jeg skal blot henvise til bd. 1
af Sæbys historie. Her har Paul G. Ørberg haft en opgave der på mange måder
minder om Jørn Klindts, men takket være udnyttelsen af arkivalierne har han
kunnet løse den på en helt anden måde.
Det er synd at den så velskrivende forfatter har afstået fra at benytte de væ
sentligste utrykte kilder (uden at gøre opmærksom herpå i forordet). Derved er
hans værk - trods dets mange charmerende egenskaber - ikke blevet så interes
sant og afrundet som man forventer det af en byhistorie. Forhåbentlig kommer
bd. 2 til at bygge på landsarkivets kilder.
K n u d P ra n g e

En nordjysk købstad gennem 150 år
BEN T HANSEN:

F R E D E R IK S H A V N

I S T IL S T A N D

OG

FREM G ANG

1818-1968. U d g iv e t a f F r e d e r ik s h a v n k o m m u n e 1 9 6 8 . 3 5 5 s id e r. III. 4 6 k r.
I 1968 kunne Frederikshavn fejre 150-års jubilæum. Det var et udmærket ini
tiativ af byrådet at fejre begivenheden med at udsende et virkelig lødigt og sta
teligt værk om byens historie. Det er godt også af den grund, at vi som be
kendt ikke er forvænt med velfunderede nyere købstadshistorier; alt for ofte
er især de sidste hundrede år blevet stedmoderligt behandlet.
Frederikshavn har en fortid som Fladstrand, men det behandles her natur
ligt nok ganske kortfattet (for resten er det ikke nogen uinteressant epoke).
Første hovedafsnit hedder »En småstad i stilstand 1818-1870«. Karakteristik
ken går an, når den sættes i forhold til den efterfølgende periode, men torne
rosesøvn var der ikke tale om; f. eks. mere end tredobledes befolkningstallet
1801-70. Havnen var fra første færd afgørende for byens udvikling; det var med
god ret, den indgik i bynavnet i 1818 (man kan bare undre sig over, at det
navn ikke var beslaglagt længe før!) Forøvrigt var det temmelig tilfældigt,
nærmest på grund af byens fattigdom, at havnen blev - og er - en statshavn.
V i får en god redegørelse for skibsfarten og det primitive fiskeri, for det øvri
ge erhvervsliv, specielt den købmandsoverklasse, som var så kendetegnende for
den gamle provinsby. I afsnittet om byens styre er det interessant at lægge mær
ke til, i hvor høj grad man gjorde brug af det »direkte folkestyre« i form af
de såkaldte rådstuemøder.
Andet hovedafsnit kaldes »En gennembrudstid 1870-1914«, og det tør siges
at være med god ret. Langt om længe kom jernbanen i 1871 til Frederikshavn
og knyttede forbindelseslinjerne over sø og land sammen. For få byer blev det
27

F o rtid og nutid
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af så afgørende betydning som for Frederikshavn. Da der yderligere gennem
førtes en omfattende udbygning af havnen 1882-95, som gjorde den til en stor
havn, fulgte der en eksplosiv udvikling i handelen, skibsfarten og måske aller
mest fiskeriet. V i hører om kuttere på havfiskeri, snurrevod, motorspil, den nye
erhvervsgruppe fiskeeksportørerne og fiskeskipperskolen fra 1898. De to tiår
1870-90 betød også en formelig befolkningseksplosion. Det er i denne periode,
man kunne fristes til at kalde Frederikshavn for et nordjysk Esbjerg. I handels
livet spillede firmaet Cloos og Co., far og søn, en enorm rolle, ikke blot for Fre
derikshavn, men for hele Vendsyssel. Det er unægtelig en talende sammenlig
ning, når det oplyses, at firmaets regnskab i 1882 balancerede med 400.000
kroner, ca. ti gange så meget som kommuneregnskabet. 1890-erne blev en gen
nembrudstid for den nye industri, det vil for Frederikshavns vedkommende sige
skibsindustrien, værfter og motorfabrik (Houmøller).
De politiske, sociale og kulturelle følger af denne voldsomme udvikling be
handles indgående i en række kapitler; her som overalt i bogen er det en afgjort
styrke, at de lokale foreteelser sættes i relation til samfundsudviklingen i bred
almindelighed. Hvor skarpt det politiske skel mellem land og by var, viser stem
metallene fra valget i 1879, hvor der i købstaden var siger og skriver 4 venstrestemmer, resten var højre. Regulær socialistisk agitation forekom faktisk så tid
ligt som i 1875, men først op i mod århundredskiftet kom socialdemokratiets
fremgang, som førte til, at partiet endnu før Første Verdenskrig besatte lige så
mange pladser i byrådet som højre.
M en selvfølgelig hører vi også om meget andet end økonomi og politik. Om
brolægning og kloakering, om elektricitetsværk o. s. v., sygehus, skole- og kirke
byggeri, teaterliv og biografer. En købstad er jo et alsidigt foretagende.
Bogens sidste fortællende afsnit handler om »De jævne år 1914-1945«. Med
i billedet kom nu krise og arbejdsløshed, forfatteren anvender med fordel bl. a.
maskinarbejder Winther Sørensens overordentlig interessante erindringer. Stort
set er udviklingsmønsteret som i andre provinsbyer; en undtagelse er det lille
naturgaseventyr, som virkelig var en hjælp under den tids energikrise. Den ob
ligatoriske lokale politiske kamp mellem konservative og socialdemokrater endte
i 1937 med, at socialdemokraterne erobrede byrådsflertallet.
Sidste kapitel behandler besættelsestiden meget kortfattet. Frederikshavns over
ordentlig store strategiske betydning - forbindelsen til Norge — gjorde, at den
blev meget stærkt præget af tysk militær, efterhånden en veritabel fæstning. Når
sabotage o. lign. imod besættelsens slutning kun spillede en beskeden rolle,
skyldtes det et bevidst ønske om ikke at risikere forstyrrelse af de vigtige flygt
ningeruter til Sverige.
M ed 4. maj 1945 slutter bogen reelt. Sidste afsnit - Det moderne Frederiks
havn 1945-1968 - bringer blot en broget buket af små og store begivenheder
kronologisk i oversigtsform. Det er nu at slippe for let om ved det. Danmarks
historien eller verdenshistorien standser dog ikke med Anden Verdenskrigs af
slutning. Det gør en købstads historie heller ikke. Det ville udmærket kunne
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lade sig gøre at trække vigtige og interessante linjer i de næste 25 år af Fre
derikshavns historie. M an kan gætte på, at det er arbejdsgiveren - byrådet - der
har ønsket det sådan for ikke at løbe nogen risiko for at træde nulevende over
tæerne. Men det bliver en alt for tynd afslutning. Bogen, der ellers bringer nok
af tabeller, fører ikke engang statistikkerne ajour.
Frederikshavnshistorien er et godt og solidt stykke arbejde. Det kommer og
så frem ved en gennemgang af kildefortegnelsen og det udførlige noteapparat.
Det store arkivalske stof er godt udnyttet, det gælder særlig materialet i det
nørrejyske landsarkiv, i mindre grad Rigsarkivet, hvor der i centraladministra
tionens arkiver vil være mere at hente. Men man undrer sig over, så lidt
stof, der er fremdraget i de nuværende arkiver i Frederikshavn, bl. a. synes
byrådets forhandlingsprotokol for de sidste årtier ikke benyttet. Der savnes iøvrigt oplysning om forholdet til oplandskommunerne og nabokøbstæderne Skagen,
Hjørring og Sæby; i den henseende virker fremstillingen lidt for isoleret, mens
der som allerede nævnt ellers nok er perspektiv i bogen. Sprogbehandlingen er
sober og saglig, men jeg vil ikke sige engagerende. Billedstoffet er virkelig im
ponerende, vel noget nær det bedste, der er set i en købstadhistorie, men billedreproduktionen er ikke altid lige god.
P a u l G . Ø rb e rg

Købstadens dagligliv i nyere tid
V E R N E R B R U H N : E S B JE R G - B Y O G B O R G E R . D A G L I G L I V V E D Å R 
H U N D R E D S K IF T E T

OG

I T R E D IV E R N E .

U d g iv e t

af

E s b je r g

og

Om

egns S p arek asse. I k o m m is s io n h o s E n g e r s H a n s e n s B o g h a n d e l. E s b je r g 19 7 2 .
2 7 7 s. In d b . 3 8 ,5 0 k r.

Et jubilæumsskrift var i gamle dage et historisk arbejde om en virksomhed, en
institution eller en by, som fyldte et rundt år. Jubilarens liv fra tilblivelsen til
det runde år blev skildret i tekst og billeder, biografier og statistik. Mange af disse
jubilæumsskrifter var gode og nyttige arbejder, men de var ofte kun af lokal
interesse, og den omstændighed, at jubilaren selv foranstaltede udgivelsen af skrif
tet, kunne ikke undgå at lægge visse bånd på forfatteren.
I de senere år er en ny slags jubilæumsskrifter opstået: De handler om no
get andet end jubilaren. Diskret oplyses det, hvilken anledning der er til skriftet,
emnet for bogen kan ligge fjernt fra jubilaren. På denne måde er der fremkommet
mange gode arbejder inden for historie, økonomi, kunst. Bogen, der skal omtales
her, er udgivet af Esbjerg og Omegns Sparekasse i anledning af 100-års jubi
læet i 1972, og forfatteren er seminarieadjunkt Verner Bruhn, der har skrevet
en del Esbjerg lokalhistorie, bl. a. om centralbiblioteket.
Titel og undertitel er dækkende for indholdet. Bogen rummer 100 sider om
27*
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Esbjerg omkring 1900 og 120 sider om byen i 1930-erne. Om pionerårene, åre
ne mellem de to skildrede perioder og årene fra 1940 til idag er der ialt ca.
30 sider. Rosendahls Bogtrykkeri i Esbjerg har sørget for, at papir, tryk og ind
binding er i fineste kvalitet. Det kvadratiske format giver ideelle muligheder
for illustrationer i de rigtige størrelser, og illustrationer er der mange af: Alle
venstresider består af billeder af eksteriører, interiører, personer og arkivali
er, og billedmaterialet er nyt og vel tilrettelagt. Højresiderne består af 2/3 tekst,
og den brede margen har tekster, som hjælper ved orienteringen.
Verner Bruhn har benyttet arkivalier fra fagforeninger, vælgerforeninger og
private personer, han har fået mundtlige oplysninger og har studeret de lokale
aviser flittigt. Størstedelen af de utrykte kilder findes i Esbjerg byhistoriske arkiv,
som er et af de bedst udstyrede lokalhistoriske arkiver i landet, og bogen er et
bevis på den nytte, et sådant arkiv kan yde en historiker.
Bogen er »social historie« i betydningen skildring af levevilkår. Byens udvik
ling er blot skitseret, institutionerne præsenteres kun kort, formålet er hele ti
den at give et billede af de mennesker, der fyldte dem. Og disse mennesker
er ikke de kendte ansigter, men de mange anonyme: En tømrersvend, en hus
assistent, en overlærer, en repræsentant i bygningsmaterialer, en ugift arbejdsløs.
Der tegnes dog enkelte portrætter. Redaktør J. P. Sundbo, Socialdemokraten, der
virkede i byen fra 1S9S til sin død i 1928: Glødende socialist, antimilitarist,
ateist og fremskridtstroende. Og landsretssagfører A. C. Krebs: En usædvanlig
kombination af en konservativ og en grundtvigianer, virksom i kommunalpolitik
og som formand for det selvejende centralbibliotek i en menneskealder indtil
sin død i 1963, først og sidst frisindet i alle åndelige spørgsmål. Der er også træf
fende karakteristikker af bybilleder i denne stilforvirringens by, f. eks. denne
tekst til et billede af byens to vandtårne: »Mindre end et tiår skiller Esbjergs
to karakteristiske vandtårne fra hinanden; det »gamle« tårn på Baunhøj er
bygget i 1896, og det »nye« på Nygårdsvej er opført 1903-04. På en måde ud
trykker de to bygninger to strømninger i byen, som bestandig præger den; den
ene et forsøg på at skabe en fortid, der ikke er til stede, og som derfor må er
stattes med romantik og drømmeri; den anden en begejstring for og en hyldest
til den moderne teknik. Det ene tårn er forloren gotik med skydeskår og betyd
ningsløse småtårne, det andet dristigt i teknik, køligt i sit materiale og beregnet
til brug«.
Forfatteren har en særlig interesse for sociale spørgsmål i snævrere forstand:
Arbejdere, tyende, småfunktionærer, deres lønninger, arbejdsforhold og boliger.
Der gives et originalt og spændende bidrag til forløbet af sømandsstrejken i
1934. Også kulturlivet dækkes fyldigt: Bibliotek, skoler, dagblade. Mindre står
der om det kirkelige og religiøse liv; missionen havde fortjent mere omtale, så
stærk som den var. Fraværet af et talstærkt borgerskab baseret på penge eller
embeder er karakteristisk for Esbjerg i ældre tid, og dette forhold burde have
været fremhævet stærkere. Borgerskab og arbejdsgivere står svagt i bogen, men
dem er der selvfølgelig skrevet så meget om andre steder.
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I det hele taget søger forfatteren det typiske, ikke det særprægede. Han er
mere sociologisk end historisk orienteret, selv om metoderne er de prøvede hi
storiske og statistiske. Derved hæver bogen sig ofte over det lokale og bliver
til tidsbilleder. Nuvel, Esbjerg er vel ikke noget enestående, de fleste træk i by
ens sociale udvikling kan genfindes i andre byer. For den, der søger materiale til
livet i en voksende dansk købstad i de sidste menneskealdre, er der meget at
hente i bogen. For den, der studerer Esbjerg alene, er bogen utilstrækkelig, men
lægges den ved siden af de eksisterende skildringer - og der er allerede mange
af den unge by - ses det, at den udvider vor viden og forståelse på værdifuld
måde.
S ig u r d R a m b u s c h

Kortlægning af et slumkvarter
S V E N B. EK: N Ö D E N I L U N D . E n
F o lk liv s a r k iv e t i L u n d

nr. 11. L u n d

e t n o lo g is k

sta d sstu d ie .

S k r if t e r

frå n

19 71 . 2 3 7 s id e r. 111., k o r t o g b ila g . E n 

g e ls k resu m é. 2 9 sv. kr.

Lederen af Landskrona museum, dr. Sven B. Ek, fremlægger i denne bog resul
taterne af en historisk og etnologisk undersøgelse af slumkvarteret »Nøden« i
Lund. Tidsmæssigt spænder den over perioden ca. 1875-1920, idet det etnologi
ske interviewmateriale dog kun omfatter tiden 1890-1920. En af bevæggrun
dene til at foretage undersøgelsen var, at man ville forsøge at sammenligne det
historiske kildemateriale med det etnologiske, at stille - i denne sammenhæng
- objektive oplysninger over for subjektive vurderinger for at prøve de to k il
degrupper mod hinanden.
Bogen består af 18 kapitler, hvoraf de 5-6 første behandler områdets histo
riske udvikling og det ydre miljø, mens resten hovedsagelig bygger på etnologiske
optegnelser. Der indledes med en række meddelercitater, der karakteriserer N ø 
den som et socialt lavtstående område, hvis beboere agtedes ringere end Lunds
øvrige befolkning. Det var undersøgelsens hovedopgave at klarlægge baggrun
den for den negative holdning og at stille den op mod virkeligheden. Forfatte
ren fremhæver, at det for at kunne gennemføre en sådan analyse er nødvendigt
at fremdrage de fundamentale træk i undersøgelsesområdets miljø og struktur,
og at man må have et indgående kendskab til områdets historiske udvikling for
at kunne vurdere oplysningerne rigtigt.
I de følgende kapitler opridses kvarterets udvikling. Indtil midten af forrige
århundrede var der kun spredt bebyggelse i området. Størstedelen henlå som
marker, men med den stigende tilvandring fra landdistrikterne fra 1850-erne
blev der et voldsomt behov for boliger, og byggespekulanterne fik rige udfoldel
sesmuligheder. Den almindelige opfattelse blandt de adspurgte Nødenbeboere
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var da også, at det var en af byens matadorer, der havde ladet de fleste af husene
i Nöden opføre. Undersøger man de offentlige arkiver for at finde frem til byg
herrerne, viser det sig imidlertid, at den formodede spekulant slet ikke har haft
med byggeriet at gøre, mens derimod adskillige arbejdere optrådte som bygherrer.
En del af byggearbejderne gik i kompagni om at opføre huse med videresalg
for øje og rangerede dermed på linie med tidens spekulanter. Her korrigeres
traditionsmaterialet således af de historiske kilder.
I 3. kapitel fortælles om beboernes herkomst og aldersfordeling samt om
flyttefrekvensen. Oplysningerne herom er uddraget af kirkebøgerne ved s a m p lin g
inden for tre forskellige tidsafsnit, årene 1875-1882, 1892-1898 og 1914-1919.
I 4. og 5. kapitel redegøres for de geografiske forhold med oplysninger om
områdets placering i byen, om bebyggelsen, gader, trafikforbindelser og erhvervs
muligheder. Den vigtigste kilde til disse afsnit er vejviseren 1913-14, en kilde,
som forfatteren dog tager forbehold overfor. I 6. kapitel om arbejdsforholdene
og familiernes økonomi bruges oplysninger både fra interviewmaterialet og ud
drag af det offentliges arkiver, en fremgangsmåde, der i resten af bogen i høj
grad anvendes som en afprøvning af optegnelsernes kildeværdi.
I de følgende kapitler undersøges de forestillinger udenforstående havde om
Nöden og dens beboere. Derpå behandles den sociale lagdeling, familiestruktu
ren, naboskab og åndelige bevægelser, og i de sidste fire kapitler beskrives jø
dernes stilling i denne Sveriges eneste ghetto. Jøderne i Nöden udgjorde en fast
afgrænset gruppe, som adskilte sig klart fra områdets andre, mere diffuse grup
pedannelser.
Afvejningen af et interviewmateriales udsagn mod andre kilders oplysninger er
foretaget af andre før, f. eks. af Edvard Bull i hans bog »Arbeidermiljø« fra
1958. Der er således intet nyt i den her anvendte undersøgelsesmetode, men
den intensitet, hvormed det indsamlede materiale er udnyttet, er betydeligt stør
re. Det må have været meget vanskeligt at få oversigt over det store og uensar
tede materiale, og at få de mange udsagn gjort sammenlignelige. Herfra og til
at omforme stoffet til en nogenlunde læselig fremstilling er der yderligere et
langt skridt. Helt er det da heller ikke lykkedes, hvad forfatteren også selv ind
rømmer. T il trods for at han stort set optræder varsomt i sin behandling af kil
derne, er han dog her og der faldet for fristelsen til at fortolke dem ud over,
hvad de kan bære.
Det er således betænkeligt, at antallet af interviewede er så lille i forhold til
det samlede beboerantal. A f bilag 1 fremgår, at meddelernes antal ligger om
kring 50. Det engelske resumé nævner tallet ca. 100, og da man ingen steder
får nøjagtige oplysninger om antallet, må man vel gå ud fra, at tallet ligger et
sted her imellem. M ed noget besvær kan man af teksten uddrage, at Nödens
samlede indbyggerantal har svinget mellem 981 og 666 i det tidsafsnit, undersø
gelsen omfatter. Det er på grundlag af de her nævnte tal, at slutningerne dra
ges. Hertil kommer yderligere, at man må regne med, at kun et fåtal af med
delerne har besvaret samtlige spørgsmål. Det viser sig f. eks. i afsnittet om religi-
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øsitet. Heri beskrives det mønster, som beboerne følger på dette område, og til
afsnittet hører et bilag, hvori de forskellige udsagn er rubriceret. Dette bilag viser,
at de generelle slutninger drages på grundlag af kun 28 meddelere. Forfatteren
forsvarer denne fremgangsmåde med at indstillingen i en del tilfælde er så en
stemmig, at man tør vove at tolke den som værende retningsgivende for flertallets opfattelse, men en så lille gruppe kan ikke - uanset dens enstemmighed anses for at være repræsentativ, og de ræsonnementer, der opbygges på dens
udsagn, er ikke holdbare. Selv om man havde oplysninger fra samtlige 50100 meddelere, kunne man alligevel ikke tillade sig at slutte generelt. Andet
steds fremhæves det, at meddelernes oplysninger viser tendenser i beboernes
holdning, men med så få udsagn kan de lige så godt vise helt tilfældige smågrup
pers indstilling.
På side 136 og 168 foretages e silentio-slutninger. I det ene tilfælde sker
det i forbindelse med en udredning af de sociale spændinger med den begrun
delse, at hvis der havde været nogen form for sociale spændinger, ville medde
lerne nok snarere have overdrevet dem end undladt at omtale dem. Det kan ikke
undre, at konklusionen på dette grundlag er, at Nödens beboere skulle have været
helt fri for at føle social indignation over for andre grupper.
Spørgsmålet om udsagnenes troværdighed er kun i ringe omfang taget op til
diskussion i bogen. Hvordan har man sikkerhed for, at meddelerne er typiske
for gruppen? Har deres etiske holdning til de omhandlede spørgsmål undergået
ændringer fra dengang til nu? Hvordan sikrer man sig imod, at de besvarer
spørgsmål, hvorom de ingen sikker viden har? Hvordan ville svarene være ble
vet, hvis man havde ladet de samme meddelere besvare de samme spørgsmål
efter et eller to års forløb? Disse og lignende spørgsmål berøres kun i forbi
gående. I afsnittet om det økonomiske miljø fremhæves dog den usikkerhed,
der er indbygget i interviewmaterialet, og det påpeges, at man på grund af ma
terialets kasuistiske karakter ikke kan slutte generelt, hvilket forfatteren da og
så i reglen har undladt.
Forfatteren har ikke gjort det let for sine læsere. Bogen bygger utvivlsomt
på et stort materiale - hvor stort får man ikke at vide - men det er, som om
der er vendt op og ned på det hele, og resultatet er blevet meget kalejdoskopisk.
Læsningen hæmmes af, at oplysninger om sammenhørende emner, og specielt
om materialets beskaffenhed og den anvendte metode, må søges vidt forskellige
steder uden nærmere angivelse. Først på side 181 får man f. eks. en passan t
at vide, at hele det interviewmateriale, bogen hviler på, er indsamlet i 1964-65
af et ikke nærmere angivet »team«. Herudover får man ingen oplysninger om
materialets indsamling og videre behandling, men henvises til at læse herom i
Rig 1966. Et sammendrag af denne artikel burde have været med i bogen. På
side 130 oplyses i en parentes, at optegnerne har brugt en delspørgeliste betegnet
Lu f 126, og at materialet nu opbevares i Folklivsarkivet i Lund i »M-arkivet«.
M an savner en begrundelse for udvælgelsen af de tre ovenfor nævnte tidsperio
der, og ligeledes en kort redegørelse for fremgangsmåden ved inddelingen efter
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erhverv. Det nævnes blot, at den er sket efter »gängse demografiska redovis
ningsprinciper«. Fra teksten henvises til lokaliteter på kortene, men enten er
disse lokaliteter slet ikke angivet på kortene, eller også er kortene så små, at
angivelserne næppe er til at skelne. I behandlingen af talmaterialet er både i
teksten og i tabellerne næsten udelukkende brugt procenttal, ikke absolutte tal,
hvilket i høj grad nedsætter oplysningernes anvendelighed, specielt da det af
forfatteren omtalte statistiske primærmateriale ikke er gengivet i bogen. Ende
lig kan nævnes, at beretningsnummer ikke altid er angivet efter meddelercita
ter i teksten.
Det indsamlede materiale er uden tvivl omfattende og indholdsrigt, men det
kan tilsyneladende ikke bære en så generaliserende behandling, som forfatteren
prøver at underkaste det. Det er vanskeligt - og ofte betænkeligt - at uddrage
sociale skillelinier af enkeltindividers psykologiske mønstre, og forfatteren har
da også stort set afholdt sig fra at drage vidererækkende slutninger. Ved un
dersøgelsen er der gjort en prisværdig indsats for at kortlægge en bydels sociale
og kulturelle struktur. Var materialet blevet fremlagt på en mere overskuelig
måde, ville man have haft større mulighed for at udnytte det og for at vurdere
konklusionernes bæreevne.
P o u l S trø m s ta d
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Historiske noter indeholder bidrag fra:
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lykkedes det ham også at få åbnet fri

1900. Projektet udføres i samarbejde

landsmuseet Skansen. De to museer,

mellem de fleste svenske universiteter,

der vist er kendt af alle de kulturhi

Riksarkivet og Arbetsmarknadsverket.

storisk interesserede danskere, der har

N u da det danske rigsarkiv har fået

været i

en EDB-afdeling,

årsskriftet Fataburen, der i anledning

I

samme hefte

af tidsskriftet

kunne man tænke

virkeliggjort.

Stockholm,

Nogle

år

senere

udgiver sammen
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af 100-års Jubilæet har anvendt hele

der umiddelbart giver et indbydende

1972-årgangen

såvel

indtryk af bogen. Den meget kyndige

Nordiska Museets som Skansens histo

forfatter, der bl. a. også har skrevet

rie og om arbejdet i dag. Det er sær

det store skovhistoriske afsnit i bind

deles interessant læsning for alle, der

6 af »Danmarks Natur«, giver i tek

interesserer sig for museer og deres

sten og i de fyldige billedtekster en

virksomhed.

grundig indføring i dansk skovhistorie

til

at

fortælle

V . P.

fra oldtiden til i dag. Bogens første
i Nordvestsjælland har

B r o n c e a ld e r e n

hovedafsnit

gør

velskrevet

rede

for

i de senere år i høj grad beskæftiget

skovenes skæbne, truslerne imod dem

arkæologerne, og emner fra den er da

og forsøgene på at genskabe dem. I

naturligt blevet belyst i »Fra Holbæk

det andet hovedafsnit om skoven i dag

Amt« 1971-72. Det er professionelle,

fortælles

der skriver. Thorkild Ramskou om sten

og fremtidsudsigter, især ud fra skove

cirklerne

nes rekreative muligheder. Et fyldigt

ved

Birkendegård,

vidnes

om

planlægning,

byrd om en kultplads, hvis betydning

sagregister

fremtidig

vil

slutter bogen. Både som en kort, men

Es-

indholdsrig gennemgang af de danske

bronceal-

skoves udvikling og som et indlæg i ti

derslurer, Henrik Thrane om en bron-

dens miljø-diskussion er den lille bog

cealderbygd

særdeles anbefalelsesværdig.

kunne
kildsen

forskning

bestemme
om

forhåbentlig

nærmere,

Holbæk Amts
omkring

Lise

Jyderup

Skov

og

en

god

udnyttelse

litteraturliste

/. S.

(med resultater fra 8 års udgravnin
i Jelling ta

ger), om en sten med friske skåltegn

H a r a ld

fra Holløse og om en bortpløjet grav

ges op til fornyet behandling af Erik

høj fra ældre broncealder, Flemming

Moltke i Kum i

R. Rieck om broncer fra Vognserup

ses som et indlæg i diskussionen om,

enge og Mogens Schou Jørgensen om

hvorvidt

nye helleristningsfund. Ideen med at

skrift er blevet til på én gang, eller

samle en årbog om eet emne er god og

nederste linie på side A samt runerne

realiseret godt.

på siderne B og C først er tilføjet på

C. R . H .

B lå t a n d s ru n e s te n

1971. Arbejdet skal

den store Jellingestens ind

et senere tidspunkt. Forfatteren bru
Munksgårds forlag udgiver en række

ger følgende argumenter som bevis for

småbøger under betegnelsen Beta-bø

den første mulighed:

ger og herunder findes en særlig ræk

linie på side A har mindre runer end

ke med titlen »M e n n e s k e r o g M i l j ø s .

de øvrige og er presset op i stenens

Den første lille bog i denne serie, på

dårlige

90 sider i det moderne brede format

havde været nødvendigt, hvis der op

og i en meget fornem og letlæselig

rindeligt kun skulle være plads til 3

tilrettelæggelse,

linier,

er

P. Chr.

Nielsens

øvre

således

1) Den øverste

stenmasse,

som

hvilket

mange

ikke

forskere

»Skoven før og nu«. Den er ualmin

hidtil har ment. 2) Påstanden om dår

delig godt og klart illustreret med skar

ligere runer i tekstens nederste del -

pe fotos, velvalgte tegninger og mor

forklaret ved et senere tilblivelsestids

somme udtog af gamle stik og kort,

punkt - kan ikke stå for en nærmere
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prøvelse, idet stenens nederste del er

af indre uro, idet anlæggenes spred

meget medtaget af vind og vejr med

ning

sprængninger og afskalninger til følge.

denne antagelse; Trelleborgs placering

Tværtimod viser en nøje epigrafisk og

ved det naturlige indfaldssted fra Sto

ornamental

tekstens

rebælt til Midtsjælland taler også for

anden del helt stemmer overens med

en sådan tolkning. For problemstillin

de øverste 3 linier på side A. 3) Den

gen er det ydermere vigtigt at få fast

nederste »ubeskrevne linie« på A

si

slået, om man har kunnet sejle til bor

den, der er blevet brugt som yderligere

gen eller ej, idet et negativt svar stærkt

bevis på en senere klamphuggers u-

svækker teorien

præcise virke, tolkes derimod i artik

vendelse som udskibningssted for vi-

len som en »vagelinje«; d. v. s. sten

kingetogene. Forfatteren peger i den

mesterens anvisning på i hvilken stil

ne forbindelse på Knud Jessens un

ling stenen skulle stå, og hvor dybt

dersøgelse af det gamle vandområde

den skulle i jorden.

mellem borgen og Storebælt, hvoraf

undersøgelse,

at

S. F .

over

hele

landet

om

underbygger

Trelleborgs

an

det fremgår, at større skibe sandsyn
T r e lle b o r g s

ligvis ikke kunne sejle helt ind til an

diskuteres af Tage E. Chri

lægget. Desuden kan Pine Mølle, der

P r o b le m a t ik k e n
a n v e n d e ls e

o m k r in g

stiansen i Kumi

1970. I forbindelse

endnu ikke var undersøgt i 1970, have

med den hidtil førte diskussion frem

eksisteret i vikingetiden og således ved

hæves det stærkt, at den teori, der for

sin placering mellem borgen og havet

klarer borgens tilstedeværelse, som en

have umuliggjort indsejling fra Store

forudsætning

bælt. Der opfordres slutteligt til for

for

nordsøimperium,

Svend

ik

nyede naturvidenskabelige undersøgel

ke kan finde støtte i det arkæologiske

ser ved Trelleborg, idet Jessens ma

materiale,

teriale skal udvides, før noget sikkert

idet

i

Tveskægs

virkeligheden

de fundne

genstande

ikke lader sig datere så præcist,

at

kan siges, ligesom tilsvarende analy

de kan indgå som bevis herfor. For

ser bør foretages omkring Fyrkat og

at bedømme hvorvidt Trelleborg har

Aggersborg.

S. F .

stået i englandstogternes tjeneste eller
skal forklares som et led i den dan

K n u d s g ild e r

ske konges bestræbelser på at skaffe

kingeboken 1973, indeholder bl. a. en

ro indenfor den gamle rigsgrænse, gen

afhandling af Curt W allin om Knuts-

nemgås det arkæologiske fundmateria

gillet i Ronneby och Knutskyrkan i

le. Det påvises, at Trelleborg kun in

Rödeby, hvor forfatteren kommer ind

deholder

genstand,

på Knudsgilderne og Knudsdyrkelsen

der måske kan opfattes som et britisk

som et dansk modstød mod den tyske

importstykke, hvorimod langt de fle

ekspansion i Østersøområdet på Val-

ste fund tyder på tilknytning til Øster

demarstiden.

søområdet. Tage E. Christiansen hæl

ikke var helt uden kontakt til det tyske

der til den anskuelse,

fremgår af det s. 73 afbildede segl fra

én

fragmentarisk

at

ikke

alene

og

S k æ rg å rd sn a v n e .

(At

Knudsgilderne

Ble-

dog

Trelleborg men også de øvrige vikin

Rödeby

getids ringborge er opstået på grund

K N Y T , altså med første led påvirket

med

omskriften

SVNCTE
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af det nedertyske sunte). Afhandlin

lysning om godsbesiddelser, der kun er

gen indeholder

sparsomt belyst i samtidige kilder.

også

værdifulde

op

lysninger om forbindelsen mellem Ble
king

og

Bornholm.

Från

Gåsakläppan

En
till

M . A.

afhandling

Gullhalla

af

T re

d. v. s. danske godser i

skånske,

Hjalmar Berglund vil også være af in

senmiddelalderen

teresse for danske navneforskere. Den

Kraft i Tre senmedeltida godsorgani

giver

af

sationer (Skånsk senmedeltid och re

Blekings østlige skær

nässans 9. Gleerups, Fund 1971). Det

en

fuldstændig

navnestoffet i

inventering

gård på grundlag af moderne opteg

drejer

nelser.

Vittskøvle.

Fortegnelsen

rummer

næsten

sig om

behandles

Skarhult,

af

S.

Valløsa

og

K . P.

700 omhyggeligt kortlagte navne, hvor
af godt og vel to tredjedele ikke fin

U ld b r o d e r ie r

des

årg. af Malm ø Museums Årbog (1971).

på søkortene

karten«.

Bogen

eller
er

»ekonomiska

som

sædvanlig

er

hovedtemaet

for

2.

Fil. dr. Ernst Fischer fremlægger her

overordentlig smukt trykt og illustre

resultatet

ret.

»Skånska yllebroderier i fria sömsätt«.

K. H.

af

mange

års

studier

af

På godt 250 sider gennemgår han me
M id d e la ld e r e n s

a d e ls h is to r ie

er

igen

get grundigt denne del af almuekun

nem de senere år blevet beriget med

sten,

en række specialundersøgelser, der ik

1600-årene og

ke blot har korrigeret den ældre adels

ringen. Den vil have interesse for alle

genealogi, men også givet et mere nu

tekstilinteresserede i sin beskrivelse af

anceret billede af middelalderens soci

en enorm indsamling både af genstan

ale forhold. Sønderjyske årbøger 1972

de og arkivalske oplysninger. Dr. Fis

(som nu udsendes i fast bind 1 gang

cher

om året i modsætning til tidligere 2

nemgangen

heftede halvårsbind) bringer endnu en

kommer ikke ind på en evt. forbindel

tilføjelse til vor viden. Adjunkt Hen

se mellem de skånske uldbroderier og

rik Fangel skriver om »Slægten Em

de sjællandske agehynder, hvor lighe

miksen og dens gods« og bruger fa

den springer (i hvert fald den ukyndige

miliens

læser) i øjnene.

godsbesiddelser

til

at belyse

som

blomstrede
frem til

koncentrerer
af

i

Skåne

fra

industrialise

sig især om

gen

mønstergrupper,

men

M .A.

slægtens forbindelser og sociale status.
Adjunkt

Fangel har brugt den tem

G r ø d o g s ild .

Skånska Matvanor. Skå

melig ualmindelige og meget besvær

nes Hembygdsförbund

lige metode, at han gennem jordebø-

Bogen er skrevet af flere forfattere,

ger fra slutningen af 1500-tallet regner

men det største og vigtigste afsnit er

tilbage, og med en vis usikkerhedsmar

det,

gin,

Nils-Arvid

rekonstruerer

hovedgårdtilliggen-

der

skyldes

Årsbok

årbogens

Bringeus,

»Om

1971.

redaktør,
M at

och

der i 1400-årene. Det er som sagt en

måltid i skånska bondehem«. Kilderne

arbejdskrævende metode med fejlmu

er rejsebeskrivelser fra det

ligheder, men artiklen her viser, at det

begyndende med Finnés Skånska resa

på denne måde er muligt at skaffe op

(1749),

en udførlig

18. årh.,

indberetning

fra

434

H is t o r is k e n o te r

provsten i Bara härad (1775), og den

Årbøger

rige skånske topografiske litteratur fra

gangspunkt i en lille dagbogs opteg

19.

årh. og -

nelser 1869-75 om en sønderjyde Karl

helt

moderne

af

ikke mindst vigtigt undersøgelser

Institutionen

för

iværksat

folklivsforskning

1973

s.

100-125

med ud

Timmermann (1837-1921), der - efter
et ophold hos Kr. K old

1869-70 -

ved Lunds universitet, der har resulte

blev nordfynsk friskolelærer og folke

ret i en række »seminarieuppsatser«;

mindesamler i Holev, senere i Serup

flere af bidragene i bogen går tilbage

(Søndersø s.) og i Allesø. Et ualmin

til disse afhandlinger. Som rimeligt i en

deligt,

etnologisk undersøgelse lægges der stor

i sine hovedlinjer, nu og da med mod

vægt på madvanernes geografiske ud

stand og sorger, men også med lykke

bredelse (illustreret med kort) og for

ligere timer, som også var der, trods

holdet til nabolandskaber og nabolan

unægteligt økonomisk set meget små

de; de særdeles righoldige litteratur

kår. Så sent som i 1950-erne brændte

henvisninger refererer ofte til danske

en søn - »i mangel af andet at få tiden

forhold. Det er ikke overraskende, at

til at gå med« -

der på madens område er betydelig

egne studier; kun visse rester af den

lighed mellem Skåne og resten af det

nes store bibliotek stod tilbage i en

gamle danske

steder

kasse på et loft, men nok til at vise

var grøden (Linné: bondens mesta fö

kvaliteten: Snorre, den ældre Edda og

da)

den

Grundtvig, årgange

stor

er

Skåne

område.

klassiske
ligheden

og

Begge

bondekost.
naturligvis

Sjælland.

M an

Særlig
mellem

kan

bl. a.

henvise til den rolle, som silden (som

følsomt menneskes liv

tegnes

faderens bøger og

af

»Højskolebla

det« og »Skattegraveren« o. 1., kilde
materialet for »det levende ord« i de
små skolestuer.

C. R. H.

behandles i et særligt kapitel) spille
de og til et mere geografisk begræn

P r iv a t e

set fænomen som »syltemjölk« der i

de; deres indsats i visse kredse må dog

Skåne kun kendes fra den sydvestlige

ikke af den grund forklejnes. I Fyn

del af landskabet (udbredelseskort s.

ske Årbøger

12 på grundlag af folketradition), men

M . Vesterdal om Giersings

som man også kan læse om i Junges

i Odense i hans fader F. C. V. N. Ve

bog om »Den nordsiellanske Landal

sterdals bestyrertid og i C. M. K. Peter

mues Character, Skikke, Meninger og

sens år som inspektør, d. v. s. 1893—

Sprog« fra 1798. For den, hvis inte

1932/33; kilder er bestyrerens dag- og

resse snarere måtte gå i kulinarisk end

lommebøger (med lange lakuner), bre

etnologisk retning, kan det tilføjes, at

ve og taler samt inspektørens levneds

bogen bringer en række detaillerede

skildring suppleret med de officielle

opskrifter på specielt skånske retter -

kilder i Rigsarkivet og M. Vesterdals

og hvor får man så billig en kogebog

eget kendskab til miljøet. Som andre

(pris 18 sv. kr.).

steder og vel især i årene før 1920 ga

K.H .

r e a ls k o le r

er f. t. ikke på mo

1973 s. 7-60

fortæller
Realskole

ves en noget barsk undervisning, med
F r is k o le r

Henrik

og Fyn hører sammen. Hans
Jacobsen

fortæller

i

Fynske

disciplin og autoritet, med friktioner
mellem lærere af meget forskellig kva-
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litet, mellem disse og ledelsen og na

ler fra Dybbøl-festen den 11. juli, og

turligvis mellem lærere og elever, ik

selvom ingen af talerne vil blive ståen

ke sjældent med forskellige former for

de i dansk litteratur som O.D. Schacks

afstraffelse

følge.

tale samme sted 50 år tidligere, glæ

Unægtelig et krævende job at være be

der man sig over Troels Finks klare,

styrer, som også skulle klare skolens

velformulerede

økonomi

vil dog nok især huske Peter Seebergs

af

der

de

sidste

oprindelig

til

næsten

helt

redegørelse.

hvilede på de skolepenge, forældrene

knappe,

betalte. Der er brug for belysning af

anledning til megen debat. I bogens

realskolernes virke set fra de forskel

anden - og bedste - del gengives an

lige synsvinkler; her er et interessant

dre 8, væsentlig længere, taler. De har

bidrag

gennemgående en retrospektiv karak

med

adskilligt

originalt

fremdraget.

stof

prægnante

indlæg,

Mange
der

gav

ter, selvom enkelte, især de sydslesvig

C. R . H .

ske repræsentanter, også søger at se
er sjældne folk.

fremad. Der er grund til at fremhæve

Åge Petersen fortæller i Fynske Å rbø

Svend Johannsens og H. P. Clausens

ger 1972 s. 72-80 på grundlag af især

indlæg, men bogen giver i det hele et

Peter

udmærket indtryk af grænselands-stem

S t e r e o s k o p fa b r ik a n te r

Fangels

livserindringer

(nu

i

Middelfart byhistoriske arkiv) om en

ningen 50 år efter genforeningen.

sådan erhvervsdrivende, der efter læ

J. S.

retid i faderens fynske ligkistesnedke
ri og 10 år på valsen slog sig ned i

D e lt a g e r o b s e r v a t io n e r

Middelfart. Her begyndte han 1872 på

b o n d e b r y llu p i 1 5 9 2

stereoskoperne (efter en parisermodel),

læsere

organiserede salget i Danmark, først

1973:1. Det drejer sig om malteser

med fotografier indkøbt i Hamborg (Se

ridderen Augustin von Mörsbergs rej

rie: Jorden rundt i 80 billeder), senere

sebeskrivelse, der længe ansås for tabt,

med egne optagelser (7000 plader i

men

Middelfart Museum). Den lille artikel

H. Ilsøe.

belyser også andre sider af denne op

der

vakte, særprægede mand.

handler N.-A.

C. R . H .

ved

forberedes
Af

bidrag

til

i

Rig

udgivelse

beskrivelsernes

også omfatter

skånsk

er det for danske

interessanteste

nu

et

af

indhold,

illustrationer,

be

Bringéus afsnittet om

det skånske bondebryllup og vurderer
i 50-året for Gen

det kildekritisk. Det er så meget vig

1920 besluttedes det at

tigere, som der vistnok ikke påtænkes

udgive et udvalg af de mange taler,

at forsyne den danske udgave med sag

der holdtes i denne anledning. Resul

kommentar.

tatet er blevet en lille, velillustreret bog

Rig har Bringéus været inde på sam

udgivet af Historisk Samfund for Søn

me problemstilling i

derjylland. En lille arbejdsgruppe har

het leven?« Etnologiskt bildmaterial i

haft det ikke nemme hverv at udvæl

källkritisk belysning.

E f t e r m in d e fe s te rn e

foreningen i

I foregående

årgang af

artiklen:

»Naer
H . R.

ge de gengivne taler, og de synes at
have

foretaget

en rimelig

sortering.

Bogens første del rummer alle 8 ta

F re m m e d e s syn

der

på danske forhold un

gennemrejser

interesserer

oftest;
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det gælder trods adskillige (af udgive

første led af dette navn almindeligt

ren Bent Morillas

påpegede) misfor

tolkes som genitiv pluralis af gammel

ståelser også frihedshelten fra Venezue

dansk rink (kun bevaret som person

la Francisco de Mirandas dagbogsop

navn), oldnord. rekkr »kriger« har det

tegnelser fra hans fart over Store- og

interesse at få fastslået, at der faktisk

Lillebælt og gennem Fyn 1788, over

har været en bebyggelse på stedet i

sat og kommenteret i Fynske Å rbø

vikingetiden. Et andet Rinkaby, i Sö

ger 1973 s. 70-77.

dermanland, identificeres af Nat. Beck

C.R.H .

man med Rynkeby i Valdemars Jorer en af

debog, en del af det såkaldte Sigridlef,

de etnologiske behandlinger i Norsk

som Sigrid (Storråde) skal have arvet

Folkemuseums årbog »By og Bygd«
1971-72, der har almen europæisk in

efter sin fader, vikingehøvdingen Skoglar-Toste. Det har ifl. Beckman »ett

teresse og er vel dokumenteret gennem

för en vikingehövding sällsynt förträff

beskrivelser og billeder. Et andet vig

ligt läge« (Na Bygd 1971 p. 12). A n 

tigt indlæg i den aktuelle forsknings

dre afhandlinger i årsboken beskriver

situation med den store interesse for

bl. a. udgravningerne i Tommarp, hvor

fødemidlernes kulturhistorie er den så

der i 1967-68 fandtes rester af to kir

kaldte »grødstrid« mellem P. Chr. As-

kegårde, der muligvis begge kan dateres

bjørnsen og Eilert Sundt i 1860-erne.

til 11. eller beg. af 12. årh. (Lars Rei-

Andreas Ropeid, der behandler den i

din) og skånske kalkmalerier, afdæk

sin redegørelse »Fornuftigt Madstel«,

kede eller

fører beskrivelsen videre til de folk,

(Evald Gustafsson og Egon Thun).

A r b e id s s e le

og

k jø r e r e d s k a b

der tog påstandene op
og

knytter

derved

restaurerede

til nyvurdering

til

den

i

1960-erne
K. H.

aktuelle

forskning. A f andre etnologiske arbej
er en af de

der er der grund til at nævne Arne

L æ g p r æ d ik a n t o g s o c ia lis t

Bergs

alment interessante artikler i Kirkehi

veldokumenterede

redegørelse
Det

storiske samlinger 1971. Ved beskrivel

skal også anføres, at årbogen indehol

sen af Frederik August Hertz’ virk

der en bibliografi over Astrid Bugges

somhed i sidste halvdel af forrige år

forfatterskab 1925-72.

hundrede får man et interessant ind

for spåntækning

og

nabohjælp.

H . R.

blik i såvel det religiøse miljø som den
H y t o g g a m m e lt. F r a v ik in g e r t il s n a p 

første socialistiske bevægelse og dens

Nytt om Fornt i Skåne. Skånes

stilling til religionen. I samme årbog

Hembygdsförbund Årsbok 1972. Det

er bidrag til de danske kalkmaleriers

te bind af årsboken er helliget arkæo

benyttelse som kilde til religiøsitetens

logien. Fremhæves kan C.-A. Mildners
afhandling »Från vikingagrav till snapp-

historie ved en beskrivelse og analyse

haneskatter. Nya arkeologiska under

registranten på Institut for dansk K ir

sökningar och återfunna skatter i nor

kehistorie har her - som i flere andre

ra Skåne«. Deri redegøres bl. a. for

tilfælde -

h a n e r.

fund af en vikingegrav i Rinkaby. Da

af Mikael som sjælevejer. Kalkmaleri

været til uvurderlig hjælp.
H . R.
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dette at barselko

K ir k e g a n g s s k ik k e n ,

S ta tio n s b y g n in g e r,

tin g h u se ,

o ld t id s 

er nogle af de em

nen efter fødslen indledes i kirken og

p lo v e ,

som herhjemme er behandlet af J. S.

er, der behandles i Fornvånnen 1972

Møller

og 1973.

i

bogen

»Moder

og

Barn

i

ru n e s te n e

Det

svenske

arkæologiske

dansk Folkeoverlevering«, er det cen

fagtidsskrift er derved betydeligt alsi

trale afsnit i Varbergs Museums årbog

digere

1972, hvor Anders Gustavsson har be

oldkyndighed. -

handlet skikkens opløsning i Göteborgs

tinghuse hører hjemme i en kategori

stift. Forfatteren,

af historiske mindesmærker, som for

der

nylig har

ud

end det

danske

Årbøger

for

Stationsbygninger og

sendt en omfattende disputats om em

tidsmindeforvaltningen

i

net i Sverige, gør her rede for proces

stand utvivlsomt

er

sen gennem statistisk materiale og an

mærksom på p. gr. af deres unge al

fører de faktorer af religiøs og social

der. Men ved de mange sløjfninger af

karakter, der har medvirket hertil.

jernbaner og de omfattende kommune

H . R.

ikke

videste

for

særlig

op

sammenlægninger, der sker såvel i Sve
rige som her i landet, står de i fare
for at ændres eller forsvinde, og det

Så

er da høje tid at man tager sig for at

dan spørger Erling Albrectsen i Fyn

få dem registreret og nøjere under

ske Minder

1972. Der var jord nok

søgt De var engang et væsentligt og

på Fyn, så der er ikke nogen fornuf

karakteristisk træk i landets udseende.

tig grund til, at fynboerne skulle have

Derfor er de to korte oversigter vig

fulgt med anglerne til England under

tige at stifte bekendtskab med.

de store folkevandringer. Og i modsæt

I Fornvånnen findes også et bidrag

ning til en engelsk kollega mener A l

af en dansk forsker, U lla

brectsen, at der ikke er arkæologisk

Kristi himmelfartsspil i Visby (1973:1),

grundlag for at regne med en storsti

hvor hun forsøger gennem billeder og

let udvandring.

kirkearkitektur

H v o rfo r

dog

S v e n d b o rg

u d v a n d re

De

to

fra

Fyn?

artikler

om

i samme årgang, af Hen

nordiske

at

eftervise

middelalderlige

Haastrup:

spor

af

kirkespil

og

rik M. Jansen og Thomas Riis, berø

sætte dem ind i deres europæiske sam

rer også historiens store linier. Lokal

menhæng. Som alt, hvad denne for

historiske problemer rækker her langt

sker tager fat på, er også dette i høj

uden for Fyn. Hvem dominerede Øs-

grad inspirerende.

H . R.

tersøhandelen omkring 1200? Var det
tyskerne ligesom sidenhen, eller var der

K ø ls v in

tværtimod tale om nordisk dominans?

ner for skibsforskere, ikke mindst når

Forholdene i Svendborg på denne tid

de er så gamle som vikingetid og tid

er ikke let gennemskuelige. Hvor lå

lig

det ældste Svendborg? Var Skt. N ik o 

fødselsdagshyldest i årbogen 1972 fra

lai en tysk købmandskirke, en handels

Handels- og Søfartsmuseet på K ron

station i det fremmede? Der er san

borg. Denne

delig brug for noget købstadsarkæolo

Olof Hasslöf, der er kendt for sine

gi.

store undersøgelser af de svenske vest-

28

P. M .
F o rtid og nutid

og

m a s te fis k

middelalder.

De

er lækkerbidsk-

frembæres

årgang er

som

festskrift

til
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kystfiskeres forhold og siden blev en

sidespring, men den rummer dels et

central figur i et nordisk samarbejde

omfattende personalhistorisk stof, dels

om etnologisk udforskning af mariti

et væld af morsomme, kulturhistoriske

me emner. Festens genstand bidrager

skildringer, der gør den fortjent til at

selv med en kort indledning om sø

fremhæves blandt de mange bøger, der

fartsmuseer og etnologi. Her er nøgle

udgives ved firma-jubilæer. Den obli

ordet m a r it im

der stilles op

gate opremsning af bestyrelser og di

som sidestykke til agrar og urban dito.

rektører i nyeste tid er skåret ned til

Det er næppe alle de følgende artik

et minimum, og de bedste afsnit er

ler, der kan bringes ind under beteg

levende fortalt med en fylde af gode

nelsen etnologi, men det gør dem ik

oplysninger.

e tn o lo g i,

J. S.

ke mindre interessante. Her skal sær
præger gan

lig fremhæves Palle Ove Christiansens

H u s flid

oplysninger om organisationen af fiske

ske og aldeles Hembygden 1973 (år

riet i Torupstrand

bog

Henning

i

Nordvestjylland,

Henningsens

behandling

af

og

for

lo k a l in d u s t r i

Dalslands

hembygdsförbund).

begrebet partrederi, Knud Klems ar

behandler

tikel om træskibsbyggeri i

magerarbejder,

Helsingør

fornminnes-

och

Artiklerne,

der

grovsmedearbejder,

potte-

klæberstenstilvirkning,

og endelig Bjarne Stoklunds redegørel

halmarbejder, brydning og tilvirkning

se for tømmerskuderne fra Læsø, et

af skifersten og urfabrikation, er alle

på mange måder ret vigtigt og hidtil

forsynet med fremragende billedstof. I

åbenbart temmelig overset kapitel af

tilknytning hertil findes artikler om hus

skudehandelens historie i Danmark.

fliden før og nu, hvor især må frem
hæves Erik Wegraeus: Hemslöjden och

P. M .

Stenebyskolan og Gösta Berg: Hant
I anledning af sit 50-års jubilæum i

verk i bondebygd.

H . R.

1969 udgav Glostrup og Omegns Fæl
kalder

Anders

Peder

lesbageri - vel bedre kendt som Røde

En

Vejrmølle -

Nielsen sine erindringer, hvoraf første

et smukt trykt og velil

liv s fø r e ls e

ud

afsnit om barneårene bringes i Lol-

arbejdet af Jens A. Petersen. De første

land-Falsters historiske Samfunds årbog

halvthundrede

1971. Forfatteren voksede op i et hus

lustreret

skrift

»M el

og

sider er

B rø d « ,

brugt

til

en

bred indledning om egnen og om møl

mandshjem i Vestenskov på Lolland

ler i almindelighed, og den kunne nok

og fortæller højst interessant om den

uden skade være kortet ned. Skildrin

ne tid (70-erne og 80-erne) med en

gen koncentreres imidlertid derefter i-

mængde præcise enkeltheder. Det er

sær om Røde Vejrmølle og den til møl

vigtigt at have denne beskrivelse fra et

len hørende kro fra den først kendte

småkårshjem til supplering af dem fra

ejer i 1663, og frem til i dag og om

bondemiljø og højere stands miljø, som

det ca. 1870 grundlagte Plambecks ba
geri, der i 1919 blev til Glostrup og

allerede findes.
I anledning af samfundets 60 års ju

Omegns Fællesbageri. Bogen er også

bilæum har årsskriftet for

her meget bredt fortællende med flere

karakter af en historisk billedbog, der

1972 fået
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ret og slet hedder: Lolland-Falster. For

lem J. N. H. Skrumsager og Ane M a 

udvalg og tekst

rie Kloppenborg. Ikke mindst den me

inspektør,

der

sit område

svarer

med

frem.

bringer hun sine

forelskelse

viser

get lange og besværlige forlovelseshi

hu

storie og den dramatiske bortførelse

yndlingsemner:

før brylluppet er spændende skildret.

M ed
to

Stiftsmuseets
velberåd

så

I det hele taget bæres skildringen af

stærkt i forgrunden. A lt medvirker til

humor og kærlighed uden at der læg

at gøre bogen til en smuk og interes

ges skjul på den stædighed og stejlhed,

sant publikation, jubilaren til ære.

der

venderne

og

sukkeroedyrkningen

H . R.

udmærkede

hovedpersonerne.

Samtidig mærkes de nationale spæn
dinger, både før og efter 1864, tyde

af småskrifter,

ligt gennem bogen, der kan anbefales

der udgives af Historisk Samfund for

på det varmeste som en af den fine

Sønderjylland,

series bedste bind.

Den

s to ra rte d e

ræ k k e

fortsætter

med

beun

/. S.

dringsværdig regelmæssighed. Fra den
første, Marie Boesens lille bog om ma

L a n d m a n d s liv

lerinden Agnes Smidt, Lundsbjerg kom

årene

i 1955 og til Jens Bladts anden erin

Pedersen (f. 1833) berettet om i sin

dringsbog: - og så blev jeg folketings

alderdom (1917-18) i 4 lange breve,

mand, der kom i 1972, er der ialt ud

hvoraf Steffen Hove i Fynske Å rbø

sendt 13, altid interessante og værdi

ger 1973 s. 78-99 giver meget læse-

fulde små bind af vekslende tykkelse.

værdige uddrag om livet på herregår

De

dene

fleste er erindringsbøger, enkelte

er skildringer

af

kendte

sønderjyske

har

på

midt i

Fyn

forpagter

Rasmus

(Ulriksholm var

1800Søberg

brevskriverens

hjem), om avl og redskaber (jerntær

personligheder og to, den første og

skeværket 1853),

den i 1971 udkomne, Hanne Poulsen:

bompenge, om postgang og om lands

Maleren Jes Jessen, Aabenraa -

byers fælles avis etc.

an

om

landeveje

med

C. R. H.

meldt i Fortid og Nutid, bd. 25, side
187, er

kunstnermonografier

(hvortil

Årbogen

for

Historisk

Samfund

for

formatet iøvrigt ikke er særlig veleg

Præstø Amt

net).

a. en større artikel af Tove Kjærboe:

I 1970 udsendtes J. N. H. Skrumsagers

»Træk af livet på Iselingen fra 1810

erindringsbog om hustruen: »Ane M a 

til 1912«

rie Skrumsager«. Manuskriptet er ble

Vordingborg var i denne periode i fa

vet til i 1895, forud for hans udar

milierne Aagaard og Hammerichs eje,

bejdelse af sine mere omfattende erin

og en række af åndslivets koryfæer i

dringer, og det er tilrettelagt og for

19.

synet med noter af arkivar Dorrit A n 

Det er lykkedes Tove Kjærboe at op

dersen. Det er blevet en meget char

spore en række breve, der endnu er

merende og levende bog, der giver kla

i privateje, som belyser forbindelsen

re og skarpe billeder af de meget stær

mellem bl. a. familierne

Aagaard på

ke personligheder, der tørnede sam

Iselingen

Rahbek

men forud for og ved ægteskabet mel

Oehlenschlåger i København. Brevene

28*

årh.

1969-70 indeholder bl.

H e rre g å rd e n

kom jævnligt

og

familierne

Is e lin g e n

ved

på Iselingen.

og

Historiske noter

440
til Marie Aagaard fra Adam Oehlensch-

ke i Odense Salomon von Haven. Hans

lågers hustru Christiane,

Henrik Jacobsen redegør i

som levede

»Havnen

og åndede for sin husførelse og til

som Odense ikke fik« i Fynske Årbø

værelsens praktiske krav og her folder

ger 1972 s. 15-43 for projektet; von

sig ud om syltning, børnetøj og sypi

Havens

ger, er morsom læsning. Nogle af ar

Odense Katedralskoles bibliotek) gen

tiklens illustrationer

gengiver interiø

gives nu i dansk oversættelse. Det har

rer fra Iselingen i sidste halvdel af for

ikke fremmet projektet, at det frem

rige århundrede, bl. a. stadsestuen med

kom fra en gejstlig og i latinsk klæ

en kæmpemæssig kopi af Rafaels six-

dedragt. Jacobsen finder det også uhel

tinske Madonna.

digt, at kanalen var planlagt for lav

H . K . T.

latinske

tekst

(manuskript

i

vandet og uden havnebasin; selv om
F re d e n sb o rg

har i årenes løb tiltruk

senere

udbygning

kunne

have

rådet

ket mange andre end de kongelige. I

bod herpå, var det et faktum, at der

»Thalia

gik endnu næsten 50 år, før ideen ud

riksborg

i

Fredensborg«
Amt

(Fra

Frede

1972 s. 49-66)

giver

førtes i praksis.

C. R. H.

Susanne Bøggild på grundlag af me
moirer og breve et rids af kunstnere,

B o r n h o lm

især skuespillere, der oftest kun i som

holmske Samlinger, 2. række 6. bind.

mermånederne

slog sig ned her,

på

Hele denne årgang 1972 er koncen

slottet eller

dets

Michael

treret om en udgivelse af kilder til be

Rosings rekreationsophold under Juli

givenhederne på Bornholm under Sve

ane Maries bevågenhed

gav et

riges kortvarige besiddelse af øen. Det

for strømmen; hans til

drejer sig både om svenske og danske

gennembrud

i

nærhed.
1779

1658

er emnet for

Born

sin

kilder, og de er grupperet dels om det

afsked 1823 definitivt til sin død 1853

svenske styre, dels om selve den op

i en sidefløj til slottet, der efter Ju

stand, der medførte tilbageleveringen

liane Maries død 1796 længe var for

af Bornholm til Danmark. Udgivelsen

ladt af kongefamilien.

Ro

er foretaget af Ebbe Gert Rasmussen

sings barnebarn, Michael Wiehe, op

og er en fortsættelse af hans skildring

stod en ny lille kunstnerkoloni; i lidt

af Bornholm

fjernere cirkler, der dog tangerede de

foregående bind.

trækkende ægtefælle

boede

efter

Omkring

1658 i et af årbogens
P. M .

gamle, færdedes f. eks. Bournonvillerne og Fr.

Paludan-Müller.

stre stilhed drog.

Den dy
C. R. H .

En

S k a g e n -m o s a ik

af usædvanlig læ

seværdighed fylder hele årgang 1971
af »Vendsyssel årbog«. Den er sam

med havn toges i brug

mensat af redaktionssekretær Ib Fal-

1803 (arbejdet tilendebragt 1804, men

kencrone, som ikke mindst har haft

siden adskillige gange uddybet og ud

rigt udbytte af at gennemgå sit eget

videt). Tanken om en kanal her var

blads gamle årgange; det drejer sig om

imidlertid langt ældre, det første vir

»Vendsyssel Tidende«, som begyndte

kelige projekt til en kanal fremsattes

at udkomme i 1873. Der blev skrevet

1757 af sognepræst til V or Frue K ir 

meget godt i de gamle aviser! Bogen

O dense K a n a l
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tidsrummet

1871-1909,

fra

mænd, men også vækkelsernes

folk,

Holger Drachmann første gang kom

som greb så dybt ind i Skagboernes

til Skagen, og til han gravsattes i de

liv. Det er nok lokalhistorie, men for

yderste klitter.

naturligvis

talt i så stort et perspektiv, at man får

malerne og digterne på Skagen, men

et vue over hele denne periodes dan

sandelig også fiskerne, frem til trium

ske kulturhistorie.

fen: havneindvielsen i

forud

ling af en meget kyndig mand - og i

var gået den legendariske grundstens

det smukkeste udstyr. »Havet og lyset«

fest i 1904 sat i scene af Drachmann.

hedder denne lokalhistoriske perle.

Vi

møder

1907 -

V i møder »det moderne gennembrud«s

Glimrende

fortæl

P. G. 0.
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Institutionernes virksomhed 1971-72
Arkiver, biblioteker m.fl.

R IG S A R K IV E T
Fra centraladministra

fang. Endvidere har Rigsarkivet mod

tionen og dens styrelse har Rigsarki

taget sekretariats sager fra årene 1850

vet løbende modtaget afleveringer ho

-1900.

vedsagelig fra årene 1950-67. Den i

Fiskeriministeriet har afleveret Fiske

beretningen for 1969-70 omtalte ind

ridirektoratets

samling af gesandtskabers og konsula

1939 og Fandbrugsministeriet har af

ters arkiver er fortsat.

leveret Statens Planteavlsudvalgs kor

A f le v e r in g e r :

Af

andre

større

afleveringer

kan

korrespondance

respondancesager

1886-

1901-1939. Køben

nævnes, at Rigsarkivet fra: Departe

havns Universitet har afleveret boghol

mentet

derisager og korrespondancesager fra

har

for

told-

modtaget

og

forbrugsafgifter

afleveringer

fra

årene

kuratorium ca.

1907-1961. Heri fin

1920-50, Direktoratet for patent- og

des dog tillige ældre sager f. eks. jor-

varemærkevæsenet

debog

patentansøgninger

1780

over

universitetsgods

i

fra årene 1930-50, og Aktieselskabs

Præstø amt. Gennem Fandsarkivet for

registret arkivalier fra ca. 1918-65.

Sjælland er indkommet en række arki

Af

valier fra de Guineiske Handelsselska

større

afleveringer

under

Inden

rigsministeriet er der grund til at næv
ne Civilforsvarsstyrelsen (indtil

1950)

ber ca. 1804-23.
Rigsarkivet modtager et stort antal

og Sundhedsstyrelsen (indtil 1950).

p r iv a t a r k iv e r

Kontoret

Redaktør

for

kommune

og nærings

som gave. F. eks.:

Mogens Barfoed, d.

1970,

sager har afleveret en visdomsbog 1837

indeholdende dagbogsoptegnelser m. v.

-92. Købstædernes almindelige brand

1938-68.

forsikring har afleveret div. protokol

ke, d. 1970, indeholdende sager ved

ler m. v. 1792-1936 og Overformyn

rørende modstandsbevægelsen i Jylland.

deriet sit arkiv 1858-1941, (1959).

Fandsretssagfører, dr. jur. Erik Brüel,

Statsbanernes
verede

Personalekontor

personaleakter

Overvejinspektoratet

1891-1910.

sager vedrørende

sagførerfirmaet. 1959-71. Højskolefor
stander C. P. O. Christiansen, d. 1951,

1947 og fra Københavns Havnevæsen

indeholdende sager vedrørende Askov

er

og Frederiksborg højskoler, 1883-1971.

diverse

arkiv

bl. a. indeholdende

Benni-

1868-

indkommet

sit

afle

Generalmajor Vagn

regnskaber

1863-80. Danmarks Statistik har fort

Fhv. minister

Bertel

Dahlgaard,

d.

sat afleveringerne af tællingsmateriale,

1972, 1911-70. Fhv. minister Victor

som nu har antaget et anseligt om

Gram, d.

1969. Boghandler H. P. N.
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Hagerup,

d.

bl. a.

45. Det radikale Venstre, tillæg til tid

1910-60.

ligere afleveringer, duplikerede skrivel

1971, vedrørende

Hagerups forlagsboghandel,

Biskop Haldor C. Hald, d. 1969. Pro
fessor Lars Hansen-Larsen, d.

1970,

ser 1940-45.
I h å n d s k r ift s a m lin g e n

er en stadig

vedrørende

strøm af beretninger fra besættelsesti

Sydslesvigsk Udvalg og Ejderindsam-

den indgået og i øvrigt som en gave

lingen. Professor Aa. Gudmund Hatt,

fra Københavns Universitets arvebio-

d. 1960. Generalkonsul Rasmus Kamp,

logiske Institut dr. Axel Garboes fa

d. 1972, 1916-69. Ambassadør Erling

milieundersøgelser på Agersø og Den

Kristiansen,

sager ved

danske litterære Grønlandsekspeditions

studentersam

arkiv 1903, antropologiske målinger i

Generalmajor,

Kap York-området.

bl. a.

indeholdende

rørende

sager

indeholdende

international

menslutning

1930-44.

kammerherre

Kristian

Knudtzon,

d.

Af

U d s t illin g s v ir k s o m h e d :

konser

1972. Departementschef Hans Henrik

veringshensyn er Rigsarkivets perma

Koch,

materiale vedrø

nente udstilling af historiske dokumen

rende Dansk-norsk fond 1945-70. Po

ter opløst. Det er tanken i stedet at

litikeren, fhv. minister Aksel Larsen,

basere udstillingsvirksomheden på kort

1932-1972. Pastor Johan Sonne Lind

varigere specialudstillinger.

indeholdende

blom, indeholdende sager vedrørende

A f særudstillinger holdtes i Rigsarki

missionsvirksomheden i Ethiopien 1931

vets vestibule i perioden 12. okt. 1971

-71.

og året ud en udstilling om Danne

Kaptajn

1971,

Ejnar

Mikkelsen,

d.

1904-69. Statsgeolog, dr. phil.

Vilhelm Milthers,

1892-1962. Sogne

brogsordenen gennem 300 år.
P u b lik a t io n s v ir k s o m h e d :

A f de F o 

1898—

reløbige Arkivregistraturer, N y Serie,

1948 og Jørgen Herman Monrad, 1856—

udsendtes nr. 3, Private personarkiver

1903. Højskoleforstander Erik Balslev

i Rigsarkivet, og nr. 4, Oversigt over

Nissen, d. 1972. Højskoleforstanderne

nyere arkiver

Johannes Rosendal, d. 1969, Hans R o

Rise Hansen, indeholdende arkivover

sendal, d. 1921 og Hans A. Rosendal,

sigter over afleveringer fra Justitsmi

d. 1971. Kgl. børskommissær Jul. Vilh.

nisteriet, Ministeriet for Kirke- og U n 

Schovelin, ca. 1870-1933. Borgmester,

dervisningsvæsenet,

M F , Sigurd Schytz, d. 1971, 1924-65.

Undervisningsministeriet og Ministeriet

Borgmester

for kulturelle Anliggender fra 1848 ff.

præsterne

Johannes

Arne

Monrad,

Sundbo,

1880—

1970. Ambassadør Ejnar Wærum, d.
P r iv a t e

danske

in s titu tio n e r s

a r k iv e r:

Advokatsamfund,

Det

1919-59.

Dansk sømandskirke i fremmede havne

Rigsarkivet,

ved

C.

Kirkeministeriet,

A f serien Interne Arkivregistraturer
udsendtes

1971, 1930-68.

i

Tyske

civile

myndigheder og tyske

og

militære

partiinstitutio

ner 1934-47.
Desuden

publiceredes

Statsrådets

1876-1967. Foreningen af ejere af fre

Forhandlinger bd. X,

11. juli

1864-

dede ejendomme. Den grevelige Hielm-

28. juli 1866, ved dr. Harald Jørgen

stierne-Rosencroneske Stiftelse, regn
skaber m. v. 1839-71. Det konservative

sen. A f tidsskriftet A R K I V

Folkeparti, korrespondance, m.v. 1915—

nyt årligt 4 numre.

er årligt

udsendt 2 hæfter og af Nordisk A rkiv
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Læsesa

slutning. Endelig er samlingen af ik-

len havde i 1971 15.643 besøg og for

ke-københavnske lavsarkiver blevet ny-

rettede 58.262 ekspeditioner til pub

registreret.

B e sø g s-

og

e k s p e d itio n s ta l:

likum. I 1 9 7 2 var tallene 16.531 be
søg og 59.477 ekspeditioner. T il m in i
s te rie rn e

ekspederedes i 19 71

14.678

sager og i 1 9 7 2 12.218 sager.

U d a r b e jd e ls e
1972:

af

re g istre

og

1971

Register over Garnisons sogns

vielser 1799-1921 er færdigudarbejdet
og renskrevet,

arbejdet

med register

over Holmen sogns vielser 1813-92 og
L A N D S A R K IV E T FO R S JÆ LLA N D
Læ se sa le n :

51.141

9.820 besøgende.

19 7 1 :

ekspeditioner.

9.862

19 7 2 :

besøgende. 52.584 ekspeditioner.
A f le v e r in g e r

1971

Frederiksberg sogns vielser 1805-1921
er påbegyndt. En omskrivning af Hans
Werners samlinger

vedr.

københavn

ske købmænd og kræmmere er gen
nemført. Endelig er arbejdet med re

og 19 72 : Større

gistre anlagt

for

EDB

til

Sjællands

afleveringer er modtaget fra Køben

landstings panteprotokoller 1632-1761

havns overpræsidium, en række amter,

fortsat.

amtsråd og amtsstuer. Afleveringerne

P u b lik a t io n e r

og 1972: I se

1971

fra dommer- og politimesterembeder

rien »Foreløbige arkivregistraturer« er

ne efter

udsendt »Helsingør stifts kirkebøger«,

1919 er fortsat tillige

med

den systematiske indsamling af land-

»Roskilde

og bykommunale

»Sjællandske

arkiver samt syge

stifts

kirkebøger

I—III«,

retsbetjentarkiver

indtil

kassearkivalier. A f særlige afleveringer

1919, GI. Roskilde amt« og » - -, So

kan nævnes Roskilde stift og stiftsøv

rø amt I«,

righed, Danmarks

(folketæl

ver indtil ca. 1868, Frederiksborg amt

lingslister 1965), 1. udskrivningskreds,

I, Helsingør rådstue«, »Københavnske

Dronning Louises børnehospital, Me-

lavsarkiver«

tropolitanskolen,

havns stadsarkiv) og »Sjællandske og

statistik

Borreby

og

Skjold

»Sjællandske rådstuearki

(sammen

med

næsholm godser. Desuden er fra Rigs

lolland-falsterske lavsarkiver«.

arkivet

en

overført

Københavns

politis

udvandringssager 1868-1940.
T ilv æ k s te n

ialt

udgjorde

»Embedsetater«

Køben
I seri

er udsendt

»An

klagemyndighed og politi på Sjælland,
i

1971

Lolland-Falster

og

Bornholm

1919—

1.105 hyldemeter, i 1 9 7 2 450 hylde

72«. Endelig

meter.

Skolehistorisk institut udsendt »Over

O r d n in g s 1971

og

re g is tre rin g s a rb e jd e r

og 1972 : Registreringen af rets

betjentarkiverne indtil 1919 er afslut
tet for Sorø

over

i

samarbejde

skolehistorisk

med

materiale

i

landsarkivet for Sjælland m. m. I-II«.
U d s t illin g e r

1971

og

1972:

Sam

og

men med Københavns stadsarkiv ar

påbegyndt for Holbæk amt og Helsin

rangeredes udstillingen »Fra tiggerstav

gør

af

til alderdomsunderstøttelse«, der hold

kirkebogssamlingen er fortsat med sog

tes åben fra februar til slutningen af

nekaldene i Roskilde stift. Registrerin

juni 1971. Denne afløstes af udstillin

gen af landsarkivets samling af ældre

gen »Nordiske arkiver«, der i forbin

kort og tegninger står foran sin af-

delse med den nordiske arkivdag var

byfoged.

amts vedkommende

sigt

er

Detailregistreringen
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arrangeret i samarbejde med rigsarki

1845,

verne i Danmark, Finland, Norge og

landvæsensarkivalier

1867-1907.

Sverige. I maj

dense

forhandlingspro

1972 åbnedes udstil

Drejø.

Brandforsikrings-

Værnehjems

samt
O-

lingen »Hvad er et landsarkiv?« og i

tokol 1899-1972. Vurderingsprotokol

oktober det store arrangement i an

ler for Odense og Svendborg amter

ledning af Vanføresamfundets 100 års

(Odense amt 1942-53). Svanninge sko

jubilæum,

les

sidstnævnte

af kulturmini

arkiv.

Forhandlingsprotokol

for

steren. T il alle udstillinger var udar

den fynske afdeling i Fællesrepræsen

bejdet katalog.

tationen for dansk industri og hånd
værk

1880-87.

Forhandlingsbog

for

møderne af delegerede fra fynske in
dustri- og håndværkerforeninger 1875

L A N D S A R K IV E T FO R F Y N
B e n y tte ls e :

-77.

3.755 besøgende,

19 7 1 :

der på læsesalen har benyttet 21.528
bind

og

pakker.

17.692).

(1970:

3.141 -

3.470 besøgende, der

1972:

på læsesalen har benyttet 17.940 bind
og pakker.

Diverse

arkivalier

fra

F.D.F.,

Odense 3. kreds, 1930 ff.
O r d n in g s -

Bl. a.

er

og

r e g is tre rin g s a rb e jd e r:

foretaget

registreringsarbej

der i godsarkiverne, kommunalarkiver
ne og lægekredsarkiverne.
Arbejdet med registerskrivningen er

De or

fortsat. Der er udarbejdet registre til

dinære afleveringer af embedsarkiva

en række kirkebøger, fæsteprotokoller

lier udgjorde ialt 8.886 bind, pakker

og skifteprotokoller samt Odense Sa

og stk.

delmagerlavs protokol.

A f le v e r in g e r

1971

og

19 7 2 :

Landsarkivet

har modtaget

Landsarkivet har planlagt udgivelsen

en lang række arkivalier som gave fra

af en række registraturer, hvoraf fore

private,

løbig

G a v e r:

hvoraf

skal

nævnes:

Stam

to

er

bog over Mohrs slægt ca. 1796. D i

Jespersen: 3.

verse

kiv

arkivalier

fra

Tranekær

gods

1581-1810. Diverse arkivalier fra Has
mark skole 1812-1965. Laugsprot. m.

udkommet:

Knud

Udskrivningskreds’

J. V.
A r

1788-1956. Fyns Stifts Kirkebø

ger.
F o r s k e llig t :

I 1 9 7 1 - 1 9 7 2 har lands

v. fra Odense Sadelmager- og Tapet-

arkivet haft besøg af historiestuderen

serer-Laug,

de ved Odense Universitet, slægtshi

dernes

1647-1931.

Syge-

Odense’s

og

Tekstilarbej

Begravelseskasse

foreningsarkiv.

skiftesager m. m. fra

Fæste-

Mullerup

i
og

19/6

Anders

1944-5/5

Jensen

(t 1945).

1945.

Ruds

Supplerende

aflevering

Johannes

dahls

privatarkiv.

Diverse

vedr.

Avernakø

Strange

til

L A N D S A R K IV E T FO R
N Ø R R E JY LLA N D
B e s ø g s ta lle t

er

i

stadig

stigning:

Rosen

9.165 i 1971 og 9.842 i 19 72 . Ekspe

arkivalier

ditionstallene var i 19 71 78.662 og i

1822-1924.

Rasmussens

Biskop

privatarkiv

højskoleforstander

alt 10 besøg med 167 deltagere.

gods

1540-1925. Aflytning af Gestapos te
lefoner

storiske kursister og andre grupper, i-

dagbog

Niels
1794-

19 7 2

86.868.

A fle v e r in g e r :

Der er i 1971 afleve-
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ret 585 m, i 1 9 7 2 673 m arkivalier,
ialt 18.480 enheder.

lø v r ig t :

88 institutioner og forenin

ger (1337 personer) har fået forevist

Kommunalreformens betydning for

landsarkivet i 1971 og 1972, den per

afleveringerne er endnu ikke udtømt.

manente udstilling har været besøgt af

Kommunerne har i de to år været den

118 enkeltpersoner, i begge tilfælde er

embedsgruppe, der har beslaglagt det

tallene for 1972 mindre end for 1971.

største antal hyldemeter (284 m). Sto

Den øvrige arkivpædagogiske virksom

re afleveringer

fra

hed har derimod været i stigning. T il

Vestre Landsret, fra dommere, amter

det årlige arkivkursus for ældre histo

og amtstuer. Nævnes kan også folke

riestuderende ved Århus Universitet er

tællingen 1965 og ældre landkommu

kommet en vejledning i arkivarbejde

nale regnskaber (fra Danmarks Stati

for

stik),

under

er

også kommet

Mariager-Fårup-Viborg,

Vestsalling

Randers-Hadsund

Danmarks

Et

årskursus

Lærerhøjskole

med

pri

emnet »Lokalhistorie i danmarkshisto-

med

risk perspektiv«, løbende fra august til

det sociale boligbyggeri i Randers amt,

maj, er blevet etableret. Vinterkurser

Århus amts sognerådsforening og guld

ne i slægtsforskning under F O F fore

hornstolkeren, konservator Carl Gyde-

går som tidligere.

vatbaner,

og

Skive-

1. års studerende.

Statens tilsynsførende

sens samling.
Ordnings-

Endelig kan nævnes, at det stærkt
og

registreringsarbejder:

stigende

besøgstal

har

fremkaldt et

Færdigregistreret er bl. a. ryttergods

projekt til en ny og større læsesal, der

arkiverne, Nr. Vosborg og Clausholm

skal indrettes på 1. sal i den gamle byg

godsarkiver,

ning.

Ebeltoft-Trustrup

Troldhede-Kolding-Vejen

og

jernbaners

arkiver. En række gejstlige og kom
munale samt embedslægearkiver er li
geledes ordnet og registreret.
P u b lik a t io n e r :

Den påbegyndte ud

L A N D S A R K IV E T FO R D E
S Ø N D E R JY S K E L A N D S D E L E

givelse af Viborg Landstings dombø

Årene 1971 og 1972 har stået i ny

ger er blevet fortsat med 1. del af året

bygningens tegn og kun uomgængeli

1617

3

ge afleveringer har kunnet modtages.

(Godsarkiver 1) er udsendt Ryttergod

Antallet af b e sø g e n d e p å læ sesalen

serne, der foruden den egentlige regi

var 1971: 2150, 19 7 2 2013 og de til

stratur indeholder sag- og stedregistre

svarende tal på fremtagne sager til læ

til en del af 2. og 4. rytterdistrikters

sesalsbesøgende var 19854 og 16262.

protokoller og pakker.

U d lå n

(A).

endvidere
er vedr.

Som

arkivregistraturer

oversigter

Publiceret er
arkivali

var 1330 bind, pakker og læg i 1971

næringstil

mod 744 i 19 7 2 , og in d lå n for de to

over

borgerskaber og

til andre arkiver og biblioteker

ladelser og over hjælpemidler til ar

år var henholdsvis 116 enheder i 1971

kivstudier i Landsarkivet for Nørre

og 39 i

1972.

var 1971

Antallet af x e ro x o p 125480 mod 57196

jylland (rev. udgave). Oversigten over

ta g e lse r

de private godsers fæste- og skiftear

i 19 72 .

kivalier er udsendt i nyt oplag.

publikumsektoren kan vel til dels for-

Denne

aftagende

aktivitet

i
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klares ved mindre god service på grund

kontrolassistent J. Chr. Laursens efter

af arbejdet med forberedelsen af over

ladte papirer, supplerende afleveringer

flytningen og til dels de ofte meget

af redaktør Anders Lebecks og for

dårlige parkeringsforhold. Også besøg

stander Hans Lunds efterladenskaber,

og omvisninger af grupper har lands

manuskripter og breve hidrørende fra

arkivet på grund af omstændighederne

urmagerne

beklageligvis måttet indtage en afvisen

jun.,

de holdning overfor.

i

redaktør Nis Petersens erindringer og

1971 var 6 besøg med 68 besøgende,

gårdejer Jens L. Schmidt, Øster L in 

kunne man i 1972 kun imødekomme to

net's efterladte sager. I 19 7 2

ønsker om besøg med tilsammen

bl. a. kommet sager fra følgende ar

Medens

der

13

Magdalene

kivskabere:

deltagere.

A. J. Marcussen,
M oos’

Boghandler

sen.

og

privatarkiv,

er der

H. Bo

Boje-

Som nævnt har landsarkivet kun i

sen, Åbenrå, generalsekretær ved CIS

begrænset omfang kunnet imødekom

Brudeneil Bruce, kommunaldirektør J.

me embedernes ønsker om a fle v e r in g ,

Christensen, Åbenrå, sognepræst Jør

hvilket i praksis vil sige kun ved ned

gen Eriksen, Asserballe, gårdejer N. J.

læggelse

Gotthardsen,

af

embeder.

I

forbindelse

Nørremark,

gårdejer

med amtssammenlægningen modtoges

Chr. Hanssen, Nørremølle, direktør H.

fra Sønderjyllands amt 1971 85,50 lø

P. Hanssen,

bende hyldemeter og fra 19 7 2 54 hyl

Johs. Jensen, Åbenrå, sognepræst Hans

demeter.

Magie, Tønder,

Fra

den

nedlagte

Tønder

London,

statskonsulent

amtmand

Kr.

Refs-

amtstue modtoges 29 hyldemeter. Fra

lund Thomsen og hustru, folketings

primærkommunerne

bl. a.

medlem Ingeborg Refslund Thomsen.

43 hyldemeter folkeregister kort

Også fra foreninger og andre p r iv a 

1972

modtoges

har landsarkivet mod

fra Haderslev kommune sammen med

te

81 bind melderegistre fra indlemme

taget værdifulde afleveringer, i

de kommuner. Fra nedlagte skoler er

således bl. a. forhandlingsprotokol for

der modtaget en del arkivalier. Ialt er

Amtsringriderforeningen

der fra statslige embeder 1971

1937-70, Broagerlands Ungdoms- og

mod

in s t it u t io n e r

i

1971

Åbenrå

taget 119 hyldemeter mod i 19 7 2 knap

Idrætsforenings sager

60 hyldemeter, medens afleveringer af

samlingsgården Sundeveds arkiv 1910

kommunal proveniens har været hen

-68,

holdsvis 0,48 hyldemeter og 54,36 hyl

enings protokoller,

demeter. Disse afleveringer har i det

Mergelselskabs arkiv

hele og store måttet anbringes i depo

riet Cleemanns arkiv, Rødding Frime

tet i Tønder og i stueetagen i lands

nigheds

arkivets anneksbygning.

ningen Sundeveds arkiv 1920-52, kor

Haderslev

arkiv

1912-55,

Amts

For

Sognerådsfor

Lundtoft

Herreds

1952-70, Rede

1874-1902,

Sangfore

private har som sædvanlig

respondance og tryksager fra »Tinglev-

betænkt os med gaver i de to beret

udvalget af 1.4. 1946« vedrørende sko

ningsår. Blandt de særligt betydnings
fulde afleveringer af p e r s o n a r k iv e r i

leforholdene i

Mange

1971

kan

Morten

nævnes

dele

Kamphöveners

af

de nationalt blandede

egne, samt forhandlings- og regnskabs

redaktør

protokol for Venstres vælgerforening i

privatarkiv,

Augustenborgkredsen. I 1972 er mod-

Institutionernes virksomhed 1971-72
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taget

korrespondancesager

fra

Fore

med de fleste af erhvervslivets hoved-

ningen af danske Sydslesvigere i Dan

og brancheorganisationer om periodi

mark

ske afleveringer.

1945-71, sager fra Foreningen

Disse

er

fortsat

i

af forhenværende Krigsfanger i Rus

1970-72; men derudover er der mod

land, Gråsten Ligvogns- og Begravel

taget en række nye organisationsarki

sesselskabs arkiv, en mængde arkivali

ver. De væsentligste blandt disse har

er fra nedlagte mejerier, Sønderjyske

været fra Sammenslutningen

Hjemmevævs

bejdsgivere inden for Jern- og Metal

arkiv,

Forsamlingsgår

af

A r

den Tønderhus’ arkiv 1919-68 og Vis

industrien

by Husmandsforenings arkiv.

Herud

hvis arkiv indeholder et vigtigt mate

over har landsarkivet fra private mod

riale til belysning af arbejdsforholde

taget g e n e a lo g is k e

nes udvikling, fra Kontor- og Handels

og

lo k a lh is t o r is k e

fagenes

m a n u s k rip te r .

Der har vinteren 1971/72 af Histo

i

Danmark

Arbejdsgiverforening

Samvirkende

afholdt et vejledende k u rs u s i personal-

foreninger (1902-61).

kivar Viggo Petersen.

(1919

60), Fiskerirådet (1954-66) samt De

risk Samfund for Sønderjylland været
historisk arbejde under ledelse af ar

(1883-1971),

Sjællandske

I n d u s tr i o g h å n d v æ rk :

Husmands

Rådvad Kniv

fabrik A/S, en af landets ældste indu
strivirksomheder, har afleveret et be
tydeligt arkiv, hvis ældste dele rækker
tilbage til grundlæggelsen i 1753. A f

E R H V E R V S A R K IV E T

arkiverne fra de øvrige gamle velkend

I de senere år har der

te virksomheder, der er ophørt i de

været en kraftig vækst i afleveringerne,

senere år, skal fremhæves Hornung &

idet den samlede tilgang for finans

Møllers

årene

(1827-1972), Det Hoffensbergske Eta

A f le v e r in g e r :

1970/71-1972/73

har

udgjort

Pianofortefabrik, København,

42.401 enheder mod 30.697 enheder

blissement,

i den forudgående treårsperiode. Den

Århus Æskefabrik (1896-1969), sejl- og

stærke tilvækst skal ses i sammenhæng

flagfabrikken J. S. V. Weilbach, Køben

med de store strukturændringer, der i

havn (1886-1971) samt tobaksfabrik

disse år foregår inden for erhvervsli
vet. I forbindelse med de mange ned

kerne J. E. Schmalfeld, Århus (1846—
1971), og Petersen & Sørensen, Horsens,

læggelser,

overtagelser

sammen

(1865-1873).

slutninger

af

har

E r

produktionsvirksomheder er modtaget

hvervsarkivet søgt at sikre værdifulde

arkivalier fra fire slagterier (Bogense,

arkivaliers eksistens, og det har ikke -

Hillerød, Odense og Skanderborg) samt

på trods af pladsmangel i arkivet - væ

16 mejerier.

ret muligt at udskyde modtagelsen af

virksomheder afleveret større arkiver:

arkivalierne, da disse i så fald i de fle

Bryggeriet Thor, Randers (1873-1959)

ste tilfælde ville gå til grunde.

E. Nobels

Blandt de modtagne arkiver kan
nævnes: O rg a n is a tio n e r : Erhvervsarki

og Nykøbing F (1836-1957), Smede

vet har efterhånden fået aftaler i stand

Dano Ingeniørforretning og Maskinfa-

og

virksomheder

København

Fra

(1871-1971),

andelsbevægelsens

Desuden

Tobaksfabrik,

har

følgende

København

mestrene Eibye, Odense (1794-1959),

Institutionernes virksomhed 1971-72
brik, Søborg

(1906-70),

Alpha

Gas

dere er modtaget arkivet fra Veksele

(1940-66),

A/S

rer

I/S,

Frederikshavn

Carl

Flach & A. Knudsens Garverier,

Ebeltoft

(1917-67), A / S
I forbindelse

med brugs

R. Henriques

Jr.,

København

(1846-1958).

Planmøbel,

Århus (1941-66).
H a n d e l:
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Rederiet

A n d re :

J. Lauritzen,

benhavn

(1938-1950),

selskabet

Vesterhavet

Kø

Dampskibs
(1895-1937),

foreningsfusionerne har H B formidlet

Northern Steamship Co. Ltd., Set. Pe

aflevering af omkring 65 københavn

tersborg (1903-20), hrs. L. C. David,

ske og købstadsbrugsforeningers arki

København

ver, herunder HB-foreninger i Køben

»Børsen«,

haven, Århus og Esbjerg. Der er des

Arbejdernes

uden modtaget arkiver fra bl. a. den

(1868-1970).

nu ophørte strøgforretning Jac. Olsen,
København
mons

(1890-1967),

tehandel,

E. B. Salo

København

(1880

(1911-1957),
København

Forlaget

(1900-1966),

Byggeforening,

Århus

Erhvervshistorisk Å r 

P u b lik a t io n e r :

bog 1971 indeholdt fire afhandlinger.
I

»Småskibsfarten

på

Århus-bugten

-1947), skotøjshandler Peter Andersen,

1865-1914« analyserede Henrik Fode

Randers (1893-1969), kolonialengros

en række af de ændringer i nærtrafik

handler L. J. Baagøe, Svendborg (1839

systemet, der fandt sted under indu

-1971), købmand Knud Ågård, Århus

strialiseringsperioden,

(1937-66), Chr. H. Wissings Læderfor

kring en undersøgelse over Århus-bug-

retning,

tens

Århus

(1877-1971),

Assens

centreret

Dampskibsselskab,

der

om

virkede

Apotek (1818-1935) og Århus Kiosk

1874-1935.

selskab (1900-1966).

til Arbejdsløshedens Bekæmpelse - var

P e n g e in s titu tte r

tn.

v.: I forbindel

emnet for

LAB
Axel

-

Landsforeningen

Kjær

Sørensens af

se med de mange fusionsdannelser in

handling, der skildrede foreningens op

den for disse områder er der modtaget

rettelse 1939, dens organisatoriske ud

en række endog meget omfangsrige ar

vikling samt forholdet til Moralsk Op

kiver, der er meget væsentlige til be

rustning.

lysning af den økonomiske udvikling

Johansen til årbogen med en oversigt

på såvel lands-

over den økonomisk-historiske

som

lokalplan.

Det

Desuden bidrog E rik

drejer sig om sparekassearkiver (Den

ning i D D R

sjællandske

Jansen

1857-1951;

Bondestands

Sparekasse,

Landbosparekassen

for

Fyn, 1869-1964; Sparekassen Nordjyl
land, 1824-1969), om kreditforenings
arkiver

(Østifternes

kring

K orr
forsk

1945-70, mens Chr. R.

behandlede
Danmarks

problemerne

om

handelsaftaler

med

England af 19. november 1915.
I afhandlingen

»8-timers dagen -

Kreditforening,

kravets formulering og dets gennem

1851-1970; Østifternes Husmandskre
ditforening, 1880-1970; Kreditforenin

førelse i Danmark« redegjorde Søren

gen af Grundejere i Fyens Stift, 1869—

19 7 2

1968) samt om forsikringsselskabsar

denne arbejdsmarkedsreforms gennem

kiver

førelse

(Østifternes

Brandforsikring,

Kolstrup

i

Erhvervshistorisk

Årbog

for omstændighederne omkring
i

1918-19.

Den

sønderjyske

1874-1971, Købstædernes almindelige

kniplingsindustri blev behandlet af Eb

Brandforsikring,

ba Busch,

1870-1970).

Endvi-

der

med

udgangspunkt

i

450

Institutionernes virksomhed 1971-72

materiale fra Gram og Nybøl godser

ler.

fra 1761 foretog en undersøgelse over

planlagt til udgivelse i 1974.

En

fortsættelse af oversigten er

kniplerskernes sociale og miljømæssige
baggrund. Årbogen indeholdt endvide
re en større afhandling af Erik Nordholt: »Erhvervspartiets historie og dets
samfundsopfattelse«.

Denne

undersø

K Ø B E N H A V N S S T A D S A R K IV
M o d t a g n e a r k iv a lie r :

Foruden de re

gelse skildrede mellemstandens forsøg

gelmæssige afleveringer fra kommunens

på i årene lige efter 1. verdenskrig at

afdelinger og institutioner er bl. a. mod

danne et eget politisk parti. Og endelig

taget arkivalier vedr. magistratens 3. se

oirenterede

det

kretariat (overformynderisager), brolæg

og socialhistori

nings- og vejvæsenet, centralkontoret

ske kildemateriale, som findes i de ny-

for flæskehandelen, foreningen til be

afleverede kreditforeningsarkiver.

kæmpelse af rotter, røg- og støjudval

Chr. R. Jansen

væsentlige økonomi-

Henrik

Fodes

afhandling

om

fra

Er

gets sekretariat, ladegården og kunst

hvervshistorisk Årbog udkom i 1971

fonden samt forskellige tjenestemands

desuden som en selvstændig publikation.

organisationer

Samme

i

kommune. Endvidere er ved køb er

anledning af Korn- og Foderstofkom

hvervet et samlingsmanuskript fra ca.

pagniets

1660 indeholdende

år

udgav

Erhvervsarkivet

under

Københavns

af

kø

Købmænd og Kornkompagni«. Bogen,

benhavnske stadsretter, skrivelser

fra

der var udarbejdet af arkivarerne Ib

privilegiestriden m. v. Stadsarkivets be

Gejl

tydelige samling af kort og tegninger

og

75

års

jubilæum

Chr. R. Jansen,

»Korn,

behandlede

afskrifter

til

er blevet forøget med afleveringer fra

lokal

stadsingeniørens og stadskonduktørens

studier« udsendtes - også i 1971 - en

direktorater. Endvidere er der afleveret

særtrykssamling med fire tidligere of

tegningerne fra konkurrencen om råd

fentliggjorte

afhandlinger om økono

husets opførelse 1888 - ca. 1900, teg

miske og sociale emner fra Århus og

ninger af gasværker, et brandkort fra

Randers, skrevet af Vagn Dybdahl, Ib

ca. 1800, m. m. Ingeniør Vilh. Malling

Gejl og Finn H. Lauridsen.

har foræret stadsarkivet tegninger og

dansk kornhandel

fra

1960’erne.

titlen

Under

1880'erne
»Fire

Det kgl. danske Landhusholdnings
selskabs arkiv benyttes ofte af forske
re uden for institutionen, i første ræk

arkivalier vedrørende Københavns to
pografi.
R e g is tr e r in g .

I

samarbejde

med

ke til belysning af personalhistoriske

Landsarkivet for Sjælland er udsendt

forhold. Dette er baggrunden for, at

en duplikeret registratur over køben

Erhvervsarkivet i 1971 udgav »Land
husholdningsselskabets
arkiv:
Regi

havnske lavsarkiver. A f vigtigere regi
strerings-

stratur og journalregistre I 1769-1807.

nævnes udarbejdelse af navneregister

1-2«. De to bind

indeholdt en be

til de af stadskæmneren udbetalte ar

skrivelse af og registratur over Sel

veparter 1707-71, og af navneregister

skabets arkiv samt navne- og topogra

til næringsprivilegier 1696-1772, ord

fiske registre til de ældste brevjourna-

ning af magistratens overformynderi-

og

ordningsarbejder

kan
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sager m. v. Omregistreringen af sager

(»oversat«

efter 1858 er fortsat.

sionsprotokoller:

Af

P u b lik a t io n e r .

Historiske

M ed

til maskinskrift), rytterses
lodsejere i

A.

sogn

fra o. 1700-1970 registr.

delelser om København, der redigeres
af

stadsarkivet

med

stadsarkivaren

som ansvarlig redaktør, er udsendt år
bøger 1971 og 19 72 .
Anden

v irk s o m h e d .

Besøgstallet har

LO K A LA R K IV E T VED
D R A G Ø R -S T . M A G L E B Y
B IB L IO T E K
Arkivarbejdet ved biblioteket påbe

været nogenlunde som i de nærmest
foregående

år

1648,

(1971:

1972:

gyndtes i

1963, da man startede en

1532). En kortvarig udstilling i råd

lokalhistorisk billedsamling. Siden 1966

hushallen af prøver på stadens ældste

er

dokumenter

forbindelse

Dragør, og fra 1968 er arkivets dæk

med den nordiske historikerkongres i

ningsområde både Dragør og St. M ag

København i august 1971. Stadsarki

leby kommuner. Arkivet er - som bi

vet har erhvervet nye magasinlokaler

blioteket - åbent hverdag 14-20, lør

i

dage 10-12, og arkivaren træffes nor

afholdtes

i

Amagerforbrændings

bygning,

og

sammesteds er skaffet nye lokaler til
stadsarkivets fotografiske atelier og et

adressen:

Vestgrønningen

18-20,

malt hverdage kl. 14-18.
Lokalarkivrådet,

med

medlemmer

restaureringsværksted. Erhvervelsen af

fra kommunalbestyrelser, lokalmuseer

disse lokaler har bl. a. bevirket, at en

og bibliotek, oprettedes i

restaurering med påfølgende sikrings

holder normalt møde hvert kvartal til

fotografering af den værdifulde kort

drøftelse

og tegningssamling har kunnet iværk

Endvidere

sættes.

kommunalbestyrelserne vedrørende ar

af

arkivets

1970. Det

arbejdsprogram.

udarbejdes indstillinger

til

kivets udvikling, styrelse og økonomi.
Grundmaterialet - udover den rig

A N D S T S O G N E H IS T O R IS K E

holdige billedsamling - består i afle

A R K IV

verede bygnings- forretnings- og per

N y e r h v e rv e ls e r :

Arkiver

fra Andst

son-arkivalier,

foruden

talrige

store

andelsmejeri, Lille Andst-Rovcd brugs

deposita: Dragør Museums, Saltholms-

forening, Gamst brugsforening, Andst

ejerlaugets,

lokal-foderstofforening,

ung

m. fl. Desuden båndoptagelser (f. eks.

idrætsforening,

15 timer: »Dragør under besættelsen«)

domsforening,

Andst

Andst

Dragør-Lodseris

arkiver

Andst gymnastikforening, Andst sogns

topografiske

sygekasse.

for

mers spilletid), farvediapositiver samt

den aim. brandfors. for landbygninger

en samling ældre og nyere bygnings

1896-1916,

ejen

tegninger og topografiske kort. Sam

1872-1903,

lingen modtager et stigende antal ga

do. 7. aim. vurd. m. matrikelkort, og

ver. Også en samling af lokal-tryk og

anskaffet xerox-kopi af: Folketællings

lokalaviser råder arkivet over.

domme,

Vurderingsprotokoller
do.

for

mindre

løsøreforsikring

16-mm film

(ca.

10 ti

listerne 1787-1890 Andst sogn, kirke

Arkivet har afholdt - eller deltage-t

bøger Andst-Gesten sogne 1723-1814

i - en række større udstillinger: 1971:
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St. Maglebys jubilæumsudstilling: H o l

jøer f r a b o n d e h u s t il h ø jh u s med væg

lænderbyen 450 år, 1971: Topografi

ten på omtale af den nye bebyggelse

ske malerier i Dragør kommunes eje,

ved Brøndby Strand og en om livet

1972: Revideret udgave af jubilæums

i de k o m m u n a le in s t it u t io n e r som f. eks.

udstillingen vist i Holland i samarbej

børnehave skole, ungdomsklub og væ

de med Udenrigsministeriet.

rested for pensionister, bliver færdige
i efteråret 1973.

L O K A L H IS T O R IS K S A M L IN G
B R Ø N D B Y -B IB L IO T E K E R N E

E B E L T O F T B Y H IS T O R IS K E

En lokalhistorisk samling er under
opbygning
nen.

I

på

hovedbiblioteket

samlingen

opbevares

Ker
bøger,

A R K IV
Registreringen
og har vist

af

fortsætter

a v is e r

sig uhyre

nyttig.

Sam

tidsskrifter, lokalaviser, kort, byplaner,

mendrag af registreringen med begi

film,

venheder,

fotos,

dias og andet materiale

der

formodes

at

kunne

med tilknytning til Brøndby kommu

danne baggrund for en »historie« til

ne, både af nyere og ældre dato. K u l 

stilles de lokale aviser ved årsskiftet.

er meget interesseret

Udarbejdelsen af k r o n o lo g is k e tid s 

t u r e l f o r v a lt n in g

i at låne eller erhverve materiale til

ta v le r

over

personer,

herregårde

samlingen, som efterhånden vil kunne

ejendomme

fortsættes

og

få stor betydning for alle, der beskæf

benyttede.

tiger sig med kommunens historie.
Forvaltningen samarbejder med H i 
s to r is k

in te re s s e g ru p p e

fo r

B rø n d b y ,

der i 19 7 2 især har indsamlet oplys
ninger om B r ø n d b y v e s te r.

Hovedpar

er

og

meget

Det samme kan siges om billedar
kivet, lysbilledsamlingen og personre
gistret

samt

skøder

og

pantebreve

m. v.
Byarkivet

besøges

ikke

alene

af

ten af personer fra folketællingerne fra

slægtsforskere, men et stigende antal

1787 til 1901 er opført på kartoteks

lejrskoler og lærerstuderende benytter

kort med angivelse af familieforhold.

det også.

Gårde og huse er registreret, og ejere
og beboere tilbage til

1645 er opno-

teret.

Foruden

at »levere«

arkivet arrangeret en halv snes udstil
linger, strækkende

Gruppen optager desuden samtaler

foredrag har

sig

fra

udstilling

om julen til sport.

på bånd med ældre borgere, der for
tæller om

begivenheder og personer

med tilknytning til kommunen. Kom 
munen har ændret sig så radikalt i de
sidste 20 år, at det er i sidste øjeblik,

L O K A L H IS T O R IS K A R K I V
EGTVED
Oprettet

1.

april

1971.

Modtaget

at materiale om det gamle landsby

forhandlingsprotokoller m. m. fra for

samfund bliver indsamlet.

skellige

Teknisk Film Co. arbejder med at
optage forskellige k o r t f ilm

for kom

munen. 2 af filmene, en om boligmil-

foreninger,

skoleprotokoller

fra den nedlagte Tågelund skole 1857
-1959, toldprotokol

for

brændevins

brændingen på Nybjerg M ølle

1857-

Institutionernes virksomhed 1971-72
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76, private erindringer fra bosættelses

slægtstavler, 275 protokoller fra fore

tiden, aftægtskontrakter, skøder, pante

ninger og virksomheder og 375 lokale

breve, fotos m. m.

foreningsblade. A f modtagne forhand

E S B JE R G

lingsprotokoller

kan

nævnes:

Faxe

Svendeforening,

1888-90, Ulse sogns

B Y H IS T O R IS K E

A R K IV

Arkivet markerede i 19 71

Esbjerg

sted sogns venstrevælgerforening 1904

afholdsforenings 90 års jubilæum med

-65. Tureby brugsforening 1872-1933.

en udstilling, og modtog ved denne lej

Konsortiet

lighed et stort materiale fra hele af-

sorgsselskab)

holdsbevægelsen

mænd i Dalby og Omegn

i

Esbjerg,

protokol

venstrevælgerforening 1956-72, Kong

»Det

grønne

1906-10.

(for

Unge

Land

1944-69.

ler, arkivalier og billeder. Arkivets op

Hylleholt

søgende arbejde blandt fagforbund og

Sognebiblioteksforening

arbejdsgiverorganisationer,

Regnskaber fra Fakse Sognebibliotek

har

givet

Sygekasse

Hus«

1906-68.

Faxe

1924-40.

stort resultat (ca. 80 %). 393 proto

1924-54.

koller og mange billeder blev afleve

1867-1930.

ret til arkivet. Enkelte ønskede ikke at

1912-37.

aflevere materiale endnu, men har la

regning over Faxøe Skoleembedes jor

det

der august

det registrere

i

arkivet.

Harder

Faxe

Ladeplads

Roholte

Brugsforening

Endvidere
1852.

Sygekasse

Udskiftningsbe

Medlemslister

for

Mikkelsens bogtrykkeri afleverede sit

Skibstømrernes

arkiv fra årene 1926-1955. (Ca. 300

Faxe Ladeplads 1899-1920. Medlems

pakker). Der er bl. a. modtaget arki

lister for Hylleholt Sygekasse

ver fra Esbjerg gartnerkreds, Esbjerg

1944. Skibsbygger

Salgs-

budsprotokol

og

Reklameforening

og

hus

Arbejdsløshedskasse

Aa.

1889-

Boebergs

1924-54.

i

til

Taxationspro-

mandsforeningerne i Skads, Guldager,

tokoller

Bryndum og V. Nebel sogne. Kredit

Stevns, Faxøe og Bjeverskov Herreder

foreningen for ejere af mindre ejen

1858-1954.

domme,

domme i Faxøe sogn med angivelse

Ribe

foreningen)

amt

har

(Husmandskredit

afleveret

65

vurde

for

Branddirektoratet
Fortegnelse

over

for
ejen

af matr. nr. og ejere 1869-86. Proto

ringsprotokoller for årene 1881-1937.

koller

Esbjerg kommune har afleveret sine

Faxøe og Hylleholt sogne 1897-1951.

udklipsbøger

1948-1969. Fra Rigsar

Lille Torøje brugsforenings varebøger

kivet: Folketællinger: Skads sogn 1787

1888-1906. Tilgangslister for lægd 124

-1890, Esbjerg, Jerne og Skads 1906.

Dalby

Fra Matrikelarkivet: Matr. kort: Hjer

P. M . Kruuse,

ting, Tobøl 1820, 1931 og 1971.

udførte arbejder 1859-1892 samt man

over

sogn

forsikrede

1870-72.
Rode:

ge matrikelkort

fra

ejendomme

i

Landinspektør
Journaler

over

samme periode.

Spjellerup-Smerup og Vemmetofte sog

F A X E HERREDS

nes Sygekasses arkiv. Protokoller over

L O K A L H IS T O R IS K E A R K I V

180 stenbryderes produktion af kalk

Arkivet har i årene 1 9 7 1 - 1 9 7 2 mod

sten i Faxe Kalkbrud 1886 og 1905.

taget ialt 280 afleveringer omfattende

Roholte Brugsforenings medlemsproto

3163 enheder bl. a.

koller 1883-1929. Beretning om reb-

29

F o rtid og nutid

425

billeder,

4
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slageriet i Faxe af fru Anny Olsen, f.

en bogsamling samt arkivalsk materi

Zachariassen.

ale, herunder en billedsamling, i la

Privatarkiver

fra

vognmand

Kristjansen, Fakse,

dagbog

teralskabe med folio hængemapper.

fra

I den forløbne periode er materia

togt med Georg Stage 1908. Sognefo

lets opstilling og opbevaring fastlagt i

ged Lars Andersen, Frenderup, Dan

hovedtræk, men en udførligere

nebrogsmand

1894. Forfatteren L. P.

strering og katalogisering er først for

Jeppesen, Ulse heri 61 manuskriphef-

nylig begyndt. I stedet er der anvendt

ter. Gårdejer Kristen A. Nielsen, Orup,

megen arbejdstid på indsamling og for

(fortsat aflev.). Slagtermester Henning

midling af arkivmateriale, idet disse to

Svendsen,

arbejdsopgaver

Faxe

heri

Karl

Ladeplads.

Gårdejer

Jens O. Christensen, Tystrup.
Følgende

slægtsbøger
f.

er

1895.

i

fællesskab

er

med til at forstærke effekten af arki
indgået:

Slægten på Espemosegaard i Lund, af
Kristen Nielsen

ofte

regi

Husmand

Jens Nielsen, Lundby.

vets virksomhed.
Ved

privatbesøg er modtaget me

get, især billeder, og der er foretaget
ca. 25 båndoptagelser med interviews

Dalby-Tureby sognes Kirkeblad er

samt reportager af lokale begivenhe

indgået i næsten komplet stand. Disse

der. Fra Rigsarkivet er modtaget xe-

blade indeholder et væld af lokalhi

roxkopier af folketællingslisterne 1787

storiske artikler.

-1890.

Arkivet har fortsat lokaler på Vem
metofte Kloster,

men den

store

til

A f væsentligere a fle v e r in g e r
øvrigt

nævnes

kan i

»Avertissementstidende

vækst af arkivalier i de sidste år har

for Fredensborg

medført en tyngende pladsmangel, som

1937 i indbundne årgange, Niels Sten-

har tvunget os til at finde en anden

feldt: »Asminderød og Grønholt sog

løsning på lokaleproblemet. Ved imø

nes historie«, smukt illustreret hånd

dekommenhed

Kommunes

skrift 1925, forhandlingsprotokoller og

side, er der i det nye bibliotek, som

regnskaber vedr. »Det forenede syge-

Fakse kommune for tiden opfører, stil

og begravelsesselskab for Asminderød,

let lokaler

Fredensborg og Grønholt sogne« 1862

til

fra

Fakse

rådighed

for

arkivet,

som formentlig vil tilfredsstille

arki

for

»Fredensborg

blandede

kor« 1910-1919, forhandlingsprotokol

F R E D E N S B O R G -H U M LE B Æ K

for »Sørup Elektricitetsforening« 1923

L O K A L H IS T O R IS K E A R K I V

vember

1902-

-1932, protokol for »Fredensborg kon
protokol

vedtog

omegn«

cert- og foredragsforening« 1921-1926

vets behov langt ud i fremtiden.

Biblioteksudvalget

og

-1942.
18.

no

1968 at oprette arkivet som

Arkivet har haft stor glæde af en
række

foreningsbesøg med præsenta

et led i folkebibliotekets almindelige

tion af arkivet og dets virksomhed. I

virksomhed. M en først ved indflytning

anledning af Fredensborg Slots 250-

i nye lokaler juli 19 7 2 kom der rigtig

års jubilæum 11. oktober 19 7 2 arran

gang i arbejdet. Arkivet råder over et

gerede arkivet en stor udstilling om

lokale på 30 m2 og er indrettet med

slottets bygningshistorie

og

livet

på
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slottet gennem tiderne. Ved indvielsen

skers tale på bånd,

af de nye lokaler 10.7.1972 viste ar

benyttet af dialektforskningen ved Å r 

kivet Jenbanegades historie i billeder.

hus Universitet.

Arkivet har desuden bidraget med ma
teriale m. m.

til

Asminderød

hvoraf flere er

I hvert kirkeblad, der bliver udsendt

skoles

til samtlige den gamle kommunes be

featureuge »Kend din by« i efteråret

boere, er indrykket en artikel, der be

1972.

handler egnens historie.

På grund af lokalefællesskabet

med biblioteket har den daglige benyt
telse været stor og bragt arkivet i kon
takt

med

skænket

mange

borgere,

billeder

og

andet

som

har

materiale

til arkivet, ligesom man fra arkivets
side

har

kunnet

yde

de

besøgende

F Å B O R G B Y H IS T O R IS K E
A R K IV
I anledning af Arkivets 35års jubi
læum d.

11. juni 1 9 7 2

arrangeredes

hjælp ved udlevering af fotokopier el

en udstilling omfattende arkivalier bil

ler fotografiske aftryk af det eksiste

leder m. m. V i

rende materiale.

den blev besøgt

havde den glæde at
af

3132

personer,

hvoraf en del afleverede materiale til
arkivet.

F R U E R IN G -V IT V E D

I året 1 9 7 1 - 7 2 har arkivet modta

L O K A L H IS T O R IS K E A R K I V

get 2506 enheder i form af arkivali

Arkivet startede 1967 og gælder kun
for

Fruering-Vitved

sammenlægningen

kommune

med

før

Skanderborg.

er, småtryk og billeder. Der er i sam
me tidsrum udlånt 1128 enheder. V i
har haft

1141

besøgende,

der

dels

Det har til huse i Fællesskolen i V ir

kom for at se arkivet med henblik på

ring i et brandfrit rum.

at oprette et arkiv i deres hjemstavns

Arkivalierne er samlet ved person

kommune, dels for at søge oplysnin

lig henvendelse og består af gamle pro

ger af forskellig art. Arkivet har be

tokoller f. eks. fra Sparekassen, Meje

svaret en del breve, navnlig af per-

riet og 2

sonalhistorisk art.

brugsforeninger

start til dato, -

fra

deres

endvidere skorstens

syn, hegnssyn, ægtkørsel, hesteforsik
ring og fra de forskellige foreninger
der har virket i kommunen, ialt 60-70
bind, samt skøder og ca. 1500 bille
der.

L O K A L H IS T O R IS K S A M L I N G
LO R G JE L L E R U P SOGN
I årene 1 9 7 1 - 1 9 7 2
haft tilgang

af

har samlingen

følgende:

Forhand

V i arbejder med de forskellige ejen

lingsprotokol for skolevæsenet i Gjel

dommes historie ud fra matrikkelskor-

lerup sogn 1837-1970. 3 bind. Hertil

tene,

slutter

som

folketællingen,
vi

har

fået

skøderegisteret,

affotograferet

fra

Landsarkivet i Viborg, og påtænker,
når det er tilendebragt, at sende et
duplikat til ejerne.
V i har de fleste af de ældre menne29*

sig

skoleplaner

og

undervis

ningsplaner. Embedsbog for kirkesan
geren 1821-1881.
Fra de enkelte skoler er modtaget:
Hammerum skole: Dagbog over skole
gangen 1908-1961 26 bind. Eksamens-
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protokol 1932-1956. 3 bind. Birk sko

ne der opnås 32 komplette eksempla

le (nedlagt):

rer af »Grenaa Bys Historie«, og disse

Dagbog

1875-1909.

3

bind. Gymnastikprotokol og sangpro

er

tokol. Lund

Dagbog

Komplette eksemplarer kan ikke mere

1894-1942. 5 bind. Eksamensprotokol

købes. Arkivet ser det som en opgave

og

skole

at samle hele Carl Svenstrups produk

(nedlagt): Dagbog 1888-1968. 4 bind.

tion. Ved siden af selve byhistorien ud

Embedsbog 1891-1956. 2 bind.

dybede

skole (nedlagt):

gymnastikprotokol

Hauge

Tilgang af fotos, der viser udvik

reserveret

skoler

Svenstrup

omtrent

og

biblioteker.

specielle

60 småhefter,

emner

i

mest særtryk

lingen i Hammerum og Gjellerup K ir 

af avisartikler. Arkivet råder over ca.

keby fra landsby- og agerbrugsområ

50 af disse og håber at finde resten.

der til villabyer. Endvidere portrætter
af de 5-6 originaler, der for 70-80
år siden færdedes i sognet.
Da Lokalhistorisk Samling nu

har

fået fuld rådighed over et lokale på

H A S L E V L O K A L H IS T O R IS K E
A R K IV
Indsamlingen

af

dokumentarisk

Hammerum skole, kan der gives al

materiale til et lokalhistorisk arkiv i

mindelig adgang efter aftale.

Haslev er fortsat sket fra

to sider.

Gennem mere end en snes år har Has
lev Folkebibliotek modtaget dokumen

G R E N A A E G N S A R K IV

ter, og læ ge O le

I de første to år har arkivet ved

gennem

en

stærk

W e b e r,

Haslev, har

personlig

aktivitet

bl. a. flittigt at sende dagblade og uge

samlet arkivalier. Afleveringer til bi

aviser billeder fra gamle dage - med

blioteket opbevares dér, mens de af

tekster - og ved en mindre udstilling

Ole Weber indsamlede arkivalier op

på museet m. m. propaganderet for at

bevares dels hos denne privat, og dels

få folk til at indlevere deres gamle bil

i et kælderlokale på Haslev borger- og

leder og papirer.

realskole.

Resultatet blev, at

Der

er

tale

om

d e p o te r,

arkivet hurtigt fik en pæn samling bil

egentlig registrering har ikke

leder, papirer, protokoller osv.

sted.

fundet

Biblioteket har modtaget doku

Arkivet rådede fra starten over by

menter væsentligst fra beboere i den

historikeren Carl Svenstrups arkiv (som

nuværende Haslev kommune, men også

tilhørte

Det

fra det øvrige land via lokalhistoriske

rummede en mængde billeder fra byen,

arkiver, fortrinsvis på Sjælland. I sit

omtrent alle 1200 klicheer fra byhisto

arbejde har Ole Weber haft udgivelsen

rien, et utal af fotografiske plader og

af Haslev-Frerslev Sognes Historie for

film, hefter med optegnelser, kildema
terialer og adskillige gamle dokumen

øje. Materialet ligger for en del til
grund for værket, der skrives af pastor

ter, som Svenstrup havde samlet gen

A r n e M a jv a n g ,

Djurslands

Museum).

Rønnede.

Dokumenterne fra begge samlinger,

nem et langt liv.
Arkivet har taget initiativ til at få

hvoraf den ene rummer meget billed

genoptrykt ca. 300 sider af den 2000

materiale

sider store

menter i Haslev, er som helhed et gan-

byhistorie.

Hermed

kun-

fra

fotografiske

etablisse
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ske godt bidrag til belysning af han

Blandt de mange, som har benyttet ar

dels- og håndværkserhvervenes vækst

kivets ældre

i byen fra Sydbanens åbning i 1870.

Lønborgs

Endvidere belyses erhvervenes indfly

skødeafskrifter, kan nævnes Helsingør

delse, der i forbindelse med at Haslev

Kommune

bl. a. fik dommerkontor og underret

arkitektstuderende. Udover en tilvækst

samt toldkontor, gav stationsbyen en

i bogsamlingen, kan nævnes, at arki

lignende bredde i servicefunktionerne

vet har modtaget 2-3000 amatørfoto

overfor oplandet, som er kendetegnen

grafier med tilhørende negativer, dæk

de for købstæder i perioden.

kende perioden 1935-55; især er krigs

kort

kort

over

1803)

byen
samt

(bl. a.
arkivets

(saneringsplan) og en del

arkivalier

årene talrigt repræsenteret.

i

1906.

lingen indeholdt desuden en del foto

ovennævnte

grafier fra andre dele af landet. Disse

status hos en kreds af borgere gav sig

vil blive sendt til de respektive lokal

et markant udtryk netop gennem den

historiske arkiver. Arkivet har endvi

ne udstilling.

dere modtaget skibsklarerer K. F. M a r

En

betragtelig

vedrører

mængde

Amtsudstillingen

Bevidstheden

om byens

Fotosam

A f andre specielle områder, som er

strands store arkiv (1836-1972) samt en

omfattet af dokumenter i større antal,

hel del fotografier fra 80-erne og 90-

kan nævnes Haslev højskoles historie

erne.

samt en samling tyske effekter: uddan
nelsesprogrammer, militærhistorie m.v.
stammende fra SS-afdelinger, som var
indkvarteret i byen i 1945.

L O K A L H IS T O R IS K A R K I V
FO R H E R FØ LG E -S Æ D D E R
SOGNE
Arkivet

L O K A L A R K IV E T FO R
HEDENSTED K O M M U N E
Arkivet er bygget på en privat sam

stort

har

antal

i

1972

protokoller

modtaget
fra

et

nedlagte

foreninger: Sygekasse, sygepleje, biblio
tek,

husholdning,

sønderjydsk,

frem

skridtsf. samt tre faner. Fra eksiste

ling af avisudklip og gamle billeder fra

rende

den gamle Løsning kommune. Arkivet

klub, jagt,

har fået lokaler på hovedgaden i Løs

skrifter fra Vallø Højskole, årsskrifter

ning, hvilket bevirker, at mange men

for Historisk samfund for Præstø amt,

nesker, når der er åbent, kommer ind

Kirkeblad for Herfølge 1941-72.

og får en sludder om gamle billeder.

Flere

foreninger:

Gymnastik,

husflid,

slægtstavler,

samling

bold

af

svendebrev

elev

fra

1771, love for Højres vælgerf. 1888,
billeder af såvel personer som bygnin
H E L S IN G Ø R B Y H IS T O R IS K E
A R K IV

ger. Dagbog først af et sogneråds- og
amtsrådsmedlem.
Endelig skal det nævnes, at arkivet

Arkivet har ligesom i de foregående

nu har gennemgået Østsjællands F o l

år haft en betydelig fremgang i hen

keblad fra 1876 til 1924, og fra 1900

vendelser, både fra ind- og udland.

er der lavet en fortegnelse over artik-

458

Institutionernes virksomhed 1971-72

ler i bladet, som har interesse for den
ne egns arkiver, som modtager en dup
likeret fortegnelse.

L O K A L H IS T O R IS K A R K I V
I H O LSTED K O M M U N E
I de to år arkivet har arbejdet er
der registreret 772 aktstykker. Blandt

H IR T S H A L S L O K A L H IS T O R IS K E
A R K IV

dem kan nævnes en maskinskrevet af
skrift af sogneforstander Poul Ander
sens dagbøger fra 1863 til 1907 med

I 1 9 7 1 - 1 9 7 2 fortsat avisudklip ved

værdifulde skildringer af livet på en

rørende storkommunen. Modtaget ar

bondegård i Gjettrup i Aastrup sogn

kivalier fra ophørte foreninger.

Ind

i slutningen af forrige århundrede. Her-

købt litteratur vedr. egnen, og modta

i er der også nøglen til adskillige ar

get

tikler

P. A. Jakobsen:

1945,

Hirtshals

1940-

177 sider med ill. og planer,

duplikeret.

skrevet

under

»PAG« i bl. a. »Kolding Posten« »Ri
be Stiftstidende«

Moderat besøg, overvejende stude

pseudonymet

og »Illustreret T id 

ende«.

rende og skoleelever.

Blandt de nyere arkivalier kan næv
nes en dagbog fra en tysk lyttepost
indeholdende

oplysninger

flyvningerne i Vestjylland

L O K A L H IS T O R IS K S A M L IN G :

om
under

over
den

sidste del af sidste verdenskrig, samt

H JØ R R IN G

ordlyden af General Lindemanns Ord

Samlingen flyttede i 1971 til nye lo

rer natten til den 5. maj 1945.

kaler i sydfløjen af museets admini

Arkivet omfatter Holsted, Føvling og

strationsbygning og er indrettet i to

Aastrup sogne, samt Hovborg kirkedi

store, lyse lokaler med ekspedition og

strikt i Lindknud sogn.

læsesal.
Foruden løbende registrering af lo
kale aviser er der registreret og op

H Y L K E S O G N E A R K IV
Hylke sognearkiv er oprettet 1972

stillet indkomne arkivalier fra nedlagte
skoler, foreninger og erhvervsvirksom

på

heder, desuden kan nævnes en foto

Som hovedformål har arkivet dels ind

grafisk pladesamling

samling af arkivalier, dels at kunne

på

70.000

stk.

Skanderborg

kommunes

initiativ.

stå til rådighed med oplysninger til in

negativer.
Samlingen har som sædvanligt haft

teresserede ved efterhånden at få ud

en lang række ekspeditionssager og har

arbejdet gård- og hushistorie og per

været besøgt af 752 skoleelever, lærer

sonregistre.
A f gaver til arkivet må nævnes en

studerende og lokalhistorisk interesse
rede.
Efter

meget fyldig bondedagbog ført i årene

ungdom har samlingen indført en for

1854 til 1868.
Endvidere har arkivet for kort tid

søgsordning, således at der een dag om

siden modtaget en række forarbejder

ugen holdes åbent til kl. 20.00.

til sognets historie. Imellem disse fin-

ønske

fra

den skolesøgende
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des

erindringer

nedskrevet

omkring

kommunesammenlægningen

i

1970

1930 af en forhenværende sogneråds

omfatter arkivets område nu samtlige

formand samt en del af hans korre

kirkesogne indenfor Langå kommune.

spondance, bl. a. med landbrugsmini

Af

de i årene 1 9 7 1 /7 2

modtagne

arkivalier af særlig interesse kan næv

ster Kristjan Pedersen.

nes følgende: Arkæologisk rapport om
udgravning

af

stenalderboplads

ved

Gudenåen (udarb. af Randers forhi

K Ø G E B Y H IS T O R IS K E

storiske museum).

A R K IV

Ekspropriationsfor

retninger ved jernbaneanlægget Århus-

Der er i det sidste år lavet flere

Randers 1862, arealafståelser og kø

udstillinger, dels i et butiksvindue dels

besummer (xeroxkopi). Vaabenbrødre-

i Sjællands Sparekasses udstillingsloka

forening

for

le. Der har været ført en oplysnings

stambog

1876.

kampagne i det arkivmæssigt udyrkede

Niels Pedersen, Langaa over felttoget

Ølsemagle, og der er begyndt en op

1850 (kopi, org. i Randers byhistorisk

sporing af ældre malerier med Køge

arkiv).

som motiv. En arkitekts 70 år gamle

ge i Granslev kirke 1856.

Langå,

protokoller

Dagbog

af

og

Sergent

Regnskabsbog over Tavlepen

bo har i den forløbne periode givet 26
sække med tegninger - et enormt sor
teringsarbejde. Dagbladet holder os for
synet med billeder af begivenheder og
personer i byen, og desuden har vi fra

M O L S B IB L IO T E K E T S
L O K A L H IS T O R IS K E A R K I V
Arkivet, der har til huse på M ols

Svarres

skolen, har haft besøg af repræsentan

efterladte fået et betydeligt materiale.

ter fra skolens tiende klasse, der hen

redaktørerne

Søren

og

Erik

tede stof til skolens blad. Det gjaldt
lokalhistorie og billeder. En artikel er
trykt om Molslandets dialekt.

L A N G A L O K A L H IS T O R IS K E

Vi

A R K IV

har

erhvervet

store

markkort:

Kopier fra de forskellige landsbygder,
havde været op

samt kopier af matrikelen af 1688. V i

magasineret i et helt år, flyttede man

fik tilsendt som gave: Statsskovvæse

i april 1971 ind i de nyindrettede lo

nets bog »S k o v b jæ r g « i Mols bjerge.

Efter

kaler

i

at

arkivet

den

kommunale

administra

En

af arkivets mænd der påtager

tionsbygning i Langå. Der var her i

sig at tyde de gamle kirkebogsblade og

kælderetagen skabt virkeligt gode for

skrive dem i samlede værker, er kom

hold og tilmed god hyldeplads, så at

met meget vidt med det. De bliver

pladsmangel

bliver

kopieret i den stil i hvilken de står

noget problem i de første mange år.

i de gamle kirkebøger, skrevet på ma

formentlig

ikke

Langå

skine og samlet i ringbind. V or sam

lokalhistoriske forening, hvis bestyrel

ling udvider sig stadig, idet der ofte

sesmedlemmer på skift har tilsyn, når

indgår både billeder og mange forskel

der

lige slags papirer.

Arkivets drift

er

åbent

formidles

for

af

besøgende.

Efter

460

Institutionernes virksomhed 1971-72

N Æ S T V E D BY- O G

terårsmåneder

E G N S H IS T O R IS K E A R K I V

skæftiget

Arkivet, der omfatter kommunerne
Næstved, Fladså, Suså og Holmegård
har fortsat den systematiske indsam
ling af de politiske vælgerforeningers
protokoller. Også indsamlingen af pro
tokoller

fra

de

mange

(fhv.)

hus

mandsforeninger i området er fortsat,
og her nærmer vi os det punkt, hvor
der næppe kan samles meget mere.
Endnu nogle mejeriarkiver er indgået,
og omtrent alle i området hjømmehørende 18 andelsmejerier er nu i hus.
Brugsforeningsarkivalierne

fra

Lille

Næstved og Karrebæk brugsforeninger
er ligeledes indgået i arkivet.
M ed

støtte

fra

Storstrømsamtets

kulturudvalg har arkivet i sit område
og i samarbejde med Næstved Foto
klub

foretaget

en

fotografering

af

nedlagte skolers bygninger m. m. un
der titlen »Her lå en skole«. Det blev
til 150 fhv. skoler og 1000 optagelser.
Tre erhvervsdrivende fotografers ne
gativ-samlinger er overtaget; det gav
henholdsvis 72.000,

13.000 og

1300

negativ glasplader. M an har endvide
re foretaget en energisk indsamling af
gamle 16 mm og 35 mm lokale films.
Foreløbig er vi oppe på 55 filmspoler,
dækkende tidsrummet 1917-59. Den
ne indsamling fortsætter.

var

med

arkivet

travlt be

agitations-arrangemen

ter først og fremmest lysbilledforedrag
og vandreudstillinger rundt om i de
15 gamle sogne i storkommunen, - for
at vække interesse for sagen, udbrede
kendskab til arbejdet og indsamle ar
kivalier.
Samarbejdet med kommunens om
sorgsudvalg og kontakt
nistforeningerne

med pensio

har vist sig overor

dentlig værdifuldt - ligesom også v a n 
d r e u d s t illin g e r n e

banklokaler,

-

der

opstilledes

biblioteker,

skoler

i
og

forsamlingshuse, og som gennem gam
le fotos og korte tekster fortalte træk
af egnens historie og informerede om
arkivets formål.
åbnedes

1972

Nørhals

Egns-arkiv

officielt ved en reception i de nye lo
kaler, hvor man samtidig præsenterede
en ny vandreudstilling om vind- og
vandmøller i Nørhald.
Erfaringerne med vandreudstillinger
ne har været så opmuntrende, at den
ne udadvendte aktivitet fortsat prio
riteres meget højt. Man har til stadig
hed en turnerende

udstilling

-

om

handlende snævert afgrænsede emner,
f. eks.: »Tre højskoler i Nørhald«
»Gymnastik

i

Nørhald

»Møllerne i Nørhald« -

i

100

-

år«,

»Da andels

bevægelsen kom til Nørhald« og en
delig den aktuelle udstilling, »Da Jens
fra Nørhald var i kongens klæ’r«, og
under forberedelse er emner som: He

N Ø R H A L D E G N S - A R K IV
Arkivet flyttede sidst på året 1971

steavlsforeninger, - landsbyhåndværke
re og - Folkelige bevægelser.
Grundlaget for udstillingerne er de

ind i lokaler, der af Nørhald Kommu

indkomne

ne var stillet til rådighed i kommu

andre

nens administrationsbygning i Tvede.

hvorefter samlingen under turneringen

I de forudgående sommer- og ef-

rundt i sognene erfaringsmæssigt sup-

forhandlingsprotokoller

foreningsarkivalier

og

og

fotos,
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pieres op - i et omfang, så arkivets

var også samlet inden foreningen be

lokalemæssige

er

gyndte sit arbejde, og mere er kom

sprængt, og en udvidelse taget under

met til fra såvel kommunale, som fri-

overvejelse.

og efterskoler i storkommunen.

rammer

allerede

A f tilgået materiale skal fremhæves

Siden foreningens oprettelse er der

samlingen af skoleprotokoller, hvoraf

afleveret flere fotos, gamle dokumen

flere går tilbage til før 1814, endvidere

ter og protokoller fra private og for

omfatter

eninger.

den

skolehistoriske

samling

Endvidere

repræsenteres

arkivalier fra de nedlagt landsbyskoler

Amtsudstillingen

1927 i Nørre

omfattende

besættelsestidens

historie,

såvel

administration

som

undervisningsbøger og -materialer, li

skrifter

gesom også en landsbyskolestues

og

ventar står til

in

fra

forskellige

foreninger,

kopi

Åby,

jubilæums

virksomheder

af

matrikelkort

arkivets rådighed, og

over gårdene i Båring og gårdenes eje

endelig skal nævnes Ommersyssel læ

re fra 1600-tallet til 1972 og endelig

rerforenings

Asperup-Roerslev sogns sygekasse og

arkivmateriale

fra

1843

til foreningens opløsning i 1970.
Af

mere

specielle

arkivalier

Hjælpekassens regnskaber og protokol
kan

ler for ca. 100 år fra 1860.

nævnes forhandlingsprotokoller, kasse
bøger, faner

m. m.

h o ld s f o r e n in g e r

fra

egnens

A f

helt fra 1883.

Arkivet har fra starten haft kontakt
og samarbejde med Randers Byhisto
riske Arkiv, der ligesom Landsarkivet

R A N D E R S L O K A L H IS T O R IS K E
A R K IV
Arkivets samlinger har i 19 7 1

og

i Viborg på opfordring har fået til

1972

sendt Nørhald egns-arkivs registratur

er den overalt i landet konstaterede

fortegnelse, som holdes løbende ajour

stigning

ført.

virksomhed,

været stærkt benyttet. Mærkbar
i

behovet

for

såvel fra

lokalhistorisk
uddannelsessø

gende som fra dagspressen, slægts- og
egnsinteresserede.
L O K A L H IS T O R IS K F O R E N IN G
FOR N Ø R R E Å B Y
STORKOM M UNE
Foreningen er oprettet 1 9 7 1 . I 1960erne blev der i Nørre Åby indsamlet
flere hundrede billeder af meget for

Ligesom i de foregående år har man
modtaget kopier af opmålinger, fore
taget af Randers tekniske skoles ele
ver, af ældre ejendomme i Randers og
omegn. Flere af disse bygninger er si
den nedrevet.
I forbindelse med den nye kommu

skellig art: familiefotos, prospektkort

neinddeling

og virksomhedsbilleder. Disse billeder

skaffelse af kopier

er ikke alle registreret endnu, men på

af registre for skøde- og panteproto-

en udstilling i 19 7 2 på Folkebibliote

koller, af de ældste matrikelkort og af

ket i Nørre Å by indkom værdifulde

kirkebøger for de med Randers sam

oplysninger om billedernes oprindelse.

menlagte sogne.

En

større samling af skolehistorie

har

man

påbegyndt

an

af folketællinger,

Arkivet er blevet forevist for ad-
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skillige foreninger, ligesom der har væ
ret afholdt

foredrag

med

lysbilleder

om »Det gamle Randers«.
M an har påbegyndt udarbejdelse af

R IN G K Ø B IN G
L O K A L H IS T O R IS K E A R K I V
Oprettet

Omfatter

19 7 2 .

Ringkø

et egentligt ejendomsregister, samt en

bing kommune med sognene Ringkø

gennemgang af en stor samling negati

bing, Rindum, Hee, Tim, Stadil, Ve

ver modtaget fra fhv. fotograf Anker

dersø, Thorsted, Hover, Ølstrup, No,

Nielsen i Randers.

Sønder Lem og Veiling.

I d en

fo r

Arkivet har samling af aviser, trykt

fortsætter man

i Ringkøbing 1842-1944 og 1956 til

med at komplettere beholdningen af

dato, kopier af folketællinger fra oven

trykte bøger, artikler og småtryk om

nævnte sogne fra

det gamle Randers amt, idet man til

og 1845, papirer vedrørende sanitets

stræber at få en komplet samling af så

væsenet under krigen 1940-45, papi

danne ting, gamle og nye. Også P o n -

rer

lo k a lh is t o r is k e

R a n d e rs

by

og

am t

s a m lin g

vedrørende

1787,

1801,

flygtningelejren

1834

på

vide

Lodberg Hede, dagbøger fra Ringkø

reføres. Værd at nævne er, at man

bing valg- og frimenighed, papirer ved

fra fhv. viceinspektør Jens Schou har

rørende Ringkøbing Fjords udløb med

modtaget hans maskinskrevne optegn

kort og billeder, samt diverse andet

elser fra samtlige sogne i Rougsø her

materiale vedrørende kommunen.

to p p id a n -

og

B lic h e r s a m lin g e r n e

red, udarbejdet efter talrige besøg på
ejendomme og efter grundige arkivstu
dier.
B y h is t o r is k

a r k iv

har bl. a. modta

get flg. arkivalier: Forhandlingsproto
kol

for

Vorup

Aldersrenteforening.

M ID T S J Æ L L A N D S
L O K A L H IS T O R IS K E A R K I V
R IN G S T E D
Perioden 1 9 7 1 - 1 9 7 2

har været en

Scrapbøger fra Alliance Franchise 1903

god periode for Midtsjællands lokal

—1967.

historiske

Forhandlingsprotokoller

fra

A rkiv

i

Ringsted.

Mange

Forsvarsbrødrene for Randers og om
egn 1882-1958. Forhandlingsprotokol

værdifulde ting har fundet vej til ar

for I/S Haveselskabet Nordvang. Pro

nes: en tegning af maleren Jørgen Ro

tokoller fra Randers Gymnastiske For

ed, en samling illegale blade fra be

ening 1872-1941. Og fra Randers As

sættelsestiden, en samling papirer, regn

falt-

og

skaber, erindringer m. v. efter proprie

breve vedr. slægten Blichfeldt i Ran

tær, branddirektør Søren Jensen Hylde-

ders. -

gaard, mejeriet Kildevangs arkiv, en

og Tjærefabrik.

Fotografier

Byhistorisk arkiv har nu ca.

11.000 billeder.
Den gamle tilvækstprotokol er afløst
af et løsbladssystem.

kivets hylder, og heraf skal især næv

samling på 200 farvedias fra Ringsted
og omegn samt diverse foreningsarki
valier. Der er optaget en del inter

M an har udarbejdet en lille brochu

views med ældre folk på egnen, og

re om Randers lokalhistoriske arkiv,

der er foretaget fotografering af ejen

hvis daglige besøgstal er ca. 7-8 per

domme, som stod foran

soner.

nedrivning.

Arkivet har i de to år lavet en del
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småudstillinger i et bankvindue og har

kivalierne strømmer ind fra nær og
fjern.

ydet assistance ved vinduesudsmyknin
ger i forbindelse med et jubilæum og
en kulturuge.
Der

har

19 71

lykkedes det at formå Lions

Club, Hornslet til at arrangere et lop
foredrags

pemarked til fordel for arkivets etab

rækker med emner fra den lokale hi

været

afholdt

lering. Markedet gav et nettooverskud

storie, - på rigshistorisk baggrund el

på 10.000 kr.

ler som uddybning af særlige detail

Tusinde fotos er registreret og opsat

ler af rigshistorien. Der har været ca.

på fotopap. De opbevares systematisk

150 deltagere indtegnet til hver af dis

i stålskuffer

se rækker.

Både arkivets egne med

genstand for udlån til specielle formål.

arbejdere og foredragsholdere udefra

Kopier af de gi. matrikelkort, folke

har medvirket.

tællingslister m. v. suppleres til en kom

I 19 72 udgav arkivet sin publikation
nr. 2: Karl M. Mortensen:
omkring

»Ringsted

århundredskiftet«,

er

med

mellemrum

plet samling. Et stemmearkiv er lige
ledes påbegyndt.

er

I februar d. a. arrangerede arkivet

oplevet og gen

en omfattende udstilling i skolens nye

fortalt med vågent sind. Der har væ

aula, og interessen for denne udstilling

ret godt salg i denne bog.

bredte sig som en løbeild.

barndomserindringer

som

og

En meget vigtig begivenhed for ar

For tiden arbejdes med et gårdhist.

kivet var u d fly tn in g e n i vinteren 19 72

spørgeskema,

fra biblioteket til den nedlagte skole

400 gårdbrugere i Rosenholm kommu

inspektørbolig

Valdemarskolen.

ne. Kulturudvalget har påtaget sig ud

Arkivet sorterer stadig under bibliote

gifter og distribution, og de indkom

ket, men har her ude rådighed over

ne besvarelser supplerer, hvad arkivet

ret gode opbevaringslokaler, mens det

iøvrigt ligger inde med af oplysninger

stadig kniber med arbejdsplads, når et

om ejendomme i det gi. Hornslet sogn.

helt arbejdsudvalg skal i arbejde på én

Endelig kan tilføjes, at arkivet også

ved

gang.

der er udsendt til

omfatter digterpræsten Vilh.
sens

samlede

arkivalier,

ca.

Greger-

trykte

og

utrykte digte, foruden hvad der i det
R O S E N H O LM E G N S A R K IV
H O RN SLET

store og hele foreligger af litteratur,
fotos, selvbiografier m. v. om digter
præsten.

Arkivet er en institution med kom
munal støtte efter 1971. Gennem årene
er der i private arkiver ophobet en
svulmende mængde af lokalhist. arki
valier, protokoller, fotos, dokumenter
o. m. a. A lt dette er samlet i en afde

R O S K IL D E L O K A L H IS T O R IS K E
A R K IV
Arkivets virksomhed har i 19 71 væ

ling af Rosenholm bibliotek i Horn

ret

slet. Der er nedsat en bestyrelse ud

medarbejdere. Først fra juli 19 7 2 er

valgt fra hele storkommunen, og ar-

der ansat en bibliotekar til at lede ar-

stærkt

begrænset

af

mangel

på

464

lnstitutionernes virksomhed 1971-72

bejdet i lokalsamlingen og arkivet. A r 

leder har indtil nu været hovedaktivi

kivets samlinger er derfor i den for

teten.

løbne tid ikke blevet øget med væsent

A f større afleveringer er modtaget

ligt materiale. I løbet af 1 9 7 2 er sam

skolearkiver fra Brændstrup, Grønne

arbejde blevet etableret med flere lo

bæk og Rødding og sygekassearkiver

kalhistoriske arkiver i amtet. Arbejdet

fra Hjerting, Jels, Lintrup,

med registrering

Skodborg og Skrave.

af

lokale

aviser er

fortsat.

Rødding,

Fotokopi af Rødding sogns kirkebog
1798-1861 inch register er anskaffet.

R U D K Ø B IN G
B Y H IS T O R IS K E A R K I V

L O K A LS A M LIN G E N PÄ

En væsentlig del af arbejdet på Rud
købing byhistoriske A rkiv har bestået i
besvarelser af forespørgsler fra

dag

S A K S K Ø B IN G B IB L IO T E K
I slutningen af 1970 havde biblio
teket

efterhånden

fået

indsamlet

så

blade, enkeltpersoner og institutioner.

mange gamle fotografier fra Sakskø

Specielt kan fremhæves arbejdet med

bing og omegn, at man kunne åbne

at finde gamle mark- og stednavne til

en udstilling med 300-400 billeder i

kommunen, da alle veje i Rudkøbing

størrelsen 12 X

kommune skulle have navn. Alle by

Holmskovs arkiv) samt ca. 100 bille

arkivets indstillinger blev fulgt ved den

der i formatet 28 X 40. Udstillingen

endelige navngivning.

blev en meget stor succes. De besø

18 (bl. a af fotograf

Der er daglig taget uddrag af de

gende identificerede i mange tilfælde

stedlige aviser, og uddragene er ind

personer og steder på billederne for os.

ført i fortløbende protokoller samt på

De samme billeder og flere til blev

kartotekskort.

udstillet i maj 19 7 2 da T V , Stiftsmu

Endvidere er der fortsat blevet ind

seum og Lolland Falsters Biblioteker

samlet gamle fotografier og breve. Der

opfordrede folk til at indsende gamle

er blevet optaget lydbånd af personer,

film og billeder til de nævnte insti

hvis erindringer kan være værdifulde

tutioner, for

for eftertiden.

materiale ikke skulle gå tabt. Det lå

at et meget værdifuldt

Et synligt resultat af Rudkøbing by

for tæt på vores egen udstilling til at

historiske Arkivs arbejde blev bogen:

have nogen betydning for os og det

Chr. Kiilsgaard:

»Fra Byttehandel til

blev meget dårligt fuldt op i fjernsy

Bankvæsen«, der blev udsendt i an

net, trods måneders forberedelser med

ledning af Langelands Banks 100 års

møder. M en Stiftsmuseet fik en masse

jubilæum i 1972.

godt materiale ind.
Stemmearkivet: V i har ikke haft tid

R Ø D D IN G
L O K A L H IS T O R IS K E S A M L IN G
Oprettet 1971 som en afdeling af
Rødding bibliotek. Indsamling af bil-

til at lave mere end et par optagelser
på dette felt. Det er interviews med
ældre mennesker, der fortæller om li
vet på Sakskøbing egnen i ældre tid.
Arkivalier: V i har fået skoleproto-
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koller fra den nedlagte Sakskøbing Re

den løbende tilvækst af bøger, avisud

alskole, fra Brydebjerg Andelsmejeri,

klip og fotografier, også modtaget fle

og

folkedanserfore

re værdifulde gaver. Der har i perio

har også fået håndskrevne

dens løb bl. a. været afholdt et sær

fra

ning. V i

den stedlige

noder, som den tidligere formand op

deles

søger til os.

overlærer

Tidligere kredslæge L. C. Stage, der
samler oplysninger om personer og ste

velbesøgt

arrangement,

hvor

O. Warthoe-Hansen,

Ran

ders, talte om Silkeborg i lokalhistori
ens lys.

der til Lollands Arkiv, har været så
venlig at give os kopier af kortene i de
senere år. Det betyder at de er til
gængelige et sted, da dette arkiv ikke
råder over lokaler. V i påtager os fore
løbig at indsamle arkivalier vi har ik
ke tid og kræfter til at ordne dem.

S K E J B Y - L IS B J E R G - Ø L S T E D
S O G N E A R K IV
Arkivet,
kommunes

Lokale postkort og fotos. V i har få

som

har

sognegård

stadig god fremgang

lokale

i

Århus

i Lisbjerg

har

trods beskedne

et en del af venlige givere. Fra Lol-

pladsforhold. Arkivet har nu optaget

landsbanens nedlagte kontor i Sakskø

Ølsted sogn i området så navnet nu

bing har vi modtaget en del jernbane

bliver Skejby-Lisbjerg-Ølsted, sognear

billeder.

kiv.

Lolland-Falsters kort: V i har købt

Dette sogn er nu, som de to øvrige,

enkelte af disse til vor samling af ori

blevet gennemfotograferet. A f særlige

ginale kort bl. a. to befæstningskort af

nyerhvervelser må nævnes pastor G in 

Nykøbing Falster og Nakskov stukket

nerskovs dagbøger fra

af Lapointe (ca. 1690) det er reminis

som et fund på Hasle præstegårds loft

censer fra Svenskekrigenes tid. Anbragt

af præsternes optegnelser fra

i

Skejby-Lisbjerg sogne fra 1871 til 1940.

bibliotekets forhal

med en svensk

1909-48, lige
Hasle-

om

Dette fylder 8 store æsker, (endnu u-

egnen (»Schwedeneisen«) imellem sig,

ordnet) men indeholdende mange lo

giver de en fornemmelse af en hård

kalhistoriske lækkerbidskener. Ligeledes

tid. Endelig har vi fortsat anskaffel

er arkivet i besiddelse af Lisbjerg M e

sen af litografier af Lollandske herre

jeris forhandlingsbøger og indvejnings-

gårde (Becker og Ricardt), så vi nu

bøger fra dets oprettelse 1887 til dets

snart har dem komplet.

opløsning 1963.

hestesko

fra

1658-60

fundet

i

Arkivet
besøg
L O K A L H IS T O R IS K S A M L IN G
S IL K E B O R G B IB L IO T E K

af

kan

glæde

sig

påtænkte eller

ved

stort

nyoprettede

arkivers ledere, ligesom også forskere
fra Københavns Universitet har besøgt
arkivet. Og ikke mindst slægtsforske

Arkivet, der er tilgængeligt i biblio

re fra hele landet drager nytte af ar

tekets åbningstid, har i den forløbne

kivets mange personalhistoriske opteg

periode været flittigt benyttet. I lig

nelser.

hed med tidligere år er der foruden

Jævnlige småartikler i egnens blade
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giver stort udbytte. Ved siden af kir

avisstoffet sted. Arkivet har også virket

kebøger, folketællingslister, har arkivet

som sekretariat for Historisk samfund

nu også fået sognenes markbøger til

for Skive og omegn.

matrikel 1688.
Det er ikke ualmindeligt at et en
kelt matrikelnummers billedmappe in
deholder over et halvt hundrede bille
der fra den pågældende matrikel og

L O K A L H IS T O R IS K A R K I V
F O R S L A G E L S E OG O M E G N

sammes dokumentmappe har papirer
tilbage til

1600-tallet,

I årene 1971 og 19 7 2 har arkivet

dels originale,

modtaget 332 protokoller og bind, 61

dels afskrifter, såsom skøder, skifter,

pakker med blandet indhold vedr. sko

kontrakter af forskellig art samt ting

ler og foreninger

bogsuddrag fra retssager mod brugere

541 enkeltarkivalier, 940 billeder, di

af vedkommende matrikel nr.

as

og

og private givere,

båndoptagelser

samt

en

stor

samling klicheer. Klicheerne er skæn
ket af dagbladet »Aktuelt« og vedrø
rer lokaliteter i Slagelse og omegn.

S K IV E B Y H IS T O R IS K E A R K I V

Begge år har L. O. F. og Lokalhi

Arkivets område er siden kommu
nesammenlægningen:

Skive

storkom

mune.

ker, hvortil der var god tilslutning. Fo
redragene omfattede emner fra Slagel

Gennem foredragsvirksomhed, avis
omtale,

storisk arkiv arrangeret foredragsræk

tryksager

og

udstillingsvirk

se og omegn og fandt sted på Central
biblioteket.

I

forbindelse

med

hvert

somhed søger vi at opnå størst mulig

foredrag udstillede arkivet billeder og

kontakt med offentligheden. Et halvt-

andet materiale. I 1971 havde arkivet

hundrede årlige afleveringer har givet

en udstilling af billeder i forbindelse

tilvækst til alle arkivgrupper, bl. a. min

med en kunstudstilling. I 19 7 2 havde

dre privat-arkiver f. eks. Niels Søren

Historisk Samfund for Sorø Amt et

sen Lems optegnelser, foreningsarkiver,

møde på biblioteket, og også ved den

slægtshistoriske arbejder, fotos f. eks.

ne lejlighed havde arkivet en udstil

de lokale avisers pressefotos.

ling, hvor arkivaren orienterede om ar

Der er foretaget båndoptagelser og

kivets funktion.

med

I august 1971 forelå brochuren »En

stadsingeniørens kontor om miljøpro

opfordring til Dem«, som er fremlagt

blemer er i gang, og alle sanerings

i biblioteket, banker, sparekasser med

modne

snævert samarbejde med Skive museum

flere steder.
En indsamling i landsognene, foreta

om mange opgaver fungerer til alles

get af lokale indsamlere, har givet et

tilfredshed.

godt resultat. I november 1972 afholdt

indsamlet film.

Et

ejendomme

samarbejde

fotograferes.

Et

lokalhistori

Vestsjællands Amts Biblioteksforening

ske samling er ved at blive opstillet i ar

kursus på biblioteket. Her redegjorde
arkivets arkivar for indsamling og re

Kommunebibliotekets
kivets lokale.

Der finder en daglig registrering af

gistrering af arkivmaterialet. Yderlige-
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re har arkivet medvirket ved lysbilled-

SDR. H Y G U M H J E M S T A V N S

foredrag i foreninger m. v.

A R K IV
Arkivet blev åbnet i maj 19 7 2 i det

DET

L O K A L H IS T O R IS K E

A R K IV

L O R S O LB JE R G O G O M E G N

tidligere kommunekontor i Hygum.
Hjemstavnsarkivet indeholder en rig

Arkivet har i 1972 modtaget ca. 50
afleveringer, deraf et meget stort ar
kivfond, som fylder 87 pakker.
består af meget broget stof -

Det

tildels

udskrifter fra kirkebøger o. 1. vedr. Tiset sogn. Der er tillige i arkivet ca.
100 skifter i fotokopi fra 1700-tallet
fra samme sogn. Desuden en mængde
udskrifter fra gamle aviser og en del
billeder. Det øvrige indkomne stof er
for størstedelen billeder fra egnen. A lt
søges ordnet og oplysninger om arki
vet gives gerne på forespørgsel.
Der har været en del besøgende fra
andre arkiver og af interesserede i al
mindelighed. Flere udstillinger har væ
ret arrangeret i arkivet og i foreninger
i forbindelse med andre arrangemen
ter.

holdig samling af gamle brugsting fra
hus og gård samt flere hundrede bil
leder og fotos, historiske artikler fra
egnen, bøger, dokumenter, stensamlin
ger, gamle mønter, pengesedler, nød
penge

fra

Genforeningstiden,

mange

oplysninger

om

fremmedherredømmet.
sonlige oplysninger

samt

tiden

under

Desuden

om

de

39

per
unge

mænd fra sognet, der faldt i den før
ste verdenskrig. Beboerne har vist god
interesse for at aflevere forskellige ef
fekter til arkivet. Arkivet har været
flittigt besøgt det første år, ligesom 30
ting herfra har været med i en udstil
ling på Rødding Højskole. Bestyrelsen
har endvidere samlet stof til en hjemstavnsbog

om

Hygum

sogn.

Vi

fik

1000 eksemplarer trykt og bogen ud
kom før jul 19 7 2 . I løbet af året er
solgt ca. 660 eksemplarer. Bestyrelsen

B Y H IS T O R IS K A R K I V I S Æ B Y

går nu i gang med fremstillingen af en

Arkivet har for årene 1 9 7 1 - 7 2 mod
taget 30 fotografier af Sæby Håndvær
kerforenings
lemmer

i

formænd

årene

og

æresmed

1891-1958,

fotoal

bum med billeder og navnefortegnelse
over konfirmander i Understed-Karup
1931-59, beskrivelse

af

kirkerne

og

skolerne i Karup, Understed og Van
gen 1835-1908. Arkivet har endvide
re modtaget maskinskrevne oplysnin

historisk billedbog fra sognet. Her skal
vises byggestil, klædedragt, m. m.
Endelig har gamle borgere indtalt
historier og oplevelser fra en bevæget
tid i deres tilværelse:

fremmedherre

dømmet, Køller-politik, tysk soldater
tjeneste i første verdenskrig, afstem
ning, genforening smugleri ved græn
sen, landsdelens genopbygning og me
get andet.

ger om ølbrygning i hjemmene i gamle
dage, beretning om markeder i Østvendsyssel omkring år 1900 og beret
ning om levevilkårene for småkårsfolk
i Sæby og omegn i samme tidsrum.

H IS T O R IS K E S A M L I N G E R
FO R S Ø N D E R JY LLA N D
Tilgangen af b ille d e r og fotografiske
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negativer har været stigende, og navn

bånd er afleveret, blive endog meget

lig er der efterhånden arkiveret og re

omfattende. Der afleveres også stadig

gistreret

gamle vise- og skolebøger.

et betydeligt

billedmateriale

fra de vestslesvigske egne, fra Åbenråegnen og Als.

Tilgangen

af

billeder

(ind. negativer) var 1971-72 op imod
3000 stk.

Blandt

afleveringerne

kan

nævnes 1 ton billeder, d. v. s. store fo
tostater opklæbet på møbelplader, som

T H IS T E D B Y H IS T O R IS K E
A R K IV
Arkivet omfatter nu også landsogne
ne under Thisted kommune.

af Sønderjyllands Erhvervsråd har væ

A f værdifulde erhvervelser kan næv

ret anvendt til en jubilæumsudstilling

nes: Stadsbibliotekar, dr. phil. G. Krogh

i København 1970. Billederne illustre

-Jensens kartotek over beboere i V.

rer,

Vandet sogn før ca.

hvad

der erhvervsøkonomisk er

1850, domkan

nået i Nordslesvig efter genforeningen.

tor H. Støvring-Nielsens arkiv, omfat

Den vigtigste erhvervelse i perioden er

tende afskrifter af Ørum lens jorde-

imidlertid Højer-fotografen Martinsens

bøger og regnskaber, Dueholm, Ørum

samling af negativer, som der er taget

og Vestervig amters kontributionsregn-

aftryk af.

skaber og jordebogsregnskaber, jorde-

Som et led i propagandaarbejdet ar
rangeredes

i

samarbejde

med

Dan

bøger for private godser, matrikler og
hartkornsspecifikationer,

registre

til

marks Radio, de lokalhistoriske sam

skifteprotokoller, skattemandtal, lægds-

linger i Haderslev, Åbenrå og Skær

ruller m. m., desuden er indgået Thisted

bæk og de fire købstadsmuseer i da

Handelsforenings og Thisted Afholds

gene

forenings arkiver samt flere mindre ar

19.-21.

november

19 71

på

Åbenrå Museum, en udstilling, der il
lustrerede tiden 1864-1920. Der blev

kiver.
Samlingen

af

folketællingslister

er

og bliver afleveret billeder i stigende

kompletteret, så vi nu har dem for he

tal, og man fik oplysninger om film og

le området fra 1787 til 1845 og for

billeder på private hænder. Udstillingen

Thisted desuden fra

har senere været vist i Skærbæk. De

1880.

udstillede billeder er nu fordelt mel
lem

de

samarbejdende

institutioner,

men om der skulle være ønsker her
om, vil den uden alt for store omkost
ninger kunne retableres.
Fotograferingen af gamle bygninger
i det tidligere Tønder amt er fortsat
og er nu næsten afsluttet.
Indsamlingen af traditionsstof har i

1845,

1850 og

I kortsamlingen er serien af måle
bordsblade

1: 20 000

fra

1883

nu

er tilgået billedsamlingen

ca.

komplet for T y og Mors.
Der

1000 billeder og diapositiver, og foto
grafering af bygninger

og

gader

er

fortsat.
Der er arbejdet videre med registre
ring af kirkebøger. Thisted kirkebøger

perioden været sat lidt i skyggen for

1649-1814,

Sjørring, Torsted

og 0.

andre opgaver, men samlingen af lyd

Vandet kirkebøger før

bånd vokser stadig og vil, når afdøde

digregistreret. Skattemandtal og doku

lektor K arl Clausens store mængde af

menter er registreret.

1814 er fær-
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Et kort over Thisted købstads ud

Rasmussen »Aalykke« (1 pk.). Østjyd-

vikling 1761-1965 er udarbejdet, og et

ske Elevsammenslutning

topografisk register over ejendommene

70 (3 bd.). Landsskolescenens Bio og

i den gamle by fra 1761 til nu er fuld

Dansk Skolebio 1959-71 (1 pk.). Vej

ført. Der arbejdes på at føre registe

le Koncertforening og Vejle Byorke

ret længere tilbage.

ster (2 bd.). Haveselskabet Nørrevang

Der

er

foretaget

ekstrahering

af

1925- 51 (1 bd.).

(ØE)

Vejle

1969-

Arbejderfore

Thisted kirkes regnskaber 1585-1910,

ning 1952-1972 (1 bd.). Sømandsmis

og på grundlag af dem er der udar

sionen i Vejle (»fru Herschends kreds«)

bejdet artikler om Thisted kirkes gam

1926- 71 (2 bd.). Dele af afd. landin

le orgler, organister i Thisted og T h i

spektør Harald Ernstsens arkiv. Vejle

sted kirkes skole. Desuden er der ud

kommune

arbejdet artikler om Boddumgård og

skabsbilag 1940-45 (klausuleret).

om Vig og Vigs gods.

har

deponeret

kasse/regn-

Film: Kopier af afd. forstander Sv.

Der har været afholdt to velbesøgte

Aa. Thomsens film

fra besættelsesti

udstillinger, en mindre af gamle kort

den (klausuleret). Jette Bangs »Vejle

fra området, bl. a. bykort og forarbej

film«. Film fra Vejle-Vandel-Grindsted

der til Videnskabernes Selskabs kort,

banen.

og en større med titlen »Hverdag i T y

»Børnehjælpsdagen

omkring 1800«. Den sidste udstilling

Rosenkildes film »Festlighederne i an

har været udlånt.

ledning af borgmester W illy Sørensens

Arkivet har haft ca. 400 besøg, og

Sv.

Aa.

Thomsens

25 års jubilæum«,

1954«.

farvefilm
W illiam

»Sprængningen af

ca. 200 skriftlige henvendelser og man

vandtårnet

ge telefoniske er besvaret.

»Indvielsen af Vejle G o lf Clubs ba

på

Søndermarken«

og

ner«. Desuden W. Rosenkildes farve
tonefilm »Indvielsen af Idrættens Hus«

V E J L E B Y H IS T O R IS K E A R K I V

- Dele af arkivets filmsamling er på

Arkivet har fra juni 1971 fået nyt,
midlertidigt lokale på det nye central
bibliotek,

Vestre Engvej 55. Der er

endnu ikke fast åbningstid.

Arkivets

adresse: Egernvej 20, 7100 Vejle.
Publikationer:

Beretninger

om

opfordring vist ved adskillige lejlighe
der.
Fotografier: Bl. a. gennemfotograferet den gamle gade Gulkrog. M odta
get en lille samling glasplader efter lo

ar

kivets virke i finansårene 1970/71 og
1971/72 i Vejle Museums årsberetnin

kalhistorikeren, bankdirektør Chr. Jør
gensen.
Lydbånd: Tilvækst på 2 bånd.

ger 1970-71 og 1971-72. De sønderjydske krigsfangers ankomst til Vejle
på »Set. Thomas« den 23. juli 1919,
(febr. 1972). Vejlensere i Dansk Skøn
litterært

Forfatterleksikon

1900-1950

(aug. 1972).
Arkivalier:

L O K A L H IS T O R IS K A R K I V
F O R V IB O R G K O M M U N E
Arkivets virksomhed i årene 19 71
og 1 9 7 2 har bl. a. omfattet:

Vejle Dampvæveri A/S

Udsendte publikationer: Nr. 12, H.

(8 udklipsbøger). Forfatteren Rasmus

Spanggaard Pedersen: Viborg i 1930-

30 Fortid og nutid
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erne.

1971, 64 sider ill. Nr.

13. H.

tek i 19 7 1 . Der er siden 1. juni 1971

under

knyttet en arkivleder til institutionen.

besættelsen. 1971, 104 sider, ill. Beg

Arkivet har i 1971 og 19 7 2 modtaget

ge publikationerne er særtryk af »Fra

et meget stort og forskelligartet ma

Viborg Amt« 1970 og 1971.

teriale omfattende såvel billedstof som

Spanggaard Pedersen:

Viborg

Modtagne arkivalier: Folkelig U n i
versitets Forening i Viborg

1902-72,

8 pk. Handelsstandsforeningen
borg

1906-63,

U /4

m.

i

arkivalier og genstande med tilknytning
til Ølstykke sogn.

V i

Blandt det indsamlede materiale fin

Kulturuger

des specielt en række foreningsproto

ne i Viborg 1961-65, 1 pk. Konserva

koller samt

tiv

foreningsaktiviteten i

Vælgerforening

i

Viborg

1898—

billedstof

der

illustrerer

begyndelsen

af

1966, 10 pk. + 1 prot. Viborg Svøm-

dette århundrede. Arkivet har endvide

meklub 1943-67, 31 læg. Teaterfore

re modtaget en del håndskrifter m. v.,

ningen i Viborg 1933-68, 27 læg +

som illustrerer bøndernes vilkår i sog

4 pk. Skovgård Museet i Viborg 1937—

net gennem de sidste 100 år. Arkivet

62, 10 pk.

har et ønske om specielt at indsamle

Fotografiske negativer (film): Foto
graf V. K aj’s samling af pressefotogra
fier 1939-64, 4 kasser.

materiale til belysning af hesteavlen,
som har store traditioner i Ølstykke.
Arkivet har modtaget film, som er
optaget i midten af trediverne, og som

Ø L G O D L O K A L H IS T O R IS K E
A R K IV E R
Ved

omhandler

mejeridrift

og

hesteavl

i

Ølstykke.
Der foregår samtidig en systematisk

kommunesammenlægningen

indsamling af billedstof, som illustrerer

blev Ølgod-Strellev sognearkiv supple

de store ændringer, som sker i den nu

ret

værende udvikling.

med

Tistrup-Hodde

sognearkiv.

Begge arkiver er nu sammensluttet i
Ølgod Lokalhistoriske arkiver, som en
afdeling af Ølgod museum.
Arkiverne

ØSE S O G N E H IS T O R IS K E A R K I V

har fortsat den daglige

Uddrag af tilgang til arkivet 1 9 7 1 /

registrering og især personregistrerin

72: Fæstebrev fra Nordenskov (under

gen af folketællingslister og kirkebø

Nørholm)

ger. - Der har været afholdt 3 fotoud

fra

stillinger på egnsmuseet i Ølgod, hvor

ner og skøder mellem Nørholm

en del ukendte fotos er blevet gen
kendt.

bønder i Øse sogn. Billeder af gi. går

1830.

fra

1831.

Forskellige

Aftægtskontrakt
panteobligatioog

de i Øse sogn fra århundredskiftet og
fremefter. Billeder af huse fra Norden

L O K A L H IS T O R IS K A R K I V
I Ø LSTYKKE

skovs

»barndom«. Forhandlingsproto

koller o. 1. fra foreninger og sammen
slutninger i sognet i tiden 1906-1970.

Det lokalhistoriske arkiv i Ølstykke

Regulativ for Starup Aae 1854. For

oprettedes af Ølstykke kommune i for

tegnelse over ejere og brugere af jord
arealer vedr. Varde-Grindsted Jernba-

bindelse med indvielsen af nyt biblio-

Institutionernes virksomhed 1971—72
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ne (nedlagt 1973). Indsamlingsliste (gi

er af kirkebøgerne for Århus domsogn

vere og beløb) fra Øse sogn til mod

og Århus V or Frue sogn for tiden ind

standsbevægelsen 1945. Kort over old

til 1867. Materialet er indbundet i 34

tidsbebyggelse og -høje

foliobind og opstillet i samlingen i ho

i

Øse

sogn.

Slægten Ladefoged (45 arkivalier).

vedbiblioteket.
Fra Rigsarkivet har man anskaffet
xeroxkopier af folketællingslisterne for

A A B E N R A A B Y H IS T O R IS K E

Århus Købstad 1840, 1850, 1855 og

A R K IV

1860. Herefter råder biblioteket over

Tilgangen af arkivalier har ikke væ

en komplet række folketællingslister fra

ret så stor som i de foregående år.

1787 til 1860. Da den ældste Århus-

Dette skyldes nok delvis, at arbejdet

vejviser er fra

med det byhistoriske arkiv på grund

skabt sammenhæng i studiematerialet

af pladsmangel og mangel på arbejds

til byens personalhistorie.

kraft ikke har været overvældende in
tensivt.

Dette forhold håber man at

1859, er der således

Å f nyanskaffelser til samlingen kan
i øvrigt nævnes en originaltegning af

kunne råde bod på, idet det er hensig

Rasmus Christiansen,

ten, at arbejde for, at arkivet bliver

hestemarked på Store Torv o. 1885,

overdraget

historiske

og et halvt hundrede store fotografier

samling på Landsarkivet i Aabenraa,

af landejendomme på Århusegnen, op

idet man på Landsarkivet - efter den

taget 1929 af en sønderjysk fotograf.

foretagne udvidelse - har de allerbed

Endvidere har man besøgt de i byen

ste muligheder for at bearbejde og op

afholdte »loppemarkeder« og der gjort

bevare de omhandlede arkivalier. T il

fund af gamle billeder og tryksager.

arkivets støtteforening (Aabenraa by

Blandt de mange gaver, samlingen

historiske forening) udsendes hvert år

har modtaget, må fremhæves en for

til jul en publikation af lokalhistorisk

handlingsprotokol

tilsnit.

mindelige jyske skolemøder, også kal

til

den

(lokal)

forestillende et

vedrørende

de

al

det pinse-skolemøderne, der i en lang
ÅRHUS KOM M UNES LO K A L
H IS TO R IS K E S A M L IN G

årrække (1847-1956) med enkelte af
brydelser samlede lærere og andre pæ
dagoger i Århus. Protokollen omfatter

Lokalhistorisk Samling omfatter ef

årene

1888-1956. Fra Århus Teater

ter kommunesammenlægningen den ny

har man modtaget ca. 200 scenebille

Århus kommune. Foruden samlingen

der fra de sidste 5 år. Efter Århus

i hovedbiblioteket i Mølleparken fin

Kunstforenings

des der lokalsamlinger i Lisbjerg, H øj

Kunstbygning har man fået en del ma

bjerg,

teriale, hovedsagelig udstillingsbilleder

Viby,

Risskov,

Åby,

Harlev.

overtagelse

af

Århus

Hjortshøj, Malling, Solbjerg, Spørring

og kataloger, fra Århus

og Trige.

Udstilling, der havde til huse i bygnin

For at lette den lokal- og personal-

Permanente

gen indtil 1971.

historiske forskning har man fra Lands

Samlingen af lokalhistoriske film har

arkivet i Viborg anskaffet xeroxkopi-

fået en værdifuld tilvækst, idet Århus

30*
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Sporveje har overdraget 2 eksemplarer

af bøger, tidsskrifter, håndskrifter, bil

af filmen »Farvel sporvogn« til Lokal

leder noder m. v. I hvert af de pågæl

historisk Samling. Filmen blev optaget

dende finansår

i

40.000 udenlandske bøger, heri ind

samarbejde

med

Sporvejshistorisk

er

der

indgået

ca.

Selskab i anledning af sporvognsdrif

regnet

tens ophør i 1971, og den historiske

Ved pligtafleveringen er til Danske A f 

tekst er indtalt af afdøde programre

deling hvert år modtaget ca. 10.000 bø

daktør Chr.

ger og pjecer og ca. 23.000 småtryk.

Krüger.

Der har været

mange udlån af denne film til forevis
ning i foreninger og interessegrupper.
I den store montre i hovedbibliote
kets forhal har man fremlagt de mod
tagne gaver og afholdt følgende sær

ca.

12.000

tidsskriftårgange.

T il udlån og til brug på bibliotekets
læsesal

er

fra

magasinerne

1 9 7 1 /7 2

fremtaget ca. 154.000 bd. og 1 9 7 2 /7 3
ca. 160.000 bd.
Af

P u b lik a t io n e r :

bibliotekets

års

udstillinger: »Århus’ torve gennem ti

skrift »Fund og Forskning« er i 1971

derne«,

udsendt

»Flyvning

omkring

Århus«,

bd.

18

indeholdende

bl. a.

»Århus’ skoler i ældre tid« og »År

Knud Bøgh: Thomas Browne og Ga

hus’ soldater i gamle dage«. Endvide

briel Ackeleye og C. Rise Hansen: Det

re har man i samarbejde med Forhi

tidligste tilløb til livsforsikring. I 19 72

storisk Museum arrangeret en udstil

udsendtes bd.

ling af Lisbjerg-fundet fra 1935, om

Bjørn Ochsner:

fattende et velbevaret sæt af lertøj fra

trykt med to stokke. Nogle særpræge

romersk jernalder. Som bidrag til fest

de Struensee-kistebreve, N. L. Faaborg:

ugen i september 1 9 7 2 afholdtes en ud

Grevinden,

stilling af gamle kort over Århus og

ministeren. A f admiral Irmingers erin

Jylland samt et retrospektivt udvalg af

dringer

samlingens tusinder af postkort med

og sandhed

Århusmotiv.

»Piazza del Popolo« i dokumentarisk

19 indeholdende bl. a.
Træsnit

i

een

kammerherren,

1825-55,
om

maleren,

H. P. Rohde:
en

berømt

farve

Digt

roman.

Samlingen har i denne periode været

belysning samt afslutningen af H. Top-

stærkt benyttet, bl. a. af studerende fra

søe-Jensen: H. C. Andersen og Robert

Arkitektskolen i Århus og af medar

Watt

bejdere ved Danmarks Radio. Et be

ner kan nævnes »Bibliography of Old

tydeligt billedstof er udlånt som illu

Norse-Icelandic Studies« (BONIS), bd.

strationsmateriale til Århus Stifts Å r 

9 for 1971 og bd. 10 for 19 72 . Bi

bøger, Østjysk Hjemstavn, Århus By

drag til H. C. Andersen-bibliografi, bd.

historiske Udvalgs og Sporvejshistorisk

4 og 5 omhandlende værker oversat

Selskabs publikationer.

til henholdsvis rumænsk og ungarsk.

1865-74. A f øvrige publikatio

Ligeledes
Grafiske

D E T K O N G E L I G E B IB L IO T E K

1971/72

og

1972/73

udsendt

Portrætter

af

N. L. Faaborg:
H. C. Ander

sen (1971). I samarbejde med Det dan

Det kongelige Bibliotek har i hen
holdsvis

er

ske Sprog- og litteraturselskab har bi

haft

blioteket udgivet H. C. Andersens dag

henholdsvis 3,2 og 3,8 mill. kr. til køb

bøger 1825-75, bd. I, V, V I og VII.

Institutionernes virksomhed 1971-72
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A f det store katalogværk over biblio

ge Bibliotek i beretningsperioden di

tekets orientalske håndskrifter er ud

stribueret og også produceret vandre

kommet Catalogue of Oriental M anu

udstillinger. Der er udarbejdet vandre

scripts in Danish Collections, bd. Ill,

udstillinger om Hans Egede og Grøn

Catalogue of Mongol

land, Struensee samt om Grundtvig.

Books, M anu
Walther

Disse og nogle af bibliotekets ældre

Desuden er udsendt to nye

vandreudstillinger har været vist i en

bind i den årlige bibliografi Dania Po-

lang række skoler, højskoler, seminari

lyglotta,

om

er og biblioteker. De større vandreud

Danmark på udenlandske sprog og bø

stillinger om H. C. Andersen og Dansk

ger af dansk interesse trykt i udlan

Videnskab i 500 år har også været vist

det. Endvidere er udsendt Dansk Tids

i udlandet.

scripts, and Xylographs
Heissig.

som

omfatter

skriftfortegnelse

for

ved

litteratur

1960-69

(1971),

E r h v e r v e ls e r :

A f større samlede er

ligesom man har påbegyndt udgivel

hvervelser kan nævnes den store Sel

sen af en fælleskatalog over danske

ma Lagerlöf-samling, som overlæge, dr.

forsknings-

med. Jørgen Ravn og hustru har skæn

og

folkebibliotekers

er

hvervelser af musikalier: Musikalier i

ket

danske biblioteker, hvoraf bd. 1 og 2

hundredevis

af

originaludgaver

og

udkom i henholdsvis 1971 og 1972.

oversættelser

til

alverdens

af

Som vejledning for bibliotekets be
nyttere er udsendt 6 mindre publikums
orienteringer samt forskellige foldere

biblioteket.

Samlingen

rummer
sprog

Selma Lagerlöfs værker samt en større
samling breve.
Af

H å n d s k r if t a f d e lin g e n :

de lange

og vejledninger i forbindelse med ud

rækker indgåede privatarkiver kan næv

stillingerne. I forbindelse med udstil

nes: Forfatteren Thomas Olesen Lø k 

lingen »Det indre univers« udsendtes

kens, forfatteren Aage Krarup Nielsens,

på forlaget Rhodos en større publika

skuespilleren Henrik Bentzons, forfat

tion med samme titel som udstillingen,

teren Emil Bønnelyckes, professor Johs.

og i forbindelse med Feminologi-ud

Brøndsteds,

stillingen udgav biblioteket publikatio

Peter Freuchens og pastor Ernst Lunds

nen »Feminologi. Rapport om en ud

maleren Ove Riitzous, apoteker Marie

stilling« (148 s.). Biblioteket har i 1971

Madsens

og 19 72 arrangeret en række mindre

Kochs brevarkiv, hvoriblandt den me

og større udstillinger. I forhallen har

get

været flg. emner: Feminologi, Jurisch’

ham og hans mor, Ida Koch, f. W ulff,

Legat, Hans Egede og Grønland, A u 

hvori H. C. Andersen hyppigt omtales.

gust Bournonville, Børnebogen for 100

forfatteren

samt

omfattende

Endvidere

C. E. Soyas,

søofficeren
brevveksling

godsejer

Henni
mellem

Andreas

Tang

år siden, Japanske bøger, Georg Bran

Barfods, hof- og ordensjuveler, mag.

des, Kinaudstilling,

art.

Danmarks

K ort

Jørgen

Michelsens

familiearkiv,

lægning, Struensee, Bogen i undervis

pastor A. Fibigers store autografsam

ningen, Musik i Danmark, Grundtvig,

ling, maleren Oluf Høst’s optegnelser

Teatret i Grønnegade, Det indre U n i

og skitsebøger fra 1919-1964, ialt ca.

vers m. fl. Endvidere har Det kongeli-

1500 lommebøger; Cato Kragh Røn-
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Stamtavle

over

slægten

Rønne,

dahi, Vilh. Klein, Nis Petersen, Her

Charlotte Emilie Frederikke Paulli, f.

man Bang og Johs. V. Jensen; breve til

Brun, en datter af Friederike og Con

Niels Larsen Stevns, komponisten Poul

stantin Brun’s Dagbøger fra 1838-39,

Rasmussen, forfatteren A. C. Andersen

1857-58; en større samling breve fra

samt et brev fra Fr. v. Schiller til Jens

kendte udlændinge, bl. a. Albert Ein

Baggesen.

stein, Ellen Key, Selma Lagerlöf, Pär

»Vejrdagbøger« fra 1826-1851; gros

Lagerkvist,

Rainer

serer J. F. Carøes almanakker fra 1849

Strindberg;

sognepræst

M aria

Rilke

og

N. P. Arboe

Maleren

C. W. Eckersbergs

-1852 og 1857-1893.

Rasmussens optegnelser og mss.; per-

K o rt-

og

B iU e d a fd e lin g e n :

Studen

sonalhistoriske oplysninger om slægten

terforeningen: en større samling por

Zuschlag; breve til maleren Niels Lar

trætfotografier og over 300 gruppebil

sen Stevns; overlæge Portmans store

leder med universitetslærere og studen

Gustav Wied-samling omfattende bre

ter fra fester og rejser. En større sam

ve, mss., bøger og fotografier; breve

ling af luftfotografier af København,

fra Kaj M unk til lektor K. V. Olsen;

danske købstæder o. a. lokaliteter. En

brevveksling

J. L.

samling danske portrætter og histori

Heiberg og arkivar P. A. Heiberg; for

ske blade vedrørende de sønd3rjyske

fatteren Tøger Reenbergs hidtil ukend

krige; 300 fotografiske negativer med

te, egenhændige kladde-

motiver fra Rømø før Genforeningen

mellem

professor

og kopibog
og

1920; en samling fotografier vedr. den

skæmtedigte en række digte fra årene

Reformerte Kirke i Gothersgade i K ø 

1691 og 1694-1732; breve fra Axel

benhavn. Samling af portrætter vedr.

Sandemose til Leo Estvad; en større

slægten Hagerup, 240 danske portræt

samling dansk mss. af nulevende dan

ter af familien Bille Brahe og d;ns om

ske forfattere, f. eks. Tage Skou-Han-

gangskreds, samling

sen,

portrætter vedr.

indeholdende

Klaus

foruden

Rifbjerg,

lejligheds-

Hans

Scherfig,

på

næsten

700

forfatteren Johs. V.

Stinus og Chr.

Jensen og hans omgangskreds, 14 fa

Kampmann m. fl., en større samling

miliealbummer vedr. familien Dessau,

Jeppe

m. m.; en

ca. 400 portrætfotografier af danske

Bang-manuskripter;

og udenlandske personligheder optaget

bogbinder Thorvald Pedersens breve til

af fru Thyra Holt, en større samling

hjemmet

portrætter vedr.

Knuth

Becker,

Erik

Åkjær-manuskripter

samling

Herman
fra

hans

rejser

i udlandet

familien

Moltke

og

1879-82; breve fra Nis Petersen; kam

Hjerl Hansen, 26 fotoalbummer med

merherre A. C. v. Heinens dagbog fra

ca.

en rejse til Tyskland, Østrig og Italien

nesse Brita Blixen Finecke, 70 rolle

1779-81; pastor Joh. Grundtvigs så
kaldte eksempelsamling, dvs. optegnel

billeder af skuespillerinden Asta N iel

sesbog med skriftsteder m. m. med til

slægterne Weis, Bentzon og Weis-Bentzon, en større samling portrætfotogra

føjelser af sønnen N. F. S. Grundtvig.
Større og mindre samlinger af breve
fra Knud Lyhne Rahbek, Ingemann,
H. C. Andersen, J. N. Madvig, F. Mel-

sen,

1500 portrætfotografier fra baro

en samling

af

portrætter vedr.

fier dækkende slægterne Wessel og Paludan-Müller samt disses omgangskreds,
samlinger af billeder vedr. slægten Vang
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Lauridsen og Peter Freuchen, samlin

U N IV E R S IT E T S B IB L IO T E K E T S

ger af protrætfotografier dækkende bl.

l. A F D E L I N G

a. slægterne Salicath, Koefoed, Stei
ner, Boeck og Schaffalitzky samt slæg
ten Zahle,

100.000

portrætnegativer

hidrørende fra fotograf Johs. Hauerslevs atelier; samling af portrætfoto
grafier bl. a.
Olivarius

og

vedr.

slægten

Sponneck;

Holstein,

samling

af

portrætfotografier af slægten Bramsen;
130

portrætfotografier

m. v.

udtaget

fra regensprovst Fritz Petersens fami
liearkiv; over 1000 billeder bestående
af portrætter af polarforskeren Peter
Freuchens slægt og omgangskreds samt
en del optagelser fra 5. Thuleekspedition; samling af portrætter og topo
grafiske billeder

med

tilknytning

til

billedhuggeren Anders Bundgaard; fo
tograf Rie Nissens samling af portræt
fotografier samt ca. 30.000 portrætne
gativer med tilhørende kundefortegn
else; en samling portrætfotografier af
fremtrædende

scenekunstnere,

forfat

tere og komponister fra århundredets
begyndelse. 130 portrætter af tidligere
elever og lærere samt 145 gruppebil
leder af studenter og skiftende lærer
kollegier

på

Østre

Borgerdydskole,

1600 topografiske diapositiver fra teg
neren Ib Andersens samling; et kob
berstukket kort

over

Grønland

med

randillustrationer visende hval- og sæl
fangst fra ca. 1650, 900 stereoskopfo
tografier omhandlende dansk og uden
landsk topografi.
Samlingen af f o r f a t t e r f ilm

er for

øget med film om Ole Sarvig, ligesom

Arene 1 9 7 1 - 7 2 har atter udvist en
stigning i benyttelsen af avislæsesalen:
ca. 28.000 avisbind og mikrofilm rul
ler er blevet fremtaget til benyttelse.
Susanne Lindow har udarbejdet en de
tailleret bibliografi over Clemens Pe
tersens teater- og litteraturanmeldelser
i

»Fædrelandet«

1856-69; den fore

ligger endnu kun i eet eksemplar, men
det er bibliotekets håb, at den inden
længe vil kunne blive mangfoldiggjort,
og at den vil blive efterfulgt af andre
lignende registranter, der kan lette be
nyttelsen

af

avisstoffet.

Forslag

til

emner modtages gerne.
Samtidig

med

de

løbende

bogan

skaffelser har det været muligt at gen
optage en del abonnementer på tids
skrifter, der i bibliotekets fattigste år
havde måttet afsiges. T il

orientering

herom udsendte biblioteket i 19 7 1 en
liste »Udenlandske tidsskrifter og se
rier pr. 1. januar 1971«.
Det tilstræbes iøvrigt at udfylde de
mest påtrængende af de lakuner, der
opstod i årene

efter

nedskæringen

i

1926. På dette tidspunkt afsagdes bl.
m. a.

abonnementet

på

Monumenta

Germaniæ historica; et komplet eks
emplar af dette store værk er nu under
genopbygning.
Også bibliotekets bibliografiske ap
parat har undergået en del forbedrin
ger, der tildels fremgår af den nævnte
liste.

der i lydbåndsarkivet er indgået 191
nye bånd indeholdende optagelser med
forfattere, stof om bog- og biblioteks
historie, illegale blade, borgerkrigen i
Spanien o. a.

S T A T S B IB L IO T E K E T
H å n d s k r if t s a m lin g e n

papirer

fra

ornitologen

har

erhvervet

Niels

Kjær-
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bølling (1806-71) og familien Heide

vedkommende på de enkelte medar

samt en række breve fra sognepræst

bejderes individuelle forskning.

Thomas

Barfoed

(1780-1845).

Sam

F o r s k n in g s p r o je k t e r :

Udgaven

af

lingen af Blicheriana er forøget med

A rild

et brev til P. Chr. Asbjørnsen og Jør

til Christian II.s og Christian III.s hi

gen Moe, dateret

storie forelå

Spentrup

8.

maj

1844, m. m. En stor samling breve fra

Huitfeldts

originalmanuskripter

for

hovedpartens

ved

kommende i korrektur.

Hugo Matthiessen (1881-1957) giver

Der er påbegyndt en topografisk-hi-

oplysninger om hans studier i marken

storisk undersøgelse af det romerske

i Jylland. De tilhører arkivet fra Ras

og præromerske vejsystem i Oldtiden

mus Brostrøm (1871-1955).

nord

for

byen

Tuscania.

Professor

Fra professor, dr. phil. Grethe Hjort

Skydsgaard, adjunkt Niels Saxtorph m.

(1903-67) har samlingen modtaget et

fl. har med støtte af Statens humani

omfattende

fra

stiske Forskningsråd foretaget to stu

professor, dr. theol. Johannes M unck

dierejser til området og lokaliseret fle

(1904-65) og professor, dr. phil. Ad.

re punkter, der formentlig må sættes

Stender-Petersen (1893-1963) har fået

i forbindelse med den romerske consu-

store forøgelser.

larvej V ia C lo d ia , der hidtil ikke med

arkiv,

og

arkiverne

Desuden er der ordnet og katalogi

sikkerhed er lokaliseret så nordligt.

seret ældre materiale, der nu er til

Også takket være Det humanistiske

gængeligt. Mellem dette skal fremhæ

forskningsråd er bearbejdelsen af de to

ves en stor samling af og om Johan

film fra serien »Why we fight« - »Pre

nes V. Jensen og arkivet fra professor

lude to war« og »The Nazis Strike«

dr.

med. Lårus

(1902-69).

kommet godt i gang. Speakerteksterne

En

samling papirer

overregissør

er identificeret og identificeringen af

A d o lf

Wantzin

Arhus

Teaters

Einarson
fra

(1885-1962)
historie.

belyser

Ligeledes

billedsiderne påbegyndt.

er

Publikationer:

Instituttet

har

som

de mange papirer fra fhv. sognepræst

fotografisk optryk udsendt: Historiske

Anton M . Jensen (1871-1941) katalo

Afhandlinger, Bd. 4: Kr. Erslev: Dan

giseret.

marks Historie 1241-1340 (1901). Bd.
5:

A. D. Jørgensen:

Danmarks

Historie 1814-1864. Første Bog 1814—

K Ø B E N H A V N S U N IV E R S IT E T

1838. Bd. 6: A. D. Jørgensen: Dan

H IS TO R IS K IN S T IT U T

marks

Riges

Hovedparten af medarbejdernes ar

Anden

Bog

bejdstid har været optaget af univer

Erslev:

sitetsundervisningen og af de byrder

Bd.

af administrativ art, som styrelseslo

i den begyndende Højmiddelalder.

ven for universiteterne har pålagt de
enkelte institutter. De resterende kræf
ter er blevet anvendt for en mindre
dels vedkommende

på

fælles

Riges

forsk

ningsprojekter og for en større dels

Historie
1838-1852.

Valdemarernes

8: Hal

Koch:

1814—1864.
Bd. 7:

Kr.

Storhedstid.

Danmarks Kirke

L O K A L H IS T O R IS K A F D E L I N G
Registreringen af indberetninger til
amtmændene i det sjællandske lands-

A ll
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arkivs område er fortsat, og der er på

LÆ RESTO LEN I

begyndt

demografisk

M ID D E L A L D E R -A R K Æ O L O G I

materiale i de gejstlige arkiver i sam

V E D A A R H U S U N IV E R S IT E T

registrering

af

me område.
Der er taget initiativ til et samar
bejde med de øvrige nordiske lokalhi
storiske institutter, og der er udarbej
det planer for et nordisk lokalhistorisk
seminar i Danmark i sommeren 1973.
Afdelingens leder har deltaget i ar
bejdet i en række udvalg eller grupper
der bl. a. har beskæftiget sig med em
ner som årbogspræmiering, bibliotekar
uddannelse,

arkivalieindsamling

og

planlægning af lokalhistoriske kursus
og et nordisk seminar om mobilitet.
Der har været holdt en række fore
drag i foreninger, på kursus og på Bi
blioteksskolen. Der har været under
visning for historikere,

etnologer og

folkemindestuderende, ligesom der er

Lærestolen blev etableret d. 1. juli
19 7 1

og placeret i tilslutning til insti

tutionerne på Moesgaard. Ved særbe
villinger fra universitetet er der - så
vel til forskningsformål som til de stu
derendes brug - tilvejebragt en ret be
tydelig bogsamling.
Med støtte fra Statens humanistiske
Forskningsråd
19 7 2

afholdtes

Takket være tilskud fra en række
fonds har afdelingen kunnet udsende

november

et symposium om lertøj fra mid

delalderen i Sydskandinavien med del
tagere fra Danmark, Norge, Sverige og
Slesvig-Holsten, arrangeret af Mogens
Bencard og Else Roesdahl, der tillige
stod for en særudstilling af lertøj på
Forhistorisk Museum og udsendte et
udførligt kommenteret katalog: »Dansk
middelalderlertøj

ydet specialevejledning.

i

1050-1550«

som

Jysk Arkæologisk Selskabs Håndbøger
Bd. I.

.

John Erichsen: Frederiksstaden (1972),

Efter anmodning af Museet på Got-

Jon Sundbo: Lokalsamfundet i defen

torp og Universitetet i K iel forestod

siven?

Fra

Lærestolen ved Jens Vellev en udgrav

»Frucktbar Herlighed« til herlig frugt

ning af tomten af St. Michaelis kirke

barhed (1972), Knud Prange: Slægt -

i Slesvig i sommeren 1 9 7 2 . Udgrav

miljø -

ningen

dahl:

(1972),

Prange:

samfund (1972), Vagn Dyb-

Lad

(1972),

Knud

os

afskaffe

Bernhardt

lokalhistorien

Jensen:

Storkom

munen og det lokalhistoriske arbejde

gav

klarhed

over

den

ejen

dommelige romanske rundkirkes kom
plicerede bygningshistorie.
I sommeren 1 9 7 2

foretoges endvi

(1972), Knud Prange: Hvorfor lokal

dere omfattende udgravninger på tom

historie? (1971) samt duplikerede års

ten af benediktiner-nonneklostret Ring

beretninger. Afdelingens leder har des

ved Skanderborg, hvor man bl. a. fandt

uden udgivet:

rester af en klosterfløj af træ fra den

Bog over avlingen til

Vær præstegård

1771-80 (1972), re

tidlige middelalder og gjorde et stort

digeret Fortid og Nutid og skrevet ar

antal løsfund til belysning af hverdags

tikler i forskellige tidsskrifter.

livet i klostret.
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En gruppe af instituttets medarbej

D IA L E K T F O R S K N IN G
P u b lik a t io n e r :

Udvalg

dere har arbejdet med tilrettelæggelse
for

Folke-

maals Publikationer, serie A nr. 25,1,
L. Gotfredsen:

Langelandsk

bind

1972; serie E nr. 3,

1 (A-H),

Ordbog,

Danske Dialekttekster III, Jyske Tek
ster, 1971; Jørgen Larsen m. fl.: Bul
letin of Scandinavian Philology 1970:
1, 1972. - Udover artikler i tidsskrif
ter, årbøger og serieværker har alle
instituttets medarbejdere publiceret af

af en rigssprogsnotation for aflyttede
båndoptagelser med henblik på en lø
bende indkodning af tekster på EDBanlæg (se herom Karen

Margr.

Pe

dersen i Danske Folkemaal 20, 1974).
Manuskriptsamlingen er øget med 4
numre, bl. a. en stor samling fotoko
pier og afskrifter af landsbyvider og
vedtægter fra Øerne, og bogsamlingen
er vokset med 963 bind og hefter.

handlinger i Studier i dansk dialektolo
gi og sproghistorie, tilegnede Poul A n 

IN S T IT U T F O R

dersen på 70 års dagen 8. juni 1971.

N A V N E F O R S K N IN G

I ømålsafdelingen er redaktion og
supplering af materiale til ømålsord
bogen

fortsat;

samlingerne

er

øget

med ca. 19.000 sedler og ca. 300 si
der optegnelser, herunder en del med
sagligt indhold. Afdelingen har besør
get tilrettelæggelse og renskrivning til
offset-tryk

af

L. Gotfredsens

Lange

landsk Ordbog (1600 sider) og tilret
telagt transskriptioner af bånd- og pla
deoptagelser til Danske Dialekttekster
II og IV.

P u b lik a t io n e r
d e rs ø g e ls e r

og

ig a n g v æ re n d e

1 9 6 9 -7 2 :

un

Retskrivningsli-

ste over stednavne i Thisted amt ud
sendtes i 1969, og en liste over sted
navne i landsdelene øst for Lillebælt
er under udarbejdelse.
I serien »Danmarks Stednavne« er
udsendt nr. 14 John Kousgård Søren
sen,

Odense

amts

bebyggelsesnavne

(1969) og nr. 15 Birte Hjorth Peder
sen og Inge Wohlert, Svendborg amts
naturnavne I (Sunds herred) (1970).

I den jyske afdeling er seddelsam

Under

udarbejdelse

er:

Ringkøbing

lingerne øget med ca. 28.000 og ca.

amts stednavne ved Gordon

6000 hulkort til lydlige undersøgelser,
og der arbejdes bl. a. på en beskrivel

Præstø amts stednavne ved Lis Weise
og Svendborg amts naturnavne II-IV

se af fonemsystemet i Emmerlevdia-

ved Vibeke

lekten.

gaard, Birte Hjorth Pedersen og Inge

Instituttets

fonogramarkiv

er

øget

Christensen,

Eva

Albøge,

Meld-

Wohlert.

med i alt 92 båndoptagelser (50 fra

I serien »Navnestudier« er udsendt

Øerne og 42 fra Jylland), hvortil kom

nr. 8 Lis Weise, Efterstillet adjektiv i

mer 251 bånd (107 fra Øerne og 144

danske stednavne (disputats, 1969), nr.

fra Jylland), som er optaget i samar

9 Bent Jørgensen, Dansk gadenavne

bejde med dialektologer fra Århus og

skik (1970), nr. 10 Bent Søndergaard,

Odense universiteter i et fælles, fem
årigt projekt med henblik på at skaffe

Indledende studier over den nordiske
stednavnetype lev (løv) (1972) og nr.

optagelser fra alle landets dialekter.

11 Gillian Fellows Jensen, Scandina-
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vian

Settlement-Names

(1972).

Under

Kousgård

in

Yorkshire

forberedelse

Sørensen,

er

Danske

John

sø-

og

479
i Lund i universitetsåret 1970/71. A f 
delingsleder Knud Banning gæsteforelæste i februar 1971 ved universiteter
ne i Oslo og Bergen over problemer

ånavne II.
Instituttet

har

endvidere

udsendt

vedr.

registrering

af

kalkmalerier.

Stednavne i tekster (1970) til under

Kandidatstipendiat Jens Lyster og pa

visningsbrug.

stor Anders M alling deltog i en kon

Under

forberedelse

er

Stednavne i afhandlinger.

gres i Vadstena for Internationale A r 

Vibeke Christensen og John Kous

beitsgemeinschaft

für

Hymnologie

i

gård Sørensen, Stednavneforskning I er

august 1971.

udsendt på Universitetsforlaget i K ø 

Jensen deltog i juni 1972 i Den 11.

benhavn (1972), under forberedelse er

baltiske Teologkonference i

Stednavneforskning II.

Jens Lyster deltog i november 1972
er

udskrifter fra

le over temaet »Tradition og eksperi

Instituttets kort

s a m lin g e r.

er blevet

kommunekort

Rostock.

amterne Frederiksborg

ring, Thisted, Viborg og Ringkøbing.
samling

I.

i konference på Løgumkloster Højsko

København, Præstø, Svendborg, H jør
Ø v r ig e

Jørgen

med

M a r k n a v n e s a m lin g e n

øget

Adjunktvikar

forøget

visende

med

nyere,

218
lokal

ment i folkekirkens salmesang«.
Kalkmaleriregistranten er efter insti
tutrådets
særlig

ønske

blevet

bestyrelse,

sentanter

for

hvori

andre

underlagt
også

en

repræ

institutioner

og

navngivning. En omfattende materiale

fakulteter ved Århus og Københavns

samling vedrørende Sydslesvigs frisiske

universiteter er repræsenterede. Regi

områder er ved arv tilgået instituttet.

stranten

O p te g n e ls e r.

foretaget

Dr. phil. Kr. M øller har

optegnelser

27

stadighed,

og

den har været udgangspunkt for flere
artikler om nordisk kirkekunst i »Den

Ringkøbing amt, dr. phil. Bent Sønder-

iconographiske Post«, der udkommer

gaard i 23 sogne på Mors, dr. phil.

4 gange årligt og nu har ca. 700 abon

Lis Weise i 11 sogne i Præstø amt,

nenter i de nordiske lande. Antallet af

mag. art. Bent Jørgensen i 4 sogne

i

studiebesøg og forespørgsler vedr. re

Ålborg amt, 3 sogne i Præstø amt og

gistrantens materiale er vokset mærk

sammen

bart. Arbejdet

stud. mag.

sogne

til

i

med

i

ajourføres

Marianne

med at få publiceret

Kjær i 2 sogne i Københavns amt,

»Kalkmalerierne i Skåne, Halland og

stud. mag’erne Marianne Kjær og Eb

Blekinge« er vidt fremskredet, og en

ba Hjorth i 6 sogne i Præstø amt,

større del er færdig til tryk. I forbin

lektor G. Albøge i 2 sogne i Hjørring

delse med udgiverarbejdet er der fo

amt og stud. mag. Ingrid Eller Thom 

retaget flere

sen i 2 sogne i Ringkøbing amt.

Skåne, og diapositivsamlingen er sup

mindre

pleret lejlighedsvis
IN S T IT U T F O R D A N S K
K IR K E H IS T O R IE

kalkmalerier

og

ekskursioner

med farvedias

anden

kirkekunst

til
af
i

Danmark. Også af danske kalkmale
rier er der skaffet en del nye billeder

Professor Niels Knud Andersen var

i sort/hvid og farve. Diapositivsamlin

nordisk gæstedocent ved universitetet

gen tæller nu ca. 6.700 numre. På op-
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fordring af ikonografer i de andre nor

Længst er Ingrid Markussen nået med

diske lande arrangerede instituttet et

årene 1945-58. Skovgaard-Petersen og

registreringskursus i Vadstena i

Ellen Nørgaard

juni

kombinerer

så

vidt

hvor studenter fra instituttet vir

muligt dette arbejde med deres særlige

kede som instruktører for i alt 30 del

studier over henholdsvis skolereformen

tagere.

1903 og reformpædagogikkens intro

1971,

Udgifterne

afholdtes

af Den

nordiske Kulturfond.

duktion og betydning i Danmark.

Salmeregistranten blev stort set fær

Skovgaard-Petersen har i »Festskrift

dig med perioden til år 1630 og den

til Povl Bagge« 19 72 , skrevet afhand

sammenhængende række af »fuldkom

lingen »Johan Ottosen, skolemand og

ne« salmebøger til 1685. De fleste bøn

politiker«.

nebøger, som indeholder salmer er li
geledes gennemgået. Tilbage står navn
lig en lang række af de såkaldte Hånd
bøger, hvori en salmesamling i reglen
udgør

en

væsentlig

del.

Endvidere

D ANSK FO LK E M IN D E 
S A M L I N G (1969—72)
In d s a m lin g :

Der er blevet foretaget

mangler enkelte store salmebøger og

folkloristisk feltarbejde på Agersø og

en del mindre fra århundredets slut

Omø i 1969-1971 af Carsten Bregen-

ning. Endelig må nævnes prosaværker,

høj og Christian Heilskov Rasmussen,

hvori der findes enkelte salmer. Jens

i Boeslunde fra 1970 af Birthe N ø r

Lyster har i 1 9 7 2 redigeret 1. årgang

gård,

af Hymnologiske Meddelelser, der er

på Bornholm og i Sønderho i 1969

kontaktorgan

Sel

og 1970 af Morten Levy. Svend N iel

skab. Det er udkommet i 7 numre og

sen har fortsat sine indsamlinger hos

rummer studier over danske salmer,

en række visesangere i Jylland og på

drøftelse af problemer omkring salme

Sjælland, og han har i 19 7 2 foretaget

sangen samt præsentation af nye salmer.

en indsamling af lydmateriale koncen

Foruden afhandlinger i diverse tids

treret om sangen blandt søfolk og fi

for

Salmehistorisk

Lone

Iørn

Piø,

er følgende

i

Nielsen en række eksempelbånd til de

og 1972: Anders Malling: Dansk

monstrationsbrug, hvor folkesangen i

Salmehistorie, Bd. VI, Digterne Hæfte

Danmark belyses gennem de bedste og

1-5, Schultz’

Dietz’s

mest karakteristiske lydoptagelser, der

Salmebog 1536. Udg. af Universitets

er skaffet til veje gennem de foregå

jubilæets danske Samfund ved Niels

ende

Knud Andersen.

Gennem ugebladet Samvirke og i sam

1971

forlag.

udgivet

Ludvig

års

19 72

påbegyndte

og

skere.

blevet

I

og

skrifter af forskere tilknyttet afdelingen
bøger

-

Thilo

Svend

indsamlingsvirksomhed.

-

arbejde med Erik Kås Nielsen er der
i 1969 blevet indsamlet ca. 10.000

IN S T IT U T F O R D A N S K

sanglege. - Gennem Iørn Piø’s måned

S K O L E H IS T O R IE
Instituttets arbejde med en fremstil

lige radioprogram »Danmark rundt i
sagn og tro« er der i 1970-71 indkom

ling af den danske skoles historie i det

met ca. 400 breve med folks beretnin

te

ger om egne mærkelige hændelser og

århundrede

skrider

støt

fremad.
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om overtro. - I forbindelse med det

ditionsbrevkassen.

Om

musiketnologiske feltarbejde for Dansk

sagn, overtro

viser«.

Folkemindesamling eller på anden må

Hens har fortsat udskrivningen af tra

de er der indkommet en lang række

ditionsstof i kilder før 1817, specielt

nye optagelser, først og fremmest fra

præsteindberetningerne. - Eske M athi

Grønland,

Marokko,

esen har siden 1971 arbejdet med op

Ægypten, Sudan, Thailand, Indien, Ja

rettelsen af en række studiesamlinger,

pan og Oceanien, samt fra en række

som belyser menneskers forhold til bil

andre områder. I januar-april 1 9 7 2 har

leder og menneskers måde at udtryk

Poul

ke sig gennem billeder på.

men

også

fra

Rovsing Olsen været på musi

kalsk feltarbejde i Libanon, Abu Dha

F i lm :

og

Lennart

og

gamle skikke,
-

Andreas

Annelise

Steen

Folkemindesamlingen

filmet

bi, Bahrain og Maharashtra (Indien).

har

Indsamlingen foregik som et led i et

tøndeslagningen i Dragør og Tårnby

samarbejde med Université de Genevé.

fastelavnen 1969. Filmen, der har få

Fra 1968 til 1972

et titlen »Fest til Hest«, indbragte fo

har Iørn Piø deltaget i en tværfaglig

tografen en pris på kr. 20.000 fra Film 

gruppe, der har undersøgt forudsæt

fonden. I samarbejde med Danmarks

ningerne og konsekvenserne af kom

Radio/TV og Folkemindesamlingen har

munesammenlægningen omkring Skæl

Lennart og Annelise Steen i 1969 op

skør

George

taget 3 film med fællestitlen »Fortæl

Nellemann, Iørn Piø, Christian H. Ras

en Historie«, og for Folkemindesamlin

mussen og Jon

gen har de i 19 71 lavet en film om

A n d re

p ro je k te r:

(Ejler

Koch,

Lyshjelm,

Sundbo:

Kommune

for

sammenlægning, 1972), og siden 1970

helligtrekongerskikken

har han sammen med George Nelle

»Agersø, den 5. januar

mann ledet en etnologisk-folkloristisk

støtte fra Danmarks Radios Workshop

undersøgelse af et landsbysamfund in

og Folkemindesamlingen har Ira Bren

den for Skælskør storkommune - Si

ner lavet en film om en skorstensfe

den 1971 har Birgitte Rørbye deltaget

jer, »Fejer-Ib«. Fotografen modtog for

i en tværvidenskabelig lokalundersøgel

denne film en pris på kr. 10.000 fra

se af Bording sogn, Hammerum her

Filmfonden.

red, og siden 1971 har hun arbejdet

P u b lik a t io n e r :

på

Dansk

Agersø,

1971«. Med

Folkeminde

på en kortlægning og beskrivelse af

samling, S k r if t e r

kloge folk i Danmark. - I 1971 fore

Weis

tog Hans Hjordt Hansen og Erik M a i

I—II

ling som studerende ved Datalogisk in

rup,

stitut ved Københavns universitet en

(1970).

datalogisk analyse af en del af skil

Studier Nr.

lingsviserne i Jul. Strandbergs af F o l

A n Aulos in the Danish National M u 

kemindesamlingen i

seum (1969): Studier Nr. 6: Poul Rov

arkiv. — Sammen

1969 erhvervede

med Gyda

1: Andreas Fridolin

Bentzon, The

Launeddas.

Vol.

(1969). Skrifter 2: Birthe TræEast

Macedonian

Dansk

Folk

Songs

Folkemindesamling,

5: Poul

Rovsing Olsen,

Uldall

sing Olsen, Intervals and Rhytm in the

havde Svend Nielsen, Iørn Piø og Bir

Music of the Eskimos of East Green

gitte Rørbye i 19 7 2 et månedligt spør

land (1969); Studier Nr. 7: Sven H.

geprogram i Danmarks Radio, »Tra-

Rossel, The Broadsheet Ballad of Carl
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and Emma (1970); Studier Nr. 8: Sven

dre lokaler, og man har i samarbejde

H. Rossel, Das literarische Lied, in der

med Dansk Arbejdsmands- og Special

dänischen

arbejder Forbund

Volkstradition

D FS -N Y T

(1971).

72/1: Eske K. Mathiesen,

turliste

udgivet en littera

»Arbejderbevægelsen

i

Dan

Resultatet af Emmerlev-undersøgelsen

mark - historisk og aktuelt«, der blev

72/2:

Iørn

så efterspurgt,

72/3:

Henrik

tionsstof

Piø:

før

Hjemlig

Andreas
1817.

etnografi;

Hens,

Tradi

D F S -F ILM N Y T

at den måtte genop

trykkes i en ny revideret udgave.
En meget værdifuld tilvækst har væ

72/1: Carsten Bregenhøj, 6 film

fra

ret de universitetsafhandlinger, der er

Dansk

Es

udarbejdet om emner inden for arbej

Folkemindesamling; 72/2:

ke K. Mathiesen, Tre filmfolk.
K o n g r e s s e r:

har

været

derbevægelsen, idet forskningen inden

Folkemindesamlingen

medarrangør

nordiske Etnolog-

af

Det

for dette emneområde endnu er meget

19.

spæd. Det er da også hensigten, at den

og folkemindefor

ne forskning skal fremmes ved samar

skermøde i Sønderborg i 1972.

bejde

mellem

ABA

og det i

1970

I 1969

stiftede »Selskab til Forskning i A r

og 1970 har Thorkild Knudsen fort

bejderbevægelsens Historie«. De fore

sat sit bredt anlagte indsamlingsarbej

løbige resultater kan ses i Selskabets

de til belysning af den gamle og den

Årbog 1 og 2 samt dets »Meddelelser«.

nye »folkescene«. Det stadigt stigende

Ud over flere afleveringer af mind

F o lk e m u s ik h u s e t

omfang,

som

disse

i

F lo a g e r .

undersøgelser

af

re fagforbunds

arkiver

musikalsk folkekultur har taget, førte

sammenslutning

med andre

til at Folkemusikhuset i Hoager blev

er de vigtigste afleveringer fra den nu

oprettet i 1971.

ophørte Arbejderbevægelsens Informa
tions Central, tidl.

A R B E JD E R B E V Æ G E LS E N S
B IB L IO T E K O G A R K I V

(efter

deres

forbund)

formand

for LO

Eiler Jensen samt en del redaktions
arkiver og bladsamlinger fra en del
ophørte socialdemokratiske provinsbla

Den 1. juni 19 71 flyttede A B A fra

de. Derudover er der truffet aftale med

Hjalmar Brantings Plads til Rejsbygade

Socialdemokratiet om løbende afleve

I. Arbejdet siden udflytningen har væ

ring af partiets arkiv.

ret præget af den stærkt stigende in
teresse for arbejderbevægelsens histo
rie og praksis, navnlig hos den skole
søgende ungdom og studerende. U d 
lånet er i perioden steget med over

S E L S K A B E T F O R U D G IV E L S E
A F K IL D E R
T I L D A N S K H IS T O R IE

100 pct. hvilket naturligt har lagt et

Selskabet har i 1 9 7 1 - 7 2 udsendt to

stærkt arbejdspres på A B A ’s medar

nytryk: »Helsingør Stadsbog, Rådstue

bejdere, idet man samtidig har søgt at

protokol og Bytingbog 1549-56« ved

gøre institutionen mere kendt i offent
ligheden ved en mere udadvendt virk

Erik Kroman samt »Malmø Stadsbog
1549-59, Rådstuerettens, Bytingets og

somhed. Der er således arrangeret ud

Toldbodrettens

stillinger i såvel institutionens som an-

Bager.

Protokol«

ved

Einar

Institutionernes virksomhed 1971—72
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Desuden har Selskabet udsendt sek

cimantlister m. v. fra tiden efter re

sten bind i reprotryk. Et bind er gen

formationen ved Troels Dahlerup, Carl

optryk af en af Selskabets egne pub

Engelsen og Chr. Lisse.

likationer:

Selskabet

»Aktstykker

vedrørende

udsendt

bind

I 1972
I

af

Århus

m. v.

1315-

Erik af Pommerns afsættelse som kon

domkapitels

ge af Danmark«

andre kilde

1663 ved Poul Rasmussen. Endvide

Sthen Jacobsen:

re er serien Bol og By blevet fortsat

»Den Nordiske Kriigs Krønicke« ut-

med hefte 6 indeholdende en udgave

gifwen af Martin Weibull. I den af

af Knud

Selskabet

af

til Vær præstegård 1771-1780. I kom

ældre værker af kildeværdi er 1 9 7 1 -

mission hos Landbohistorisk Selskab er

-

Af

udgaver er udsendt

72

påbegyndte

udsendt

Arent

udsendelse

Berntsen:

»Dan-

1972

jordebøger

har

Prange:

udkommet

Bog over avlingen

Det

nordiske

øde-

marckis oc Norgis Fructbar Herlighed

gårdsprosjekt. Publikasjon nr. 1. Na-

1650-56«. - Endvidere er der i serien

sjonale forskningsöversikter.

Klassiske fremstillinger af dansk histo
rie udsendt 13 bind: C. Paludan-Mliller, »Grevens Feide«

i

to

bind,

og

sammes »De første konger af den O l
denborgske

slægt«,

Knud

D E T D A N S K E SPROG - O G
LIT T E R A T U R S E L S K A B

Fabricius,

Det danske Sprog- og Litteratursel

samt sammes »Skånes

skab

har i

overgang fra Danmark til Sverige« i

1972

udsendt: Bjørnstjerne Bjørnsons

tre bind, J. A. Fridericia,

brevveksling med danske I, 1854—1863.

»Kongeloven«

»Danmarks

ydre politiske historie« i to bind og

og

Johannes Steenstrup,

Sprachtheoretische

»Normannerne«

i fire bind.

von

II,

kaldenderårene

1864-1869.

Karsten

Friis

J.

N.

19 71

og

Madvig:

Abhandlungen
Johansen.

...

Peter

Skautrup Det danske sprogs historie.
L A N D B O H IS T O R IS K S E L S K A B
1971

afløstes Johan Hvidtfeldt som

formand af Svend Gissel.

Registre. Skrifter udgivet af Det dan
ske Sprog- og Litteraturselskab 1911—
1971. Udarbejdet af Albert Fabritius.
H. C. Andersens dagbøger 1825-1875.

indtrådte Landbohistorisk Sel

Under ledelse af Kåre Olsen og H.

skab takket være en bevilling fra Sta

Topsøe-Jensen. I 1825-1834. Udg. af

tens humanistiske Forskningsråd i sam

Helga Vang Lauridsen, V 1861-1863.

arbejde med Selskabet for Udgivelse

Udg. af Tue Gad og Kirsten Weber,

af Kilder til dansk Historie og Det kgl.

VI

danske Selskab for Fædrelandets H i

ber, V II 1866-1867. Udg. af Kirsten

storie om driften af et fælles service

Weber (fortsættes). Jacob Worms skrif

kontor. Selskabets adresse er herefter:

ter. Udg. af Erik Sønderholm. II kom

Vester Voldgade 92, 1552 København

mentar,

V., med telefon (01) 142620 (postkon

dramatique

to fortsat nr. 92775).

Brun. Publiée . . . par Per Stig Møller.

19 7 2

1864-1865. Udg. af Kirsten We

III

indledning.
et

littéraire

La
de

critique
Malte-

Selskabet har 1971 udgivet 1. hefte

Breve fra Martin Andersen Nexø i ud

af Lolland-Falsterske herredsbøger, de-

valg og med kommentarer af Børge
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Houmann.

1937—

ved C. A. Christensen, K. Friis Johan

1954 (afsluttet). Den danske rigslov

sen og Herluf Nielsen, de tyske tekster

givning indtil 1400. Ved Erik Kroman.

ved Ernst Dittmer (fortsættes).

Tychonis

II

1922-1936,

Brahe

III

Dani Opera Omnia.

I - X V (1913-29, fotogr. optryk i H o l
land).

Ambrosius

Stubs

digte.

Udg.

med indledning og noter af Erik K ro 
man på Rosenkilde og Baggers forlag

U D G IV E R S E L S K A B F O R
DANMARKS
Selskabet

NYESTE

har

i

H IS TO R IE

1971

udsendt

2.

(Under tilsyn af Det danske Sprog- og

bind af Jørgen Hæstrups værk om de

Litteraturselskab ved Johs. Brøndum-

partementschefsstyret:

Nielsen og Kåre Olsen). Breve fra og

bedste II; endvidere er Viggo Sjøqvist:

til Hans Vodskov ved Erik Reitzel-Ni-

Danmarks Udenrigspolitik

elsen. I Breve 1864-1910, II Indled

udsendt hos Gyldendal i ny udgave i

ning, brevfortegnelse, noter og kom

billigbogsserien Gyldendals

mentar, registre (afsluttet). Lægebøger

I 1972

er

-

1940 -

Studier i forhandlingspolitik

Bondepraktika - Griseldis (duplike

Henrik

...

til

landets

1933-1940
Logbøger.

S. Nissens

værk:

ret). Corpus philosophorum danicorum

ken og samarbejdspolitikken antaget af

medii aevi.

Københavns universitet til forsvar for

Ediderunt Alfredus

et Henricus Roos. V ,l:

Otto

Boethii Daci

den filosofiske doktorgrad.

Opera. Quaestiones de generatione et

Selskabet forberedte i 1 9 7 2 udgivel

corruptione. Ed. Géza Sajo. Om Hol-

sen af et udvalg af Christmas Møllers

bergordbogen.

London-breve ved Jørgen Hæstrup.

Introduktion

bogsprøver. Udarb.

ord

Hansen

Endvidere har Studiegruppen vedr.

og Sv. Eegholm-Pedersen. Diplomata

Danmarks indrepolitiske historie 1866

rium Danicum 3. række bd. 7 (tiden

-1924 tilsluttet sig D N H , således at al

1364-66)

og

le gruppens medlemmer er blevet med

Herluf Nielsen, de tyske tekster ved

lemmer af D N H , og selskabet også har

Peter Jørgensen (|). Danmarks Riges

overtaget

Breve 3. række bd. 7 (tiden 1364—66)

pens midler.

ved

af Aage

og

C. A. Christensen

administrationen

af

grup
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Årsmoderne i M arib o 1973

Dansk Kulturhistorisk Museumsforening
Mødet fandt sted på Hotel Hvide Hus i Maribo fredag den 31. august kl. 15.15,
og følgende museer var repræsenteret: - Bangsbomuseet, Djurslands museum,
Dragør museum, Esbjerg museum, Falsters Minder, Fredericia museum, Frederiksborgmuseet, Frilandsmuseet, Gilleleje museum, Grindsted museum, Hader
slev amts museum, Haslev museum, Helsingør Bymuseum, Herning museum,
Holbæk museum, Horsens museum, Jagt- og Skovbrugsmuseet, Kalundborg mu
seum, Koldinghus, Københavns Bymuseum, Køge museum, Fandbrugsmuseet,
Fangelands museum, Folland-Falsters Stiftsmuseum, Musikhistorisk

Museum,

Nationalmuseet, 1. afd., 2. afd., 3. afd., Næstved museum, Odense Bys mu
seer, Odder museum, Odsherreds Folkemuseum, Orlogsmuseet, Kulturhistorisk
museum Randers, Antikvarisk samling Ribe, Rigsantikvarens Fortidsmindefor
valtning, Roskilde museum, Sundby-Hvorup sognehistoriske samling, Svendborg
amts museum, Sæby museum, Søllerød museum, Sønderborg Slot, Thisted mu
seum, Tikøb museum, Tøjhusmuseet, Varde museum, Sydsjællands museum V o r
dingborg, Wormianum, Værløse museum, Aabenraa museum, Aalborg historiske
museum, Den gamle By Aarhus, Forhistorisk museum Moesgård og Ølgod
museum.
1.

V a lg a f d irig e n t:

Efter formanden, Mogens Ørsnes’ velkomst og på dennes

forslag valgtes George Nellemann, Nationalmuseets 3. afd. til mødets diri
gent.
2. N y e m e d le m m e r: Haslev museum, Historisk-arkæologisk Forsøgscenter i Fej
re og Etnografisk Studiesamling ved Århus Universitet havde søgt optagelse
i foreningen. Dette godkendtes enstemmigt.
3.

S ty re ls e n s b e re tn in g .

Formanden aflagde den til medlemmerne før mødet til

sendte årsberetning for 1972/73: Den årsberetning, jeg på styrelsens vegne
skal aflægge, omfatter tiden fra den 4. november 1972 og frem til i dag,
for det var først på den ekstraordinære generalforsamling i Stavrbyskov, at
foreningens nye love blev vedtaget og ny styrelse valgt. Vel havde man i
Halmstad drøftet disse forhold og kritisk flyttet om på både kommaer og
punktummer i lovforslaget, men det var vist først den 4. november det for
31
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alvor gik op for os, at lovændring og styrelsesvalg i 1972 satte et punktum
i foreningens historie. Et stort og fedt punktum, der afsluttede et hand
lingsforløb, som vi i dag godt kan kalde »Seeberg-perioden«, fordi denne
periode i så overvejende grad var præget af Peter Seebergs formandsskik
kelse. V i har ikke tidligere i så stor en forsamling sagt Peter tak for hans
foreningsarbejde, så lad os benytte lejligheden i dag.
Jeg skal ikke prøve at opsummere de seebergske fortjenester. V i ved alle
sammen, hvad denne forening var og hvad den er i dag. V i ved også godt, at
dens fremgang ikke blot er en enkelt mands fortjeneste - men har sin rod
i de fede velstandsår, som Danmark nu i nogen grad har lagt bag sig. Uden
dem havde ingen fabulerende formandsvisioner kunnet manifestere sig så
dan som det er sket - og hans efterfølger på formandsposten må til enhver
tid understrege dette forhold - men uden de seebergske visioner, omsat i kon
tant og målbevidst formandsarbejde, ville museumsforeningen ikke have været
det håndgribelige museale fællesskab, som den er i dag. Det er jo med gode
konjunkturer som med arkæologiske fund. De er ingenting værd før de bliver
opdaget og nyttiggjort, og vi bør i dag sige tak for, at Seeberg før nogen anden
fandt de gode konjunkturer og valgte at nyttiggøre dem i museernes kreds.
En tak for mange års selvopofrende og nyskabende ledelse af denne forening.
Tak, for en formandstid, hvor formanden både stod midt iblandt kollegerne
som talsmand for deres aktuelle problemer, og samtidig gik foran - ofte langt
foran - på stadig rekognoscering efter realisable fornyelsesmuligheder. I dette
arbejde har Seeberg selvsagt ikke stået alene. Han har haft brug for me
gen god hjælp - og har også fået den. Først og fremmest af de to sekretærer,
Mogens Bencard og Munthe Morgenstierne, der efter tur har sat deres per
sonlige præg på foreningen i Seebergs regeringstid. Tak derfor også til dem
for det foreningskapitel, der afsluttedes den 4. november i fjor, hvor en ny
styrelse trådte sammen og et nyt kapitel begyndte.
Det var baggrunden for de lo v æ n d rin g e r,

der vedtoges på Stavrbyskov-

mødet. I denne nye situation fandt man det naturligt at afdramatisere for
mandsskab og formandsvalg og at placere ansvaret for foreningens fremtidige
ledelse i den samlede styrelse. Samtidig blev styrelsens kontaktflade til med
lemmerne sikret gennem et par nye lovbestemmelser, der dels fastslog, at en
række væsensforskellige museumskategorier skulle være repræsenteret i sty
relsen, dels indførte en begrænsning i styrelsesmedlemmernes adgang til gen
valg. M ed den første bestemmelse lovfæstedes et hævdvundet princip og med
den anden sikredes en stadig udveksling af mennesker og meninger mellem
styrelse og medlemmer. Der er ingen revolution i disse vedtægtsændringer,
men der er en kraftig understregning af, at foreningens fortsatte eksistens og
virksomhed afhænger af medlemsinstitutionerne; af medlemmernes vilje og ev
ne til at deltage både i beslutningsprocesserne og i det arbejde, der følger med,
når beslutninger skal realiseres. Den styrelse, der etableredes den 4. november
ifjor, er i så henseende ikke blevet skuffet i sine forventninger.
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kredset en række arbejdsudvalg og arbejdsgrupper, i hvilke medlemsrepræ
sentationen har været dominerende overfor styrelsens repræsentanter. Nog
le af disse udvalg er permanente, andre under opbygning og atter andre blot
etableret med henblik på løsning af særlige opgaver. Et meget permanent
Ø rs le v k lo s te r - u d v a lg ,

der bestyrer vore nordjyske domæner, har atter i år

kunnet udsende en beretning, som de selv kalder et »glædesbudskab«. »Det
går godt«, skriver de heri, »ja, det går så godt, at vi begynder at blive be
kymrede«. Bekymringer af den art behøver næppe at bekymre styrelsen eller
årsmødet. Et bredt sammensat k u rs its u d v a lg , der også omfattede repræsentan
ter for kunstmuseer og naturhistoriske museer, har som inspirerende og
rådgivende instans bistået sekretæren med planlægning af årets største arran
gementer. Et r e d a k t io n s u d v a lg f o r S T O F har fortsat varetaget foreningens
interne nyhedstjeneste og har gjort det så godt, at styrelsen i hvert fald fandt
rimeligt at fralægge sig det formelle ansvar, og Finn Grandt-Nielsen har nu
for en 2-årig periode indvilget i at overtage posten som ansvarshavende re
daktør. E t r e d a k tio n s u d v a lg f o r A r v o g E je har endnu i år været begrænset
til de to veteraner: Elolger Rasmussen og Palle Friis, men et bredere sam
mensat udvalg er under forberedelse, og en ordning heraf, som næstforman
den senere vil gennemgå (jvf. dagsordenens pkt. 9) vil i hvert fald imødekom
me stærkt formulerede medlemsønsker. Det er resultatet af et p u b lik a t io n s 
m øde

på Ørslevkloster, hvortil styrelsen havde indbudt en kreds af medlem

mer, der ved flere lejligheder havde demonstreret deres interesse for forenin
gens publikationsvirksomhed. På tilsvarende måde har Ørslevkloster været
rammen omkring et formidlingsmøde, hvor en medlemsgruppe med særlige
fællesproblemer havde ønsket at fortsætte Hindsgavlmødets drøftelser - for
lukkede døre - og et mindre underudvalg herfra har fået til opgave at for
berede et fællesmøde for alle museumsformidlere. Endelig har foreningen
afholdt et s p e c ia lm u s e u m s m ø d e på Frederiksborg, hvor man søgte at afklare
nogle af de problemer, som denne museumskategori repræsenterer i forhold til
udformningen af en ny museumslov. Også her blev det overdraget en mindre
arbejdsgruppe at sammenfatte forhandlingsresultaterne i en henvendelse til
museumsudvalget, og denne henvendelse har styrelsen siden viderebragt, sam
tidig med at der sikredes den en repræsentation i det ministerielle underud
valg, der for tiden kulegraver specialmuseernes forhold.
Ligesom styrelsen således i den interne ledelse af foreningen har draget
nytte af virksomme medlemsgrupper, er medlemmer uden for styrelsens kreds
også stadig blevet inddraget i externe arbejdsområder, når foreningsrepræsen
tation var ønskelig og nødvendig. Det gælder den permanente repræsentation
i D a n s k h is to r is k F æ lle s f o r e n in g , i r e d a k t io n e n a f F o r t i d o g N u t i d og i S taten s
F o k a lm u s e u m s tils y n .

Det gælder en meget omfattende og arbejdsbelastende

repræsentation i det r e g is tr e r in g s u d v a lg under Statens lokalmuseumstilsyn, der
på baggrund af et foreningsinitiativ udarbejdet vejledende regler for mu31*
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seernes administrative virksomhed. Det gælder medlemsskab i det m in is t e r i
e lle u d v a lg ,

der forbereder den ny museumslov, og i de mange u n d e ru d v a lg ,

der herunder beskæftiger sig med bl. a. administrationsstruktur, økonomi,
formidling, uddannelse, specialmuseumsproblemer og museernes fremtidige
forhold til fortidsmindeforvaltning og antikvarisk lovgivning. Det gælder en
delig også den le jlig h e d s v is e re p ræ s e n ta tio n , når foreningen for eksempel ind
bydes til at deltage i et ICOM-møde i Vesttyskland eller i en konference på
Nordiska Museet i Stockholm om indsamlingsprincipper. Også her har det
været rimeligt for styrelsen at udlicitere opgaverne, og i de nævnte tilfælde
har henholdsvis Bjørn Stiirup og George Nellemann repræsenteret foreningen.
Dette meget nære samarbejde mellem medlemmer og styrelse, for hvilket
der er solide traditioner i museumsforeningen, har vi bestræbt os for at inten
sivere i det forløbne år. Nedsættelsen af udvalg, hvis medlemmer for
trinsvis rekrutteres udenfor styrelsens kreds, gør for såvidt ikke styrelsesar
bejdet lettere, for mange udvalgs virksomhed skal også koordineres og sty
res, men det udvider på ledelsesplan foreningens aktivitetsmuligheder, og det
sikrer en seriøs behandling af netop de problemer, som medlemmerne selv
føler et behov for at få drøftet og løst. V i kan i hvert fald kun anbefale, at
en sådan udvalgsvirksomhed fortsættes og udbygges i de kommende år, såle
des at stadig større dele af medlemskredsen lejlighedsvis inddrages i styrelses
arbejdet. Det vil også lette vejen for den fornyelse af styrelsen, som lovene
nu foreskriver, og flere styrelsesmedlemmer i dag ser hen til - utålmodigt.
Én arbejdsopgave har unægtelig været mere belastende end alle de øvri
ge. M u s e u m s lo v g iv n in g e n har atter i år været i focus for vore mest intense
forhandlinger, forhåbninger og bekymringer. Kampen føres på to forskellige
fronter, der skulle være til at overse: en kamp for at overleve indenfor ram
merne af den gamle og gældende lov, og en kamp for at formulere en ny lov,
der er bedre; men i den almindelige økonomiske panikstemning er alle fron
ter flydende og sammenfaldende. Det indtryk fæstner sig efterhånden for man
ge, at den gamle lov i realiteten er sat ud af kraft under henvisning til en ny
lov, der endnu ikke er formuleret og hvis ikrafttræden iøvrigt allerede er
udskudt - foreløbig i et år. I et lovmæssigt interregnum må vi da leve af
administrativ nåde - velvillig eller vilkårlig. Det er for styrelsen en vanske
lig forhandlingssituation, og for medlemsinstitutionerne en utålelig arbejdssi
tuation.
Medens vi endnu ifjor kunne klynge os til håbet om en lovrevision der å
jourførte basisåret for statens tilskudsberegning, således som 1971-loven hav
de stillet i udsigt, må vi vist allerede nu se i øjnene, at basisåret heller ikke
bliver ændret i den kommende folketingssamling. Som et resultat af alle vore
stormløb mod minister og folketing har vi dog fået en trøstpræmie på 250.000
kr. til deling med kunstmuseerne og til fordeling blandt de hårdest ramte. Det
er ikke mange penge, når den forventede lovrevision alene skulle have øget
de kulturhistoriske museers statstilskud med 1,2 millioner. Men lidt har også
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ret i en anspændt situation, og styrelsen må i hvert fald igen i år søge at appel
lere til den ministerielle barmhjertighed og samvittighed i håb om en almisse
af lidt mere realistisk størrelsesorden. De hårdt ramte museers tal er jo hastigt
stigende.
Baggrunden for denne situation er naturligvis den almindelige økonomiske
stramning, hvis nedskæringer for tiden rammer alle statslige og statsunderstøt
tede institutioner, og museerne indtager selvsagt ingen særstilling i en sådan
nødsituation. Også vi må konstatere, at der for tiden er snævrere rammer for
aktivitetsudfoldelse. Det, som er svært at acceptere for museerne, er imidler
tid en nedskæring, der rammer ganske vilkårligt, der især rammer de mest sår
bare, og som i sine virkninger bryder med de principper, der hidtil har været
ledende for statens engagement i de ikke-statslige museers virksomhed.
For det har jo været et princip i den hidtidige og gældende lovgivning,
at stedlige tilskud efter ensartede regler udløste et statstilskud - krone til
krone. Takket være basisårets fastfrysning honorerer staten i dag en sådan
lokal tilskudskrone med gennemsnitlig 49,5 ører, og dens værdi svinger fra
27 ører i x-købing til 100 ører i y-købing. Det fornemmes ikke som lighed
for loven. Det har også været et princip i den gældende lovgivning, at staten
gennem sine tilskud bestræbte sig for at fremme ethvert nyt museumsini
tiativ (af en vis lødighed) og at støtte det, indtil det var solidt og sikkert etable
ret. Da lagde staten loft over sine tilskud og fralagde sig ansvaret for videre
aktivitetsforøgelser. Gennem denne tilskudspolitik har staten meget virk
somt været med til at fremme museumsudviklingen i alle de områder, hvor
et behov herfor var så stærkt formuleret, at det kunne overbevise lokale,
bevilgende myndigheder. Det er derfor statens fortjeneste - men også ansvar
- at vi i dag har så mange sårbare udviklingsmuseer, der rammes særlig
hårdt gennem lovrevisionens udsættelse. At svigte dem i en økonomisk krise
situation svarer lidt til at løbe fra sine faderskabsforpligtelser - og det er ikke
pænt.
Styrelsen foreslog ifjor en lovrevision, der ændrede basisåret til

1971/72,

idet staten her efter kunne opnå sine nødvendige besparelser gennem en ens
artet, procentvis nedskæring af statstilskuddene til samtlige museer indenfor
lovens område. Det er stadig vor opfattelse, at en sådan ordning i højere grad
havde været i overensstemmelse med den hidtidige tilskudspraksis, og at den
havde givet museerne bedre muligheder for at planlægge deres arbejde inden
for rammer, der nok var snærende, men i hvert fald rimeligt retfærdige. Nogen
idealløsning ville det selvsagt ikke have været, for enhver udhuling af den
foreliggende lovs tilskudsregler er med til at udhule tillidsforholdet ikke blot
mellem stat og museer, men mellem museerne og de amtslige og kommunale
myndigheder, der føler, at de har påtaget sig museale forpligtelser under fejl
agtige forudsætninger.
Der er nok grund til i dag at diskutere principperne for statens hidtidige
og fremtidige museumsstøtte. En stadig favorisering af alle nye museumsin-
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itiativer er næppe realistisk i et effektivitetssøgende samfund, og en vis styring
af museumstilvæksten - bl. a. gennem samarbejdsaftaler og bindinger til regio
nale museumsråd - indgår også i de forslag som i sin tid var resultatet af
foreningens overvejelser på Grenåmødet. En sådan styring af museumsudvik
lingen må imidlertid - om den overhovedet skal lykkes - være baseret på sam
arbejdsorganer (amtsmuseumsråd eller -nævn), der under fuld hensyntagen til
lokale forhold kan påtage sig at styre udviklingen i deres respektive områder.
En ny museumslov må give dem midler og myndighed hertil. Det er derfor
betænkeligt, når den økonomiske stramning allerede i dag medfører at cen
trale myndigheder påtager sig prioriterings- og fordelingsopgaver, som burde
foretages af lokale instanser indenfor rammerne af en ny lovgivning. Kort sagt:
vi har brug for en ny museumslov og må dybt beklage, at også den er udsat.
Om forberedelserne af denne nye lov skal jeg iøvrigt intet oplyse. Det er
udvalgsarbejdets vilkår, at forhandlingerne er fortrolige, og vi deltager i ar
bejdet på disse vilkår. Men jeg forstår godt, hvis een og anden i denne sal
efterhånden er lidt fortørnet herover. For vel kan fortrolighed i forhandlin
ger have sin mening og nytte, hvis den fremmer et hurtigt resultat; men der
er grænser for hvorlænge - i hvor mange år - hemmeligholdelsen føles rime
lig af dem, hvis hele arbejdssituation afhænger af forhandlingsresultaterne.
V i håber imorgen med ministerens hjælp (billigelse) at kunne løfte lidt af sløret
for det hemmelige diplomati - og håber så tillige, at forventningerne ikke er
spændt alt for højt.
Omtalen af museumsloven er det mørke

kapitel

i styrelsens beretning.

V i kan gudskelov slutte med lidt gladere meddelelser:
STOF

er siden sidste årsmøde nedkommet med tre hefter - det sidste in

deholdende en adresseliste, som i hvert fald nok skal blive flittigt læst. Der
har i årets løb været forhandlinger igang om en eventuel sammenlægning
af »STOF« og »Nyt og Noter« til et fælles meddelelsesblad for alle danske
museer. Tanken var fristende, fordi den var udtryk for en åbning i museums
samarbejdet, som D K M selv har bidraget til; men et så vidtfavnende skrift
bør vel hverken udkomme i Nationalmuseets eller D K M s regi - det er en na
turligere opgave for fællesrådet - og D K M vil også vanskeligt kunne undvære
sin egen nyhedstjeneste. Endelig må vi betænke - i det museale fællesmarked,
der er under udbygning - at bevare vor egen identitet som kulturhistoriske
museer, og foreningens publikationer bidrager hertil.
Også A r v o g E j e kan vi i så henseende være bekendt. Med

»Boder og

Butikker« har foreningen i år stået fadder til en udgivelse, der er blevet vel
modtaget både af anmeldere og publikum, og gennem en kommissionsaftale
med Dansk historisk Fællesforening håber vi at have sikret endnu bedre
distributions- og salgsmuligheder for kommende årgange.
Foreningens kursus- og mødevirksomhed har i år -

foruden

årsmødet

og de gruppedrøftelser, der knytter sig direkte til styrelsens arbejde omfattet
fire, større arrangementer. Traditionelt afholdtes et a rb e jd s m ø d e p å L a k o l k
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(24-26/11 72), hvor vi prøvede at kombinere drøftelser af tværfaglige em
ner - i »emnegrupper« - med den almindelige, faglige orientering om hin
andens arbejde -

i »orienteringsgrupper«. Det gik, men tiden var knap,

og to af emnegruppernes emner har da også siden givet anledning til sær
arrangementer. Det bør nok overvejes, om Lakolkmøderne ikke som oprin
delig tænkt bør forbeholdes den faglige, kulturhistoriske orientering, selvom
vi så på disse møder må give afkald på samværet med museumskolleger, der
ikke direkte engagerer sig i museernes fagområder.
I fortsættelse af Lakolkmødet og i samarbejde med N E F A (Nordisk etno
logisk feltarbejde) afholdtes et a rb e jd s m ø d e p å S o s tru p S lo t (6-8/3 73), hvor
udforskningen af andelstiden og industrialismens tid var til debat, og en lig
nende baggrund i Lakolkmødet havde også et a r b e jd s m ø d e p å H in s g a v l (30/3
-1/4 73), der med bred tilslutning fra alle museumskredse søgte at ende
vende museernes formidlingsproblemer.
Endelig er m u s e u m s k u rs e t

på

B r a n d b je r g

(22-30/6

73) blevet gennem

ført med 9 hold, der dels beskæftigede sig med en række museale grunddisci
pliner, dels med en økologisk emnerække, hvor man udfra forskellige syns
vinkler søgte at belyse sammenhængen mellem kultur og natur i landskabet
omkring Brandbjerg.
Med en møderække som denne har foreningen nok nået grænsen for, hvad
sekretariatet kan overkomme, men da alle arrangementer har været fuldt be
lagt, er grænsen for medlemmernes mødebehov altså ikke overskredet.
Foreningen har i de senere år bestræbt sig for i sine arbejdsudvalg og i sine
mødearrangementer at inddrage kolleger fra kunstmuseer og naturhistoriske
museer, og de har med flid og engagement taget imod alle indbydelser - også
dem, der forudsatte en arbejdsindsats. Behovet for et musealt fællesmarked
er da helt iøjnefaldende til stede, og det er spontant ved at udvikle sig in
denfor rammerne af D K M . Det er vedkomment, sålænge disse rammer hol
der - administrativt og økonomisk - og sålænge D K M også kan bevare sin
egen identitet, men det er på længere sigt næppe holdbart, at en fraktion af
den danske museumsverden, som de kulturhistoriske museer jo er, egenrådigt
påtager sig afholdelsen af fællesmuseale arbejdsmøder og uddannelseskurser,
endsige udgivelsen af et fællesmusealt tidsskrift. Der er endnu slet ingen pro
blemer eller konflikter i forbindelse med vor fællesmuseale virksomhed, men
før de opstår, vil det være rimeligt, at D K M søger at afklare sit f o r h o ld t il
a n d re m u s e u m s fo r e n in g e r o g t il D a n s k e m u s e e rs fæ lle s rå d .

For vi har jo en

sådan fællesinstitution og har endda lige forsynet den med en fortræffelig for
mand og sekretær.
Vi

er også leveringsdygtige

med

hensyn

til

kommende

arbejdsopgaver.

Forslaget om et fællesmusealt tidsskrift svæver således stadig i luften over
fællesrådets bord, og et forslag om oprettelse af en selvejende institution en »museumscentral« - der fortrinsvis skulle virke som koordinerende or
gan for museernes formidlingsarbejde, har vi efter megen debat på Hindsgavl-
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mødet anmodet fællesrådet om at viderebehandle i et bredt sammensat ar
bejdsudvalg. Den anmodning skal nok blive vel modtaget, for tanken om en
sådan museumscentral blev oprindelig formuleret af Peter Seeberg. Noget van
skeligere bliver sondringen mellem de forskellige organisationers forpligtel
ser, såfremt uddannelseskurser m. v. skal styres og ledes af flere instanser, og
D K M må nok se i øjnene, at foreningen i hvert fald i nogen tid må leve op
til den rolle, den selv har påtaget sig. Bordet fanger; men hvis vi stadig kan
sidde omkring det i fælles fordragelighed, skal det heller ikke være afgørende,
hvis bord det er.
Sluttelig blot en tak til alle dem, der har været med til at gøre dette ar
bejdsår indholdsfyldt. T il ministeriets embedsmænd, med hvem vi har kæmpet
sammen i en vanskelig tid. T il statens lokalmuseumstilsyn, hvis sekretariat
simpelthen har hjulpet os i en sådan grad, at det ofte var svært at skelne,
hvem der var forening og hvem der var tilsyn, og til vores eget sekretariat,
som det i hvert fald aldrig var svært at vide, hvor man havde, for de var
simpelthen dér, hvor der var brug for dem.
Tak for i år!
I forbindelse med formandens beretning gjorde M o g e n s Bencard, Ribe op
mærksom på det katastrofale i den manglende lovrevision og de dermed
forbundne økonomiske vanskeligheder. Forsamlingen var enig heri, men
man ønskede at forlægge diskussionen til lørdag morgen, hvor kontorchef
Thrane ville orientere om museumskommissionen og dens arbejde.
Herefter godkendtes beretningen.

4. Forelæggelse af regnskab: Kassereren forelagde det reviderede regnskab, og
styrelsen meddeltes decharge.
5. Forslag til budget: Budget for foreningen blev fremlagt i forbin
delse med følgende forslag til kontingent: Vi °/o af driftsregnskabets ba
lance, min. 100 kr. og max. for lokalmuseer 5.000 kr., for specialmuseer
1.000 kr.
Efter nogen diskussion enedes man om som hidtil at beregne kontingentet
efter budget med min. 100 kr. og max. 5.000 kr. for lokalmuseer, for spe
cialmuseer max. 1.000 kr., og samtidig anmodede man styrelsen om til
næste repræsentantmøde at gennemarbejde et forslag til kontingentfast
sættelse.
Det foreslåede budget godkendtes.

6. Forslag fra styrelse og medlemmer: Der var ingen rettidigt indkomne forslag.
7.

Valg til styrelsen: Efter tur afgår Palle Friis, Niels Oxenvad, Vald. Smed
og Mogens Ørsnes. Oxenvad ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Alan
Hjorth Rasmussen. De øvrige genvalgtes.
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valg:
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Styrelsens suppleanter: Søren Manøe Hansen, Jørgen Jensen,

Jørgen Schou-Christensen og U lla Thyrring var alle på valg. De genvalgtes
alle.
Som revisorsuppleant valgtes Mogens Bencard, Ribe.
9.

F o r e n in g e n s

p u b lik a t io n e r :

Palle Friis forelagde resultatet af et møde på

Ørslev Kloster, hvor interesserede sammen med repræsentanter for styrelsen
havde drøftet foreningens publikationer. M an blev her enige om, at A r v o g
E je

udarbejdes af en redaktør, som udpeges af styrelsen. Redaktøren støttes

af et redaktionsudvalg på 4 medlemmer og en evt. konsultativ redaktions
komite, som skulle være landsdækkende. Årbogen skal indeholde artikler fra
den nordiske kulturkreds om ting i videste begreb og kan samles om et ho
vedemne, såfremt der er stof til det. Format og lay-out som A & E 1972.
STOF

fortsætter som D K M s

interne

nyhedstjeneste med

Finn

Grandt-

Nielsen som redaktør.
10. E v e n tu e lt:

Under eventuelt forelagdes et forslag fra Kalundborg museum

gående ud på at lade styrelsesmedlemmer fra museerne have gratis adgang
på museerne og evt. få adgang til magasiner - også uden for åbningstiden.
Forslaget blev godt modtaget af forsamlingen, som dog mente, det var en
sag, der burde ordnes internt.
T il slut takkede formanden dirigent og forsamling for et godt møde og mødet
kunne hæves kl. 17.15.
Efter mødet holdt den nye styrelse konstituerende møde, og man kom til fø l
følgende resultat: Formand: Mogens Ørsnes, næstformand: Palle Friis, kasserer:
Vald. Smed og sekretær: Torben Witt.
T o r b e n W it t
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Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver
Som sædvanlig fandt S L A ’s repræsentantmøde sted i forbindelse med Dansk
historisk Fællesforenings årsmøde i dagene 31. august til 2. september i Maribo.
Efter at formanden, skoleinspektør A . S tra n g e

N ie ls e n

havde budt velkom

men, valgtes rigsarkivar, dr. J o h a n H v id t f e ld t t il d irig e n t, og formanden fik atter
ordet for at aflægge beretning om det forløbne år.
1.

F o r m a n d s b e r e t n in g :

Året har været lige så travlt for styrelsen som det fore

gående. M an har måttet trække på arbejdskraft uden for styrelsen, men de
tanker, der har været fremme om at udvide styrelsen og at ændre sammen
slutningens vedtægter, er foreløbig stillet i bero, men vil blive taget op igen.
Danmark har 278 kommuner, og over h a lv d e le n

af dem har nu lokal

historisk arkiv. Der er i det forløbne år indmeldt 25 nye arkiver i SLÅ, så
sammenslutningen nu består af 144 medlemmer mod 121 i fjor. 2 arkiver
er ændret til filialer af et centralt arkiv og er således gået ud som selvstændige
medlemmer. S L Å er i kontakt med ca. 60 kommuner, hvor tanken om et
arkiv er mere eller mindre modnet, og flere indmeldelser kan ventes i den
kommende tid. Institutionsmedlemmernes antal er vokset fra 11 til 12. S LA
er således D H F ’s største fraktion.
Sammenslutningens m e d le m s lis te er en efterspurgt publikation, og den ud
sendes normalt omkring 1. august, men er forsinket i år, da den kommer i
udvidet udgave med angivelse af, hvilke sogne, der dækkes af hvilke arkiver.
Den vil desuden rumme SLF's medlemsliste, og den skulle således blive en
slags lokalhistorisk vejviser.
S L A ’s k u r s u s v ir k s o m h e d samlede i år 108 deltagere på Sostrup Slot og
i Ringsted, og i dagene 6. og 7. oktober vil der blive arrangeret et special
kursus på landsarkivet i Odense, hvortil der er udsendt indbydelser, og hvor
man bl. a. vil drøfte registrering og udarbejdelse af registraturer for de lokal
historiske arkiver, og deltagerne får lejlighed til at stifte bekendtskab med
konservering af arkivalier. Formanden har medvirket som instruktør ved
B ib lio t e k s s k o le n s

kurser i lokalhistorisk arbejde for bibliotekarer i Køben

havn og i Herning.
K u lt u r m in is t e r ie t

har i år behandlet SLA's og S L F ’s a n s ø g n in g e r om til

skud under ét og har bevilget 4500 kr. til bladet. S L F har ikke tidligere fået
et sådant tilskud, og reelt betyder dette, at S L A ’s hidtidige bevilling på 3000
kr. er blevet til 4500 til deling med SLF. De 3000 skulle før dække kurser
og konsulentbistand, og den nye ordning er altså en faktisk forringelse for
sammenslutningen, men til gengæld vil S L F bære en større del af udgifterne
ved bladdriften. Formanden rettede en tak til ministeriet for bevillingen.
Angående u n d e r v is n in g s m in is te r ie ts cirkulære fra 1972 om s k o le a r k iv a 
lie r n e

kunne Strange Nielsen meddele, at der var stillet forhandlinger om

en ændret ordlyd i udsigt.
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Under omtalen af samarbejdet med det offentlige arkivvæsen udtalte for
manden sin glæde over, at landsarkiverne i Odense og København havde af
holdt samarbejdsmøder med »deres« lokalhistoriske arkiver, og en lignende
indbydelse er udsendt fra Viborg om møder i dette efterår. Formanden så hen
til, at det sønderjyske landsarkiv går hen og gør ligeså. I samme forbindelse
takkede Strange Nielsen landsarkiverne for de udsendte frieksemplarer af ar
kivregistraturerne og han takkede desuden landsarkivar, dr. Harald Jørgensen
for Nordisk Arkivnyt.
Om SLA's tilstundende 25 års jubilæum i 1974 meddelte formanden, at
planen om en jubilæumsudstilling var opgivet af økonomiske grunde, men at
man arbejder med planer om en vandreudstilling.
Strange Nielsen sluttede sin beretning med at rette en tak til mange sider
for arbejdet i og for SLA.

Lokalhistorisk Journal,
overlærer Niels-Jørgen Hansen ordet for at give en kort redegørelse for bla
dets drift. Redaktionen ønsker at bringe oplysninger, at udveksle ideer og er
faringer og at debattere de mere »varme« emner, hvis dette viser sig nød
vendigt. Bladets økonomi er fortsat noget anstrengt, men med den fra i år
gennemførte prisforhøjelse og en forestående kampagne for hvervning af nye
abonnenter ved indlægning af brochurer i Fortid og Nutid samt i nogle amts
historiske årbøger, håber man, at det hjælper.
Efter

2.

formandens

beretning

fik

redaktøren

af

Regnskabet: Kassereren, socialinspektør Olav Christensen, forelagde regnska
bet, som balancerede med 20.732 kr. Kassebeholdningen er på 5.682 kr. mod
5.817 kr. i fjor.
Debat.
I tilslutning til formandens beretning fremkom en korrektion angående
uddannelsen af bibliotekarer, idet det oplystes, at der på biblioteksskolen
er indført en linieudddannelse i lokalhistorie.
Pastor Laust Kristensen. Ejby, efterlyste en udvidelse af redaktionen af
Lokalhistorisk Journal, idet han fandt, at landet var skævt dækket hvad
arkiv- og foreningsstoffet angår. Redaktøren imødegik dette, men man
lovede dog at bladudvalget ville tage spørgsmålet op på sit næste møde.

3. Kontingent: Styrelsen havde foreslået en kontingentforhøjelse for aktive
medlemmer på 20 kr. fra 80 til 100, men efter forslag fra salen efterfulgt
af nogen drøftelse for og imod vedtoges en forhøjelse på 45 kr til 125.
4.

Valg: Formanden, skoleinspektør A. Strange Nielsen samt styrelsesmedlem
merne Niels-Jørgen Hansen og Hans Eriksen samt revisoren, museumsin
spektør Hans Neumann genvalgtes.

Der var ikke indkommet forslag, og ingen begærede ordet under »Eventuelt«,
hvorpå dirigenten afsluttede mødet, der havde samlet ca. 50 deltagere repræ
senterende 35 arkiver.

Niels-Jørgen Hansen
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Sammenslutningen af lokalhistoriske Foreninger
38 personer deltog i S L F ’s repræsentantmøde fredag den 31. august 1973 kl.
15.15 på Hotel Hvide Hus i Maribo. Mødet sluttede kl. 18.00.
Professor, dr. phil. Olaf Olsen valgtes énstemmigt til dirigent.
1. Å r s b e r e t n in g : Efter sin velkomst til forsamlingen og specielt til de to nye
medlemmer, Historisk Forening for Ølsted og Historisk Forening for Ryslinge,
indledte formanden, overlærer O le

W a rth o e -H a n s e n ,

Randers, med en tak

til foreningerne for deres ulejlighed med udfyldelsen af de fremsendte spørge
skemaer og fremkom herefter med en vurdering af det indkomne materiale.
Enkeltmedlemmer under S L F udviser en fremgang på 14 % sammenlignet
med 1968, fra 24.683 til 28.173 og antallet af indmeldte foreninger en frem
gang fra 27 til 45. Udover de tilsluttede foreninger findes et stort antal
større eller mindre foreninger, der arbejder med arkivindsamling, museums
planer, arkæologi, slægtsforskning. Disse foreningers virke kendes kun gen
nem avisudklip, men det må være en af S L F ’s opgaver at skabe forbindelse
til dem. I dag finder væsentlige lokalhistoriske nyskabelser sted gennem ar
kivarbejde, og fremtidige landsdækkende oversigter bør også medtage lokal
historiske arkiver. I tidligere fremlægninger af tilsvarende materiale skelne
des i opstilling mellem øerne og Jylland. I år har man forladt den topogra
fiske opstilling og i stedet opdelt foreningerne i de amtshistoriske og de ikkeamtshistoriske. I det storkøbenhavnske område er nu alle foreninger tilmeldt
SLF. Foreningerne her udgør et ret nyt og interessant islæt i den nordøstsjællandske topografi. De har etableret sig i tilpas store enheder og forstået
at vælge passende aktiviteter. Kontingenterne for amtssamfundene er i gen
nemsnit nu 20 kr. og 18 kr. i de andre foreninger. Det ofte debatterede
spørgsmål, hvorvidt en kontingentforhøjelse medfører nedgang i medlems
tallet, kan på grundlag af de indhentede oplysninger besvares således: af de
11 foreninger, der har foretaget kontingentforhøjelser, har de 8 samtidig haft
en betydlig medlemsfremgang, 1 har bevaret status quo, og 2 har haft tilbage
gang. Det er ikke kontingentets størrelse, men snarere bestyrelsens initiativ
og opfindsomhed, der er afgørende.
Formanden fremkom herefter med en foreløbig oversigt over foreninger
nes økonomi. En dyberegående redegørelse findes under pkt. 2.
En

sådan oversigt over lokalhistoriens trivsel i Danmark måtte, mente

formanden, danne baggrund for de virksomhedsplaner, der i år er afsat som
et særligt punkt på dagsordenen:
1. Det måtte være S L F ’s opgave at prøve på at anvise veje og at pege på
aktiviteter rundt om i landet, som kan danne forbillede for andre, eller
på anden måde fremskaffe nye, brugbare ideer.
2.

Det vil ikke være styrelsens opgave eller hensigt at blande sig på en
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utidig måde. Det er ikke S L F ’s hverv at pålægge opgaver, men at invi
tere til samarbejde.
Styrelsen havde i maj måned 1973 i forbindelse med et styrelsesmøde i M id 
delfart, inviteret til en rundbordssamtale med fynske lokalhistorikere. T il
dette møde kom repræsentanter for Historisk Samfund og andre foreninger,
lokalhistoriske arkiver og kommunale myndigheder. M an havde tænkt sig at
dette møde kunne blive en passende optakt til den fynske indsamlingskam
pagne af gamle film og billeder her i efteråret. I vurderingen af dette mø
des forløb kan naturligvis anlægges forskellige synspunkter, men det var i
hvert fald en begyndelse. Der kom dialog i gang mellem fynske lokalhistori
kere, lokalarkivfolk, foreningsfolk og kommunale myndigheder.
T ils k u d .

I statstilskuddene har der så at sige ingen stigning været, og man

må indstille sig på, at det ikke bliver bedre, og derfor gøre sig uafhængig
heraf og forsøge at forbedre økonomien på anden måde, (flere medlemmer,
højere kontingent). I amtstilskuddene er der muligheder. Det viser sig her
gang på gang, at man ikke gerne giver tilskud til driften, men til en af
grænset større opgave. De kommunale tilskud er i stærk stigning (142%).
Også disse tilskud bevilges oftest til éngangsopgaver, f. eks. udgivelser. T il
konsulentvirksomheden er der af Kulturministeriet ydet 3000 kr. og til L o 
kalhistorisk Journal 4.500 kr. efter fællesansøgning fra S L A og S LF, mod de
3.000 kr. som S L A hidtil har oppebåret til bladet. M an mærker den gode
vilje i en sparetid, og herfor takker vi.
K o n s u le n t v ir k s o m h e d e n .

Da Viggo Petersen ikke selv kunne være til stede,

redegjorde formanden efter V. P.s manuskript for den lokalhistoriske kon
sulents virksomhed siden sidste årsmøde: »I de seneste måneder har der væ
ret meget få henvendelser til konsulenten, sådan at man næsten kan sige, at
konsulentvirksomheden er gået i stå. Set for hele året er tilbagegangen dog
mindre, skønt tydelig nok. Ser man bort fra de tilfælde, hvor konsulenten er
blevet ringet op og har svaret med det samme - det er ikke noteret nogen
steder - har der i løbet af det sidste år været henvendelser fra 25 forskellige
personer eller institutioner, hvoraf nogle har henvendt sig flere gange. Året
før var det tilsvarende tal 34, og året før igen, 40. Hovedårsagen til tilbage
gangen er måske, at det nu er et par år siden, der har været udsendt tryk
sager vedr. konsulentvirksomheden, en formodning, der bekræftes af, at det
især er spørgsmål fra nybegyndere, der mangler. Atter i år udgjorde de
henvendelser, hvori der ønskedes oplysninger om arkivalier og litteratur, den
største gruppe, idet der har været 11 henvendelser af denne art. Antallet af
gennemlæste manuskripter er uforandret fra sidste år, nemlig 7. I 2 tilfælde
har man ønsket, at konsulenten selv skulle finde løsningen på konkrete lokal
historiske problemer. Resten af forespørgslerne har været af vidt forskellig art
som f. eks. ekspeditionen af en tidsskriftbestilling og orientering om ophavs
retlige problemer. I et tilfælde krævedes konsulentens godkendelse af et manu
skript, for at en bevilling på 5000 kr. kunne udbetales. Et sådant hverv er
32 Fortid og nutid
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en konsulent ikke glad for, da det må være hans opgave at hjælpe lokalhi
storikerne, ikke at genere dem ved at forhindre dem i at få bevillinger.
Langt de fleste henvendelser er kommet fra enkeltpersoner - herunder to
studenter - men der er også besvaret breve fra et lokalhistorisk arkiv og en
skoleklasse. Der er siden sidste årsmøde udbetalt 2704 kr. i honorar og 83
kr. til dækning af udgifter, væsentligt mindre end de tilsvarende tal sidste år.«
L o k a lh is t o r is k

J o u r n a l.

Bladet er først og fremmest et medlemskontakt

organ, som udsendes gratis til medlemmernes bestyrelser. Der er for få løse
abonnenter. Oplaget må kunne sættes i vejret. Forsøgsvis er der truffet foran
staltninger til et propagandafremstød, idet der er trykt ca. 5.000 foldere til
indlægning i Fortid og Nutid samt i tre østjydske årbøger - i Århus amt. Det
vil så vise sig, om det er lønsomt at fortsætte propagandaen i de øvrige dele
af landet. Administrationen, dvs. regnskab og distribution, af Lokalhistorisk
Journal, har vist sig at være mere brydsom og tidkrævende end påregnet.
Fejl i ekspeditionen har ikke kunnet undgåes, men vi håber, at alt er kommet
ind i en effektiv gænge nu, hvor administrationen fra 1. juli er overtaget af
assistent Finn Degn, Balslev gamle skole, Ejby på Fyn. Bladet er arkivernes
og foreningernes eget blad, og vi modtager meget gerne indlæg fra interes
senterne.
U d g iv e r v ir k s o m h e d e n .

Om amtsbeskrivelserne, som Finn H. Lauridsen se

nere redegjorde for, bemærkede formanden, at man fra forskellig side havde
rejst indvendinger mod anvendelsen af den gamle frakturskrift, som man
mente ikke lod sig læse i dag. Han fandt dette synspunkt forkert, idet kend
skab til gammel skriftform er en nødvendighed for den, der vil skaffe sig vi
den på det historiske felt og mente iøvrigt, at rutinelæsning af gammel
skrift sikkert bliver genindført i skolebøgerne.
På foranledning af Historisk Samfund for Holbæk Amt, er der fra stud.
mag. Mogens Schou Jørgensen, fremkommet forslag om, at de historiske
amtssamfund i samarbejde udarbejder og udsender som årbøger en illustre
ret beskrivelse af forhistorien i hvert amt bilagt nye gennemarbejdede kort
over vore fortidsminder. Værket skulle udarbejdes amtsvis og på lokal foran
ledning, men under en fælles hovedredaktion. Fra S L F ’s side har man i sty
relsen ment, at denne store opgave ikke lod sig løse, så længe amtsbe
skrivelserne er under arbejde. Måske burde de forhistoriske amtsudgaver
forberedes i samarbejde med museerne. En stor del af arbejdet vil nødven
digvis komme til at hvile på museernes medarbejderstab. Begge udgiverop
gaver burde kunne opnå amtsstøtte.
Formanden sluttede — i lighed med sidste år - sin beretning med at frem
hæve et par initiativer i årets løb på det lokalhistoriske område:
1. Det effektive samarbejde i Århus Amt mellem Danmarks Radio, T V og
diverse lokalhistoriske instanser, de kulturhistoriske museer, arkiverne,
foreningerne og bibliotekerne i kampagneugen, hvor 19.800 billeder og
181 film blev bragt for dagens lys.
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Bestyrelsen for Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune frem
hævedes som forbillede på lokalhistorisk indsats i de senere år. Selska
bets evner til at skabe kontakt til mange sider, havde givet sig udslag i
mere end fordobling af medlemstallet, store særudgivelser hvert år udover
årbogen, udstillinger o. a.

Endelig oplæste formanden et netop modtaget brev fra overbibliotekar J.
Tang Kristensen, der udtrykte sin utilfredshed med S L F ’s formål og virk
somhed og sidste års kontingentforhøjelse. Under sin kommentering af brevet
rettede formanden en del misforståelser deri. Fra salen var der ingen kom
mentarer, og beretningen godkendtes uden debat.
2. R e g n s k a b e t 1 9 7 2 - 7 3 : Kassereren, amtsskolekonsulent J. Ingemann Pedersen,
forelagde regnskabet, der balancerede med kr.
regnskabet for Udgiverfonden (balance kr.

122.154,37, samt special

80.042,63) og Lokalhistorisk

Journal, hvis underskud på kr. 15.977,59 deles mellem S L A og S L F med
henholdsvis kr. 7.000 og 8.977,59. (A f revisionspåtegningen: »Særdeles klart
opstillet«, »omhyggeligt og indgående billede af Sammenslutningens økono
mi!«). Herefter forelagde kassereren budgetforslaget for 1973-74 på kr.
25.500.
På skoleinspektør Salomonsens forespørgsel om, hvorfor S L A betaler min
dre for Lokalhistorisk Journal end S L F svarede formanden, at arkiverne kun
sender 2 fri-ekscmplarer til sine medlemmer, mens S L F sender til samtlige be
styrelsesmedlemmer i hver forening, men at man på næste redaktionsmøde
gerne ville drøfte evt. betaling efter forholdstal.
Regnskabet og budgetforslaget godkendtes.
3. Fa stsæ tte lse a f k o n tin g e n t: Bestyrelsens forslag om bibeholdelse af det nu
værende kontingent på 4 %

af medlemskontingenterne, men dog mindst

60 øre pr. medlem vedtoges uden bemærkninger.
4.

V ir k s o m h e d s p la n e r :

Formanden

indledte

med

at fastslå,

at det var

af

fundamental betydning, at foreningerne søgte at gøre sig »rentable« og der
ved frigjorde sig fra afhængigheden af offentlige tilskud, således at disse til
skud kunne bruges til investering i nye planer: Udgivelser, kurser, under
søgelser. I forbindelse hermed forelagde formanden et »idealbudget«, der
byggede på en forening med 1200 medlemmer og et kontingent på kr. 25,
hvorefter foreningen ville være nogenlunde selvfinancierende. De store op
gaver, som f. eks. indsamlingskampagner burde løses i fællesskab på regional
basis gennem et centralt organ. Opfordrede til at man tog initiativ til større
regionale møder mellem arkiv-, forenings-, og museumsfolk. M an er fra
flere sider ved at få øjnene op for, at samfundet kan gøre brug af lokal
historien - f. eks. til større sammenfattende sociale undersøgelser. M en i det
perspektiv kan lokalhistorien ikke køres på traditionel vis, men må op på
32*
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universitets-institutplan. Planer som man burde opfordre D H F at arbejde på.
Formandens indlæg om virksomhedsplaner er gengivet i sin helhed og udsendt
til samtlige foreninger.
Herefter gav arkivar F i n n

H.

L a u r id s e n

en kort redegørelse for arbejdet

med udgivelsen af Landshusholdningsselskabets Amtsbeskrivelser. Der var sto
re vanskeligheder forbundet med projektets gennemførelse, for få forenin
ger havde vist interesse for sagen, selv om bogen ingen risiko ville betyde
for den enkelte forening. Fremstillingsprisen var steget væsentlig siden Ribebogens fremkomst for 2 år siden, fra 8 kr. til 20-25 kr. for en bog
af samme omfang. Det var iøvrigt S L F ’s mening at købe 600 eksemplarer
af hver udgivelse for at danne rækker til videre salg. Ribebogen går i ret
stort enkeltsalg til hele landet og skulle jo således give grund til optimistisk
bedømmelse af udgivelsesplanen, men Finn Lauridsen måtte stille sig tøvende
over for spørgsmålet om, hvorvidt hele serien ville kunne genudgives.
Diskussion.
Der blev udvekslet en del betydningsfulde og interessante erfaringer vedr.
hvervekampagner og tilskud, tillidsmænd og lokalforeninger.
S k o le in s p e k t ø r

E.

S a lo m o n s e n

foreslog, at man decentraliserede årbogs

kurserne, således at alle redaktionsudvalgsmedlemmer i diverse samfund
regionalt drøfter problemerne ved 1-dagsmøder om emnet »hvordan laver
vi en årbog, så den kan sælges og skaffe nye medlemmer«.
K n u d P ra n g e

gjorde opmærksom på, at enhver redaktion kunne sende et

manuskript til bedømmelse hos konsulenten, og henviste desuden til en
lille bog udsendt af Norsk Lokalhistorisk Institut »Lokalhistoriske Årbøker - redaksjon, typografi, økonomi« (gratis).
Aage

L a u r it s e n

foreslog, at man i Lokalhistorisk Journal bragte en liste

over lokalhistoriske tidsskrifter i nabolandene, i hvert fald fra Norge og
Skåne, Halland og Blekinge, samt at der etableredes en læsekreds med et
udvalg af de væsentligste lokalhistoriske årbøger fra nabolandene.
5.

L o v æ n d r in g e r ,

6.

V a lg

t il

som foreslået af bestyrelsen, vedtoges.

sty re lse n :

Formanden, overlærer Ole Warthoe-Hansen og de fire

styrelsesmedlemmer stadsbibliotekar Annalise Børresen, redaktør Verner Han
sen, arkivar, cand. mag. Finn H. Lauridsen, amtsskolekonsulent J. Ingemann
Pedersen genvalgtes. Som suppleanter valgtes konsulent Aage Lauritsen og
museumsinspektør Manøe Hansen. Som revisorer skoleinspektør Chr. Peter
sen og direktør Hugo Lildholdt.
7. E v e n tu e lt:

Universitetslektor,

mag.

art.

Knud

Prange

aflagde

beretning

om arbejdet på Lokalhistorisk Afdeling. Det havde været et travlt år, hvor
arbejdskraften var blevet sat ind på undervisning, specialevejledninger, delta-

Årsmøderne i M aribo 1973

501

gelse i og tilrettelægning af kurser, seminarer, møder og arbejdsgrupper. Flg.
skrifter var fremkommet i årets løb: John Erichsen: Frederiksstaden og Jon
Sundbo: Lokalsamfundet i defensiven? Knud Prange efterlyste forslag til gen
optryk af ældre topografiske arbejder. Udførlig beretning vil fremkomme i
Lokalhistorisk Journal.
A n n a l ise B ø rr e s e n
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Efter sammenslutningernes repræsentantmøder samledes de 200 deltagere til åb
ningsmøde fredag den 31. august om aftenen i Bangs Have. Professor, dr. phil.
Kristof Glamann introducerede årsmødets fælles emne: industrialismen i Dan
mark i sidste halvdel af 1800-tallet med et foredrag om Studiet af industrialis
men i Danmark. Han gav en oversigt over det hidtidige arbejde, gjorde rede for
de problemstillinger, som international forskning, især engelsk, havde rejst, og
orienterede til slut om det forskningsprojekt, betitlet »Industrialismens bygninger
og boliger«, som Statens humanistiske Forskningsråd forberedte. Foredraget hil
stes med varmt bifald. Som afslutning på aftenen havde Lolland-Falsters Stifts
museum indbudt til reception i stiftsmuseets bygning i Jernbanegade med øl og
håndmadder på borde pyntet med sukkerroer. Lørdag formiddag var afsat til
sammenslutningernes møder, og kl. 12 tog næsten samtlige deltagere på en vel
lykket udflugt med veterantoget til Bandholm, hvor medbragte madpakker spistes
i den lidt fugtige skov.
Repræsentantmødet afholdtes lørdag kl. 15 i Bangs Have. Dommer Tage Worsaae valgtes til dirigent og gav ordet til formanden, professor dr. phil. Olaf
Olsen, som efter at have budt velkommen og på repræsentantmødets vegne sendt
en hilsen til en af indbyderne til årsmødet, redaktør Verner Hansen, der var
blevet syg, aflagde
1. F o r m a n d e n s b e re tn in g : I årets løb er optaget følgende n y e m e d le m m e r:
De lokalhistoriske arkiver i Bramsnæs, Brædstrup, Brønshøj, Christiansfeld,
Gundsø, Holbæk, Hvalsø, Hylke, Langeskov, Lejre, Lystrup, Elsted, N ord
borg, Præstø, Ramsø, Ryslinge, Skovbo, Stenlille, Sydthy, Sønder Hygum,
Tåsinge, Ullerslev, Vester Nebel og Vester Starup, Udvandrerarkivet i Å l
borg, Danmarks Biblioteksskole, Risskov Bibliotek, Dansk Møntsamler U n i
on, Selskabet for Bygnings- og Landskabskultur, Danske Museers Fælles
råd, Selskabet for dansk kulturhistorie, Institut for Folkemindevidenskab, H a
vebrugshistorisk Selskab, Historisk Forening for Ølsted og Omegn, Historisk
arkæologisk forsøgscenter, Lejre, Haslev museum og Etnografisk studiesam
ling, Moesgaard.
M e d le m s t a lle t

er herefter 381, nemlig 147 i Sammenslutningen af lokalhi

storiske arkiver, 125 i Dansk kulturhistorisk museumsforening, 45 i Sammen
slutningen af lokalhistoriske foreninger og 64 foreninger og institutioner som
direkte medlemmer af Dansk historisk Fællesforening.
S ty re ls e n

har konstitueret sig med professor, dr. phil. Kristian Hald som næst

formand, arkivar Helle Linde som sekretær, sognepræst O. Bruun Jørgen
sen som kasserer og universitetslektor Knud Prange som redaktør. Univer
sitetslektor H erluf Nielsen har som skriftseriens redaktør deltaget i styrelses
møderne.
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D e n daglige ekspedition på kontoret i Hillerød er varetaget af fru Grethe

Petersen. Uafhængigt heraf administreres det danmarkshistoriske billedværk
af cand. jur. Stig Hvidtfeldt.
I tilskud til foreningens drift har Kulturministeriet ydet 14.000 kr. samt af
tipsmidlerne 4.000 kr. som 3. del af en 3-årig bevilling til trykning af insti
tutionsberetninger i Fortid og Nutid. Undervisningsministeriet har bevilget
4.500 kr. til foreningens udgivervirksomhed samt 2.000 kr. til Fortid og N u
tid. Fra Dansk historisk Fællesfond har foreningen modtaget 1.200 kr.
K ulturm inisteriets tilskud til de lokalhistoriske foren ing er m. v. har - som
man måtte vente i disse sparetider — udvist en så moderat stigning, at der
under hensyn til prisstigningerne reelt er færre midler til rådighed end sidste
år. Ialt er der ydet 61.500 kr. Efter anmodning fra ministeriet har styrelsen
indvilget i at afgive indstilling vedr. fordelingen mellem foreningerne. Dette
skete første gang i år, og et udvalg, bestående af formanden, Helle Linde og
Knud Prange har udarbejdet et forslag til fordelingsnormer. Efter dette skal
der så vidt muligt ydes alle foreninger et fast årligt tilskud på 10% af
deres kontingentindtægter. Det overskydende beløb i ministeriets pulje skal
derefter fordeles mellem de foreninger, der i det forløbne år har udvist sær
lige initiativer.
Foreningens publikationsvirksom hed har i år været noget hæmmet af kon
flikterne på arbejdsmarkedet. Dette gælder især F o r tid og N u tid , der ikke
har kunnet indhente sidste års forsinkelse, men tværtimod er kommet yder
ligere bagefter. Udsendelsen af et dobbelthæfte hen på efteråret skulle hjælpe
tidsskriftet på den rette vej. Det har nu 1616 abonnenter. Sidste år var
tallet 1472.
I vor håndbogsserie er udsendt Sven T ito A chen : Id en tifik a tio n a f anonym e
våbenskjolde, og der er trykt endnu et oplag af H å n d b o g fo r danske lo k a l
historikere. I nær fremtid udkommer en ny og stærkt forøget udgave af
H . H . Worsøe: G ru n d b o g i slægtshistorie, der er seriens mest solgte bog.
Endvidere kan der ventes en ny udgave af G e o rg Galster: M ø n t samt endnu
en nyhed - 2. bind i K r. H a ld s trilogi Personnavne i D anm ark.
I årets løb er der sket en væsentlig forøgelse af vort kommissionssalg af
andres bøger. Det skyldes især vor virksomhed for det lokalhistoriske insti
tut, hvis to nye bøger - Jo h n Erichsen: Frederiksstaden og Jo n Sundbo:
Lokalsam fu nd et i defensiven? - er blevet solgt godt. Kommissionssalget vil
i den kommende tid vokse yderligere G . N ellem an n og J. Sundbo (red).: K o m 
munesammenlægning er netop udkommet. Med Dansk Kulturhistorisk M u
seumsforening har vi truffet aftale om overtagelse af salget af tidsskriftet
A r v og Eje, og en tilsvarende aftale er indgået med Selskabet for dansk
Kulturhistorie om serien K u ltu rm in d e r. Fordelen ved disse ordninger er, at vi
kan sælge de pågældende bøger til særpris til vore medlemmer.
Vort lager a f egne bøger - det danmarkshistoriske billedværk og Fortid og
Nutid ikke medregnet - havde pr. 1. april 1973 en netto-salgsværdi på ca.
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275.000 kr, svarende til mellem 2 og 3 års bogsalg. Fra sidste år er det en
stigning på ca. 25.000 kr. Da der er afregnet fuldt ud med forfattere og bog
trykkere, repræsenterer disse 275.000 kr. en reel reservekapital.
A f Dansk historisk Årsbibliografi, som vi udsender sammen med Den dan
ske historiske Forening og Det kgl. Bibliotek, foreligger netop årgang 1968,
det andet bind i serien. Salget er endnu ikke helt tilfredsstillende, og for år
gang 1967 er der et underskud på ca. 10.000 kr, hvoraf vi skal svare halv
delen. Forhåbentlig vil den nyttige serie efterhånden få flere abonnenter.
Dansk Lokalbibliografi er fortsat under forberedelse i flere amter. Mest
opmuntrende er fremskridtene i Roskilde, hvor amtsrådet har forøget den
årlige støtte til udarbejdelsen fra 25.000 kr. til 40.000 kr. Amtsbindenc skal
til sin tid udsendes af Dansk historisk Fællesforening og Det kgl. Bibliotek
i fællesskab.
Fra Undervisningsministeriet, der sidste år uventet afslog vor ansøgning om
bevilling til sommerkursus, modtog vi efter fornyet henvendelse en efterbe
villing til dækning af kursets underskud. Da man imidlertid ikke kunne
garantere foreningen nogen form for tilskud til sommerkursus i år, har vi
ikke set os i stand til at afholde det. V i finder det urimeligt, at sparebe
stræbelserne skal ramme en så veletableret institution som vort sommerkur
sus. Forhåbentlig vil vi inden længe kunne gå i gang igen.
I forbindelse med udsendelsen af et nyt tidsskrift har foreningen Danmarks
Folkeminder pådraget sig en stor gæld, og det er oplyst over for os, at
foreningens tidligere formand personligt har måttet kautionere for et bank
lån på 12.000 kr. til foreningen. Dansk historisk Fællesforening har under
visse forudsætninger tilbudt at overtage denne forpligtelse ud fra det synspunkt
at styrelsesmedlemmer i vore medlemsorganisationer ikke bør pålægges sådan
ne byrder.
Selskabet for dansk Skolehistorie har foreslået Dansk historisk Fællesforening
at tage initiativ til bevarelse af kildemateriale vedrørende de folkelige be
vægelsers historie, idet man fandt at dette var et område, som ikke på fuldt
tilfredsstillende vis kunne varetages af de eksisterende arkiver og museer. Sty
relsen har hilst dette initiativ velkommen og nedsat et udvalg med skolein
spektør A. Strange Nielsen som formand og bred repræsentation fra interes
serede institutioner og foreninger.
Salget af det danmarkshistoriske billedværk har i det forløbne år ikke været
tilfredsstillende. En dyr annoncekampagne i udvalgte fagblade ved juletid
gav ligefrem underskud. Den energiske indsats fra de historiske foreninger for
salg af værket, som efterlystes i sidste årsberetning, er ikke registreret i bil
ledværkets ekspedition, og der vil derfor ikke kunne uddeles andel i over
skuddet i år. Men vi må endnu en gang appellere til værkets interessenter om
at gå aktivt ind i arbejdet for at få værket udsolgt.
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Diskussion:
Amtsskolekonsulent Ingem ann Pedersen foreslog som mulige købere af
det danmarkshistoriske billedværk skolebiblioteker, fælleskommunale sam
linger og skolecentraler. Overlærer O. W arthoe-Hansen oplyste, at billed
værket havde været forelagt i nogle jyske skolebiblioteker uden større re
sultat. Muligvis på grund af en dårlig anmeldelse i Jyllands-Posten. Am t
mand Edelberg mente, at billedværket egnede sig udmærket til skolebrug,
eller f. eks. som elevpræmier.
Skoleinspektør Salom onsen fremsatte en ironisk-kritisk bemærkning om
fremgangsmåden ved fordelingen af Kulturministeriets tilskud til de lo
kalhistoriske foreninger.
2. Kassereren forelagde regnskabet og takkede kontorchef Ejgil Pedersen, der
har opstillet regnskabet, så det kan tilfredsstille myndighederne. Kassereren
gjorde opmærksom på, at bogsalget trods et stort omfang ikke i kommerciel
forstand er rentabelt. Bl. a. fordyres kontorholdet, fordi vi bruger tid på at
formidle kontakt mellem boghandlere og andre historiske værkers forlag.
Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.
3. Det vedtoges at forhøje kontingentet for direkte medlemmer fra 45 til 60
kr. årligt.
4. Valg: Formanden (Olaf Olsen), de 5 styrelsesmedlemmer, der var direkte valgt
(Kr. Hald, O. Bruun Jørgensen, Helle Linde, Knud Prange og Jørgen Slet
tebo), og de 2 revisorer (Olav Christensen og Ejgil Pedersen) genvalgtes.
5. Under eventuelt kritiserede konsulent A age Lauritsen samarbejdet mellem
amatører og professionelle arkæologer i dets nuværende form. Han foreslog,
at amatørerne kom til at stå som ophavsmænd til deres egne fund og fik
adgang til professionel bistand, evt. efter at et udvalg havde bedømt fundene.
Museumsinspektør H a n s N eum an n beklagede, at Aage Lauritsen havde haft
berettiget grund til kritik, men mente ikke, at forslaget var praktisabelt i den
fremsatte form. Formanden og dirigenten udtrykte sympati for Aage Lauritsens tanker, men afsluttede diskussionen med henvisning til, at repræsentant
mødet ikke var det rette forum for dette emne.
T il slut overbragte landsretssagfører N . C . Skouvig en invitation fra Historisk
Samfund for Ringkøbing Amt til at afholde årsmøde 1974 i Holstebro, som
har 700 års jubilæum. Formanden takkede for tilbuddet, og dirigenten af
sluttede mødet.
Efter mødet var der byvandring i Maribo ved museumsinspektør Else-Marie
Boyhus og omvisning på Frilandsmuseets særudstilling om sukkerroedyrkning
ved museumsforvalter Kjeld Snedker. Om aftenen var der festmiddag »som i
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1880« og dans i Bangs Have. Middagen, der bestod af krustader, hønsepostej
og vingelé, var lavet efter gamle opskrifter, og en del af gæsterne forsøgte at leve
op til menuen ved efter evne at have iført sig tidens dragter.
Søndag var der udflugt tilrettelagt af museumsinspektør Else-Marie Boyhus til
Østlollands sukkerroedistrikter, hvor Else-Marie Boyhus, adjunkt Finn RagnHansen og museumspædagog Ove Nielsen fortalte om samspillet mellem land
brug og industri fra 1870-erne og fremefter. Turen gik til Nøbbøllegård, Højbygård, Holeby og Fuglsang, hvor der holdtes kaffepause. Derfra fortsattes gen
nem Sakskøbing til Orebygård, hvor baron Rosenørn-Lehn kort orienterede om
vanskelighederne ved at eje et »renæssance«-slot fra 1874, videre gennem M aj
bølle og Idalund avlsgård til Nykøbing Falster. Efter frokost i Czarens Hus var
der lejlighed til at se Nykøbing og museet Falsters Minder, og udflugten af
sluttedes kl. 16, da busserne returnerede til Maribo.
Helle Linde

507
D

A

N

S

K

H

I

S

T

O

R

I

S

K

F

Æ

L

L

E

S

F

O

R

E

N

I

N

G

Driftsregnskab 1/4 1972-31/3 1973
Foreningsvirksomheden
Indtægter:

Kontingenter .............................................................................
Renter .......................................................................................
Andel i overskud fra Historisk B illedbog........................................

6.585,00
1.001,65
57.460,00

T ilsk u d :

Kulturministeriet .......................................................
Undervisningsministeriet til kursusvirksomhed ..............
Dansk historisk fællesfond...............................................

14.000,00
4.574,47
1.150,00
19.724,47

U d g ifte r:

Årsmødet 1972 ........................................
Møder og rejser iøvrigt...............................
Honorarer til foreningens embedsmænd........
Lønninger ..............................................
Kontorudgifter ........................................
Porto og telefo n .......................................
Kursusvirksomhed ...................................

1.329,04
4.275,24
7.200,00
36.402,95
7.837,02
10.903,84
4.574,47

Skriftserien:
Indtægter:

Bogsalg .....................................................................................
Boglager 31/3 1973 ...................................................
68.140,00
Boglager 31/3 1972 ..................................................
58.496,00

110.086,23
9.644,00
10.100,90

Historisk årsbibliografi
T ilsk u d :

Undervisningsministeriet til fortsat udgivervirksomhed

4.500,00

U d g ifte r:

Lokalhistorisk institut ...............................
Trykning og indbinding ...........................
Forfatterhonorarer ...................................
Redaktion og administration .....................

34.091,63
33.151,51
16.320,00
1.795,04

F o r t id og N u tid
Indtægter:

Abonnement og salg ...................................................................

2.082,94

T ilsk u d :

Kulturministeriet til institutionsberetninger ...................
Undervisningsministeriet .............................................

4.000,00
2.000,00
6. 000,00

U d g ifte r:

Trykning og indbinding.............................
Forfatterhonorarer...................................
Forsendelse .............................................
Lønninger ..............................................
D rifts o v e rs k u d

...........................................

13.049,39
9.383,50
3.631,25
1.749,50
185.694,38
41.490,81
227.185,19

227.185.19
227.185.19
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Status pr.

31.3.1972

31.3.1973

A K TIV E R
Girokonto ................................
Tølløse Sparekasse, checkkonto . . .
do. - kt. 174 ...........................
do. - kt. 225 ...........................
Kassebeholdning........................
Lagerbeholdning bøger ..............
Udestående fordringer................
Mellemregning m. Hist. Ärsbibi. . .

__
__

2.712,11
3.895,06

__
__
__

58.496,00
19.087,22
11.000,00
116.335,38

__

38.000,00

__
__
__
__
__

2.374,00
1.197,70
1.430,56
51.241,75
0,00
116.335,38

12.505,16
223,61
121,94
10.270.00
689,96
68.140.00
20.850,35
5.875,55
118.676,57

PASSIVER
Forskud fra Historisk Billedbog . .
Skyldige omkostninger ..............
Skyldig A-skat ..........................
Skyldige feriepenge ...................
Skyldig m om s...........................
Kapitalkonto ...........................
Mellemregning Lokalhist. Inst. . . .

0,00
1.143,23
487,00
1.458,15
3.764,00
92.732,56
19.091,63
118.676.57

Alrø, den 1. august 1973.

Undløse, den 1. august 1973.

O la f Olsen,

O ve B ru u n Jørgensen,

professor, dr. phil.
formand.

sognepræst,
kasserer.

Foranstående regnskab er gennemgået af underskrevne revisorer og fundet i over
ensstemmelse med foreningens bogføring.
Boglageret er optaget til en ansat produktionspris og herefter nedskrevet med 30 %.
Ved lageroptællingen har revisionen ikke medvirket.
Udestående fordringer er optaget i regnskabet på grundlag af de os forelagte op
tællingslister.
Tilstedeværelsen af alle øvrige opførte beholdninger er kontrolleret.
Haderslev, den 20. august 1973.

Faxe Ladeplads, den 8. august 1973.

O la v Christensen,

E jg il Pedersen,

socialinspektør.

kontorchef.
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Driftsoversigt 1/8 1972-31/7 1973
Salg af bøger

88.237,67

Salgsom kostninger:

Forsendelse og p o rto ................................
Annoncer og brochurer.............................

5.448,69
33.929,29
--------------

39.377,98

19.583,33
1.303,29
1.800,00
-------------Afskrivning på debitorer ...............................................

22.686,62
7.888,13

A d m in istra tio n so m k o stn in g e r:

Lønninger ..............................................
Kontorhold .............................................
Revision for tiden 1.8.1972-31.7.1973 ........

Renteindtægter
Overskud. .. .

69.952,73
18.284,94
6.367,30
24.652,24

som overføres til kapitalkonto.

Samlet driftsoversigt for tiden 12/12 1967-31/7 1973
Salg af bøger ...........................
-t- direkte fremstillingsomkostninger

............. 1.412.607,68
758.398,80

Salgsom kostninger:

Forsendelse og p o rto ......
Annoncer og brochurer . ..

115.435,34
100.146,14
-----------

215.581,48

A d m in istra tio n so m k o stn in g e r:

Lønninger .....................
Kontorhold ...................
Møde- og rejseudgifter
Revision ......................
Diverse ........................
Afskrivning på debitorer . . .
+ Renteindtægter .............
som er overført til kapitalkonto.

112.649,25
25.251,07
2.495,81
10.800,00
318,61
151.514,74
7.888,13 1.133.383,15
279.224,53
.............
26.950,43
Overskud 306.174,96
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L ik v id e beholdninger:

Kassebeholdning........................................................
Postgiro nr. 146270 ......................

1.099,35
21.060,30

Lan d m an d sb an ken , G e n to fte afdeling:

Indlån nr. 7-67611 ..................................................
Checkkonto nr. 4401-9 ...........................................

5.569,78
24.655,58

Debitorer ..................
Lager af bøger ...........

52.385,01
11.026,95
0,00

Lageret består af:
Bind I
4.524
Bind II
4.496
Bind III 4.847
Bind IV 4.958
Ialt bind
I-IV .. 18.825

63.411,96

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
PASSIVER

Skyldig merværdiafgift .....................................
Revisionsfirmaet H. E. Noiesen vedrørende 1972/73

325,00
1.800,00

K a p ita lk o n to :

Saldo pr. 1/8 1972 .....................................................
+ overskud overført fra driftsoversigt ........................
Diverse udbetalinger ifølge specifikation ......................

208.741,72
24.652,24
233.393,96
172.107,00

61.286.96
63.411.96

Foranstående regnskabsoversigt har vi udarbejdet på grundlag af det for »Danmark Historisk Billedbog« førte bogholderi. Indestående på giro og bankkonti er afstemt.
København, den 23. august 1973.
Revisionsfirmaet H. E. Noiesen

Niels Noiesen,

statsaut. revisor,
cand. jur.
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Specifikation af udbetalinger i 1972/73
Dansk Historisk Fællesforening................................................ .
Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger ........................
Historisk Samfund for Københavns A m t .....................................
Historisk Samfund for Sønderjylland ........................................
Lolland-Falsters Historiske Samfund .......................................
Vejle Amts Historiske Samfund ................................................
Historisk Samfund for Randers A m t...........................................
Historisk Samfund for Viborg A m t ..........................................
Frederiksborg Amts Historiske Sam fund...................................
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt ...................................
Selskabet for Københavns Historie ...........................................
Bornholms Historiske Sam fund................................................
Historisk Samfund for Sorø A m t .............................................
Historisk Samfund for Ålborg Amt ..........................................
Historisk Samfund for Præstø Amt ..........................................
Østjysk Hjemstavn ................................................................
Historisk Samfund for Fyns S t ift .............................................
Historisk Samfund for Holbæk A m t ...........................................
Historisk Samfund for Ribe Amt .............................................

17.527.00
67.460.00
1.360.00
15.000,00
5.000,00
7.205.00
3.240.00
3.300.00
3.125.00
5.665.00
2.950.00
2.600.00
3.435.00
7.100.00
3.675.00
8.250.00
6.630.00
2.925.00
5.660.00

Udbetalt ialt

172.107,00
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Erfaringer fra et biblioteks arbejde
med lokalhistorien
A F

A N N A L I S E

B Ø R R E S E N

Søllerød Kommunebiblioteker har i flere år været centrum i en om
fattende lokalhistorisk aktivitet. Stadsbibliotekar Annalise Børresen
har redegjort for sine erfaringer fra dette arbejde i et foredrag, som
her gengives i let ændret skikkelse. I en tid hvor man ivrigt disku
terer forbindelsen mellem forskning og befolkning, kan det nok
være inspirerende at se, hvorledes denne forbindelse kan etableres
og udvides. Foredraget holdtes i Biblioteksforeningen for Storkøben
havn.
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gøres begribelig. E r bare én på biblioteket blevet inspireret til dette arbejde,
er første mål nået. Appetitten kommer, mens man spiser.
V i startede for op mod 15 år siden i Søllerød med at katalogisere den
lille samling lokallitteratur, vi i tidens løb havde erhvervet os. V i udarbejdede
som det første en detaljeret fortegnelse over samtlige stednavne i området og
de vigtigste personnavne. E n nyttig liste at have, både for én selv og for de
antikvariater, man søger litteratur hos.
Fo r yderligere at skaffe materiale til samlingen, udgik derpå en skriftlig
henvendelse til mange hundrede privatpersoner, til firmaer og institutioner,
der kunne tænkes at ligge inde med lokalt materiale af den ene eller anden
art. I henvendelsen redegjordes for, hvad en lokalsamling var og formålet
med den, idet man opfordrede til at sende biblioteket, hvad man måtte ligge
inde med af trykte sager og billeder. Skrivelsen blev fulgt op med vældige
artikler i såvel lokal- som hovedstadspresse. Det gav så godt som intet
resultat. Ord er ikke nok.

Søllerødbibliografien
Ret hurtigt står det én klart, at systematisk opbygning af en lokalsamling
kræver overblik over den litteratur, der findes på området. Og udarbejdelsen
af en bibliografi, begynder at tegne sig som et lysende mål for den bibliote
kar, der allerede nu er ved at blive grebet af opgaven. V i havde i Søllerød,
først én - senere to bibliotekarer, Friis Hansen og Finn Slente, der var i
besiddelse af netop de egenskaber, der skal til for at gennemføre et sådant
bibliografisk projekt:

nøjagtighed, tålmodighed, fantasi og kombinations

evne, og så var de begge udstyret med flueøjne, de så og registrerede alt.
I de år, arbejdet stod på, så vi kasserne med sedler vokse støt. Bjerge af
bøger, uendelige tidsskriftsrækker blev bestilt til Søllerød Kommunebibliote
ker fra nær og fjern, og blev gennemgået for lokalt stof.
Det var således ikke alene en tomandsaffære. Hele biblioteket bar præg af,
at dette arbejde pågik, og det øvrige personale var mere eller mindre berørt
af det. Udlånet og læsesalen sad i bestillinger til op over ørerne, biblioteks
betjenten fik

sin del af fornøjelsen at føle ned i forsendelseskælderen,

kontorpersonale blev sat på renskrivning af sedler, og desuden deltog diverse
personalekategorier i eller uden for arbejdstiden i gennemgang af tidsskrift
rækkerne. Adskillige titler købtes ind undervejs, ikke altid de lettest til
gængelige katalogiseringsmæssigt set, så katalogafdelingen fik også sin del af
kagen.
Biblioteksudvalget holdt sig løbende orienteret om arbejdet. Sjældent blev
der afholdt et udvalgsmøde, uden at skufferne med de mange sedler kom
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frem, og arbejdets forløb drøftet. Pressen sattes på nu og da for yderligere
at holde dampen oppe, både hos de mange personer uden for huset, der
på den ene eller anden måde var os behjælpelige, hos dem, der gjorde
arbejdet - og hos dem, der skulle bevilge penge. F o r vi var nu kommet ind
i en fase, hvor sagen kostede penge, og hvor man ved hver budgetlægning
skulle regne med de udgifter, der var forbundet med opgavens løsning.
Arene gik. F ra den dag vi startede katalogiseringen og opbygningen af
lokalsamlingen, til bibliografien lå færdigtrykt (trykt af Thejls Bogtryk,
1968, præmieret af Forening for Boghåndværk!) var der gået 7 år. A t gøre
op i penge, hvad det kostede, er ikke muligt, netop fordi flere end de to
redaktører var tilkoblet.

A lle

udgifter -

også trykkeudgifterne -

blev

taget over bibliotekets drift. T il gengæld indgår samtlige indtægter ved salg
af bogen på bibliotekets regnskab. Lokalsam ling og bibliografi hører sam
men som hægte og malle. E n bibliografi kan dårligt udarbejdes, hvis man
ikke har en lokalsam ling at gå ud fra - og en lokalsamling kan vanskeligt
opbygges, uden en fuldstændig oversigt over, hvilken litteratur, der fore
ligger. Denne bibliografi dannede grundlaget for alt videre arbejde med
lokalsamlingen hos os. Den er krumtappen i mekanismen. Den muliggør
systematiske anskaffelser, og er et højt skattet arbejdsredskab for biblioteket
- og sandelig også for folk uden for biblioteket. Den føres å jour ved år
lige tillæg i »Søllerødbogen«, Historisk-topografisk Selskabs årbog. Derefter
skal den komme i midlertidige 5-års tillæg, første gang 1975, senere i ende
lige 1O-årstillæg.
Da bibliografien udkom, spenderede den lokale presse sin bedste spalte
plads på det foretagende, de nu i mange år havde hørt så meget om og
bragt så mange små notitser om. De gevaldige anmeldelser resulterede i et
rekordagtigt salg, som vist aldrig før er blevet nogen bibliografi til del. Den
blev revet væk, det strømmede ind med bestillinger, fam ilier købte 2, 3, ja
5 eksemplarer - i hvert fald de familier, som ikke vidste hvad en bibliogra
fi var, og som havde lagt noget ganske andet i titlen: »Litteratur om Sølle
rød Kommune«. Så kom den tilbage som returgods. Det var knap så mor
somt! Nå, det lykkedes dog at få solgt op mod halvdelen af oplaget, (der
i overdreven optimisme var fastsat til 1500 eksemplarer).
M en denne enorme interesse for en bog, som man troede, handlede om
Søllerøds historie, havde givet et fingerpeg om, at der var et stort, udækket
behov for litteratur af den art til stede - et behov, som man senere hen
måtte gøre noget ved.
M ed bibliografien havde vi nu en registrering af trykte bøger, af kort, tids
skrift- og ugebladsartikler, af småtryk og stencilerede tryksager.
M en avisstoffet var ikke med.
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Avisindex
Aviser er en ikke uvæsentlig kilde til lokalhistoriske studier, de rummer
store mængder dokumentarisk materiale. Mangelen på en registratur havde
ofte været følelig i bibliotekets arbejde. Megen tidkrævende avisbladren
kunne spares, om man havde stoffet registreret. V i havde gennem nogle år
løbende registreret de lokale aviser, men arbejdet var udført ret uensartet,
fordi forskellige personer var blevet sat på det. Der viste sig nu en mulighed
for, at opgaven kunne løses i ét stræk, af én person, som tilmed var
særdeles kyndig på de dele. Ganske vist en person, som sad mange mile
borte fra Søllerød, lektor Gunnar Sandfeld i Struer. M en hvad rolle spiller
afstand, når man har et godt postvæsen og en god telefon! Sideløbende med
registreringen af Holstebro Dagblad for Struer Bibliotek, påtog Gunnar
Sandfeld sig for os at registrere de lokale aviser. Skufferne med sedler fra
de første 20 årgange er kommet i hus, og det er i sandhed omhyggeligt og
fint arbejde - i virkeligheden et register til alle begivenheder, store som
små, i Søllerød Kommune siden 1915. Udgifterne til registreringen er ført
som timeløn over bibliotekets driftsbudget, hvor formentlig også trykningen
til sin tid af dette store seddelmateriale vil blive ført.
De manglende numre af aviserne -

der manglede desværre i de ind

bundne årgange en del, viste det sig - blev xeroxkopieret på Statsbibliote
ket i Århus, så vi nu ejer de lokale aviser i komplette årgange. Bortset fra
Statsbibliotekets eksemplarer de eneste i verden! Redaktionerne har dem
end ikke selv.
E r først disse to bibliografiske hjælpemidler udarbejdede, er man nået et
godt stykke vej, og biblioteket kan herefter på det lokalhistoriske felt fun
gere helt professionelt. Det er en dyb tilfredsstillelse at vide stoffet gennem
gået, registreret og fastholdt. Le t at finde frem til.

Kortregistratur
V i er også begyndt at lægge op til en omfattende kortregistratur. Landsin
spektør Svend Balslev, M atrikelarkivet, arbejder for vort historiske selskab
på udgivelse i bogform af et bredt udsnit af gamle Søllerødkort. Denne
kortbog skal tillige bringe en fuldstændig fortegnelse og beskrivelse af,
hvad der findes af kort over Søllerød på Det kgl. Bibliotek, Landsarkivet
for Sjælland, Vejdirektoratet, M atrikelarkivet, Geodætisk Institut og andre
steder. Søllerød Kommune forventes at betale trykningen, og biblioteket
eller det historiske selskab redaktionshonoraret.
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Billedregistratur
De nævnte registraturer danner en smuk trio - bøger, aviser, kort. Trioen
kunne godt blive til en kvartet. V i har planer (løse - ganske vist endnu)
om også at registrere original kunst, d. v. s. malerier, tegninger, raderinger,
med motiv fra Søllerød Kommune. E lle r i hvert fald de kunstnere, der
har malet herude, og deres vigtigste værker herfra. Det er måske nok et
vidtløftigt projekt, og kan jo aldrig blive fuldkomment, men vil utvivlsomt
have sin store værdi, både i topografisk og kunsthistorisk henseende. Et
grundmateriale er tilvejebragt ved gennemgang af auktionskataloger og gam
le Charlottenborgudstillingskataloger. M ed hjælp fra museerne og Statens
kunsthistoriske Fotografisam ling har vi fået kendskab til en lang række Søllerødmalerier og anskaffet affotograferinger af dem.
På en udstilling, vi havde for nogen år siden af malerier med motiver fra
kommunen, »Søllerød i Billeder«, kom der også fra private samlere værdi
fulde, ikke før udstillede værker frem, som vakte mere end topografisk in
teresse. A lle godt 100 malerier, tegninger og akvareller blev affotograferet
i farver inden nedtagningen, med evt. udgivelse i bogform for øje.
V i følger til stadighed med i, hvad der kommer frem på auktionerne, har
aftale med kunsthandlere og får også nu og da tilbud fra private, der vil
sælge eller forære et Søllerødbillede til kommunen. Det er efterhånden en
ganske repræsentativ samling, kommunen selv ejer - af hovedsagelig 1800tallets malere.

Arkivalieregistratur
Endelig kunne man tænke sig udarbejdet en registratur over arkivalier ved
rørende Søllerød Kommune, en opgave, som Lokalhistorisk Afdeling har
antydet muligheden for at kunne påtage sig.

Opstilling af samlingerne
Det er tanken at gøre den lokalhistoriske litteratursamling så fuldstændig
som mulig ved at søge at indlemme alt det, der er medtaget i bibliografien,
dels ved indkøb, eller ved overflytning fra andre af bibliotekets afdelinger,
dels, for sjældnere småtryks eller mindre artiklers vedkommende, ved foto
kopiering - noget vi burde have betjent os af i højere grad, da den pri
mære registrering til bibliografien fandt sted, og hver eneste titel var redak
tionen i hænde.
De lokale tidsskrifter kan det være møjsommeligt at holde styr på. Det er

521

E r fa r in g e r fra et b ib lio te k s arb ejd e m e d lo k a lh is to rie n

helt utroligt, hvad der foreligger af den slags - i mere eller mindre prim i
tivt udstyr. F o r at minde de skiftende redaktører om lokalsamlingens in
teresse i disse ting og en tidligere indgået aftale om tilsendelse i to eksem
plarer af hvert nummer, har vi nu fået en meget god ordning med Rådhuset.
Det er i reglen en forening, der står bag udsendelsen af disse småblade,
foreninger, hvoraf størsteparten søger Kommunalbestyrelsen om økonomisk
støtte en gang om året. N år så tilskuddet bliver bevilget, følger der altid
en påmindelse med om, at foreningens eventuelle udgivelser bør tilgå b ib lio 
teket.
Biblioteket har udarbejdet en omfattende liste over samtlige foreninger i
kommunen - et par hundrede stykker. Ved ajourføringen af den er det
lokale tidsskriftshold ganske nyttigt, mange oplysninger kan fåes her. Den
reviderede liste udsendes årligt til foreningerne og er med til dér at holde
kontakten og erindringen om bibliotekets lokalhistoriske arkiv ved lige.
Småtrykssamlingen arkiveres i hængemapper, opdelt efter decimalklasse
delingen - i sig selv et register og hurtigt at orientere sig i.
Det samme gælder Billedsamlingen. Den katalogiseres ikke, men opbeva
res i specielt fremstillede kuverter, åbne foroven, så indholdet er let at over
se. Kuverterne er opdelt i store emnegrupper, og danner i sig selv et re
gister. En stor gruppe er Portrætsamlingen. Biblioteket er ved at søsætte en
ny registratur, nemlig en fortegnelse over samtlige sogneråds- og kommunal
bestyrelsesmedlemmer fra 1843 til dato med en lille biografi - og takket
være vort billedarkiv et billede af de fleste.
Billedsamlingen omfatter godt 11.000 fotografier. Den samling har været
det allerbedste hjælpemiddel til at få befolkningen i tale. Der er jo noget
fascinerende ved gamle fotografier, som de færreste kan stå for.

Udstilling af Søllerødbilleder
V i lavede en kæmpe-udstilling af fotografier i 1972 på Rådhuset, »Søllerød
som det var engang«. Der vistes over 1.000 fotografier. I alle størrelser og under alle former, fotostater, lysbilleder i kodakkarrusel med og uden
farve,

familiealbums,

luftfotografier

i

kæmpestørrelse,

gamle

smalfilms,

uidentificerede billeder. A lt var med. D ertil en samling fornemme farve
fotografier af gamle matrikelkort. M ed den udstilling blev bibliotekets stilling
som indsamler eftertrykkeligt slået fast.
Udstillingen varede i 16 dage og besøgtes af 8.000 mennesker. De kom
ikke alene fra Holte, de kom fra hele Københavns Am t, ja, fra hele Sjæl
land. Nogen kom flere gange, nogen hver dag. Og det var ikke kun det
sædvanlige udstillingspublikum, der kom. H er kom simpelthen alle -

de
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PÅ SØLLERØD RÅDHUS
i samarbejde med
SØLLERØD
KOMMUNEBIBLIOTEKER
26.februar - 12.marts 1972
daglig kl.lO-1B
..gratis adgang

gamle, de der havde boet i kommunen altid, dem ude fra de små steder dem er der også nogen af i Søllerød - de kom alle sammen, de halte, de
døve, de besværede. De kom for at se billeder fra dengang. Foreninger
indlagde udstillingen i deres mødearrangementer. F o r alderdomshjemmene
var det naturligvis gefundenes Fressen. Der gik fast busforbindelse! Skole
besøg måtte rationeres. løvrigt var det ikke mindst en ophængning af skole
billeder, folk flokkedes om. Billeder af de gamle skoler, da de var nye, af
lærerne, da de var unge, men mest lykke gjorde elevbillederne. Udstillings
gæsterne selv, da de var børn. Udstillingen blev efterhånden det sted, hvor
man ikke bare kom for at se billeder, men lige så meget for at træffe gamle
kammerater fra ungdommens dage. Fo r kammeraterne stod jo også dér
foran billederne. Den ene larmende gensynsscene udspilledes efter den an
den. Venskaber genopfriskedes og fjendskaber blev bilagt foran de gamle
billeder. Der var en munterhed, jeg aldrig glemmer, over den udstilling.
Og hundrede af gange lød den replik: »Jamen, er det den slags billeder, De
søger, jamen dem har jeg da osse mange af. Jeg troede ikke, det var den
slags«. Og så strømmede det ind med afleveringer af fotografier (langt
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over 1.000!), og af malerier, tegninger og arkivalier - der afleveredes så
ledes to 1700-tals dokumenter, der, velopbevaret (i vat), havde været i
familiens eje siden udstedelsen. Der afleveredes genstande til museet, og
masser af oplysninger kom frem. Det var i sandhed kontakt - med hele
folket!
M en det vigtigste var, at folk nu forstod, hvad meningen med indsamlin
gen var, og hvad de skulle frem med - og hvor megen glæde de derved
kunne skabe for sig selv og andre.
A t biblioteket ved denne lejlighed også blev slået fast i folks bevidsthed
(et flittigt benyttet lokalhistorisk håndbibliotek var naturligvis til rådighed) nævner jeg kun i en parentes.
Det ligger vel dybt i enhver bibliotekars natur, dette at få samling på
stoffet, få det ordnet og gjort tilgængeligt for den forsker, der en skønne dag
skulle få brug for det. H vilken inspiration i indsamlingsarbejdet er det da
ikke, når denne forsker allerede er der, og bruger materialet, så snart det er
bragt til veje. - Sådan er det i Søllerød.

Udgivervirksomhed
V o rt første spæde forsøg i udgivelsesvirksomheden, billedbogen »Søllerød i
Billeder«, 1967, gamle fotografier med en yderst kortfattet tekst, gjorde sig
meget godt, så ufuldkommen den end var. Den kom ud i mange hjem den ligger egentlig utrolig mange steder, også hos dem der ellers ikke køber
bøger, godt slidt og godt brugt. Den kom også lektor Gunnar Sandfeld i
hænde. Gunnar Sandfeld bor som nævnt i Struer, men er vokset op i Sølle
rød. Han reagerede omgående. G lad for bogen, men teksterne manglede jo det var en stor fejl. Dateringen af billederne var heller ikke altid helt god.
Nu begyndte et samarbejde mellem Søllerød og Struer, som har resulteret i
et forfatterskab, der utvivlsomt vil få betydning for mere end en snæver lo 
kal læserkreds. Det startede med Sandfelds foredrag i Historisk-topografisk
Selskab, der året efter udkom som en afhandling i »Søllerødbogen«, og
senere i udvidet form forelå som erindringsbogen »Dreng i Holte«, 1969,
(udgivet af Historisk-topografisk Selskab med støtte, 10.000 kr. af Spare
kassen for Lyngby og Omegns Fond). Det er gået over udarbejdelsen af
registre til Søllerødbogen (også et meget nyttigt lokalhistorisk redskab) og
registreringen af de lokale aviser til den foreløbige kulmination, det stort
anlagte historisk-topografiske billedværk om »Søllerød som det var engang«,
planlagt til at skulle udkomme i 4 bind. B ind 1 udkom ved åbningen af
førnævnte fotoudstilling af samme navn, februar 1972, bind 2, oktober 1973,
og forfatteren er godt i gang med bind 3. Værket skal afsluttes med et stort
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person-, sted- og sagregister -f- kort. (Udgives af Historisk-topografisk Sel
skab med støtte af Søllerød Kommune, der (foreløbig) har bevilget 2 X
40.000 kr. til formålet.) Det bliver en moderne videreførelse af E ile r N y
strøms bog om Søllerød Sogn fra 1911. Moderne topografi både i indhold
og form. »En billedbog med tekster«, kalder lektor Sandfeld den. Hvert bind
medtager 125 fotografier - alle afleveret til arkivet af borgere. F o r hvert
billede, der er medtaget, oplyses navnet på aflevereren. En selvforstærkende
metode, for ser man, at ens egne, måske ret upåagtede billeder finder an
vendelse i et stateligt kulturhistorisk værk, ja, så kommer der let mere frem
fra skabe og skuffer.
Gunnar Sandfeld går ud fra billedet, uddyber og supplerer, hvad han ser
på det. Læseren har tekst og billede for øje samtidigt. Hovedvægten er lagt
på at fortælle om livet, som det formede sig for Søllerødborgeren i begyn
delsen af vort eget århundrede. Mens Nystrøm skriver om landstederne og
lystslottene og om kendte slægter, der slog sig ned her, skriver Sandfeld til
lige om den almindelige borger: om skolelæreren, herskabskusken, land
lægen, skovløberne, fiskerne, -

Søllerød er jo en kommune med mange

miljøer. Om gade- og vejanlæg, om gårdenes og skolernes og kroernes h i
storie. Ja, om hele den urbanisering af kommunen der fandt sted. Skriver
på grundlag af de billeder, som billedarkivet har modtaget, suppleret med
oplysninger, der er givet sammen med billedet. Det er nemlig meget vigtigt
ved modtagelsen af et billede at notere alle de oplysninger, der kan presses
ud af aflevereren. Dato, sted, personnavne. Giverens navn og adresse samt
dato for afleveringen må også med. E r billedet kun afleveret til låns, så en
affotografering må foretages, bør man notere alt, hvad der står anført på
billedets bagside, først naturligvis fotografens navn. Evt. tage en fotokopi af
bagsiden. Det gælder også postkort. Ikke alene poststemplets dato, men
alle trykte oplysninger bag på kortet. Postkortserie og -nummer kan have
betydning for dateringen. Jeg nævnte før den skrivelse, vi startede med at
udsende til 800 personer i kommunen -

og det pauvre resultat. Frem 

gangsmåden: udstillinger og publikationsvirksomhed har hos os været en
metode, der kunne skabe den publicity omkring lokalsamlingen, der får folk
til at standse op og tænke på, hvad de har i deres gemmer. Det er ikke
alene de store udstillinger, men også små udstillinger på alderdomshjem,
skoler, i forretningsvinduer, i banker og sparekasser, i foreninger. På den
måde kan man nå uendelig langt ud i befolkningen og får på udstillingerne
og i bøgerne mulighed for at vise, hvad man arbejder med, og hvad formålet
er.
M en man må også selv ud til folk. N år man først sidder derude i hjem
mene, store hjem, små hjem, så kommer oplysningerne, erindringerne og

526

A n n a lis e B ø rre s e n

de gamle fotoalbums frem. Og de gamle mennesker føler med ét, at de, der
i alderdommen ellers er vant til kun at være nydende, nu er blevet ydende.
Det er væsentligt, hvad de fortæller, deres billeder er betydningsfulde for
andre end dem selv. De er selv af betydning. A t udgive og skrive bøger
om vort eget århundredes mennesker, kan selvfølgelig rumme en vis fare.
Jeg oplevede det meget stærkt, da jeg stod på udstillingen sidste år. Der
kom nemlig flere af de personer, som jeg kendte så godt fra Sandfelds bøger,
men egentlig mest havde opfattet som litterære personer. De kom spad
serende hen til mig og præsenterede sig: »Jeg er frk. Blomsterbergs niece«,
»Jeg er lygtetænderens datter«, og sandelig »Diamant-Kjærs« og »Jens Per
sones« slægtninge og venner kom også. Og ikke alle var lige fornøjede med
den karakteristik, der var givet af dem i bøgerne!

Arkivalier
N u har vi vist været gennem det meste af, hvad en lokalhistorisk samling
kan rumme: bøger, aviser, småtryk, tidsskrifter, billedsamling, først og frem
mest fotografier, men også malerier og anden original kunst, lysbilleder,
smalfilms, båndoptagelser, både indtalt erindringsstof og den slags, eller af
tapninger fra radio- og fjernsynsudsendelser. D ertil kommer kortsamlin
gen:

matrikelkort,

topografiske

kort,

grundværdikort,

turistkort,

søkort,

luftvæmskort, arkæologiske kort, skovkort, gasledningskort, vejkort, jembanekort, skikort, fiskerikort og så videre. Og så hele det store område,
der hedder arkivalier, først og fremmest protokoller og foreningsarkiver.
Arkivalierne er hidtil hos os blevet opbevaret og registreret sammen med
den lokalhistoriske samling på biblioteket. N u er det tanken at indrette
kommunens museum, som er flyttet over i en gammel lystgård fra 1700tallet, Mothsgården, ved Søllerød K irke og kroen, til en lokalhistorisk cen
tral - altså museum og arkiv i ét, i nært samarbejde med biblioteket.
Den lige udnævnte museumsinspektør er således ansat under biblioteks
væsenet. Jeg skal iøvrigt ikke komme ind på alle de muligheder, der ligger
heri, kun sige at forventningerne er store.

Samarbejde
F o r at et bibliotek skal gå virkelig aktivt ind i hele dette arbejde, er det
nødvendigt at samarbejde med alle de instanser i kommunen, der på den ene
eller anden led arbejder med de samme ting. Først og fremmest det histo
riske selskab og museet, hvis et sådant findes, og med den kommunale
administration. E t samarbejde, hvor man informerer og inspirerer hinanden
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- og ikke konkurrerer. E n repræsentant for biblioteket og museet må sidde
i bestyrelsen for det historiske selskab og også helst en embedsmand fra
Rådhuset. Herved får den lokalhistoriske samling den store berøringsflade
ud til publikum, som er nødvendig for dens vækst. Flere steder fungerer
biblioteket som sekretariat for det historiske selskab, hvorved samarbejdet
yderligere kan besegies.
Hos os begyndte det hele for alvor med udarbejdelsen af bibliografien. På
grundlag af den modtager vi stadig nye værdifulde oplysninger om litteratur.
Den er så væsentligt et redskab for både læg og lærd. V i hører det tit fra
taknemmelige brugere over hele landet.

Dansk lokalbibliografi
Og nu står vi over for det store samarbejde mellem alle landets biblioteker
om udarbejdelsen af den store, landsomfattende bibliografi. Og det er egent
lig ikke så mærkeligt, om nogen skulle føle sig lidt benovet ved situationen
og have svært ved at se, hvordan man overhovedet skal få begyndt. Det er
et stort arbejde, der ligger forude.
Tilbageholdenheden synes im idlertid

påfaldende

stor på forhånd.

Vi

mangler personale, vi mangler penge, hedder det. Ja, men bibliotekarerne
har dog i de senere år med stor glæde og veloplagt idérigdom taget sig en
hel del opgaver på, som biblioteksudvalgene med lige så stor glæde har be
vilget penge til, opgaver som i lige så høj grad har krævet penge og mand
skab, og undertiden opgaver, som lå i periferien af, hvad man behøvede
at påtage sig. Ofte aktiviteter, som andre kunne gøre lige så godt, eller bedre.
M en arbejdet med bibliografier og kataloger, med registrering og katalogise
ring, med litteratursøgning og opbygning af bogsamlinger, det er vort fag.
Det kan ingen gøre bedre end vi! Det er vi uddannet til, og vi har red
skaberne til det på vor arbejdsplads. V i er de eneste, der kan løse den op
gave! Og jeg vil gerne se den kommune, der ikke med glæde bevilger penge
til det formål! Tænk at få samlet og udgivet i bogform en fortegnelse over
alt det, der er skrevet om ens kommune gennem tiderne! Og at få denne
litteratur gjort tilgængelig på ens eget bibliotek!
Det må da være pengene og arbejdsindsatsen værd!

Museerne i forventningens tegn
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I den mellemperiode, da den nye museumslov er under overvejelse, og mens
lovgiverne skal finde ud af hvor højt, de i fremtiden tilskudsmæssigt skal
prioritere museerne som kulturfaktor, er det rimeligt at se nærmere på,
hvorledes museerne har udviklet sig under museumsloven af 1958, men
først et par ord om forhistorien.
Det første kulturhistoriske lokalmuseum her i landet stiftedes i 1855 i
Ribe; i 1860 og 1861 fulgte museerne i Odense, Viborg og Århus efter,
og inden 1800-årenes udgang var tilkommet yderligere ni, museerne i M aribo
og Rønne, samt seks i Jylland, der altså også lokalmuseumsmæssigt var
hovedlandet. Oldnordisk Museums direktør J. J. Worsaae indtog en velvillig
holdning over for museumsdannelsen og udtalte i 1866, at der i hver stifts
by burde oprettes kommissioner for bevaring af stiftets mindesmærker, hver
med en fast tilknyttet inspektør. Det var dog umuligt at gennemføre dette
forslag, hvorfor de allerede dengang etablerede museer og dem, der senere
fulgte efter, blev selvejende institutioner, der måtte søge deres støtte, hvor
de kunne finde den. Kun museet i Odense blev i løbet af kort tid et kom
munalt museum.
Fra 1887 lykkedes det dog at opnå et årligt statstilskud på 1000 kr. til de
da oprettede lokalmuseer, men hertil knyttedes den bestemmelse, at mu
seerne skulle være underlagt Oldnordisk Museums tilsyn, bl. a. med hensyn
til anvendelsen af statstilskuddet, ligesom de lokale museer skulle søge vej
ledning hos den tilsynsførende med hensyn til indkøb, opstilling, protokollering m. m. Såfremt der af statstilskuddet kunne blive råd til at foretage
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udgravninger, skulle disse udføres af Oldnordisk Museum, der ligeledes kun
ne afgøre, hvor de fremdragne fund skulle placeres.
Disse hårde vilkår indgik de lokale museer på. De tilsagde jo også lokal
museerne nyttig, saglig hjælp fra det centrale museums side, men museerne
blev frataget enhver selvstændighed, et forhold, der hurtigt skulle vise sig at
være skæbnesvangert. Worsaae var død i 1885, og nu var det dr. Sophus
M üller, der bestemte arbejdsvilkårene, og hans primære ønske var at give
Oldnordisk Museum muligheder for at udvikle dansk arkæologi som viden
skab. Henrivende var bestemmelsen om, at hvis der blev uenighed mellem
et lokalmuseum og Oldnordisk Museums tilsynsførende, var det Oldnordisk
Museums direktør, der afgjorde sagen. Det blev naturligvis hurtigt klart, at
den tilsynsførende i første omgang næppe mente andet end, hvad Sophus
M üller ønskede.
De lokale museer var, hvad arkæologisk materiale angår, nærmest henvist
til kun at erhverve, hvad private gravrøvere og opkøbere tilbød. De gik
iøvrigt over til i større udstrækning end før at optage materiale fra historisk
tid, men der var desuden efterhånden opstået adskillige museer, der samlede
inden for disse områder, og som, da de ikke var statsunderstøttede, ikke
var underkastet Nationalmuseets tilsyn. Fra 1915 opnåedes statstilskud til
nyoprettede provinsmuseer stadig på grundlag af 1887-regleme, der kun
blev mildnet derved, at det ikke længere var 1. afdelings direktør, men
Undervisningsministeriet, der var appelinstans. E t væsentligt fremskridt i de
lokale museers emancipation var oprettelsen i 1929 af Dansk Kulturhistorisk
Museumsforening, hvis opgave især blev at optage spørgsmålet om provins
museernes organisation, om faglig assistance og større tilskud. Resultatet af
arbejdet blev foreløbig nye tilskudsregler af 1941, hvorefter statstilskuddet
maksimalt blev 2600 kr. for de såkaldte centralmuseer og maksimalt 1300
kr. for andre statsunderstøttede museer, ligesom der etableredes en ny grup
pe, såkaldte »statsanerkendte museer«, der kunne forvente at blive stats
understøttede. Der tilvejebragtes i 1941 dernæst en såkaldt dispositionsbe
villing på

10.300 kr. til forbedring af museernes effektivitet. Fra

1934

havde man i forvejen en dispositionbevilling på 20.000 kr. til indkøb af
museumsgenstande og til konservering. A f stor betydning ved nyordningen
af 1941 var endvidere, at vel bevarede man Nationalmuseets tilsynsførende
og rådgivende myndighed, men man skabte samtidig en repræsentation for
provinsmuseerne i et særligt nævn, provinsmuseumsnævnet, der blev råd
givende organ for Undervisningsministeriet i sager vedrørende provinsmu
seerne. Reglerne for udgravningsret for provinsmuseerne lempedes, og der
blev pålagt provinsmuseeme og Nationalmuseet gensidig forpligtelse til at
orientere hinanden om deres virksomhed inden for de enkelte provins34
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museers område. Museernes pligt til at aflevere erhvervede genstande til
Nationalmuseet ophævedes. Frem tidig skulle aflevering bero på velvillig
overenskomst, bortset naturligvis fra danefæ.
Ordningen af 1941 betød et stort fremskridt i provinsmuseemes forhold.
Næste skridt var oprettelsen i 1942 af to stillinger ved Nationalmuseet som
konsulenter, der skulle bistå og vejlede museerne. Dette var et gammelt
krav, som forlængst var fremsat fra provinsmuseemes side. Nu blev stillin
gerne oprettede, og ordningen gjordes permanent i 1952-53, da disse stil
linger omdannedes til tjenestemandsstillinger.
Endnu var museerne kun et stykke fremme ad forbedringernes vej. Vær
dien af de øgede statsbevillinger forringedes desuden med den voksende
inflation, og museerne havde endnu ikke opnået økonomisk mulighed for at
ansætte faguddannet arbejdskraft. Museerne var alle skabt ved privat initia
tiv og udvikledes ved et såre påskønnelsesværdigt pionerarbejde ved gratis
arbejdskraft fra stifternes side og den kreds, der stod sammen om dem i
dette arbejde, men efterhånden faldt pionererne fra, og de stigende krav til
museumsarbejdet lod sig efterhånden vanskeligt efterkomme ad frivillighe
dens vej. Dansk Kulturhistorisk Museumsforening henstillede da i 1952 til
Undervisningsministeriet at nedsætte et udvalg, der skulle udarbejde forslag
til en nyordning af de danske kulturhistoriske provinsmuseers organisation
og ledelse, samt til forhøjelse af statstilskuddene. Ministeriet efterkom op
fordringen og bad i januar 1953 provinsmuseumsnævnet om at tage de
nævnte spørgsmål op til overvejelse sammen med tilkaldte repræsentanter
for dansk museumsliv. I juni 1956 forelå en omfattende betænkning fra
dette udvalg. Den redegjorde for museernes udvikling gennem tiderne, op
lyste om hvilke museer, der fandtes på dette tidspunkt og fremsatte en
række synspunkter for museernes opgaver og disses fordeling og sluttede
med et udkast til et forslag til lov om de kulturhistoriske lokalmuseer og
til en hertil knyttet bekendtgørelse for en sådan lovs gennemførelse i det
daglige arbejde.
Sagen fik en forholdsvis kort gang gennem Folketinget. Forinden havde
Dansk Kulturhistorisk Museumsforening ved sine bestyrelsesmedlemmer ar
rangeret en række møder landet over med repræsentanter for museerne, idet
der jo måtte regnes med, at nogle ville synes, at lovforslaget brød for meget
med nedarvet tradition. Det viste sig da også, at dele af Nationalmuseets
stab, skønt Nationalmuseets direktør havde tilsluttet sig forslagets retnings
linier, frygtede, at Nationalmuseets indflydelse ville svækkes for stærkt især var modstanderne vistnok at finde i Nationalmuseets 1. afdeling, og en
række af provinsmuseerne var ligeledes tvivlrådige. Det så ud til, at sagen i
den sidste ende kunne være udsat for at tabes på gulvet, men debatten af-
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sluttedes lykkeligvis på museernes årsmøde i Hjørring 1956 med vedtagelse
af en dagsorden, der gav tilslutning til lovforslagets principper.
Også med folketingsudvalget havde museumsfolkene orienterende møder,
men her viste politikerne stor forståelse for forslaget, der endog i sin ende
lige affattelse fik en forbedring i museernes favør.
Grundideen i museernes forslag var, at staten skulle yde museerne hjælp
til selvhjælp, idet statstilskuddets størrelse blev afhængig af, hvad der lokalt
bevilgedes til museerne. Der stilledes naturligvis en række krav til mu
seerne for at blive tilskudsberettiget. De omfattede især museernes organi
sation og ledelse og det rent tekniske museumsarbejde i henseende til gen
standenes protokollering, konservering og udstilling, ligesom hvert museum
måtte have sit indsamlingsområde med afgrænsning til andre museer. Da en
del museer har specialiteter, som de særlig tager sig af, er det nyttigt og
fornuftigt, at det fastsloges, at de topografiske grænser for et museums vir
keområde inden for de forskellige perioder og grene af fortidens kulturliv
ikke behøver at falde sammen. Dette har gennem en lang årrække f. eks.
været tilfældet i Sønderjylland, hvor museet i Haderslev især tager sig af
forhistorisk arkæologi, Sønderborg i første række af krigsminder, mens T øn 
der Museum beskæftiger sig med sølv og hollandske fliser og Aabenraa med
søfart. Også andre steder i landet kan man på tilsvarende måde udvikle sine
specialiteter og udnytte den forhåndenværende sagkundskab bedst.
Museumsloven blev altså vedtaget i største enighed i Folketinget og
trådte i kraft 1. april 1959. M an forlod nu den gamle inddeling af mu
seerne i centralmuseer, købstadsmuseer, sognemuseer m. v. A lle museer,
der - efter indstilling fra det ved loven nedsatte Statens Lokalmuseums
tilsyn -

af M inisteriet for

kulturelle

anliggender fik

statsanerkendelse,

modtog et statstilskud i forhold til de stedlige faste tilskud på 100 % af
de første 2000 kr. fra lokal side og 50 % af resten, dog højest 50.000
kr. i tilskud. E n særlig gruppe blev landsdelsmuseerne med visse særlige
opgaver der til disse fik et yderligere statstilskud på 18.000 kr. De kom
næsten alle fra den tidligere gruppe centralmuseer.
Loven af 1958 forlængedes i 1964 til 1968 med visse forbedringer, bl. a.
forhøjedes landsdelsmuseernes særlige tilskud til 25.000 kr. samtidig med,
at loftet over statstilskuddet hævedes fra 50.000 kr. til 200.000 kr. Loven
sætter i øvrigt den grænse for statstilskuddet, at dette ikke kan stige højere
end til 125 % af de lokale tilskud for det i loven angivne basisår for
beregningen. Dette basisår er flyttet flere gange, men har desværre i nogle år
været standset ved 1969-70, hvilket jeg senere skal komme tilbage til.
Loven indeholder også en bestemmelse om en såkaldt dispositionsbevilling,
der uden for de faste statstilskud efter særlig ansøgning kan bevilges til
34*
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indkøb af museumsgenstande og disses konservering samt til museumstek
niske forbedringer. Der er også muligheder for fra tipsmidlerne at yde til
skud til museerne.
Hvad virkningen af museumsloven af 1958 angår, er det rimeligt først at
spørge, om den har medført en forøgelse af antallet af statsunderstøttede
museer. Det er i høj grad tilfældet. I 1958 var der i alt 38 statsunderstøttede
lokalmuseer. I 1959 forøgedes tallet med seks, i 1960 med fire, 1961 med
tre, 1962 med fem og 1963 med tre. I 1964 og 66 var der ingen for
øgelse, i 1965 steg tallet med seks, i 1967 og 1968 hver med én, i 1969
og i 1970 med to.
A f landsdelsmuseer har man nærmest tænkt sig at have et i hvert amt.
Det er nogenlunde kommet til at passe efter den nye amtsinddeling. Der er
dog visse afvigelser efter foreliggende omstændigheder. Der er således ingen
landsdelsmuseer i Københavns og Frederiksborg amter, men derimod to i
Fyns amt, Nordjyllands amt og Sønderjyllands amt. Der er ialt 16 lands
delsmuseer. Det sidste blev Grønlands Landsmuseum i Godthåb, der fik
statsanerkendelse 1. april 1967.
Også håbet om, at det ved hjælp af museernes forbedrede økonomiske
forhold skulle lykkes at få flere faguddannede medarbejdere knyttet til mu
seerne, er i ret stor udstrækning opfyldt. Indtil for ikke så mange år siden
fandtes der her i landet ingen særlig uddannelse til museumsmand. Ved
Nationalmuseet og andre store museer antog man som regel universitetsud
dannede folk, oftest med historie som fag. Den specielle museumsmæssige
uddannelse fik de pågældende i det praktiske museumsarbejde, enten som
volontør eller efter ansættelsen. Først på et sent tidspunkt oprettedes en
lærestol ved Københavns Universitet i nordisk arkæologi, oprindelig som
lektorat, senere som professorat. Endnu senere lykkedes det museerne at få
opfyldt et mange år næret ønske om at få materiel kulturhistorie optaget
ved universitetet, ligeledes først som et lektorat og senere som et professorat.
Begge disse lærestole har haft vældig betydning for den generation af mu
seumsfolk, som virker i dag. De fleste museers virkeområde omfatter såvel
forhistorisk arkæologi som senere perioders kulturudvikling, naturligvis i en
mangfoldighed af variationer ud over landet, men alle kan de nu skaffe sig
dygtige folk med en højere teoretisk og praktisk uddannelse i arkæologi og/
eller kulturhistorie. Ikke mindst har lærestolen i materiel folkekultur været
af den største værdi. På det seneste har dette universitetsfag udviklet sig
mere i retning af sociologi end tidligere. Derved er optaget discipliner, der
kan være af megen værdi for moderne museumsfolk, men det må dog nød
vendigvis ske på bekostning af begrebet materiel kulturhistorie i mere tradi
tionel forstand, hvad der nok i det lange løb vil føles som en svaghed både
af museerne og de fremtidige museumsfolk selv.
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Indtil i dag er det lykkedes på i alt 34 museer at få ansat faguddannede
museumsfolk. Især gælder det naturligvis landsdelsmuseerne, hvoraf en del
har flere. Forrest blandt disse er Forhistorisk Museum, Moesgård, der ialt
har fire, på Odense Bys Museer og i V iborg Stiftsmuseum er der tre, to er
ansat ved museerne i Køge, Rudkøbing, Herning og Haderslev, de reste
rende ni landsdelsmuseer og 16 af de almindelige lokalmuseer må klare sig
med en enkelt faguddannet medarbejder, for et pars vedkommende dog
kun deltidsansat. Det bør også i denne forbindelse nævnes, at 14 museer
har ansat museumspædagoger. Dette begreb indførtes ret pludseligt ved lov
revisionen 1968, uden at det blev fastlagt, hvad denne betegnelse dækkede,
og uden at der i statstilskuddet sikredes m idler til disse nye stillinger. I
loven krævedes nu, at landsdelsmuseerne skulle oprette disse stillinger, men
efterhånden er det også sket ved andre museer, så ialt 14 nu har museums
pædagoger. H ertil kommer, at der ved flere skolecentraler er ansat kon
taktlærere mellem skoler og museer, og her har man benyttet samme titel,
museumspædagog. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke drives pædago
gik i andre museer. Det sker på forskellig vis adskillige steder, men på de
nævnte 14 museer har man altså satset på, at det pædagogiske arbejde,
såvel overfor det almindelige museumspublikum som overfor skolen, er sat
mere i system og foregår mere målbevidst. I en række tilfælde har man kun
kunnet deltidsansætte disse museumspædagoger. Både på disse og på andre
museer, hvor man endnu ingen pædagoger har, ønsker man meget at sætte
mere ind på dette felt, om man bare havde m idler dertil. Der er på mange
museer ikke råd til at ansætte kontorpersonale, i hvert tilfælde ikke i til
strækkeligt omfang, hvilket medfører, at den faglige leder selv må udføre
kontor- såvel som værksteds- og markarbejde, og det betyder naturligvis,
at en hel del af museets arbejde udføres af overkvalificeret arbejdskraft til
skade for det museumsfaglige arbejde.
Ansættelse af de fagligt uddannede museumsfolk har naturligvis på alle
måder fremmet museernes faglige arbejde både med hensyn til registrering,
opstillinger og for så vidt også konserveringsarbejde. Også det videnskabe
lige arbejde fremmes bedre nu, idet museerne udover de såkaldte nød
gravninger, i højere grad end det tidligere har været tilfældet, i forståelse
med Nationalmuseet udfører egentlige udgravninger. Det er en forudsætning,
at Nationalmuseet og de lokale museer gør hinanden bekendt med begge
parters arbejde inden for det lokale område.
Der foregår på museerne mange steder en ret omfattende publikations
virksomhed. En række museer udsender trykte årsberetninger. Det gælder
således museerne i Odense, M aribo, Holbæk, Roskilde og Viborg. Odense
Bys Museer har endvidere to smukke og værdifulde publikationsrækker, Fyn
ske M inder og Anderseniana, en gruppe sydjyske museer (Ribe, Esbjerg,
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Varde, Ølgod og Grindsted) udgiver »M ark og Montre« og museerne i
V iborg amt udgiver ligeledes en værdifuld publikation, som man -

for

mentlig på grund af manglende opfindsomhed - har givet det afskrækkende
navn M IV . I samme forbindelse bør også nævnes, at museerne i fællesskab
gennem Dansk Kulturhistorisk Museumsforening udgiver en illustreret årbog,
der i sine første fire årgange udsendtes i forbindelse med et københavnsk
forlag og kaldtes »Danske Museer«, men nu i mange år er udsendt under
foreningens egne auspicier under navnet »Arv og Eje«. H ertil kommer, at
et meget stort antal museer får deres årsberetninger trykt i de lokalhistoriske
årbøger, ligesom »Fortid og Nutid« bringer regelmæssige, kortfattede beret
ninger fra de fleste museer. Kvartalskriftet »Nyt og Noter fra Kulturm u
seerne«, der oprindelig var meddelelsesblad fra Nationalmuseet, står nu til
rådighed for alle museer, der ønsker at give korte, konkrete oplysninger
om virksomheden.
Foruden denne publikationsvirksomhed af mere beretningsmæssig karak
ter udnyttes museernes stofrigdom årligt i et meget stort antal bøger og
artikler, dels af museernes egne medarbejdere, dels udefra, hvorved et stadig
større museumsmateriale fremlægges i populær eller videnskabelig form.
Nogen samlet oversigt over mængden af publikationer findes vel ikke, men
et indtryk kan man få ved at gennemblade specialbibliografierne, f. eks.
Karsten Lægdsmand: B ibliografi for Folkelivsforskere

(1968) eller læse

litteraturoversigterne i »Fortid og Nutid« eller se i publikationslisten i »Nyt
og Noter«. Endelig bør det tilføjes, at mange museer udsender mere for
dringsløse publikationer i offset eller duplikeret form, ofte specielt henvendt
til skolerne. Ikke mindst dette arbejde har taget voldsom fart efter ansæt
telsen af museumspædagoger.
Der har i årenes løb været afholdt talrige udstillinger med kulturhistoriske
emner rundt omkring på lokalmuseeme. Den slags udstillinger har vi altid
kendt, men i de senere år er der dog udgået en betydelig inspiration hertil
fra Nationalmuseet, som i mange år har etableret udstillinger i sine udstil
lingslokaler i N y Vestergade. Disse udstillinger fortsætter stadig her. Særlig
inciterende har naturligvis udstillingerne i Brede været. M ed sine bedre lo 
kaler og sin store videnskabelige og faglige medarbejderstab har National
museet selvsagt langt større muligheder for at virkeliggøre denne form for
oplysningsarbejde, og ydermere kan det store besøg dække en væsentlig del
af udgifterne hertil. De lokale museer er på alle måder ringere stillet. Netop
derfor er der grund til at anerkende den energi, som udfoldes. Der kan
selvsagt her ikke være tale om i detaljer at nævne de udstillinger, som
årene igennem har været afholdt på lokalt plan. Jeg skal derfor indskrænke
mig til - som bilag til artiklen - at nævne de udstillinger, der har været
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afholdt i finansåret 1972-73, om hvilke museerne selv på forespørgsel har
givet indberetning. Jeg gør opmærksom på, at opgivelserne om udstillinger
nes varighed er givet i lidt forenklet form. Museerne er anført i topografisk
rækkefølge. Det vil ses, at de fleste af museerne selv har produceret ud
stillingerne. Andre er vandreudstillinger, der oftest er produceret af N atio
nalmuseet, men der er også eksempler på, at lokale museer har produceret
vandreudstillinger. Det gælder f. eks. Jacob A . R iis ’s fotografier fra New
Yorks slum o. 1890. M an v il savne enkelte museer på listen, men det
skyldes simpelthen blot, at de ikke har afholdt udstillinger i det anførte år.
M an må regne med, at udstillingernes tal i fremtiden v il stige, efterhånden
som museerne i større tal får ansat museumspædagoger, og efter at N atio
nalmuseets oplysningsafdeling har fået sat vandreudstillinger i system.
Udover sine permanente udstillinger og særudstillinger udfører museerne
også andet kulturformidlende arbejde. I vidtstrakt omfang udføres pæda
gogisk virksomhed af forskellig art. Det gælder naturligvis især de museer,
der har museumspædagoger i deres stab, men iøvrigt også andre. Talrige er
de forevisninger, der etableres i museerne overfor særlige kredse, byvan
dringer og foredrag af forskellig art, arrangementer sammen med A O F ,
F O F og andre institutioner. Ligeledes som bilag er anført de foranstaltnin
ger, som i 1972-73 har været afholdt på de kulturhistoriske museer. M u 
seerne kan opnå statstilskud til sådanne arrangementer, idet museumsloven
tilsiger 100 % refusion af udstillingsudgifterne, dog højst 10 °/o af det
pågældende museums statstilskud for samme år og højst 10.000 kr. Den
slags arrangementer foretages i vore dage også af folkebiblioteker og kunst
foreninger, og det må derfor siges at være bemærkelsesværdigt, at så mange
kulturhistoriske museer bidrager med disse tilbud til publikum.
Også museumsbygninger er moderniseret, og opstillinger er fornyet mang
foldige steder. Nye museumsbygninger er bl. a. opført i Vordingborg, Es
bjerg, Moesgård, Randers og Tønder, mens nybygninger overvejes andre
steder bl. a. i Haderslev. På Sønderborg Slot har slottets restaurering med
ført øget museumsplads, en tilsvarende restaurering er under overvejelse på
Koldinghus, hvor nogle nyopdukkede ideer forhåbentlig ikke beskærer mu
seets påtænkte udvidelsesmuligheder. I Helsingør er Karmeliterhuset over
ladt Helsingør Bymuseum til anvendelse for nye aktiviteter. De nye bygnin
ger stiller naturligvis krav om, og giver også muligheder for nyopstillinger.
Nyopstillingem e i Randers Museum og Moesgård betyder nye og moderne
principper i opstillingsarbejdet, og ikke mindst vil de nyligt gennemførte
nyopstillinger på Nationalmuseets 1. afdeling komme til at afspejle sig også i
landets lokalmuseer, hvor man allerede i en række tilfælde har forsøgt sig
med nye principper.
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A t den store aktivitet, som museerne har udfoldet efter museumslovens
vedtagelse også har medført større besøgstal, er naturligt. Her anføres tallene
for:
1960:

410.400

1961:

449.192

1962:

336.913
609.011

1971/72:

Det understreges, at disse besøgstal kun omfatter de kulturhistoriske museer
med lokalt begrænset område. H ertil kommer en lang række specialmuseer
af forskellig art rundt omkring i landet og desuden Nationalmuseets for
skellige afdelinger. Ingen af disse museer omfattes af disse betragtninger.
Hvis deres besøgstal medtages, mangedobles de ovennævnte tal.
De kulturhistoriske museer har i vore dage langt større indbyrdes kon
takt end tidligere. Det sker under drøftelserne på museernes årsmøde og
andre møder, og det sker hjemme i kommuner og regioner. Den nye kom
munale inddeling, som blev bragt i stand fra d. 1. april 1970, vil i de
kommende år utvivlsomt ændre museernes virke stærkt i fremtiden, for
håbentlig til det bedre. I de fleste af de nye amter er der indledt et sam
arbejde, ja stort set er det vel sket alle vegne med undtagelse af Køben
havns og Frederiksborg amter, hvor manglen af landsdelsmuseer gør sig
gældende. Der skal nemlig helst være et større museum med faguddannet
leder i området, som kan tage initiativ til at etablere det. Bedst er det,
når der er flere, så det hele ikke hviler på en enkelt, der dels tynges af det
alene og dels måske kommer til at præge det for stærkt. Samarbejdet er
levende i Storstrømsamtet, blandt de midtjyske og nordjyske amter, med
gensidige aftaler om specialer og tildels også fordeling af det forhånden
værende materiale. Foran er allerede nævnt de sønderjyske museer, hvor
arbejdsfordelingen først fandt sit naturlige leje.
A f stor betydning har også Dansk Kulturhistorisk Museumsforening været.
Dens fortjeneste er, at den i sin oprindelse samlede museerne til samvirke
om fælles interesser, bl. a. i forholdet mellem Nationalmuseet og de lokale
museer, til hvis emancipation foreningen har virket, ligesom den har med
virket til udviklingen af museernes gode forhold til det store centralmu
seum, således som det blev stillet i udsigt og givet tilsagn om på mødet i
Hjørring i 1956. Udover sine årsmøder begyndte foreningen i 50-erne at
samle kredse af museernes repræsentanter til studiekredsmøder. A f skelsæt
tende betydning blev oprettelsen af foreningens faste sekretariat og de
kurser, der sattes i værk, hvor deltagerne samledes i grupper om emner som
forhistorisk arkæologi, kirker, købstadsundersøgelser, udstillingsvirksomhed
etc., hvor en eller flere fagfolk samledes med amatører og studenter for i
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fællesskab at belære hinanden om emnets problemer. Det har været af
megen betydning for alle parter, amatører for deres virke på de museer de
kom fra, og for så vidt også som en slags omskoling for den fagligt uddan
nede samtidig med, at samværet har virket inspirerende. Noget tilsvarende
sker ved de arbejdsmøder, som foreningen har afholdt i de senere år, og som
i høj grad tjener til at tage emnerne op til ny debat. M an har fantaseret om
eventuelt at få oprettet en fast skoleundervisning i museumsvirksomhed,
som man fandt behov for, men som af forskellige grunde, bl. a. økonomiske,
ikke har kunnet realiseres, og som kurserne i hvert fald kan være forløbere
for.
Behovet for konservering har været et stadig tilbagevendende forhand
lingsemne. I mindre format har konservering været udført på mange mu
seer, og mange steder sker en ikke så helt ringe konservering, men faget er
fuldt af en masse problemer, og en rationel undersøgelse og videnskabeligt
underbyggede fremgangsmåder er nødvendige. Der er løbet meget vand i
stranden, siden konservator Rosenberg assisteret af Raklev og andre foretog
sine restaureringer på »laboratoriet« i lokalerne under oldskriftselskabets sal.
Nu taler man om Nationalmuseets »gamle« konserveringsanstalt i N y V e 
stergade, der for få år siden var splinterny og i øvrigt udfører et frem
ragende arbejde. Den nye for »recente«, d. v. s. ikke-jordfundne sager finder
man i Brede, hvor der bl. a. er specialafdelinger for tekstilkonservering og
for farvekonservering. På begge disse områder er der sket en rivende ud
vikling. M an behøver blot at tænke på, hvorledes man i dag har midler til at
konstatere farvelagene med deres dekorationer på det samme dekorationsfelt
tiderne igennem. M en heller ikke det er nok, og derfor har en af K ultur
ministeriet i 1965 nedsat kommission i 1968 barslet med en betænkning,
der foreslår en udvidelse af Nationalmuseets og Kunstmuseets konserverings
anstalter samt oprettelse under Kunstakademiets auspicier af en skole, hvis
formål skal være at udvikle elevernes kunstneriske og manuelle færdigheder
samt videnskabelige indsigt og tekniske kunnen, altsammen opbygget ved
undervisning i en lang række særfag. Arbejdet skal ligeledes omfatte papir
konservering, idet der i vore dage er et stærkt behov for konservering også
på arkiver og biblioteker. Det er naturligvis uvist, hvornår disse institutioner
kan realiseres, men det må meget håbes, at det kan ske, da der i høj grad er
brug for disse foranstaltninger, hvis vore nedarvede kulturværdier ikke skal
ødelægges.
Indtil videre må vi i hvert fald være glade for, at vi har Nationalmuseets
konserveringsvirksomhed,

Tøjhusmuseets

konserveringer,

de fremragende

malerikonserveringer på Kunstmuseet og Frederiksborgmuseet, og hvad der
i øvrigt er af konserveringsanstalter på de lokale museer. V i kan derfor
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også med tilfredshed konstatere, at Nordjyllands Amtsråd for 1973-74 har
bevilget 37.000 kr. til projektering af en fælles nordjysk konserveringsanstalt.
I 1967, da en revision af museumsloven nærmede sig, udarbejdede besty
relsen for Dansk Kulturhistorisk Museumsforening et forslag til en ny lov og
til en ministeriel bekendtgørelse i forbindelse med en sådan ny lov. Loven af
1958 havde haft en særdeles god virkning, meget nyt var skabt, og der måtte
være basis for at gå videre. Bestyrelsen tænkte sig, at staten fremtidig skulle
dække 50 pct. af museernes driftsudgifter op til 250.000 kr. og derefter med
faldende tilskudsrater for museer med højere driftsudgifter. Landsdelsmu
seernes særlige tilskud burde være 50.000 kr. med fremtidig prisregulering,
dog med forpligtelse til, at landsdelsmuseerne ansatte en museumspædagog.
F o r at sikre de små museer foresloges endvidere, at et museums statstilskud
mindst skulle være 10.000 kr. Forslaget blev livligt debatteret på årsmødet i
Frederikshavn i 1967, men vandt mødets tilslutning. Det afleveredes der
efter i december 1967 til kulturminister B odil Koch, som tog venligt mod
initiativet. Forslaget ville indgå i ministeriets drøftelser, men kunne muligvis
ikke følges. Det var netop det, der skete, og ikke nok med det; da loven
næste gang skulle revideres, evt. forlænges som hidtil, flyttede man end ikke
basisåret, der stadig er 1969-70. Da lovens princip netop var at følge de
stedlige tilskud op, et princip man fra statens side havde lagt så megen
vægt på, var det en alvorlig misere, at man på dette punkt simpelthen satte
loven ud af kraft. Det var også besynderligt, at det uden påtale ud over
museernes protest lod sig gøre. Hvad ville der ikke være sket, om det var en
af de sociale love, det havde drejet sig om, men det ville ingen politiker
naturligvis have fundet på. N u drejede det sig kun om noget så diffust som
kulturelle anliggender, og desuden havde museumsfolkene jo altid været så
flinke at forhandle med. Hvad det sidste angår erindrer jeg et møde i F o r
eningen af Danske Museumsmænd, hvor man drøftede den berømte betænk
ning nr. 517 og de krav, den stillede til museerne. Museumsfolkene stillede
sig ingenlunde uforstående over for betænkningens krav, men ville dog
gerne drøfte ét og andet, også fordi der var andre krav i museumsarbejdet,
som betænkningen ikke havde talt så meget om, hvorefter museerne fik læst
og påskrevet af Kulturministeriets departementschef for, at man ikke med
tilstrækkelig ildhu gik ind for den sidste parole. Det er udmærket med
sympati, men man skal som bekendt have noget at have den i.
N u skal det billigvis erkendes, at myndighederne var på det rene med,
at man ved at fastholde det gamle basisår stillede museerne i vanskelighe
der, og der er derfor fremskaffet en ny dispositionsbevilling på 250.000
kr., af hvilke de kulturhistoriske museer dog kun kan få gavn af de 200.000
kr., som da af Lokalmuseumstilsynet fordeles skønsmæssigt efter, hvor be-
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hovet er størst, men forholdet har i høj grad vanskeliggjort museernes for
handlinger med de lokale bevillingsmyndigheder, og museerne har derfor
måttet optage deres budgetter til revision. Det er navnlig gået ud over et
landsdelsmuseum, der ligger i en lille købstad og et lille amt, og der har
tilsyneladende ikke været fuld forståelse af, at man et sådant sted ikke kunne
forvente forøgede stedlige tilskud til erstatning for nedgang i statstilskuddene.
I de senere år har det været drøftet at beskæftige sig med de danske
museers struktur, og at man nok burde tilstræbe at få alle museer placeret
under samme lov. Det har ikke kunnet lade sig gøre tidligere, navnlig har
man fra kunstmuseernes side ikke været interesseret, men det synes nu at
være tilfældet, og for tiden arbejder en kommission på en gennemdrøftelse af de danske museers forhold, og det er (eller var) tanken i foråret
1974 at søge arbejdet færdiggjort, så at lovforslag v il kunne fremsættes i
folketingssamlingen 1974-75.
Resultatet af folketingsvalget den 4. december 1973 vil forhåbentlig ikke
vanskeliggøre en ny og forbedret museumslov. I den vil også indgå de
specialmuseer, som findes her i landet. De har ikke kunnet nyde godt af
den hidtidige museumslovgivning, med mindre de havde et regionalt virke
område, og det har kun meget få specialmuseer.
Der er her i landet 30-40 specialmuseer. De fleste er kommet til i dette
århundrede. Deres økonomiske stilling er yderst forskellig, men kun et en
kelt af dem, Frederiksborgmuseet, har virkelig gode forhold, og nogle af dem
er yderst slet stillede. Det vil føre for vidt at komme nærmere ind på disse
museer, men nogle enkelte skal nævnes. E t af de nyeste, Danmarks Tekni
ske Museum, beliggende i Helsingør, har fået nye, moderne bygninger, og
selv om museet har fået store tilskud mange steder fra, tynger byggelån i så
høj grad på økonomien, at museets arbejde er stærkt hæmmet, og det er
synd, for det er et meget værdifuldt museum med megen publikationsaktivi
tet og et meget stort besøgstal. Landbrugsmuseet flyttede for nogle år siden
til Gammel Estrup, men det har ikke m idler til at foretage opstillinger, og
det er derfor nærmest kommet fra asken i ilden. Marinens samlinger befinder
sig spredt på en række utilgængelige steder samt på et offentligt tilgængeligt
sted, Orlogsmuseet i N ikolaj K irke i København. Samlingerne, der er meget
righoldige og værdifulde, er statens ejendom, men endnu over 30 år efter
at den berømmelige modelsamling blev jaget ud af sine lokaler på Holm en
på grund af besættelsen, er samlingen hjemløs og kan kun i kraft af privat
offervilje og arbejdsindsats for en parts vedkommende ses i N ikolaj Kirke.
Det må erkendes, at det er af stor betydning, at museet i 1972 fik stats
anerkendelse som tilskudsberettiget kulturhistorisk museum, og det er lige
ledes bemærkelsesværdigt, at Orlogsmuseet ved imødekommenhed fra baron
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Niels Juel-Brockdorf i februar 1974 har overtaget brugsretten over Valde
mar Slot og dets indbo med det form ål i dette filialmuseum at belyse Niels
Juels indsats i flådens historie. Dette har kunnet lade sig gøre ved stor
imødekommenhed fra privat side og med støtte af Fyns amt og Svendborg
kommune, men hovedsamlingens forhold er jo ikke løst derved. De her
nævnte museer er kun anført som eksempler på de initiativer, som er ud
foldet fra privat side på mangfoldige steder. Overalt i landet er der arbejdet
med stor kraft på at forbedre museerne, også ved her og der i opstillinger
og særudstillinger at optage emner af social karakter og tage problemer op,
som det er naturligt i den problemfyldte verden, vi lever i. Museumsloven
af 1958 har sat fart i det arbejde, som det foregående slægtled har skabt,
men den trænger til snarest at blive afløst af en ny og bedre lov, der op
fylder de tilsagn, der i virkeligheden i forvejen er givet. V i har nok her i
landet økonomiske vanskeligheder, men alle er jo enige om, at det danske
samfund er et rigt samfund, og derfor har vi også råd til at løse denne
opgave, ja vi har faktisk aldeles ikke råd til at lade være.

E ft e r s k r ift

Siden forfatteren afleverede sit manuskript, er der indenfor museumsarbejdet
sket så meget, at museernes aktivitet er vokset væsentligt udover det anførte.
Ydermere er museumsudvalgets betænkning offentliggjort. Den er utvivlsomt
en skuffelse for mange, fordi adskillige af museerne kan regne med en for
ringelse af deres arbejdsvilkår, hvad de hverken fortjener eller med rimelig
hed har kunnet forvente. Det er da også karakteristisk, at de museumsfolk,
som i udvalget energisk har arbejdet for museernes interesser, kun anser
resultatet for mådeligt. H vis man fra kulturm inisteriel side med dybere ind
levelse i emnet, havde tilladt sig en indignation, som f.eks. på det sociale
område har ytret sig hos socialminister Eva Gredal, ville større fremtidssyner
inden for dette så vigtige kulturområde nok have nedfældet sig stærkere i
betænkningen, og resultatet være blevet bedre. Desuagtet må man håbe, at
loven bliver gennemført efter forslaget. Både i folketinget og i vide kredse i
befolkningen er der skepsis over for megen nymodens påhit. Det er derfor
naturligt at understrege, at det ikke her drejer sig om mere eller mindre tvivl
somme happenings, men om belysning af den kultur, vi har fået i arv, og
som vor fremtid skal hvile på. E t arbejde herfor må kunne støttes fra A til Z.
Gennemfør lovforslaget, men skab mulighed for, at de museer som ubilligt
angribes af det, kan hjælpes i deres nationale og kulturelle arbejde.
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Kulturhistoriske udstillinger 1972-73
D ra g ø r M u se u m

Produktion

Varighed

Før og Nu. Fotos

egen

5 måneder

Marinemaleren Chr. Mølsted

do.

5 dage

egen

3 uger

Århus

11 dage

M ø n s M useum

Fra tranlampe til neonrør
K øg e M useum

Gotherkongen D idrik

Kunstforening
Regionplanlægning

Regionsplankontoret

10 dage

Byfornyelse i provinsbyerne

DAL

2 uger

Oldtidsveje

egen

9 dage

Dukker

do.

6 uger

R o s k ild e M u s e u m

Juletræspyntens historie

egen

Nyerhvervelser, 2 udstillinger

do.

N i gamle dukker flytter ind
på Roskilde Museum

do.

2 måneder

Fastelavn

do.

4 uger

Påske

do.

3 uger

Gravfund fra Algade 4

do.

1 måned

Pengeopbevaringsmidler

do.

2 måneder

Roskildemotiver i brugsgenstande

do.

3 måneder

do.

ca. 2 måneder

Holbæk og

6 uger

Gamle potterier som inventar
fra hedegårde
M u s e e t f o r H o lb æ k o g O m e g n

Kirker og Kirkekunst i Holbæk

Roskilde Museum
Jul i gamle dage

do.

5 uger

Legetøj
Den gamle papir- og boghandlers

do.

5 uger

juleudstilling for børnene

do.

5 uger

Bryllup og blomster

egen

5 dage

Metaller og blomster

do.

6 dage

Lervarer fra C. V. Hansen
Juletræ i Helligåndshuset

do.
do.

8 dage
10 dage

Juletræ i Boderne

Malerinden

10 dage

N æ s tv e d M u s e u m

Tulle Emborg
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B o r n h o lm s M u s e u m

Produktion

Varighed

Jul og legetøj

egen

6 uger

do.

1 dag

egen

9 dage

(også vist i Nakskov)

do.

9 uger

Udgravningerne i Vejleby

do.

4 uger

Fliser fra Holland

Vandreudst.

Bornholms Museum viser ting
og sager fra Søfartssamlingen
L o lla n d - F a ls t e r s S tifts m u s e u m

Tiden no’en af os ka’ huske
(Denne udstilling har været vist som
vandreudstilling i Nakskov,
Våbensted, Holeby og Rødbyhavn)
Lolland-Falster fotograferet
af Johan Henrik Piepgrass

Hollandske
Ambassade
Fajance og messing fra Holland

egen

5 uger

Folkekunst fra Peru

vandreudst.

5 uger

Nationalmuseet
W ille m o e s g a a r d e n s M in d e s t u e r

Jul og blomster i museet

egen

10 dage

O dense B y s M u s e e r

Kirke- og borgbyggeri i Valdemarstiden. Hvideslægten og dens værker.

Kalundborg Museum ca. 7 uger

Nonnebakken, Odenses
forsvundne vikingeborg

egen

Jacob A. Riis, en avisreporters

Antikvariske

fotografier fra New Yorks slum.

Samling, Ribe,

17 uger
ca. 7 uger

og Kunst
industrimuseet
Ler ta’r form

egen

7 uger

Arkæologiske udgravninger i 1972
N y Guinea - Hvad sker der?

do.
Forhistorisk

12 uger
ca. 7 uger

Museum, Moesgård
Plantefarvning

Vævelærer
Ingeborg Mule
Henningsen

4 uger
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S v e n d b o rg A m ts M u s e u m

Produktion

Varighed

1 måned

Billeder fra Møllegades historie
Middelalderfund fra samlingerne i

Odense

Svendborg Amts Museum

Universitet

Middelalderfund fra samlingerne i
Svendborg Amts Museum

do.

1
i Hver en uge.
l Udstillinger vist
f ude i byen

J

A a b e n ra a M u se u m

Gækkebreve fremstillet af skolebørn

egen

ca. 5 uger

Fotos af Niels J. Madsen, Aabenraa

do.

5 dage

Gamle kobberstik i faksimile

do.

2 uger

Modelskibe

do.

ca. 5 uger

Genstande fra U-landene

do.

ca. 2 uger

do.

ca. 7 uger

Hollandske fliser

Vandreudst.

1 måned

Bygningsbevarelse

Fondet til bevarelse

1 måned

Dragter og håndarbejder
fra Aabenraa-egnen
T øn d er M useum

af gamle huse
i Tønder
Bogudstilling

Foreningen for

1 måned

Boghåndværk
H a d e r s le v A m t s M u s e u m

Danmarks ældste redskaber
Indien-udstilling

egen

4 måneder

Vandreudstilling,

5 uger

Nationalmuseet
M u s e e t p å S ø n d e r b o r g S lo t

Sønderjyske kulturgrænser
Surdejgsmærker

egen

4 måneder

do.

1 måned

Sønderjyske kostforhold

do.

nogle dage
under kongres

Deltagelse i to udstillinger på Idrætshøjskolen (sport) og Moesgård (Middelalderkeramik).
D e n a n t ik v a r is k e s a m lin g i R ib e

Fund og gaver

egen

ca. 8 uger

Ribes lyksaligheder

do.

ca. 8 uger

Jacob A. Riis, en avisreporters

Museet i samarbejde
med

fotografier fra New Yorks slum
o. 1890.
Det musselmalede stel

Kunstindustrimuseet 4 måneder
egen
mindst 1 år
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Produktion

Varighed

do.

mindst V2 år

do.

mindst V2 år

et kæmpepuslespil
De kære små
E s b je r g M u s e u m

Montreudstillinger i Specialarbejderskolen i Esbjerg, Varde Banks Esbjergafdeling, Krone Apoteket og Esbjerg Rådhus.
F r e d e r ic ia M u s e u m

Ting af ler

egen

2 uger

Glas

do.

3 uger

Norske stavkirker

Foreningen Norden

3 uger

Varde før og nu

egen

2 uger

Varde sølv

do.

2 uger

Borgene langs Varde Å

egen

V2

Hollandske fliser

vandreudst.

3 uger

Folkelige broderier

Foreningen

1 uge

M u se e t fo r V a rd e B y og O m egn

år

Danmarks folkelige
broderier
S k je rn M u s e u m

Fotos: Konfirmandhold 1908-1931

Pastor Andersen,

oplysning mangler

Skjern
Ø lg o d M u s e u m

Ukendte fotografier fra Ølgod og

egen

hver:
2 måneder

Omegn; 3 forsk. udst.
M u s e e t p å K o ld in g h u s

Hollandske fliser

vandreudst.

1 måned

Tinsoldater og slagpanoramaer

Museet i forb. m.

1 måned

foreningen
»Chakoten«
Restaureringsprojekter for

egen

Koldinghus
Nyerhvervelser

do.

F o r h is t o r is k M u s e u m , M o e s g å r d

Persien

vandreudst.
Nationalmuseet

1 måned

Museerne i forventningens tegn

Potter og kander
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Produktion

Varighed

Mogens Bencard

varighed ikke oplyst

og Else Roesdahl,
henh. Københavns
og Århus
Universitet
Thailand

egen

K u lt u r h is t o r is k M u s e u m , R a n d e r s

Huenakker og navneklude

egen

4 måneder

Proteststrejken 1922

do.

3 Vi måned

DASF

DASF

1 måned

Folkekunst fra Peru

vandreudst.

2 måneder

Nationalmuseet
Randers Roklub 75 år

egen

4 måneder

Vore bedsteforældres tid

vandreudst.

ca. 4 måneder

Nationalmuseet
Danefæ fra Randersegnen

egen

2Vi måned

Museum i 100 år

do.

3 Vi måned

Firma Falbe-Hansen 100 år

tildels egen

4 uger

Jacob A. Riis

vandreudst.

3 uger

Folkekunst fra Armenien

egen

1 måned

Kulturcentre i Europa

Folkebiblioteket

4 uger

i Århus
Kinesiske gnubbebilleder

Kirsten og Peter

6 uger

Crabb i samarbejde
med museet
Dumitra - en landsby i Rumænien

arkitektstuderende

Vi år

i Århus
Snitarbejde fra brugsting fra

egen

mindst 7 måneder

do.

1 måned, derefter på

1700- og lS00-tallet
Lægekunst og folkemedicin

omegnens skoler
Photographiens første århundrede

do.

2 måneder, derefter
omordnet til
skolevandreudstilling

V ib o r g S tifts m u s e u m

Både fra Slettestrand

Fot. Ulfert

2 uger

Kattenstein
Viborg Am t 1971
V i hygger os i smug
Leg med gamle ting

35

Fortid og nutid

Fot. Johan Piepgrass 2 uger
egen
4 måneder
do.
5 måneder

Knud Klem
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Produktion

Varighed

Børn

egen

sommeren 1972

Neuruppiner-tryk

do.

do.

Landboforeningernes

do.

4 dage

Frøstrup og H. P. Hansen

do.

sept. 1972

Grebet om tingene

sept. 1972

Jacob A. Riis

do.
vandreudst.

Gemme, stille, lægge, putte

egen

Kloge folk

do.

1972-1973
april 1973

100-års jubilæum

april 1973

- sept. 1974
A a lb o r g H is t o r is k e M u s e u m

Grønland i fokus

vandreudst.

6 uger

Nationalmuseet
Minitextiler

Stoftrykker- og

6 uger

Væverlauget,
i København
Gryler

Asger Dragsholt

3 uger

og museet
L e m v ig o g O m e g n s M u s e u m

Jul

egen

3 uger

Ministeriet for

3 uger

H o ls t e b r o M u s e u m

Fredning af fortidsminder

kulturelle
anliggender
Rydhave-depotet

egen

2 måneder

Andet kulturformidlende arbejde
S ø n d e r b o r g S lo t

Koncerter i slotsgården af blæsere fra Sønderjyllands symfoniorkester.
Værtskab i forbindelse med 19. nordiske etnolog- og folkemindeforskerkongres.
Foredrag i Ungdoms-, pensionist- og andre foreninger.
D e n A n t ik v a r is k e S a m lin g i R ib e

Siden 1969 hver vinter 2 ugentlige dukketeaterforestillinger.
K o ld in g h u s

Foredragsrække på slottet i samarbejde med Vejle Amts historiske samfund og
selskabet »Koldinghusmuseets Venner«, ca. 60 hver gang.
Foredragsrække i det nærmere og fjerne opland.
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F o r h is t o r is k M u s e u m M o e s g å r d

»Darpana - gæstespil«. Besøg af indisk skyggespil-trup.
9 foredrag og 2 sommerture arrangeret for Jysk Arkæologisk Selskab.
10 foredragsaftener arrangeret af Folkeuniversitetet, 4 om Indiens kultur, 6 om
dansk arkæologi i dag.
Høstfest. September 1972.
3 koncerter arrangeret af århusianske musiksammenslutninger.
K u lt u r h is t o r is k M u s e u m , R a n d e r s

Stillet lokaler til rådighed for koncerter, filmforevisninger i diverse foreninger.
Børnearrangementer i forb. m. Børnebiblioteket.
V ib o r g S tifts m u s e u m

»Det indre Teater«, forestillingen S T R U M .
L e m v ig M u s e u m

Deltog sammen med bibliotek og børneinstitutioner i »Aktiv børneuge«, 21.—27.
august 1972.
S k iv e M u s e u m

Kammerkoncert 7/3 73 (udgifter deltes mellem Kulturministeriet og Skive kom
mune.).
B angsbom useet

Aftenfest med spillemandsorkester og folkedansere.
Sang- og musikaften med Års Pigekor (led i »Vendsyssel Festival«).
9 foredragsaftener over emnet: »Vor by - vor egn«, sammen med F O F .
Museet har været rammen om 5 foreningssammenkomster med kulturhistoriske
foredrag.
V e n d s y s s e l h is to r is k e M u s e u m

Bøllescenen (dukketeater) 19. og 20. august 72.

Kunstudstillinger
H e ls in g ø r B y m u s e u m

Allan Schmidt
Ib Geertsen
Carl Henning Petersen
og Else A lfelt
Preben Hornung

Produceret af
kunstnerne i
forbindelse med
museet.

3 uger
3 uger
3 uger
3 uger

R o s k ild e M u s e u m

J. F. Willumsens konkurrenceskitser
til Chr. I X ’s gravmæle.
35*

dec. 1972
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M u s e e t f o r H o lb æ k o g O m e g n

Beate Neergaard

april 1972

Claus Bojesen og Stig Weye Hansen

maj 1972

Eva Andersen

juni 1972

Carl Beier

juli 1972

K arl Johan Langelo

okt. 1972

Preben Køje Nielsen

nov. 1972

Ellen Margrethe Jensen

jan. 1973

Karen Jensen

jan.-feb. 1973

Poul Lillesøe

feb. 1973

Jens Peter Helge Hansen

marts 1973

N æ s tv e d M u s e u m

K. Hansen Reistrup

1 måned

Cavila og Grimstrup

7 dage

B o r n h o lm s M u s e u m

Decembristerne

1 uge

A a b e n ra a M u se u m

Johs P. Ebbesen

1 måned

Axel Bentsen, J. Søndergaard og Øllgaard
W illi Birckner

1 måned
2 uger

Dansk 1900-tals kunst

1 uge

H idi Guthmann og Aage Birck

2 uger

Teddy Sørensen

10 dage

Poul Sørensen

2 uger

Tøn der M useum

P. H.-udstilling

marts 1973

H a d e r s le v A m t s m u s e u m

C. E. Falbe Hansen

2 uger

Henrik Soelmark og Marie Sohi

2 uger

Jens Nielsen

2 uger

Kamma Svensson

2 uger

D e n a n t ik v a r is k e S a m lin g i R ib e

Jørgen Borg og Marie Tranberg

9 uger
3 uger

Rosenstand

7 uger

Hans Nissen Aalling

M u seet fo r V a rd e og O m egn

Moderne kunstnere
Fransk romansk kunst

3 uger
3 uger
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Lyngbo-tegninger

4 uger

»Trykkerbanden«

2 uger

H. Nissen Aalling

4 uger

K u lt u r h is t o r is k M u s e u m , R a n d e r s

Engelske børnemalerier

3 uger

Børnemalerier af Randers-børn (udført på museet
i efterårsferien)

3 uger

Børnekunst fra Estland og Den russiske Republik
(vandreudstilling. Russiske Ambassade)

6 uger

V ib o r g S tifts m u s e u m

Dea Trier Mørchs grafik

3 måneder

Dansk brugskunst og design
(museet sammen med andre institutioner)

14 dage

Henri Clausen

nov. 1972

Edith Ludvigsen

dec. 1972

F u r M useum

Chr. Dalsgaard

3 uger

S k iv e M u s e u m

Niels Bjerre

4 uger

Damgaard-Henriksen

2 uger

Kunsthåndværk

11 dage

Gruppen »Sæhrrimner«

3 uger

Christen Dalsgaard

6 uger

Malersammenslutningen »Spiren«

2 uger

Ole Askgaard og Karin Vincze

2 uger

Mølgaard Andersen
Preben Hornung og Carl Henning Pedersen

2 uger
2 uger

Henri Clausen

7 uger

5 nordjyder i Skive

1 måned

Erik Friberg

2 uger

Lilly K . Silicum

2 uger

A f disse 13 udstillinger var ni produceret af Skive kunstforening, to af Skive
Museum, den ene dog i samarbejde med Skovgaardsmuseet, én af Randers
Kunstmuseum og Esbjerg Kunstforening samt én af kunstforeningen i Køben
havn.
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E t n o lo g ie n s s t illin g i D a n m a r k h a r t id lig e r e væ ret b e h a n d le t i F o r t i d
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a fg ræ n s e
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Birgitte Rørbye, D a n s k F o lk e m in d e s a m lin g , en v u r d e r in g a f fa g e ts
p la c e r in g i dag. F o r f a t t e r e n g å r s p e c ie lt in d f o r at e tn o lo g e n d e lta g e r
i s å k a ld t p r o je k tr e tte t fo r s k n in g , h v o r v e d h a n

k a n p å v ir k e d en k u l

t u r p o lit is k e d e b a t o g u d v ik lin g . D e t v il væ re f a r lig t f o r e tn o lo g ie n ,
h v is m a n i f o r h ø j g r a d læ g g e r væ gt p å fa g e ts t e o r i o g s a m tid ig ser
m e d u v ilje p å d e n p o p u læ re f o r m id lin g .

Den 7. maj 1971 holdt Bjarne Stoklund en forelæsning i forbindelse med
overtagelsen af professoratet i materiel folkekultur, det fag som få måne
der efter kom til at hedde europæisk etnologi. Forelæsningen er trykt i F o r
tid og Nutid, bind X X I V , hefte 6, 1972, s. 659-670. »Europæisk etnologi
mellem Skylla og Charybdis« er titlen. H er beskriver Stoklund den store
fare, der truer etnologien, som Skylla og Charybdis i sin tid truede Odys
seus på hans sejlads mod Thrinakria. Skal etnologen give efter for den utro
lige stofmængde, som hans fag omfatter og vælge at specialisere sig i et en
kelt emne? E lle r skal han i stedet indordne sig under samfundsvidenska
berne? Begge muligheder betyder en trussel mod etnologien som videnskab
og som fag. I det første tilfælde opstår et nyt - begrænset - fag, og i det
sidste opsluges etnologien af samfundsvidenskaberne.
Spørgsmålet er im idlertid - for at blive i billedet - om de faglige far
vandsudsigter virkelig er så sorte. E t nyorienteret fag præges ofte af van
skeligheder fordi studieplan, eksamensregler, emner, metoder og synspunk
ter er interessante på idéplanet, men endnu ugennemprøvede eller ikke til
strækkeligt bearbejdede. Der mangler fyldestgørende arbejdsmateriale såvel
inden for forskningen som undervisningen, og mange af fagets egne idéer
bringes til udførelse af andre grupper med større arbejdskapacitet og/eller
bedre økonomisk baggrund.
Det er im idlertid nok værd at overveje, om denne bekymring for den
udprægede specialisering og det meget nære tværvidenskabelige samarbejde
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ikke er noget overdrevet og snarere skyldes overgangsvanskeligheder af
tidsbegrænset varighed.
Inden for folkemindevidenskaben kommer det modsatte synspunkt til orde
i indledningen til Iøm P iø ’s 2. forøgede udgave af »Folkem inder og tradi
tionsforskning«, som udkom i 1971: »Først når man har tænkt et så snævert
afgrænset fag som folkemindeforskningen ind i en større faglig sammenhæng,
kan man med held beskæftige sig med detaljerne.«
Disse manende ord kan for så vidt godt stå som et motto for den
målsætningsdiskussion, som i øjeblikket føres inden for kulturvidenskaberne.
Antropologi (social- eller kultur-), etnografi, folkemindevidenskab, folkloristik, folkelivsforskning, kulturvidenskab, materiel folkekultur og traditions
forskning er nogle af de betegnelser, som man oftest ser brugt her i Norden,
men hvad de egentlig står for, og hvad man ønsker, de skal stå for, er kun
alt for uklart.
Etnologen interesserer sig for mennesket, sådan som det lever i sin kul
tur i samvær med andre mennesker. Det er i og for sig ikke så afgørende,
om studierne foretages blandt buskmændene i A frika, zigøjneme på A m a
ger eller blandt arbejderbefolkningen i Kiruna. Fælles for dem alle er, at
disse mennesker på den ene eller den anden måde udgør en gruppe med
en åndelig og materiel kultur, som betyder noget for dem, og som den
etnologiske forsker kan beskrive og forklare i et forsøg på - ud fra et en
kelt område - at redegøre for vigtige kulturelle forhold. Etnologien er såle
des både en historisk og en social videnskab.
I Danmark foregår den etnologiske forskning især inden for tre fagområ
der, mere på grund af forskellige historiske tilfældigheder end fordi der er
tale om omhyggelige videnskabelige overvejelser. Først og fremmest skelner
man mellem studiet af de europæiske og de ikke europæiske folk. Stu
diet af de primitive folk, som de også blev kaldt en overgang, kaldes etno
grafi. Im idlertid blev forskningen af de mere hjemlige forhold opdelt yder
ligere, således at der opstod to fag: materiel folkekultur og folkem indevi
denskab. I denne fagopdeling skelnes der mellem forskningen af den ma
terielle og den åndelige kultur - mellem genstande og forestillinger. Der er
altså i princippet én uddannelse, hvis man vil studere bageredskaber og bagemetoder, og en anden hvis man interesserer sig for forestillingerne om de
kors, nogle ridsede i brødet, før det blev bagt.
Betegnelserne materiel folkekultur og folkemindevidenskab er forældede,
og den første er da også som nævnt forsvundet i 1971, hvor universitets
faget materiel folkekultur skiftede navn til europæisk etnologi, et navne
skifte som også i høj grad står for en ændring i fagets hele målsætning.
Folkeminde-begrebet bruges im idlertid stadig, og indgår således også i
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Dansk Folkemindesamling, Institut for folkemindevidenskab og Foreningen
Danmarks Folkem inder. Begrebet er i virkeligheden selv et slags folke
minde, nemlig et minde om den gang - især i sidste halvdel af 1800-tallet
og begyndelsen af vort århundrede -

hvor man interesserede sig for at

kunne beskrive og rekonstruere den fortidige åndelige kultur, som var gået
tabt og nu kun levede som fossiler især hos de gamle blandt almuen. Det
er vigtigt at kende til denne tankegang, fordi vi ellers mange gange kom
mer til at vurdere de gamle kilder forkert. M an ønskede ikke at beskrive
og forklare, hvordan disse gamle mennesker levede, og hvad deres fortæl
linger og sange, deres festskikke og deres forestillinger betød for dem. Det,
man ville have, var vidnesbyrd om de mennesker, som vi ikke lærer at
kende gennem historiebøgernes første kapitler, der er præget af kun alt for
korte notitser om en konges navn, en dødsdag og berømte slag. Folkem inde
forskningen var i sin klassiske periode i slutningen af 1800-tallet en ar
kæologisk forskning af en forsvundet åndelig kultur.
N år folkemindeforskeren eller som han nu oftest kaldes folkloristen, i dag
indsamler og bearbejder materiale, arbejder han som etnolog med særligt
ekspertiseområde inden for folkedigtning, folkeskik og folkeovertro, idet
han gennem et studium af disse specielle områder i sidste ende forsøger at
beskrive mere alment, hvordan mennesket lever i sin kultur.
Bjarne Stoklund har i 1969 givet udtryk for den samme idé, men her
med udgangspunkt i en særviden om de materielle genstande: »for etnolo
gen er bondegårdsforskningen ikke blot et mål i sig selv, men også et mid
del. Bag det specialiserede studium af husene ligger altid ønsket om at nå
frem til en dybere forståelse af kulturens væsen og veje.«1
M en hvorfor nu denne store terminologiske interesse og disse forsøg på
at sprænge nogle rammer?
Dette spørgsmål mener jeg kun kan besvares ud fra en vurdering af
nogle af de mere generelle forhold i den videnskabelige situation i dag.

Troen på det rationelle
I dette århundrede har forskningen inden for de tekniske og naturviden
skabelige fag været dominerende og har udmærket sig ved en lang række
opfindelser og fremragende resultater. Den rationalistiske tankegang, som
er grundlaget for denne forskning, har hermed kunnet fejre store triumfer,
og efterhånden er den logiske indstilling blevet central også inden for an
dre områder, f. eks. de samfundsvidenskabelige fag, arkitekturen, by- og egns
planlægningen.
Provokerende kan det siges, at troen på det rationelle i dag er en funda-
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mental overbevisning for størstedelen af den danske befolkning. Denne
holdning har betydet, at mange af de humanistiske videnskaber - herun
der bl.a. etnologien - har måttet tage deres forskning op til fornyet over
vejelse. E r der f.eks. nogen grund til at studere digte? eller krigen 1864?
eller juleskikke før og nu? Disse spørgsmål kan naturligvis besvares enkelt
vis, men de kan -

og må - også tænkes ind i en større sammenhæng,

hvis der skal være tale om en afklaring af problemerne.
Vores viden om det moderne samfund er på mange måder diffus. En
række detaljer er undersøgt gennemgribende, andre mere spredt, medens me
get stadig ligger upåagtet hen. Det er på grundlag af denne diffuse viden
vi planlægger, og resultatet må derfor blive noget kaotisk. Hvad der im id
lertid i særlig grad kan forurolige én er, at det ofte er netop inden for de
felter, hvor den tekniske kultur er nået længst, at de helt store problemer
opstår.
Atomforskningen har ført truslen om udslettelse eller ødelæggelse af fun
damentale livsfunktioner med sig, masseproduktionen har aktualiseret for
ureningsfaren, massekommunikationen understøtter en ensretning og unifor
mering af mennesket, rationaliseringen inden for arbejds- og fritidslivet
bevirker manglende trivsel i befolkningen, og man kunne nævne mange
andre eksempler.
Det har vist sig, at teknikken nok kan forfines og udbedres, men at
det velfærdssamfund, som man håbede ville blive resultatet, lader vente
på sig. I stedet er der fremkommet en række mangler og vanskeligheder,
som ikke kunne forudses. M an må altså erkende, at også den tekniske
arbejdsform er for snæver, fordi den i sine beregninger kun kan medtage
det, der kan afgrænses og defineres, men at de menneskelige holdninger og
vilkår alligevel stadig får en virkelig afgørende indflydelse på resultaterne.
En humanistisk videnskab som etnologi gør altså ikke bare krav på at
behandle et kuriøst eller interessant arbejdsområde, hvis udforskning nu
engang nødvendiggør en omfattende uddannelse. Tværtimod mener jeg, at
et fag af denne art udgør et supplerende alternativ til naturvidenskaberne,
og at de tekniske fag kun kan leve op til den ideelle fordring: at have
en funktion i og for samfundet, gennem et samarbejde med den humanisti
ske forskning.

Etnologisk forskning
Det centrale i en videnskab er de emner, der behandles og den måde, de
behandles på. Der sker naturligvis hele tiden interesseforskydninger, og de
er sket særlig hastigt i de sidste år.
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Det er ofte sådan, at en nyvurdering tidligst vil vise sig inden for tids
skriftsektoren, idet artikelformen giver forskeren mulighed for at fremlægge
sine overvejelser og resultater på et tidligere tidspunkt og med en mere
overkommelig arbejdsindsats end den store videnskabelige afhandling kræ
ver.
Det gælder da også for mange etnologiske tidsskrifter, at de netop i disse
år helt erstattes af nye eller omlægges.
Fra 1971 udkommer »Tradition« i Norge. Dets formål er i særlig grad
at medvirke til et fornyet indsamlingsarbejde efter metoder, som giver mu
lighed for funktionelle undersøgelser.
I Danmark er det rent folkloristiske skrift: »Folkeminder« ophørt, men
fra 1972 udsender Foreningen Danmarks Folkem inder i stedet et etnolo
gisk årsskrift »Folk og Kultur«, som har sat sig den opgave »at præsentere
noget af det, vi mener er karakteristisk for dansk etnologisk-folkloristisk
forskning, som den drives idag. Denne forskning er en del af videnskaben
om mennesket som kultur- og samfundsvæsen. Det er etnologernes og folklororistemes opgave at studere kulturen i dens mange forskellige variatio
ner og at søge at forklare, hvorfor mennesker har den og den kultur. Fo r
at tolke de mange enkelte kulturtræk, som møder os i dagligdagen, må vi
både sætte dem ind i en historisk sammenhæng og se dem i et samfunds
mæssigt perspektiv.«
I Sverige udarbejdes Nordiska Museets årsskrift »Fataburen« nu som tema
numre. Artiklerne i Fataburen handlede tidligere i meget høj grad om mu
seumsgenstande, men i de sidste år har det været alment etnologiske em
ner, f. eks. om ægteskab i 1969, forurening i 1970, børneetnologi i 1971,
og Nordiska Museet i 1972. Temastoffet præger også det nordiske tidsskrift
»Nord Nytt«. I de seneste år har der været udsendt flere temanumre f. eks.
om trivialstof (1970:6), børnefolklore (1971:1), økologi (1971:2 og 3) og
Sydeuropa (1972:2).
Inden for etnologien har der været en stigende tilbøjelighed til at inter
essere sig for aktuelle forhold. Ikke nødvendigvis fordi man mente, at det
historiske stof er uinteressant, men snarere fordi man havde vanskeligheder
med at fremskaffe kilder af passende kvantitet og kvalitet. Det er ikke læn
gere en undersøgelse af løsrevne kulturelementer, som har interesse, men et
bredt anlagt studium af den sammenhæng, hvoraf elementet er en del. Man
vil ikke bare registrere pilespidser, fejekoste og børneremser; man vil også
vide noget om, hvad de har været brugt til, hvad man syntes om dem, etc.
Forskeren vil både beskrive og forklare, og dette er ikke muligt, hvis man
ikke redegør for den funktionelle sammenhæng.
Etnologiske lokalundersøgelser har længe været et vigtigt forskningsom-
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råde for de, som studerer ikke-europæiske folk, det vil sige etnograferne.
M en det er først indenfor de allersidste år, at man bevidst er begyndt at
dyrke »hjemlig etnografi«.2
Etnologen Göran Rosander har i en forskningsrapport redegjort for, hvor
dan denne udvikling gør sig gældende i Sverige. Den er trykt i Svenska
Landsmål och Svenskt F o lk liv

1970 (294) s. 89-99: Den utan tvekan

mest framträdande tendensen är den glidning mot socialantropologisk me
todik, som fram för allt kännetecknar en falang yngre etnologer i Stock
holm. De har dock på intet sätt någon dogmatisk inställning utan ser so
cialantropologisk metodik som en metod bland många. Ett par är elever
till professor Barth i Bergen; inom landet har undervisningen i socialan
tropologi hittills varit rudimentär. Det kan här kortfattat inskjutas, att denna
vetenskap genom täta intervjues, observation genom deltagande samt stän
dig omformulering av sina beskrivningskategorier v ill nå normsystemen och
värdeuppfattningarna i ett lokalsamhälle.
I lokalundersøgelsen bestemmes studiefeltet primært geografisk ved at
man vælger et afgrænset område, en landsby, et sogn, en bydel eller lig
nende. Alene det at bestemme, hvad et lokalområde er, kan give anledning
til mange overvejelser og teoretiske diskussioner. M en ved at begrænse
området bliver det muligt at gå mere i dybden, og i stedet for en statistisk
model fremkommer der en mere nuanceret beskrivelse af en række kon
krete forhold. Denne redegørelse vil oftest medføre, at man bliver opmærk
som på en række gode og dårlige vilkår inden for lokalsamfundet, og un
dersøgelsen kan på denne måde blive et vigtigt kulturpolitisk dokument. E t
nologerne har mulighed for at komme til at spille en langt større rolle
i den kulturpolitiske debat i fremtiden, ikke bare inden for lokalundersø
gelserne, men også inden for de mange andre arbejdsområder, som de
beskæftiger sig med.

Som

etnolog går man meget tæt på de enkelte

mennesker. V i kan på denne måde virkelig fremlægge oplysninger, som byg
ger på en konkret viden. Vores udsagn får derfor en ganske særlig vægt,
selv om der kun sjældent er tale om mere generelle resultater. Den »an
vendte etnologi« praktiseres endnu kun ret sjældent, men det moderne sam
funds behov giver de allerbedste betingelser for en videre udvikling af dette
område.
Etnologerne imødekommer gennem den projektrettede forskning til en vis
grad samfundets krav om en aktiv forskning ved at acceptere, at en priori
tering og tilrettelæggelse er nødvendig. Om det så skal være etnologerne
selv, eller det skal være samfundet, der skal formulere arbejdsopgaverne det er et politisk spørgsmål. I mange tilfælde v il det være praktisk, at man
fra officiel side kan stille spørgsmål til etnologerne. Dette var f. eks. tilfæl-

556

B ir g it t e R ø r b y e

det i Lund, hvor kommunen ønskede at få undersøgt problemerne omkring
anlægningen af en ny lufthavn i området. Og man kan forestille sig mange
lignende opgaver netop i forbindelse med forskellige planlæggende arbejder,
som primært bygger på f. eks. politiske, økonomiske eller sundhedsmæssige
overvejelser. H er kan en negativ indstilling hos de implicerede komme til
at udgøre en alvorlig hindring for arbejdets eller forordningens gennemfø
relse, og mange gange kunne denne reaktion være undgået, hvis de beslut
tende myndigheder havde kendt til den på et tidligere tidspunkt, så den
kunne være indgået i de mere indledende beslutninger.
I og med at de etnologiske studieområder er meget omfattende, udelukkes
det, at den enkelte forsker kan arbejde dybtgående og tilfredsstillende
inden for dem alle. Fordelene ved den projektrettede forskning er mange.
Projektet giver mulighed for at fordybe sig en tid i et vist emne og mulig
hed for samarbejde med fagfæller, der har en anden specialviden. Im id
lertid stiller den projektrettede forskning samtidig større krav til planlægnin
gen: materialefremskaffelsen, -bearbejdelsen og -fremlæggelsen, og dermed og især - til effektive metoder.
Det er i sammenhæng med ønsket om at arbejde i projekter, at den
meget levende interesse for etnologiske teorier og arbejdsmetoder skal ses.
I flere tilfælde er de udsprunget af strømninger og opfindelser i naturvi
denskaberne. M an kunne fra midten af 1950-erne anvende båndoptageren
i sit indsamlingsarbejde, og dette betød en hel omvæltning. Det blev ikke
længere notater og referater, hvis nøjagtighed mange gange måtte betvivles,
men direkte lydgengivelse af samtaler og situationer. Tilfredsheden er ikke
helt så entusiastisk i dag, hvor båndoptageren er blevet et almindeligt tek
nisk hjælpemiddel. M an er blevet opmærksom på nye problemer som lyd
teknisk kvalitet, båndets holdbarhed, den vanskelige gengivelse af samtaler,
hvor flere taler på én gang, dårlige spørgsmål fra intervieweren etc. Fo r
at eliminere de nye fejlkilder er indsamlingsteknik og -teori blevet et nyt
væsentligt etnologisk forskningsområde. Fo r alle de moderne teorier gælder
det, at de forudsætter feltarbejde. Museumsopstillinger efter typologiske
principper eller spredningslinier er ikke almindelige på museer, som gerne
vil være up to date. H er møder vi opstillinger, hvor genstandenes sammen
hæng er mindst lige så vigtig som den bevarede genstand. Den funktionali
stiske opfattelse, der blev præsenteret af en forsker som M alinow ski, er ved
at slå igennem nu, hvor andre teoretiske idéer er ved at vinde indpas.3
Økologi er blevet et modebegreb. Det opstod inden for biologien, hvor
man var interesseret i at belyse, om et bestemt samfund var i balance.
På en eng vil der være en vis mængde organismer, som fungerer i samar
bejde og konkurrence med hinanden. De opdyrkede arealer, som Dan-
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mark består af i dag, er områder, hvor den økologiske balance er forryk
ket og kun kan opretholdes ved landmandens bestandige indgriben. N år
haveejeren fører en ofte håbløs kamp mod mælkebøtter og andet ukrudt,
er også dette et udtryk for haveejerens ønske om at modarbejde den øko
logiske balance. Inden for den etnologiske økologi er det samarbejdet og
konkurrencen mellem grupper af mennesker, som udgør arbejdsområdet, og
der er, specielt i tidsskriftet N ord Nytt, men også i enkelte bøger fremlagt
resultater fra undersøgelser af befolkningsgrupper, som er kommet i konflikt
med den økologiske balance - en konflikt, som giver sig udtryk i f. eks.
fraflytninger, arbejdsomlægninger og lavkonjunkturer.
Strukturalismen er endnu ret ny for de danske etnologer, men så abstrakt
og filosofisk den end måtte synes, stiller også denne teori meget store krav
til feltarbejdet. Hvis det indsamlede materiale virkelig er tilstrækkeligt, vil
det efter den strukturalistiske opfattelse være muligt at opstille almene og
generelle regler over de kulturelle foreteelser ud fra selv ganske små un
dersøgelser.

Etnologisk popularisering
Man er også ved at blive opmærksom på etnologiens betydning inden for
den almene undervisning. I Sverige har Kurt Genrup, der er lærer og fo l
kelivsforsker redegjort for sine praktiske erfaringer som underviser.4 Kurt
Genrup påpeger: »Margaret Mead framställde i en intervju i Dagens N y 
heter 16/10 1969 ungdomen av idag som ohistorisk. Detta bekräftas också
av mina erfarenheter vad gäller intresset för den politiske utvecklingen,
medan den kulturhistoriska bakgrunden till dagens samhälle nu som aldrig
förr fängslar det uppväxande släktet. Endast en etnologiskt skolad lärare
kan här finna möjligheter, att inte enbart bibringa eleverna spridda kul
turhistoriska fakta, utan att förmedla en lika meningsfull kunskapp om män
niskorna som kulturvarelser, helt enligt intentionerna som kom till uttryck
i inledningscitatet ur läroplanen för gymnasieskolan.«
Særlig fremhæver K urt Genrup etnologi som støttefag til historie og sam
fundsfag, og denne sammenhæng er da også helt åbenlys, da etnologi netop
er en historisk og en social videnskab. I Danmark indgår en etnologisk
grundindføring endnu ikke i undervisningen på seminarierne, men det er et
spørgsmål, om det vil vare så længe, før man får øjnene op for etnolo
giens store betydning, ikke bare for historie og samfundsfag, men i aller
højeste grad også for faget orientering.
På Danmarks Biblioteksskole findes siden efteråret 1971 et valgfrit fag,
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som har fået navnet kulturantropologi. A t denne usædvanlige fagbeteg
nelse har vundet indpas er et kuriosum, idet det, man ønskede undervisning
i, var gruppe 39 (folketradition og folkeliv) i biliotekernes decimalklasse
system. I registret til systemet har kulturantropologi netop henvisning til
gruppe 39, medens f. eks. etnologi kun henviser til gruppe 59 (Antropologi,
etnografi og etnologi). Dette illustrerer bedre end mange ord, at der virke
lig er tale om en terminologisk jungle inden for den almene etnologi
i Danmark.
Undervisningen har haft en vis tilknytning til Dansk Folkemindesamling,
idet Iørn P iø (arkivar ved Dansk Folkemindesamling) og jeg selv har væ
ret fagets lærere. Såvidt jeg ved, er det det første nordiske eksempel på en
eksamensrettet undervisning, som foregår uden for universiteterne i det etno
logiske fagområde. Tilrettelæggelsen af undervisningen er blevet til i sam
arbejde med de studerende. Som grundbøger valgtes i første omgang Johs.
Nicolajsen: Kulturvidenskab, 1965; Sigfried Svensson: Introduktion till F o lk 
livsforskningen, 2. udg. Stkh. 1969; samt Iørn Piø: Folkem inder og T radi
tionsforskning. 2. udg. Dansk Historisk Fællesforening 1971. Desuden udar
bejdede vi et mindre kompendium, som indeholdt litteraturlister og en for
klarende oversigt over fagets grundbegreber med henvisninger til de 3 grund
bøger. F ra efteråret 1972 har jeg været alene om undervisningen og bruger
nu Iørn P iø ’s bog, A rne M artin Klausen: K ultur - variasjon og sammenheng, Oslo 1970, samt et kompendium på ca. 150 s., som jeg har udarbej
det specielt til kurset. I uddrag ser fagtilbuddet nu således ud:
1. semester:
Etnologi og etnografi - i England gerne kaldet socialantropologi og i U S A
kulturantropologi - er videnskaben om mennesket som kultur- og gruppe
væsen. Det er menneskets kollektive kultur i historisk og social belysning,
der er etnologiens emne. Der gives en kort introduktion til den almene et
nologis grundbegreber, arbejdsmetoder og teorier, ligesom der orienteres om
tidsskrifter, håndbøger og institutioner inden for området. Det materiale,
der derefter skal iagttages kritisk på fagligt grundlag, bliver geografisk snæv
rere baseret til nordisk, specielt dansk etnologi, herunder typiske værker
inden for materiel folkekultur, lokalundersøgelser, folkeminder, skik og brug,
overtro, folkesang, m. v.
2. semester:
Undervisningen v il i særlig grad tage sigte på etnologien i nyere tid og
give et øget kendskab til det materiale, som foreligger, gennem en præ
sentation af forskellige forskningsprojekter, bøger, optegnelser, bånd, film
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m. v. Desuden gives der en nøjere orientering om den moderne etnologis ar
bejdsmetoder, herunder især dokumentationsvirksomhed og indsamling.
Det er lige som Margaret M ead og Kurt Genrup min erfaring, at netop
de kulturelle forhold interesserer mange i vore dage. På Danmarks B ib lio 
teksskole drejer det sig på de første 2 år om ca. 300 studerende, som gen
nem 1, 2 eller op til 5 semestre har valgt at arbejde med faget, diskutere
problemer, lave opgaver, etc. Netop bibliotekarerne anser jeg for en central
samarbejdsgruppe for etnologerne, idet de i kraft af deres virksomhed spre
des ud over hele landet og får en ret nær kontakt med mange mennesker.
E t andet samarbejde kunne tænkes med lærerne. En nærmere kontakt med
seminarierne ville være særdeles fordelagtigt for begge parter. Også med
Journalisthøjskolen mener jeg, der burde være bedre forbindelse. Etnologien
kunne og burde supplere undervisningen i disse og flere andre uddannelses
centre. M an kunne udmærket overveje, om det gennem en bedre planlæg
ning af universitetsstudierne ville være muligt at imødekomme de meget store
krav, som den såkaldte populære eller brede frem stilling stiller til etnologen.
Der er ingen tvivl om, at dette - at kunne lave god populærvidenskab slet ikke anses for noget attråværdigt af en del etnologer, men - den mere
udadrettede og anvendte forskning er et ønske, som idag ikke længere bare
kan afvises.
Nogle vil måske indvende, at det ikke er noget som kan læres, og at det
snarere drejer sig om at have talent - eller ikke have det! Jeg vil acceptere,
at der kan være etnologer, som ikke kan lære at lave en god populærfrem
stilling, f. eks. et radioforedrag. Der er også forfattere, der er ude af stand
til at lave en god ugebladsnovelle; men meget af det er et spørgsmål om
træning, erfaring - og lyst. Og her kniber det stærkt.
Jeg ser det som en meget farlig tendens inden for etnologien, at man
i et forsøg på at etablere og sikre sit fag forsøger at teoretisere stoffet alt
for stærkt, samtidig med, at man ser med modvilje på det populære. Denne
indstilling får nemt til følge, at det lettilgængelige virkelig bliver poppet og
af dårlig kvalitet. På sæt og vis deler jeg altså Bjarne Stoklunds angst for
etnologiens fortsatte færd, men for mig er det mangehovede og menneske
ædende uhyre Skylla at ligne med den superteoretiske-filosofiske forskning,
medens Charybdis - malstrømmen - bliver den meningsløse popkultur. Lo kalundersøgelseme er et udmærket eksempel på et etnologisk arbejdsområde,
hvor problemet er latent. Undersøgelserne kan blive udsat for så hårdhæn
dede økologiske eller strukturalistiske teoretiseringer og rubriceringer, at re
sultatet er ulæseligt fo r de uindviede og ikke-frelste. M en der findes navnlig
alt for mange bredt skridende beretninger uden nogen som helst faglig
holdning, som højst kan være nyttig for en dårlig turistguide.
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Etnologi og kulturforståelse
Jeg mener, at etnologen som forsker bør bidrage til en form for nytænk
ning. V i er så fortrolige med vores egen kultur, at vi ikke altid ser de
modsætninger eller muligheder, som findes omkring os. M ødet med frem
mede kulturer skærper ens fornemmelse for de hjemlige forhold. I Nordvesteuropa opfatter man traditionelt den vestlige kultur som noget, der er
værd at eksportere, og der er derfor udgået en stærk missionsk påvirkning
i forbindelse med først kolonialiseringen og senere u-landsarbejdet, som har
resulteret i mange - og også voldsomme - kultursammenstød. Den moderne
etnologi har i høj grad medvirket til at »hjælpen« til udviklingslandene nu
i højere grad tilpasses den eksisterende kultur. Først og fremmest lærer et
nologien os tolerance. V i kommer ustandselig ud for problemer, som kræ
ver, at vi er øvet i, hvad man kunne kalde kulturforståelse. M an må
ikke uden videre acceptere alt, fordi man kender det, og forkaste alt, man
ikke er fortrolig med. Og den modsatte holdning er nøjagtig lige så uhel
dig. Kulturforståelse er noget, man kan lære mere om gennem træning. K u l
turvariationerne er så mangfoldige, og det, at visse fænomener tilsyneladende
er uforståelige, betyder blot, at man må arbejde videre med problemerne
og forsøge at belyse dem ud fra den sammenhæng, hvori de lever.
(Manuskriptet udarbejdet 1972).

Noter
1 Bjarne Stoklund: Bondegård og byggeskik før 1850. Kbh. 1969.
2 Udtrykket er første gang anvendt af Iørn Piø i en radioudsendelse 15.4. 1972. Fore
draget er udgivet af Dansk Folkemindesamling som D F S N Y T 1972/2.
3 Bronislaw M alinow ski (1884-1942) tilbragte en årrække med feltstudier på Trobrianderne i New Guinea.
4 Meddelanden nr. 61, Dec. 1971, s. 5-8. Institutionen för folklivsforskning vid Lunds
Universitet.

Skolehistorisk litteratur 1955-65
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Denne oversigt slutter sig til Aage Bondes artikel i Fortid og Nutid, bd.
20, 1957, hvor han gennemgik den skolehistoriske litteratur fra 1945-54.
Oversigten kan af naturlige grunde ikke være komplet. Hvad angår mono
grafierne ønsker den at give indtryk af de væsentligste værker af almen in
teresse, derimod må den hvad angår tidsskriftlitteraturen indskrænke sig til
at give eksempler på værdifulde bidrag til den skolehistoriske litteratur.
Den skolehistoriske forskning på lokalt plan har fået et meget vigtigt hjæl
pemiddel i denne periode, da Dansk H istorisk Fællesforening udgav H å n d 
bog fo r d an sk e L o k a lh is t o r ik e r e i 1952-56. I denne bog gennemgås f.eks.

relevant litteratur, arkivalier og behandles indsamlingsteknik og historisk
metode samt gives praktiske oplysninger om trykning og offentliggørelse af
manuskripter. Håndbogen indeholder desuden et historisk leksikon, hvor
f. eks. skolehistoriske begreber som sædedegn, skolefond, skoleråd m. v. de
fineres. Skolens udvikling bliver i bogen placeret i et politisk-kulturelt per
spektiv, og der advares ligefrem mod at fortabe sig i rent personalhistoriske data. Advarselen skal ses på baggrund af, at de personalhistoriske
data altid har indtaget en meget stor plads i den skolehistoriske litteratur
på lokalt plan. Ikke mindst på den baggrund er det vigtigt at få sådanne
personalhistoriske data samlet i biografiske værker, der letter arbejdet for
skolehistorikeren og giver denne større muligheder for at beskæftige sig med
andre sider af skolens virksomhed og for at placere skolen i en større sam
menhæng i sognets udvikling. Flere sådanne værker er udkommet i denne
periode.
E jn a r P o u ls e n s omfattende bog V ib o r g A m t s degne og s k o le h is to rie blev

udgivet i 1957. Forfatteren, der tidligere har udgivet H a rd s y sse ls d egn e
h is to rie (1931-34), bringer i sin nye bog biografier af degne, skoleholdere,

lærere og lærerinder så langt tilbage, som det har været muligt at frem
skaffe oplysninger, op til 1957. Desuden gennemgår han skolernes historie
i korte træk. E t lignende biografisk værk over L o lla n d - F a ls t e r s degne og
s k o le h o ld e re blev udgivet i 1960 af A lf r e d L a rs e n . Oplysningerne strækker

sig fra reformationstiden til degneinstitutionens ophør omkring 1800, og er
36
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ordnet efter herreder, sogne og enkelte skoler. De personlige oplysninger
om degne og skoleholdere suppleres med uddrag fra visitatsberetninger.
Begge de ovennævnte bøger har en detaljeret gennemgang af det trykte
og utrykte materiale, der har været benyttet. Fra Brorstrup sogn er udgivet
en præste- og degnehistorie af A . H o ls t T h o m s e n i Fra Himmerland og Kjær
herred 1961. E t af de mest brugte personalhistoriske værker over gejstlig
heden S. V .

W ib e rg : E n

a lm in d e lig

d a n sk

præ stehistorie

fra 1870 blev

fotografisk genoptrykt i 1959. Wibergs værk er kendt af alle, der søger
oplysninger om sognekaldenes indehavere siden reformationen med udfør
lige personlige data ordnet alfabetisk efter sognekald.
E t af de mest omfattende biografiske hjælpemidler, der er kommet i
denne periode, findes desværre ikke i boghandelen. Det er H . F riis-P e te rs e n s
4 binds værk over D im itte n d e r fra d an sk e S k o le læ re r-S e m in a rie r sam t P r i 
vatister 1 7 8 1 - 1 8 8 0 fra 1958, der foreligger i duplikeret form bl. a. i Stats

biblioteket i Århus, Landsarkiverne og i Institut for Dansk Skolehistorie.
En nærmere redegørelse for materialet findes i Arkivregistr. 2. Håndskrift
samlingen, udg. af Landsarkivet for Nørrejylland 1969. Lærerne er ordnet
alfabetisk med oplysninger om seminarieuddannelse-år samt personalhistori
ske data og oplysninger om lærergerning. Forfatteren har på forbilledlig
måde for hver enkelt lærer noteret trykte kildehenvisninger. Som indledning
gennemgår Friis-Petersen de enkelte seminariers historie i korte træk og hen
viser også her til trykt litteratur. Fra Kiels seminarium er det kun lykke
des at finde 125 af seminariets i alt 570 dimittender, fordi dimittendproto
kollen er forsvundet. Fra Tønder seminarium har forfatteren efter 1864
kun medtaget elever fra den danske afdeling. Sønderjyske seminarier fra
midten af 1800-tallet som f. eks. Seminariet i Eckem førde fra 1858 og
Segeberg seminarium fra 1839 følges til 1864. F o r de små seminarier og
præstegårdsseminarier henviser Friis-Petersen bl. a. til sin egen fortegnelse
D im itte n d e r fra de n edlagte sm å se m in a rie r o g præ stegårdssem inarier, 1955,

samt hans separate oversigt over enkelte seminariers dimittender, som
også findes opbevaret bl. a. i Statsbiblioteket i Århus. Der er al grund til
at gøre opmærksom på dette værk, som yder skolehistorikeren og lokal
historikeren en meget værdifuld hjælp. En oversigt over biografier og stater
1948-1972 er udg. af Hans H. Worsøe i Personalhist. Tidsskr. 1973. Den
har som tillæg en fortegnelse over skolejubilæumsskrifter 1948-1972.
A f skolehistoriske kilder, der er blevet fremdraget og gennemgået, kan
nævnes P ræ ste in d b e re tn in g e r fra V ib o r g stift 1771 af E r ik H v id tfe ld t, der
er udgivet i 4 årgange af Skivebogen fra 1961-1964. Præsteindberetningeme giver både værdifulde og interessante oplysninger om præsters og
degnes materielle kår og skolevæsenets forhold. S o k k e lu n d h erre ds gejstlig-
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k ild e til K ø b e n h a v n s u nd ervisningsvæ sens h is to rie er omtalt

af T r o e ls D a h le ru p i Historiske Meddelelser om København fra 1961. F o r
fatteren gennemgår i artiklen hovedskattemandtallene fra 1654, som er en
fremragende kilde til belysning af befolkningens og her specielt skolens for
hold.
Der er i denne periode kommet to frem stillinger om den danske folke
skoles udvikling. H . K y rre : V o r s k o le fra 1962 er den mest kendte og
bruges i seminarieundervisningen. W illis D ix o n : E d u c a t io n in D e n m a rk , ud
kom i 1958 og er måske på grund af den engelske udgave ikke meget
brugt herhjemme, hvilket er en skam, da bogen er betydeligt mere dybt
gående end Kyrres. W illis D ixon er leder af Pædagogisk Institut ved Londons
Universitet, og bogen er hans doktorafhandling. Den indeholder foruden en
systematisk gennemgang af skolevæsenet fra reformationen til 1958 en fy l
dig fortegnelse over det righoldige kildemateriale. Der er kommet to væsent
lige bøger med skolehistoriske artikler: D a g lig liv i D a n m a r k i det n itten de
og tyvende å rh u n d re d e red. af A x e l S teensberg bind

1 i 1963 og bind 2

i 1964. De skolehistoriske artikler er skrevet af G e o rg H a n s e n og T a g e
K a a rs te d .

Den danske landsbyskole er af Danmarks Lærerforening blevet

hædret med en smuk jubilæumsudgave i 1964 i anledning af 150 året for
skoleanordningeme af 1814.
A f la n d sb y sk o le n s saga indeholder en række lødige artikler, der strækker

sig fra den idemæssige baggrund for 1814-anordningerne til en beskrivelse
af landsbyskolevæsenets centralisering i de seneste år. Læreruddannelsen,
skolelovgivningen, landsbyskolen og de åndelige rørelser samt læreren i po
litik er nogle af de emner, der bliver behandlet af dygtige medarbejdere.
Bogen er anmeldt i Årbog for Dansk Skolehistorie, 1967.
F o r at blive ved den danske landsbyskole, så må en bog omtales, der
ikke direkte handler om skolens historie, nemlig S ven R is o m : N o r d is k e L e r Jo rd s -H u s e , der kom i 1959. Risoms bog yder et vigtigt bidrag til bonde-

og skolebygningernes historie i Danmark.
F o r den samtidshistorisk interesserede vil jeg nævne en publikation, der
ikke er synderlig kendt - de n o rd is k e sk o le m ø d e r. Skolemøderne afholdes
hvert fjerde år og følges op af en publikation med samme navn. Det 17.
og 18. nordiske skolemøde er blevet publiceret i 1959 og 1961 og inde
holder historiske og aktuelle artikler om skolevæsenets situation i de enkelte
lande. D e n d an sk e fo lk e sk o le læ re rsta n d s o rg a n isa tio n s- o g lø n n in g s fo rh o ld
fra 1 8 7 0 - 1 9 0 8 er blevet undersøgt af A . H . N e lle m a n n i en bog med dette

navn i 1956. H eri behandler forfatteren de forskellige lærerforeningers op
komst, men først og fremmest Danmarks Lærerforenings kamp for at for
bedre lønforholdene for lærerne i perioden. Skoleinspektørernes forening
36*
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har fejret 50 års jubilæum med udsendelsen af en bog D a n m a rk s S k o le 
in s p e k tø rfo re n in g 1 9 0 7 —1957.

Blandt de lokale bidrag til den skolehistoriske litteratur vil jeg nævne
D e g n og skole. G lim t fra g am le dages skolevæ sen i S ø n d e rb o rg am t. red.
B e n t M ia n g ,

Jø rg e n

Slettebo.

Fra A ls og Sundeved 1962; A lf r e d K a a e :

U lfb o r g sogn og saga II, 1966; K egnæ s 1 6 1 5 - 1 9 6 5 , samt B e n t Rasm ussen:
S kolevæ senet på Sam sø. Fra Fiolbæk Am t 1954, 56, 58, 59 og 60. Den

sidste undersøgelse har fortegnelse over skoleholdere fra ca. 1700. A lle de
skolehistoriske artikler om landsbydegne og landsbyskoler, som næsten er
konstant årlig tilbagevendende stof i de amtshistoriske årbøger, kan selv
følgelig ikke medtages her. De er, som Aage Bonde gjorde opmærksom på
i Fortid og N utid 1957, meget personalhistorisk præget, men også meget
præget af det lokale materiale om skolens økonomiske forhold gennem
tiderne. Deres værdi ligger mere i den interesse de vækker for den lokale
egns historiske begivenheder end for skolens historiske udvikling. Alligevel
finder man som skolehistoriker i mange af disse artikler værdifulde lokale
eksempler på udviklingslinjer af en mere generel karakter, eksempler som
kan nuancere et billede, der er udformet efter materiale fra en anden egn
af landet eller efter centraladministrationens materiale. E t sådant eksempel
er en artikel i Fra Randers Am t 1962, der behandler g y m n a stik u n d e rv is
n in gen - et u n d e rv isn in g sfa g s b e g y n d e rv a n sk e lig h e d e r fra ca. 1829/30. A n 

dre artikler, der kaster lys over retsforhold og moralopfattelse overfor sko
lens folk, kan gemme sig bag titler, der ikke røber, at lærere er involveret
- f. eks. E n p rovsteretssag fr a 1863 i Fra Viborg Am t 1958, skrevet af
T a g e K a a rs t ed. Denne retssag belyser på en meget interessant måde fak

torer, der var af betydning for lærerens forhold til sognets beboere. Det
gængse billede af lærernes kår nuanceres ofte af erindringer trykt i amts
historiske årbøger. Da det kan være vanskeligt at se, at erindringerne be
handler skoleforhold, drukner mange af disse artikler desværre i de lange
rækker af årbøger. Eftersøgningsarbejdet er blevet lettet efter 1967, idet
Årbog for Dansk Skolehistorie dette år begyndte en årlig bibliografi, som
også omfatter artikler med skolehistorisk relevans.
Jubilæer er som regel årsag til, at enkelte skoler får deres historie be
skrevet. Viborg Katedralskole har således fejret sin 900-årige beståen med
et særtryk af Fra Viborg Am t, 1960, V ib o r g k a te d ra lsk o le s h is to rie , skrevet
af C a r l E . Jørgen sen , som i korte træk skildrer skolens historie. Anmeldt
i Fortid og Nutid, 1960. F r e d e r ic ia G y m n a siu m s h is to rie 1, 1 6 5 6 -1 7 0 1 ,
er dybtgående behandlet af A . H e n n in g s e n i 1965. Bogen er anmeldt af
Bjørn Kornerup i Kirkehistoriske Samlinger 1958. Både her og i en artikel
af Johan Jørgensen i Kirkehistoriske Samlinger 1963 fremdrages supplerende
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kildemateriale om Fredericia gymnasiums historie. Roskilde Katedralskoles
historie gennem tiderne er levende beskrevet af A d a B r u h n H o ffm e y e r i bo
gen A r t ib u s In gen ius. R o s k ild e K a te d r a ls k o le gennem tiderne, 1965. B jø r n
K o r n e r u p har i Danske Magazin

1954-57 fremdraget en veldokumenteret

udgave af de roskildensiske skolelove fra det 16. århundrede.
Latinskolens historie er generelt behandlet af C a r l E . Jø rg e n se n i et
jubilæumsskrift til Gymnasieskolens Lærerforenings 75 års jubilæum i 1965:
S ko le m e ste r og h ører. L a t in s k o le liv f ø r 1 800 . Bogen er anmeldt i Årbog

for Dansk Skolehistorie 1967. Samme forfatter har skrevet artiklen: D e n
læ rde sk o le i D a n m a rk fra re fo rm a tio n e n

t il ca.

1 640 , i Jyske Samlinger

1957.
Danmarks Lærerhøjskole fejrede 100 års jubilæum i 1956. Det gav an
ledning til en jubilæumsbog: D a n m a rk s L æ re rh ø js k o le

1 8 5 6 -1 9 5 6 ,

redi

geret af skolens rektor E r n s t L a rs e n . Bogen indeholder bl. a. artikler med
indgående behandling af de tidligere forstandere Vilhelm

Rasmussen og

G. J. Arvin. Mange seminarier har i perioden fejret 100 eller 50 års ju
bilæum med udsendelsen af jubilæumsskrifter - f. eks. Å r h u s S e m in a riu m
1 9 0 9 -1 9 5 9 , F rø b e lh ø jsk o le n 1 9 0 6 -1 9 5 6 , B la a g a a rd S e m in a riu m 1 8 5 9 -1 9 5 9 ,
G je d v e d

S e m in a riu m

Statens S e m in a riu m

1 8 6 2 -1 9 6 2 ,

V o r d in g b o r g

fo r sm å b ø rn slæ re rin d e r

i

S e m in a riu m

V e jle

1 8 8 2 -1 9 5 7 ,

1 8 9 3 - 1 9 6 3 . Flere

af

jubilæumsskrifterne har fortegnelse over lærerstab og dimittendlister. E t af
de mere omfattende jubilæumsskrifter er T ø n d e r S em in arie-stat. F o rte g n e ls e
over

lærere

og

d im itte n d e r

fra

Tønder

S e m in a riu m

1 7 8 8 - 1 9 6 3 . Den

er

udarbejdet af Je n s L a m p e under medvirken af E r i k L a r s e n og A s g e r N y 
h o lm og giver et anskueligt billede af grænselandets omtumlede skæbne i det

nævnte tidsrum.
Den forskning, der fik hjemsted i det af H al Koch oprettede Institut for
Dansk Kirkehistorie ved Københavns Universitet, har vist stor frodighed;
den ene disputats er udkommet efter den anden med emner, der har direkte
relevans for skolehistorien særligt med henblik på den kirkelige vækkelse
og folkehøjskolens baggrund i det 19. årh. K n u d B a n n in g disputerede i 1958
på afhandlingen: D e g n e k ristn e . E n alm u erejsn in g. E n stu d ie o v e r den g u d e 
lige væ kkelse p å S ydsjæ llan d m ed sæ rlig h e n b lik på sk o le læ re r R a s m u s S ø 
rensens virk e. Banning beskriver og analyserer her Rasmus Sørensens virke

for at forstå tendenserne i en gren af den sjællandske forsamlingsbevægelse.
Disputatsen er anmeldt i Fortid og N utid 1959. Samme år udgav Banning
bogen E n landsbylæ rer. S k o le læ re r R a s m u s S ørensens u n g d o m og læ rerger
n in g

1 7 9 9 -1 8 4 4 .

H er giver forfatteren en dybtgående behandling af den

omstridte landsbylærer, der ikke ville nøjes med at lære bønderbørn A B C ,
men ville orientere og vække almuen både pædagogisk, kirkeligt og poli-
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tisk. Bogen er væsentlig for at forstå Rasmus Sørensens rolle inden for
vækkelserne, som skildres i forfatterens doktorafhandling. K a j T h a n in g dis
puterede i 1963 på afhandlingen M e n n e s k e fø rst - G ru n d tv ig s o p g ø r m ed
sig selv

1-3, og denne afhandling er anmeldt i Kirkehistoriske Samlinger

1963-65. I 1965 kom K . E . B u gges doktorafhandling S k o le n fo r livet. S tu 
d ie r o v e r N . F . S. G ru n d tv ig s pæ dagogiske tanker. Bugges disputats er et

historisk-pædagogisk værk, der behandler Grundtvigs tankemæssige udvik
ling og afklaring i forhold til pædagogiske tænkere og strømninger i det 19.
århundrede.
Også uden for Kirkehistorisk Institut har forskningen vist stor interesse
for folkehøjskolens historie. E r ic a S im o n disputerede for doktorgraden ved
Sorbonne universitetet i Paris i 1960 med en afhandling om den danske
folkehøjskole. R e v e il n a tio n a l et cu ltu re p o p u la ire en S ca n d in a vie . L a genese
d e la h ø js k o le n o rd iq u e

1 8 4 4 -1 8 7 8 . Siden Ludvig Schrøder i 1905 skrev

Den nordiske Folkehøjskole er Erica Simons værk den første samlede frem
stilling af de nordiske folkehøjskolers opståen og ældste udvikling. Erica
Simon har ikke blot villet gøre rede for en institutions historie, men har
også villet skildre en ideologis tilblivelse. Disputatsen er anmeldt i Årbog
for Dansk Skolehistorie

1967. En

væsentlig kildesamling til studiet af

den danske folkehøjskole: H ø js k o le n s u n g d o m stid i b reve 1 - 2

udkom i

1960. Værket er udgivet af Det danske Sprog og Litteraturselskab ved R o a r
S k o v m a n d . Den omfattende brevsamling, der er ført frem til ca. 1870, med

tager breve fra de skoler, der er oprettet før

1864, og som har haft

størst betydning. H ø js k o le n til debat, der er redigeret af Jo h a n n e s R o s e n 
d a h l, er, som titlen røber det, et debatindlæg, men bogen indeholder bl. a.

artikler af historisk interesse om højskolens funktion i skiftende tider. J o 
h an n es P e d e rse n har i 1961 skrevet en fremstilling: F r a fris k o le n s og b o n d e 
h ø jsk o le n s fø rste

tid. S trid e n

p å H in d s h o lm

ved K e rte m in d e

i

1850erne,

hvor forfatteren følger Christen Koids kamp mod myndighederne (og om
vendt) for at føre hans skoletanker ud i livet.
Askov højskoles historie er blevet genstand for to lødige fremstillinger
i anledning af skolens 100 års jubilæum i 1965. H a n s L u n d har udarbejdet
en videnskabelig frem stilling om Askov højskoles første 50 år: A s k o v H ø j 
s k o le 1 8 6 5 -1 9 1 5 . Forfatteren fremfører ikke et nyt syn på højskolens ud

vikling i perioden, men ved sin indgående behandling ridser han de en
kelte personer stærkere op end før, og han giver læseren et betydeligt mere
nuanceret billede af skolens første 50 år, end man har haft tidligere. B o
gen er anmeldt i Fortid og N utid 1967 og Årbog for Dansk Skolehistorie
1967. Højskolens sidste 50 år skildres af skolens tidligere forstander /. T h .
A r n fr e d : A s k o v H ø js k o le i m and s m inde. Forfatteren har taget gamle ele-
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ver til hjælp for at skildre livet og arbejdet på højskolen i de sidste årtier.
Væsentlige afsnit er dog skrevet af Arnfred selv, bl. a. om konfrontationen
med den mytologiske højskole, om forholdet til nazismen i mellemkrigstiden
og om skolens stilling under besættelsen. Bogen er anmeldt i Fortid og N u 
tid 1967 og i Årbog for Dansk Skolehistorie 1967. Esbjerg Højskole har
fået et jubilæumsskrift: E s b je rg h ø js k o le 1 9 1 0 - 1 9 6 1 , redigeret af /. B o m h olt, P . H a n s e n o g I. N ø rg a a rd . T il sidst en bog som ikke må glemmes

blandt litteratur om voksenundervisning og oplysning: H e lg e N ie lse n : F o lk e 
b ib lio te k e rn e s forgæ ngere. O p ly s n in g , A lm u e - og B o r g e r b ib lio t e k e r fra 1 7 7 0 erne t il 1834, der kom i 1960.

Det sønderjyske skolevæsens historie har altid været genstand for stor
interesse på begge sider af grænsen, hvilket har sat sig spor i en omfat
tende skolehistorisk litteratur af meget høj karat. Bjørn Kornerups monu
mentale værk om Ribe Katedralskoles historie har inspireret T . O . A c h e lis
til en publikation i Gottorfer Schriften 5, 1959 -

D ie

L a te in s c h u le n

in

H a d e rs le b e n u n d R ip e n , hvor han bl. a. giver oplysninger om elevernes her

komst og senere skæbne. Bogen er anmeldt i Fortid og Nutid 1960. H a d e r 
slev

L a tin s k o le s

h is to rie

1 5 6 7 -1 9 6 7

er desuden indgående behandlet af

M . F a v r h o ld t i en bog fra 1966. Favrholdts bog indtager en fremtrædende

plads blandt de forholdsvis få lødige sammenfattende værker, der findes om
de danske latinskolers historie. Den er anmeldt i Årbog for Dansk Skole
historie 1967. D r . H a r b o e K a r d e l har i 1962 skrevet en fremstilling om
det tyske seminarium i Haderslev, der blev nedlagt ved genforeningen
i 1920: G e s c h ic h te des H a d e rs le b e n e r S e m in a rs vo n 1 8 8 4 -1 9 2 0 . A s g e r N y 
h o lm

har undersøgt sprogreskripterne i 1850-erne og deres betydning for

det danske sprogs placering i Tønder: N a t io n a le o g re lig iø se b ry d n in g e r
i T ø n d e r p å sp ro g re sk rip te rn e s tid. Bogen er udgivet af Historisk Samfund

for Sønderjylland, nr. 19, 1958. Som bilag til fremstillingen har Asger N y
holm bl. a. en oversigt over Tønder bys skolevæsen fra 1850-1864. Den
preussiske sprogpolitik i forordningerne af 1879 og 1888 og de modstri
dende opfattelser, som har sat deres præg på udformningen af dem, har
været genstand for en indgående undersøgelse af O s w a ld H a n se n . Hans pub
likation: P re u ssisch e S taatsräson u n d n a tio n a le r G e d a n k e udkom i serien
Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins 42 i 1960. Hans redegørelse
bygger bl. a. på ikke tidligere offentliggjort materiale fra Landsarkivet i
Slesvig. G a m le n o rd sle svig ske s k o le b ø g e r er genstand for en undersøgelse af
H . H e js e lb je rg P a u lse n i Sønderjyske Årbøger 1961. Forfatteren, der med

sine studier ønsker at belyse Slesvigs kulturelle autonomi, viser, at skole
bøgerne som kulturdokument giver et lige så stærkt billede af landsdelens
omtumlede skæbne som bøger om politiske forhandlinger og stridigheder.
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I Sønderjyske Årbøger 1964 fortsætter forfatteren sine studier med en arti
kel: F r a tysk fib e l t il d a n sk A B C og læ sebog i N o rd s le s v ig o m k rin g 1800.
I en erindringsartikel i Sønderjyske Arbøger 1956 bliver sprogforordningen
af 1888 taget op: L a n d s b y d re n g og læ rer i N o rd s le s v ig i tiden fra 1864
til s p ro g fo ro rd n in g e n a f 1888. Læreren er Niels Peter Olsen, og artiklen er

udgivet ved Jens Iversen.
E n oversigt over den skolehistoriske litteratur fra 1955-65 ville ikke være
fuldstændig, hvis ikke en kortfattet gennemgang af litteraturen om enkelte
pædagoger blev taget med. Disse festskrifter, bøger eller artikler, som skri
ves for at mindes en anset pædagog, giver værdifulde bidrag til den pæda
gogiske side af den danske skoles historie, som endnu ikke er blevet syste
matisk videnskabeligt behandlet. E t af de væsentligste, der er kommet
i perioden, er P æ d a g o g isk e strejftog. F e s ts k rift t il H e n n in g M e y e r i a n le d 
n in g a f hans 75 års fø d se lsd a g den 1. m arts 1960. Bogen, der er redigeret af
T o rb e n G re gersen, C a r l A a g e L a r s e n og H a r a ld T o rp e , er kommet i serien

Gyldendals pædagogiske bibliotek

(nr.

10). Bogen har

13 bidragydere,

hvis artikler ikke handler om Henning Meyer selv, men fortrinsvis om den
forsøgsundervisning, som var Henning Meyers arbejdsområde.
Lederen af Emdrupborg forsøgsskole Anne M arie Nørvig er blevet min
det gennem bogen P æ d a g o g isk e p e rsp e k tiv e r belyst gennem A n n e M a r ie
N ø rv ig s p e rso n og sam tid, 1963. Bogen, der er redigeret af G u d r u n A s p e l,
G e o rg C h riste n se n , E s th e r H e rm a n s s o n

m. fl., indeholder foruden artikler

en bibliografi.
S o fie R i f bjerg er blevet tilegnet et festskrift i Dansk Pædagogisk Tids

skrift i 1955 med artikler om hendes betydning for hjælpeskolen, for eks
perimentalpsykologien, den kliniske psykologi og psykologisk underbygget
pædagogik. Artiklerne er skrevet af bl. a. H o lg e r R asm u ssen , K n u d G ro N ie lse n , A n n e M a r ie N ø rv ig .
G e o rg C h riste n se n blev fejret på sin 80 års fødselsdag i 1957 med artik

ler i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, som han havde redigeret i en årrække.
Artiklerne omtaler hans virksomhed inden for Danmarks socialpædagogiske
forening, Kursus for småbørnspædagoger ligesom hans arbejde med semi
nariernes forsøgsvirksomhed efter 1948. Georg Christensens virksomhed får
man også et indtryk af gennem hans erindringsbog P æ d a g o g isk frik v a rte r,
der udkom i Gyldendals pædagogiske Bibliotek (nr. 9) i 1958. Bogen inde
holder taler og artikler fra 1924-57. I 1959 kom Johannes Novrups bog
S k o le og m enneske i en te k n isk tidsalder, hvor forfatterens syn på menne

sket som det centrale i opdragelsen kommer frem, og i 1961 kom bogen
Jo h a n n e s N o v r u p

i tale og s k rift med artikler, der omhandler skolen, en

selvbiografisk artikel og en bibliografi. H ja lm a r G a m m e lg a a rd udgav i 1960
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bogen Taler og artikler og samme år udgav Hans Lund bogen Historiker
i højskolens tjeneste. Taler og artikler. Frode Kristensens erindringsbog i
1956 Fra heden til højskolen omhandler hans virksomhed ved Esbjerg
Arbejderhøjskole og Roskilde Højskole. Niels Sørensen, der var førstelærer
i Thorsager, har fået sine optegnelser: E n landsbydegns erindringer udgivet
af Aage Houken i Fra Randers Am t

1964 og 65. Endelig har Anders

Uhrskov i 1960 udgivet En bog om Byskov. Menneske - skolemand tænker, der bl. a. medtager en Byskov-bibliografi.
Inden for pædagogikkens historie er der kommet flere interessante bøger.
K. Grue-Sørensens trebindsværk Opdragelsens historie, Gyldendals pædago
giske Bibliotek nr. 4-6, med et betydeligt mere omfattende indhold end for
matet viser, har et pædagogisk sigte og er blevet brugt i undervisningen
både på seminarierne og på universitetet. Den har lagt vægt på, at opdra
gelsen behandles i relation til den historiske og kulturelle baggrund. I un
dervisningen er opdragelsens historie som regel blevet suppleret med Læsestykker til opdragelsens historie. I udvalg ved Georg Christensen, der er
udkommet i Gyldendals pædagogiske Bibliotek nr. 1 og 2, 1955-56. B ø 
gerne er udarbejdet for seminariets undervisning og indeholder uddrag
af udtalelser fra historiens mest kendte og agtede pædagoger. De fleste af
teksterne stammer fra vort eget århundrede med navne som Dewey, Montcssorri, Kerschensteiner m. v. Læsestykkerne giver et indtryk af sammen
hængen i den europæiske pædagogiske tænkning, af det græske og kristne
grundlags dominerende rolle og af de forskellige opfattelser i synet på op
dragelsens mål. Dette hjælpemiddel til den europæiske pædagogiks historie har
fået et udmærket dansk supplement i Morten Bredsdorffs Læsestykker til
Den danske folkeskoles historie, Gyldendals pædagogiske Bibliotek nr. 3,
1956. Teksten omfatter både aktstykker (love, anordninger m. v.), egent
lige pædagogiske tekster (om opdragelsens mål og midler) samt kulturhisto
riske glimt af lærernes og skolens stilling i samfundet. Den strækker sig fra
reformationstiden til Bomholts fremlæggelse af midterlinjeforslaget i 1955.
K. Grue-Sørensen har udgivet en samling essays i bogen: Pædagogik mel
lem videnskab og filosofi, Gyldendals pædagogiske Bibliotek nr. 15, 1965.
Bogen indeholder bl. a. en kortfattet gennemgang af den danske folkeskole
gennem 150 år. Forfatteren har desuden i 1961 udgivet en undersøgelse
om Commenius.
Knud Eyvin Bugge har i Kirkehistoriske Studier 11. række nr. 13, 1962,
der er udkommet som en særskilt publikation, behandlet Theologi og pæda
gogik historisk belyst. Bugge behandler her udviklingen fra en teologisk
pædagogik til en filosofisk pædagogik i tiden fra renæssancen til omkring
1800 i den lutherske del af Europa.
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B e rth a W u lffs bog fra 1950 T id e h v e rv og p e rso n lig h e d e r i opdragelsens
h is to rie er blevet udgivet i 3. udgave i 1963, hvor der er taget hensyn til

skoleordningen af 1958, men hvor indholdet ellers stort set er uforandret fra
1. udgave. Den er skrevet som en lærebog for den pædagogiske uddannelse
på Frøbelhøjskolen med litteraturfortegnelse og spørgsmål til de enkelte ka
pitler.
Ved siden af Grundtvig har ingen pædagogisk personlighed været gen
stand for så indgående en behandling i denne periode som Pestalozzi. Olaf
Carlsens afhandling P e s ta lo z z i og D a n m a r k udkom i 3 bind fra 1955-57.
Olaf Carlsen slår fast, at pædagogik ikke blot er pædagogisk psykologi,
og at pædagogikkens historie er en væsentlig side af det pædagogiske stu
dium.
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I dette tidsskrifts første bind offentliggjorde arkivar Thomas B. Bang en
artikel om »Lensregnskaberne og deres Benyttelse som historisk Kilde«.
Han slog heri til lyd for, i højere grad end det hidtil var sket, at udnytte
lensregnskabemes rigdom af oplysninger ved siden af tingbøgemes. Mang
foldigheden af poster kunne måske virke afskrækkende på nogle historikere,
derfor gennemgik Bang regnskabernes opbygning og gav eksempler på, hvil
ke fund der kan gøres. Han påpegede især lensregnskabemes betydning som
kilde til kronens forvaltning af det tidligere bispe- og klostergods og til
landbrugshistorie som helhed, men fremhævede desuden enkeltoplysninger
nes værdi for bygningshistorie, personalhistorie, prishistorie, retshistorie og
socialhistorie.
Bang viste ved eksempler, hvorledes både rets- og socialhistorien kan
drage nytte af indtægtsrubrikkerne for sagefald og den endnu mere bro
gede »forbrudt gods og rømningsgods«. F o r at give kulturhistorikerne blod
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på tanden anførte Bang ordret en fortegnelse over boet efter den fattige
gadehuskone Kirstine Torbens i Hvalsø. Hun blev brændt for trolddom, og
hendes beskedne efterladenskaber var derfor forbrudt til kronen. Boet findes
i Roskildegårds lensregnskab 1556/57.
Om lensregnskabernes bevaringsforhold skriver Bang: »Fra Kristian IV's
Tid er Rækkerne som oftest saa nogenlunde fuldstændige, men hvad der
haves fra ældre Tider er kun spredte Rester« (s. 145) og giver derefter en
summarisk oversigt over bevarede regnskaber frem til Frederik 2. Efter
denne oversigt fortsætter Bang: »Fra Frederik II’s T id er Materialet endnu
fuldstændigere (Bang mener i relation til Christian 3.s tid), og det er kun
faa Len, fra hvilke der ikke findes i det mindste ét fuldstændigt Regnskab
(med Jordebog) ført under hans Regering. Og hvad angaar Tiden fra 1588
til 1660 (da Lenene omdannedes til Amter), da er Rækkerne vel ikke
fuldstændige, men gennemgaaende er Hullerne ikke store«.
I de mere end 50 år, der er gået siden Bang opfordrede til at udnytte
lensregnskaberne, er det særlig agrarhistorikere som Hans H. Fusning, Poul
Rasmussen og C. Rise Hansen der har fulgt opfordringen i en række cen
trale arbejder inden for dansk landbohistorie. I nyeste tid er det forsøgt at
anvende lensregnskaberne som en hovedkilde til industrihistorie, idet Ebba
Waaben har skrevet om salpetersyderi og papirfabrikation, Susanne Krogh
Bender om saltudvinding og salthandel samt undertegnede om glasfremstil
ling. Fo r ganske nyligt har A lex Wittendorff i sin disputats »Alvej og Konge
vej« anvendt lensregnskaber som en væsentlig kilde til belysning af et utra
ditionelt emne.
M en det, som Bang først og fremmest ønskede: at gøre en righoldig
kildegruppe tilgængelig for de mange flittige lokalhistorikere, har kun i
beskedent omfang båret frugt. Naturligvis vil en gennembladning af de
lokalhistoriske årbøger nok bringe adskillige artikler for dagens lys, som
bygger på stof fra lensregnskaberne, men der kunne og burde være mange
flere.
Når Bangs opfordring ikke vandt større genklang i det forum, den var
rettet til, kan det muligvis hænge sammen med, at hans ord om beva
ringsgraden af lensregnskaberne var lovlig optimistiske. Adskillige lokalhi
storikere, der optændt af den hellige iver indfandt sig på Rigsarkivets læse
sal, har slukørede måttet vende hjem med uforrettet sag efter at have kon
stateret, at de ønskede årgange eller lokaliteter desværre manglede.
Det havde nok været lidt mere realistisk, hvis Bang i stedet for oversigten
over de ældste lensregnskaber havde bragt en oversigt for tiden 1560-1660.
Det er nemlig sådan, at en af fortidens store kassationssynder gik ud over
lensregnskaberne, så at de i princippet er kasserede frem til 1610. A t der
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heldigvis var mange pakker, som af den ene eller anden grund ikke var på
plads og derfor undgik den hårde skæbne, er en anden sag.
Med hensyn til fuldstændigheden efter 1610 er det desværre også så
som så; adskillige len fremviser triste huller i rækken, og ikke alle lensmænd har været lige dygtige og samvittighedsfulde til at føre deres regn
skaber.
T il større statistiske undersøgelser - som i langt højere grad end tid
ligere er blevet mulige takket være EDB-teknikkens fremmarch - vil de
sammenhængende rækker af regnskaber, jordebøger og skattemandtal især
være af betydning. Lenenes rolle for statsøkonomien har gentagne gange i
løbet af de sidste 100 år været diskuteret; debatten har fortrinsvis drejet sig
om, hvorvidt de lensindtægter, der findes i rentemesterregnskaberne, gengi
ver den virkelige indtægt af lenene. Mens nogle forskere har ment, at en
stor del af lensindtægterne slugtes af anvisninger, og deri har set forklarin
gen på, at der ikke indkom mere til rentekammeret, end tilfældet var, har
Jens Engberg1 for nylig med rette peget på, at løsningen snarere må søges i
datidens økonomiske system, der i så høj grad var præget af naturaløkono
mien. Forholdet var det, at de fulde lensindtægter ikke indgik i rentemester
regnskaberne, men kun det evt. pengeoverskud, der fremkom, efter at ud
gifterne i lenene var trukket fra indtægterne. Hverken indtægter, udgifter
eller eventuelle overskud i naturalier omtales i rentemesterregnskaberne.
Skal man have et virkeligt billede af indtægter og udgifter i lenene, nødsages
man til at gå til selve lensregnskaberne.
T il kulturhistoriske undersøgelser, hvadenten det gælder snævert steds
eller tidsafgrænsede eller mere almene emner, kan man ved siden af de fra
1610 ofte forekommende specialregnskaber, bl. a. håndværkerregnskaber,
der enten findes blandt bilagene til hovedregnskabet eller som selvstændige
særligt registrerede regnskabshefter, ikke mindst anbefale de fra perioden
ca. 1550-1610 bevarede lensregnskaber, da der for dette tidsrum knapt
findes tingbøger.
Specielt for bygnings- og kulturhistorikere vil de inventarielister, der fin
des blandt kvittanciarumbilagene, være en vigtig kilde.
A t lensregnskaberne kun er fragmentarisk bevarede, afbødes til en vis grad
af de fra årene 1570-99 bevarede ekstrakter, samlet årgangsvis i renteriet
og indbundet i pergamentbind; indtil ca. 1580 er hver årgang øjensynligt
skrevet med samme hånd, hvilket tyder på, at de er udarbejdet i renteriet

1 Jens Engberg: Dansk Finanshistorie i 1640’erne. Skrifter udgivet af Jysk Selskab
for Historie, 28, 1972. Især henvises til s. 16-28 og 152-188.
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på grundlag af de aflagte regnskaber; disse ekstrakter er temmelig summa
riske og karrige med enkeltoplysninger. Fra da af er de enkelte lens ekstrak
ter ført af samme skriver, som har skrevet de bevarede hovedregnskaber,
de må altså være udarbejdet lokalt og er gennemgående noget mere udførlige
end de ældre; de svarer ret nøje til de ekstrakter og forklaringer, som
efter 1600 findes i mange regnskabspakker. Ekstrakterne omfatter så godt
som samtlige regnskabslen i den pågældende periode (og undertiden et
stykke tilbage i 1560-eme, da der i en række tilfælde er aflagt flere års
regnskaber inden for samme år), de er især velegnede til et studium af
kronens økonomi samt til statistiske bearbejdelser. Detailoplysninger fra
fuldstændigt bevarede regnskaber kan igennem ekstrakterne ofte sættes ind
i en større sammenhæng.
Fo r om muligt at give en ny generation lyst til at gå på jagt i lensregnskaberne følger her en oversigt over, hvad der findes for tidsrummet
1560-1660.
Den bygger på, men er samtidig en forenklet gengivelse af Rigsarkivets
seddelregistratur, der udgør to skuffer med godt og vel et par tusinde
sedler (heraf fylder de østensundske len noget over en halv skuffe).
Seddelregistraturen er en detailleret fortegnelse over de enkelte pakkers
indhold, delvis udarbejdet på grundlag af de enkelte lægs påskrifter, men
har bortset fra nogle få krydshenvisninger ikke yderligere oplysninger. Da
hullerne i regnskabsrækkeme i en del tilfælde kan forklares ud fra lens
mandsskifter, lenssammenlægninger m. v., har jeg skønnet det hensigtsmæs
sigt på grundlag af Erslevs to værker: D a n m a rk s L e n og L e n s m a n d i det
sextende A å rh u n d re d e og D a n m a rk - N o rg e s L e n og L e n s m a n d 1 5 9 6 -1 6 6 0

for hvert len at opregne lensmændenes navne og funktionsår og derpå de
regnskaber, der hører til hver enkelts embedsperiode. (Udnævnelser, udkvitteringer og lensvilkår må man fortsat slå efter hos Erslev). For lensregnskaberne indtil 1559 gælder, at de er opstillet mellem de øvrige mid
delalderlige regnskaber, som er registreret i Reg. 108 A. Lensregnskaberne
derefter er opstillet alfabetisk inden for hver topografisk gruppe, hovedlen
og mindre len mellem hinanden, svarende til seddelregistraturen. F o r tiden
forberedes en ompakning af samtlige lensregnskaber; den medfører bl. a. en
ændring af pakkeantallet, som derfor ikke er anført i nedenstående oversigt.
I forbindelse med ompakningen vil der blive foretaget visse ændringer i
lenenes rækkefølge, f. eks. vil de len, der lå i det datidige Sverige samt de
norske len, blive opstillet til sidst i rækken. Opdelingen af de enkelte lens
regnskaber i de nedenstående fire grupper vil derimod ikke blive ændret. I
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den følgende oversigt er det skønnet mest praktisk at anvende en række
følge, der svarer til Topografisk Register.2
Regnskaberne er opdelt i 4 rækker:
a) Regnskaber. Disse pakker indeholder foruden hovedregnskab over lenets
indtægter og udgifter ofte både ekstrakter og »kort ekstrakt og forklaring«-,
desuden revisionens antegnelser samt i mange tilfælde bilag. I visse len er
nogle årligt tilbagevendende bilag som f. eks. lysregistre og udspisningsregistre udskilt i særlige pakker. I oversigten opføres de specialregnskaber
eller bilag, der findes i regnskabspakkeme udover hovedregnskab m. bilag,
ekstrakt og antegnelser, i den rækkefølge, hvori de forekommer i seddel
registraturen, da det har været et uoverkommeligt arbejde at omordne dem
efter den rækkefølge, hvori disse poster anføres i hovedregnskabet. Opbyg
ningen af selve hovedregnskabet er i grove træk som følger: Først angives
beholdningen af det foregående års regnskab, herefter følger de ordinære,
d. v. s. dels de »visse« indtægter: landgilde af fæstere og husmænd, afgifter
af selvejere, samt de gejstlige indkomster, dels de »uvisse« som indfæstning,
husbondhold, sagefald, forlov m. v.; endelig øvrige indkomster som indkøbte
varer, penge modtaget for solgte varer, forsendelser fra andre slotte, ud
byttet af ladegården o. a. Hele indtægten sammenregnes, og så følger ud
giften, først løn og kost til lensmanden og slottets folk, udgifter til bygning,
penge udgivet til køb af varer, fortegnelser over solgte varer, o. s. v. Udgiften
sammenregnes og fradrages indtægten, og det eventuelle pengeoverskud ind
sendes til rentekammeret, mens overskud i varer bliver liggende som be
holdning. Denne forenklede redegørelse skal dog ikke skjule, at der er en del
vanskeligheder forbundet med benyttelsen af lensregnskaberne. Det kan f.
eks. være svært at afgøre, om naturaliebeholdningeme i virkeligheden blot
har eksisteret på papiret, eller om en post som »varer solgt til bønderne«
dækker over en faktisk pengeafløsning af landgilden. Det af Thomas B.
Bang fremhævede forhold, at samme mængde penge eller varer tit optræder
flere steder i samme regnskab (både på indtægts- og udgiftssiden), tjener

2 Topografisk Register, udgivet af Statens Lokalmuseumstilsyn, revideret udg. 1961.
Rækkefølgen heri anvendes af bl.a. Dansk Folkemuseum, Dansk Folkemindesamling,
Institut for Navneforskning og i Trap Danmark, hvis stednavneformer i 5. udg. har
været normgivende. - Det er dog skønnet rimeligt at begynde østfra med de gamle
Skånelande, derefter følger de svenske len Älvsborg og Kalmar, så Gotland og Øsel,
mens lenene i Bohuslän som gamle norske len følger til allersidst sammen med
Færøerne.
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også til at sløre billedet. - De bevarede antegnelser fremtræder som regel
som løse folioark, hvorpå revisionen har anført sine kritikpunkter på højre
halvdel, og regnskabsføreren har svaret på venstre halvdel, hvorefter decisio
nen er føjet ind imellem. Antegnelserne gælder ofte flere års regnskaber
under eet. I efterfølgende oversigt er de normalt kun anført, hvis der intet
andet er bevaret af det pågældende års regnskab, eller hvis de er anbragt i
kvittanciarumbilagene.
b) Jordebøger. I princippet hørte der til det årlige indtægtsregnskab en
særskilt jordebog over lenets fæstegods, men dels har man i enkelte år
sprunget det store arbejde med at udskrive en ny jordebog over, dels findes
jordebogen, især i Frederik 2.s tid, ofte skrevet ind i samme bind som
regnskabet og har derfor ikke kunnet udskilles. Der findes adskilligt flere
jordebøger, end det fremgår af registraturen, da det ikke altid anføres i
seddelregistraturen, om regnskabet tillige indeholder jordebog. - I jordebøgerne opføres hver enkelt kronefæster med angivelse af den pligtige årlige
landgilde; jordebøgeme er indrettet herredsvis og inden for herrederne sog
nevis. F o r hvert herred findes en opsummering af landgilden. En af vanske
lighederne ved at benytte disse jordebøger ligger bl. a. i, at landgilden an
føres »således som den ville have været, hvis alle havde betalt alt, hvad
de skulle til rette tid, og hvis ingen havde fået afkortning«3. Der findes
dog ofte særlige afkortningslister.
c) Ekstraskattemandtaller. En

af lensmandens hovedopgaver var at ind

kræve de efterhånden årligt tilbagevendende, ofte endda flere gange om
året, penge- og madskatter.4 N år beløbene blev afregnet i renteriet, fulgte
som bilag navnefortegnelse over alle personer, der skulle være med til at
betale skatterne. I et skattemandtal opføres derfor ikke kun kronefæstere
som i jordebøgeme, men alle kategorier af skattepligtige, selvejere, fæstere,
husmænd, inderster, håndværkere, tjenestedrenge o. s. v. Også disse pakker
indeholder en række bilag, fortrinsvis skattebreve og tingsvidner, hvis med
delelser om bøndernes forarmelse på grund af krig, misvækst m. v. skulle
medvirke til at opnå eftergivelse for hele skatten eller dele deraf.
d) Kvittanciarumbilag. F o r hvert len følger som regel til sidst en enkelt
pakke indeholdende rentemestrenes årlige kvitteringer til lensmanden for de
aflagte regnskaber, evt. lensbreve, en del inventarier og i mange tilfælde sær
lige arkivdesignationer.

3 Engberg, anf.skr. s. 172.
4 En vidtspændende undersøgelse af skatteforholdene fra Christian 3.s til Christian 4.s
tid foretages i disse år af lektor H. Bennike Madsen, der tidligere har publiceret
flere undersøgelser på grundlag af senmiddelalderligt materiale.
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Under de enkelte len er der i noter gjort opmærksom på materiale, der
fortsat findes i »Topografisk Samling på papir«, men må skønnes at stamme
fra lensregnskaberne, idet en af hovedbestanddelene i denne samling, der
i forrige århundrede blev opbygget som parallel til den Voss’eske samling
»Topografisk Samling på pergament«, var lensregnskabsbilag.
Derimod har det kun i begrænset omfang været muligt at henvise til
materiale som lensbreve, kvittanser m. v., der kan findes rundt omkring i de
enkelte lensmænds privatarkiver5.
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M ALM Ø H U S LEN
Lenet blev oprettet 1526 og fik tillagt 3 herreder: Oxie, Ingelstads og
Jårrestad herreder, som tidligere hørte til Lindholm len.6 A lb e r t Jepsen R a 
vensberg (1526-32) havde lenet først på afgift, derefter i pant, siden var

det pantsat til M o g e n s G y ld e n s tje rn e (1532-35). Under grevefejden blev
Malmøhus nedbrudt 1534, og herrederne blev atter lagt under Lindholm,
hvor Mogens Gyldenstjerne fortsatte som lensmand til 1540. Malmøhus gen
opbyggedes 1537-40,7 hvorefter L in d h o lm len med de tre nævnte herreder
og Bara h. blev lagt under Malmøhus tillige med N d s b y h o lm len med Ljunits, Vemmenshögs og Herrestads h. (dette len var inddraget fra Lunds
ærkebisp 1536), samt F a ls te rb o len med Skytts h.; hertil kom yderligere
D a lb y k lo s te r8 og Ö v id kloster. Malmøhus len var fra nu af fortrinsvis regn

skabslen, og der er bevaret et udgiftsregnskab 1541/42, regnskab med jordebog 1546/47 og et brudstykke 1551. Lensherrer var: Jø rg e n U rn e 153942, E ile r

H a r d e n b e rg

1542-44, M o g e n s

G y ld e n s tie rn e

7549-54

(sidst

nævnte havde lenene på afgift) og E ile r H a rd e n b e rg 1554-65. I denne pe
riode blev lenet forøget med B ö r rin g e kloster, medens Övid kloster udskiltes
1563 og Dalby kloster 1564.
B jø r n K a a s 1565-80, 1567-69 desuden Frosta h., 1576 forøget med Lunde

gård (Torna h.) samt stiftet.
Ekstrakter i årgangene 1570 og 1572-80.
a Regnskab med jordebog 1565/66, med jordebog
og ekstrakt 1572/73, ekstrakt 1575/76, regnskab
1579/80.
A x e l V if je r t 1580

(død 1580)
C o r f it z V if fe r t 1580-91, fra 1582 uden Börringe kloster. 1584-85 desuden

(død 1591, enken

Heine kirke.

A n n e G y ld e n stje rn e )

Ekstrakter i årgang 1581-92.

6 En udat. (ca. 1500) opgørelse over Lindholm lens rente findes i Top. Saml. på papir,
Oxie h., Svedala s.
7 En udat. optegnelse (1530-erne) om gårde, som skal ødelægges i forbindelse med befæsningen af M alm ø findes i Top. Saml., Malmø.
8 Tidligere forlenet til Anders Bille, i hvis arkiv bl.a. findes Dalby klosters inven
tarium, som det blev overleveret ham 1530, og indtægtsregnskab og jordebog 1530—
31. Frit forlenet 1564—84, da Gabriel Sparre fik Dalby kloster, fra 1586 mod afgift.
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a Regnskab

1582/83, regnskab med jordebog og

ekstrakt 1590/91; antegnelser 1589/90.
c Skattemandtal 1582/83.
d Fortegnelse over lensbreve, kvittanser og inventa
rielister for

Dalby

kloster fra

Gabriel

Sparres

lensmandtid 1584-1602.
H a k U lf stand 1591-95

(død 1594, søsteren
T h a le U lfs ta n d )

Ekstrakter i årgang 1592/93 og 1594-96.
a Bygningsregnskab 1592/93, regnskab med jorde
bog og ekstrakt 1593/94.

P re d b jø rn G y ld e n s tje rn e

1595-97, uden Lundegård (med Torna og Jårrestad h.).
Ekstrakter i årgang 1596 og 1597/98.

a Udgiftsregnskab og ekstrakt

1596/97; regnskab

af den uvisse indtægt med bilag 1596/97.
C h ris tia n B a rn e k o w

1597-1602, får atter Lundegård (med Torna og Jårrestad h.) 1597, men mister Skytts h. 1599.
Ekstrakt i årgang 1598/99.
a Regnskab 1598/99, ekstrakt 1600/01.
d To

bygningsbesigtigelser,

samt

fortegnelse

over

lensbreve, kvittanser og inventarielister.
S ivert G ra b b e

1602-28, med Dalby klosters len, fra 1605 med Skytts h.,
Börringekloster og Lindholm len, 1605-06 med
Frosta h., fra 1627 uden Jårrestad h.
a Regnskab
ekstrakter

1605-08

(enkelte bilag

1605/06

og

1606/07), regnskab med ekstrakt og

bilag 1610-29 (dog uden bilag 1612-15, 1617-21
og uden ekstrakt 1621/22); udspisningsregnskaber

for

Börringekloster

og Lindholm

ladegård

1606/07, 1610-15, 1616-21 og 1622-24, tillige
for kongens skibe 1613/14 og for Hagalösa 1614/
15,

1616-21

og

1622-24, uspecificeret udspis-

ningsregnskab 1615/16; salpetersyderens register
på indført jord 1619/20 og 1621/22; regnskab
for sagefald 1620-22; register på indkøbte øksne
1621/22; regnskab for penge til
krigsfolk 1624/25.
37*
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b Jordebog 1610-21, 1622/23, 1624/25 og 162629; over gods mageskiftet til og fra lenet 1611/12;
register på gods forlenet til Anders Sinclair 1613/
14, på jordegne bønder udtaget til soldater 1615/
16.
c Skattemandtal

1608/09,

1610-14,

1617-19

og

1620-28.
d Lensbreve, kvittanser og inventarielister (med for
tegnelse).
Sivert Urne 1628-32, ikke egentlig lensmand, men embedsmand for den
udvalgte prins Christian, hvem lenet var tillagt i
disse år.
a Regnskab med bilag for indkøb af øksne og korn
1631/32.
c Skattemandtal 1628-32.
d Kvittanser med fortegnelse.
Tage O ttesen Thott 1632-51, på regnskab med genant som før 1628.
(til Eriksholm)

a Regnskab med ekstrakt og bilag 1632-51 (uden
ekstrakter 1644/45 og 1650/51); register på ind
købte øksne

1632/33 og 1634/35; oldengælds

register 1634-36; regnskab (med bilag) for pen
ge oppebåret af kirkerne til de nye kirkebygninger
i

København

1639/40;

regnskabsektrakt

med

bilag over unionspengeskatter af Skåne, Bornholm
og Gotland 1640 og 1641 (i 1641/42); regnskab
for udgiften på ladegårdene

1639-42 (i 1642/

43); regnskab (med bilag) for ladegårdene, som
Tage Thott har i forpagtning, 1646/47 og 164951; arkeliregnskab 1632-43 (i 1642/43) og 1643
-51; register på udleverede våben 1644/45; an
tegnelser til fortifikationsregnskab 1643/44; gar
nisonsregnskab med bilag 1644-46 (i 1645/46);
afregning for indkvartering 1645/46; afkortnings
register 1646/47; register over kirkernes behold
ninger 1648/49 og 1650 (i 1649-51).
b Jordebog 1632/33, 1634/35, 1637-43, 1645/46
og 1648/49.
c Skattemandtal 1632-44 og 1646-51.
d Lensbreve, kvittanser og inventarielister (med for
tegnelse).

Lensregnskaberne
Otte Thott 1651-57
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a Regnskab med bilag 1651-57; regnskab for told

(til Näs, død 1656)

1651/52; magasinregnskab med bilag
(kun bilag

1653-56

1654/55); skatteregnskab med bilag

1654/55 og bilag hertil 1655/56.
b Jordebog 1651/52 findes i Rentekammeret, jordebog 1652/53 og 1655/56.
c Skattemandtal 1651-57.
Axel Urup 1657-58

a Regnskab med bilag 1657/58.

LU N D EG Å R D LEN
Lenet omfattede Torna og Järrestad herreder samt stiftsgodset. Det var
indtil 1559 selvstændigt regnskabslen, men forenedes da med Landskrona
len til 1566. 1566-67 var Hak Ulfstand lensmand, derpå forenedes Lunde
gård atter med Landskrona til 1576 og blev 1576-95 og igen fra 1597
lagt under Malmøhus. De fleste år skal lensregnskaberne således søges i
Landskrona eller Malmøhus len.
Christian Barnekow 1595-97, på afgift, tillige Torna og Järrestad h. samt
St. Peders kloster.
b Jordebog over St. Peders kl., Torna h. og gods i
Ingelstads h.9

LAND SKRO NA LEN
Lenet lå 1548-59 under Helsingborg. Fra 1559 omfattede det 4 herreder:
Rönneberg, Onsjö, Harjagers og Torna; 1566 afgaves T om a h., og 1577
tillagdes Färs h. 1559-66 (og igen 1567-76) var Landskrona og Lundegårds
len forenet under samme lensmand: Lave Urne 1559-60 og A xel V if fert
1560-66.
Jørgen Tidemand 1566-67, på regnskab, uden Torna h.
Jørgen Marsvin 1567-76, sammen med Lundegård.
Ekstrakter i årgang 1571, 1572 og 1574.
a Regnskab med ekstrakt og bilag 1573/74.
b Jordebog for Landskrona og Lundegård len 1574.
9 Jfr. Erslev I s. 3 note 6.
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A x e l G y ld e n s tje rn e 1576-88, uden Lundegård. Fra 1577 med Färs h. Først

på afgift, siden frit.
Jø rg e n B ra h e 1588-91, på afgift, derefter frit.
O lu f R o s e n s p a rre 1591-1602, på afgift.

Ekstrakter i årgang 1592/93, 1593/94 og 1596/
97-1598/99.
a Regnskab med ekstrakt og bilag 1591/92; regn
skab 1601/02.
b Jordebog 1591/92 og 1601/02.
Lenet var derefter på afgift med den gejstlige jurisdiktion på regnskab.
C h r is tia n B a r n e k o w 1602-12

(død 1612)

a Regnskab 1604/05, 1606/07, ekstrakt 1607-10,
regnskab med ekstrakt 1610-12.
b Jordebog 1604/05, 1606/07 og 1611/12.
c Skattemandtal 1602/03, 1610-12.

T a g e O ttesen T h o tt 1612-19

a Regnskab med ekstrakt

1612-18

(de fleste år

med bilag); regnskab 1618/19.
b Jordebog

1615-19,

1618/19

tillige

omfattende

gejstligt gods.
c Skattemandtal 1612-15 og 1617-19.
d Lensbreve og inventarium.
A n ders S in c la ir 1619-21

a Regnskab med ekstrakt og bilag 1620/21.
b Jordebog 1620/21.
c Skattemandtal 1620/21.
d Lensbrev, kvittanser og inventarielister (med fo r
tegnelse).
G a b r ie l K ru s e 1621—27

a Regnskab med ekstrakt

1621-27

bilag); regnskab for spindepenge

(div.

år med

1623/24; ind

tægt af kirkerne i lenet til Halmstads bygnings
behov 1626/27.
b Jordebog 1622/23.

Lensregnskaberne
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c Skattemandtal 1621-27, og uden år for skatten
af kongens og kirkens tiendeparter,
d Lensbrev, kvittanser og inventarielister (med for
tegnelse).

Henrik Huitfeldt 1627-46
a Regnskab med ekstrakt og bilag 1627-31; regn
skab med bilag 1631-44 og 1645/46; bilag til
udfodring 1630/31; register på spindepenge 1634
/35;

bygningsregnskab

med

bilag

1642-44;

fortifikationsregnskab med bilag 1643/44; regn
skab for proviant, ammunition m. v. til officerer
og soldater og til slottets behov (med bilag) 1643/
44; afkortning i jordebogen 1645/46 (med bilag)
og afslag på kongens og kirkens tiender i Lands
krona len 1643-45 (i regnskabet 1645/46).
c Skattemandtal 1627-44.
d Lensbreve, kvittanser og inventarielister (med for
tegnelse).
Knud Hlfeldt 1646-58, først på afgift, siden frit.
(død 1657, enken
Edele Rosenkrantz)

a Regnskab med bilag 1646/47; register på afkortning (med bilag) 1646-48; stiftets regnskab (de
fleste år med bilag) 1647-58; regnskab for ud
gift til Landskrona fæstning 1655/56; magasin
regnskab 1656-58 (1657/58 med ekstrakt); materialregnskab med bilag 1656-58; ammunitions
regnskab med bilag for Landskrona tøjhus 164858 og for Landskrona blokhus og byens volde
1653-58

(i

regnskabet

1657/58);

forplejnings

registre på landfolk 1657/58.
b Jordebog 1647-57 over gejstligt gods omfattende
kongens

tiender

1648-57;

jordebog

1650/51;

jordebog 1651 se Da.Kane. og Rtk. Jordebog 1661
over »Bornholms vederlag« i T K U A Sverige A II
pk. 45.
c Skattemandtal 1646-58.
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H E L S IN G B O R G L E N
Lenet var indtil 1547 bortforlenet dels som pant dels på afgift, hvorefter
det blev regnskabslen under P e d e r B ille (1547-48) og P e d e r S k ra m (1548—
55), i hvis tid Landskrona len forenedes med Helsingborg for atter under
den følgende lensmand J a k o b

B ro c k e n h u s

(1555-63) at udskilles.10 Fra

1559 bestod lenet af 5 herreder: Bjäre, N. og S. Asbo, Luggude og Göinge.
1612-29 var Helsingborg og Herrisvad klosters len under samme lensmand.
B jø r n K a a s 1563-65

Jø rg e n M a r s v in 1565-67
O tte B ra h e 1567-71

(død 1571)

Ekstrakter i årgang 1570 og 1571.

O lu f M o u r id s e n K r o g n o s 1571-73

(død 1573)

Ekstrakt i årgang 1572.

C o r f it z V i f fe rt 1573-76

Ekstrakter i bindene 1574 og 1577.
a Regnskab 1574/75.
H a n s S k o v g a a rd 1576-80

Ekstrakter i bindene 1577-80.
a Regnskab 1579/80.
A r i l d U r u p 1580-87

Ekstrakter i bindene 1581-1587/88.
a Regnskab 1582/83.
b Jordebog 1583/84.
c Skattemandtal med bilag 1584.
G e r d R a n tz a u 1587/88, uden Göinge herred.

10 Helsingborg slot inventarium ca. 1519/20 er trykt hos Bååth, Helsingborgs historia
II, 1 s. 462 som bilag E. Fortegnelse over renten til Helsingborg ca. 1520 findes i
Da. Kane. Diverse 1481-1571 nr. 2 e; sst. nr. 32 b. Opgørelse (1520) over kongens
tilgodehavende hos hr. Tyge Krabbe af Helsingborg len, jfr. Bååth II, 1 s. 332. En
udateret jordebog findes i Reg. 108 A i pk. jordebøger fra Skåne, Halland og Ble
king. Den sættes i registraturen til Christian 3.s tid og af Astrid Friis til »yngre end
1526«.
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Sten B ra h e 1588-92, med Göinge herred.

Ekstrakter i bindene 1589/90-1592/93.
C h r is to ffe r V a lk e n d o r f 1592-95

Ekstrakter i bindene 1594/95-1595/96.
b Jordebog 1593/94 med regnskab over indtægt og
udgift.
A x e l B ra h e 1595-1602

Ekstrakter i årgang 1596-1598/99.
a 1596/97 kun antegnelser; regnskab med ekstrakt
1597/98 (med enkelte bilag); udgiftsregnskab og
ekstrakt 1601/02 med bilag; indtægtsregnskab for
stiftsgodset 1601/02.
b Jordebog 1597/98, jordebog med regnskab over
indtægt og udgift 1601/02.
c Skattemandtal 1596 med bilag.
E s k e B ille Jø rg e n se n 1602-10

(til Vallen)

a Ekstrakt 1606/07.
c Skattemandtal 1606.
d Lensbrev, kvittanser, inventarier (med fortegnel
se).

A n d e r s B ille

(til Råbelöv
og Rosendal)

1610-29, fra 1616 uden Göinge h. I tiden 1612-34 var han
tillige lensmand på Herrisvad kloster,
a Ekstrakt 1610/11; regnskab 1611-29 med bilag
1614-17, 1618/19 og 1625-29 og ekstrakt 1611—
15, 1616-19 samt 1620-29. Regnskab tillige for
Herrisvad

kloster

1612-29.

Regnskab

for uvis

indtægt af en del af herrederne 1610-29; olden
gældsregister 1611/12,1613/14,1615/16 og 1625
/26; fortegnelse over hjælpesvin 1623; regnskab
over arbejdspenge 1615/16; register over ægt og
arbejdspenge

af

bønderne

1626-28.

Regnskab

over brænde sendt til København slot 1626/27.
b Jordebog 1610-29 over Helsingborg len,

1613—

29 tillige over Herrisvad klosters len; forandringer
i jordebog 1623/24.
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c Skattemandtal 1610, 1611, 1613-14, 1617-19 og
1621-29 (mange år med bilag); fortegnelse over
konge- og kirketiender, som giver 2 speciedaler,
1625 og 1626.
d Lensbrev, kvittanser og inventarier (med forteg
nelse).

Christen Thomesen Sehested 1629
Christoffer Ulfeldt 1629-49
(til Svenstrup)

a Regnskab med bilag (og for de fleste år ekstrak
ter) for Helsingborg len

1629-44 og 1645-49.

Regnskab for uvis indtægt af en del af herrederne
1629-36,

1637-44

og

1645-48;

oldengælds

registre 1630/31, 1635/36 og 1647; spindepengeregistre 1629, 1630, 1632 og 1646. Fortegnelse
over hvad der er leveret af jordebogen på H el
singborg slot 1629/30. Regnskab over havne- og
markedstold med bilag 1630/31; indtægter (told)
af

Engelholm

marked

1631-33;

regnskab

for

vindfælder m. m. (med bilag) 1630/31; regnskab
over bådsmandsskat 1637-39 og 1641-44 og over
kontributionspenge

1647; register over fortæring

på rejser for kongen

1638/39.

Regnskab over

overskibede staldøksne 1640/41; bilag til regnskab
for vrag m. m. 1641/42; regnskab for penge til
færgemænd for overførsel af bolte samt til arbej
dere ved Helsingborg skibbro 1641/42. Restance
lister 1643/44; afkortningslister 1645-47; forteg
nelse over afslag 1646/47; forklaring på kirkernes
beholdning 1649.
b Jordebog over Helsingborg len 1629-33,

1636—

39 og 1645/46 (med bilag 1629-32).
c Skattemandtal

1629-43

og

1646-49

(med bi

lag).
d Lensbrev, kvittans og inventarieliste med forteg
nelse fra Christen Thomesen Sehesteds tid; lens
breve, kvittanser (med fortegnelse) fra Christoffer
Ulfeldts tid.
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B jø r n U lfe ld t 1649-50

a Regnskab med bilag og regnskab for uvist 1649/
50; regnskab og forklaring på gods udlagt for
kronens gæld 1649/50 (med nogle afregninger),
c Skattemandtal 1649/50 (med bilag),
d Lensbrev, kvittanser og inventarieliste (med for
tegnelse).
O v e G je d d e 1650-58

(til Tommerup)

a Regnskab med bilag 1650-55 og 1656/57; regn
skab

for

1650-55;

uvist

1650-55;

mandtal

på

spindepengeregnskab

hjælpesvin

1650/51

og

1653/54; lister over indbrændte svin på kongens
skove i S. Asbo og Bjäre hrdr. 1650/51; regnskab
over stedsmål i S. Asbo h. 1650/51. Regnskab
over omslagsforvalterens modtagelse af Vs af Ove
Gjeddes genant

1650/51

og 1652 (med bilag).

Regnskab over graverskatten 1653; regnskab på
rug cg byg (med bilag)

1656/57.

1655/56 og

1657/58 kun antegnelser bevaret.11
c Skattemandtal 1650-57 (med en del bilag),
d Lensbrev og kvittanser (med fortegnelse).
B Ö R R IN G E K L O S T E R S (og L I N D H O L M ) L E N
Klostret bortforlcnedes af kong Hans til S øren N o rb y , der efterfulgtes af
magister H a n s M ik k e ls e n

1518-23. A x e l B ra h e havde klostret 1523-51,

først som pant, men fra 1524 frit. K n u d G je d d e fik det frit 1551, men
havde det kun et par år, indtil klostret blev lagt under Malmøhus, ligesom
det indtil 1540 selvstændige L in d h o lm var blevet det.12
G ø r v e l F a d e rsd a tte r S parre 1582-1605, frit på livstid, fra 1601 med Lind-

(død 1605)

holm birk og strøgods i Bara h. (hidtil under
Malmøhus).13
a Ekstrakt og

regnskab

af

Børringe

klosters

len

1603/04; restanceliste 1603.
11 1654 15/6 Vurdering af gårde og huse, nedrevet ved fortifikationen. Top. Saml.,
Helsingborg.
12 Jfr. også Malmøhus len.
13 Blandt de private godsregnskaber, der er opstillet efter lensregnskaberne, findes en
pakke regnskaber vedr. fru Gørvel Fadersdatter Sparres gods og len i Norge, Dan
mark og Sverige 1563, 1601-06.
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b Jordebog over Börringe klosters len 1603.
1605-51 under Malmøhus len. Herefter blev klostret sammen med L in d 
holm len udskilt som en selvstændig forlening.
T a g e O ttesen T h o tt 1651-58, frit, gejstlig jurisdiktion på regnskab.

a Regnskab med bilag 1651-58.
b Udat. jordebog over Börringe klosters og L in d 
holm len; jordebog 1651 i Da.Kanc.
c Skattemandtal 1651-57.
D A L B Y KLO STERS L E N
Ekstrakter 1593-98 findes i årgang 1597/98. Se i øvrigt Malmøhus len.
ST. P E D E R S K L O S T E R i Lund (og Ö V ID K L O S T E R )
Övid kloster var 1535-40 selvstændigt bortforlenet, men lagdes derpå under
Malmøhus, hvorfra det atter udskiltes 1563 og pantsattes til In g e b o rg B ille
(1563-65), E ls e

U lfs ta n d

(1565-69) og L a u r it s S k ra m

(1569-75).

Det

indløstes 1575 og forlenedes som frit len til C h r is to ffe r von D o h n a , derpå
på afgift, fra 1586 dog frit, til Jø rg e n

U rn e

(1584-94), der afløstes af

T a g e K ra b b e , som 1597 tillige fik St. Peders klosters len. Fra den periode,

Övid kloster var et selvstændigt len, findes ingen regnskaber.
St. Peders kloster var efter reformationen forlenet til Jø rg e n U rn e og derefter
til den tidligere ærkebisp A a g e Sparre, først frit, derpå i pant. Han afløstes
1547 af E s k e B ille .14
E s k ild O x e 1552-63, frit.

a Udspisningsregnskab ca. 1560.
Jø rg e n B ra h e 1563-92, i pant, senere frit.

(død 1565, enken

a Udspisningsregnskab 1579/80.

In g e r O x e )
H a k U lfs ta n d 1592-95, på afgift.

1595-97 var St. Peders kloster forenet med Lundegård.
Tage K ra b b e

1597-1613, fra 1594 lensmand på Övid, 1597 kommer St.
Peders kloster til.15

14 Inventarium på St. Peders kloster afgivet af Eske Billes arvinger 1551 og en opgø
relse af landgildeindtægter 1564 27/12 findes i Top. Saml., Lund.
15 Övid klosters jordebog ca. 1600 findes i Top. Saml., Fårs h.
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Sten M a d s e n L a x m a n d 1613-15

a Regnskab for St. Peders og Övid kloster 1613-15
(1613/14 med ekstrakt),
d Inventarieliste for St. Peders og Övid kloster.
1614

13/9 bortmageskiftes Övid kloster, mens St. Peders kloster fortsætter

som selvstændigt len.
B eate H u it fe ld t 1615-27

(Knud Ulfeldts enke)

a Regnskab
1618/19,

(de

fleste

1622-24,

år

med

bilag)

1615-17,

1625-27; regnskab for den

uvisse indkomst 1625/26.
d Forleningsbreve, kvittanser og inventarielister (m.
fortegnelse).
F a lk L y k k e 1627-50

(til Bollerup,

a Regnskab

(de

fleste

år

med

bilag)

1627-44,

død 1650,

1645-50; afkortningsregister (med bilag)

enken K ir s t in e

48.

1646-

R a n tz a u )

1650 udlægges godset til afbetaling af rigets gæld.
To udaterede jordebøger, fra tiden ca.

1600-1650, kan høre enten til

Tage Krabbes, Sten Madsen Laxmands, Beate Huitfeldts eller Fa lk Lykkes
tid.

F R O S T A H E R R E D og H E L N E K I R K E ( A L L E H E L G E N S K L O S T E R )
Før reformationen udgjorde krongodset i Frosta h. et selvstændigt len, så
dan som det iøvrigt var almindeligt i de skånske provinser. I Christian 2.s
tid var Frosta h. pantsat til A a g e A x e ls e n T h o tt, død 1520; derefter til
Jen s T o rb e n se n

R o s e n s p a rre , der måtte indløse det og derpå blev fri for

afgift.16 Han døde 1530, og samme år fik A x e l B ra h e ret til at indløse
lenet fra enken Birgitte Bille og beholde det uafløst for sig og sønnen Lave
først i 10 år, senere i 15 år mod sædvanlig afgift. Ved faderens død 1551
indløste L a v e B ra h e lenet fra medarvingerne og beholdt det mod afgift til
sin død 1567.
I årene 1567-69 var Frosta h. lagt under Malmøhus.
16 En udat. jordebog for Frosta h. findes i Reg. 108 A, pk. jordebøger fra Skåne,
Halland og Blekinge. Den findes sammen med Halmstad h. og må derfor være fra
1520-erne, da Jens Torbensen (Rosensparre) var forlenet med begge herreder.

590

T h e lm a Je x le v

O tte B ra h e 1569-75 som pant, indløst til kronen 1575.

(død 1571,
enke B e a te B ille )
Sten B ra h e 1575-82, mod afgift.

I 1535 fik den tidligere official hos ærkebiskoppen J e p T o rd s e n F a lk følge
brev til Allehelgens kloster ved Lund, men klostret blev dog straks efter
tilbagegivet abbeden, som beholdt det til 1558, da M o g e n s G y ld e n stje rn e
fik det overladt som frit len, i 1563 ændret til pantelen.
B jø r n K a a s 1567-70, som pant.

G ø r v e l F a d e rs d a tte r S p a rre 1570-72, som pant, indløst til kronen 1572.

1572 blev lenet skødet til C h r is to ffe r v. D o h n a , godset skulle falde tilbage
til kronen, hvis han døde uden livsarvinger. Gørvel Fadersdatter beholdt
det tiloversblevne gods.
Lenet faldt tilbage til kronen ved v. Dohnas død 1584 og blev lagt til
Malmøhus 1584-85.
T h a le U lf stan d 1585-1606, på livstid mod afgift.

(enke efter
Povl Laxmand)
G ø r v e l F a d e rs d a tte r S p a rre 1582-1605

(Lave Brahes enke,
død 1605)
Udover den beskedne rest af Allehelgens klosters gods fik G. F. 1582 Frosta
h. og Börringe kloster frit på livstid til gengæld for, at hun havde skødet
sit arvegods i det nordenfjeldske Norge til kronen. Fra 1600 havde hun
også den gejstlige jurisdiktion frit, så derfor er de to bevarede årsregn
skaber for Frosta h. og Heine kirke 1601-03 nærmest at betragte som pri
vate regnskaber. De findes blandt »Diverse Godsregnskaber - 1660« i pak
ken: Regnskaber for Gørvel Fadersdatter Sparres gods og len i Norge,
Danmark og Sverige.
Ved Gørvel Fadersdatters død blev Frosta h. og ligeledes Heine kirke lagt
under Malmøhus.
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Sten M a lte s e n Sehested 1606-12, begge len frit, dog gejstlig jurisdiktion på

(død 1611, enke

regnskab, var fra 1607 marsk og afgav 1608 igen

A n n e B ra h e )

Heine kirke.
b Udateret jordebog over Frosta h., Heine kirke og
Hørby, i registraturen sat til ca. 1606. Den stam
mer utvivlsomt fra den korte periode, da Hørby i
Frosta h. hørte til Malmøhus 1597-1607.
c Skattemandtal 1606/07 og 1610-12.
d Sten Maltesens kvittanser for Frosta h. findes sam
men med Vestervig klosters.

Ja k o b

B eck

1608-12 (Heine Kirke) og 1612-13 (Frosta h.), Heine kirke

(til Beidringe)

som frit len og Frosta h. på afgift,
c Skattemandtal 1612/13.

H e n r ik H u it fe ld t 1613-18 (Frosta h.), på afgift.

(til Lillø)

a Regnskab for det gejstlige gods i Frosta h. 1613—
18 og Hørby len 1613/14; 1613-17 indeholder
regnskabet jordebog; afkortningsregister for bøn
der, der holder soldater, 1615-17.
c Skattemandtal 1614/15 og 1617/18.
d Forleningsbrev og kvittanser med fortegnelse.

C h r is to ffe r

U lfe ld t

(til Svenstorp)

1612-18

(Heine kirke) og

1618-19

(Frosta h.), på

afgift.
a Regnskab 1613-18, visse år med bilag og enkelte
år med ekstrakt. Regnskab 1618/19 med regn
skab for det gejstlige gods og afkortningsregister
for bønder, der holder soldater.
c Skattemandtal 1618/19.
d Forleningsbrev og kvittanser med fortegnelse (kun
for Heine kirke).

L a x m a n d G y ld e n s tje rn e 1619-25 og 1618-25, begge len på afgift.

(til Bjärsjögård,
landsdommer)

a Regnskab for Heine kirke 1618/19 og omfattende
begge len 1619-25 (enkelte bilag),
c Skattemandtal 1620-25.
d Forleningsbreve, kvittanser og register på kirkernes
formue (med fortegnelse).
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H e n r ik G y ld e n s tje rn e 1625-30, begge len mod afgift.

(til Svaneholm,

a Regnskab med bilag 1625-30.

landsdommer)

b Jordebog 1625/26.
c Skattemandtal 1625-30.
d Forleningsbreve, kvittanser og register på kirker
nes formue (med fortegnelse).

E r i k K r a b b e 1630-33, begge len mod afgift.

(landsdommer)

a Regnskab med bilag 1630-33.
b Jordebog 1630/31.
c Skattemandtal 1630-33.
d Forleningsbreve, kvittanser og register på kirker
nes formue (med fortegnelse).

H e n r ik R a m e l 1633-36, begge len mod afgift.

(til Bäckaskog,
landsdommer)

a Regnskab 1633-36; register på gejstlig indkomst
i Frosta h. 1633/34.
c Skattemandtal 1633-36.
d Forleningsbreve, kvittanser og register på kirker
nes formue samt antegnelser, med fortegnelse.

G u n d e R o s e n k ra n tz 1636-48, begge len mod afgift.

(landsdommer)

a Regnskab med bilag

1636-44 og 1645-48; af

kortningsregistre på øde og forarmet gods 164548; spindepenge 1646/47; indtægt af bøndergårde
henlagt til underhold for officerer 1647/48.
b Jordebog på stiftsgods i Frosta h. 1643/44; jorde
bog på øde og forarmet gods i Frosta h. og Heine
kirke len 1645/46 med kommissærernes afslag,
c Skattemandtal

1636-44

og

1646-48

samt

re

gister på afkortninger 1641-47.
d Forleningsbreve, kvittanser og register på kirker
nes formue, med fortegnelse.
K e ld K r a g 1648-58, begge len mod afgift.

(til Trudsholm,
landsdommer)

a Regnskab med bilag 1648-51 og 1653-58, regn
skab 1651-53; afkortningsregistre 1648-58; byg
ningsregnskab for Heine kirke (med bilag) 1648/
49; indtægt af kirkerne i lenet til Regenskirkens
bygning 1648/49 og 1650/51 (sidstnævnte år og-
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så til Sorø kirkes og akademis bygning), til Sim
rishamns kirkes bygning 1652/53; afregning med
Keld Krag 1652/53 for Va af indtægten af Frosta
h., Heine kirke og Lyse kloster i Norge, som han
i 1650, 1651 og 1652 har betalt til afdrag på
rigets gæld. Regnskab for officersgårdenes land
gilde

1648-54

(i

1653/54);

oldengældregister

1653/54.
b Jordebog over det gejstlige gods i Frosta h. 1648/
49; jordebog for Frosta h. og Heine kirke len
1649/50.
c Skattemandtal 1648-58.
d Forleningsbreve og kvittanser med fortegnelse samt
antegnelser.
BO SJÖ K L O S T E R S L E N
Dette nonnekloster forlenedes straks ved reformationen til den tidligere of
ficial J e p F a lk , 17 der efterfulgtes af tidligere electus magister T o rb e n B ille
1537-53, som havde klostret frit på livstid. Derefter havde H a n s B a r n e k o w
det frit 1553-59.
Sten R o s e n s p a rre 1559-60, 1560-, frit. 1560 bortmageskiftes klostret med

(død 1565, enken

en del af godset, resten beholder Sten Rosensparre

M e tte R o s e n k ra n tz )

først på afgift, fra 1563 frit, og derefter i pant.
b Jordebog 1559.

AHUS LEN
Lenet tilhørte oprindeligt ærkebispesædet, en jordebog fra 1532 er bevaret;
det inddroges under kronen 1536 og kom først på regnskab, derefter på
afgift eller var pantsat. 1597 forenedes Åhus len med Villands herred.
H a r t v ig B ille 1560-68, først på afgift, fra 1567 i pant.

A r i l d U r up 1568-90, får ret til at indløse det, 1572 på afgift for livstid.

(død 1587, enken
T h a le T h o tt)

17 Jep Falk kaldes hos Erslev Jep Tordsen Falk, men ifølge D A Å . hed hans far Jens;
mon sammenblandet med Jep Tordsen Sparre?
38

Fortid og nutid
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Henrik Ramel 1590-1610, frit, fra 1597 tillige Villands h., frit, dog gejstlig
jurisdiktion på regnskab,
d Lensbreve, kvittanser med fortegnelse.
Mogens Ulfeldt 1610-12
(til Selsø)

b Jordebog ca. 1611.
c Skattemandtal 1610/11.

Jens Sparre 1612-18, fra 1615 med Gårds h. og fra 1616 tillige Göinge h.
a Ekstrakt og regnskab med bilag for Åhus len,
Villands h. og Hammer len 1614/15, for Åhus
len, Villands h., Hammer len18 og Gårds h. 161517; afkortningsregistre

1613-15

(1614/15

med

bilag).
b Jordebog over jordegne bønder, der holder sol
dater, ca. 1612; over gejstligt gods 1614/15 og
1616/17; jordebog over Hammer len

1615/16;

jordebog over bønder henlagt fra Malmøhus og
Lundegårds len til Hammer len 1615/16 og bøn
der lagt fra Åhus til Gladsax len 1615/16; jorde
bog over Åhus len, Villands h., Hammer len, Gårds
h. og Göinge h. 1616/17 samt over bønder i Gårds
h. der svarer til Hammer gård 1616/17; jordebog
over Hvitaby og Nosaby len m. m. 1616/17 samt
over bønder i Göinge h., der holder soldater,
c Skattemandtal 1612-15.
1618 blev lenet lagt under Kristianstad len.

K R IS T IA N S T A D L E N
Efter Kalmarkrigen lod Christian 4. 1614 opbygge en købstad på en ø
i Helgeåen. Den nye by, der fik navn efter kongen, blev straks admini
strationscentrum i stedet for Åhus slot. Lenet kom til at omfatte Villands
og Göinge herreder samt fra 1615 også Gårds h. med Hammergård, som kro
nen havde erhvervet 1614 i mageskifte for Övid kloster. Fra 1620 blev le
net yderligere forøget med A lb o h.
18 Hammergård erhvervede kronen 1614 13/9 af Otte Lindenov j mageskifte for Övid
kloster, Erslev II s. 52.

Lensregnskaberne
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Regnskaberne starter med en pk. bygningsregnskaber med bilag omfattende
årene 1614-17.
Jens Sparre 1617-18, der i forvejen var lensmand på Åhus m. v.
(til Sparresholm)

a Ekstrakt og regnskab med bilag 1617/18; regn
skab over uvisse indtægter af Göinge h.; arbejdspenge for broarbejde ved den søndre port; byg
ningsregnskab med bilag

1617/18. -

Antegnel

serne findes under Villands h.
c Skattemandtal på pengeskatten 1617/18.
d Fortegnelse på kvittanser, forleningsbreve og in
ventarielister for Åhus len, Villands h., Hammer
len og Göinge h.
Otte Marsvin 1618-27
(til Dybäck)

a Ekstrakt af regnskab med bilag 1618/19; regn
skab

1619-27 (de fleste år med bilag) og ek

strakter 1620-22 og 1623/24; bygningsregnskab
1618-27 (de fleste år med bilag); regnskab for
den uvisse indtægt af Göinge og Gärds h. samt
Åhus og Villands h. 1619-22, for A lb o h. 162123 og for alle herreder 1623-27 (med enk. bilag);
oldengældsregistre for Åhus len med Villands h.,
for Gärds og Göinge h. 1619/20, tillige for A lb o
h. 1621/22, 1623/24 og kun for Gärds og Göinge
h.

1625/26;

garnisonsregnskab

juli

1624-maj

1626 (med enk. bilag).
b Jordebog 1618-20, 1621-24 og 1626/27 - for
soldaterhold 1618/19 (med 1617/18).
c Skattemandtal 1618/19 og 1621-27.
Jørgen Urne 1627-32
(til Alslev)

a Regnskab med bilag 1627-32.19 uvisse indtægter af
Göinge, Villands og A lb o h. 1627-29 og 1631/32,

19 Her må der hos Erslev II være en regulær fejl. Jørgen Urnes slutår anføres som
1629, og i registret nævnes J.U. som død 1631. Det drejer sig her om rigsmarsk
Jørgen Urne, hvis dødsår er 1642 og som ifølge lensregnskaberne og Kancelliets
Brevbøger ikke fik nogen ændring i sit lensforhold 1629. Han opholdt sig fortsat
i lenet til begyndelsen af 1632 og beholdt det til den store rokade 1. maj 1632, da
han i stedet fik Vestervig kloster, Kanc.Brevb. 1632 10/2 og 2/3.
38*
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tillige af Gärds h. 1628-31; oldengældregistre kun
for Villands og Göinge h. 1629/30, for alle herre
der 1630/31; bygningsregnskab med bilag 1627—
32; garnisonsregnskab 1626-32.
b Jordebog 1629/30 og 1631/32.
c Skattemandtal 1627-32.

Malte Juul 1632-39 os isen 1644-49
(til Gjessinggård

a Regnskab med bilag 1632-39; uvis indtægt af de

og Maltesholm

4 herreder 1632-39 (nogle år med bilag); olden

død 1648, enken

gældregistre 1632/33, 1634-36, 1637/38 og kun

Anne Ramel)

for Göinge h. 1638/39; garnisonsregnskab 1632/
33

og

1637-39;

1634(32)-39;

bygningsregnskab

spindepengeregnskab

med

bilag

1632-37

(i

1636/37. Regnskab med bilag 1644-49; uvis ind
tægt af herrederne 1644-46 og 1647-49; olden
gældregistre 1644/45; proviantskriverregnskab og
gamisonsregnskab

1644-46

(med bilag); artille

riregnskab 1646/47 og arkeliregnskab 1647/49;
afkortningsregistre på forarmede bønder og præ
ster 1645-47; bygningsregnskab 1647-49.
b Jordebog 1645/46.
c Skattemandtal 1632-39 og 1644-49.
d Forleningsbreve og kvittanser (med fortegnelse).
Joachim Beck 1639-42
(til Gladsax)

a Regnskab med bilag 1639-42; uvis indtægt af de
4 herreder 1639-42 (Gärds h. mangler 1639/40
og A lb o h. mangler 1641/42) og for Hörröd len
1639/40;

oldengældregistre

1639/40

(inclusive

Hörröd len) og 1641/42; bygningsregnskab med
bilag

1639-42; garnisonsregnskab

1639-42; ar-

bejdspenge af adelens bønder i lenet (for arbejde
på fæstningen) 1640-42.
c Skattemandtal 1639-42.
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E b b e U l f e ld t 1642-44

(til Ovesholm)

a Regnskab med bilag 1642-44; bygningsregnskab
1642-44; arbejdspenge

1642/43; garnisonsregn

skab (med rulle) 1642-44; uvis indtægt af her
rederne 1643/44.
c Skattemandtal 1642-44.
d Forleningsbrev og kvittanser (med fortegnelse).

H e n r ik L in d e n o v 1649-58

(til Övid kloster)

a Regnskab med bilag

1649-58; uvisse indtægter

af herrederne 1649-57; oldengældregister 1650/
51; regnskab for adelens kontribution

1656/57;

antegnelser til regnskab for rostjeneste af det for
kronens gæld udlagte gods 1650-57 (i 1656/57);
garnisonsregnskab

1657/58;

bygningsregnskab

1649-58 (med bilag og antegnelser i 1657/58);
Henrik Lindenovs hvervningsregnskab 1657.
b Jordebog 1649-51.
c Skattemandtal 1649-57.

GÄRDS H E R R E D
Herredet var fra begyndelsen af 16. årh. frit overladt til J o a k im

T r o lle

(død 1546), fra 1531 som pantelen, og året efter blev det bestemt, at søn
nen B ø rg e T r o lle skulle have lenet uafløst i 10 år efter faderens død.
B ø rg e

T r o lle

1547-71, må indløse lenet fra sine medarvinger, hvorefter

(død 1571)

pantesummen forhøjes.

A u g u s tin u s U rn e 1571-73

(død 1573)
A r i l d H u it fe ld t 1573-1610, først som pant, fra 1580 frit på livstid mod ef-

(død 1609)

tergivelse af pantesummen; fra 1583 den gejstlige
jurisdiktion på regnskab.
d Forleningsbrev og kvittanser (med fortegnelse).
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B eate H u it fe ld t 1610-15, frit; gejstlig jurisdiktion på regnskab.20

(enke efter

a Regnskab med bilag 1614/15.

Knud Ulfeldt,

b Jordebog 1614/15.

dronningens

c Skattemandtal 1610/11 og 1613/14.

hofmesterinde)

d Kvittanser (med fortegnelse).

1615 blev lenet sammen med andet krongods lagt under Allö, dvs. K ri
stianstad.
H Ö R R Ö D L E N og S A N D B Y L E N
Dette lille skånske len omfattende gods i Gärds h. var i visse perioder selv
stændigt bortforlenet, ofte som fri forlening. T o rb e n B ille 1537-41 havde
det frit sammen med Bosjökloster. P e d e r B ra h e 1541-52 havde ialt fald
hele den uvisse indtægt. L a u r id s A n d e rs e n havde det 1552-64 mod en af
gift på 3 tdr. smør og oldengæld, men havde samtidigt S and b y len i Göingc
h. frit. Begge smålen blev 1567 skænket til R e in h a r d F u c h s v. B o m m e lb e rg ,
men skulle falde tilbage til kronen, hvis han døde uden livsarvinger, hvilket
skete.
P e d e r M u n d fik 1599 løfte på de to len, mens hustruen 1603 fik løfte pä

(død 1607, og

Sandby på livstid. 1608-15 havde hun Hörröd på

hustru V ib e k e G r is )

regnskab, derefter mod afgift til 1640.
a Regnskab med ekstrakt 1608-15 og med jorde
bog

1608-16 (dog uden jordebog

1613/14);
kun

oldenregister

antegnelser;

1609;

regnskab

1609/10 og

1617-22

med bilag

findes

1623-38

samt ekstrakt 1630-33.
1615 var de to len blevet lovet til C h ris tia n S in c la ir til Sinclairsholm. Han
overtog dem 1639/40 frit i 2 år, som blev forlænget med endnu et år, og
betalte derefter afgift. Fra 1648 og frem til slutningen af 1650-erne havde
først H e n r ik L in d e n o v , derpå L a u r id s G a ltu n g og endelig E b b e G y ld e n 
stjerne lenene mod visse afgifter.

JÄ R R E S TA D H E R R E D
Dette herred var i det 16. århundrede skiftevis lagt under Lundegård, Lin d 
holm og Malmøhus, men var fra 1627 selvstændigt bortforlenet.21
20 1610 12/1 bortforlener Beate Huitfeldt gods til sin søn Christoffer Ulfeldt, Top.
Saml., Gärds h.
21 Järrestad herreds jordebogs indkomst (17. årh.) findes i Top. Saml. Järrestad h.
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Jø rg e n

H o n d o rf

1627-40, frit, gejstlig jurisdiktion dog på regnskab, får
1629 B o rre b y g å rd (tidligere under Malmøhus) til
residens.
c Nogle antegnelser til skattemandtallet 1629 er be
varet.

J o a c h im

G ra b o w

1640-54, frit, gejstlig jurisdiktion på regnskab; fra 1647
for egen og hustrus livstid mod afkald på pension.

G LAD SAX LEN
Dette gamle adelsgods var kommet til kronen under dronning Margrete
med det formål at oprette et nonnekloster, som imidlertid blev anlagt på
Gaunø, og godset blev derfor bortforlenet som andet krongods.
Ved begyndelsen af det 16. århundrede havde K n u d B ille det som afgifts
len, i 1531 ændret til pantelen med ret for Bjørn Ulfstand til at indløse
det ved Knud Billes død og beholde det i 6 år. Knud Bille døde 1555,
men afgav lenet allerede 1543 til H e r lu f T r o lle , der kun beholdt det et
enkelt år, hvorefter O tte B ra h e havde lenet 1544-55, først frit, fra 1546
som pant. Han afløstes af B jø r n S a x tru p 1555-58, hvorefter det omdannedes
til regnskabslen. T il lenet hørte krongodset i A lb o h. bortset fra en kort
periode i 1530-erne, da dette var lagt under Dalby kloster.
E r i k U r u p 1558-65

(død 1564, enken
R e g itze G r u b b e )
H a n s S p ieg el 1564-1600, dels som pant, dels frit og endelig på afgift 1593;

gejstlig jurisdiktion på regnskab fra 1582.
A n d e r s S in c la ir 1600-20, frit (embedslen, som dronningens kammerjunker).

1616 blev nogle gårde i Järrestad h. lagt til lenet
som kompensation for gårde udlagt til soldater
hold.
c Skattemandtal 1610-14.
d Forleningsbreve og kvittanser (med fortegnelse).
G a b r ie l K ru s e 1620-21

a Regnskab med bilag 1620/21.
b Jordebog 1620/21. En udateret jordebog skønnes
at være yngre end 1660 og er i 1969 overflyttet til
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Regnskabsarkivalier for midlertidigt besatte områ
der.
c Skattemandtal 1620/21.
1621 blev Gladsax mageskiftet til Jakob Beck (mod Beidringe), og A lb o h.
blev lagt under Kristianstad.

H E R R IS V A D K LO S TER S L E N
Klostret var indtil 1565 under abbeder. I løbet af Frederik 2.s tid udskiltes
en del gods. 1612-29 havde Herrisvad kloster fælles lensmand med Helsing
borg len, og for denne periode skal regnskaberne søges under Helsing
borg.22
Sten B ille 1565-1612 , som frit len, derefter i pant og på afgift.

(død 1586, enken
K ir s t in e L in d e n o v

død 1612)

a Regnskab og ekstrakt 1610/11; regnskab med bi
lag 1611/12.
d Kvittanser og inventarielister (med fortegnelse) fra
Kirstine Lindenovs tid.

A n d e r s B ille 1612-34

(til Råbelöv
og Rosendal,

a Bilag 1621/22; regnskab med bilag 1630/31 og
1632/33.

død 1634)
Jø rg e n V in d 1634-41

(til Gundestrup)

a Regnskab med bilag

1634-36; regnskab

1636-

41 (med bilag 1639/40); bygningsregnskab med
bilag

1635/36,

1637-39

og

1640/41;

spinde-

pengeregister 1637-39 og 1640/41.
d Lensbreve, kvittanser og inventarielister (med for
tegnelse).
Sten B e c k 1641-49

a Regnskab 1643-49 med bilag 1643-48.
b Jordebog 1645 med de af de kgl. kommissærer
gjorte afslag 1645, 1646 og 1647.

22 En udat. jordebog over Herrisvad klosters gods (17. årh.) virker umiddelbart yngre
end 1660, Top. Saml., Norra Åsbo h.
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d Lensbrev, kvittanser og inventarielister (med for
tegnelse).
O v e G je d d e 1649-50

a Regnskab over stedsmål, sagefald m. m. 1649/50.
d Lensbreve, kvittanser og inventarielister for Herris
vad kloster 1649/50 samt for Jungshoved 164649 og Bratsberg 1645-50.
H e n r ik R a m e l 1650-52

a Regnskab med bilag 1651/52.
b Jordebog 1651 i Da.Kanc.
d Lensbrev, kvittanser og inventarielister (med for
tegnelse).
P e d e r V ib e 1652-56

a Regnskab med bilag 1652-56.
d Lensbrev, kvittanser og inventarielister (med for
tegnelse).
E r i k K r a g 1656-58

Intet bevaret.

K R I S T I A N O P E L L E N (tidligere L Y C K A )
Fra gammel tid var L y c k å med Östra h. det mindre af de to hovedlen
i Blekinge. I de første år af Christian 2.s tid var lenet pantsat til P e d e r
U ru p , derpå havde A a g e B ra h e det frit under de svenske felttog 1517 ff.
H a n s S k o v g a a rd

1524/25 havde det et enkelt år som afgiftslen, mens S ø 

ren N o r b y det følgende år havde det frit som tilgift til Sölvesborg. M o u r id s
O lu f sen K ro g n o s (1526-40) havde først lenet på afgift, fra 1531 som pant

og ombyttede det 1540 med Skjoldenæs. Det blev overladt A x e l U ru p , som
døde samme år. Han efterfulgtes af G re g e rs U lf stan d 1540-45 mod afgift,
ligeså C h r is to ffe r G a lle

1545/46 og E b b e (K n u d s e n ) U lfe ld t 1546-60, i

pant fra 1547. Ved hans død 1560 fik Je n s B ra h e det i pant, men døde
året efter.
K n u d H a rd e n b e rg 1561-64, dels som pant, dels mod afgift.

(død 1564)
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1564 blev slottet erobret af svenskerne og kom derpå til 1575 under Sölves
borg.
H a k U lf stan d 1575-78, mod afgift.

J o h a n U rn e 1578-89, mod afgift.

K n u d G ru b b e

1589-1601, frit; fra 1596 tillige Medelstad h. frit for 2 år,

(død 1600, enken

siden mod afgift; fra

1597 desuden Sölvesborg

mod afgift.

M e tte U lfs ta n d )

b Udat. jordebog, omfatter kun Östra h. og derfor
rimeligvis ældre end 1596.
Fra 1601 fik Lyckå navnet Christianopel, opkaldt efter Christian 4; den
nye fæstning var de følgende år residens for lensmanden over hele Ble
kinge.
A x e l G y ld e n s tje rn e

1601-04, begge len mod afgift og den gejstlige juris-

(til Ljungbygård,

diktion på regnskab,

død 1603)
M o g e n s U lfe ld t 1604-10

(til Selsø, død 1616)

a Regnskabet findes under Sölvesborg.

Je n s S p a rre 1610-12

a Regnskabet findes under Sölvesborg.
F a lk L y k k e 1612-25, uden Sölvesborg.

a Proviantregnskab 1612/13; regnskab for Östra h.
1613/14, regnskab 1614-17 og 1619-25 (visse år
med bilag, 1618/19 findes kun bilag); antegnelser
ne findes dels ved Visborg len 1626/27 og dels
sammen med kvittanserne; afkortnings- og restan
ceregistre 1614/15 og 1620-25; pligtfolksregistre
1619-22. Ammunitionsregnskab 1613-25 (i 1624
/25).
b Den udaterede jordebog (nævnt ovenfor) kan evt.
stamme fra Falk Lykkes tid.
c Skattemandtal 1613-15, 1617-19 og 1620-25.
d Forleningsbreve, kvittanser og inventarielister med
fortegnelse samt afregning.
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M a lt e J u u l 1625-32

a Regnskab 1625-32, fra 1627 med bilag; afkort
nings- og restanceregistre for øde og forarmet gods

(til Villestrup)

samt

officersgårde

1625-32;

garnisonsregnskab

1625-28 (i 1627/28) og 1628-30 (i 1629/30).
b Jordebog over Kristianopel len 1628-32.
c Skattemandtal 1625-32.

*

-

d Forleningsbrev, kvittanser og inventarielister med
fortegnelse.
H e n r ik G y ld e n s tje rn e 1632-33

(til Svaneholm)

a Regnskab med bilag og afkortningsregister 1632/
33; befæstnings- og garnisonsregnskab 1632/33.
b Jordebog 1632/33.
c Skattemandtal 1632/33.
d Forleningsbrev, kvittanser og inventarielister med
bilag og fortegnelse.

E r i k K ra b b e 1633-42

a Regnskab med bilag og afkortningsregistre 1633—
42; fortegnelse på forarmede og øde gårde, som
hverken kan yde skat eller landgilde,
spindepengeregistre

1636-42;

1635-42;

garnisonsregnskab

1636-42 og befæstningsregnskab 1637-40 (i 1639
/40);

pligtfolkregistre

1639/40;

bygningsregn

skab 1640-42 (med bilag 1640/41).
b Jordebog 1634/35.
c Skattemandtal 1634-42.
d Forleningsbreve og kvittanser med fortegnelse samt
inventarieliste med bilag.
H e n r ik B e lo w 1642-46

(til Spøttrup)

a Regnskab med bilag og afkortningsregistre 164246; bygningsregnskab med bilag 1642-46; garni
sons- og proviantregnskab med bilag

1642-46;

arkelimesterregnskab 1642-46 med bilag (i 1645
/46).
c Skattemandtal 1642-46.
N ie ls K ra b b e

1646-48, tillige med Sölvesborg len, begge mod afgift, dog
gejstlig jurisdiktion på regnskab.
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a Regnskab findes under Sölvesborg; afkortnings
registre og kommissærernes afslag
1646-48;

ammunitionsregnskab

i landgilden

1646-48;

byg

ningsregnskab 1646-48 med bilag,
b Jordebog over jordegne bønder 1646.
c E t enkelt skattemandtal 1647/48, de øvrige findes
under Sölvesborg.
A x e l U r u p 1648-51, uden Sölvesborg.

(til Belteberga)

a Regnskab med bilag, afkortningsregister og spindepengeregistre 1648-51; bygningsregnskab med bi
lag og antegnelser

1648-51; bilag til ammuni

tionsregnskab 1648-51.
b Jordebog 1650/51.
c Skattemandtal 1648-51.
d Forleningsbrev, kvittanser og inventarielister med
fortegnelse samt afregning.
J a k o b G ru b b e 1651-58

a Regnskab med bilag og afkortningsregistre 1651—
58; kommissærernes afslag i landgilde, bilagt be
sigtigelsesforretninger over forarmet og øde gods
1651-53; spindepengeregister 1651-55 og 165658; bilag

1651/52 og antegnelser til bygnings

regnskabet 1652-55; ammunitionsregnskab 1651
/52; proviantregnskab 1651-58 med bilag 1653
/54 og 1655-58 samt antegnelser hertil 1657/
58; restanceregister

1657/58; garnisonsregnskab

1657 1/1-1658 15/3 med bilag,
b Jordebog 1651/52.
c Skattemandtal 1651-57.

SÖ LVESBO RG L E N
Sölvesborg var fra gammel tid kronens faste borg i Blekinge; hertil hørte
normalt de 3 af de 4 blekingske herreder: Medelstad, Vester (nu Bräkne)
og Lister.
I begyndelsen af 1500-tallet havde Je n s H o lg e rs e n U lf stan d lenet frit, og
efter ham fik A a g e B ra h e det 1519 frit i 12 år, men afgav det 1525 til Sø
ren N o rb y , der fik livsbrev på lenet sammen med Lyckå. A x e l U r u p over-
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tog Sölvesborg len 1526, først frit, siden mod afgift og endelig som pantelen (død 1540). 1541 overtog V e rn e r P a rs b e rg pantet, skulle yde en afgift,
men have den uvisse indtægt ubeskåret mod at gennemføre byggearbejder
på det forfaldne slot. Verner Parsberg døde 1567, men forinden havde
svenskerne erobret slottet 1564.
Jø rg e n B ille

1568-78, sammen med Lyckå, som pant. Måtte afgive Lyekå
1575.

Jø rg e n M a r s v in

1578-81, mod afgift; fra 1579 tillige stiftslensmand i Ble-

(død 1581, enken

kinge.

K a re n
G y ld e n s tje rn e )

N ie ls K ra b b e 1581-82, mod afgift.

C h r is to ffe r v. D o h n a 1582-83, mod afgift, gejstlig jurisdiktion på regnskab,

(død 1584)

b Jordebog 1583/84.

P e d e r B ra h e 1584-97, mod afgift, gejstlig jurisdiktion på regnskab.

Ekstrakter i årgang 1586, 1588/89 og 1590/91.
a Kun antegnelser 1592-96.
b Jordebog 1591/92 og 1595/96.
1596 blev Medelstad h. afgivet til Lyckå (Kristianopel), og de to len var
derefter forenet 1597-1612, først under K n u d G ru b b e til 1601.
c Skattemandtal for Sölvesborg og Kristianopel len
1600/01.
A x e l G y ld e n stje rn e 1601-04

a Nogle regnskabsbilag 1603/04.
M o g e n s U lfe ld t 1604-10

(til Selsø, død 1616)

a Ekstrakt 1604-06 og 1608/09; regnskab 1605/
06,

for både Kristianopel og Sölvesborg 1607/08

og 1609/10 (med ekstrakt),
b Jordebog 1604-05.
c- Skattemandtal 1606/07.
d Forleningsbreve og kvittanser med fortegnelse samt
afregninger både for Sölvesborg og Kristianopel.
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Je n s S p a rre 1610-12

a Ekstrakt og regnskab med bilag

1610/11, kun

bilag 1611/12.
c Skattemandtal 1610/11.
O tte L in d e n o v 1612-19, kun Sölvesborg, men hertil Elleholm 1613.

(død 1618)

a Ekstrakt, regnskab og bilag 1612-19 (ingen eks
trakt 1613/14 og 1617/18, ingen bilag 1615/16);
restance- og afkortningsregister 1613/14 og 1616—
19; udgift til håndværkere og pligtfolk 1616-19.
b Jordebog for Sölvesborg len 1612/13 og 1618/19,
for Sölvesborg og Elleholm len 1615/16 og for
Gemsö sogn 1618/19.
c Skattemandtal 1612/13, 1614/15 og 1617-19.
d Forleningsbrev og kvittanser med fortegnelse.

T a g e O ttesen T h o tt 1619-32

(til Eriksholm)

a Ekstrakt og regnskab 1619-32 med bilag 162123 og 1624-32; afkortnings- og restanceregister
1619/20.
b Jordebog 1619-24, 1629/30 og 1631/32.
c Skattemandtal 1620-32.
d Forleningsbrev og kvittanser med fortegnelse.

T a g e A n d e rs e n T h o tt 1632-42

a Ekstrakt og regnskab med bilag 1632-39 (ingen
bilag 1635-37, ingen ekstrakt 1638/39), kun an
tegnelser 1639-42.
b Jordebog 1633/34.
c Skattemandtal 1632-41.
O tte T h o tt 1642-46

(til Näs)

a Regnskab med bilag 1642-46; kirkernes behold
ning 1645/46.
b Jordebog

1642-46; fortegnelse på landgilde af

jordegne bønder i Bräkne h. 1646.
c Skattemandtal 1642-44.
d Forleningsbrev, kvittanser og afregning (med for
tegnelse).
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N ie ls K r a b b e 1646-58, 1646-48 forenet med Kristianopel.

(til Skällinge)

a Regnskab med bilag 1646-58 (ingen bilag 1647/
48);

afkortningsregistre

1646-53;

regnskab

for

det gods, der er udlagt til betaling af kronens gæld
1649-51; regnskab for V 3 af genanten 1650-52
(med bilag); regnskab for officergårdene

1654/

55.
b Jordebog

1651 (kopi af den til Rentekammeret

indsendte).
c Skattemandtal 1646-58.
d Forleningsbrev,

inventarieliste,

fortegnelse

over

kirkernes beholdning og kvittanser med fortegnelse
(gælder 1646-48 tillige Kristianopel len).

LA H O LM LEN
Laholm var fra gammel tid det administrative centrum for Sydhalland, fra
1500-tallet i en vis konkurrence med Halmstad. T il Laholm slot lå nor
malt de 4 herreder: Halmstad, Höks, Tönnersjö og Årstad. I begyndelsen
af 1500-tallet havde H e n r ik K ru m m e d ig e lenet frit, men måtte 1516 afgive
Halmstad h. til Je n s T o rb e n se n R o s e n s p a rre , som en kort tid desuden efter
fulgte Krummedige som slotsherre på Laholm.
G regersen

U lfs ta n d

1519-43

havde H o lg e r

(død 1543) lenet frit til 1531 og derefter som pant,

han havde da fået Halmstad h. tilbage. B ø rg e U lfs ta n d fortsatte som pantelensherre uden Halmstad h. og beholdt efter Christian 3.s lensreform endnu
3 år (1551-54) lenet som afgiftslen. Han efterfulgtes af M o g e n s G y ld e n 
stjerne 1554-48, fra 1557 som pant for 1000 daler.

P e d e r S kra m 1558-81, mod afgift, fra 1564 dog frit.

(død 1581)
P o v l H u it fe ld t

b Jordebog 1580.
1581-83, på regnskab. I ekstrakterne årgang 1585 findes
regnskab 1581/82 og 1582/83 samt stiftsindtæg
terne 1582/83.

A r i l d H u it fe ld t 1583-86, mod afgift, den gejstlige jurisdiktion på regnskab.

a Regnskab 1583/84 m. bilag.

608

T h e lm a Je x le v

A n d e r s (Tage sen ) T h o tt 1586-95, mod afgift, gejstlig jurisdiktion på regn-

(død 1595)

skab.
Regnskab 1592-94 findes i ekstraktbindet 1594/
95.
a Regnskab med bilag og ekstrakter 1586-92.
b Jordebog 1588/89.
d Forleningsbrev og kvittanser.

N ie ls B ild 1595-97, mod afgift; gejstlig jurisdiktion på regnskab.

d Forleningsbrev, kvittanser, inventarielister og an
tegnelser.
B ro rs tru p G e d d e

(til Tommerup)

1597-1608, på afgift, gejstlige jurisdiktion på regnskab.
Måtte 1599 afgive Årstads h. Herefter hørte kun
Höks og Tönnersjö herreder til Laholm.
a Ekstrakt og forklaring
Regnskab

1600-08,

1599-1600 (med bilag);

med

bilag

1600-03;

eks

trakter 1600-06; oldengældregister 1600/01; udfodringsregnskab 1600/01; restanceregister på øde
gods 1602-05 og 1606-08.
b Jordebog 1599-1600, 1605(?) og 1607/08.
c Skattemandtal 1603/04.
d Forleningsbrev, kvittanser og inventarielister med
fortegnelse.
T a g e O ttese n T h o tt 1608-12

(til Eriksholm)

a Ekstrakt 1608-10; regnskab 1608/09 og 1610—
12, med bilag 1608-11 og uvisse indtægter 160810; oldengældregister 1609-11.
b Jordebog 1608-11.
c Skattemandtal 1610-12.

T a g e A n d e rs e n T h o t t 1612-20

(til Nås og Egede)

a Regnskab 1612-20; med ekstrakter 1614-20 samt
bilag

1614-16

og

1618/19; udgifter til hånd

værkere og pligtfolk 1612-17 og 1618/19; uvisse
indtægter 1615/16 og 1617-20; oldengældregister
1616/17; register på arbejdspenge ydet af adelens
bønder 1617-19.
b Jordebog 1614 og 1618-20.
c Skattemandtal 1612-15 og 1617/18.
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d Forleningsbreve, kvittanser og inventarielister med
fortegnelse.
H o lg e r R o s e n k ra n tz 1620-25, på afgift.

(til Glimminge)

a Ekstrakt og regnskab 1620-25, med bilag 1623—
25; udgift til håndværkere og pligtfolk 1620-23;
bøder for manglende humlekuler, ålestager m. v.
1622/23; oldengældregister

1623/24 og spinde-

penge 1623/24.
c Skattemandtal 1620-25, med bilag,
d Forleningsbreve,

kvittanser,

inventarielister

med

fortegnelse.
C h r is to ffe r U lfe ld t 1625-27, fik lenet frit, dog gejstlig jurisdiktion på regn-

(til Svenstrup)

skab.
a Regnskab 1625-27, m. bilag 1626/27.
b Jordebog over det gejstlige gods 1626.
c Skattemandtal 1625-27, 1625/26 tillige for pen
geskat af kirketiender.
d Forleningsbrev, kvitteringer og inventarieliste.

T a g e A n d e rs e n

T h o tt

1627-29, for samme afgift som han tidligere havde
haft lenet.
a Regnskab med ekstrakt og bilag 1627-29.
b Jordebog for Laholm len 1628/29.
c Skattemandtal 1627-29.
d Forleningsbrev, kvittanser og inventarier med for
tegnelse.

Iv e r K r a b b e 1629-36, på afgift.

(til Jordberga)

a Regnskab med bilag 1629-36 (bilag mgl. 1631/
32); garnisonsregnskab 1629-33; afkortning i jordebogen 1630-32; oldengældregister 1630/31 og
1635/36; regnskab for brobygning ved Laholm
slot 1631-33; spindepenge 1635/36.
b Jordebog over mageskiftegods og gejstligt gods
1629/30.
c Skattemandtal 1629-36, m. bilag; tre års kontribution til reparation af fæstningerne 1632-35 (i
1634/35).
d Forleningsbrev, kvittanser, inventarielister med for
tegnelse.

39

F o r tid og nutid
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N ie ls K r a b b e 1636-37, på afgift.

a Regnskab med bilag 1636/37; regnskab for ud
gravning af Stenså 1634-37 (i 1636/37).
c Skattemandtal 1636/37.
d Forleningsbrev, kvittanser, inventarielister og regi
ster pa kirkens formue.
C h r is to ffe r B iilo w 1637-44, på afgift.

a Regnskab

1637-44, med bilag

1637-43; olden

gæld 1638/39 og 1641/42; bygningsregnskab med
bilag 1639-43; antegnelser findes i kvitteringerne,
c Skattemandtal på pengeskatter, bådsmandsskatter
og kornskatter 1637-44, med visse bilag,
d Forleningsbrev, kvitteringer, inventarielister og an
tegnelser (med fortegnelse).
H A LM STAD LEN
Halmstad var oprindeligt ikke noget selvstændigt len, men herredet hørte
under Laholm. 1516 blev det udskilt og forlenet til Jen s T o rb e n se n ( R o 
sensparre). Han fik nyt lensbrev 1524, og i den anledning blev der udfær

diget en jordebog. Ved Jens Torbensens død 1530 atter forenet med L a 
holm til 1543, derefter havde S tig P o r s nogle år Halmstad h. sammen med
Lundegård. 1547-52 havde E s k e B ille (død 1552) det som frit len, derpå
blev det pantsat til H a r t v ig B ille 1552-57 (en jordebog fra 1554 er beva
ret) 1557 fik P e d e r S kra m tilladelse til at indløse det, men allerede året
efter blev det frit overladt M o g e n s G y ld e n stje rn e . I ekstraktbindet 1571 fin
des ekstrakter tilbage til 1563.
P o v l H u it fe ld t 1567-68, på regnskab, han havde i forvejen Fjåre og Himle

herreder, der tidligere (og senere) hørte under
Varberg.
Ekstrakt i 1571-bindet.
P e d e r S k ra m 1568-72, på regnskab.

Ekstrakter for flere år i 1571-bindet samt en i
1573-bindet.
H e n r ik B ra h e 1572-78, på afgift.23

Ekstrakter i årgangene 1574-76.
23 1573 26/8 Henrik Brahes første forleningsbrev på Halmstad h., Top. Saml., Halm 
stad h.

61 1

L e n sre g n sk a b e rn e
P o v l H u it fe ld t 1578-92, på afgift.

(død 1592)

Ekstrakter af stiftsindkomster af Halmstad h. for
flere år i 1585-bindet.

1599 lægges Årstad herred til Halmstad len.
Sten

M adsen

1592-1606, på afgift, den gejstlige jurisdiktion

(Laxm an d)

(til Rønneholm)

skiftevis på regnskab og på afgift. Får 1599 tillagt
Årstad h. med forhøjet afgift,
a Ekstrakt og forklaring 1600-02; indtægts og ud
giftsregnskab

1600-03

(med

bilag

1600-02);

regnskab for stiftets visse indkomst, for den uvisse
indtægt af Halmstad og Årstad herreder, garni
sonsregnskaber

1600-02;

regnskab

for kongens

og dronningens fortæring juni-juli 1600; udgift til
indkøb af kul til kongens smedie 1600/01; udgift
til håndværkere og pligtfolk 1600-02; udgifter til
bygning af en pram og en staldbygning på Halmstadgård samt anskaffelse af 4 halve jernkartover
1600-02; remmesnider- og smederegnskaber 1601
/

02.

b Jordebog 1602/03.
c Skattemandtal 1603/04.
M o g e n s K a a s 1606-13, på afgift, gejstlig jurisdiktion på regnskab.

(til Støvringgård)

a Ekstrakt og forklaring 1606/07 og 1609-13; regn
skab

1608/09

lag) og

(brudstykke)

1612/13

1611/12

(med bi

(brudstykke); udgift til hånd

værkere og pligtfolk

1610-13; proviantregnskab

1611/12; ruller for sold til skånske bønderknægte
på slottet april-nov. 1611; foged Albrekt Peder
sens regnskab af Halmstad 1612/13.
b Jordebog 1606/07 og 1612/13.
c Skattemandtal 1610-13.
d Følgebrev, kvittanser med fortegnelse og inventa
rielister.
M o g e n s P a c k s 1613-17

(til Torup)

a Ekstrakt (og forklaring) 1613-17; regnskab 1613
-17

(visse

år

med

bilag);

regnskab

for

uvist

1616/17; udgift til håndværkere og pligtfolk 1613
39*
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-16;

proviantregnskab

1612-14

(i

udgift til smedearbejde på slottet

1614/15);

1614/15

og

1616/17; oldengældsregister 1616/17.
b Jordebog 1615/16.
c Skattemandtal 1613-15.
Holger Rosenkrantz 1617-20
(til Glimminge)

a Ekstrakt og forklaring 1617-19; regnskab 1617—
20 (med bilag 1618-20); udgift til håndværkere
og pligtfolk

1617-19; smede- og kleinsmedear-

bejde 1618/19; mandtalsregister på arbejdspenge
1618-20 og regnskab for fæstningens arkeli 1617
-20 (begge i 1619/20).
b Jordebog udat. og 1619/20.
c Skattemandtal 1617-19.
d Lensbreve, kvittanser og inventarier.
E rik Rosenkrantz 1620-37
(til Glimminge,

a Regnskab

1620-22,

1623-37

med

bilag

(div.

år), regnskab for stedsmål, sagefald og andre uvis
se indtægter 1621-24, for forbrudt gods

1625/

26; arbejdspenge 1620/21; udgifter til håndvær
kere og pligtfolk

1625/26;

pligtfolk

1634-36;

oldengældregistre 1623/24, 1625/26 og 1630/31;
smedearbejde

1624/25;

soldaterruller

1624/25;

spindepenge 1625/26; ekstrakt og forklaring på
garnisonsregnskab

1626-29

med indkvarterings

rulle 1628/29; regnskab på penge sendt til fæst
ningens reparation 1628/29; arkelimesterens regn
skab 1620-37 (i 1636/37).
b Jordebog 1626/27.
c Skattemandtal 1620-24 og 1625-37.
d Fortegnelse, forleningsbreve, kvittanser og inven
tarier.
Niels Krabbe 1637-45
a Regnskab med bilag 1637-45; bygningsregnskab
1637-39

og

1640-45

(enkelte

år med bilag);

indkvarteringsrulle og sold til officerer og soldater
1637/38; oldengældregistre 1638/39, 1641/42 og
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1644/45; garnisonsregnskab 1638-45 (nogle med
bilag); rulle over 2 kompagnier, der er indforskre
vet fra Falkenberg til at bortkøre jord fra gravene
samt fortegnelse på jord, der er brugt til fyld i
begge platforme
skab

1639/40; arkelimesterens regn

1637-39 og 1639-45; regnskab over kir

kernes penge i Halmstad len 1645.
b Jordebog over småredsler og gæsteri 1645.
c Skattemandtal 1637-45.
d Registrering, lensbrev, kvittanser og inventarium.

V A R B ER G LEN
T il Varberg slot lå som hovedregel de 4 nordhalllandske herreder: Fjåre,
Himle, Viske og Faurås. I det 15. årh. sad medlemmer af den mægtige
Thott-slægt som lensherrer på Varberg, og slotsloven på Varberg var en
vigtig brik i Christian l.s opgør med Axelsønnerne. I den senere del af
kong Hans’ regering var Varberg bortforlenet til den fynske rigsråd P e d e r
L y k k e , som senest 1513 afløstes af A a g e B r a h e , der havde lenet på afgift

1513-17, efterfulgt af H e n r ik K ru m m e d ig e 1517-19. Derpå blev det givet
til W illu m v. V ie r n it z på regnskab, men han døde samme år.-4
H o lg e r G re gersen U lf stan d 1519-22, på regnskab sammen med Laholm len.

T r u d G regersen U lfs ta n d 1522-35 og 1536-46, på afgift.

(død 1545)
Under Grevefejden blev Varberg indtaget af M a r c u s M e y e r , der fungerede
som lensmand for grev Christoffer.

24 Det såkaldte Varberg lens arkiv 1572-1615 indeholdende tingbøger fra Himle, Fjåre
og Faurås h., arkivregistratur og ca 200 breve, fortrinsvis kongebreve, findes i Ege
skabene.
I Top. Saml. på papir, Varberg, findes opgørelse over udgifter ved slottets reparation
1634 og en udat. tegning af slottet; et brev af 13. april 1635 om omskrivning af
Varberg tingbog; endelig Christian 3.s missive 7. okt. 1557 til lensmanden Erik
Rosenkrantz ang. den ødelagte by Kongsbacke; sst. Faurås h., Vinberga s., et tings
vidne om Varberg slots laksefiskeri. løvrigt henvises til: Thelma Jexlev: Varberg
len i Frederik den Andens og Christian den Fjerdes tid, i: A L E . Historisk tidsskrift
för Skåneland 2/1971, s. 15-28.
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T ru d s e n

U lf stan d

1546-57, på afgift.

Et register på sagefald og

gårdfæstning i Himle h. 1549 findes i Reg. 108 A.
Derefter omdannet til regnskabslen.
E r i k R o s e n k ra n tz 1557-60
F ra n ts B ille 1560-61

H a n s H o ic k 1561-65

(død 1565)
Under syvårskrigen blev Varberg indtaget af svenskerne 1565 og var under
svensk kommando 1565-69, men de to nordligste herreder blev lagt under
Elfsborg og de to sydlige under Halmstad.
H a k U lfs ta n d 1569-72, udvidet 1571 med Ås kloster, idet kongen forbeholdt

sig selve klostrets avl.
Ekstrakter i årgang 1574.
A n d e r s B in g 1572-90

(død 1589, enke

Ekstrakter i årgang 1573-78, 1580-1588/89 og

A n n e P e d e rsd a tte r

1590/91.

G a lt )

a Ekstrakt og forklaring 1576/77 (kun brudstykke);
restanceregister på jordebogsindkomster 1580-82.

Jø rg e n B ra h e 1590-98

Ekstrakter

i

bindene

1592/93-1595/96

samt

1597/98 og 1598/99.
a Indtægtsregnskab og jordebog 1591/92 og 1596/
97.
J a k o b B e c k 1598-1608

(til Førslev)

a Regnskab 1602/03; register over bønder, der har
afløst landgilden med penge 1603/04; ekstrakt og
forklaring 1604/05 og 1606/07.
b Jordebog 1600/01.

Sten M a lte s e n Sehest ed 1608-10

Lensregnskaberne
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Mogens Gyldenstierne 1610-33
a Ekstrakt og forkl.
1625/26,

kort

1610-13, 1614/15, 1616-20,

ekstrakt

1621-24,

1626/27

1630-33; indtægts- og udgiftsregnskab
(med bilag

1610/11);

regnskabsbilag

og

1610-15
1615/16,

regnskab 1616-18, 1619/20, 1621-27 (med b i
lag 1626/27) og 1630-33 (med bilag 1630-32);
regnskab for stiftets indtægt 1610/11, 1614/15,
1619/20, 1622/23, 1625-27 og 1630/31; regn
skab over udgifter til håndværkere, der har arbej
det på Varberg slot, 1610/11, 1612-15, 1616-18,
1619/20, og til håndværkere, der har arbejdet på
Falkenberg bro 1610/11; bygningsregnskab 1611
/12, 1622/23 og 1631/32; afregninger med hånd
værkere 1626/27; sold til knægtene på slottet (og
så betegnet som: bønderknægte bøsseskytter og
årsknægte)
/23,

1610-15,

1616/17,

1618-20,

1622

1624-27 og 1631-33; uvisse indtægter af

Fjäre h. 1612/13, 1616-18, 1619/20, af Viske
h. 1619/20, af Fjäre og Viske herreder 1621-23,
1625-27,

1630-32, af Faurås og Him le herre

der 1612/13, 1614/15, 1616-18 og 1619/20 (kun
Himle), 1621-23, 1625-27 og 1630-32; afkort
ning i jordebogens indkomst 1612-14 og 1615/16;
arbejdspenge oppebåret i Bøgistoft 1613/14; regi
ster på ammunition udtaget af arkeliet 1616/17;
kvægskatteregister

1622/23,

1625-27 og 1631/

32; afregninger med officerer og gevorbne solda
ter på Varberg slot

1624-28 og 1629-33; ol-

dengældregistre 1625/26 og 1630/31; soldaterrulle
1625-27.
b Jordebog 1612/13, 1614/15, 1616-19, 1621-23,
1625-27 og 1629-33.
c Skattemandtal 1612-14, 1618/19 og 1627-33.
d Kvittanser og inventarier.
Henrik Gyldenstjerne 1633-36
(til Svaneholm)

a Ekstrakt og indtægts- og udgiftsregnskab 1634-36;
stiftsindtægter 1634/35, (1633/34 kun antegnelser
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i regnskab 1635/36); sold til 30 årsknægte 1634/
35; register på forsk, flikkeri og arbejde på slottet
1634/35; bygningsregnskab (indkomne og udgiv
ne penge) 1634/35; afkortning i jordebogen 1634
-36;

restanceregistre

1634-36;

oldensvin

af

Faurås og Himle herreder 1635/36; spindepenge
1634-36 (i 1635/36).
c Skattemandtal 1633-35.
d Registrering, lensbrev, kvittanser og inventarier.
Iver (Tagesen) Krabbe 1636-45
(til Jordberga)

a Regnskab med bilag

1636-38 og

1639-45 (in

gen bilag 1639/40); kvægskatteregistre 1636-38
og 1640-45; uvisse indtægter af herrederne 1636
/37 og 1640-45; afkortning i jordebogsindtægter
1636-38 og 1640-45; regnskab for småtold og
rortold af Varberg by 1636/37; mandtal på spin
depenge

1637/38;

bådsmands-

og

spindepenge

1644/45; bygningsregnskab med bilag
og

1644/45; garnisonsregnskab

1637-43

1637-43

(visse

år med bilag, 1643-45 kun bilag); drægtigheds
told af skuder i herrederne 1640-43; oldensvin
og oldengæld 1641/42; sagefald af Varberg by
1643-45; register på kvæg slagtet på slottet 1643
/44; regnskab for ammunition udleveret af arkeliet på Varberg slot 1643-45; landgildenedsættel
ser på grund af kornskade 1643-45 og restance
registre

1643-45; proviantregnskab og havreud-

fodringsregnskab

1643-45;

indtægt

af

svenske

bønder i Varberg len og brandskat af svenske un
dersåtter

1644/45;

officersgårdenes

indkomst

1644/45.
c Skattemandtal 1636-45.
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Jø rg e n R a n tz a u 1563-64

(død 1564)

a Register på proviant indkommet på Älvsborg siden
15/6 1565.

Je n s K a a s 1564-69

E m m ik e K a a s 1569—

Ekstrakt i årgang 1570 og 1571.
C o r fit z R u d 1612

Jø rg e n L u n g e 1613-18, på regnskab med genant.

(til Odden)

a Proviantregnskab fra 6/6 1612; register på havre
til

kongens

vognheste; udspisningsregister

1/10

1612-18/1 1613. Regnskab med bilag 1613/14;
kort ekstrakt 1614-16; regnskab for udgivet pro
viant 26/11 1612-25/11 1613 (med antegnelser).
Sagefald af Vetie og Bollebygd herreder 1617/18;
antegnelser

1613-16

og

1617/18

i Bohus L R

1617/18.
b Jordebog 1613-15 og 1618/19; afkortning i jordebog 1613/14 og 1615/16.
c Skattemandtal 1614-17.
d Lensbrev og kvittanser med fortegnelse (inventa
rium findes i regnskabet 1613/14).
Jen s S parre 1618-19, på regnskab mod genant.

(til Sparresholm)

a Regnskab med kort ekstrakt 1618/19 (og inven
tarium).

B O R G H O L M L E N på Öland
Øland erobredes i juni 1612, men blev efter freden i Knäröd tilbagegivet
til Sverige.
C h ris te n F r iis 1612-13

(til Kragerup)

a Regnskab med bilag 1612 15/6-1613 6/4; ind
tægt og udgift på penge leveret lensmanden til
garnisonen på Borgholm.
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K A L M A R LEN
Slottet erobredes under Kalmarkrigen (juli 1611) og blev efter freden i
Knäröd 20. jan. 1613 tilbagegivet til Sverige.
A n d e r s S in c la ir 1611-13

a Regnskab

med

ekstrakt

1611-13;

inventarier

1611; fortegnelser over ind- og udleveret proviant
1611/12; proviantregnskab 1612; udspisnings- og
udfodringsregister 1612.

V IS B O R G L E N
Omfattende øen Gotland. Lenet var 1509-17 forlenet på regnskab til L a u 
rid s S k in k e l,

1517-25 til Søren N o rb y , først som frit.23 og derefter som

pantelen, (1525-26 til H e n n ik e v. A h le fe ld t) . 1525-30 havde Lübeck øen.
Fra 1530 var Visborg len regnskabslen under følgende lensmænd: H e n r ik
R o s e n k ra n tz (1530-38, C la u s R a n tz a u

(1538-39), W la d is la w

W o b itz e r

og C h r is to ffe r Stygge R o s e n k ra n tz

(1539-44), E ile r H a rd e n b e rg (1544-51)

og O tte R u d (1551-57). 1645 kom øen til Sverige.
C h r is to ffe r H u it fe ld t 1557-60

(død 1559)
Je n s D ille 1560-71

Ekstrakter tilbage til 1565 i bindet 1572.
C h r is to ffe r V a lk e n d o r f 1571-73

Ekstrakter i bindene 1572-74.
C h ris te n M u n k 1573-76

Ekstrakter i bindene 1574-76.
E m m ik e K a a s 1576-84

Ekstrakter i bindene 1577-83.
M o g e n s G ø y e 1584-87

Ekstrakter i bindene 1586 og 1587/88.

25 1518 18/5 lensbrev til Søren Norby på Visborg slot mod at tilbagegive lensbrev på
Börringe kloster, Top. Saml., Gotland.
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E r i k L y k k e 1587-91

Ekstrakter i bindene 1588-90 og 1591/92.
N ie ls B ild t 1591-95

Ekstrakter i bindene 1593/94 og 1596/97.
H e rm a n J u e l 1595-1608

Ekstrakter i bindene 1596-99.

(til Åbjerg)

a Regnskab med jordebog 1600-02 og bilag 1601/
02; ekstrakter 1602/03 og 1606/07; regnskab med
jordebog 1603/04.
B ro s tru p G je d d e 1608-14

(til Tommerup)

a Ekstrakter

1609-14; restanceregister, ugekostre-

gister og register på slottets daglige folk 1610/11.
b Jordebog 1610/11.
D itle v H o ic k 1614-19

a Regnskab over sagefald 1614/15; regnskab med
ekstrakt og jordebog og udspisningsregister 1616/
17.
c Skattemandtal 1613/15 og 1617-19.
C h r is to ffe r U lfe ld t 1619-25

a Ekstrakter 1619/20 og 1622-24; regnskab med
Jordebog 1619/20 og 1624/25; register på indført
tømmer 1619/20; register på oppebørslen af kir
kernes penge 1620/21.
c Skattemandtal 1620/21 og bilag til skattemandtal
1622.
F a lk L y k k e 1625-27

(til Bollerup)

a Regnskab med jordebog
og bilag

1625-27 og ekstrakter

1625/26; regnskab for uvist 1625/26;

antegnelser 1625-27 med bilag hertil

1625/26;

antegnelser for Christianopel 1612-25.
Jens H ø g 1627-33

a Regnskab med jordebog 1629-33, ekstrakter 1629
-32 og bilag

1629/30 og 1631/32; register på
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fiskeriafgift 1628/29; bilag til afkortningsregister
1629/30; regnskab for uvist 1629/30 og bilag til
regnskab for uvist 1631/32.
c Skattemandtal 1631-33.
H o lg e r R o s e n k ra n tz 1633-45

(til Frøllinge)

a Regnskab med jordebog 1633-35, ekstrakter 1633
-35 og bilag 1634/35; regnskab med bilag 1635
-45

og ekstrakt

for uvist

1635/36; regnskab med bilag

1634-42 og 1644/45; synsvidner om

øde og forarmede gårde 1635/36; regnskab for
kongens pram og kran i Burgsvik 1636-39; be
viser på folkeløn 1642-44.
c Skattemandtal 1633-37 og 1638-45.
d Lensbreve, kvittanser (med fortegnelse) samt in
ventarium.

Ø S E L (Ahrensburg) L E N
Øsel erhvervedes ved køb 1559 og var i dansk besiddelse indtil 1645, da
øen afgaves til Sverige.
De bevarede regnskaber og jordebøger er ført på tysk.
Jø rg e n F a re n s b a c li 1579-84.

M a tth ia s B u d d e 1584-89, på afgift.

Jo h a n Svave 1589-95, på afgift.

a Brudstykke af regnskab 1594/95.
C la u s M a lte s e n Sehested 1595-1612, på afgift.

(død 1612)
N ie ls K r a g 1612-13, på regnskab.

J a k o b B e c k 1612-22, på regnskab, siden på afgift.

a Lønningsregnskab
kvæg

1617/18;

1617-19;
regnskab

register

over

dødt

og garnisonsregnskab

1618/19.
b Jordebog over Øsel len 1617-19.

Lensregnskaberne
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Frederik Rantzau 1622-34, på afgift.
a Regnskab (med bilag) over gårdene Holm hof og
Nemmal samt de konfiskerede godser

1622-30

med antegnelser 1623-27; regnskab for Pihagård
1627/28; beholdning 1628/29.
b Jordebog over Øsel len

1627/28

og

1630/31,

over gårdene Holm hof og Nemmal samt de kon
fiskerede godser 1622-29.
Anders Bille 1634-42, på afgift.
(til Damsbo)
(N.N. 1642-44).
Ebbe Ulfeldt 1644-45, på afgift.

Debat

C l a u s

B j ø r n :

O m spæ khuggere og k ild e u d g iv e ls e

I forrige hæfte af Fortid og Nutid rettede nu afdøde museumsdirektør Peter
Riismøller, Ålborg, en skarp kritik mod, hvad han betegnede som tidligere
historikeres optræden i spækhuggerens rolle, hvormed han mente, at de lig
denne frygtede tandhval overfaldt de fra fortiden overleverede kilder og
ekserperede, hvad de til deres aktuelle formål mente at kunne have brug
for, hvorefter de ikke bekymrede sig om kildematerialets videre skæbne.
Han tog sit udgangspunkt i en optegnelscsbog fra begyndelsen af det 18.
århundrede, den såkaldte »Rokkedrejerbog« efter forfatteren Søren Drejers
erhverv. Denne kilde er ned gennem det 19. og begyndelsen af dette år
hundrede blevet benyttet af nørrejyske personal- og lokalhistorikere. Riismøllers kritik går bl. a. på den ligegyldighed, disse brugere af »Rokkedre
jerbogen« udviste for dens videre skæbne, når de først havde uddraget, hvad
de interesserede sig for af oplysninger. Hvor denne optegnelsesbog egentlig
burde høre hjemme, og hvad den rummede af værdi udover kilder til først
og fremmest personalhistorien, kerede man sig mindre om -

»Rokkedre

jerbogen« var for at benytte et udtryk fra hvalfangerterminologien i mange
år »løs fisk«, dvs. uden fastslået tilhørsforhold, og først sent blev den fun
det i en offentlig samling og for nylig udgivet. Meget kildemateriale af til
svarende art har op til vore dage ført en lignende usikker tilværelse i privat
eller halvprivat eje, adskilligt af dette er en eller flere gange benyttet og si
den forsvundet. Hvor er således bondevennepolitikeren Lars Andersen Hækkerups erindringer fra

1840-erne og 1850-erne, som Jens Peter Jensen,

Høng, har kendt og anvendt, og hvad er der blevet af de originale breve
fra stænderdeputeret Hans Christensen, Vejstrup, til familien, som er aftrykt
for et par menneskealdre siden? Det er at håbe, at de lokalhistoriske arki
ver, der nu er ved at udgøre et landsdækkende net, vil bidrage til, at
i hvert fald de væsentligere ting af denne art bliver bjerget for eftertiden.
Men fra »Rokkedrejerbogens« eksempel uddrager Peter Riismøller nogle
synspunkter, som indbyder til at blive kommenteret. Det ville givetvis også
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have skuffet Riismøller, om hans indlæg i Fortid og Nutid ikke havde af
født reaktioner. Han indrømmer historikeren ret til af trykte kilder, embeds
arkivalier o. lign. at fremdrage, hvad han eller hun har brug for. M en med
»Rokkedrejerbogens« skæbne som baggrund argumenterer Peter Riism øl
ler for, at »utrykte optegnelser . . . bør nyde totaludgivelse som en ret«. Og
fra sit arbejdsfelt, det nordlige Jylland, nævnes en række kilder, der gen
nem de sidste århundreder har været angrebet af »spækhuggere«, derpå
efterladt som afpillede skrog, ingen gad bjerge (dvs. udgive), men som efter
Riismøllers mening burde fremlægges i deres helhed.
Det er kilder til lokal-, social- og kulturhistorien, Riismøller nævner, og
til hans liste fra det nordjyske område kunne man let føje adskilligt ma
teriale fra landets øvrige egne. Kildeudgivervirksomheden herhjemme har
traditionelt koncentreret sig om middelalderens dog overskuelige kildestof og
for nyere og nyeste tid centrale politiske institutioners og ledende person
ligheders efterladenskaber. Det forekommer i og for sig som en naturlig
konsekvens af de seneste års stigende interesse for de social- og kulturhi
storiske aspekter af udviklingen i fortiden at pege på kildemateriale, der kan
belyse disse sider af det historiske forløb som emner til udgivelse.
Men netop denne drejning fra beskæftigelsen med overvejende politisk
historie til social- og kulturhistorien eller egentlig økonomisk historie rejser
spørgsmålet om kildeudgivelsernes placering. M an kan efter min mening stille
det spørgsmål, om traditionen for en meget omfattende kildeudgivervirksomhed i dansk historieforskning ikke kunne trænge til en - blot beskeden revision. Siden oprettelsen af Selskabet til udgivelse af kilder til dansk hi
storie i 1877 har kildepublikationerne udgjort en ret betydelig del af den
danske bogproduktion indenfor disciplinen historie, og med ganske få, nyere
undtagelser, har kildeskriftselskabet og andre udgiverselskaber opretholdt et
højt niveau med hensyn til tekstgengivelse, indledninger, noter og registre.
Selv den helt unge generation af marxistisk orienterede historikere har i så
henseende fulgt traditionen og forsynet os med i hvert fald tre udgivelser til
belysning af den i større sammenhæng ret så magre teoretiske diskussion
i det unge danske socialdemokrati!
Det er ikke hensigten at stille spørgsmålstegn ved centrale udgiverarbej
der som Diplomatarium Danicum, Kancelliets Brevbøger eller fra nyere tid
P. Munchs erindringer. Her er tale om et under alle omstændigheder bety
deligt, sammenhørende, naturligt afgrænset kildemateriale, der gennem en
kildeudgivclse kan gøres tilgængeligt for en større kreds. Det er selv for
historikere af faget en krævende opgave at arbejde med et middelalder
diplom (helt bortset fra at meget af materialet befinder sig i udlandet), det
er en stor hjælp til studiet af 1600-tallets Danmark at få stillet rygraden
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i datidens centraladministration til rådighed med udførlige registre, og det er
som bekendt ikke enhver beskåret at få adgang til P. Munchs efterladen
skaber i Rigsarkivet. Her er nytten af kildepublikationer indlysende.
Anderledes kan det imidlertid stille sig, når det drejer sig om kildema
teriale til belysning af sociale, økonomiske eller kulturelle sider af udvik
lingen i fortiden. Totalfremlæggelse af centrale kildegrupper eller af alt
materiale til f. eks. bondestandens historie i det 17. og byhåndværkernes
forhold i det 18. århundrede er en utopi. Selv den meget omfattende ting
bogsudgave, der nu nærmer sig sin endelige afslutning, rummer alene en
brøkdel af de bevarede tingbøger fra 1600-tallet. Peter Riismøller nåede at
få udsendt »Rokkedrejerbogen«, og for nogle år siden udsendte Landbohisto
risk selskab ved Jens Holmgaard »Fæstebonde i Nørre Tulstrup Chr. Ander
sens dagbog 1786-97« - to samlinger af optegnelser fra almuemænd fra hen
holdsvis første og sidste halvdel af det 18. århundrede. M en fortsat eftersøg
ning har bragt yderligere dag- og optegnelsesbøger fra samme miljø og tid
til veje, og dette materiale tager vældigt til i omfang, når man tager fat på
det 19. århundrede.
Den forskning, der stadig mere retter sig mod studiet af forskellige sam
fundsgruppers leveforhold, kulturelle normer og erhvervsvilkår og mod studiet
af disse samfundsgruppers indbyrdes forhold, har næppe samme umiddel
bare udbytte af kildepublikationer i traditionel forstand som den historiker,
der arbejder med politiske institutioners og ledende personligheders historie,
og som i en veltilrettelagt kildepublikation måske kan finde størsteparten
af sit materiale. Kildeudgivelserne til f. eks. socialhistorien må indskrænke sig
til at fremlægge eksempler på et ofte overvældende stof. Fremlæggelsen af
sådant materiale kan virke som en appetitvækker og kan pege på mulighe
der i materialet, der ellers ikke har været erkendte. Det burde føre til en
nøje planlæggelse af, hvilke eksempler på kilder, der skal udgives, således
at man ikke gentog eksemplerne. M en man kan også spørge, om forsknin
gen ikke blev ligeså vel hjulpet med gode indføringer til de forskellige kilde
typer eller arkivfonds. Erhvervsarkivet har udsendt første del af en indgå
ende registratur til Landhusholdningsselskabets arkiv med indgange til ma
terialet ad topografisk og personalhistorisk vej, og Landsarkivet for Nørre
jylland har med registraturerne over ryttergodsarkivalier og arkivet fra hede
kolonierne i 1700-tallet hjulpet brugeren et godt stykke på vejen til udnyt
telsen af arkivalierne.
Også andre forhold kunne føre til en drøftelse af berettigelsen af den
traditionelt omfattende kildeudgivelse. Da provinsarkiverne skulle oprettes,
protesterede en række af datidens lokalhistorikere mod at flytte kildema
terialet fra gods- og retsbetjentarkiver og fra købstædernes gemmer til Vi-
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borg, Odense og København, da de frygtede de geografiske barrierer, der
ville rejse sig for udnyttelsen af materialet. Problemet med afstandene er
mindsket idag, xeroxkopieringen gør langvarige ophold på læsesalene mindre
nødvendigt, og mange biblioteker råder idag over faciliteter, der tillader ind
lån af arkivalier (jfr. forordet til Poul Jensen: Presse, Penge &

Politik

1839-48 (1971)). Materialet er i bred almindelighed blevet langt lettere
tilgængeligt end tidligere, og læsningen af kildematerialet, i hvert fald fra 1600tallet og fremefter, bør under alle omstændigheder kunne præsteres af den,
der giver sig i kast med dyberegående forskning, det være sig i personal-,
lokal- eller »rigshistorien«.
Den aldrig gunstige, men i øjeblikket meget skærpede, bevillingssituation
må også med i billedet. Kildepublikationer kan sjældent notere de store
salgstal. A lle politisk og historisk interesserede har været enige om at be
tegne P. Munchs erindringer som meget væsentlige for forståelsen af Dan
marks historie i dette århundrede, men alligevel kunne værket fås på bog
nedsættelse for et par sæsoner tilbage! Blot trykningsomkostningerne kan
det være vanskeligt at få ind gennem salgsindtægterne, hvilket betyder, at
udsendelse af kildeudgaver beslaglægger en betydelig del af de stadig for
holdsvis mindre bevillinger, historikerne kan hente hos det offentlige og hos
private fonds. Der er et stigende antal historikere i aktiv forskning, hvad
der efterhånden vil rejse behov for frigørelse fra tjenestepligter og støtte til
indsamling, bearbejdning og senere udgivelse af afhandlinger og monogra
fier (jfr. den mindskede støtte til disputatser). Det kunne her måske være
på sin plads at overveje, hvor bevillingsmidlerne gjorde mest nytte, ved
forskningen - og tidens krav: projektforskning er ingen billig affære - eller
ved kildeudgivelser.
M an kan endelig ikke undgå, når man ser tilbage over de sidste par år
tiers publikationer fra historikere, at få den fornemmelse ind imellem, at
kildeudgivelse af og til er trådt i stedet for en udnyttelse af kildematerialet og så har man ofte fået en indledning, der i meget rummer en bearbejdelse
af materialet! Det kan synes lidt fattigt, at den forsker, der sidder inde
med baggrunden for at skildre denne historiske foreteelse eller den person
lighed blot fremlægger kilderne og ikke bearbejder dem. Det er næppe, fordi
man ikke har ønsket at forske, men fordi de tjenstlige forpligtelser, det være
sig i undervisning eller på arkiv, lettere giver plads for arbejdet med en
udgave end udfærdigelsen af en afhandling eller bog. Og det fører så til
bage til det problem, der er nævnt i det foregående afsnit.
De her fremførte synspunkter har været tænkt ikke som en opfordring til
at ophøre med at udgive kilder, men som et indlæg, der kunne føre til en
drøftelse af kommende forslag til kildepublikationer i et lidt videre perspek40
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tiv. M an kunne måske i lidt større omfang spørge - ikke blot om en kilde
»fortjener« at blive udgivet -

men om den traditionelle udgivelsesform

i hvert tilfælde er den mest velegnede, om ikke en kommenteret registratur
(f. eks. over dag- og optegnelsesbøger fra almuen med angivelse af forfatter,
tidsmæssig udstrækning, opbygning og særlige karakteristika), en afhand
ling, der udnytter et kildemateriale eller en monografi i lige så høj grad eller
bedre tjener til at fremme udforskningen af det pågældende materiale.
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Lokalhistorien i søkelyset
L O K A L H IS T O R IS K A F D E L IN G : S M Å T R Y K N R . 1-7. K n u d P ra n g e : F r a
»f r u c h t b a r H e r l ig h e d « t il h e r lig fr u g t b a r h e d , s a m m e : L o k a lh is t o r ie o g u n d e r 
v is n in g ,

sa m m e : S læ g t -

lo k a lh is t o r ie n ,

B e rn h a rd t

m ilid

— s a m fu n d ,

Je n s e n :

Vagn

S to rk o m m u n e n

D y b d a h l:
og

det

Lad

os

a fs k a ffe

lo k a lh is t o r is k e

a r

bejde, P e r M a lm b e r g : B e lg ie r n e i H e lle b æ k o g L is e H e s s e la g e r: D a n s k e s m å 
tr y k i D e t k g l. B ib lio t e k . S æ rp ris 4 - 1 2 k r.

Siden Lokalhistorisk Afdeling under Historisk Institut ved Københavns Univer
sitet ble opprettet for 4-5 år siden med magister Knud Prange som leder,
har dette nye instituttet blant annet markert seg ved å sende ut en rekke småtrykk, hittill i alt sju. Det er artikler av begrenset format som har vært publisert i forskjellige periodika. Særtrykk av disse artiklene er så kledd i samme
drakt og sendes ut i Lokalhistorisk Afdelings regi. Gjennom denne serien av
småtrykk kan man nok vente å finne uttrykk for synet på en del sentrale
spørsmål i debatten om lokalhistorien.
I det første skriftet i serien gir Knud Prange en översikt over den lokalhi
storiske forskning i Danmark. Det er en meget nyttig artikkel for den som sø
ker opplysning om utviklingen fram til den tid da det nye lokalhistoriske in
stituttet begynte sitt arbeid, og en status på den tid. Som rimelig kan være
finner forfatteren avslutningsvis grunn til å drøfte lokalhistoriens oppgaver i dag.
Han hevder at lokalhistorien har to store oppgaver. Den ene er å bistå rikshistorien ved gjennom punktundersøkelser og lokalt avgrenset forskning å le
vere bidrag som kan gå inn i framstillinger av landets historie. Den andre er å
studere menneskers og

menneskelige fellesskapers betingelser og reaksjoner

i de enkelte lokaliteter (nr. 1 s. 93).
Det siste formålet med lokalhistorisk forskning kan man akseptere uten vi
dere. Når det gjelder den første av de to uppgaver har den vært akseptert som
en sannhet så lenge at det kan være på tide å anmelde en viss tvil. Forfatteren
viser at autoriteter som Johan Hvidtfeldt og Albert Olsen hevdet et slikt syn.
Den norske professor Edv. Bull d.e. ga enda tidligere uttrykk for lignende tan
ker i et skrift som i årtier har vært et viktig arsenal for foredragsholdere innenfor feltet. Men dette synet forutsetter egentlig at historikeren oppfatter det
å skrive rikshistorie som vel må bety statshistorie eller politisk historie på top-
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planet, som en oppgave opphøyet over alle andre innenfor historieforskningen.
Hvis historikeren for eksempel først og fremst er interessert i å granske samfunnsdannelse og samfunnsfunksjoner i historisk perspektiv, så kan det nok hende
at lokalsamfunnet heller biir hovedemnet. For samfunnshistorikeren biir i hvert
fall rikshistorien bare et enkelt aspekt ved oppgaven.
Om de humanistiske fag i det hele sier Francis Sejersted, professor i økono
misk historie ved Universitetet i Oslo: »Målet er å utvikle selvforståelse, innsikt
i de historiske og kulturelle sammenhenger man selv er en del av. De (sc. de
humanistiske fag) vil bidra til å bygge opp en følelse af tilhdrighet eller identitet.
De vil kunne bidra til å gi menneskene et meningsfylt forhold til tilværel
sen« (Nytt fra Universitetet i Oslo, nr. 18 1974, s. 2). Hvis man aksepterer et
slikt syn, så vil lokalhistorien få en egenverdi som ikke gjør det nødvendig å
forklare dens berettigelse med henvisning til dens nytte for andre vitenskapsgrener.
I skrift nr. 4, »Lad os afskaffe lokalhistorien« tar også Vagn Dybdahl opp
grunnleggende problemer ved lokalhistorien som disiplin, og drøfter forsknings
formål og -oppgaver. Særlig retter han søkelyset mot nivået i forskningen og
finner at kvalitetskravene må høynes for å holde tritt med vanlig forskningsnivå
ellers og likeså av hensyn til den høyning som har funnet sted i det alminnelige opplysningsnivå.
Knud Prange tar for seg spørsmålet om lokalhistorie i undervisningen (nr.
2). Så lite som det inntil ganske nylig har vært arbeidet med dette emnet, må
ethvert bidrag til en drøfting av både motiver og metoder være av stor verdi.
Prange peker på den vei som man kan følge i undervisningen fra det lokale
til det landsomfattende. For den vanlige historielærer som er flasket opp med
rikshistorie, er dette ikke på forhånd en selvsagt vei å velge, men når den biir
tilrettelagt metodisk og når det biir klart at dette er i samsvar med den undervisningsmetodikk som ellers følges, må vi kunne vente at lokalhistorien får bred
anvendelse på alle skoletrinn. Knud Pranges artikkel vil kunne komme til å
sette en bevegelse i gang. Undertegnede som i nær framtid skal holde et fore
drag for lærere om undervisning i lokalhistorie, har planer om ganske samvittighetsløst å stjele en av hans idéer og prøve den på lærerne, nemlig den om
å begynne med å spørre hva de vil vite om stedets historie. Jeg tror det er en
god idé.
Også slektshistorien får sin plass i serien av småtrykk. I nr. 3 viser Prange
hvordan det er mulig å komme på nært hold av våre forfedre og få vite
noe om dem som mennesker, om deres skjebne og om deres miljø i stedet
for å drive den sterile jakt etter stadig nye navn og nye årstall. En meget inter
essant form for slekts- eller personalhistorie er demonstrert i nr. 6, Belgierne
i Hellebæk, av Per Malmberg, der vi får se hvilken skjebne en gruppe av bel
giere som plantes inn i et miljø i Danmark, får i løpet av fire generasjoner.
Metoden kunne nok anvendes for eksempel i bergverksmiljøer i Norge.
I Storkommunen og det lokalhistoriske arbejde, av Bernhardt Jensen, får vi
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en innføring i kommunepolitikerens syn på lokalhistorien.

Forfatteren

gjør

seg til talsmann for den tiltalende idé at det må være »enhver lokalpolitikers
pligt at kende hovedtrækkene i sin bys og egns historie. Ethvert kommune
bestyrelsesmedlem burde have stedets historie udleveret til pligtlæsning.« M er
skeptisk stiller man seg kanskje til tanken om å etablere et system for å måle
effektiviteten og verdien av kulturtilbud og kulturaktivitet.

Forfatteren inn-

rømmer at det »lyder uhyre koldt og sagligt«, men at man må se i øynene »at
en sådan kulturøkonomi vil trænge frem«. At det er god økonomi, kan man
godta, men kultur -?
Endelig gir Lise Hesselager i Småtryk nr. 7, Danske småtryk i Det kgl. Bib
liotek en orientering om disse innholdsrike, men noe kompliserte deler av et
storbibliotek. Leseren får kanskje samtidig et visst inntrykk av et materiale
som må bety litt av en hodepine for den som sitter med ansvaret.
Som helhet vil denne serien bli til stor nytte for dem som søker orientering
innenfor et eller annet av de mange felter som lokalhistorien berører. Også
utenfor Danmark vil serien bli benyttet, ikke minst fordi utgiveren har sørget
for sammendrag av innholdet på engelsk. V i må bare håpe på at Lokalhisto
risk Afdeling fortsetter videre på denne bane.
R o l f F la d b y

Arkivfortegnelser fra Fyn
M A G IS T R A T S A R K IV E R IN D T IL

1868 I L A N D S A R K I V E T F O R F Y N .

O dense

A V N S L E V -B O V E N S E K O M M U N A L E

A R K IV

19 7 3 .

In d b .

348

s.

13

k r.

1803-1970 54 s. B O G E N S E K O M M U N A L E A R K I V

1869-1970.

28 s. A r k iv r e g is t r a t u r e r u d g iv e t a f L a n d s a r k iv e t f o r F y n . S T IK O R D S R E G I
S T E R T I L F Y N S K E K O M M U N A L A R K I V E R . O d e n s e 1 9 7 3 15 s. 8 k r. p r.
h efte .

Arkivfortegnelser er ofte vanskelige at komme til. Selvom der er udarbejdet
fortegnelser over størstedelen af de arkivalier, der opbevares i de offentlige
arkiver, findes de fleste af dem i form af sedler eller maskinskrevne over
sigter i et enkelt eksemplar, som kun er tilgængeligt på læsesalene. Et venligt,
men noget fortravlet personale, vil gerne hjælpe med oplysninger fra forteg
nelserne, men det forudsætter, at man er i stand til at stille præcise spørgs
mål, som det er praktisk muligt at besvare. Selvom man har den sommetider
store viden, som er nødvendig for at stille de rigtige spørgsmål, kan det være
en langsommelig og noget usikker fremgangsmåde, der tager tid for arkivper
sonale og arkivbenyttere. For alle dem, der kan og vil selv, er der nu håb
forude. Landsarkiverne har i de sidste år mangfoldiggjort adskillige registraturer
ved fotokopiering eller duplikering. A f bevillingstekniske grunde er oplagstal-
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lene begrænset, så ikke alle kan have dem stående hjemme på hylderne, men
de bør i hvert tilfælde findes på centrale biblioteker og lokalhistoriske arkiver
rundt om i landet til glæde for fjerntboende arkivbenyttere. Udstyret kan være
primitivt og indholdet af svingende kvalitet, fordi de foreliggende registraturer
er udgivet delvis ubearbejdet, men fortegnelserne er dog langt mere omfattende
og detaljerede end de kortfattede arkivintroduktioner, som findes i forskellige
samleværker. Især har Landsarkivet i Odense trods et begrænset personale ydet
en imponerende indsats med udgivelsen af den række arkivregistraturer, som ind
ledtes 1970 med oversigtsværket Landsarkivet for Fyn og hjælpemidlerne til
dets benyttelse. De tre duplikerede registraturer, som her skal omtales, omfatter
kommunale arkiver, og rækken kan ifølge forordet til Avnslev-Bovenses arkiv
ventes fortsat i de kommende år.
Indtil 1868 var den kommunale administration i købstæderne i hænderne på
magistraten. Magistratsmyndighedens indehavere - borgmestre eller byfogder var udnævnt af kongen, og noget demokrati i moderne forstand fandtes næppe,
men magistratens arbejdsområder var omtrent de samme som de kommunale
opgaver i dag. Da købstadkommunale arkiver opbevaredes på rådstuen - en
gammel betegnelse for rådhuset - kalder man oftest arkiverne for rådstuearki
ver. I Odense har man valgt at kalde dem magistratsarkiver. Ingen af beteg
nelserne er særligt gode eller helt dækkende for indholdet, men det ville være
praktisk for udenforstående, hvis landsarkiverne her og andre steder kunne
blive enige om at bruge ensartede betegnelser for de samme arkiver.
Registraturen over magistratsarkiver indledes med opstillingsskemaet, d. v. s.
planen over i hvilken rækkefølge arkivalierne er opstillet i arkivmagasinet og
dermed anført i registraturen. Det benyttede opstillingsskema bygger hovedsage
lig på en saglig ordning, der ikke forudsætter større administrationshistorisk
viden ved orientering i arkivalierne, men til gengæld heller ikke altid angiver
den indre sammenhæng mellem arkivalierne, som kan bidrage til forståelse af
den situation, hvori de er opstået. Købstæderne er anført i alfabetisk orden.
Foran hver købstad findes en lille indledning med en liste over borgmestre
og rådmænd samt henvisninger til forordninger om bystyrets sammensætning.
Disse lister, som vist oprindelig er udarbejdet i Rigsarkivet, findes i alle lands
arkiver i tilknytning til registraturerne, men har normalt ingen betydning for
benyttelsen af registraturerne eller arkivalierne og kunne måske have været
sparet. Derimod er der umiddelbart efter forordningerne i indledningen værdi
fulde litteraturhenvisninger, som desværre ikke nævner tidsskriftartikler. Selve
fortegnelsen over arkivalierne er ret detaljeret og medtager en del nyttige, om
end lidt spredte anmærkninger med nærmere oplysninger om indholdet i de en
kelte pakker og bind. I skarp parentes findes henvisninger til arkivalier i andre
arkiver eller andetsteds i samme registratur, men man skal dog ikke tro, at
emnerne dermed er udtømt. Det er f. eks. ikke muligt at orientere sig endeligt
i optegnelser om borgerskaber ved hjælp af denne registratur, hvor de egentlig
burde være et af de centrale emner. Borgerskabsoptegnelser kan findes i råd-
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stuerettens protokoller, i magistratens forhandlingsprotokoller, under rubrikken
næringsvæsen og sandsynligvis af og til i kæmnerregnskaberne, men der er ikke
altid oplysninger herom, henvisninger fra den ene gruppe til den anden eller
henvisninger til tingbøgerne i byfogedarkiverne, hvor der formodentlig også
i nogle perioder er noteret borgerskaber. Der kan rettes lignende indvendinger
mod andre dele af registraturen, men def kan ikke på nogen måde anfægte
udgivelsen - tværtimod. Skulle der have været foretaget undersøgelser, der kunne
opfylde alle krav til en fyldestgørende arkivfortegnelse, ville bogen måske aldrig
være udkommet, og den er langt bedre end ingenting.
Mens fortegnelsen over rådstuearkiverne er resultatet af mange års tradi
tionelt og solidt registreringsarbejde, er der med registraturerne over de kom
munale arkiver gået nye veje. M an har benyttet det såkaldte Odder-system, der
egentlig er en journalplan for mindre kommuner, som grundlag for registrerin
gen. Journalplanen er oprindelig beregnet til indordning af breve og dokumen
ter i en nutidig og arbejdende administration. Da Odder-systemet samtidig har
en ret fast nummerering efter decimalklassesystemet, er det ikke muligt at ind
bygge et historisk perspektiv i systemet. Siden 1803 er der imidlertid sket så
omfattende ændringer bl. a. i det kommunale skatte- og regnskabsvæsen og
i opbygningen af den sociale forsorg, at det ville være en fordel, hvis det kunne
markeres i det mindste i undergrupperingen af arkivalierne. Det kan ikke lade
sig gøre, uden at man bryder den forud fastlagte nummerering, som er væsent
lig for at systemet kan fungere. M an må derfor affinde sig med, at arkivalier
fra kommunens ældre tid, som hører sammen, står spredt rundt om i registratu
ren. Den store fordel for brugerne er, at der i et særskilt hefte findes et detal
jeret emneregister med henvisning til decimalnumre, som er gyldigt både for
de allerede udsendte og alle kommende kommunale registraturer ordnet efter
samme plan.
Registraturen over Avnslev-Bovense kommunale arkiv omfatter perioden fra
1803, da fattigkommissionerne oprettedes som det første forsøg på lokalt selv
styre på landet, til de store kommunesammenlægninger i 1970. Arkivet er me
get stort, og der synes ikke at være foretaget de tilladte kassationer i det.
Langt størstedelen af materialet angår dog den nyeste tid og er foreløbig util
gængeligt for almindelig benyttelse, idet tilgængelighedsgrænsen er 80 år for
sociale sager og 50 år for andre sager. Registraturen over Bogense kommunale
arkiv 1869-1970 fortsætter registraturen over Bogense magistratsarkiv op til
ca. 1933, d. v. s. til indførelsen af de nye sociallove. K un ganske få arkivalier
efter 1933 er medtaget, men der vil formodentlig komme et suppleringsbind,
når disse sager engang er afleveret til landsarkivet. Begge registraturer har
forrest en grundig indholdsfortegnelse og en kortfattet administrationshistorisk
indledning suppleret med statistiske oplysninger om kommunen.
Der er ikke tidligere udgivet fuldstændige registraturer over kommunale ar
kiver i Danmark fra tiden efter kommunallovene 1867 og 1868. De forelig
gende registraturer må derfor have stor interesse for alle, der beskæftiger sig
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med historie på lokalt plan som en mulighed for at få et overblik over, hvad
man kan vente at finde i disse arkiver. Endnu nyttigere bliver de, efterhånden
som udgivelsesrækken fortsætter. M an er langt mere tilbøjelig til systematisk at
arbejde med arkivfortegnelser, når man på forhånd kan regne med ikke at gå
forgæves efter det emne eller den lokalitet, man interesserer sig for. Derfor er
det værdifuldt, at Landsarkivet for Fyn har besluttet at udgive en længere
række af kommunale arkivfortegnelser og synes at kunne gennemføre det i hur
tigt tempo ud fra mottoet, at det bedste er det godes fjende. Indvendinger imod
registraturerne er i denne forbindelse kun bagateller.
H e l le L in d e

K ort og historikere
PETER

BRED SD O RFF: K O R T L Æ G N IN G

O G H IS T O R IS K E S TU D IE R .

E T V Æ R K T Ø J ? U d g iv e t a f L o k a lh is t o r is k A f d e l i n g u n d e r K ø b e n h a v n s U n i 
v e rs ite ts

h is to r is k e

in s titu t.

København

19 7 3 .

60

s.

sa m t

et f o ld e - u d

k o rt.

111. s æ rp ris 4 1 ,2 5 kr., n o r m a lp r is 6 1 ,9 0 kr.

N år man som anmelderen har været omgivet af kort og brugt kort i hele sin
studietid og embedsperiode og samtidig som historisk geograf har været konsu
lent for mange studerende ved arkitektskolens byplanafdeling, så er man på for
hånd temmelig belastet til at gå i gang med at anmelde Bredsdorffs orohydrografiske kort og bedømme resultaterne af, hvad dette værktøj har inspireret en
byplanarkitekt til. - Dette i sit ydre og i hele sit layout yderst tiltalende og
praktisk håndterligt stykke arbejde er så at sige begyndelsen til enden af et livs
værk som byplanlægger og -forsker, forstået på den måde, at det afslutter en
epoke af erfaringer fra studiet af vore ældre byer og (forhåbentlig) indleder en
fordybelse og en målrettet forskning i, hvordan og hvorfor det nu gik sådan,
såvel som hvorfor det eventuelt slog fejl, for også for byplanlæggere (byanlæggere) i begyndelsen af den historiske periode er der ting, der måtte mislyk
kes. M en lad mig sige det straks: Det er gået godt forbløffende mange gange,
når man tager den teknologiske udvikling og de ændrede kommunikationslinjer
siden da i betragtning. Om sit arbejde siger Bredsdorff selv, at det har været
en væsentlig drivkraft i det at komme til at forstå nogle problemer omkring
vore ældste byers opståen, og som støtte for disse intentioner var det ønskeligt
at søge udviklet et kartografisk »værktøj«. Resultatet af disse anstrengelser er
blevet det her foreliggende orohydrografiske kort som illustrerer »naturens
eget færdselsnet«, et kort hvorpå alt menneskeskabt og alle planteformationer
er bortraderet, mens kun relief, vand og kystlinie står tilbage. Mens det tidli
gere især har været naturgeograferne, specielt hydrografer, der har benyttet oro
hydrografiske eller blot hydrografiske kort til beregning af vandløbenes af
strømningsområder, så er det Bredsdorffs kongstanke, at et orohydrografisk kort
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med indtegnede vandskelslinier kan blive et vigtigt redskab for den historiske
forskning. Hans hovedbetragtning er den, at vandskellene i tidlig historisk tid,
da bl. a. bykulturen blev til, har været de »veje« ad hvilke datidens kolonisato
rer og erobrere drog frem for at undgå besværlige floder og fugtige strøg, el
ler når floder alligevel skulle overstiges, at man da søgte frem til punkter,
hvor det tørre land stak frem og skabte snævringer i flodløbene.
Beviskraften i denne teori er overvældende, og man behøver kun at nævne
den jyske hærvej og de mange af romerne

i

England

anlagte veje. Men

Bredsdorff vil videre end som så, idet han giver en række eksempler på,
hvordan han gennem studiet af detailudsnit af sit orohydrografiske kort er i
stand til at korrigere ældre opfattelser af vejforløb og dels at underbygge ældre
og nyere teorier om beliggenheden af forhistoriske anlæg. Ikke mindst forfat
terens alternativ til Hugo Matthiessens hærvejsantagelse ved Viborg ser over
bevisende ud, og man må der ud over komplimentere Bredsdorff for de hertil
benyttede overordentlig smukke og instruktive kortudsnit.
Når Bredsdorff i bogens sidste afsnit tager fat på Trelleborgene og mener
at have fundet indicier for et næsten landsdækkende net af borge, der har tjent
kontrollen (undertvingelsen) af det danske folk og formentlig dermed samlingen
af det danske rige, så vil de få middelalderhistorikere nok føle, at han går
lidt for vidt. Men ikke desto mindre er det forfriskende, at sådanne teorier
fremsættes, og man må håbe, at der kommer en debat herom i gang. Anm el
deren selv finder ikke tilstrækkelig beviskraft i forsøget på at placere Varde
i rækken af samlingsborge. Kvartcirkulære gader som den her nævnte er ikke
ualmindelige i vore gamle købstæder. De optræder enten som kvart- eller halv
cirkulære bl. a. i Vejle, Randers og Slagelse, hvor de lige så vel kan tydes som
afsnit af vejlinier, hvis forløb har været bestemt af middelalderlige fæstnings
volde. Hermed være dog ikke sagt, at Varde ikke kan have haft den af Breds
dorff postulerede funktion. Bredsdorffs omtale af Fyrkatborgen som vogter af
en tidlig »genvej« i det jyske vandskelssystem og »passageområdet over Skals
å« får anmelderen til at tvivle stærkt på denne del af vandskellet som en færd
selsåre, der skulle forbinde Viborg med Aggersborg. Jeg kunne i den anled
ning have lyst til at opfordre Bredsdorff til at studere et stort kort over N ord
jylland, der findes på Det kongelige Bibliotek, og som er fremstillet i 1728 af
kommandanten på Ålborg slot. Det indeholder eksisterende veje på den tid,
men derud over er der angivet en militær »vej«, følgende kysterne ude på
selve stranden. Her har i hvert fald ridende, militære enheder haft let ved
at komme hurtigt frem, og de åer der rinder i havet, ses at være passeret ved
at ride ud i vandet foran deres munding. En sådan åovergang har også senere
tider vidst at benytte, bl. a. til kvægdrifter. Det vil da være naturligt at spørge,
om ikke det kunne tænkes, at datidens fjerntrafik har kunnet benytte denne
»metode« og dermed taget den langt kortere og hurtigere vej langs kysten mel
lem Viborg og Aggersborg. Den gamle vej over Skalsåen i vest passerede for
øvrigt åen meget nær ved kysten.
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Anmelderen vil med disse bemærkninger sige, at man skal passe på ikke at
se sig blind på vandskellene som hovedfærdselsårer, hvad Bredsdorff givet heller
ikke gør, og specielt gælder det, når man kommer til øerne, hvor det hidti
dige kendskab til gamle vejforløb kun i ringe grad understøtter »de tørre fød
ders teori«.
Tilsidst må det være på sin plads at ofre et par rosende ord for de fortrin
lige afsnit om kortlægningens historie og Bredsdorffs manende bemærkninger
til historikerne om i højere grad end det hidtil har været tilfældet, at benytte
kort i deres publikationer og ikke ukritisk gengive tidligere kortarbejder, når
disse kan korrigeres. Anmelderen er overbevist om, at Kortlægning og historiske
Studier vil blive en inspirationskilde for dem, der som faghistorikere eller blot
som en hobby interesserer sig for den historiske topografi, og ikke mindst
gælder det dem, der til daglig har deres virke ud i nærheden af åstederne for
historiens ældre og nyere begivenheder.
V ig g o H a n s e n

Bibliografisk tilvækst
D A N S K H IS T O R IS K Å R S B IB L IO G R A F I V E D B E N T E P E D E R S E N . 1967.
K b h . 1 9 7 2 . 1 8 9 s., 19 68 . K b h .

19 7 3 . 181 s. S id e n a n m e ld e ls e n

b le v s k r e v e t ,

e r u d k o m m e t 19 6 9 . K b h . 1 9 7 4 . 1 7 6 s. S æ rp ris å 3 5 kr., n o r m a lp r is å 5 0 kr.

Med

disse to bøger har fortegnelsen over trykte kilder og beretninger for

dansk historie fået en tilvækst, inden bibliografien for årene 1913-42 er blevet
afsluttet. Som det er naturligt, følges den systematiske ordning, der blev grund
lagt af B. Erichsen og Alfr. Krarup og videreført af Henry Bruun, og afvi
gelserne er ikke større, end at brugeren let kan finde sig til rette.
Det er nærliggende at se nærmere på Bente Pedersens bøger som hjælpe
midler for lokalhistorikeren. Ingen, som beskæftiger sig med topografi og den
stedlige historie, kan komme uden om hendes bøger, men det må understreges,
at man ikke kan nøjes med at gennemløbe afsnittene om topografi og perso
nalhistorie, men først ved en omhyggelig gennemgang får man det fulde udbytte
af det arbejde, lokalhistorien her har fået rakt. Endvidere må man holde sig
for øje, at ikke alt stof, en lokalhistoriker kan få brug for, er optaget. For
ordet til bibliografien for 1967 gør opmærksom på, at der kun er gennemgået
et begrænset antal tidsskrifter, og det kan tilføjes, at denne tilbageholdenhed
har været nødvendig, hvis arbejdet uden alt for urimelige omkostninger skulle
være færdigt til en bestemt tid. For at antyde, hvad der yderligere kan findes,
skal det nævnes, at Skivebogen 1967 anfører 39 numre og Skivebogen 1968
41 numre med emner fra denne lille egn. Mange af disse artikler er selvføl-
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gelig kun af begrænset interesse, men den lokalhistoriker, der søger at udtømme
sine kilder, kan ikke undlade at tage hensyn til dem i sine forsøg på at op
spore stoffet, selv om de større bibliografier er tvunget til at gå uden om dem.
Det er avisartiklerne, der har særlig betydning blandt det stof, der er udeladt.
Ganske vist bringer Avis-Kronik-Index (fra 1940) en del, men også den bringer
kun et udvalg, og det er ikke foretaget efter lokalhistoriske synspunkter, og hvis
man vil overføre samtidshistorien til det lokalhistoriske plan, er det uundgåe
ligt at gennemsøge dagspressen og foreningstidsskrifterne. Som et andet eksem
pel kan det anføres, at Sønderjysk Månedsskrift 1973, s. 360-374, bringer en
liste over 349 avisartikler fra 1972 med landsdelens historie og kultur som
emne. Formentlig vil kun den stedkendte kunne afgøre, hvad der har interesse
af det stof, de lokale aviser bringer, og også af denne grund ville det være
urimeligt at forlange, at Bente Pedersen skulle tage hensyn til det, men for
lokalhistorien kan det ikke være ligegyldigt.
De ovenstående bemærkninger skulle nødigt give det indtryk, at de to års
bibliografier er mangelfulde. De er udtømmende inden for den begrænsning,
der er naturlig, og lokalhistorikeren kan her finde sidestykker - og modstykker
- til, hvad han kender fra sin egen egn, så han undgår at slippe helheden af
syne og stirre sig blind på sit hjemsteds fortræffelighed. Bibliografierne er ud
givet af Den danske historiske Forening og Dansk historisk Fællesforening.
Både udgivere og forfatter fortjener tak for dette værdifulde hjælpemiddel.
H e lg e S ø g a a r d

Sproghistorien fuldført
PETER

SKAUTRUP:

DET

DANSKE

SPROGS H IS TO R IE.

R E G IS T R E .

G y ld e n d a l 1 9 7 0 . 3 6 0 s. 5 0 kr.

Med et grundigt registerbind til professor Skautrups skelsættende værk har ud
giveren, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, på afgørende vis øget den
i de fire bind bragte historiske fremstillings anvendelsesmuligheder.
Bindet, som i omfang overgår 1. og 4. bind, er systematisk inddelt i flere
alfabetisk opstillede afsnit, en disposition som letter brugen af de mange enkelt
heder. Først anføres forfatter- og kildefortegnelse med angivelse af de steder
i bindene, hvor behandlingen findes, idet materialet i de enkelte binds litte
raturlister er medciteret. Det derefter følgende sagregister har over 3800 op
slagsord. Artiklerne er udførligt udarbejdede. Som eksempel kan nævnes, at
der opstilles 11 artikler for ordpartiklen -en med forklaring af dennes funk
tion, og der er talrige krydshenvisninger ved opregning af de mange emner. I
artiklerne henvises dels til ordenes herkomst, dels til anvendelsen, og alle de
faktorer, som har spillet en rolle ved sprogets udformning, er medtaget.
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Hovedparten af bindet optages of ordregistret med mere end 31.000 opslags
ord, i sig selv en fuldspækket ordbog. A f særlig nytte er herunder efterleddene, der er behandlet på lige fod med selvstændige ord, og den store mængde
af stednavne og personnavne, som hovedregel anført i den nu brugte form.
Fortegnelsen opfører de mangeartede elementer og orddannelser i rigssproget
og dialekterne, i talesprog såvel som i skriftsprog. Denne liste rummer en mang
foldighed af eksempler på sprogets udtryksmuligheder og vidner om værkets
sjældne spændvidde.
T il disse hovedafsnit er føjet en fortegnelse over de i tekstbindene anbragte
plancher og kort samt en definition af de fagudtryk, som forfatteren har an
vendt. En oversigt over forkortelser, især ved kildetitler, og en mindre rettelses
liste slutter bindet.
Den indholdsmættede sproghistorie er hermed blevet forsynet med en nøgle,
der lukker op for et væld af væsentlige træk i dansk’ens udvikling. Bindet viser
den agtpågivenhed, hvormed modersmålets vilkår gennem tiderne er fulgt i
værket, og med denne afsluttende oversigt er der åbnet let adgang til at udnytte
oplysningerne både om sagforhold og ordforråd. Medens den kronologiske gen
nemgang i de fire bind ved sin fylde af udviklingstræk i alle sproglag op til
vor tid er fængslende læsning, er registrene en håndbog af praktisk værdi.
Den kolossale viden, som er nedlagt i værket, tynger det ikke, og enhver
som søger slægtens spor og ønsker at udvide sin forståelse af fædrenes kår og
sin egen baggrund, høster udbytte af læsningen.
»Det danske Sprogs Historie« påbegyndtes i 1944 i en for folket særlig truet
situation og har været en menneskealder undervejs. Med sejhed har dens skaber
samlet de mangehånde tråde til et rigt nuanceret tæppe, idet han har haft et
sikkert blik for sammenhængen. Bag forfatterens ord mærkes hans følelse for
det stærke og ømme i sproget, og han har grund til at ranke ryggen efter
fuldførelsen.
I sammenligning med litteraturhistorien, som ret hyppigt har været genstand
for behandling, har sproghistorien ført en tilbagetrukken tilværelse. Med Skautrups sproghistorie er der udført en bedrift, som tjener ham og Det danske
Sprog- og Litteraturselskab til hæder. Selskabet, som stiftedes 1911, overdrog
opgaven til Skautrup ene mand, og der er herigennem tilvejebragt et værdigt
sidestykke til den af selskabet udgivne store danske ordbog.
De første bind af sproghistorien er genoptrykt, og det må håbes, at den
vil vinde fortjent udbredelse. Først nu er værket blevet en helhed.
R ik a r d H o rn b y
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Heraldik
SVEN

T IT O

ACHEN:

ID E N T IF IK A T IO N

AF

ANONYM E

VÅBEN

S K JO LD E . D a n s k h is to r is k F c e lle s fo r e n in g s h å n d b ø g e r. K ø b e n h a v n 19 7 2 . 9 6 s.
III. I n d b . S æ rp ris 42 kr., n o r m a lp r is 6 2 ,9 5 kr.

Heraldik er en herlig ting. Museumsfolk elsker den, fordi det heraldiske tegn
monumentaliserer et særligt kulturhistorisk synspunkt. Hvordan man end defi
nerer kultur og kulturhistorie, så er det spændende punkt dér, hvor forskel
lige livsområder, og dermed forskellige discipliner, gensidig belyser hinanden.
Den erkendelse, som opstår på tværs af fagene, er den spæde begyndelse til
at opfatte kulturen som en enhed. Museumsgenstanden er vidne om de ano
nyme strømninger i brug, teknik, mode. Har et menneske sat sit navn på
den, knyttes den gennem personalhistorien til det almene historieforløb. Navnet
på tingen danner skæringspunktet i et dobbeltbelysningens koordinatsystem. På
dette punkt er det heraldiske tegn anbragt som et smykke.
Sven Tito Achen har sat sig for at forklare, hvordan man skal bære sig ad
med at løse den gåde, et våbenskjold er, når navnet ikke følger med. Han
gennemgår de hjælpemidler i form af nøgler, der står til offentlighedens rå
dighed, alle de danske (s. 13) og de vigtigste udenlandske. A f gode grunde ikke
Achens egen »Danske adelsvåbener. En heraldisk nøgle«, der udkom 1973, med
Storcks tegninger, heraldisk ordnet. Håndbogen oplyser, hvor hjælpemidlerne
findes, på hvilken side man finder og hvordan man benytter hvert værks vej
ledning. Det er klart og effektivt. Skal man endelig finde på et par supple
rende oplysninger, bliver det f. eks., at Hirsch’s officersfortegnelse står i foto
kopi på Rigsarkivets læsesal (ad. s. 18) og at Berliens Der Elephanten-Orden und
seine Ritter (s. 48) meddeler elefantriddernes valgsprog (ad. s. 53).
Bogen henvender sig til mennesker uden forkundskaber indenfor heraldikken.
Den er så grundig, at den anvender halvanden side på at forklare brugen af
Pranges Heraldisk Nøgle, der præsenterer sig selv som »let tilgængelig«. Så
dan skaber man en litteratur ud af det, der før var en serie udgivelser. A lli
gevel når bogen meget med sine mange instruktive eksempler. A f og til får
kæphesten lov til at bestemme ridtet. Over seks sider forsøger Achen at klar
gøre forskellen på et »ægte« fireanevåben og et 2 + 2 anevåben (s. 33-39).
Eksemplet på et 2 + 2 anevåben side 37 repræsenterer givetvis to ægtefæller,
som meningen vistnok er, det skal gøre. Men side 34 står meget udtrykkelig
om våbener, der »repræsenterer to ægtefæller«, at de »dermed . . . hver især
er et ægte fireanevåben«. Så bliver det subtilt. Det kan vel heller ikke være
heraldisk elementært, når forskellen ikke »kan ses«, men må regnes ud (s. 34,
jfr. s. 37 om selve eksemplet).
Fællesforeningen har nu udsendt fire værker om heraldik, deriblandt yder
ligere et værk af Achen (Dansk heraldisk bibliografi 1589-1969, 1971, sam
men med Ole Rostock). Ingen af dem er overflødige. Dette værk stiller sig mest
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på den uforberedte læsers standpunkt. Det er i sig selv en fortjeneste. Men de
tillempninger, forfatteren må bringe i anvendelse, efterlader en anelse uro hos
anmelderen, nemlig når de ligefrem synes at befordre en uhistorisk indstilling.
E r det naturligt at anbringe norsk heraldik som et appendix til svensk? De s. 69
anførte bogtitler tyder ikke på det. Det er næsten ikke til at bære tanken om,
at Birgitte Gøye svævede i »uvidenhed«, når hun tegnede sin egen slægts vå
benskjold (s. 58), og det er lige på kanten at sammenligne H erluf Trolles heral
diske »forfængelighed« med flipproletarens, der »pynter« sig med, hvad der
ikke tilkommer ham (s. 59). Hvis den anførte historie med Bonde-våbnet over
hovedet holder, så smager eksemplet mere af Kingo: Hvad er vel de kroner
og kranse vi bær - forfængelighed. Axel Gøye var faktisk noget for sig. Det
kan måske altsammen være smagssager. Det er en god og nyttig bog, som vil
få folk til at beskæftige sig med heraldik. A f mange grunde, også fordi heral
dikken kan få betydning »i kroner og ører« (s. 9). Man skutter sig dog, når
man hører det argument. E r det overfølsomhed?
P o v l E lle r

Mønthistorisk standardværk
GEORG
N o rg e

G ALSTER:

U N IO N S T ID E N S
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B o g h a n d le r e s K o m m is s io n s a n s t a lt , K ø b e n 
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Den periode, Georg Galster behandler i dette værk, er af stor betydning for
dansk mønthistorie, idet den betegner et brud med det middelalderlige system,
hvor penningen var enerådende i udmøntningerne. Den enorme forringelse, den
oprindelige sølvpenning havde været udsat for ved iblanding af stedse stigende
mængder af kobber, havde til sidst gjort den helt uacceptabel i handel og van
del. Dronning Margrethe besluttede sig derfor i 1396 til at tage sig af den al
mindelige »vanskæ om myntt« og fik opkrævet en landsomfattende skat, der
skulle indbringe 20.000 mark sølv og danne grundlaget for de kongelige ud
møntningers genoptagelse. De første mønter, hun lod slå, kom i Erik af Pom
merns navn omkring 1400. - En del af perioden har været behandlet før af
P. Hauberg: Danmarks Myntvæsen 1377-1481, Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie (Kbh. 1886), af Fritze Lindahl: Danmarks Mønter 13771448 (Nordisk Numismatisk Årsskrift 1955) og i forskellige ældre værker. En
samlet moderne oversigt op til markmøntordningen 1541 foreligger imidlertid
ikke - når bortses fra en liste for samlere. Ingen har da heller haft bedre
forudsætninger end Georg Galster for at udrede de ofte indviklede problemer
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omkring unionstidens møntpolitik. Lige siden sin indtræden i den numismatiske verden 1910 har Galster med mellemrum skrevet betydelige artikler om
senmiddelalderlige emner, publiceret vigtige fund og især undersøgt diverse
møntmestres historie og arbejdsvilkår:

slægten Comhaer, Reynold Junge og

Jørgen Kock. Hans dybtgående kendskab til det relevante kildemateriale dan
ner grundlaget for de fortræffelige mønthistoriske afsnit, der indleder bogen.
Her er førstehåndsviden at hente både for den professionelle historiker, den
historisk interesserede og møntsamleren. Det ofte vanskeligt tilgængelige stof er
givet i en letforståelig og instruktiv form. Her behandles vigtige emner som det
danske møntsystems afhængighed af det tyske, stridighederne med Hansestæderne på grund af danske møntforringelser, guldmøntens indførelse, og de
indviklede forhold under Christian II, Frederik I og Christian III, hvor krigs
mønt af forskellig art prægedes. Foruden Danmark får hertugdømmerne, G u l
land (som Galster foretrækker efter gammel skik at kalde Gotland), Norge og
Sverige hver sit kapitel, så hele unionens område er dækket ind. Idéen med at
samle udmøntningerne fra alle unionslandene i eet bind er god, idet man der
ved kan danne sig et helhedsbillede af det skandinaviske møntvæsen. Det kan
nok undre en og anden læser at konstatere, at trods den periodevis nøje sam
hørighed under fælles konge havde man et fra Danmark-Norge afvigende mønt
system i Sverige med Ørtuge til otte penninge som vigtigste mønt. Selve grund
laget for udmøntningerne, de forskellige møntordningers bestemmelser svarede
imidlertid til hinanden.
Meget vigtige for den, der vil arbejde med tidens prishistoriske materiale,
er de mange oplysninger om mønters vægt, lødighed og kurs og de bestemmel
ser, hvorefter ringholdig mønt nedsattes i værdi. Skal man foretage omregnin
ger, er det jo f. eks. nødvendigt at vide, at Erik af Pommerns gros, der er
skabt som en 9-penning, men bevidst ikke holdt den lødighed, den skulle, se
nere nedsattes til kun at gælde 2 penninge.
Efter mønthistorien følger katalogen. Bogens format og tospaltede opsætning
med fotografier af alle hovedtyper er ganske som Holger Hedes møntværk for
den følgende periode, idet det er udgivernes ønske at tilvejebringe en stan
dardkatalog for henvisninger. For tiden indtil Kong Hans har man foruden foto
grafier af mønterne også gengivet Haubergs fortræffelige stregtegninger, hvor
omskrifterne langt nemmere kan læses. For hver mønttype er der gjort rede
for møntens art, datering, vægt, sjældenhed, og der er henvisninger til tid
ligere kataloger og til speciallitteratur; en litteratur- og forkortelsesliste bag
i bogen gør det let at finde frem til de pågældende steder. Det har ikke kun
net undgås, at visse småfejl har indsneget sig hist og her i katalogen, men de
er ubetydelige i forhold til bogens store nytte. En ting burde dog måske næv
nes i denne forbindelse, nemlig at den sjældne Erik af Pommern hvid fra Næst
ved udover de fire Stege-stykker kendes i endnu et eksemplar fra et tysk fund,
kontramarkeret med Münsters mærke, et Paulus-hoved. Møntomskrifter er kun
undtagelsesvis gengivet, hvilket er beklageligt, men betinget af udgivernes øn-
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ske. Bag i bogen findes i stedet en række eksempler med de originale bog
stavformer. En nyttig oversigtstabel gør skematisk rede for møntherrer og mønt
steder, og registre, der omfatter møntbetegnelser, personer og steder, gør bogen
let at arbejde med.
Som eksempel på en møntordning er gengivet et brev om mønten mellem
Dronning Philippa og stæderne, dels i facsimile, dels udskrevet på plattysk, dels
oversat til dansk. I kommentaren til denne aftale i det historiske afsnit gengi
ver Galster Herman Korners beskrivelse af Philippas møntpolitik, men afviser
den med, at det er et fejlsyn fra Korners side at tro, at hun handlede på egen
hånd. M an havde gerne set en nøjere begrundelse for, at den handlekraftige
dronnings selvstændighed drages i tvivl, kong Erik havde dog ved tidligere lej
ligheder svaret Hansestæderne meget afvisende, da de ønskede at forhandle om
bedre mønt.
En bebrejdelse for omstændelig gammelmandssnak, som Galster i indledningen
retter mod en anden numismatisk forfatter: Wilcke, kan ikke vendes mod ham
selv - tvært imod bliver man ofte så optaget af de perspektiver, der antydes,
at man gerne havde hørt mere, for trods dette omhyggelige arbejde er ikke
alle gåder af mønthistorisk art løst endnu.
Med »Unionstidens Udmøntninger« har dansk numismatiks nestor, der 17.
maj 1974 fyldte 85 år, igen ydet en betydelig indsats i den historiske viden
skab og givet os en meget nyttig opslagsbog i hænde.
K ir s t e n B e n d ix e n

Bygningsbevaring
I N G M A R H O L M S T R Ö M O C H C H R IS T IN A S A N D S TR Ö M : U N D E R H Ä L L
A V G A M L A HUS. U d g iv e t a f S ta te n s in s titu t f ö r b y g g n a d s fo r s k n in g , S t o c k 
h o lm .

D is t r ib u t io n :
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B y g g tjcin st,
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S t o c k h o lm .
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Emnet vedligeholdelse og istandsættelse af historiske bygninger har givet stof
til adskillige artikler og publikationer. I de fleste tilfælde drejer det sig om spe
cielle problemer eller bestemte kategorier af bygninger, medens man har sav
net en samlet fremstilling med et tilstrækkeligt bredt sigte, så den kan anven
des af såvel ejere og brugere af gamle huse, som af teknikere og museumsfolk.
Med den her foreliggende publikation har det svenske »Statens institut för bygg
nadsforskning« taget første skridt til at indhente det forsømte.
Forfatterne går ud fra den forudsætning, at bygningsbevaring ikke alene er
et spørgsmål om videnskabeligt gennemførte restaureringsopgaver. Små istand
sættelsesarbejder og den daglige vedligeholdelse er lige så vigtig, og selv enkle
indgreb med små ressourcer må være teknisk rigtige. Forfatterne har derfor
lagt stor vægt på betydningen af at kende de gamle materialers opbygning
og særlige egenskaber.
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I et historisk afsnit gennemgås opfattelsen af begrebet restaurering fra om
kring 1860 til nu. Mange danske vil nikke genkendende til udtryk som »re
staureringskunst« fra tiden omkring århundredeskiftet, det svenske modstykke
til Viborg domkirke, restaureringen af Lunds domkirke i 1860-erne og hård
hændede restaureringer af landsbykirker i begyndelsen af dette århundrede.
Den nutidige opfattelse af bygningsbevaring drøftes indgående i de følgende
afsnit og udmøntes sluttelig i en række gode råd til ejere, brugere, teknikere
og håndværkere. Blandt rådene kunne man måske fremhæve et om at sikre
sig dokumentation for de indgreb, der gennemføres og afslutte enhver istand
sættelse med en rapport. Den vil være til uvurderlig hjælp for dem, der senere
skal arbejde med huset.
Resten af publikationen er en gennemgang af de bygningstekniske problemer.
Opstillingen er forbilledlig klar og overskuelig som hele pjecen iøvrigt. Hoved
opdelingen er: grund, murværk, trækonstruktioner, puds- og stenfacader, tag.
vandafledning og opvarmning. I underafsnit beskrives gamle metoder og ma
terialer,

eksempler

på oftest

forekommende

skader og

anvisninger

på

af

hjælpning.
Hvert afsnit er belagt med konkrete eksempler og illustreret med fotos og in
struktive tegninger, der gør det let også for ikke fagfolk, at drage nytte af
anvisningerne. Med sine godt tyve sider er den tekniske gennemgang naturlig
vis langt fra udtømmende, men den når fint at leve op til sit angivne formål:
at introducere læserne i den tankegang der ligger til grund for publikationen.
Som et eksempel på den omtanke, der lægges for dagen, leveres til slut en liste
over de myndigheder og institutioner, som i Sverige tager sig af bygningers
bevaring og restaurering.
De fleste, der beskæftiger sig med vedligeholdelse og istandsættelse af gamle
huse vil kunne hente nyttige råd i »Byggnadsforskningens informationsblad B
10.

1972«. Desværre tør man næppe håbe at informationerne vil komme alle

historiske huse til gode. Megen slet eller manglende vedligeholdelse skyldes nok
så meget svigtende interesse som manglende viden. Det mest økonomisk fordel
agtige vil nemlig ofte være at lade forfaldet gå sin gang og afvente kondem
nering med efterfølgende sanering, hvilket i almindelighed vil sige nedbrydning.
De økonomiske vanskeligheder ved at bevare gamle og tildels urentable huse
på dyre grunde i vore byer er måske den værste trussel mod bestanden af hi
storiske bygninger i Danmark.
Det bør naturligvis ikke mindske glæden over, at det nu er lidt lettere at
gennemføre en rigtig vedligeholdelse og istandsættelse af de huse, hvis bevaring
er sikret ved ejernes interesse og omsorg.
Ifølge introduktionen arbejder de samme forfattere også på en håndbog, som
skal give mere dybtgående kendskab. Det er der god grund til at imødese med
store forventninger.
K j e ld K a y ser
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Danske møbler fra nyklassicismen
T O V E C L E M M E N S E N : M Ø B L E R A F N. H. JA R D IN , C. F. H A R S D O R F F
O G J. C. L I L L I E

OG EK S E M PLE R
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IN T E R I Ø R D E K O R A 

TIO N . E t b id r a g t il n y k la s s ic is m e n s h is t o r ie i D a n m a r k f r a 1 7 5 5 t il 18 00 .
N a t io n a lm u s e e t 1 9 7 3 . 5 7 5 s. 111. 2 0 7 kr.

Denne doktorafhandling, som d. 21. marts 1973 blev forsvaret på Aarhus uni
versitet, er den første videnskabelige bog om danske møbler. Ikke underligt
derfor, at den blev imødeset med stor forventning.
Tove Clemmensen er nok den, der idag ved mest om danske møbler. Si
den 1935 har hun været knyttet til Nationalmuseets tredie afdeling, hvor hun
nu er inspektør, og herfra har hun i de sidste 23 år ledet afdelingens herre
gårdsundersøgelser. Det er den første systematiske registrering og fotografering
af de mange hundrede, kun lidet kendte møbler, som står på landets slotte
og herregårde.

Med

baggrund i sit daglige arbejde har Tove Clemmensen

igennem årene skrevet en række bøger og artikler, hvis holdning oftest har væ
ret en saglig, registrerende fremfor en æstetiserende eller rent berettende. Denne
nøgterne, men ikke derfor farveløse behandling af emner inden for dansk
møbelkunst har gjort Tove Clemmensens forfatterskab til udgangspunkt for
videre forskning inden for et område af dansk kunsts historie, der endnu på så
mange områder er ubehandlet eller kun delvist behandlet.
Ved udgivelsen af Tove Clemmensens nye bog må man undre sig over, at
man først nu har taget et så fyldigt og væsentligt emne som nyklassicismens
danske møbelkunst op til grundigere behandling. Flere af de væsentligste møbler
har ganske vist været behandlet før, men aldrig med baggrund i arkivunder
søgelser. De mange spørgsmål, der kan stilles i forbindelse med disse møbler,
er oftest blevet besvaret ud fra den enkelte forfatters personlige baggrund og
udgangspunkt. Foruden at dansk kunst nu ser sig beriget med nogle autentiske
værker af tre arkitekter, hvis rolle inden for dansk kunst som bekendt er nok så
væsentlig, får man her tillige et arbejde, der tydeligt viser, hvilke resultater den
systematiske gennemgang af det store materiale, dansk kunsthistorie berørende
kan føre til.
M an kan spørge sig, hvorfor udbuddet af oplysning om dansk møbelkunst
er så sparsomt trods den store almene interesse for dette emne. Kort sagt kan
man pege på i hvert fald to forhold, der har været en hindring for de dybere
gående undersøgelser inden for den kunst,

der endnu af nogle skribenter

kaldes den »anvendte« kunst som en modsætning til billedkunst og arkitektur.
Maleri, skulptur og arkitektur - den sidste strengt taget også »anvendt« - be
tragtes af mange, vel de fleste, som en »højere« form for kunst end et skab
eller en kommode, der, de være nok så selvstændige i udførelsen og af nok så
høj kvalitet, dog gerne bliver regnet til samme familie som potter, pander og
andet husgeråd. Og det er vel så dette, der igen har været årsag til den mangel
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på eksakte oplysninger, den registrering, uden hvilken ethvert dyberegående stu
dium af en hvilken som helst kunstart som bekendt må blive vaklende og usik
ker. Hele denne problemstilling udspringer så igen af vor tids indstilling og op
fattelse, efter hvilken et møbel i modsætning til f. eks. et maleri i de 99 af
100 tilfælde er et seriefremstillet produkt. I modsætning til størstedelen af det
18. århundredes møbler.
Tove Clemmensens bog har nu rådet bod på denne iøjnefaldende mangel.
Det er ikke tilfældigt, at det netop er nyklassicismens møbler, der har kunnet
identificeres. Omkring midten af det 18. århundrede begyndte arkitekterne i
langt højere grad end tidligere at interessere sig ikke kun for interiørerne,
men også for deres møblering og udsmykning iøvrigt. M an kan heri blandt
andet se en påvirkning fra det nyoprettede Kunstakademi, der som en af sine
opgaver havde at højne dansk kunsthåndværk. Hvor rokokoens møbler altid
betegnes med snedkerens navn - Ortmann, Lehmann og Preisler f. eks. - mø
der man under nyklassicismen nu også arkitektnavne knyttet til mange af møb
lerne.
Men medens man tidligere kun med sandsynlighed for nogle spejles og ram
mers vedkommende kunne sætte Jardins navn i forbindelse med møbelkunst, og
kun med en ganske vist ret stor sandsynlighed kunne tilskrive Harsdorff et
par chatoller, og endelig for Lillies vedkommende har kunnet sammensætte en
stilistisk nogenlunde ensartet gruppe af siddemøbler og spejle, har billedet nu
ændret sig væsentligt efter Tove Clemmensens gennemgang af slottenes og her
regårdenes bestand af møbler. Det, der således i høj grad har bidraget til dette
nye billede af periodens rige møbelkunst, er, at Tove Clemmensen i modsætning
til tidligere forskere har haft mulighed for at gennemgå samtlige møbler på de
kongelige slotte. Chancen for identifikation af møblerne, der i stor udstrækning
er danske, er her større end tilfældet er med adelens og borgerskabets møbler,
idet en række af de kongelige inventarier og regnskaber er bevaret, selv om
fortegnelserne naturligvis ikke altid er komplette.
Tove Clemmensens arbejde har således som udgangspunkt haft at efterforske,
om der i de forskellige regnskaber og inventarier skulle findes beskrivelser,
der stemte overens med eksisterende møbler. Undersøgelserne har som nævnt
ført til overraskende resultater. Det er derfor en væsentlig fordel for bogen såvel udfra et alment synspunkt som ud fra et snævrere kunsthistorisk -

at

Tove Clemmensen foruden denne eftersporing af nyklassicismens møbler sætter
de tre kunstneres møbler ind i den rette sammenhæng, altså dels som et led
i deres interiører, dels i den europæiske møbelkunsts udvikling, idet forbilleder
og paralleller fremdrages og diskuteres. Netop inden for nyklassicismens kunst
er det et spændende og nyttigt arbejde at eftersøge, hvorfra impulserne kom i denne periode, der var så rig på forskelligartede inspirationskilder.
Det vil her føre for vidt at komme ind på de mange resultater og også pro
blemer, der vil opstå i forbindelse med et arbejde af dette format, et arbejde,
der som det første dykker ned i arkivundersøgelsernes labyrint. M en da det nu
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engang desværre er en anmelders opgave at gå på jagt også efter, skal man
kalde det, de mere problematiske afsnit i bogen, skal jeg her forsigtigt vove
mig frem med et par anmærkninger, idet jeg dog straks skynder mig at frem
komme med visse forbehold over for disse. For det første er det iøvrigt meget
klare billedmateriale dog utilstrækkeligt for en nærmere sammenligning, en
sammenligning, der jo for møbler af samme art altid må være rettet mod
detaillerne. Her kan kun originalerne være det rette udgangspunkt, men nogle
sammenlignende detailfotografier ville dog have hjulpet. Og dernæst må også
tages i betragtning, og dette gælder vedrørende tilskrivningerne, det uhåndgri
belige, som hedder Tove Clemmensens fornemmelse og lange erfaring i spørgs
mål om møbler.
De møbler, der således tilskrives de tre arkitekter ved betegnelsen »må være
tegnet af . . .«, er det muligvis også; men man føler sig nok ikke altid over
bevist om tilskrivningernes rigtighed udfra teksten. Et eksempel kan illustrere
det: Ser man på Jardins konsolborde, kan tre iøvrigt nok så indbyrdes forskel
lige konsolborde ifølge regnskaberne med sikkerhed tilskrives Jardin. Seks kon
solborde får kun betegnelsen »må være tegnet af Jardin« eller »tegnet af Jar
din?«. Ikke alle af disse seks borde kan umiddelbart sammenlignes med et af
de tre sikre, dertil er forskellen for stor. Således f. eks. kat. nr. 29, pi. 22 a. Om
dette bord hedder det i kataloget, at det i 1768 blev anskaffet til kongens
hjørnegemak på Fredensborg, i hvis inventarium fra 1784 det første gang om
tales. Angående tilskrivningen til Jardin henvises til p. 48 f. Her hedder det,
at man ikke ad arkivalsk vej kan bevise, at Jardin virkede i hovedslottet (der
imod ved man, at han arbejdede for Moltke i Marskalshuset), »men Jardin er
den eneste førende arkitekt i kongehusets tjeneste i disse år, og hans stil er
ikke til at tage fejl af.« Videre hedder det s. 49. »I det følgende værelse
»Høist-Salig Konge F 5li hiørne Gemak«, anbragtes i 1768 en klassicistisk kon
sol (pi. 22 a) sammen med et tilhørende pillespejl (pi.

14 a og 15a)«. Og

længere fremme i bogen (s. 61) i afsnittet om møbeltyper omtales bordet endnu
engang i forbindelse med en gennemgang af de enkelte former af bordet som
type. M en da bordet, naturligvis, er klassicistisk, er det ikke et absolut kende
tegn på Jardins hånd, at man øverst på benet finder volutter, og at benene
ender i et nedre, spinkelt parti med lodrette riller, samt at der på fodsprossen
er anbragt en kurv med frugter. For læseren føles dette ikke tilstrækkeligt for
en tilskrivning til Jardin, så meget mindre som der på pi. 19 b-c og pi. 23 a
afbildes tre konsolborde, som ikke er af Jardin, men nok Jardin’ske og derfor
tilsyneladende har lige så stor lighed med de tre »sikre« borde, som pi. 22 a
har det. A t disse tre sidstnævnte borde ikke er af Jardin, må man slutte fra
billed- og katalogteksten, hvor Jardins navn ikke nævnes. Dog omtales bordet
(Pi- 23 a) på s. 61 under de »Jardin’ske« konsolborde, altså sammen med
dem, der tilskrives eller faktisk er af Jardin, hvorimod det s. 72 hedder: »F. eks.
købtes i 1764 to pillespejle til Prinsens palæ hos isenkræmmer Johan Andreas
Meitting i København. Regningen er stilet til hofmarskal Chr. Fr. Moltke og
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anvist af overhofmarskal Adam Gottlob Moltke. Spejlene, der endnu eksisterer
(pi. 16 a-b) svarer til et par spejle (pi. 17 a), som overhofmarskallens nevø A n 
ton Henrik Moltke anskaffede for egen regning, sammen med fire ens »Jardin’ske« konsolborde (pi. 23 a) til Marskalshuset på Fredensborg, efter at han
i 1766 var udnævnt til overhofmester hos enkedronning Juliane Marie.« Dette
viser blot, at der selv uden for kredsen omkring Jardin fremstilledes »Jardin’ske«
arbejder.
Resultatet bliver en lidt forvirret læser. Skylden må bl. a. gives den lidt
tunge opdeling af afsnittene i 1. Møbel- og interiørarbejder. 2. Møbeltyper og 3.
Levnedsløb,

stil

og forbilleder.

De

enkelte

møbler

omtales

for

de flestes

vedkommende i alle tre afsnit, uden at katalogteksten altid opsummerer, hvad
der tidligere er blevet sagt. Der kan på denne måde opstå uoverensstemmelser
mellem katalogteksten og de enkelte afsnit inde i teksten.
Lidt af samme usikkerhed føler man overfor tilskrivningen af stolen, pi. 32,
kat. nr. 43 til Jardin. I katalogteksten hedder det bl. a.: »Efter stilen at dømme
er stolene udført i 1760’erne efter tegning af Jardin, som da arbejdede både
for kongehuset og A. G. Moltke. Hvis stolene kommer fra Christiansborg er
de muligvis identiske med dem, som blev anskaffet 1766 til det af Jardin ind
rettede »Parade Forgemak« eller »Potentatgemak««, hvorefter følger beskri
velsen af disse stole fra inventariet, en beskrivelse, der i sine almindelige ven
dinger for så vidt godt kan dække stolen pi. 32. Videre hedder det: »Beskrivel
sen i inventariet passer med de fire stole. Desuden stemmer de på nogle punk
ter overens med Jardin’s stole fra riddersalen ved siden af, pi. 33-37, f. eks. de
vandret riflede partier på ryggenes nederste del og de ovale rygfyldinger, som
er løse efter fransk forbillede. Det sædvanlige på danske stole er fast polstring
i ryggen. Endvidere får man at vide, at stolene i potentatgemakket var lavet af
samme hofstolemager Svendsen, som var mester for riddersalens stole.« Også
her gælder det, at en sådan tilskrivning meget vel kan være rigtig, men læseren
mangler nok lidt mere sikkert og konkret materiale. Man

må formode, at

Tove Clemmensen har udeladt nærmere forklaring på noget, der synes hende
indlysende og selvfølgeligt.
Afsnittet om Harsdorffs møbler rummer lige så mange nyheder som det om
Jardins. Også i Harsdorffs produktion er det spejle og konsoller, der udgør
størstedelen; de hørte traditionelt ind under arkitektens gebet, da de i modsæt
ning til andre møbeltyper var først og fremmest dekorative - en del af væg
udsmykningen så at sige. En række karakteristiske, men hidtil anonyme spejle
kan nu placeres som Harsdorffs. Fra den enkleste form til den rigt udarbejdede
finder man i denne gruppe. Og hertil forgyldte konsolborde eller knægtkonsol
ler i Harsdorffs dynamiske, meget markante klassicisme.
Særdeles karakteristisk er den gruppe Harsdorff’ske møbler, hvortil hører et
chatol på Bregentved, som allerede tidligere er blevet henført til Harsdorff på
grundlag af et, forkastet, udkast. Denne gruppe af mahognimøbler med for
gyldte ornamenter er nu blevet udvidet med flere sikre numre. Men også her
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mangler læseren nok flere argumenter for nogle af tilskrivningerne. I gennem
gangen af denne gruppe i kataloget kan man undre sig over, at et par møbler,
der allerede tidligere er blevet tilskrevet Harsdorff, mangler og endog ikke er
gengivet. Det gælder et chatol på Langesø, et på Tranekær samt et par hjørne
skabe på Bregentved. Om chatollerne hedder det blot i teksten (s. 145), at »da
de iøvrigt svarer til hans stil, gør man næppe fejl i at tilskrive ham dem
også.« Hjømeskabene får en lignende placering; det kan dog ikke bestemmes
om de, hedder det, er af Harsdorff eller af G. E. Rosenberg, hvis arbejder
iøvrigt gennemgåes i forbindelse med Harsdorff.
Endelig Lillie. Afsnittet indledes ligesom de foregående med en gennemgang
af interiørerne. De spinkle, pompejansk-inspirerede ornamenter får en stilistisk
og kulturhistorisk placering.
række arbejder i en ganske

Også Lillies oevre er blevet udvidet med en lang
anden stil end den. vi indtil nu har anset som ka

rakteristisk for Lillie. Dette afsnit indeholder de fleste sikre »nye« arbejder;
bemærkelsesværdig er især en række konsolborde og stole. Det er spændende
læsning.
Skal jeg atter her fremkomme med nogle bemærkninger kan f. eks. frem
drages ovnskærmen pi. 138, kat. nr. 184, hvor det i billedteksten hedder, at
den er »Tegnet af Lillie«. I kataloget hedder det dog kun »Efter stilen at døm
me er ovnskærmene tegnetaf Lillie, der
og en træpiedestal til et bronceur

også udførte topstykker til spejlene

i denne sal.« A t motivet med sfinxer findes

på et sikkert Lilliearbejde er vel ikke fyldestgørende bevis, så meget mere som
de forskellige ornamentværker, hvorfra også Lillie har øst, var fælles gods.
Et af de stående spørgsmål i forbindelse med Lillie er hans forhold til
Liselund. Det er aldrig blevet dokumenteret, om dekorationen af det lille lyst
slot skyldes ham. M en alle er vist enige om at tilskrive ham både vægdeko
rationen og de karakteristiske lette møbler. Heller ikke Tove Clemmensens
sindrige bevisførelse bringer os dog nærmere en definitiv løsning.
M an kender ingen tegning som med sikkerhed kan siges at være udført af
Lillie. En tegning i Akademiets samling af arkitekturtegninger er ganske vist
betegnet »Lillie«, men håndskriften er J. M . Thieles. Men selv om denne teg
ning er blevet sat i forbindelse med Liselunds »Abeværelse«, er forbindelsen
dertil dog kun spinkel. Tegningen kan højst være et tidligt udkast. Det er såle
des kun lidt, man kan bygge på denne tegning.
Derimod findes der på Kunstindustrimuseet nogle usignerede tegninger, der
givetvis har relation til udsmykningen på Liselund. Påskrifterne viser, at de er
danske. De er indbyrdes forskellige, dels hvad tegnemåden angår, dels i deres
gengivelse af motivet. Tove Clemmensens tanke er nu denne, at disse tegnin
ger sandsynligvis er udført af Akademiets elever efter Lillies originaler. »Herpå
tyder også påskrifterne, der lyder som skoleopgaver: »Et Sovekammer«, »Et
Cabinet«, »En Spisestue«, »En Sahl«. L illie var jo informator ved arkitektur
skolen i København indtil 1792, og fra hans senere virksomhed som lærer ved
tegneskolen i Lybæk ved man, at han brugte den metode at lade eleverne ko-
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piere sine egne udkast. Da de to ovennævnte skitser med aberne hører til
denne kategori af elevarbejder -

de er begge betegnet »Cabinet« -

får vi

næsten herigennem et indirekte bevis for, at Lillie er mester for interiørdeko
rationerne på Liselund« (s. 156-57).
Men som Tove Clemmensen selv gør opmærksom på, blev der på denne tid
udgivet det ene plancheværk efter det andet, hvis formål det var at tjene som
forbillede for udøvende kunstnere. Dette resulterede i mange tilfælde i direkte
kopieren. Disse bøger anvendtes også flittigt på Kunstakademiet, og mange fin
des endnu på Kunstakademiets bibliotek. Overensstemmelsen mellem »Abevæ
relsets« dekoration og »elevarbejderne« kunne således teoretisk skyldes et fæl
les forlæg.
Efter disse lidt negative bemærkninger skal det endnu engang fremhæves, at
denne bog ganske har revideret og ændret vort syn på dansk møbelkunst under
den tidlige og midterste klassicisme. Bogen udfylder et stort tomrum i dansk
kunsthistorie med sin vrimmel af nye oplysninger. A t bogen giver anledning
til debat, kan aldrig skade den eller gøre den mindre nyttig. Som bekendt gives
der kun sjældent et »sidste ord« inden for et felt som dette.
T il sidst skal det bemærkes, at bogen, hvad det typografiske angår, er vel
tilrettelagt -

siderne let overskuelige, katalogtekster og noter ligeledes. Intet

synes at mangle, hvad fortegnelser, henvisninger og lignende angår. Endelig er
der et fyldigt engelsk resumé, og også de perfekte billeder er forsynet med en
gelske undertekster. I et værk af dette format og med dette indhold synes det
en selvfølge, men det hører dog stadig til undtagelserne inden for den hjem
lige, kunsthistoriske faglitteratur.
M ir j a m G e lfe r - J ørgensen

Tegninger og opmålinger
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ter. 1973. 152 s., ill., in d b . 85 kr.

»Danske bådtyper« er en glimrende publikation, som uden tvivl vil blive solgt
i et stort antal. Det skyldes delvis den voldsomme vækst i interessen for gamle
skibe og tidligere tiders sejlads, men naturligvis i lige så høj grad at bogen
har en velgennemtænkt layout og tilrettelæggelse.
Det mærkes, at her er arbejdet bevidst med at få opmålingstegningerne,
de mange opfindsomme, samtidige illustrationer og teksten til at udgøre en
helhed. Jens Lorenzen har stået for layout, medens Palle Christiansen også har
været med til billedredigeringen. Teksten er blevet til i samarbejde mellem
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Christian Nielsen

og Palle Christiansen.

Sidstnævnte er bådebygger ligesom

Christian Nielsen, og desuden stud. mag. i europæisk etnologi.
Grundlaget for bogen er først og fremmest Christian Nielsens mangeårige
arbejde med beskrivelse og opmåling af danske bådtyper. Siden 30-eme har
han berejst en stor del af Danmarks kyster, og hermed minutiøst fastholdt
de gamle både på papiret. I begyndelsen foregik rejserne på cykel i sommer
ferien, fra 1953 under bedre vilkår som modelbygger og konservator ved Han
dels- og Søfartsmuseet.
Hensigten med værket er i forordet s. 8 udtrykt således: »Formålet med
publikationen har været at offentliggøre tegninger af et karakteristisk udvalg af
mindre danske bådtyper fra perioden 1870-1930.« Det lyder i grunden ikke af
så meget, men forfatterne har i virkeligheden også givet mere end de har lo
vet, da teksten samtidig prøver at placere bådene i tid, rum og miljø - selv
om opmålingstegningerne stadigvæk er det centrale.
I indledningen fortælles yderst redeligt om vanskelighederne med at dispo
nere de udvalgte tegninger i en fornuftig sammenhæng, og hvordan resultatet
blev den valgte opdeling efter bådenes anvendelse. Lidt undskyldende forkla
res, at teksten herved blev fyldigere end beregnet - en unødvendig bekymring,
da det er en gevinst for bogen, selv om teksten af og til er lidt tung og knud
ret.
På de ialt 152 sider præsenteres materialet i følgende afsnit: Byg mig en
båd . . ., Sildebåde, Smakkejoller, Drivkvaser, Fjordbåde, Vesterhavsbåde, Kystfarere og Servicebåde. Desuden har bogen en fortegnelse over alle Christian
Nielsens opmålinger, en nyttig alfabetisk ordliste og et engelsk resumé.
Hvert hovedafsnit har en indledning, hvor de fælles træk for bådene og
deres anvendelse præsenteres, medens de mere teknisk prægede oplysninger fin
des ved de enkelte tegninger. Ved første gennemsyn kan denne disponering godt
virke lidt forvirrende, men ved genlæsning fungerer den godt ved langt de fle
ste afsnit. Opdelingen er dog ikke helt velegnet ved de to sidste afsnit, måske
fordi sammenhængen mellem form og funktion ikke virker helt så klar for
grupperne Kystfarere og Servicebåde. Det virker f. eks. ikke rimeligt at placere
en Gudenå-kåg og en jagt i samme gruppe, selv om begge er beskæftigede
i fragtfart. Det kan i den forbindelse nok også diskuteres om jagter eller
everter ikke er lidt for store til at kaldes både - i Ordbog over det danske sprog
defineres en båd som: »mindre fartøj, med eller uden køl, der bevæges frem
med aarer eller sejl.«
Blandt de få og små skønhedsfejl er fejlskrivningen s. 67, hvor den viste
kåg vel er fra Attrup og ikke Adrup.
Hovedindtrykket er dog stadigvæk en sober, saglig og underholdende behand
ling af et emne, som i kraft af sin nuværende popularitet kunne være blevet til
et »romantisk nostalgi-trip«. En bog de færreste vil læse ud i eet, men til
gengæld have fornøjelsen af at vende tilbage til flere gange.
H a n s Je p p e se n
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Personidentifikation
E. A. W R I G L E Y (ed.): I D E N T I F Y I N G P E O P L E IN T H E PAST. E d w a r d
A r n o ld . L o n d o n 19 7 3 . 1 5 9 s id e r. C a . k r. 78,00.

I maj 1970 afholdt det berømte In s titu te f o r A d v a n c e d S tu d ie s i Princeton.
USA, en konference for historikere, demografer og videnskabsmænd fra man
ge andre fag over emnet N o m in a l R e c o r d L in k a g e in H is t o r y . Herved forstår
man sammenkædning af oplysninger på grundlag af de i historiske kilder an
førte personnavne - altså en af de allerhyppigste fremgangsmåder i mange ty
per af historisk forskning. På grund af sine metodiske problemer er det et
emne, der må antages at være af betydning såvel for historikere inden for de
fleste af fagets discipliner som for forskere, der ud fra en samfundsvidenska
belig indfaldsvinkel ønsker at udnytte kildemateriale, der er afsat af tidligere
tiders samfundsprocesser.
Et af konferencens afkast er den foreliggende samling af afhandlinger under
redaktion af E. A. Wrigley, der er et fremtrædende medlem af en betydnings
fuld gruppe social- og befolkningshistorikere ved universitetet i Cambridge. Grup
pen har inden for den sidste halve snes år på en række punkter bidraget til
øget viden om og klarere forståelse af udviklingen på områder som befolknings
struktur, socialstruktur og familie- og husstandsstruktur igennem de sidste 3-4
århundreder. Hovedinteressen har naturligt nok været engelske forhold, men
man har dog også beskæftiget sig med andre samfund. Hertil kommer, at
gruppen selvfølgelig også har arbejdet med de involverede metodiske og forsk
ningstekniske problemer, og under Wrigleys redaktion har man publiceret et
par samleværker, der focuserede på sådanne problemer.
Det fælles tema for de 6 afhandlinger, som samlingen består af, er de for
skellige problemer, man stilles overfor, dersom man i en historisk undersøgelse
ønsker at sammenstille oplysninger fra én kilde om en bestemt person med
oplysninger om den samme person hentet enten fra andre kilder eller fra andre
steder i den samme kilde.
I mange historiske undersøgelser er man ikke i tvivl om, hvorvidt den stats
mand eller storkøbmand, man møder i en kilde, nu også er ham, man er in
teresseret i. I sådanne sammenhænge er disse id e n t if ik a t io n s p r o b le m e r kun af
triviel art, og de volder normalt ingen vanskeligheder. M en jo længere bort fra
samfundets forskellige eliter man bevæger sig, jo større bliver usikkerheden
i identifikationen, både principielt og reelt. Hvad skal man forlange, før man
tør hævde, at de 2 Søren Jensen’er, man har for sig i materialet, var én og
samme person, dengang de/han levede? Det er umiddelbart indlysende, at jo
mere information, man har om hver af de 2 personer, jo flere sammenlig
ninger af enkeltoplysninger kan foretages. Mange fuldstændige overensstemmel
ser øger selvfølgelig tilliden til, at man har foretaget en korrekt sammenstilling.
Ian Winchester, der tidligere blandt andet har skrevet en udmærket intro-
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duktionsartikel til emnet (T h e J o u r n a l o f I n t e r d is c ip lin a r y H is t o r y , Vol. 1, 197071, s. 107-124), bruger i sine to bidrag udtrykket id e n t if ik a t o r e r ( id e n t ify in g
ite m s

er det engelske udtryk), om den slags oplysninger, man bruger til at

identificere enkeltpersoner med. Da cpr-numrene jo hører en senere tid til, er
personnavnet den mest almindeligt brugte og den mest værdifulde enkeltidentifikator; men oplysninger som køn, alder/fødselsår, fødested, bopæl, indtægt,
erhverv og stilling, familieforhold etc. kan fuldt så vel - men normalt mindre
éntydigt end navnet — bruges til at karakterisere de personer, man interesserer
sig for.
De kilder eller kildesteder, man ønsker at sammenstille, indeholder hver for
sig normalt kun et begrænset antal identifikatorer. Sammenstillingen, hvis for
mål er at øge vor viden om enkeltpersoner eller grupper af personer, må
derfor ske på grundlag af det beskedne antal identifikatorer, som er fælles for
de 2 kilder. Hertil kommer, at disse ofte er anført i en ufuldstændig og/eller
fejlagtig (herunder upræcis) form. M an behøver blot at tænke på varierende
stavemåder for person- og stednavne eller på manglende præcision med hensyn
til angivelse af fødested eller alder/fødselsår.
Den stadig voksende anvendelse af moderne databehandling i historisk forsk
ning gør det naturligt at spørge, om der eventuelt skulle være hjælp at hente
ved at anvende edb i det ganske omfattende søgningsarbejde, som i en række
undersøgelsessituationer er nødvendigt for at løse identifkationsproblemer af
denne type; det forekommer specielt rimeligt at stille dette spørgsmål i forbin
delse med undersøgelser, der bygger på sammenstilling af oplysninger om mange
enkeltpersoner fra kirkebøger, folketællinger, valg- og stemmelister, lægdsruller,
udvandringsprotokoller og tilsvarende typer af massedata.
Problemet med at opstille kriterier for, hvornår man vil hævde, at en sam
menstilling er korrekt - at der vitterlig er tale om én og kun én person - er
principielt det samme, hvad enten man arbejder med et beskedent antal per
soner, eller man orienterer sin forskning mod forholdene inden for bestemte
større grupper af personer, ud fra for eksempel en demografisk, en socialhi
storisk eller en politisk-historisk indfaldsvinkel. Men i det sidste tilfælde vil for
muleringen af sådanne kriterier være et mere påtrængende problem, fordi der
er flere tilfælde, der skal bearbejdes, og fordi der normalt er færre identifika
torer, der kan bringes i anvendelse.
Hovedprincippet bag afhandlingerne er, at det må være muligt at foretage
sådanne sammenstillinger primært på grundlag af efternavn og fornavn(e) — med
et skarpt øje på kronologien. Andre identifikatorer kommer først ind i billedet
på et senere tidspunkt. Fremgangsmåden er selvfølgelig særligt tillokkende ved
den type demografiske undersøgelser, hvor man især på grundlag af kirkebogs
oplysninger søger at rekonstruere familier og deres udviklingsforløb over bryl
lup, barnefødsler og ægtefællernes død. Særligt i samfund, hvor brugen af slægts
navne allerede tidligt blev almindelig (for eksempel England og Frankrig) skulle
der være gode muligheder for sådanne familie-rekonstruktionsstudier. I den
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største af afhandlingerne gennemgår Wrigley da også sammen med R. S. Scho
field principperne i familie-rekonstruktion på grundlag af datamatisk sammen
stilling af kirkebogsoplysninger. Fremstillingen vil i sine hovedlinjer være af
værdi for alle, der interesserer sig for denne type forskning; men mange histo
rikere vil dog nok finde den vel avanceret sine steder - således forudsættes
kendskab til matrix-algebra - og samtidig savner man flere steder en redegø
relse for de foreslåede metoders fortrin frem for andre løsninger. De samme
indvendinger kan rettes mod M ark Skolnicks bidrag om et specielt edb-program til løsning af disse matchningsproblemer under givne betingelser. A t der
kan være forskellige opfattelser af, hvad den bedste fremgangsmåde er, frem
går af de forskellige fremgangsmåder, som henholdsvis Wrigley og Schofield på
den ene side og Skolnick på den anden side vælger, når de blandt flere mulige
sammenstillinger skal vælge »den bedste«.
Begge disse mere teknisk orienterede bidrag er båret af en tilsyneladende
sikker overbevisning om metodens fortræffelighed, både når det gælder rekon
struktion af familier, og når det drejer sig om sammenstilling af oplysninger
om enkeltindivider. Det er imidlertid værd at mærke sig, at det i begge bidra
gene understreges, at man endnu ikke er kommet dertil, at man kan undvære
menneskelig dømmekraft til at afgøre, om de særligt vanskelige tilfælde skal
sammenstilles eller ej.
2 bidrag af Yves Blayo og David Herlihy nuancerer billedet af de mulighe
der, som denne teknik åbner for, ved at redegøre for konkrete undersøgelser.
Flere af bidragene beskæftiger sig med mulighederne for at bruge navne-koder,
der bedst muligt kan tage højde for ændringer i skrivemåde og fejlagtige stave
måder. Blayo supplerer disse ved at fremlægge ganske lovende resultater af
nogle forsøg hermed på grundlag af et fransk materiale, der tidligere manuelt
var blevet sammenstillet til familier. M en han understreger selv, at den valgte
landsby måske er et dårligt eksempel, fordi kildematerialet er af meget høj
kvalitet, og derfor måske ikke repræsentativt. Herlihys arbejde med toscanske
skattelister fra det 15. århundrede er derimod et eksempel på, at det ikke har
været muligt at få stort andet end alfabetisk ordnede lister ud af computeren.
Men det kan selvfølgelig også være en god hjælp, hvis materialet er stort. En
del af forklaringen på de nedslående resultater er utvivlsomt de opstillede kri
terier til afgørelse af, om en sammenstilling var acceptabel, kombineret med
en vis geografisk mobilitet i området, hvad der naturligvis mindsker mulighe
derne for at »fange« folk.
Det er nærliggende at spørge, om sådanne fremgangsmåder vil kunne finde
anvendelse i tilsvarende danske undersøgelser.
Her vil en række forhold spille ind. Brugen af patronymier - især på landet til langt op i det 19. århundrede betyder, at det ikke på grundlag af folks efter
navn vil være muligt at køre en eller flere slægter ud på grundlag af et fælles
efternavn for derefter at gennemføre det egentlige søgnings- og rekonstruk-
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tionsarbejde inden for denne gruppe personer. Den i disse afhandlinger om
handlede metode kan altså ikke uden væsentlige ændringer overføres til et
dansk materiale. Hertil kommer, at dansk navneskik tidligere har betydet en
koncentration på forholdsvis få fornavne (se for eksempel Hans Chr. Johansen
i H is t o r ie , IX, s. 95; og Poul Thestrup i T h e S c a n d in a v ia n E c o n o m ic H is t o r y
R e v ie w ,

X X , s. 9), hvad der på grund af brugen af patronymier selvfølge

lig også førte til en koncentration på relativt få efternavne (se for slutningen
af det 19. århundrede F. Nielsen m. fl., D a n s k N a v n e s k ik , Kbh., 1899, s. 132—
136). Udfra fordelingen af for- og efternavne og evt. andre identifikatorer kan
man beregne skøn over sandsynligheden for at finde en bestemt person eller
for at en foretagen sammenstilling må antages at være korrekt; Thestrup har
givet et opløftende eksempel herpå (a n f . væ rk, s. 9f), og emnet behandles i øv
rigt flere steder i de 6 afhandlinger.
Imidlertid har nogle danske undersøgelser (således Hans Chr. Johansens un
dersøgelse af befolkningsforholdene i Rovsø herred omkring år 1800, a n f. væ rk,
s. 94f; og anmelderens egen undersøgelse af de metodiske problemer ved data
behandling af et folketællingsmateriale, F o lk e t æ llin g e n 1845, Århus, 1970, især
s. 198-204) peget på ikke ubetydelige vanskeligheder ved at foretage denne
type af identifikationer på tværs af forskellige kilder. Samtidig har andre (The
strup, a n f. v æ r k ; Anna Thestrup i F o r t i d o g N u t id , X X IV ; og Erik Høgh, V æ l
g e r a d fæ r d

i D a n m a rk

1 8 4 9 -1 9 0 1 ,

Kbh., 1972) fremlagt resultater af analyser

inden for primært én kildegruppe, der tyder på, at vanskelighederne i denne
forbindelse havde været af et yderst overkommeligt omfang.
Udfra hidtidige erfaringer er det altså ikke muligt at hente noget entydigt
svar på spørgsmålet om metodens anvendelighed i en dansk sammenhæng.
M an må derfor med spænding se frem til fremlæggelsen af undersøgelser, der
har benyttet edb til sammenkædning af større mængder personoplysninger i et
dansk kildemateriale, og sådanne undersøgelser er da også på vej. Man må
så håbe, at disse kommende arbejder i højere grad, end tilfældet er med de
foreliggende afhandlinger om N o m in a l R e c o r d L in k a g e in H is t o r y , vil indeholde
veldokumenterede sammenligninger af de relative fordele og ulemper ved hen
holdsvis datamatisk og manuel sammenkædning af personoplysninger i histori
ske kildematerialer.
[April 1974]

J ø rg e n E l k l i t

Demografiske mikrostudier
KURT

AGREN

E s s a y s in
1 1 9 s.

S w e d is h

m . fl.:

A R IS T O C R A T S .

D e m o g r a p h ic H is t o r y ,

FARM ERS,

S ta d ia

H is t o r ic a

P R O L E T A R IA N S .
U p s a lie n s a ,

1973,
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Mulighederne

for

udforskning

af den

svenske

befolkningsudvikling

har på

grund af kildernes kvalitet indtaget en særstilling i Europa, men det omfattende
arbejde, der i årene efter Tabellverkets oprettelse i midten af 1700-tallet, blev
lagt i at skabe en landsomfattende svensk befolkningsstatistik, har samtidig i
en lang periode givet en vis skævhed i den forskning, der er foregået i Sve
rige, idet man indtil de seneste 10-20 år næsten udelukkende har indskrænket
sig til at behandle de problemstillinger, der kunne belyses ud fra den offentligt
bearbejdede statistik, evt. kombineret med kilder af anden oprindelse, f. eks.
høstoversigter og oplysninger om sundhedsforhold.
En række væsentlige forhold til bedømmelse af befolkningsudviklingen kræ
ver imidlertid

en betydelig

mere

specificeret

opdeling

af

den

indsamlede

statistik, end den, der er foretaget ved tabellverkets bearbejdelser, det gæl
der således fertilitetsmål, analyser af vandringer, der ønsker at gå videre end
blot at bestemme nettotil- eller afvandringen fra et større geografisk område,
og undersøgelser af samspillet mellem den geografiske udvikling og de sociale
og økonomiske baggrundsfaktorer.
Uden for Norden, hvor man savner offentlig statistik før 1800, har man
da også tidligt søgt ned i kildematerialet - fortrinsvis kirkebøgerne - for derfra
at hente oplysninger, der er tilstrækkeligt detaljerede til at give svar på så
danne spørgsmål. T il gengæld har så disse undersøgelser hidtil på grund af ma
terialets overvældende omfang måttet begrænses til at belyse udviklingen i en
kelte geografiske områder, for bestemte samfundsklasser eller til at undersøge
enkeltfænomener, der havde særligt stor betydning for udviklingen, f. eks. år med
stor overdødelighed.
Der er imidlertid i dag blandt yngre svenske historikere ved at ske et skred
væk fra undersøgelser på grundlag af den offentlige statistik over til mikroundersøgelser som de nævnte franske og engelske. Bedst kendt er vel de mange
studier over den svenske udvandring, som er publiceret de seneste 5-6 år, men
også de interne vandringer er blevet undersøgt, og her har det svenske kilde
materiale, der gør det muligt at følge en person over sognegrænseme et for
trin frem for de fleste andre landes.
Den foreliggende artikelsamling viser klart denne forskydning i studiefelt og
bærer tillige et tydeligt præg af de franske og engelske inspirationskilder for
nyorienteringen.
K u rt

A g r e n ’s

bidrag, der kronologisk går længst tilbage, følger således det

europæiske mønster ved at undersøge 9 adelsfamiliers udvikling i 1600-tallet.
Adelsfamilierne har det fortrin, at de med ret stor sikkerhed kan følges tid
ligere end den øvrige befolkning. På grundlag af et materiale på 403 personer
vises, at i de pågældende familier øges antallet af medlemmer i perioden 164070, mens der er tale om tilbagegang eller stagnation i 1630-erne og fra 16701700, og undersøgelsen sætter sig som mål nærmere at analysere denne udvik
ling og dens årsager. Det fremgår klart af undersøgelsen, at baggrunden for
forskellen i vækstrate skal søges i forskelle i antallet af fødte børn og ikke
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i forskelle i antallet af dødsfald, men når forfatteren derefter vil finde årsa
gen hertil, springer han meget let over den forklaring, som synes mest nærlig
gende, nemlig at der kunne være betydelige forskelle i aldersfordelingen for
kvinderne i adelsfamilierne i de enkelte årtier og dermed også forskel i mu
lighederne for at få børn. Det siges således (s. 18-19), at studiet sker ud fra
en registrering af adelsfamiliernes mandlige medlemmer og ikke de kvindelige.
Tager man imidlertid i betragtning, at den undersøgte befolkning er så begræn
set, at antallet af årlige fødsler udgør fra 3-9, hvilket formodentlig vil svare
til, at der normalt er 10-20 ægteskaber, hvor kvinden er i den fødedygtige
alder, vil det ses, at selv små tilfældige udsving i dette tal kan få væsentlig ind
flydelse på tilvæksten i den undersøgte befolkning. N år antallet af mænd mel
lem 26 og 59 år i stedet anvendes, ser man bort fra, at store aldersforskelle
mellem ægtefæller ikke var noget særsyn, og i en så lille population kan den
påvirke billedet betydeligt. Det samme kan siges om artiklens beregning af
antallet af børn, der fødes, sat i forhold til det antal måneder, materialets
personer har befundet sig i ægteskab, idet tidsafstanden mellem fødslerne - selv
i kvindens reproduktive periode - er stærkt afhængig af alderen. Mere over
bevisende virker derimod undersøgelsen af mændenes vielseshyppighed, hvor
det viser sig, at der er en klar tendens i retning af relativt færre vielser i ned
gangsperioderne.
En egentlig analyse af årsagerne til ændringerne i adelsfamiliernes vækstrater
giver artiklen ikke, men der opstilles den hypotese, som senere ønskes testet, at
der er tale om en sammenhæng med den økonomiske baggrund, og der peges
her på ændringer i mulighederne for at få offentlige embeder og skatteprivi
legier.
D a v id

G a u n t ’s

artikel fortjener især interesse ved at være det første forsøg

på at anvende den franske »familierekonstitutionsmetode« på et svensk ma
teriale. Denne metode, der går ud på at sammenholde alle oplysninger om
samme person fra en eller flere kirkebøger - dåb, vielse, børn født i ægteska
bet, begravelse og evt. andet - for derved at få kendskab til oplysninger, der
ikke er opgivet ved den enkelte registrering, f. eks. alder ved vielse, barnets
nummer i ægteskabet m. v., er i det seneste tiår blevet anvendt på især fransk
og engelsk kirkebogsmateriale, men er her stødt på den vanskelighed, at man
kun for et begrænset antal familier kan finde tilstrækkeligt med oplysninger
til at medtage familien i de videre undersøgelser. Dette skyldes, at man har
vanskeligt ved at identificere personer, der er vandret fra et sogn til et andet,
og de »rekonstituerede familier«, der i de franske og engelske analyser hyp
pigt omfatter betydeligt mindre end halvdelen af samtlige familier i sognet, ud
gør således den mest bofaste del, som muligvis ikke er repræsentativ for hele
befolkningen. Det er på den baggrund særligt interessant at stifte bekendtskab
med en svensk undersøgelse, fordi det bedre svenske kildemateriale giver mulig
hed for at forfølge personerne over sognegrænserne og derved få et billede,
der er baseret på ca. 90 % af familierne i det udvalgte sogn.
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Undersøgelsen dækker perioden 1745-1834 og er foretaget på grundlag af
materialet fra et landbrugsdomineret sogn på Gotland. Årsagen til dette valg er,
at forfatteren søger at finde frem til, om der i det førindustrielle svenske sam
fund praktiseredes en bevidst familieplanlægning (børnebegrænsning) inden for
ægteskaberne, og netop på Gotland omtaler andre kilder, at fødselshyppigheden
skulle have været særlig lav.
I udenlandske undersøgelser har man som et mål herfor sammenlignet frugt
barheden for kvinder på samme alderstrin i ægteskaber, hvor hustruen var ble
vet henholdsvis tidligt og sent gift, og har taget den større frugtbarhed i sent
indgåede ægteskaber som et udtryk for, at der skete en børnebegrænsning i æg
teskaber, hvor der allerede fandtes et antal overlevende børn.
På dette punkt viser artiklen - efter at have foretaget en gennemgang af den
almindelige befolkningsudvikling i sognet, der falder godt i tråd med den tradi
tionelle opfattelse af svensk befolkningsudvikling i perioden — at der i sognet er
en klar forskel mellem tidligt og sent gifte kvinders frugtbarhed, men hertil
kommer, hvad der er særligt interessant i betragtning af, at det nævnte mål
kan være påvirket af helbredsmæssige forhold i forbindelse med, om der er
mange eller få tidligere fødsler i ægteskabet, at det tillige påvises, at frugtbar
heden generelt ligger på et lavt niveau sammenlignet med de tidligere nævnte
vesteuropæiske undersøgelser, og at afstanden mellem fødslerne i et ægteskab
typisk er større end i Vesteuropa -

alt sammen forhold, der tyder på, at

der er sket en bevidst børnebegrænsning.
Endelig må det nævnes, at der i artiklen gives en helt ny forklaring på, at
man i 1700-tallet her som i andre undersøgelser finder en lavere frugtbarhed
for 15-19 årige gifte kvinder end for gifte kvinder i aldersklassen 20-24 år.
Det påvises nemlig, at de pågældende »teen-age brude« alle var arvtagere til
gårde, og at svigersønnerne efter brylluppet deltog i gårdens drift, men først
efter nogle års forløb overtog gården. Et sådant ægteskab resulterede først
efter 2-3 års forløb i børnefødsler, og forfatteren anser det derfor for sand
synligt, at denne specielle baggrund medvirker til at søge gennemført en børne
begrænsning.
Samlingens tredje artikel af I n g r id E r ik s s o n og J o h n

R o g e rs

er fortrinsvis

en metodisk eksercits i forskellige måder, hvorpå man kan måle vandringer, idet
der - baseret på udenlandske forbilleder fra demografisk teori -lægges vægt
på at definere forskellige typer af vandring, f. eks. vandringer contra vandrende
enkeltpersoner og vandringen mellem sogne contra vandringen inden for sogne
grænsen, og på at finde det bedste udtryk for en total population, som van
dringerne kan sættes i forhold til. Artiklen giver på dette område en udmærket
og letfattelig gennemgang af måleproblemerne.
T il at anskueliggøre de forskellige mål er bearbejdet husforhörslängdernes
oplysninger fra et mellemsvensk sogn i perioden 1881-85. Det fremgår heraf,
at der var en overordentlig stor bevægelighed i sognets befolkning, idet der år
ligt indvandrede (og udvandrede) et antal på 10-25 % af totalbefolkningen.
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I betragtning af det svenske kildemateriales anvendelighed til sådanne under
søgelser ville det have været interessant om en ældre periode var blevet udvalgt,
idet det gamle landbrugssystem var i opbrud i 1880-erne, således at man måtte
forvente en betydelig mobilitet. Forskellige andre undersøgelser tyder nemlig
på, at der også tidligere er sket omfattende vandringer, et forhold, som ikke
harmonerer med en traditionel opfattelse af et relativt stationært samfund forud
for den tidlige industrialisering.
En afsluttende artikel af A n d e r s N o r b e r g og S u n e Å k e r m a n behandler sam
menhængen mellem vandringer og familiestruktur under den kraftige befolk
ningsvækst i de nye træindustriområder i Norrland i sidste halvdel af 1800tallet. Også her viser mikrostudiets store fortrin sig. På grundlag af det stærkt
specificerede materiale er det muligt at foretage en sammenligning af udviklin
gen i området med en række af de almindelige vandringsteoriers hypoteser for
vandringsstrømmenes sammensætning, og i forbindelse hermed kan det bl. a.
vises, at familieinstitutionen har spillet en langt større rolle blandt de tilvan
drede, end man normalt forestiller sig i en indvandringsfase til en industriel
region, ligesom det er muligt at vise forskellige faser i rekrutteringens kilder,
som ikke kommer frem i den officielle statistiks nettotal.
De fire artikler viser således en række af de væsentlige muligheder for at
opnå ny viden, som mikrostudierne indebærer, men som for de engelske og
franske studiers vedkommende er repræsentativiteten af lokale studier altid et
problem. Sune Åkerman peger derfor i bogens indledning på noget helt funda
mentalt, når han går ind for, at det demografiske materiale, der findes i så
rigt mål i Sverige, bør samles i en databank, der gradvis opbygges og med ti
den i en hurtigt tilgængelig form vil indeholde tilstrækkelig information til at
kunne give svar på en række centrale problemstillinger, bl. a. af samme art som
de i artiklen omtalte, på en repræsentativ basis.
H a n s C hr. Jo h a n s e n

Indføring i tekstilhistorie
A G N E S G E IJE R : U R T E X T I L K O N S T E N S H IS TO R IA . G le e r u p b o k fö r la g ,
L u n d 19 7 2 . 3 6 0 s.

+ 9 9 p la n c h e r , d e r a f 4 i fa rv e r.

Da jeg for godt 40 år siden kom til Rosenborg og her bl. a. kom ud for
tekstilhistoriske problemer, som jeg aldrig før havde beskæftiget mig med, var
min første indføring i emnet en nyudkommen svensk bog »Siden och Broka
der« (1931). Det er stadig en væsentlig bog - endnu i et af de senere års bety
deligste internationale tekstilhistoriske værker fremhæves den som »excellent«
inden for den relevante litteratur (Peter Thornton: Baroque and Rococo Silks,
London 1965).
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Bogens forfattere var den allerede ældre svenske tekstilhistoriker V ivi Sylwan og den endnu unge Agnes Geijer. For Agnes Geijer var det indledningen
til et forfatterskab, der i de følgende år skabte hende en førende plads inden
for international tekstilhistorisk forskning. Efter et langt liv blandt tekstiler
bl. a. som leder af tekstilkonserveringen på Statens historiska Museum i Stock
holm og som antikvarie ved det svenske Riksantikvaråmbete har hun nu i sit
otium sammenfattet hovedtræk af sine studier og sine erfaringer i den bog, som
jeg gerne her vil henlede opmærksomheden på, fordi den for en ny slægt må
blive indføringen i beskæftigelse med tekstilhistorie. For ethvert museum med
tekstilsamlinger inden for nordisk sprogområde vil den være en uundværlig hånd
bog.
Bogens emne er internationalt, men det er set fra et nordisk synspunkt med
vægt vel nok især på svenske, men også på danske og norske forhold. Med det
første ord i bogens titel har forfatteren markeret, at den ikke kan ventes at
dække alle emnets facetter. Historisk og geografisk har henholdsvis middelal
deren og orienten altid været Agnes Geijers foretrukne studieområder, der også
indtager en fremtrædende plads i bogen, men hendes indsigt i andre perioder
og områder er ikke des mindre utrolig. Vævekunsten, dens teknik, redskaber,
materialer og frembringelser er bogens hovedemne. Karakteristisk for udvik
lingen i den tekstilhistoriske forskning i de senere årtier har været en forskyd
ning af interessen fra vævekunstens kunsthistoriske toppræstationer til de mere
gængse vævninger, deres udbredelse og teknik - en linje som Agnes Geijer har
været med til at udstikke. - Teknikker som f. eks. tøjtryk, broderi og knipling
omtales væsentlig mere kortfattet end vævekunsten, men man finder let frem
til de mindre emner gennem et fortrinligt register og vejledes iøvrigt ved en
omfattende litteraturoversigt. Særlige afsnit giver nyttige oplysninger om ter
minologi og bevaringsforhold.
Men bogen er ikke alene en bog om tekstiler »an sich«. Tekstiltilvirkning
og brugen af og handelen med tekstiler sættes ind i en større historisk sammen
hæng, og det er spændende at se, hvordan studiet af tekstiler kan kaste lys
over egentlige historiske problemer. Inciterende er de principielle betragtninger
i nogle slutafsnit om den tekstilhistoriske forsknings udvikling og om metode
spørgsmål. Agnes Geijers opfattelse, som også præger hele bogen, er at den hi
storiske forskning, der sysler med tekstilkunst og herhenhørende problemer,
aldrig kommer nogen vegne uden at tage hensyn til den globale sammenhæng
lige så vel som til sammenhængen med andre videnskabsgrene, sproglige, histo
riske og naturvidenskabelige - og at studiet af tekstile foreteelser har en rolle
at spille i forbindelse med mange tværvidenskabelige problemer, både som mod
tagende og givende part. Derfor har bogen også bud uden for de egentlige
genstandsforskeres kreds.
G u d m u n d B o e se n

42

F o rtid og nutid
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Håndbogen om flådens uniformer
E R IK BORG: D E N D A N S K E M A R IN E S U N I F O R M E R G E N N E M T R E
Å R H U N D R E D E R . S tru b e s F o r la g . 19 7 4 . 2 4 6 s. III. 185 kr.
Endelig er den kommet, den længe ventede og savnede bog om den danske
marines uniformer gennem tiderne.
Et årelangt studium har nu fundet sin afslutning i en bog, der tilfulde
står mål med det arbejde, der ligger til grund for den. En bog alle uniforms
interesserede vil skynde sig at anskaffe og en kærkommen forøgelse af den
meget sparsomme trykte litteratur om danske uniformer.
Den måde, bogen er anlagt på, gør den til en meget let tilgængelig hånd
bog, idet hver grad har sit eget afsnit, hvor uniformerne gennemgås fra de
første uniformsbestemmelser til i dag.
Hertil kommer et virkeligt godt noteapparat, der foruden noterne til tek
sten indeholder mange supplerende og forklarende oplysninger, der ikke har
været plads til andre steder. Udover noterne findes der en skematisk kronolo
gisk oversigt over alle uniformsændringerne svarende til de forskellige afsnit, så
ledes at det er nemt at få en samlet oversigt, dels over de enkelte afsnit, dels
over helheden. Et supplement til denne oversigt, men mere detaljeret, findes
i de 7 bilag bagest i bogen. I skemaform gives en oversigt over distinktio
ner og uniformer med farveangivelse fra 1816 til 1909 for alle grader. Ske
maerne er til at folde ud, hvad der letter brugen af dem under studiet af bo
gen. En yderligere hjælp for læseren er, at årstallene for de forskellige uni
formsændringer er anbragt til venstre i marginen ud for teksten.
I udlandet er man efterhånden begyndt at interessere sig for studiet af danske
uniformer, og det gode engelske resumé sammen med oversættelsen til engelsk
af både indholdsfortegnelsen over illustrationer og selve billedteksten kan kun
forøge bogens værdi og hjælpe med til, at den bliver kendt og benyttet også
uden for Danmarks grænser.
Alle disse hjælpemidler, som man alt for ofte savner helt eller delvis i andre
lignende værker, gør sit til, at bogen kan og vil blive benyttet med glæde og
udbytte af alle interesserede.
Som allerede nævnt, er bogen opdelt i afsnit, der behandler de forskellige
grader, og afsnittene om de virkelige søofficerer og om divisionerne og de faste
håndværkere er, meget naturligt, de mest fyldige.
Søofficerernes uniformer bliver gennemgået fra den første uniforms indfø
relse i 1722 og helt op til 1970. For den ældre tids vedkommende bliver de
mange uniformsændringer krydret med enten officerernes egne begrundelser el
ler Admiralitetets, som f. eks. i 1784, da Collegiet gjorde en forestilling til kon
gen om, at enten måtte man anskaffe sig nye kokarder »eller de falmede bæ
res som ser ilde ud«. Rød-gule kokarder var blevet indført kort før både for
hæren og flåden, men de viste sig at falme alt for hurtigt. Den begrundelse,
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der blev fremført for indførelsen af denne kokarde, var at adskille office
rerne »fra alle andre og give dem et Tegn, hvormed de i Tjenesten bedst snart
og tydeligt kunde kendes og agtes til god Nytte og Orden i Almindelighed og
især ved Ildsvaade Sammenløb paa Gaderne og Slagsmaal og saadanne Uorde
ner, der snarlig ved en Officers Nærværelse kunde raades Bod paa.«
Da Søofficerernes uniformer i 1755 ændredes fra at være grå til blå, den
farve der i dag står som synonym for flåden, leder man forgæves efter grunden
hertil. Der findes ikke noget skriftligt herom, men det formodes, at det er
indflydelsen fra Englands flåde, hvor man indførte den blå farve for søoffi
cerernes uniformer i 1748, der har gjort sig gældende.
For den nyere tids uniformer findes der desværre ikke angivet nogen begrun
delser for ændringerne. Der får man kun den ret knappe og tørre bestemmelse.
Man savner at få baggrunden for denne. Hvorfor kom uniformen til at se
netop sådan ud? E r det praktiske erfaringer, økonomiske grunde eller ønsker
fra officerernes side, der ligger til grund for ændringerne? Hvormeget betød
påvirkningerne fra udlandet? M an vil sikkert kunne finde meget herom i det
store materiale, der ligger i bilagene til de nyere sager, og det ville have gjort
den sidste del af bogen mere interessant. Ved de mange begrundelser, der fø l
ger ændringerne i 1700- og 1800-tallet, får man udover selve ændringerne i uni
formerne også et indblik i tidens tankegang og administrationens måde at ar
bejde på.
I afsnittet om kadetterne følger vi også deres uniformers udvikling fra den
grå til den blå, som de får samtidig med officererne. V i får bl. a. at vide år
sagen til, at vi i dag taler om kadetstribet stof. Dette reglementeredes i 1797,
men var brugt allerede tidligere. Kadetterne fik en såkaldt fregat- eller skibs
uniform, hvortil hørte blå- og hvidstribede lærredsbenklæder.
Det næste afsnit omhandler de korps, der har været eller for nogles ved
kommende stadig er tilknyttet flåden, som f. eks. maskinkorpset fra 1824, og
intendanturkorpset fra 1856 og lægekorpset. Dette sidste var i begyndelsen ikke
et korps, og kirurgerne, bartskærerne, der gjorde tjeneste ombord på skibene
var ikke fast ansatte og regnedes ikke til officererne. Dernæst omtales de civile
embedsmænd, hvoriblandt var lærerne ved søkadetakademiet, der blev oprettet
allerede i 1701.
Det næste store afsnit er derefter divisionerne og håndværkstokken op til
1856, hvor divisions- og kompagniinddelingen af Søetatens faste mandskab op
hævedes. Samtidig ændredes benævnelsen for en del af personellet, og vi får
underofficerer, dæksofficerer m. fl. Disse afsnit giver ikke alene uniformsæn
dringerne, men også hele den organisatoriske udvikling fra den første begyn
delse, da Christian V skriver til Admiralitetet »da V i ved V or Flaade have udi
sidst Krig væeret absolut Mester af Østersøen og Fjenden overlegen, saa er
det Vor alvorlige Vilje, at I gøre Os Forslag, hvorledes V i kunde underholde
mangen erfaren Baadsfolk« og op til 1970.
I beklædningsreglementet af 1862 omtales den blå matroskrave med hvide
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Endelig er den kommet, den længe ventede og savnede bog om den danske
marines uniformer gennem tiderne.
Et årelangt studium har nu fundet sin afslutning i en bog, der tilfulde
står mål med det arbejde, der ligger til grund for den. En bog alle uniforms
interesserede vil skynde sig at anskaffe og en kærkommen forøgelse af den
meget sparsomme trykte litteratur om danske uniformer.
Den måde, bogen er anlagt på, gør den til en meget let tilgængelig hånd
bog, idet hver grad har sit eget afsnit, hvor uniformerne gennemgås fra de
første uniformsbestemmelser til i dag.
Hertil kommer et virkeligt godt noteapparat, der foruden noterne til tek
sten indeholder mange supplerende og forklarende oplysninger, der ikke har
været plads til andre steder. Udover noterne findes der en skematisk kronolo
gisk oversigt over alle uniformsændringerne svarende til de forskellige afsnit, så
ledes at det er nemt at få en samlet oversigt, dels over de enkelte afsnit, dels
over helheden. Et supplement til denne oversigt, men mere detaljeret, findes
i de 7 bilag bagest i bogen. I skemaform gives en oversigt over distinktio
ner og uniformer med farveangivelse fra 1816 til 1909 for alle grader. Ske
maerne er til at folde ud, hvad der letter brugen af dem under studiet af bo
gen. En yderligere hjælp for læseren er, at årstallene for de forskellige uni
formsændringer er anbragt til venstre i marginen ud for teksten.
I udlandet er man efterhånden begyndt at interessere sig for studiet af danske
uniformer, og det gode engelske resumé sammen med oversættelsen til engelsk
af både indholdsfortegnelsen over illustrationer og selve billedteksten kan kun
forøge bogens værdi og hjælpe med til, at den bliver kendt og benyttet også
uden for Danmarks grænser.
Alle disse hjælpemidler, som man alt for ofte savner helt eller delvis i andre
lignende værker, gør sit til, at bogen kan og vil blive benyttet med glæde og
udbytte af alle interesserede.
Som allerede nævnt, er bogen opdelt i afsnit, der behandler de forskellige
grader, og afsnittene om de virkelige søofficerer og om divisionerne og de faste
håndværkere er, meget naturligt, de mest fyldige.
Søofficerernes uniformer bliver gennemgået fra den første uniforms indfø
relse i 1722 og helt op til 1970. For den ældre tids vedkommende bliver de
mange uniformsændringer krydret med enten officerernes egne begrundelser el
ler Admiralitetets, som f. eks. i 1784, da Collegiet gjorde en forestilling til kon
gen om, at enten måtte man anskaffe sig nye kokarder »eller de falmede bæ
res som ser ilde ud«. Rød-gule kokarder var blevet indført kort før både for
hæren og flåden, men de viste sig at falme alt for hurtigt. Den begrundelse,
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der blev fremført for indførelsen af denne kokarde, var at adskille office
rerne »fra alle andre og give dem et Tegn, hvormed de i Tjenesten bedst snart
og tydeligt kunde kendes og agtes til god Nytte og Orden i Almindelighed og
især ved Ildsvaade Sammenløb paa Gaderne og Slagsmaal og saadanne Uorde
ner, der snarlig ved en Officers Nærværelse kunde raades Bod paa.«
Da Søofficerernes uniformer i 1755 ændredes fra at være grå til blå, den
farve der i dag står som synonym for flåden, leder man forgæves efter grunden
hertil. Der findes ikke noget skriftligt herom, men det formodes, at det er
indflydelsen fra Englands flåde, hvor man indførte den blå farve for søoffi
cerernes uniformer i 1748, der har gjort sig gældende.
For den nyere tids uniformer findes der desværre ikke angivet nogen begrun
delser for ændringerne. Der får man kun den ret knappe og tørre bestemmelse.
Man savner at få baggrunden for denne. Hvorfor kom uniformen til at se
netop sådan ud? E r det praktiske erfaringer, økonomiske grunde eller ønsker
fra officerernes side, der ligger til grund for ændringerne? Hvormeget betød
påvirkningerne fra udlandet? M an vil sikkert kunne finde meget herom i det
store materiale, der ligger i bilagene til de nyere sager, og det ville have gjort
den sidste del af bogen mere interessant. Ved de mange begrundelser, der føl
ger ændringerne i 1700- og 1800-tallet, får man udover selve ændringerne i uni
formerne også et indblik i tidens tankegang og administrationens måde at ar
bejde på.
I afsnittet om kadetterne følger vi også deres uniformers udvikling fra den
grå til den blå, som de får samtidig med officererne. V i får bl. a. at vide år
sagen til, at vi i dag taler om kadetstribet stof. Dette reglementeredes i 1797,
men var brugt allerede tidligere. Kadetterne fik en såkaldt fregat- eller skibs
uniform, hvortil hørte blå- og hvidstribede lærredsbenklæder.
Det næste afsnit omhandler de korps, der har været eller for nogles ved
kommende stadig er tilknyttet flåden, som f. eks. maskinkorpset fra 1824, og
intendanturkorpset fra 1856 og lægekorpset. Dette sidste var i begyndelsen ikke
et korps, og kirurgerne, bartskærerne, der gjorde tjeneste ombord på skibene
var ikke fast ansatte og regnedes ikke til officererne. Dernæst omtales de civile
embedsmænd, hvoriblandt var lærerne ved søkadetakademiet, der blev oprettet
allerede i 1701.
Det næste store afsnit er derefter divisionerne og håndværkstokken op til
1856, hvor divisions- og kompagniinddelingen af Søetatens faste mandskab op
hævedes. Samtidig ændredes benævnelsen for en del af personellet, og vi får
underofficerer, dæksofficerer m. fl. Disse afsnit giver ikke alene uniformsæn
dringerne, men også hele den organisatoriske udvikling fra den første begyn
delse, da Christian V skriver til Admiralitetet »da V i ved V or Flaade have udi
sidst Krig væeret absolut Mester af Østersøen og Fjenden overlegen, saa er
det Vor alvorlige Vilje, at I gøre Os Forslag, hvorledes V i kunde underholde
mangen erfaren Baadsfolk« og op til 1970.
I beklædningsreglementet af 1862 omtales den blå matroskrave med hvide
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striber for første gang, og forfatteren slår en pæl igennem den historie, at de
tre striber skulle være til minde om Nelsons tre sejre: Aboukir, København og
Trafalgar. Kraven med de tre striber anvendtes i den engelske flåde fra 1830-rne,
men reglementeredes først i 1857, og da var der drøftelser om, hvorvidt der skul
le være 2 eller 3 striber.
Sidste afsnit i bogen omhandler uniformstegninger og -malerier som kilde
og den kritik, man bør udvise over for brugen af dem. M an advares mod at
godtage dem uden at have studeret dem meget nøje. Mange tegninger, der tid
ligere har været taget for samtidige og derfor korrekte i gengivelsen, viser sig
ikke at være så god en kilde som antaget. Som et godt eksempel gennemgås
Eckersberg-tegningen af Kommandør Steen Andersen

Bille

og generalmajor

E. Peyman, der tager afsked med hinanden i 1807. Ved kritisk studium af teg
ningen viser det sig, at Bille bærer en vice-admirals uniform, men han blev
først admiral i 1829. Tegningen kan således ikke være tegnet i 1807 og årstallet
angiver derfor begivenheden og ikke, hvornår tegningen er lavet.
Forfatteren har i udstrakt grad anvendt denne kritik på billedmaterialet, der
er overordentligt velvalgt og udtømmende. Det er glædeligt, at så mange hidtil
ukendte tegninger, der har ligget i arkiverne og andre steder, nu kommer
frem, så alle kan have glæde af dem.
Der er ialt 79 illustrationer, der fordeler sig ligeligt over det behandlede
tidrum, en del i farver, resten sort/hvid. Desværre står gengivelsen af billed
materialet ikke mål med bogens øvrige kvalitet, idet især farvegengivelserne
i flere tilfælde kan være misvisende.
Den eneste anke, man kan fremføre over for valget af billeder er, at man
kunne have ønsket sig nogle billeder af de nuværende uniformer.
A lt for mange forfattere af militær-historiske værker er for tilbøjelige til at
slække på kravene om korrekte oplysninger baseret på grundige kildestudier,
men dette værk med dets forbilledlige noteapparat, med dets væld af nøj
agtige og understøttede oplysninger om påklædningen i den danske flåde fra
høj til lav opfylder til fulde disse krav, og det vil derfor stå som et eksempel til
efterfølgelse.
In g a F le m m in g R a s m u s s e n

Primitivt fodtøj fra oldtid og nutid
M A R G R E T H E H A L D : P R I M I T I V E SHOES. A n
ic a l S tu d y B a s e d u p o n
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Med dette bind i Nationalmuseets skriftrække har Margrethe Hald ydet endnu
et vægtigt bidrag til belysning af klædedragten i oldtidens Danmark. Denne
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gang er det fodtøjet, det gælder, og det er et emne, som fortjener at blive
taget op til behandling ikke mindst på baggrund af, at de seneste årtiers ud
gravninger af nordeuropæiske købstæder og handelspladser har frembragt et
vældigt materiale i form af rester af sko og støvler, som nu venter på at blive
udnyttet som kilde til fodtøjets historie.
Dette store nye stof er dog kun trukket ind i Margrethe Halds søgelys som
sammenligningsmateriale

i

en

undersøgelse

af

det

mere

beskedne

fundma

teriale, som kendes fra den jyske halvø, og som i tid spænder fra ældre bronze
alder og til tidlig middelalder. Bogens første og største del er en fremlæggelse
af dette materiale, beskrevet og analyseret med den grundighed og skarpsindig
hed, som er forfatterens force. Materialet omfatter skorester fra en række af
de klassiske egekiste- og mosefund,

men også fra nyere udgravninger som

Bantelmanns af Elisenhof-varftet på Ejdersted. De beskrevne sko er meget for
skellige; de spænder fra den helt simple brugsting, som egentlig blot er et hud
stykke bundet om foden, og til fornemme sko med raffineret, gennembrudt
dekoration, som er meget langt fra at være primitive. Når de alligevel kan sæt
tes i bås sammen, så skyldes det, at de alle er karakteriseret ved at mangle en
egentlig sål. Sko af den type kalder forfatteren h u d s k o i modsætning til skoen
med særlig sål, s å ls k o e n . A f den sidstnævnte type findes kun nogle få eksempler
i det fremlagte materiale; de er fundet dels på Slesvig-egnen, dels på Ejdersted
og kan dateres til det 8. århundrede.
Sålskoens alder og udbredelse er et hovedproblem i det følgende afsnit, hvor
komparativt materiale fra bl. a. handelspladser som Skiringssal, Wolin, Birka og
Novgorod inddrages. Forfatteren giver gode grunde for at antage, at denne
nyere skotype fra det frankiske rige har spredt sig langs handelsvejene til
Norden og derpå mod øst til de nordiske bosættelser i Rusland.
Afhandlingen betegnes i undertitlen som »en arkæologisk-etnologisk studie«.
Det skal forstås på den måde, at den ikke blot bygger på jordfundet materiale,
men også inddrager fodtøj af lignende type, som i nyere tid har været i brug
visse steder i Nordeuropa, og som er bevaret i museernes samlinger eller be
skrevet i litteraturen. I et særligt afsnit er oplysninger om primitivt fodtøj fra
Irland, Skotland, Island, Færøerne, Norge, Sverige, Finland, Åland og de sven
ske bosættelser i Estland fremlagt i en særdeles nyttig oversigt.
Behandlingen af dette materiale virker imidlertid mere arkæologisk end etno
logisk. Det er hudskoenes typologi og forekomst, der interesserer forfatteren,
og de tolkes som relikter, som har holdt sig i fjerne og isolerede områder af
et nordeuropæisk kulturområde. Det er imidlertid ikke en forklaring, som vil
være tilstrækkelig for en etnolog. Han vil søge efter de faktorer, som har betin
get en fastholden ved disse gamle former, og han vil derfor i første række
spørge om skoenes funktion og deres rolle i det samlede kulturmønster. Om
brugen af de mange, mere eller mindre primitive hudsko får man imidlertid
meget lidt at vide, men man aner dog, at det ikke sjældent drejer sig om spe
cialfodtøj. Det er et eksempel herpå, når den ålandske sæljæger færdes på isen

662

A n m e ld e ls e r

iført hudsko med hårene på. I andre tilfælde er det fodtøj, som er vel tilpasset
et landskab af en bestemt type. At de såkaldte »pampooties« var velegnede, når
man skulle bevæge sig rundt på de irske Aran øer, erfarede John Synge på sin
egen krop, således som det fremgår af de citater, som Margrethe Hald bringer
fra hans berømte skildring af »The Aran Islands«.
B ja r n e S t o k lu n d

Lidt om lys
N IE L S -K N U D

L IE B G O T T : LYS. L a m p e r , sta g e r o g k r o n e r f r a

m id d e la l

d e r o g renæ ssance. N a t io n a lm u s e e t 19 7 3 , 4 0 s id e r ill. 18 k r.

Dette smukt tilrettelagte og smukt illustrerede hæfte synes desværre at være
fremgået af et kompromis: Nationalmuseet har ønsket et billedhæfte med II
afdelings skatte på belysningsredskabernes område, mens Liebgott har villet give
en sammenhængende fremstilling af belysningens udvikling fra oldtiden op til
det 17. århundredes slutning. Da II afdelings samlinger har et tydeligt kunstkammerpræg, egner de sig ikke som eneste illustrationskilde til en fremstilling,
som Liebgott har villet, og man havde sikkert gjort klogere i at indskrænke sig
til et egentlig billedhæfte med fyldige tekster til de enkelte plancher, evt. med
en kort indledende tekst, det havde begge parter været bedre tjent med. Som
bogen nu er, falder billederne i klumper f. eks. de romanske alterstager, og an
dre partier af teksten er ikke dækket.
Med hensyn til teksten: vi får sikkert aldrig opklaret om olielampen eller
faklen er den ældste belysningskilde ved siden af bålet, faklen og de primitive
lys efterlader sig ikke mange spor. Bemærkningen, om at natursten skulle være
det foretrukne materiale til lamper i vikingetiden og tidlig middelalder, er vist
letsindig, vi ved så lidt om periodens keramik og brugsgenstande af jern. At
man bruger marven af siv til lampevæger er velkendt, men at man skulle sno
den som »simer«, kan jeg bestemt ikke tro, de ville være for tykke og sno sig
op under brugen i de små åbne olielamper. Her er vi forøvrigt inde på lampens
sammenhæng med det primitive lys, tænk på det engelske »rushcandle« og den
danske løbeprås. Jeg ved ikke hvorfor vokslys skulle være mere dyrebare her
hjemme end i Rom, de gæve vikingers yndlingsdrik var jo mjød og land
skabslovene beskytter omhyggeligt biavlernes rettigheder. Træstagen fra Hods
ager kirke er meget interessant, men den behøver jo ikke at være en alterstage
fordi den er fundet i en kirke.
H ar man mon ikke også her i landet anvendt en »blosskorg« som den, der
fandtes i Måstermyrsmedens værktøjskasse? Princippet er det samme som i de
danske vippefyr.
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Hvis det er min bog om lysekroner s. 8, der er kilden til bemærkningen hos
Liebgott s. 21 om forholdet mellem udgifterne til madvarer og belysning ved
selskaber, så har han forvekslet historikeren Troels Lund med faderens onkel,
købmanden i Helsingør, og bemærkningen går ikke på 1500- men på 1800tallet, se »Museum« 1892, I, s. 136.
Bemærkningerne på s. 25 om den såkaldte »Klokkestages« opståen er ikke
heldige: stagen på s. 26 fra 1631 er af en form man kan finde 100 år tid
ligere i Italien, se stagen i British Museum afbi. hos Sigrid Wechssler-Kiimmel: Schöne Lampen etc. 1962, s. 225, fig. 112. Valckendorffs stage fra 1600
på s. 25 hører på trods af fodens tydelige klokkeform sammen med en anden
stagetype, der har drypskålen midt på stilken, se f. eks. Wolfgang Heimbachs
maleri »Slotsskriveren« på Rosenborg. Jeg ville også gerne vide hvorfra Liebgott har oplysningen om, at man vedblev at lave klokkestager til efter år 1800,
bemærkningen i min bog s. 16 om gørtler Erik Lassens umoderne malmstager
går på en anden type, den der i antikvitetshandlersproget kaldes for »Næstvedstagen«, men det er en form, der først kommer frem ca. 1680. Noget andet
er at en stage som s. 27 øverst har været livligt kopieret i det sidste 100 år.
Så savner jeg et billede af den støbte stage på kvadratisk fod og 4 drejede
knopper, den er sikkert ligeså almindelig her i landet som klokkestagen. Og
man må have kunnet finde nogle af stagerne til daglig brug i husholdningen,
til de tynde lys, dem englænderne kalder »tapersticks«, de hidtil diskuterede er
alle til tykke, støbte tællelys til festbrug. Der findes f. eks. en type tyndt støbte
malmstager med trompetmundsformet fodstykke med opadbøjet rand, den er
afmalet af Willem Pietersz Buytewech ca. 1615 på et interiør, der nu hænger
i Budapest. Jeg har truffet den type med sikker gammel proveniens her i lan
det både på Kalundborg- og Randersegnen. Jeg mangler også et billede af lyse
pladen, som Liebgott kalder kammerstagen, den optræder ialtfald fra midten
af 1600-tallet. For øvrigt har jeg aldrig set dem af tin, de er af messing, kob
ber eller jernblik. Tin er, som Liebgott selv bemærker, upraktisk når en lyse
stage skal bruges til daglig, det smelter for let.
Da jeg åbenbart selv har stået fadder til afsnittet om lysekroner, skal jeg
afholde mig fra bemærkninger om det.
Hvis Liebgott havde brugt Erslevs: Testamenter, kunne han have kommen
teret gejstlighedens brug af lygter ved »Ærkebiskop Absalons Lygte«, de optræ
der i de gejstlige testamenter i Lund ca. 1400.
Med hensyn til litteraturlisten: jeg kan ikke lide overskriften »Supplerende
læsning« og i listen burde være medtaget J. Hedemann Baagøe: Lyspind, Tælle
lys og Bondestage. Arv og Eje 1969, s. 19-82, men jeg har nu heller ikke
indtryk af at Liebgott selv har læst den artikel.
C h r . W a a g e p e te rs e n
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Bøger har deres skæbne. Afdøde professor Bøggild-Andersens biografi af Hanni
bal Sehested - vel den mest omfattende biografi på dansk og om nogen dan
sker -

opruller ikke blot det historiske skæbnedrama omkring en af vore

betydeligste statsmandsbegavelser, men er i sig selv et skæbnedrama. Leo Tandrup har i »Historikeren og hans helt« (Historie IX, 1970-72 s. 254-273) skil
dret den smertefulde tilblivelsesproces, så jeg skal indskrænke mig til en kort
præsentation af det digre værk, stille det i relation til bd. I og på enkelte punk
ter kommentere udgiverens beundringsværdige indsats.
Professor Troels Fink skriver i forordet om betænkelighederne ved at ud
give afdøde forskeres manuskripter - ikke mindst når forfatteren som her i
årevis har haft sit manuskript liggende og kun periodisk haft lejlighed til at
arbejde med det. Alle vi andre skylder Jysk Selskab og dets formand tak for,
at man overvandt betænkelighederne og lod Bøggild-Andersens gentagne gange
erklærede ønske om at få det afsluttende bind udgivet, blive afgørende. Et held
for Selskabet var det, at man kunne disponere over en af C O B As unge elever
O le D e g n ,

hvis fabelagtige arbejdsevne, fortrolighed med 1600-tallet, gå på-mod

og ikke mindst udholdenhed bragte sejren hjem.
De to bind med tilsammen over 1000 tekstsider følger hverken en krono
logisk eller en fast, tematisk plan, så et s a g re g is te r havde været overordentlig
ønskeligt, men man forstår, at udgiveren sagde stop, da han nåede til regi
strene. Den detaillerede indholdsoversigt over begge bind afhjælper da også til
en vis grad savnet. Desværre er den gemt hen et lidt underligt sted, s. 547-60
mellem kildehenvisningerne til bd. 2 og registrene til begge bind. En anbrin
gelse til sidst efter registrene havde været at foretrække.
T il at udarbejde de uundværlige person- og stedregistre har Selskabet heldig
vis kunnet udskrive andre af sine tropper - den almindelige værnepligt hånd
hæves med energi i det jyske. A n n e g r e t e D y b d a h l, bistået af sønnen L a r s , har
klaret opgaven mere end nydeligt, særlig personregistret må fremhæves. De
korte karakteriserende bemærkninger giver mulighed for en umiddelbar identi
fikation af de enkelte personer, mens man i stedregistret har været nok så
karrig med en nærmere lokalisering. Da patronymika er ret fåtallige, er det hen
sigtsmæssigt, at der er alfabetiseret efter efternavn i stedet for fornavn. Navne
formerne skyldes vel Bøggild-Andersen, så at han har ansvaret for en navne
form som »Fadersdatter, Gyrvhild« alias Gørvel Fadersdt. (Sparre) - egent
lig burde hun være anført under Sparre. På ét punkt har konsekvensen svigtet:
Nogle kvinder er - som det netop anførte eksempel - opført under deres eget
navn, evt. med tilføjet oplysning om, hvem de var gift med. Ved andre kvinder,
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bl. a. Christian 4.s døtre, er der henvisning til at søge dem under ægteman
dens navn, rimeligvis fordi deres eget navn mange gange ikke nævnes i teksten.
I en fyldig indledning gør O le D e g n dels rede for hele værkets tilblivelses
proces, dels for manuskripterne til bd. 2. Bøggild-Andersens plan om at skildre
Hannibal Sehesteds virke går øjensynlig tilbage til begyndelsen af 1930-erne.
Ved årsskiftet 1936 forelå et manuskript til »Hannibal Sehested og Norden«
og umiddelbart derefter manuskriptet til »Statsomvæltningen i 1660«. Mens dis
putatsen må være blevet trykt på rekordtid - den blev forsvaret allerede i maj
1936 - blev »Hannibal Sehested og Norden«, der udgjorde de to første af 3
»bøger« om Danmarks udenrigspolitiske historie 1660-66, aldrig trykt. M u lig 
vis havde arbejdet med disputatsen bidraget til at flytte tyngdepunktet fra den
udenrigspolitiske historie samlet omkring Hannibal Sehesteds person til man
den selv og hele hans politiske gerning. I årene

1937-46 publicerede Bøg-

gild-Andersen, der i mellemtiden var blevet professor i Århus, i Historisk Tids
skrift og en række festskrifter nogle afhandlinger, der alle belyste sider af H an
nibal Sehesteds virke. Desuden havde han i slutningen af 1930 erne til det nye
Dansk biografisk Leksikon biograferet mændene fra adelsvældets sidste dage, og
kronen på værket kom i 1940 med den meget fine biografi af Sehested. En
lidt bredere form, populær og meget velskrevet, har den samtidige skildring
i Det frie Nords skriftserie. Yderligere kom i begyndelsen af besættelsestiden
skildringen af Christian 4.s tidsalder i Schultz’ Danmarkshistorie til erstatning
for Engelstofts afsnit i Det danske Folks Historie. Det er hævet over enhver
tvivl, at Hannibal Sehested i det forløbne tiår havde stået i centrum for Bøg
gild-Andersens forskning, og i 1946 kom så første bind af »Hannibal Sehested.
En dansk Statsmand.« Ole Degn gør ved hjælp af en kapiteloversigt rede for
dette binds forhold til den oprindelige plan fra 1936.
Så meget om udenværkerne, nu til det egentlige. Det foreliggende andet bind
består af tre af hinanden uafhængige dele. Bindet skulle ifølge forordet i bd. 1
bestå af to hovedafsnit, der dels skildrede Hannibal Sehesteds virksomhed som
rigsskatmester 1660-66, og dels gennemgik hans »ydrepolitiske« indsats — for
at anvende C O B As udtryk - i samme tidsrum. Men kapitlerne om Hannibal
Sehesteds rastløse diplomatiske aktivitet — fra han tidligt på foråret 1664 var
vendt tilbage til København tii drøftelser med den franske gesandt Terlon og
den engelske Haag-ambassadør Sir George Downing, til han to år senere ikke
ulig sine nutidige stressede kolleger pludselig døde under et ophold i Paris blev aldrig skrevet. T il supplering af den korte oversigt i bd. 1 får vi som et
tillæg Bøggild-Andersens forelæsningsmanuskript til de gæsteforelæsninger, han
i 1949 holdt i Göteborg med titlen »Hannibal Sehested og den danske ydre
politik 1660-66«. Udover gennemgangen af det politiske og diplomatiske spil
indeholder forelæsningerne en grundig vurdering af kildematerialet og tidli
gere fremstillinger, og de kan i et vist omfang også opfattes som Bøggild-An
dersens svar på kritikken af første bind. Den første af forelæsningerne blev ind
ledt med en beretning om Sehesteds død og gennemgang af abbed Paulmyers
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breve til kong Frederik 3. Bøggild-Andersen gjorde rede for den tidligere forsk
ning omkring det såkaldte »politiske testamente«, som første gang blev offent
liggjort i 1823, men lagde selv hovedvægten på tanken om en nordisk union.
Forelæsningerne blev jo holdt på et tidspunkt, da man endnu troede på tanken
om et nordisk forsvarsforbund.
Forud for de ca.

100 sider forelæsningsmanuskript går de to hovedafsnit,

ligeligt fordelt med ca. 175 sider til hver. 5., 6. og 7. bog omhandler rigsskat
mesteren i forholdet til forvaltningen, til finanserne og til Norge i de 6 år
fra statsomvæltningen til hans død. A f manuskriptet til dette hovedafsnit frem
går, at dele heraf skulle have været med i bd. 1, og at hovedparten forelå
udarbejdet, da bd. 1 udkom; kun første kapitel synes helt skrevet om efter
1946, derimod er der i den følgende tid arbejdet videre med afpudsning af
teksten og endelig redaktion af de omfattende noter. I stil og komposition slut
ter denne del sig nøje til bind 1., kun opdeling i bøger og kapitler skyldes
udgiveren, der ligeledes møjsommeligt har måttet stave sig igennem flere hun
drede sider løst nedkradsede blyantsnoter. Resultatet heraf er blevet næsten 50
sider kildehenvisninger og anmærkninger ligesom i første bind.
I mange henseender er afsnittene om rigsskatmesteren en direkte fortsættelse,
dels af disputatsen, dels af kapitlerne om reorganiseringen af forvaltningen i bd.
1. Ligesom de bragte gennemgribende analyser af et enormt stort kildema
teriale, findes der her i bd. 2 vægtige bidrag til en klarere forståelse af Dan
marks indre forhold ved midten af det 17. århundrede. Ikke mindst gennem
gangen af ændringerne i lokalforvaltningen er nyttig læsning og vel stadig det
bedste, der er skrevet på det område. Her som andetsteds har Bøggild-Ander
sen gerne villet se Hannibal Sehested som sjælen i alle nyttige reformer, og
vanskeligheder i reformarbejdet som intriger fra Sehesteds modstandere i rege
ringskredsen. Denne noget ensidige fremhæven af Sehesteds indsats måtte nød
vendigvis vække indsigelse fra andre forskere. Som den, der først og fremmest
tog udfordringen op, må nævnes J o h a n Jø rg e n s e n , der i sine afhandlinger om
det Københavnske patriciat og problemer omkring enevældens indførelse samt
ikke mindst i disputatsen om rentemester Henrik M üller gav udtryk for en no
get anden opfattelse af hovedpersonernes indflydelse og indbyrdes forhold. V i
dere har Johan Jørgensens arbejder på en række punkter bragt korrektiver til
Bøggild-Andersens fremstilling af finanspolitikken, selv om han ikke kendte tek
sten til bd. 2. A t Bøggild-Andersens fremstilling også fremover vil komme ud
for revision og debat kan der næppe herske tvivl om, men det er hans store
fortjeneste, at han med sin kulegravning af et uhyre stort kildemateriale inspi
rerede andre forskere til at beskæftige sig med denne centrale periode i Dan
markshistorien.
Det andet hovedafsnit eller 8. bog har af udgiveren fået titlen: Hannibal
Sehesteds virksomhed i dansk-norsk ydrepolitik 1660-64, men er - som Ole
Degn selv bemærker i indledningen s. xvi — reelt begrænset til Sehesteds diplo
matiske virke fra hans »private« rejse til England i efteråret 1661, til han i fe-
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aruar 1664 satte kursen hjemad efter en lang række betydningsfulde forhand
linger på officielt plan både i England, Frankrig og Nederlandene. Sehesteds
plan var gennem forhandlinger i København med Downing og Terlon - evt.
fulgt af forhandlinger i Stockholm -

at etablere en nordeuropæisk blokdan

nelse, hvor Danmark-Norge og Sverige gennem et samarbejde skulle kunne fri
gøre sig af det nederlandske handelsimperium. Afsnittet slutter med en af Bøggild-Andersens fyndige sætninger: »Maalet var stort. M en vanskelighederne var
ikke mindre.« - Når man læser dette afsnit, forbløffes man iøvrigt gang på
gang over den friskhed, denne tekst har bevaret efter 35 år i skrivebords
skuffen. Mens 1. bogs 4 kapitler og begyndelsen af 2. bog gennemgik adskil
lige bearbejdelser og ændringer, inden de genopstod i Hannibal Sehested-biografiens bd. 1 og første hovedafsnit i bd. 2, er den anden halvdel, de sidste
300 maskinskrevne sider af det aldrig publicerede manuskript fra 1936 nemlig
urørt. Ganske vist genfindes korte afsnit af kapitlerne 4-7 indarbejdet i bd. 1,
men uden at der er strøget i manuskriptet. For ikke at øve vold mod teksten
har Ole Degn derfor - heldigvis - valgt at udgive det maskinskrevne afsnit,
som det forelå, selv om det medfører en del gentagelser i forhold til første
bind; han gør ganske kort rede herfor i indledningen. Da der ikke er udarbejdet
noter til dette afsnit, havde det nok været en fordel, om der i noterne for
hvert kapitel var henvist til de foregribende afsnit (med tilhørende noter) i bd.
1. Eller også kunne det være sket i form af en kommentar til den samlede
indholdsoversigt, det havde været mere overskueligt end oversigten s. xiv. Det
fremgår således ikke, hvorfor de første 25 sider af manuskriptet til 2. bogs
kap. 2 om handels- og toldpolitik er skåret fra, så at man nu efter at have
læst om forholdene i Norge lidt hovedkulds kastes ud i den guineiske sag.
A f hensyn til de mange, der ønsker at bruge den store Hannibal Sehestedbiografi som opslagsværk, burde udgiveren i indholdsoversigten ganske kort have
indsat tilblivelsesårene ved hovedafsnittene. På grund af den brede fremstilling
og noget løse komposition med sparsom brug af årstal - i alt fald i klummetit
ler - havde det været ønskeligt, om Ole Degn havde holdt ud lidt endnu og
i tilslutning til indholdsoversigten givet os et Hannibal Sehested-itinerar. Jeg for
langer ikke, at en sådan kronologisk oversigt skulle have bragt henvisninger til
underafsnittenes sidetal, men en årstalsliste i spidsen for indholdsoversigten ville
have hjulpet meget. I mangel heraf vil jeg råde alle til at læse den udmærkede
biografi i Dansk biografisk Leksikon, inden de kaster sig ud i kampen for at
tilegne sig de to tykke bind. DBL-biografien rummer iøvrigt summen af Bøggild-Andersens gode egenskaber som historiker og skribent, og den meget om
fattende kilde- og litteraturliste er mere overskuelig end de tilsvarende i to binds
biografien. Ole Degn burde her have begrænset sig til at give et supplement
til bd. 1, dvs. nøjedes med at anføre de kilder og behandlinger, som fand
tes i noterne til første hovedafsnit, og som ikke var anført i bd. 1. Faren ved
en så udførlig kildeoversigt i bd. 2 er, at man glemmer, at Bøggild-Andersen
har brugt væsentligt flere arkivalier end de nævnte. Således virker det forvir-
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rende med de mange henvisninger til Danske Kancelli f ø r 1660 og slet ingen
til tiden efter, skønt registre og tegneiser nødvendigvis må være benyttet og
sandsynligvis også indkomne breve efter 1660, det omtales blot ikke i de eksi
sterende noter. De relativt få udgaver og fremstillinger, der ikke er benyttet
til bd. 1 drukner i mængden, og det tilsløres derved, hvilke værker udkommet
efter 1949 Bøggild-Andersen har benyttet. Det må naturligvis blive et fåtal,
da det næppe har været ofte eller længe, Bøggild-Andersen har haft stunder
til at beskæftige sig med Hannibal Sehested efter Goteborg-forelæsningerne
1949.
Den, der tager fat på at læse Hannibal Sehested I—II i håb om at give
sig i kast med en traditionel historisk biografi med mange timers hyggelæsning
i selskab med »helten«, må nødvendigvis blive skuffet. Selv de ivrigste BøggildAndersen entusiaster må nok erkende, at de to digre bind er drøje at komme
igennem - til gengæld kan man med stort udbytte nyde dem i små portioner.
Og værket bør være selvskrevet til en række historiografiske - og kildekritiske
øvelser - en videreførelse af den Tandrup’ske linie, blot på et mindre personligt
plan.
T h e lm a J e x le v

Elever og lærere
S O R A N E R - B IO G R A F IE R 1901—1960. R e d ig e r e t a f g a m le S o ra n e re . In d le d t
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Soransk Samfund har i sin lange række af publikationer, som dels i Soransk
Tidsskrift og dels i skolens årsskrift også tidligere har rummet bidrag til en
matrikel, udsendt et digert værk Soraner-Biografier 1901-1960, som omfatter
96 lærere og 4135 soranere eller i alt 4231 personer.
Bogen er opdelt i syv afsnit med hver sin selvstændige paginering, og hvoraf
det første omfatter lærerbiografierne med billeder af fire lærerkollegier fra
1910, 1927, 1941 og 1949 samt de første 10-år 1901-1910 af soraner-biogra
fierne, som er redigeret af H. Krog-Meyer og A. Kann Rasmussen. De næste
fem afsnit tager sig hvert af 10 årgange biografier, 1911-20 redigeret af Ellen
Vibeke Jensen, 1921-30 af A. Kann Rasmussen, 1931-40 af T. Sanders, 194150 af Erik Sanders og 1951-60 af A. Kann Rasmussen, som i afsnit syv des
uden har givet oversigter over familier, der har været særligt rigt repræsente
ret med elever på skolen. Afsnit syv, der afsluttes med fem sider rettelser
og tilføjelser, rummer også et udførligt alfabetisk navneregister, der er udarbej
det af Birgit Schaal Aaen og omfatter alle, der har været elever i Sorø Aka-
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demis skole, og som er udgået fra skolen i tiden fra 1. januar 1901 til 31. de
cember 1960. Eleverne er i de enkelte afsnit opført efter dimissionsår eller
andet afgangsår fra skolen, medens lærerne over hvilke der findes et alfabetisk
register som indledning til afsnit ét, er opført efter tiltrædelsesår.
Foruden de allerede nævnte redaktører har en lang række andre soranere
medvirket ved det store arbejdes gennemførelse, og selv om bogen således
ikke er enkeltmandsarbejde, har arbejdet alligevel stået på i fire år. Udarbej
delsen af adresselisterne, alene det må have været et kæmpearbejde, påbegynd
tes i 1966, spørgeskemaerne udsendtes i foråret 1967, og værket lå færdigtrykt
i 1970.
De biografiske oplysninger er omhyggelige og omfatter de fleste relevante
antegnelser om fødsel, vielse og eventuel død. Dødsstedet er dog ikke altid an
ført, ligesom vielsesstedet altid savnes, hvilket må siges at være en mangel. En
eventuel ægtefælles navn og fødselsdata medtages, og ved lærerbiografierne
bringes ikke alene pågældendes forældres, men også ægtefælles forældres stil
ling og navn samt fødsels- og dødsår. Ved elevbiografierne bringes derimod
kun elevens forældres stilling og navn og desuden kun dødsår, idet ægtefællens
forældre helt savnes her, hvilket også må siges at være en mangel. Begge
mangler ville nemt kunne være afhjulpet.
Biografierne rummer endvidere udførlige oplysninger om de biograferedes ud
dannelse, ansættelsesforhold eller anden virksomhed samt om medlemsskab af
såvel bestyrelser inden for erhvervslivet og dets organisationer som af offent
lige råd og forsamlinger og de hertil knyttede politiske foreninger samt af
bestyrelser inden for foreningslivet i almindelighed m. v.
Endelig bringes fyldige oplysninger om de pågældendes forfattervirksomhed,
om hvilke legater pågældende har oppebåret og om eventuelle dekorationer og
andre hædersbevisninger, medlemskab af videnskabelige selskaber samt om evt.
fritidsinteresser m. v. Sluttelig berettes om tilhørsforhold til Sorø og Soraner
samfundet, og der henvises til slægtninge, som har besøgt skolen — forældre,
søskende, børn, ægtefælles familie m.v. - eventuelt ved henvisning til de nævnte
familieoversigter, der omfatter 67 familier. Ved afdøde bringes endvidere hen
visninger til nekrologer i Soransk Tidsskrift 1870-1912 og Soraner-Bladet 1916—
1970 eller anden omtale i disse skrifter.
Biografierne er udarbejdet dels på grundlag af de udsendte spørgeskemaer
eller i mangel af besvarelser efter oplysninger fra familien. Når sådanne ikke
forelå eller ikke kunne fremskaffes, eller oplysningerne i øvrigt var mangelfulde,
er de samlet af redaktionen på grundlag af opslagsværker, hvorover der findes
en fortegnelse i bogen, samt andre trykte kilder, herunder ikke mindst Sora
ner-Bladet, men også fra folkeregistrene, begravelsesvæsenet og kirkebøgerne er
der indhentet oplysninger. I tilfælde, hvor redaktionen udtrykkelig er bedt om
kun at bringe få eller slet ingen oplysninger, f. eks. om familieforhold, er dette
respekteret i den forstand, at der så kun er medtaget oplysninger, som er al
mindelig tilgængelige fra trykte kilder.
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Det har derfor ikke kunnet undgås, at biografierne er blevet noget uens
artede, men som helhed kan det siges, at de for studenternes og realisternes
vedkommende som regel er gode, i mange tilfælde endog fremragende, me
dens de for andre ikke dimitterede elever er ret svingende fra ganske få oplys
ninger til biografier, som står fuldt på højde med dimittendernes. Denne for
skel har ifølge sagens natur vel næppe kunnet undgås, idet der blandt disse
sidste elever oftest vil
videre skæbne.

savnes oplysninger om bopæl og dermed om deres

Redaktionsudvalget har udført et kæmpearbejde, som uanset de få anførte
mangler har beriget den danske biografiske litteratur med en såre værdifuld
og nyttig bog, der vil være til gavn og glæde selvfølgelig først og fremmest
for gamle soranere, men også for den stadig voksende kreds af personalhistorikere, der vil forstå at værdsætte bogen. Har man selv prøvet, hvad det vil
sige at have med et lignende arbejde at gøre, kan anerkendelsen kun blive ren
og uforbeholden, det er et meget fint arbejde, der her er udført. Måtte sjælen
i foretagendet, civilingeniør A. Kann Rasmussens i indledningen udtalte håb
om, at det må blive muligt at udsende lignende biografier for lærere og alle
soranere fra 1822-1900 snart gå i opfyldelse.
O la v C h ris te n s e n

Skolen og samfundet
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Man skal ikke gå så forfærdelig mange år tilbage, før skolehistorie stort set
var ensbetydende med skolelærernes, nogle skoleideers - og her først og frem
mest de grundtvig-koldske - eller skolelovgivningens historie. Skolevæsenet har
haft sin faste plads i de sognehistoriske fremstillinger, men også her er det of
test forblevet ved degne- og lærerbiografier isprængt småtræk om skolelivet.
Omkring

århundredskiftet

behandlede

Joakim

Larsen

almueskolens

historie

frem til slutningen af forrige århundrede, og senere har Bjørn Kornerup i sit
store to-binds værk om Ribe katedralskole (1947-52) givet et værdifuldt bidrag
til latinskolens udvikling frem til begyndelsen af det nittende århundrede. Joa
kim Larsens bøger og Bjørn Kornerups arbejde er stadig standardværkerne om
det offentlige skolevæsen. T il friskolens og folkehøjskolens historie er der frem
kommet adskillige bidrag, hvor man særlig mærker sig Roar Skovmands dispu
tats fra 1944: »Folkehøjskolen i Danmark 1841-1892«. Denne behandling af
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grundtvigske
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højskoles første

halvt

hundrede

år peger frem

mod

de

bestræbelser, der i de seneste år er gjort for at udvide perspektivet i arbejdet
med den danske skoles historie. Skovmands bog gav nok plads for personskildringer og for en omtale af højskoleideernes udvikling. M en samspillet mel
lem samfund og skole spiller en betydelig rolle i disputatsen. Skovmand rede
gjorde for højskolens stilling i de politiske kampe i perioden, og med en so
cial og geografisk analyse af elevflokken blev den grundtvigske højskole bragt
i en langt mere »jordnær« forbindelse med det omgivende samfund, end det
havde været almindeligt i tidligere fremstillinger. Med oprettelsen af »Institut
for dansk skolehistorie« i 1964 og udgivelsen af »Årbog for dansk skolehi
storie« fra 1967 blev der skabt et forum for arbejdet med skolehistorien. G un
hild Nissens arbejde, der indbragte forfatteren den pædagogiske doktorgrad,
fremkommer som et resultat af denne mere institutionaliserede indsats i udforsk
ningen af den danske skoles udvikling. Både i denne bog og i de arbejder,
der pågår ved instituttet, er det skolen i det danske samfund, der er hoved
problemstillingen.
Gunhild Nissens valg af emne indenfor skolehistorien markerer klart den nye
linie. I perioden fra 1880 til 1910 var den offentlige skole på landet stort set
uforandret. Lovgivning og administration ændrede kun lidt på ydre og indre
struktur.

Samtidig var den

»skolen for

landbosamfundet,

ikke

hverken

et

springbrædt til et andet erhverv eller den første begyndelse til en lang uddan
nelse« (s. 13). Uden store udsving var den to-klassede skole med én lærer den
eneste skoleform i landbosamfundet for langt størstedelen af de skolesøgende
børn, men netop det samfund, landsbyskolen virkede i, prægedes af en stærk
udvikling på alle samfundslivets felter, materielt som kulturelt. Det er ud fra
disse kampe og forandringer i samfundet, Gunhild Nissen vender sig imod den
offentlige skole og spørger, hvordan påvirkedes skolen heraf, både i de store
linier over den lokale administration af skolevæsenet og helt ind i den daglige
skolegang. Gunhild Nissen understreger, at hun anskuer skolen »nedefra og
udefra« mod den ældre skolehistories »oppefra« (s. 14). H er kunne man med
udbytte sammenholde »Bønder, skole og demokrati« med Joakim Larsens på
mange måder udmærkede »Bidrag til den danske Folkeskoles Historie 1818-98«
(1899) og supplere forfatterens ovennævnte distinktion mellem nyere og ældre
synspunkter ved at tilføje, at ikke blot har man traditionelt set skolen »oppe
fra« men også »indefra«, dvs. fra skoleadministrationens, skoleautoriteternes og
lærernes side.
Det centrale spørgsmål, Gunhild Nissen stiller, lyder: »Kom det an på læ
reren?«. Det er næppe urigtigt at hævde, at den almindelige opfattelse baseret
på erindringer, sognehistorier og andre kilder stærkt har bidraget til at sætte
lærerpersonligheden

som

den

afgørende

faktor for

skolens liv

og virke

i

denne periode. Han måtte præge skolens situation betydeligt, da han jo oftest
var eneste mand på stedet. Men hertil kommer yderligere, at skolelærergrup
pen næppe før eller siden har indtaget en så betydelig plads i samfundslivet
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med politikere som Chr. Berg og I. C. Christensen, videnskabsmænd som N. J.
Fjord og P. Nielsen, Tystofte osv. Det store værk, »Lærerne og Samfundet
I-IV« (1913) giver med ikke uforståelig selvfølelse en opsummering af lærer
standens indsats fra litteraturen til det landøkonomiske organisationsarbejde.
Heroverfor stiller Gunhild Nissen som arbejdshypotese, at »Økonomiske for
hold, erhvervsforhold og politiske og kulturelle forhold i det landbomiljø, hvor
skolen skulle virke« (s. 14) ikke blot har bestemt de materielle rammer omkring
skolen, men også haft stor betydning for den almindelige opfattelse af skolens
situation.
Som undertitlen viser, har Gunhild Nissen valgt en fire-doblet lokalhistorisk
undersøgelse. Med en meget kort skitseret ramme i form af lovgivning og
administrativ praksis spredt på de forskellige afsnit, behandles forholdet mellem
den offentlige skole på landet og befolkningen i fire provstier, den i skolesager
første administrative enhed over de enkelte kommuner. Periodens skolepoliti
ske diskussioner eller f. eks. lærerorganisationernes behandling af forskellige for
hold landsbyskolen vedrørende er ikke medtaget. De fire provstiers skoleforhold
er helt dominerende i fremstillingen, så meget, at man ind imellem dog gerne
vil have hørt om, hvad opfattede man i Rigsdag, hos skoleautoriteteme og
f. eks. i »Danmarks Lærerforening« som de aktuelle problemer i skolens liv.
Men afgrænsningen er gennemført konsekvent, og må anses for at være den
eneste fremkommelige, når man erindrer de meget store krav til arbejdsind
sats, der følger af den problemstilling, Gunhild
provstier er Merløse-Tudse på Sjælland -

Nissen

har valgt.

De fire

præget af stærk politisk aktivitet

i provisorietiden, Bjerge-Aasum på Fyn - hvor den grundtvig-koldske friskole
var meget udbredt, Hind-Bølling-Nr. Horne i Vestjylland - med missionsk præg
og den særlige vestjyske skoleordning samt endelig et

»neutralt« provsti -

Middelsom-Sønderlyng mellem Viborg og Randers. På provstiplanet var det
hensigten at gennemføre en række overvejende statistiske undersøgelser, hvis
resultater skulle suppleres med og belyses af dybdeboring i skoleforholdene i en
enkelt kommune i hvert provsti. Her er arbejdet kun en torso. Kun et sted forfatterens fødekommune Sr. Jernløse-Søstrup i Merløse-Tudse provsti — blev
denne del af planen gennemført til bunds, mens visse undersøgelser blev gjort
i Vindum, Middelsom-Sønderlyng provsti (her hjulpet betydeligt af et fyldigt
og velbevaret sognerådsarkiv). Det kan ikke andet end svække resultatet af ar
bejdet, at forfatteren kun er nået ned til græsrødderne et sted, men man kan
næppe laste Gunhild Nissen for at have opgivet den først lagte plan. Anmel
deren kan til fulde bekræfte, at det er et overordentligt slidsomt og utaknemme
ligt arbejde at tilvejebringe kildemateriale til belysning af landbosamfundet i
slutningen af forrige århundrede. Ofte står man efter dages eftersøgning, ekserpering af kildemateriale og interviews med et særdeles magert kildemateriale!
Den reviderede arbejdsplan, der udgør bogens disposition, omfatter heref
ter en punktundersøgelse af Sønder Jernløse-Søstrup kommune og en gennem
gang af de fire provstier med henblik på privatundervisningens omfang - det
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er først og fremmest friskolerne - de forskellige skolegangsordninger i perio
den, forsømmelsernes omfang og spørgsmålet om udskrivningen af 13-årige skole
børn (jfr. § 3 i lov af 2. maj 1855).
Det første afsnit om Sr. Jernløse-Søstrup læser man med stor umiddelbar in
teresse. Gunhild Nissen er tydeligvis engageret i de mennesker og forhold, hun
beskriver, og både sympati og indignation gør stilen levende. Helt ud over det
rent skolehistoriske kunne man håbe, at denne fremstilling kunne inspirere frem
tidige sogne- og lokalhistorikere til en dybere indtrængen i dette tidsrum, der
endnu alt for ofte spises af med en kortfattet oversigt. Kommunens befolkningsog erhvervsstruktur, dens organisationsliv og det offentlige skolevæsens ram
mer beskrives indledningsvis, hvorefter Gunhild Nissen følger de enkelte lære
res virke. I Søstrup sad perioden igennem lærer Jørgensen, hvis person og pæ
dagogiske indsats ikke fremstår i noget tiltalende lys. Isoleret, hård - næsten
sadistisk overfor visse børn - var det denne lærerpersonlighed, der afgørende
betingede oprettelsen af en friskole i 1884. I Sr. Jernløse sad til 1896 den til
gengæld meget vellidte lærer Jessen, en begavet, men urolig skikkelse præget
af økonomiske bekymringer. Han efterfulgtes af lærer Petersen, en mindre per
sonlighed som menneske og pædagog, men populær og i besiddelse af »gøg
lersind«. I Krøjerup, hvor arbejderbørnene fra Knabstrup teglværk og hoved
gård hørte til, sad først lærer Witt, højremand, men tilsyneladende alligevel
i stand til at komme ud af det med sognets »herskende klasse«, venstregårdmændene, og dernæst den stilfærdige, men som pædagog måske mest sympatisk
skildrede af de fire, lærer Jensen. M on der ikke her er temmelig meget i skil
dringen, der bygger på en broders sønnesøn, som ikke personlig har kendt den
omhandlede!
Skolegang, skoleklima, lærerpersonlighed og forholdet til beboerne, både pri
vat og officielt i form af skolekommission og sogneråd skildres indgående. I
modsætning til mange traditionelle behandlinger af tidens historie, er det i G un
hild Nissens arbejde gårdmændene, der som ovenfor nævnt, er de lokale magt
havere. Og flertallet var venstre, selv om der var en ikke ubetydelig minoritet
af højrefolk: Folketingsvalget 1884: 138-30, 1887: 148-42 og 1890: 146-47.
Gunhild Nissen oplyser ikke meget om de to præsters stilling i sognet, mens
Lunn’erne vel både socialt og politisk stod udenfor sognets almindelige liv. Det
lokale skolestyre var sparsommeligt, men ikke urimeligt (efter tidens forhold),
men holdningen til de enkelte lærere var ikke upåvirket af de politiske skille
linier, hvad der ikke mindst kom frem ved forhandlingerne om afløsning af
højtidsoffer. Gunhild Nissen ser tre faktorer som afgørende i de lokale myn
digheders holdning til skolen: »sin pengepung, sine erhvervsvaner og sin egen
mening om, hvad der fremmede børnenes oplysningssag« (s. 121). Generelt åb
nedes pengepungen stadig mere til skoleformål perioden igennem, erhvervsva
nerne trådte tilbage i betydning, og der kunne konstateres en stadig stigende
overensstemmelse mellem de ovenfra kommende synspunkter, lærernes indstil
ling og befolkningens - gårdmandsstandens - opfattelse af, hvad der tjente
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børnenes uddannelse bedst. M an hævdede, men dog med stadig mindre skarp
hed efter 1890-erne, sin lokale uafhængighed overfor højere myndigheder, hvad
ikke mindst friskolen i Søstrup vidnede om. Men var det gårdmandssynspunk
ter og gårdmandskrav, der dirigerede de lokale afgørelser om skolens forhold,
så »blev lærerpersonen for disse beboerkredse helt afgørende for deres aktuelle
accept af den offentlige skole« (s. 122) - det kom i allerhøjeste grad an på
læreren i Sr. Jernløse-Søstrup kommune!
Som bekendt indførte skoleloven af 1814 undervisningspligt, men ikke skole
pligt. Endnu i det tidsrum, Gunhild Nissen beskæftiger sig med, blev et ikke
ubetydeligt antal børn - mellem 8 og 10 % af det samlede antal - enten hjemmeundervist eller gik på private skoler. Hjemmeundervisningen kunne have geo
grafiske årsager, men der var nok så hyppigt sociale hensyn bag. I Sr. Jern
løse-Søstrup var der en børneflok både på Knabstrup teglværks hovedbygning
og på hovedgården, og begge steder var der (folketællingen 1890) en lærer
inde til undervisningen af børnene. Her savner man i Gunhild Nissens fremstil
ling en bemærkning om, hvornår også den egentlige overklasse begyndte at op
fatte landsbyskolen som en undervisningsmulighed for deres børn, hvad der ikke
fremgår helt klart af tabellerne s. 302 ff. M en iøvrigt er det først og frem
mest den grundtvig-koldske friskole og mod slutningen af perioden private,
»byprægede« skoler - ofte i stationsbyer - der er alternativet til den offentlige
skole på landet. Friskolen afklædes i Gunhild Nissens fremstilling for meget af
den glorie, bevægelsens egen historieskrivning ofte har udstyret den med. Den
er ikke først og fremmest en bestræbelse f o r noget, men snarere et forsvar
m od

ovenfra kommende bestemmelser om skolegang og -ordning. Også fri

skolens karakter af udpræget gårdmandsskole bliver understreget (se her dog
A. Ankerstrøm: Friskolen gennem hundrede år III (1949) s. 250 f.).
I det følgende afsnit behandler Gunhild Nissen skolegangsordningerne i de
forskellige provstier. Her var et punkt, hvor landbosamfundets krav om de
større børns deltagelse i arbejdet stod overfor pædagogiske ønsker og hensyn.
Ved periodens begyndelse åbnede lovgivningen og administrativ praksis betyde
lige muligheder for at indpasse skolegangen efter landbrugets arbejdsbehov. Men
perioden igennem hævdedes hensynet til skolen stadig stærkere på landbrugs
arbejdets bekostning, og fra 1901 skulle f. eks. høstarbejdet tages af den tid, som
skolegangen levnede og ikke omvendt. Trods udprægede ønsker om hensynta
gen til børnenes - ikke mindst tjenestedrengenes - deltagelse i landbrugsarbej
det, er det dog ikke vanskeligt i det materiale, Gunhild Nissen fremlægger, at
se en klar udvikling mod en bred forståelse for, at selv de større drenge
havde krav på skolegang.
Forsømmelserne behandles i et af bogens største afsnit, ligesom behandlin
gen af det statistiske materiale til belysning af forsømmelsernes omfang har
stillet betydelige arbejdsmæssige og metodiske krav til forfatteren. Forsømmel
serne rubriceres som sygdom, lovlige forsømmelser - f. eks. på grund af vejret og ulovlige, og ikke mindst de sidste har interesse ud fra bogens problemstil-
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ling. Ved ulovlig forsømmelse skulle der idømmes mulkt, og her dokumenterer
Gunhild Nissen, hvorledes de lokale instanser kunne administrere lovgivningen
mere »smidigt« efter landbosamfundets behov. En klar skærpelse sker med et
cirkulære i 1889, af Gunhild Nissen betegnet som »krænkelse af det lokale
selvstyre« (s. 232). Lovlige og ulovlige forsømmelser falder mærkbart herefter,
og det er vanskeligt i det fremlagte materiale at se en egentlig opposition imod
de nye regler fra de lokale skoleinstansers side. I det hele er forsømmelserne
for nedadgående perioden igennem i alle fire provstier, mindst er udsvinget
i det vestjyske, stærkest er faldet i Merløse-Tudse. Uanset skolegangsordnin
gernes ændringer, der rent faktisk gav flere skoledage, sad børnene også rela
tivt flere dage på skolebænken i 1910 end i 1880. Sygedagene viser kun få ud
sving, men de lovlige og ulovlige forsømmelser falder til meget lave tal om
kring 1910. For to skoledistrikter i Sr. Jernløse-Søstrup samt for Vindum distrikt
i kommunen af samme navn har Gunhild Nissen undersøgt forsømmelsernes
fordeling på de forskellige sociale grupper.

Ikke overraskende er tallet for

ulovlige forsømmelser højt for gårdmænds tjenestedrenge, ligesom husmandsog arbejderbørn har mange sygedage. M en materialet er spinkelt. Gunhild N is
sen gør selv opmærksom på, at af 13 gårdmænds tjenestedrenge i Krøjerup
1895-1900 havde en enkelt gårdmands ene tjenestedreng ialt 47 af gruppens
samlede 143 ulovlige forsømmelser - og han var omkring de 14 år! (s. 306).
Det er rigtigt af Gunhild Nissen at opstille disse tabeller, men ligeså korrekt
s. 320 at pege på behovet for yderligere detailundersøgelser, før en endelig
mening om dette forhold kan bekræftes.
Fra 1855 til 1899 eksisterede der en mulighed for at udskrive 13-årige skole
børn, hvis skoleledelsen anså barnet for at have nået de kundskaber, skolen
skulle bibringe det. At denne regel fandt stor anvendelse i Merløse-Tudse provsti
viser tallene tydeligt,

men med store, vanskeligt

forklarlige variationer fra

kommune til kommune. Højest total antal udskrevne 13-årige havde Gislinge
sogn - et af Holbæk amts traditionelt mest aktive og »vågne« områder på de
fleste af samfundslivets felter.
Kom det da an på læreren? Gunhild Nissen mener at have konstateret en
række forhold, hvor lærerpersonligheden var uvedkommende for befolkningens
holdning til skolen, ikke mindst i behandlingen af forsømmelsesvanerne. Men
meget kom an på læreren, ikke blot i Sr. Jernløse-Søstrup. Her sidder man
med en fornemmelse af, at havde Gunhild Nissen nået også at gennemarbejde
Vindum i Middelsom-Sønderlyng, Rynkeby-Revninge på Fyn og Vorgod i Vest
jylland, som det havde været den oprindelige hensigt, så var lærerpersonens
betydning kommet endnu stærkere til udtryk og havde i en række tilfælde kun
net forklare udsving i statistikken på tabellerne over de respektive provstier.
Gunhild Nissen understreger i sin konklusion konflikten mellem landbrugets
krav på de større børns arbejdskraft og hensynet til skolen, og der er i frem
stillingen givet omfattende dokumentation for denne modsætning. M en det er
som om, at en nuancering her kunne behøves. Fandbrugets omlægning fra
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1870-erne og fremefter, hvis hovedtræk turde være velkendte, må antages at
have stillet endog meget stigende arbejdskrav. Øget og mere krævende husdyr
hold, den stærke udbredelse af rodfrugtdyrkningen og i det hele den mere in
tensive drift har forøget behovet for arbejdsindsats. Føj hertil stigende arbejds
lønninger og den stærke bortvandring fra landbruget, og der skulle ud fra er
hvervets fornødenheder kunne have været argumenteret med effekt for større
hensyntagen til de større børns anvendelse i landbruget. Og rent faktisk må man
konstatere, at landbefolkningen i stigende grad accepterede skolens krav og end
og at disse øgedes.
M ed omhu har forfatteren redegjort for, hvor politiske modsætninger eller
samstemmighed bestemte befolkningens forhold til den offentlige skole. Der er
her givet et meget væsentligt bidrag til at skildre den politiske kamp, ikke som
sædvanligt på Rigsdags- og landsplan, men lokalt og i »græsrødderne«. Gunhild
Nissens brug af begrebet »politik« og »politiske modsætninger« indebærer, hvad
der muligvis kunne have været præciseret stærkere, en langt bredere definition
end almindeligt i tiden. Både sociale, kulturelle og psykologiske faktorer indgår
i de politiske modsætninger, Gunhild Nissen beskriver, men der er ikke tvivl
om, at hun i behandlingen af mange af de konkrete konflikter har skudt sig
nærmere ind på, hvad der var kærnen i de politiske kampe i slutningen af for
rige århundrede, end de fleste studier over tidens opgør på Rigsdagen.
M an kan måske savne i konklusionen, at forfatteren i sin indgående beskæf
tigelse med forudsætningerne for konflikterne mellem den offentlige skole og
befolkningen har viet mindre plads til at omtale, hvad der betingede den helt
gennemgående, stadigt øgede accept af skolens opgave gennem perioden - mind
sket privatundervisning, pædagogisk bedre skolegangsordninger vinder indpas og
forsømmelsestallet falder kraftigt. Skoleautoriteternes og lærernes krav hono
reres stadigt villigere af sogneråd og befolkning. Det kunne her være på sin
plads at nævne, at landbosamfundet ikke var det samme i 1910 som i 1880.
Erhvervets udvikling stillede nye og flere krav til den enkelte landmands ud
dannelse, faglige, økonomiske og andre organisationer aktiviserede tusinder af
landbrugere og det landbrugsmæssige oplysningsarbejde tog et vældigt opsving.
Den frivillige efteruddannelse på høj- og landbrugsskoler blev søgt af en stor
procentdel af landbrugets unge - Roar Skovmand nævner fra 13 til 16 % af en
»årgang unge på landet« i 70-erne og 80-erne. Og det var antagelig i høj
grad de bedst skolede unge, der senere tog ledelsen i de lokale organer. Alt
tyder på øget udbredelse af aviser og litteratur, og endnu i den periode, Gun
hild Nissen behandler, nåede »Frem« over 100.000 abonnenter, ikke mindst på
landet. A t der uanset politik, økonomi og lærerpersonligheder var skabt en bre
dere almen forståelse for skolegangens og uddannelsens nødvendighed i kraft
af denne udvikling må anses for givet.
Gunhild Nissen har inddraget et omfattende materiale til sin undersøgelse,
men man kan alligevel af og til overraskes over udeladelser. Joakim Larsen:
»Meddelelser om

forskellige Forhold

vedrørende Skolevæsenet i Danmark«
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(1880) ville have givet adskillige udsagn et bredere perspektiv, og folketællin
gerne kunne ligeledes med fordel have været udnyttet (jfr. s. 26 f. og 307).
»Bønder, skole og demokrati« er godt skrevet, og forfatterens engagement
i emnet skinner hyppigt igennem. Ikke mindst konklusionen er formet med
sympati og indlevelse og sproglig oplagthed. Gunhild Nissen har gudskelov sat
sig ud over den tradition, der går ud på, at disputatser kun skrives for fag
fæller! Sympatien er med den del af befolkningen, der i denne periode banede
sig vej frem til ligestilling med de hidtidige magthavere, men den kan blive
til indignation, når kortsynede erhvervsinteresser forsøger at forringe skolens
muligheder for at give børnene de nødvendige kundskaber, og særlig når de
svageste, tjenestedrengene, rammes (jfr. s. 195 f., 218 ff., 302 ff. og 335 ff.).
Men kunne der ikke også, når man i adresser og på anden vis hævdede, at
det var vigtigt at børn fra fattige hjem lærte kreaturpasning, være tale om en
vis realistisk opfattelse af forholdene. M an måtte dog se frem til, at disse børn
efter konfirmationen overvejende skulle beskæftiges i landbruget, for som det
rigtigt understreges allerede i indledningen:

»landboerne . . .

i almindelighed

kunne tænke frem på deres børns voksenliv som noget, der ville ligne deres
eget« (s. 12).
Denne bog er efter min mening et af de mest inspirerende bidrag til udforsk
ningen af nyere dansk historie i de senere år. Gunhild Nissen har lagt målet
for sin undersøgelse længere ud, end man ofte oplever det, og det er i det per
spektiv, de her fremførte indvendinger skal ses. M ed en indleven i landbosam
fundet i slutningen af forrige århundrede er det lykkedes at komme bagom
periodens ydre kampe og dens institutioners mere formelle funktioner. Både
til skolehistorien, til dansk lokalhistorie og til udforskningen af den almindelige
politiske udvikling er der med »Bønder, skole og demokrati« ydet et meget
inspirerende bidrag.
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Når man tager den nydelige tryksag »Københavnske fabrikker omkring 1890«
i hånden, indgiver den straks en fornemmelse af velbehag, der leder tanken
i retning af bogtrykker-festskrift. Slår man op på kolofonen, viser bogen sig da
også primært at være en nytårshilsen fra det snart hundredårige Fr. G. Knudt-
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zons Bogtrykkeri. M an har valgt at fejre 100-året for den kendte tegnelærer og
tegner C h r is t ia n T ile m a n n - P e te r s e n s fødsel med at udsende en række af hans
udmærkede fabriksprospekter og fået museumsinspektør Poul Strømstad til at
ledsage tegningerne med en kort, velskreven tekst.
Papiret er meget hvidt - som papir ofte er idag - men den saglige Times
og de meget detaillerede, lidt pedantiske tuschtegninger klæder hinanden. Man
imponeres uvilkårligt af den 16-åriges udprægede sans for enkeltheder og nøj
agtige proportioner. Hvilket tålmodighedsarbejde! M on nogen nutidig teenager
frivilligt ville påtage sig en sådan opgave? De 24 tegninger stammer fra skitse
bøger, som stadig er i privateje, så det er meget væsentligt, at de her i bogen
er gengivet i naturlig størrelse. Disse pennetegninger vil for alle industrihisto
rikere være et kærkomment supplement til de ikke altid lige skarpe billeder fra
Illustreret Tidende, vi er vant til at måtte nøjes med.
Jeg går ud fra, at skitsebøgerne indeholder adskilligt flere tegninger, men
Poul Strømstad har med sikker hånd valgt godt en snes tegninger ud, som al
sidigt belyser den nyetablerede københavnske industri, efter at det var blevet
muligt at flytte uden for voldene. Gamle og nye brancher er ligeligt tilgodeset,
dels gamle industrier som kalkbrænderier, teglværker, papirfabrikker og anden
møllerivirksomhed samt væverier, dels virksomheder, der havde vovet springet
fra håndværk til industri, f. eks. bryggerier, garverier og brænderier, og endelig
de nye brancher som chokoladefabrikker, kemiske fabrikker og maskinfabrik
ker. Enkelte af de brancher, som kom til at spille en væsentlig rolle inden for
københavnsk industri, savnes dog, hvad enten det skyldes manglende materiale
eller manglende plads. Beauvais og Bing & Grøndahl nævnes kort i teksten med
grundlæggelsesår, men der savnes tegninger af såvel en konservesfabrik som en
porcelænsfabrik, og glasværker omtales overhovedet ikke, skønt det havde væ
ret naturligt at nævne Kastrup Glasværk eller Hellerup Glasværk.
Teksten bringer vel intet nyt, men får dog mange konkrete oplysninger med
på den knappe plads; og det er velgørende at se, at dansk stadig kan skrives
uden ustandselig at anvende en mængde fremmedord. Kun vil jeg anholde or
det »foretagere« i »de mange initiativrige foretagere« (s. 45) som en lidet heldig
svecisme.
I slutkapitlet »Industrialiseringen i København«

diskuterer Strømstad tids

punktet for industrialismens gennembrud og påpeger rigtigt, at en tidsfæstelse
til 1850-erne, 1860-erne eller helt nede i 1890-erne afhænger af, hvilke elemen
ter i industrialiseringsprocessen, man tillægger størst betydning.
Strømstad skylder at fortælle os hvilken branche Kristinebergs Fabrikker på
omslaget repræsenterer. De nævnes hverken i tekst el. registre. løvrigt ville
denne overordentlig detailrige søndagstegning — den store fabriksskorsten ryger
ikke — være kommet bedre til sin ret inde i bogen, og en tegning med mere
enkle linier som den s. 9 af broen fra Vigerslev allé til Carlsberg ville i for
hold til titlens noget tunge typografi have givet omslaget en bedre balance.
Dette er dog kun en bagatel uden væsentlig betydning for helheden, og man
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må varmt anbefale skriftet til alle interesserede. På grund af det begrænsede
oplag bliver det en af de bøger, det bliver vanskeligt at få fat på i fremtiden.
T h e lm a J e x le v

G od guide
K N U D K L E M : H E L S IN G Ø R . V a n d r in g e r i b y o g egn. N y t N o r d is k F o r la g ,
K ø b e n h a v n 1972. 1 2 8 sid e r. III. 2 5 ,2 5 kr.

Museumsdirektør Knud Klem har på grundlag af sit store kendskab til Helsing
ør skrevet en vejledning til brug under vandringer i vor interessante sundby
og dens omegn.
Efter en kort indledning, hvori byens historie ridses op, følger beskrivelser
af byens berømte monumenter: Set. Olai kirke, karmeliterklostret, Set. Maria
kirke, V or Frue kloster og de enestående middelalderlige borgerhuse, ligesom
også nyere bygninger som Set. Vincents kirke fra 1930 og Vestervang kirke
fra 1965 beskrives. Herefter fortælles om de vigtigste gader og deres bebyg
gelse, og gennemgangen af den gamle bydel slutter med de huse, der nu lig
ger spredt rundt om i byen som de sidste rester af en sammenhængende bebyg
gelse fra byens storhedstid. I afsnittet »Kulturelle institutioner« omtales byens
forskellige museer, biblioteket og højskolerne. Derpå beskrives Kronborg, Marienlyst slot og lystanlæggene, og et kort afsnit giver en oversigt over de helsingørske gadenavnes oprindelse. Derpå følger beskrivelser af de fjernere lig
gende lokaliteter Hellebæk, Gurre, Hornbæk og Tikøb, og bogen slutter med
en omtale af skovene, hvoraf visse dele er rester af de kongelige jagtrevirer.
Bogen er i lommeformat og praktisk at have på sig under ture gennem
byen. Fotografier af en del af de beskrevne bygninger letter brugen, men da
billede og tekst ikke altid er anbragt i samme opslag, kan en del bladen frem
og tilbage ikke undgås. Udsnit af bykortet eller planer af kirkerne kunne med
held have været anbragt på de ikke få sider, hvor teksten slutter øverst på si
den.
Teksten er i begyndelsen bredt fortællende, men bliver efterhånden mere knap,
hvilket måske gør brugen af bogen lettere i marken. Fra det nødtørftige regi
ster bag i bogen kan man finde frem til omtalen af de enkelte seværdigheder,
hvis navne er fremhævet i teksten med kursiv. Inskriptioner gengives uden over
sættelse, og personer og begivenheder er kun sjældent tidsfæstet. Når Helsingør
fremhæves som den by i Danmark, der har forholdsvis flest fredede bygninger,
ville det have været nærliggende ved omtalen af de enkelte bygninger, at op
lyse om de er fredede eller ej, og at angive deres omtrentlige alder. To kort,
et bykort og et kort over oplandet, giver oplysning om de forskellige lokali-
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teters placering. Indføjelse af gadenumre på bykortet ville have lettet oriente
ringen og sparet vandreren for mange skridt.
Bogen er, som titlen siger, tænkt som fører under vandringer i by og egn,
og den opfylder sit formål som en første, oversigtsmæssig indføring i Helsing
ørs historie og bebyggelseshistorie.
P o u l S trø m s ta d
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Gennem mange år har Nationalmuseets 2. afdeling indsamlet oplysninger om
danske købstadhuse. Et stort antal indberetninger, besigtigelser og rapporter
samt mængder af arkivudskrifter findes i afdelingens arkiv, og i de senere år
er dette vigtige materiale til belysning af vore byers bygningshistorie blevet
gjort lettere tilgængeligt ved udgivelse i bogform. I 1972 udsendtes den store
fortegnelse over bevaringsværdige københavnske huse, og i 1974 er udsendt to
tilsvarende fortegnelser over huse i Fåborg og Helsingør.
Fortegnelsen over Helsingørhusene er som de andre fortegnelser i formatet
A4, papiret er også det samme, men der er brugt flere skriftgrader, så læsnin
gen lettes. På omslaget gengives en pennetegning fra 1670-eme af den kun
lidt kendte,

formodede danske tegner, Jacob Wilier,

forestillende

Helsingør

set fra søsiden. Farven er holdt i brune toner, der skal illudere originalens per
gament, og man får af tegningen et godt billede af byen og dens mur mod Sun
det, strandmuren.
I forordet opridses Helsingørs historie som færgeby, slotsby, sundtoldsby og
som handels- og industriby. Det understreges, at en by består af andet end
huse. Deres indbyrdes placering og deres forhold til gader, stræder, torve og
pladser er af overordentlig betydning, men vigtigst er, at husene bruges, at de
bebos eller benyttes til erhverv, at der er mennesker i dem. Brugen bør dog
opfattes i videre forstand, ikke blot ud fra økonomiske, men også ud fra
historiske, æstetiske og miljømæssige synspunkter. Det er rammen om vor hver
dag, det drejer sig om, og med den stigende forståelse for omgivelsernes betyd
ning for menneskets velbefindende, skulle der være håb om, at man ved by
fornyelse vil tage større hensyn til denne ofte negligerede side af bygningsbeva
ringen.
Bogen er en afløser for og åjour-føring af den »Generalfortegnelse over
verdslige Bygninger i Helsingør«, som Foreningen til gamle Bygningers Bevaring
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udsendte i 1910. Det er de almindelige gadehuse, der spiller hovedrollen, hvor
for slotte og kirker er udeladt. Det fremhæves, at man ikke altid kan se på et
hus, om det er bevaringsværdigt. Gennem tiden kan der være sket ombygninger
og andre ændringer, som kan tilsløre husets kvaliteter, og det kræver derfor
undersøgelser og indsigt at bedømme husenes værdi. Dette er rigtigt, men det
berører kun en lille del af de problemer, der er forbundet med bevaring af
gamle huse. Klassificeringen af en bygning til fredning er for »almindelige«
huse en kompliceret sag, som i sidste instans må hvile på et skøn. I dette
skøn indgår adskillige inkommensurable størrelser af hvilke bl. a. kan nævnes
vor viden om bygningen på det pågældende tidspunkt, det offentliges og pri
vates økonomiske eller andre interesser i bygningen eller området, de økonomi
ske og praktiske muligheder for på forsvarlig måde at istandsætte og bevare byg
ningen fremover, samtidens opfattelse af, hvad der er bevaringsværdigt og i
denne forbindelse bevaringsfortalernes gennemslagskraft over for politikere og
andre besluttende myndigheder. A t føre en bygning frelst gennem alle disse
ofte i højeste grad modstridende interesser kræver forhandlingsevne, vedhol
denhed og ikke så lidt held. I denne registrant er en stor del af bygningerne
sat i klasse C, men der er ikke givet nogen specifik begrundelse for klassifice
ringen, hvad der, når det netop drejer sig om »almindelige« huse, også kan
være vanskeligt. A f oplysningerne kan man ikke se, hvorfor én bygning frem for
andre, der ikke er omtalt, er indstillet til bevaring. Erfaringen fra udsendelsen
af Københavnsfortegnelsen viser, at optagelsen af en bygning i fortegnelsen kan
have langtrækkende virkninger, idet offentlige myndigheder, ejere og arkitek
ter, der skal foretage evt. ombygninger, benytter registranten som udgangs
punkt for deres dispositioner. Hvis et hus derfor ikke er med i fortegnelsen,
kan det f. eks. senere være vanskeligt at overbevise om, at huset er bevarings
værdigt, selv om det viser sig at indeholde større værdier end først antaget. Det
er derfor særdeles vigtigt, at udvælgelsen af de bevaringsværdige huse er fore
taget efter nøje undersøgelse og overvejelse, og at oplysningerne om dem er
rigtige. Som et eksempel på, hvor vanskeligt det kan være at afgøre, hvilke
huse, der skal med og hvilke ikke, kan nævnes Svingelport 1 og la (side 221),
hvor det anføres, at de to huse i den nuværende vedligeholdelsesstand ikke i
sig selv rummer kvaliteter, der kan bære helheden oppe. De er da heller ikke
som nabohusene, Svingelport 3 og 5, opført i fortegnelsen, og man må forudse,
at det ikke vil være muligt at bevare dem. De vil rimeligvis blive nedrevet og
erstattet af høj bebyggelse, som vil forringe værdien af de to andre bygninger,
der er klassificeret som bevaringsværdige. Eksemplet viser det dilemma, man
er i, når grænsen mellem

bevaringsværdig - ikke-bevaringsværdig

skal

træk

kes. Det skal her understreges, at intet tyder på, at udvælgelsen af de beva
ringsværdige huse i denne fortegnelse ikke er foretaget efter grundige overve
jelser og dybtgående undersøgelser, og det fremhæves da også i bogen, at
den ikke må betragtes som en afsluttet redegørelse, men kun som en registre
ring af de hidtidige iagttagelser. Hovedtanken har været at skabe en samlet
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oversigt, der kan bruges, når karréer og huse istandsættes. Ovenstående frem
føres derfor som et udtryk for forståelse af den vanskelige opgave, det er at
klassificere bygningernes værdi, og samtidig som en fremhævelse af det ansvar,
der er forbundet dermed.
Med hensyn til brugen af bogen kan bemærkes, at en ordforklaring foran
i bogen giver oplysning om de anvendte fagudtryk, men at en del fagudtryk
alligevel er forklaret i teksten. Fortegnelsen opregner de bevaringsværdige huse
i alfabetisk orden efter gadenavne, og hvert afsnit indledes med en kort hi
storisk oversigt over den pågældende gades oprindelse og senere udvikling. Ved
hvert afsnit er anbragt et kort over gaden med markering af de bygninger,
der er optaget i fortegnelsen. For hvert hus er anført adresse, matrikelnum
mer og angivelse af, hvilken bevaringsværdi, A, B eller C, huset tillægges. Der
efter følger for hvert hus en kort bygningshistorisk oversigt, hvori de vigtigste
data og forandringer omtales. De ejere, man er stødt på under arkivgennem
gangen, er opstillet i en ejerliste, ligesom der for de huse, hvor der er mulig
hed derfor, er litteraturhenvisninger. I modsætning til Københavnsfortegnelsen
bringer Helsingørfortegnelsen fotografier, såvel gamle som ganske nye, af alle
de registrerede bygningers facade, et glædeligt fremskridt, der forøger bogens
værdi betydeligt. Fotografierne overflødiggør også de egentlige beskrivelser af
bygningernes udseende.
Mange af bogens sider virker uharmoniske, for det meste fordi man af plads
mangel har byttet om på gadenummerfølgen, og husene derfor ikke over alt
kommer i nummerorden. Visse steder, f. eks. s. 124-5, 174-5, 191 og 194,
kunne denne ombytning tilsyneladende have været undgået.

Ejerlisterne er.

som det nævnes, ikke fuldstændige, men det havde været ønskeligt, at de i hvert
fald var ført op til nutiden, hvilket ret let ville have kunnet lade sig gøre. En
anden indvending er, at det ikke tilstrækkelig tydeligt er fremhævet, at de an
førte årstal for opførelse eller ombygning af bygningerne er udledt af brand
taksationer og dermed er usikre og kun kan anvendes som terminus ante qvemtidsangivelser, ligesom ejerlisterne intet udsiger om ejerforholdene i de perio
der, der ligger imellem takseringerne. Som eksempel på det første kan anføres
Gyldenstræde 2 (side 46), hvor en bindingsværksbygning i flere perioder slet
ikke nævnes i brandtaksationerne, til trods for at bygningen stammer fra det
17. århundrede. Udenforstående, der ikke kender baggrunden for dateringerne,
burde have haft bedre vejledning på dette punkt.
På en del af gadekortene mangler gadenavne for flere af de tilstødende
gader. Kender man ikke gadenettet, må man så først opsøge gadenavnet på de
store kort bagi og dernæst vende tilbage til gadekortet. Det ville desuden have
været en lettelse, hvis de tre bevaringsklasser havde været markeret på kor
tene med forskellige skraveringer.
Læsningen og især opsøgningen af de enkelte bygninger ville ligeledes være
blevet lettet ved anvendelse af kursiv eller en anden form for fremhævelse i
de tilfælde, hvor flere bygninger omtales i samme fortløbende tekst, som f. eks.
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side 174, hvor Stjernegade 16 b er skjult godt i anden spalte. Endelig kan
nævnes, at billedteksternes angivelse af husnumre på fotografier med flere byg
ninger ofte er utilstrækkelig.
Det er særdeles vigtigt, at oplysninger om den historiske og kulturhistoriske
værdi, bygningerne i vore byer repræsenterer, bliver gjort let tilgængelige, så
de besluttende myndigheder hurtigt kan blive orienteret om evt. ændringers
rækkevidde. Lige så vigtigt er det, at de mennesker, der bor i husene, har op
lysningerne ved hånden, så de sagligt og veldokumenteret kan øve indflydelse
på myndighedernes beslutninger. Bogen om Helsingørs mange bevaringsværdige
huse indeholder et væld af oplysninger både om huse, som ofte tidligere har
været fremhævet, og om huse, som hidtil ikke er fundet værdige til omtale.
Mange af dem står i fare for at blive revet ned, og man må håbe, at forteg
nelsen kan medvirke til at fjerne denne trussel og sikre deres bevaring.
P o u l S trø m s ta d
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Jørn Jørgensen har i nogle år været sognepræst i Høm-Vetterslev og for fire
år siden udgav forfatteren et beskedent skrift: H v e m

var

e g e n tlig

Set.

Bendt

(1970). Hans nye bog: T id e r n e s k if t e r kan ikke sammenlignes med hans tidligere
lille bog, idet foreliggende publikation er en indgående behandling af den kirkelige
udvikling i to midtsjællandske sogne.
Jørgensens nye bog er en personligt skreven bog, som viser, at forfatteren
er kritisk over for sit stof, og at han har stor viden og er engageret i det, han
skriver om. Der er forskellige måder at vurdere en sognehistorie på. M an kan
se på forfatterens tilhørsforhold til den egn, vedkommende skriver om, eller
man kan vurdere hans faglige viden, idet man kan undersøge, om der er en
sammenhæng mellem de enkelte emner og afsnit, således at bogen kommer til
at stå som en organisk helhed. Forfatteren siger selv, at det har ikke været hans
hensigt at beskæftige sig »med denne forholdsvis sene tid, måske først og frem
mest, fordi man skal have lyttet i mange år for at kunne give blot et nogen
lunde dækkende billede af egnen, men også fordi materialet i det hele taget
bliver uoverskueligt, når vi kommer så langt op imod vor egen tid.«
Den fjerne fortid har forfatterens interesse, fordi »det er noget ganske sær
ligt at kunne gå helt tilbage i tiden for at se, hvorledes et sogn er opstået,
groet frem, haft betydning for omkringliggende byer - og betragte den udvik-
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ling, der er foregået gennem tiderne.« Jørgensen har gravet et betydningsfuldt
kildemateriale frem, idet han dels har anvendt trykt, dels utrykt materiale.
For det utrykte materiales vedkommende har han især anvendt regnskabsbøger
fra Rigsarkivet og det sjællandske Landsarkiv. Desuden har han anvendt Ring
sted herredsbog og Vetterslevs Præstegårds arkiv. Forfatteren, der har opbyg
get sin bog udelukkende kronologisk, har ønsket at stoppe ved året 1574, da der
i det år skete forandringer på det kirkelige område. Den munk eller præst, der
tidligere havde måttet ride eller gå fra Ringsted kloster for at betjene de to
sogne (Vetterslev og Høm) kirkeligt fik nu ordre til at bosætte sig her, hvorved
den kirkelige betjening trods alt blev lidt mere effektiv.
Forfatteren fremhæver, at de to sognes historie ikke byder på særlige begi
venheder, der har haft betydning for rigshistorien som helhed - ligesom heller
ikke de store stridigheder i nationen eller i kirkekampen har sat sig synlige spor
i sognenes historie. Jørgensen mener,

at disse to sognes historie må være

repræsentative for sogne på Sjælland, hvorfor han meget naturligt har ladet
kirkehistorien indtage en dominerende plads. I »Et kirkesogn bliver til« forkla
rer han oprindelsen på de to navne Høm og Vetterslev og gør rede for den
kirkelige udvikling. Høm kirke blev bygget kort før år 1100, mens Vetterslev
hører hjemme i en senere periode. Forfatteren springer derefter frem til det
fjortende århundrede, hvor han gør en del ud af de personalhistoriske oplys
ninger vedr. jord- og ejerforhold. Afsnittet er kommet til at virke lidt rodet,
idet forfatteren ud fra møntfund, gjort i Høm kirke, forsøger at fortælle lidt
om livets gang. Disse fund skulle hellere have været brugt i forbindelse med
dateringen af kirkerne og de kirkelige begravelser. Det personalhistoriske følges
op i »En ny slægt« og »Basserne kommer«, hvor Jørgensen påviser, at slægten
Basse dominerede de to sogne i sidste halvdel af det 15. årh.
De kirkelige emner dominerer som nævnt fra begyndelse til slutning, og der
er kommet et grundigt værk ud af det, som vidner om forfatterens interesse
for og kendskab til middelalderens kirkehistorie. Fremstillingen er således mere
blevet til rigshistorie end lokalhistorie.
Ud fra et lokalhistorisk synspunkt ville bogen have vundet ved at have ind
draget flere sider af sognets historie f. eks. landboforhold, handel og nærings
veje, folkeminder osv., men måske kommer dette i en næste bog.
H j e j l R e s e n S te e n stru p
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I 1972 udkom Alfred Kaaes Staby sogn, og året efter døde han. Denne sidste
bog er et led af hans omfattende produktion af lokalhistorisk arbejde. Disse
arbejder er af en sådan kvalitet, at de for lange tider vil bevare hans navn
blandt vestjyder og blandt danske lokalhistorikere.
Den måde, han forlængst havde valgt at skrive sognebøger på, har han tro
fast fulgt til det sidste. Her møder vi den samme fortællerglæde og samme
brede stil som i hans tidligere sognebøger.
Den store bredde hænger nok sammen med, at hans mål var at fremstille
sognets forhold og begivenheder så forståeligt og letlæseligt som muligt, ja,
så spændende og levende, at han kunne rive læserne med. Han gjorde brug
af sin journalistiske eller digteriske evne. Et eksempel vil vise det. I det ind
ledende kapitel omtaler han sognet som værende en del af »den amfibialske
randzone«, og han nøjes ikke med at definere denne zone som et lavt, fladt
land med rigelige vandmængder, til tider for rigelige -

men han fortæller

en spændende historie om en mand i Arbjerg, der en morgen i 1895, da han
steg ud af sengen, stod i vand til anklerne, for »den dag var det ikke ham,
der skulle gå ned til fjorden. Nej, fjorden var kommen op til ham og var
gået over hans dørtræ . . .«
Denne brede fortællemåde får naturligvis bogen til at svulme stærkt op, så
Staby sogns historie kommer op på 470 store tættrykte sider, heri dog indbereg
net over 100 af hans egne omhyggelige og nydelige tegninger. Også tilsva
rende findes i hans tidligere bøger. Omslagets stolte billede af én af de mæg
tige stæreflokke, der letter ude over rørsumpene, skyldes ligeledes hans hånd og
sikre blik. Man må dog sige om denne illustrationsmåde, hvor smuk og nøjag
tig den end er, at det havde været rart med et »både og«, at der også var med
taget fotografier af forskellige mindesmærker, f. eks. fra kirken, og billeder af
nogle af de gode kvinder og mænd, bogen vil mindes.
Undertiden kan den brede stil også blive for bred, således i stykket om her
regården Pallisbjergs oprettelse. Grundlæggeren af gården er Palle Juel, og her
falder forfatteren for fristelsen til at fortælle om denne slægts stormænd og
helte i unødvendigt omfang, når skildringen ellers gælder sognet mellem N is
sum fjord og Husby sø bag Vesterhavsklitteme. Det virker irriterende, når det
varer for længe, inden man kommer til det egentlige. Ellers fortælles der både
livligt, grundigt og klogt om godsejerne.
Som ivrig geolog indleder Kaae bogen med et geologisk-geografisk afsnit.
Her omtaler han bl. a. de gamle fantasifulde korts fejl og mangler, men tager
dog et vist hensyn til deres angivelse af kystlinien. Den har på det tidspunkt
næppe været meget forskellig fra kysten, som den er angivet på det første no
genlunde pålidelige kort over egnen, nemlig Joh. Meiers fra 1658, som Kaae
også gengiver.
Dernæst følger kapitlerne Oldtidens folk og Sognets stednavne. Kaae var
også en kyndig amatørarkæolog, men sognet er temmelig fattig på oldtidsmin-
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der. Der er adskillige stednavnetydninger, dog har anmelderen ikke tilstrækkelige
forudsætninger til at kunne bedømme deres rigtighed.
Angående inddelingen af bogens øvrige stof følger Kaae det princip, som
han havde valgt i tidligere sognebøger (se således Fortid og Nutid X X I V 448).
I enhver sognebog er der normalt en række emner, som går igen: kirker og
præster, skoler og lærere, herregårde og godsejere, landsbyer og enkeltgårde,
kommune og foreninger osv. De fleste lokalhistorikere behandler hvert af disse
emner for sig kronologisk, men Kaae har valgt en anden måde, og den har
visse fordele. Han har nemlig samlet de fleste af emnerne sammen i tvær
gående afsnit: Sognet kommer frem i dagslyset, Under den unge enevælde.
Stavnsbåndets århundrede, Så kom der nye tider og slutter så med gårdhi
storien.
Det er ved landmålingsmatriklens tid det første tværgående afsnit slutter, og
med det slutter den gamle danske adel sin tilværelse på Pallisbjerg, og bor
gerlige ejere kommer til. Og sådan sker det også ved denne tid på mange
andre herregårde. I kirkens historie i dette kapitel viser inventaret minder om
disse adelige, tidens mange fællestræk knytter i virkeligheden kapitlet sammen.
Tilsvarende ved de andre kapitler. Det kan volde en lille smule besvær at finde
kirkens eller et andet emnes samlede historie, da den er skåret i 4 stykker.
Men det

mereend

dette tidsafsnit. Det

opvejes ved, at de indgår i den samlede fremstilling af
er, som Kaae gør historien mere fuldttonende ved, at han

samtidig spiller på alle sognets strenge, mens mange af vi andre sognehistori
kere, der dyrker de enkelte emners fortløben, kun spiller på én streng. Des
uden har

Kaae

deltkapitlerne i underafsnit, så man let orienterersig. Kapitlet

om Stavnsbåndets århundrede således i følgende: Pallisbjergs godsherrer, La
degården, Brandbjerg (tidligere adelig sædegård), Mads Pedersens og hustrus
legat, Stabykjærgård, Bøndernes forhold til godset, Kirken i 1700-tallet (med
Svend Kaaes pragtfulde tegning af sprinkelværksdøren fra 1727), Præstegården
og præsterne, Hr. Jens Windslin skriver om sognet, Skolerne, Degnene, En
skoleholder og en skolelærer, Spor af et videbrev, Folketælling 1787, Bønders og
husmænds ydelser til godset, Gårdenes indretning, Husdyrene, Avlsredskaber,
Ulvesaks og ulv, Bohave, Klædedragt, Velstand og fattigdom, Frans Lindes le
gat, Fattigpleje (kommunalvæsen grundfæstes), Kirkebogen, Lidt om udskift
ningen. Derefter følger så Nye tider.
Gårdhistorien er som i Hoverbogen bygget på kirkebogsundersøgelser som
hovedkilde og kan ikke andet end aftvinge den største respekt, mesterligt som
det er udarbejdet og skrevet. - Naturligvis kan der, som i det meste menneske
værk findes småfejl. Når det hedder om udskiftningen, at »i tvivlstilfælde var
det lodsejerens ord, der gjorde udslaget,« er det næppe rigtigt. Forordningen af
1781 bestemte, at slige tvistigheder skulle forelægges amtmanden og landvæ
senskommissærerne, og de fik oftest sagen ordnet i mindelighed; i nødsfald
kunne sagen indsendes til rentekammerets påkendelse. En

ren huskefejl er
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også smuttet med: Henrik Steffens var ikke fætter til Oehlenschläger, men til
Grundtvig.
Det var Staby sidste sogneråd, der ved overgangen til den ny kommuneind
deling ønskede sognets historie skrevet, og det kunne næppe have fundet nogen
bedre til at gøre det end Alfred Kaae. Vemodigt er det at tænke på, at denne
levende bog skulle blive hans sidste.
H . K . K r is t e n s e n

H a n d s k e r ,
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Da handskemagersvend Hans Zachariassen i 1698 søgte optagelse i Peltsner- og
Handskemager Lauget i Randers, fremlagde han som mesterstykke de i over
skriften nævnte effekter for byens magistrat. Mesterstykket blev godkendt, og
han indtrådte hermed i det håndværkerlav i Randers, der i litteraturen har
været genstand for størst opmærksomhed, og hvis produkter - de berømte Randershandsker - flere gange har givet anledning til omtale af lavets forhold. En
lignende interesse har de øvrige af håndværkerlavene i Randers ikke kunnet
vække, og hidtil er de da også alle blevet ret så stedmoderligt behandlet i litte
raturen.
Dette rådes der nu bod på. I sin bog »Randers Håndværkerlav« beskæftiger
Ole Warthoe-Hansen sig med alle de håndværkerlav, der gennem tiden har væ
ret i Randers. Først behandles i bind I de enkelte lav hver for sig. Forfatteren
giver en beskrivelse af mesterlavene, deres opståen, deres udvikling og afvik
ling samt deres funktion som begravelseskasse. Endvidere får man en beskri
velse af de til mesterlavene knyttede svendebroderskaber. Dernæst behandles på tværs af fagene - mestrenes, svendenes og læredrengenes særlige kår og ind
byrdes forhold og til sidst fortælles om lavsinventaret og dets betydning. Bind
II indeholder det meget omfattende dokumentariske materiale: En del lavs
skråer, fortegnelse over og beskrivelse af mesterlavenes og svendebroderska
bernes inventar, 14 statistiske oversigter samt noter til begge bind. Det letter
læsningen betydeligt og er meget påskønnelsesværdigt. Det andet bind afsluttes
med person-, sted- og sagregister til begge bind.
De tre gamle Randerslav, smedelavet, skrædderlavet og skomagerlavet, var alle
oprettet, før der med enevældens håndværkerlovgivning i 1680-erne indledtes en
ny tid for dansk lavsvæsen. A t dømme ud fra lavsarkiverne synes Randerssmedene at have været organiseret allerede i 1468. Skræddernes lav eksisterer
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før 1611, og i 1582 nævnes skomagerlavet første gang. Allerede nogle år tid
ligere foreligger der dog tegn på en håndværksorganisation hos skomagerne.
Bortset fra at skomagerlavets skrå fra 1668 indeholder bestemmelser om, at
enhver, der ønsker optagelse i lavet, skal fremlægge mesterstykke som bevis for
sin dygtighed, synes de tre lav at have efterlevet tidligere tiders håndvær
kerlovgivning (efter recessen af 1643 måtte der ikke kræves mesterstykke som
betingelse for optagelse i et lav). Med forordningen af 23. december 1681,
»Om Laugene udi Kiøbstæderne i Danmark og Norge«, ophævede regeringen
med ét slag de gamle lavsordninger. Fra nu af var det kun monarken og ikke
den lokale øvrighed, der kunne give lavsbevilling. Trods dette er bagerlavet
i Randers det eneste af byens lav, der, da dette blev indrettet i 1726, fik
kongeligt konfirmerede lavsartikler. De tre gamle lav fortsatte deres virksom
hed, og der foreligger ikke vidnesbyrd om, at der er sket nogen officiel lavs
fornyelse. Snedkerlavet, handskemagerlavet, feldberederlavet og hattemagerla
vet, der alle oprettedes i 1680-erne, i årene efter lavsreformen, fik deres opret
telse bekræftet på Randers Rådhus. Murerne fik deres lavsbevilling af stift
amtmanden i 1739, og om det juridiske fundament for bødkerlavet, der stiftes
før år 1800, vides der intet.
Det er uvist, om der har været noget anerkendt rebslagerlav i Randers. T
første halvdel af det 19. århundrede dannes en sammenslutning af rebslager
svende, hvis tidligste vidnesbyrd er et herbergsskilt fra 1817. Svendebroderska
bet var anerkendt af magistraten i Randers, og i broderskabets artikler kan
man finde oplysninger, der peger hen på et mesterlav. Rebslagermestrene måtte
imidlertid lade deres læredrenge afslutte læretiden hos mestre fra anerkendte
rebslagerlav - bl. a. i Århus - så deres sammenslutning har formentlig været
af mere privat karakter.
Det er ikke blot med hensyn til lavsbevillingerne, der har været uoverens
stemmelser mellem lovgivningen og dens praktiske gennemførelse i administra
tionen. I følge den tidligere nævnte forordning af 23. december 1681 var alle
svendebroderskaber og -sammenslutninger blevet forbudt. Alligevel har der un
der alle mesterlav i Randers været en eller anden form for svendesammenslut
ning. Heraf var nogle tilmed stadfæstede af byens magistrat.
Der var ikke for Randerslavene fastsat nogen øvre grænse for, hvor mange
mestre, der måtte være i de enkelte lav. Teoretisk kunne enhver svend, der
ønskede det, efter et vist åremål som var fastsat i lavsartiklerne, gøre mester
stykke, tage borgerskab og lade sig indskrive som mester i et af byens lav. I
praksis viser det sig imidlertid, at mestrene, der var lavenes bærende element,
kunne gøre mesterprøven så vanskelig, at man fik en begrænsning i tilgangen
til lavene. Hos snedkerne bliver det efter 1840 så bekosteligt at gøre mester
stykke, at svendene i 1853 udfærdiger en klage til indenrigsministeriet. Snedker
svendene mener, at mesterprøven bør forenkles således, at udgifterne ved denne
nedskæres fra 200 rbd. til 50 rbd.
Skomagerlavet i Randers var det talrigeste af byens lav. Fortegnelsen over
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mestre indskrevet i lavet i tiden 1750-1859 suppleret med oplysninger fra bor
gerskabslisten 1683-1749 viser, at der i perioden 1683-1859 har været 321
skomagermestre i byen. Skrædderlavet tæller i tiden 1690-1859 i alt 175 me
stre og som nr. tre kommer snedkerlavet med 111 indskrevne mestre. For ba
gerlavets og smedelavets vedkommende er antallet af mestre, der fra 1683—
1859 har nedsat sig i byen, henholdsvis 95 og 79.
I antal viser handskemagerne sig som nr. to, hvis man kun betragter perio
den 1683-1795. I denne årrække er 79 handskemagermestre anført i borger
skabslisterne, og i årene omkring

1700 indskrives i handskemagerlavet flere

mestre end i skomagerlavet. Beregnet for tidsrummet 1683-1759 - i dette lig
ger handskemagerfagets store blomstringsperiode - er tilgangen af mestre til de
to lav nøjagtig ens, idet der indskrives 71 mestre i hver.
Feldberederlavet tæller 58 mestre, hattemagerlavet 54 og de øvrige lav: mu
rerlavet, bødkerlavet og rebslagerlavet, har kun haft et mindre antal mestre.
Som afslutning på sit tværfaglige afsnit om mestrene har Ole Warthoe-Hansen nogle overvejelser om mestrenes fødesteder, hvor lang tid en lavsmester
virkede i sit fag og hvor stor en arbejdsstyrke, der var knyttet til hans værk
sted. M . h. t. fødesteder er både borgerskabslisternes og lavsarkivernes oplys
ninger så spredte, at man ikke kan danne sig et nøjagtigt statistisk billede af,
hvor mestrene er født. Tendensen blandt skræddermestrene og handskemagermestrene synes dog at være, at knap halvdelen er født i Randers, knap en
femtedel på landet og de øvrige i andre købstæder og i København. Ganske en
kelte er født i Tyskland og Norge. M. h. t. lavsmesteren og hans arbejdsstyrke
er det muligt ud fra skomagerlavets arkiv nogenlunde at danne sig et billede
af det »gennemsnitlige« skomagerværksted i tiden 1770-1859. Skomagermeste
ren har almindeligvis stået i lavet i ca. 25 år. I denne periode har han

haft

3,6 læredreng

gen

og 8,3 svend. Med en gennemsnitlig læretid på 6 år har

nemsnitsmesteren i næsten hele den tid, han har været mester, haft en dreng
i lære. Da man ikke har oplysninger om, hvor lang tid en skomagersvend
stod i arbejde,

kan man ikkefinde frem til, hvor mange svende, der i gennem

snit har væretpå et værksted. T il

belysning af dette problem kunne man for

mentlig have fundet oplysninger i folketællingerne, men disse har Ole WarthoeHansen ikke inddraget i sin undersøgelse.
Efter endt læretid fik læredrengen sit lærebrev og blev under en ceremoni
optaget i svendenes organisation, broderskabet. Han kunne nu arbejde som
svend. Først ved plakat af 4. juli 1815 bliver svendeprøver almindelige i pro
vinsbyerne - svendeprøver var indført ved de københavnske lav i 1762 - og der
skulle fra da af gå endnu ca. 5 år før man hører om svendeprøver i Randers.
Organisatorisk var svendenes broderskaber undergivet mesterlavene. Trods
interesseforskelle mellem mestre og svende, der udgjorde den vigtigste del af
håndværkenes arbejdskraft, ser det ud til at samarbejdet mellem de to grupper
er forløbet uden større gnidninger. Kun i ét tilfælde giver lavsarkiveme oplys
ninger om en egentlig konflikt, der opstår mellem skomagermestrene og deres
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stridige svende. De sidste ville løsrive sig fra mesterlavet og udbygge deres egen
stilling. Ved magistratens hjælp bilægges striden, og skomagersvendene var nu
kun pligtige til at efterkomme magistratens krav, når denne ønskede oplysnin
ger om broderskabets økonomi. De øvrige svendesammenslutninger stod øko
nomisk til ansvar for deres overordnede mesterlav, så faktisk var det lykkedes
skomagersvendene at løsrive sig fra mesterlavet.
Gennem protokoller 1667-1850 for skomagersvendenes broderskab får man
et glimrende billede af de tilrejsende svendes antal og deres herkomst. I den
nævnte periode har skomagermestrene i Randers antaget 2776 svende, heraf
kender man hjemstedet for 2425. A f disse udgør de tilrejsende svende 5075 % gennem hele perioden, 12,2 % kommer fra København, 9,8 % fra øerne,
21,7 %

fra jyske købstæder, 1,5 % fra andre steder i Jylland og 3,9 %

fra

Sønderjylland. Fra udlandet kommer 14,1 % , der fordeler sig med 2,7 %

på

Holsten,

Launborg

og

Hamborg,

4,7 %

fra

Tyskland

og

Mellemeuropa,

4,8 % fra Norge og 1,9 % fra Sverige. 31,7 % af svendene havde hjemsted
i Randers. For snedkersvendenes vedkommende viser det sig, at af de svende,
der fik arbejde hos mestre i Randers i perioden 1758-1809 hører næsten halv
delen hjemme i selve Randers by, over 15 % kom fra hovedstaden og mere
end 25 %

ankom fra Århus, Ålborg, Viborg og Horsens. Det var ikke alle

rejsende svende, der fik arbejde i Randers. Mange måtte, efter at have modta
get geskænk (rejseunderstøttelse) af svendenes broderskab, forlade byen igen.
Fra 1851-1862 gik 397 rebslagersvende gennem Randers uden at få arbejde.
Alene i 1858 var der 72 rejsende svende, der fik geskænk fra rebslagersven
denes broderskab. Også bagersvendene havde store udgifter i form af geskænker. 1780-1819 er der kun 3-4 svende i gennemsnit pr. år, der modtager øko
nomisk hjælp fra bagersvendenes broderskab, fordi de ikke kan få arbejde
i byen. M en efter 1820 stiger antallet af vandrende bagersvende og 1860-62
må bagersvendene give geskænk til ikke mindre end 300 personer.
U d over at give rejseunderstøttelse til vandrende svende gav broderskabet
også sygdomsunderstøttelse. Hos snedkersvendene skulle den syge svend give
meddelelse til ladesvenden, der herefter sørgede for at han fik hjælp og støtte.
En opgørelse over bagersvendenes udgifter 1838-62 viser, at næsten halvdelen
af disse gik til sygeforplejning, læge, medicin og begravelse.
I forordningen af 6. maj 1682 fastsættes en række bestemmelser om lære
drengenes vilkår. Bl. a. hedder det, at når en dreng kommer i lære, »skal
skriftlig Contract derom opsættes,« og at »samme Contracter Ord fra Ord ind
føres i den Bog, som Oldermanden dertil skal holde . . .« A f kontrakterne, der
blev indgået mellem læredrengens formynder, hans fremtidige mester og ol
dermanden for det lav han trådte ind i, fremgår det, hvilke forpligtelser lære
drengen havde over for sin mester - og omvendt - samt hvilke straffe lære
drengen var henfalden til, hvis han ikke overholdt kontrakten. Mesteren skulle
ifølge mange af lærekontrakterne holdes »skadesløs i alle Maader«, og selv om
han kunne drages til ansvar for misligholdelse af sine kontraktlige pligter, er
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der ikke i lavsarkiverne fra Randers oplysninger om, at noget sådant er sket.
I smedelavet blev 1690-1859 indskrevet 586 læredrenge, heraf er der kun an
givet fødested for de 137. Ca. 50 %

af disse kom fra Randers, ca. 30 %

fra landet og ca. 20 % fra andre byer. F o r skrædderlavets vedkommende ken
des fødestederne for 80,6 % af de 707 læredrenge, der blev indskrevet i lavet
i perioden 1640-1859. Knapt en tredjedel af disse er født i Randers by, godt
halvdelen på landet og resten i andre byer samt i København.
Ser man på fødestederne for læredrenge indskrevet i smede-, skrædder-,
handskemager-, feldbereder og bagerlavet under ét, viser det sig, at for i alt
1990 indskrevne drenge er der angivet fødested for 1136. Heraf er 40,3%
født i Randers, 13,9 % i andre jyske købstæder og 41 % i de jyske landdistrik
ter. Størsteparten af de læredrenge, der var født i de jyske landdistrikter, kom
fra Randers’ nære opland. 31 % af disse var født i Sønderhald og Galten her
reder.
»Randers Håndværkerlav« bygger på en omhyggelig gennemgang af Randerslavenes arkiver og lavsinventar. Ole Warthoe-Hansen har udnyttet det store
arkivmateriale meget sikkert, men han har ikke draget andet arkivalsk ma
teriale ind i sin undersøgelse. Dette præger naturligvis fremstillingen. Bl. a. får
man gennem den »tværfaglige« behandling af mestre, svende og læredrenge
indtryk af forholdene mellem disse grupper, men ikke disses forhold til og
placering blandt de Randersborgere, der ikke var håndværkere. Imidlertid har
det heller ikke været forfatterens mening at behandle sit emne ud fra den
synsvinkel. N år Ole Warthoe-Hansen i forordet til sin bog skriver, at formålet
med undersøgelsen har været at give en beskrivelse af håndværkerlavene i
købstaden Randers, må man sige, at han har nået sit mål på en givende måde.
P e r M a lm b e r g Je n s e n

Historiske noter

Historiske noter indeholder bidrag fra:

efter Påske, henlægges i Danmark M a 

cand. phil. Marianne Antoniewitz (M.

riæ bebudelsesdag til lørdag før Palme

A . ), universitetslektor Claus Bjørn (C.

søndag. Det vil i 1742 sige 17. marts.

B . ), stud. mag. Søren Ehlers (S.E.), uni At Mariæ bebudelse således flyttes, er

versitetslektor, dr. phil. Jens Engberg

en liturgisk arv fra Danmarks katolske

(J.E.), professor, dr. phil. Kristian Hald

middelalder, hvor en festdag som M a 

(K.H.), stud. mag. Per Malmberg Jen

riæ bebudelse ikke lod sig fejre i den

sen (P.M.J.), overinspektør Peter M i-

stille uge, hvor sorgen over Jesu lidelse

chelsen (P.M.), landsarkivar Carl Lind 

og død knugede gudstjenesten, og hel

berg Nielsen (f) (C.L.N.), stud. mag.

ler ikke i ugen efter Påske, der kun er

Ole Rud Nielsen (O.R.N.) og universi

viet opstandelsens mysterium og jubel.

tetslektor Knud Prange (K.P.).

Der er derfor grund til at være på vagt
ved opløsning af betegnelsen Mariæ be
budelse, for så vidt den 25. marts falder

M a r iæ

B e b u d e ls e s d a g i D a n m a r k —

en

tilføjelse til Bauers Calender. Ved ud
færdigelsen af nogle attester efter kir
kebogen

for

inden for ugen før eller ugen efter
Påske.
C. L. N .

Bregninge-Søby på Ærø

viste det sig, at der i 1742 var tilførsler
i følgende rækkefølge:

1. 28. februar,

A lm in d e lig b io g r a f i o g s ta te r

fra årene

2. Mariæ bebudelsesdag og 3. Palme
søndag.

1948 til 1972 er samlet af Hans H.
Worsøe i Personalhistorisk tidsskrift

Palmesøndag var i 1742 den 18. marts.

16. rk. 1. bd. s. 69-91 (1973), og på

Umiddelbart ville man mene, at kirke

et enkelt, men meget betydningsfuldt

bogen må være forkert ført, når Mariæ
mellem 28. februar og 18. marts (Pal

punkt, er Dansk historisk bibliografi
således blevet ført ajour. Både genealo
ger og historikere vil med tilfredsstillel

mesøndag).

er imidlertid

se notere, at ikke blot gejstlighed og

rigtigt ført. Går man fra Bauer tilbage
til de originale kalendere, viser det sig,

embedsstand, men en bred gruppe af

bebudelsesdag den 25. marts er anbragt
Kirkebogen

at når 25. marts falder i den stille uge
fra Palmesøndag til Påske eller i Påske
ugen fra Påskedag til første søndag

samfundet, f. eks. elinstallatører, gart
nere, hotelbranchens folk og slagtere,
nu biograferes i faglige stater, som for
håbentlig vil blive genudsendt efterhån-
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den med reviderede biografiske oplys

holstensk historie, 3. retsforfatnings- og

ninger, således at man fremover vil

forvaltningshistorie, 4. økonomisk og

kunne regne med at finde personalhi-

social historie, 5. kirke-, ånds- og kul

storiske oplysninger om udøverne af de

turhistorie, 6. lokalhistorie og 7. per

praktiske erhverv. Med Dansk Bogfor

sonalhistorie. Der anmeldes ikke bare

tegnelse som kilde har Hans H. Wor-

monografier, men også tidsskrift-artik

søe desuden meddelt en oversigt over
skolejubilæumsskrifter fra årene 1948-

ler. Desuden

uden anmeldelse opmærksom på rele

1972, der som bekendt ofte indeholder

vante publikationer.

et betydeligt personalhistorisk stof, så

ganske givet vundet betydeligt ved disse

godt som altid en lærerfortegnelse og

ændringer.

ikke helt sjældent også en elevstat.

I bind 97 publiceres i øvrigt Jochen

C. B .

Brackers

gøres der i notitsform
Tidsskriftet

værdifulde

har

dissertation

fra

1966 »Die dänische Sprachpolitik 1850
-1864

und

die

Bevölkerung

Mittel-

er vist noget

Schleswigs«. Publikationen er fortsat i

såre nyttigt, og man må derfor glæde

bind 98, 1973. A t publicere store af

sig over,

Samlinger

handlinger i føljeton-form i tidsskrifter

igen i 1974 (II. række, 7. bind) bringer

er ikke praktisk, og man må undre sig

en bibliografi for Bornholm, dækkende

over, at Brackers bog ikke er udsendt

de nærmest foregående år og opstillet

som

efter folkebibliotekernes decimalklasse

Quellen

system.

schichte Schleswig-Holsteins.

R e g io n a le

b ib lio g r a f ie r

at

Bornholmske

selvstændigt
und

bind

i

Forschungen

Det er ikke den eneste liste i denne

selskabets
zur

G e

J. E .

righoldige årgang af Bornholmske Sam
linger. V i får også fo r te g n e ls e r o v e r
lø s ø re

på Klemensker-gårdene Simle

F o lk

og

k u lt u r

udsendtes med første

gård 1659 og Køllergård 1720, kom•»
menteret og sat ind i forskellig sam

bind i 1972 af foreningen »Danmarks

menhæng. I øvrigt skriver Curt Wallin
om Knuds-gilder på Bornholm.

dansk etnologi og folkemindevidenskab.

P. M .

folkeminder«

som

fælles

årbog

for

Der står således to omend nært be
slægtede fagdiscipliner bag denne pu
blikation, der foruden en række artik
ler rummer en rubrik: Nyt fra forsk

der Gesellschaft für Schles

ningen, der orienterer ganske kortfat

wig-Holsteinische Geschichte er fra og

tet om, hvad der rundt omkring ar

med bind 97, 1972, gået over til offset

bejdes med i de to fag. Med det stadigt

tryk. Tidsskriftet har hermed fået ny

stigende antal forskere og den større
spredning også geografisk med de nye

Z e it s c h r if t

typografi med mindre sats og dermed
også mere plads. Tidsskriftets hoveddel
er ikke ændret, men anmeldelsesdelen
er udvidet og nu disponeret i følgende
afsnit: 1. alment, 2. almen slesvig-

universiteter og andre forskningsinsti
tutioner er en sådan orientering et vel
komment bidrag, som andre årbøger og
tidsskrifter kunne tage til sig.
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I forordet til årbogens første bind hed

nævnt. Bogens format (17,5 X 12 cm)

der det, at man vil sigte mod at bringe

gør det nemt at tage den med ved

stof af mere end rent akademisk in

besøg på museet. Og så koster den kun

teresse, og ihvertfald to af de bidrag,

12 kr. Et exempel til efterfølgelse!

første årgang indeholder, har interesse

K . P.

for alle, der beskæftiger sig med dan
ske samfunds- og kulturforhold inden
for de sidste par århundreder. Ellen

P å å rs m ø d e t i M a r i b o

Damgaard skitserer en etnologisk ana

valgets formand, proprietær Johs. Dons

lyse af et købstadssamfund i det 19.

Christensen et fortrinligt foredrag om

holdt Andelsud

århundrede, og hendes artikel kan sam

andelsbevægelsens folkelige betydning

men med Niels Senius Clausens under

og sikringen af dens historie. Foredra

søgelse af håndværksmestergruppen i

get blev trykt i Andelsbladet nr. 37 og

Roskilde

(Erhvervshistorisk

1970) og Vagn Dybdahls:

årbog

38, 1973, og det er nu i særtryk ud

»Socialhi

sendt til alle medlemmer af Dansk hi

storie i købstæderne« (Fortid og Nutid
X X IV
ede

storisk Fællesforening.

s. 643-59) inspirere til forny

købstadshistoriske

studier.

K . P.

Allan

Hjorth Rasmussen behandler Vorupør
fiskerkompagnis historie, et missionsk
kooperativ i slutningen af forrige år

en duplikeret fortegnelse på grundlag

hundrede. M ed en lærerpersonlighed i

af fortrinsvis trykt materiale. Forenin

centrum skabtes og fungerede i en år

gerne er dels opstillet geografisk efter

række en sammenslutning af fiskere i

herreder og dels kronologisk efter stif

det lille fiskerleje i Thy. Den mission

telsesår eller først kendte år. På grund

ske vækkelse indgår som en betydnings

lag af hidtil uudnyttet materiale, bl. a.

fuld faktor i tilblivelsen af det erhvervs

Det

mæssige fællesskab. Allan Hjorth Ras
mussens artikel er et spændende bidrag

præsenteres en del hidtil ukendte for

til

foreningsbevægelsen må betegnes som

det stadigt diskuterede spørgsmål

D anske

b r u g s fo r e n in g e r 1 8 6 6 - 1 9 0 0

kgl.

Biblioteks

er

småtrykssamling,

eninger i et sådant omfang, at brugs

om samspillet mellem livssyn og økono

mere omfattende end hidtil

misk aktivitet.

Teksten oplyser om navn, beliggenhed,
C. B .

antaget.

stiftelsesår og funktionsperiode og hen
viser ved hver forening til kildegrund
laget. Indledningsvis gennemgås de væ

En

p ræ g tig ,

lille

b ille d b o g

af Kunstindustrimuseet.

er udsendt

Samlingernes

rigdom fremgår tydeligt af bogens 113
fotografier, som Ole Woldbye fuldt ud

sentligste kilder til fortegnelsen.
Fortegnelsen sendes til interesserede
ved henvendelse til Søren Ehlers, c/o
universitetslektor Claus Bjørn,

Histo

kan være tilfreds med. Skønt texten er

risk Institut, Bispetorvet 3, 1167 Kbh.

ret kortfattet, er den dog meget gi
vende, og forfatternavnene burde være

K.
S. E .
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- eller rettere for

gennem efterlignende eksperimenter at

Selskabet for Aalborgs historie, der i

finde frem til, at den ene af de såkaldte

1967 startede udgivelsen af den smuk

spader fra

ke og velskrevne årbog, Aalborg-bogen.

været beregnet til kastning af korn for

1971-udgaven, Henning Kirkebys »Den

at skille avnerne fra kernen. Den anden

gammelkære Brændevin«, følges i 1972

har derimod været benyttet som en

og -73 op af tobindsværket »Fra Povl

slags pløjeredskab, formentlig til at lave

Pop til Poul

I (1972) og II

furer til såsæden og til at dække sæden

(1973). Begge årbøger er skrevet af

med. Den har været ført af to per

Svend B. Olesen og handler om mænd

soner, der henholdsvis hev i et træk

og deres huse i det gamle Aalborg.

reb og styrede ved hjælp af det lange

Bind I omhandler nogle af de køb

skaft. På den måde kastes der lys over

mænd, der efter Klementsfejden og Re

det ældste agerbrug i Danmark, fra

formationen i 1530-erne bosatte sig i

overgangen

det fattige Aalborg - to af disse var
Povl Pop og Jens Bang - samt borger

stenalder, som redskaberne er dateret
til ved kulstof-14 metoden.

lige embedsmænd som dr. Niels Jesper

Ved bedømmelsen af stenalderredska

sen, der ejede hele Nørre Sundby, og

bernes funktioner har Steensberg kun

som efter 1660 tjente formuer ved at

net støtte sig til sine egne og Grith

låne penge til forarmede adelsmænd.

Lerches

Bind II omhandler de aalborggensere,

hvor de i højlandet har besøgt folk,

der i sidste halvdel af det 18. århun

der kender til bearbejdning af jorden

drede førte an i skibsfart og storhan
del. Sidst behandles storkøbmanden og

med træspader. Endnu en artikel i dette
hæfte falder godt i tråd hermed, nemlig

skibsrederen Poul Pagh.

Robert M .

H u r r a f o r A a lb o r g !

Pagh«

P . M . J.

den slesvigske mose

mellem

ældre

iagttagelser på

og

Ny

har

yngre

Guinea,

Johnstons nyvurdering af

den velkendte koreanske trækspade, der
har spillet en vis rolle for forskellige
udviklingsteorier inden for plovforsk

H v o rd a n

sk a l den

b ru g e s?

Det er det

ningen. Det viser sig her, at dette red

normale spørgsmål, når man står over

skab

snarere

skal betragtes som en

for en ting, der just er udgravet eller

træk-skovl.

hjemført til museet. Det er et hoved
synspunkt i flere artikler i T o o ls &

I øvrigt fortsætter A.

T.

Lucas sin

(11,2,1973), især i Axel Steens-

redegørelse for irsk pløjning, og Vassil
Marinov behandler bulgarske plovjern.

bergs behandling af træredskaberne fra

Det lyder meget internationalt, sådan

i Angel. Her er et frem

som det også er tidsskriftets idé. Men

ragende eksempel på noget af det, som

hvor ofte har ikke det fjerne betyd

er Steensbergs særlige talent. Han ser

ning for forståelsen af det nære. Tools

på

når

& Tillage bekræfter med dette hæfte,
at der her er ved at opstå et tidsskrift,

kopier af dem tages i brug. Som gam

som er såre væsentligt for studiet af

mel landmand er han den rette til

arbejdets kulturhistorie i almindelighed.

T illa g e

S a tru p M o s e

slidspor i

hvordan

redskaberne

de falder

i

og føler,

hænderne,

P. M .
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har jeg endnu en

by og med den halvvoksne Martin med

udregning. Den kommer fra en schwei

på billedet. Hele publikationen kunne

zisk videnskabsmand, og jeg læste den
forleden i et udenlandsk blad. Han

udmærket fungere som illustration til

fremsatte sin udtalelse i 1972.

Nexøs erindringer.

1 den

Den

f o r b in d e ls e

»Pelle

Erobreren«

drejer sig om datamaskiner og

og

til

Andersen
C. B.

E D B og sligt.
- Ser De, sagde professoren, hvis man
havde haft datamatanlæg i 1872, ville

Ø s tjy s k H je m s ta v n ,

man have fået at vide, at der i 1972

redaktionsudvalg, fremtræder med sin

ville være dobbelt så mange heste i

38. årgang i fornyet skikkelse. Tids

verden som mennesker, og at hele jor

skriftet slutter sig hermed til den lille

den i 1972 ville være dækket af et to

gruppe lokalhistoriske årbøger, der i de

meter højt lag hestepærer.

seneste år er undergået en modernise

Jens Kruuse i Jyllands-Posten, her efter

ring i form af mere indbydende lay

Historie & Samtidsorientering, 12. årg.

out og typografi, et mere omfattende og

nr. 5, s. 490.

mere utraditionelt billedmateriale og til

der har fået et nyt

en vis grad også en fornyelse af ind
holdet. Det har også været tiltrængt, da
» B e d s te fa rs B o r n h o lm . . . s o m f o t o g r a 

årbøgernes rammer i mange tilfælde

/« er titlen på et nydeligt

har været så godt som uændrede fra
tiden omkring 1. verdenskrig, da de

fe n

så d e t

billedhæfte, som William Dams bog
handel i Rønne har udsendt med faglig

amtshistoriske selskaber opstod. Vagn

bistand af den nyansatte leder af Born

Dybdahl gjorde for nogle år siden (For

holms museum, Henrik Vensild. Billed

tid og nutid X X I V s. 379ff.) opmærk

materialet spænder fra ca. 1880 til ti

som på, at publikum for denne art

den mellem de to verdenskrige, og fo

tidsskrifter nu var et andet end om

tografens linse har i udstrakt grad væ

kring 1920 og at man såvel i tilrette

ret

og

læggelse af hæfternes udseende som i

særlig de socialt jævnt stillede - i ar

indholdet måtte indrette sig efter disse

bejde. I hæftet skildres både de almin

forandringer.

delige erhverv et par generationer til

Det nye hæfte af Østjysk Hjemstavn

bage og de særlige bornholmske be
skæftigelser, silderøgning og stenhug

har med omlægningen taget højde for
disse krav. Typografien er ført ajour

geri. Det er forfriskende i en publika

og man har med hensyn til billed

tion af denne art at se skildret små

materialet bl. a. flottet sig med helsides

kårsfolk og deres omgivelser i så vid
udstrækning, som tilfældet er her. Alt

illustrationer. En god fornyelse er per

for ofte bliver det til en kredsen om

»Skalk« inspireret - kort over, »hvor
det foregår«. Desuden bringes årsberet

rettet

mod

bornholmerne

-

det bedre borgerskabs klunkestuer. Et
af billederne menes at forestille Martin
Andersen Nexøs far i arbejde med at
brolægge en smøge i forfatterens føde

son- og stedsregister og et - vel af

ninger, dels fra det lokalhistoriske ar
bejde og dels fra museerne i landsdelen.
Men også indholdet er undergået en
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forandring, en stilfærdig fornyelse, da

fra er inddraget i forskningen i det om

et

fang, det fortjener, og en fortegnelse

lokalhistorisk

tidsskrift

naturligvis

ikke i jagten på nye læsere helt skal

over specialer vedr.

svigte

Hjemstavn har været præget af mange

sens historie fra Københavns og Århus
universiteter. Desuden rummer det før

erindringsartikler, og i det nye hæfte

ste hæfte omtaler af seminarer og kon

er der også fire af den slags bidrag.

gresser samt korte anmeldelser.

sit

gamle

publikum.

Østjysk

arbejderbevægel

Men nye toner anslås imidlertid med

C. B .

en byplanlæggers helt aktuelle indlæg
om forholdet mellem menneskene og
vore omgivelser, ligesom man har fået

» S k o v e n s b e ty d n in g f o r la n d b r u g e ts u d 

en amerikansk antropolog, der har op

v ik lin g i D a n m a r k

holdt sig i Hammel, til at forsøge en

titlen

beskrivelse af dansk - østjysk - livs

Bent Jakobsen. Den er udkommet i

form, herunder ikke mindst det for

serien

danskere altid spændende, at en udefra

Danmark, bd. X X III, hæfte 4, [Kbh.]

kommende søger at definere begrebet

1973.

»hygge«.
Alt i alt er Østjysk Hjemstavn i sin nye

lenanalyser og er tilsyneladende en
kompilation. Hensigten er at påvise, at

skikkelse

der

skoven foruden løvfoderet (grene med

skulle have de bedste muligheder for

blade eller skud) rummede mulighed

på en gang at fastholde den linie, der

for gennem græsning at skaffe foder til

ligger i titlen, og så samtidig nå nye

husdyrbrug året rundt. Rettigheden til

kredse af historisk interesserede.

at høste løvfoder kaldes løvtægt. F o r

blevet

en

publikation,

C. B .

in d t il ca.

på en artikel
Det

forstlige

Artiklen

er

af

1300«

er

forstmanden

Forsøgsvæsen
baseret

på

i

pol

fatteren når frem til, at man havde
den største foderproduktion i den skov
form,

hvor

man

havde

løvtægt

og

i a r b e jd e r 

spredt græsning for husdyr; begge ud

er et tidsskrift, der

nyttelser afpasset til skovens foderka

er udsprunget af et andet tidsskrift,

pacitet. M an savner i nogen grad en

Årbog for arbejderbevægelsens historie.
Blandt de mange unge historikere, der

betoning af lokale variationer og kunne

i de senere år har givet sig i kast med

ved ca. 1500, så den senmiddelalderlige

studiet af arbejderklassens og arbejder

krise i højere grad var kommet med

bevægelsens historie blev der udtrykt

end tilfældet er s. 390. Der tænkes her

behov for et forum for arkivoversigter,

på,

bibliografier og almindelig kommunika

smørydelser) og dermed en øget foder

tion interesserede imellem. Det første

produktion kan have haft en større be

hæfte, der udsendtes

tydning i en periode - netop artiklens

M e d d e le ls e r

om

f o r s k n in g

bevæ gelsens h is to rie

i august

1973

rummer således en udmærket forteg
nelse over arkivmateriale fra danske
fagforbund i Arbejderbevægelsens bi
bliotek og arkiv, et materiale, der langt

måske godt have ønsket en afslutning

at

en

animalsk

produktion

(fx.

emne.
O. R . N .
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er noget de fleste lidt større

i Ethnologia Scandinavica 1973 med

børn forsøger sig med på et eller andet

titlen »On Cultural boundaries as an

tidspunkt under deres opvækst. Det lyk

Ethnological Problem.

kes så nogen tid, men før eller senere

Afhandlingen diskuterer begrebet ker

opstår der et hul på nogle dage, og så

neområde, noget der kan være vanske

er det i almindelighed forbi, og det fine

ligt at fastslå på grundlag af kort over

hæfte, der er anskaffet til formålet,

et enkelt kulturelement, men normalt

bliver lagt til side. Det var imidlertid

kræver kortlægning af to eller flere ele

ikke

med kunsthåndværker

menter, der udelukker hverandre. Et

sønnen, senere typograf Gustav A dolf

praktisk spørgsmål er valget mellem

Petersen (1833-1913).

og

talrige kortlagte kulturelementer, når

frem til kort før sin død førte han

det gælder at påvise en kulturgrænse.

dagbog eller, som det senere synes,
mere
sammenhængende
optegnelser

Der må i øvrigt skelnes mellem pri

om sine oplevelser. Det er et uddrag
heraf, Egil Skall har offentliggjort i

er gamle med fast forankring i næ

Historiske meddelelser fra København
1973 s. 74-162, desværre uden at

berøres

gøre rede for udeladelsernes omfang

faktorer, der skaber kulturgrænserne.

Dagbøger

tilfældet

Fra

1845

mære og sekundære grænser. De første
ringsliv og ofte også i økologi. T il slut
kortfattet

fra Finland -

-

med

eksempler

problemet om, hvilke

og kriterierne for at medtage, respek
K. H.

tive udelade oplysninger. M an følger
gennem de offentliggjorte optegnelser
Gustav ^dolf Petersen fra hans 12. til

V a ld e m a r e r n e s

hans 25. år, fra drengetiden i et jævnt

spireret artikel i Skalk 1973 nr. 3 ny

borgerhjem i Nyboder gennem år som
og

fortolker Erik Moltke trekantsrelieffet
over Kathoveddøren i Ribe domkirke.

endelig som ung svend. Det er ikke

»Det himmelske Jerusalem« sættes ind

den vide horisont, der præger disse op

i en historisk sammenhæng og ses ud

tegnelser, som er afgrænset til familie,

fra andre synspunkter end de kunst

arbejdsplads og fornøjelser i venners

historiske og religiøst symbolske.

kreds med indslag af almindelige kø

En ny indfaldsvinkel til det berømte

benhavnerbegivenheder.

relief blev foreslået af Asger Jorn i
»Tegn og underlige gerninger« 1970.

lærling i

Bianco

Lunos

trykkeri

M en

ikke

mindst som kilde til arbejdsgang og
arbejdsmiljø i typograffaget vil denne
dagbog være af betydelig værdi.
C. B .

e p it a fiu m

-

i en in

Med den bildende kunstners foragt for
kunsthistorikere fejer han tidligere for
tolkninger til side og foreslår billedet,
som et udtryk for kongemagten. Jorns

7973 indeholder en afhand

måde at se billeder på er en anden end

ling af Ilmar Talve: Utbredningsgråns,
kulturgräns och kulturområde. Den er

den, vi som regel møder hos histori

B u d k a v le n

et diskussionsindlæg efter et foredrag

kere - og hans kommentarer til disse
er sjældent venlige, men hans syns

af Knut Kolsrud på den nordiske et

punkter er ofte forfriskende og umid

nologkongres i Sønderborg 1972, trykt

delbare.

Historiske noter

699

lyst til at revidere tolkningen af tre

kaldte H. C. A n 
dersen ejendommen Marieshøj ved den

kantsrelieffet. Han ser det som kongens

østlige side af Odense kanal. Under

(Valdemar Sejr's) minde over sønnen

denne titel giver Niels Oxenvad et fa

Valdemar den Unge, der blev dræbt

scinerende billede af boghandleren og

ved et vådeskud 1231. Billedet opfattes

avisudgiveren

nu, som kongen der, med slægten om

uden for Odense. V i fornemmer tiden

kring sig, overgiver yndlingssønnen til

omkring 1800 og livet i den romanti

de himmelske magter.

ske have, selv om det altsammen nu

Det er måske her, dr. Moltke har fået

M . A.

Id e a le t a f et la n d s te d

Chr.

Iversens

landsted

er borte, og der på stedet kun er hav
neterræn og industrianlæg.
I samme årgang af Fynske Minder

A t h o ld e liv i en n e g e r

kan være tem

(1973) fortæller Finn

Grandt-Nielsen

melig svært, især når han er stuvet

om Pernille Fykkes boder, den f a t t ig 

sammen med hundreder af sine race

s tifte ls e

fæller på et slaveskib på vej til Vest

der nu indgår i museumskomplekset

indien. Sv. E. Green-Pedersen gør rede

ved Møntestræde i Odense. Oprettelsen

for vanskelighederne ved at opstille en

af denne stiftelse skildres, og det er

nøjagtig statistik over dødeligheden på

lykkedes i elvte time at finde nogle

disse skibe. Det kan dog fastslås, at det
også kunne være svært at holde liv i

ældre folk, der kan huske lidt om livet
i boderne, før de blev kasseret som

en hvid sømand, især når han havde

boliger.

pådraget sig forskellige sygdomme un

Fynske minder 1974 er tilegnet E r lin g

der skibets ophold ved Afrikas kyst.

A lh r e c t s e n

fra begyndelsen af 1600-årene,

på 70 års dagen. Denne

er stikordet til en anden

flittige forskers bibliografi er et nyttigt

vigtig artikel i Handels- og Søfarts

indslag i festskriftet. Som hyldest til

museets Årbog

den ældste danske

N e u t r a lit e t

1973.

Det er Knud

arkæolog bringes

dansk

artikler spændende over det meste af

skibsfart udnyttede de særlige mulig

oldtiden. Der er også bidrag om mid

heder under krigen først i 1780-erne.

delalder og nyere tid, helt frem til

Myndighederne omstillede sig impone

statsbankerotten

rende hurtigt fra beskyttelse af dansk

udgangspunkt). Der sluttes af med mu
seumshistorie, nemlig en redegørelse for

Klem,

der fortæller,

hvordan

skibsbyggeri til begunstigelse af opkøb
af udenlandske skibe. Artiklen omfatter
udgivelse af en liste over disse skibe,
indkøbt i fremmede havne.

(betragtet

fra

fynsk

tilblivelsen af museet på herregården
Broholm.
P. M .

P. M .

