Henrik Larsen
Den 21.

april i år døde på Gentofte sygehus lan¬
ejendommeligste historieforsker og på visse
områder landets største arkivkender, nemlig be¬
byggelses- og landbohistorikeren Henrik Larsen.
Henrik Larsen, der var lægesøn fra Kalundborg,
var født 1875, blev student og cand. phil. 1895, stu¬
derede nogle år ved universitetet, men blev gre¬
dets

bet af historiske interesser. Efterhånden blev det
og dermed særlig matrikulsarkivet med dets skatte af model- og markbøger og

bebyggelseshistorien

landsbykort, som han gennem sit lange liv kom til
at arbejde med og kende som ingen anden, og hvor
han foretog sine epokegørende kildestudier, der
fuldstændig forandrede de gængse opfattelser og
blev banebrydende for studier af landsbyforhold i
middelalderen. Hans hovedværk »Nogle oplysnin¬
ger og bemærkninger om de danske landsbyer«
blev trykt i Aarbøger for nord. Oldkyndighed 1918.
Også stednavneforskningen kom han ind på med
anerkendelse. Ribe amt har i høj grad nydt gavn
af den store forskers arbejde. I »Fra Ribe Amt«
bd. 7 har han skrevet

om

fællesskabet i amtet i det

17.

århundrede, derefter følger »Storgårde og stor¬
gods i Ribe amt« 1934 og »Bebyggelsen og opdyrk¬

ningen i Andst herred« 1938. På sine ældre dage

133

blev han

cn

meget kendt landbohistoriker, han har

således skrevet landbohistorien til

»Askovgårdene«

1934, »Vejen sogns historie« 19.36, »Bække sogns
historie« s. å., og kort før sin død fik han også om¬
trent Veerst sogns

dette hans sidste

landbohistorie færdigbehandlet,
arbejde vil senere blive offentlig¬

gjort.
Mange historisk interesserede har øst af hans rig¬
holdige kildestof, som forhåbentlig nu bliver an¬
bragt på et offentligt tilgængeligt sted. Henrik Lar¬
sens skrivemåde var noget tung, streng saglig, kort
og uomstødelig. Han ofrede al sin tid på sit arbejde
i så høj grad, at han glemte egne fornødenheder og
levede yderst primitivt. Undertegnede er ham me¬
gen tak skyldig for mange års godt samarbejde.
John Kvist.

