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Ole Warthoe-Hansen 1915—1985

Der blev så underligt stille, da meddelelsen
kom. Det var så uvirkeligt, du havde jo selv
for blot få dage siden, som så mange gange
tidligere - lige haft en lang samtale med
Warthoe i telefonen. Man sad tilbage og
kunne ikke lade være med at tænke på det i
perioder meget intense samarbejde med
Warthoe. - Nu skulle telefonen altså ikke læn
gere melde - på næsten alle tider af døgnet det er Warthoe.
Ole Warthoe-Hansen var en særlig person
lighed i det lokalhistoriske arbejde. Han var
vokset op på landet i Bromme ved Sorø. Si
den blev han student, løjtnant og endelig læ
rer fra Vordingborg Seminarium i 1946. Så
kom han til Randers efter at have faet stilling
ved det kommunale skolevæsen. Han meldte
sig straks ind i Randers Amts Historiske
Samfund, hvor han naturligt kom til at præge
arbejdet i næsten 40 år.
Han fik hurtigt sæde i bestyrelsen og fra
1953 i årbogens redaktionsudvalg, hvor han
helt frem til 1974 havde et afgørende ansvar
for indhold og form.
Det var mange mennesker, Warthoe traf:
Provster, præster, godsejere, storbønder og
byfolk, og alle havde de deres særlige op
fattelse af årbogens funktion og dermed ind
hold. Det var svært for disse folk at lade sig
overbevise af en lærer, der end ikke tiltalte
dem i tredie person. Warthoe har adskillige
gange fortalt om disse brydsomme år. Han
havde en særlig evne til at fastholde træffende
karakteristikker og ordskift.
Det lykkedes imidlertid langsomt Warthoe
at ændre årbogens profil og stofsammensæt
ning og skabe større tilslutning om arbejdet,
ikke mindst blandt byens borgere.
I 1965 blev han formand for Historisk
Samfund, en post han beklædte til 1973. Nu
skulle der tages nye initiativer. Et af dem blev
1973 forsøget med Randers-bogen. I en kom
bination af kalender — aktuelle artikler og
16 Fortid og Nutid

pressefotos, skulle livets gang i byen fasthol
des. 4 årgange blev det desværre kun til på
trods af en enorm indsats fra Warthoes side.
Det var svært at fa økonomien til at hænge
sammen. Warthoe havde forsøgt alt. Opsøgt
sine mange kontakter - også i de store virk
somhedskontorer - og selv om det gav kon
tante tilskud og annonceindtægter, oversteg
det hans kræfter, og med dyb sorg, måtte han
opgive bogen. Han sagde selv på sin lige
fremme måde: »Randers er ikke en by, hvor
det er let at sælge bøger«.
Han gav dog ikke op. Han svømmede nær
mest over med ideer. Nogle kunne han vel
nok selv se ikke var realisable, mens venner
og kolleger i andre situationer måtte tvinge
ham tilbage til virkelighedens verden.
Warthoes store historiske indsats var stu
diet af håndværkets udvikling. I to binds vær
ket »Randers Håndværkerlav« fra 1970 fremlagde han meget nyt, og undersøgelsen var i
høj grad præget af hans glæde ved at arbejde
med laugsprotokoller og museumsgenstande.
Arbejdet fortsatte med den lille bog om Ran
ders bagerlaug fra 1976, ligesom hans sidste
trykte arbejde også var et resultat af hans
store interesse for håndværket. Det var
»Snedkerens behøvling«, der netop er bragt i
Den gamle Bys årbog 1984.
Ved siden af laugsbogen står »Søkøbstaden
Randers« fra 1980. Vi, der arbejdede sam
men med ham på denne bog, ved, med hvil
ken begejstring, han gik til sagen. Tekst, illu
strationer, lay out - alt skulle være så godt
som muligt. Og da bogen så kom, gik Wart
hoe stolt og glad rundt med den, som var det
hans spædbarn. Han følte, at han skyldte sin
by denne bog, og det var vel nok forklaringen
på, at han lagde en så enorm arbejdsindsats i
at fremdrage hidtil ubenyttede kilder fra de
store statslige arkiver. Hans by skulle have
det bedste, den skulle lære at forstå sin fortid.
Warthoe havde kontakt med hele den hi243
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storiske verden. Det var netop hans opfat
telse, at i samarbejdet mellem amatøren og
faghistorikeren, kunne lokalhistorikeren opnå
det bedste resultat. Han så da også tidligt, at
det lokalhistoriske arbejde var i opbrud. Pro
fessionaliseringen af først museumsverdenen
og siden også af de lokalhistoriske arkiver
kunne blive en trussel mod det folkelige histo
riske arbejde. Han anså på den anden side
også de lokalhistoriske foreninger som så rod
fæstede, at de kunne og ville være en garant
for den folkelige bredde. Som formand for
Sammenslutningen af Lokalhistoriske For
eninger 1970-82, fik han netop mulighed for
at udbygge sine mange kontakter til fordel for
det brede historiske arbejde.
Ved siden af sit historiske organisations
arbejde, var Warthoe i 1950’erne stærkt enga
geret i Randers Museums historiske afdeling.
Han var sekretær for bestyrelsen, og deltog
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med iver i indsamlingsarbejdet, udgravninger
og meget mere. Fra 1953 er museets årsbe
retninger netop lavet af Warthoe, og her pe
ger han allerede på de perspektiver, der
kunne ligge i et byhistorisk arkiv.
Warthoes sidste store projekt var da netop
også inspireret af arbejdet med museets sam
linger. Det var her han havde fået vakt sin in
teresse for uroernes historie, og til det sidste
arbejdede han med en samlet fremstilling af
dette kulturhistoriske stof.
Ole Warthoe-Hansen var en mand, der var
fyldt med ideer, smittende og inspirerende.
Han levede og åndede for lokalhistorien, og
han kunne fortælle om sit lange virke og der
med gøre historien om lokalhistorien i Ran
ders levende. Warthoe havde nemlig en mar
kant opfattelse af den folkelige lokalhistories
fortællende betydning.
Henrik Fode

Løsgængere og ørkesløse folk
Værdigt og uværdigt trængende omkring år 1600.
Af Birgit Andersen

»Ladhed er en moder til armod« og »En lad
hånd gør arm men en flittig hånd gør rig«
Mens første citat tilskrives Seneca, der levede
1 1. årh. e. Kr., er det andet fra Peder Syvs
ordsprogssamling, skrevet i midten af det 17.
årh. Skønt der således er 1600 år mellem disse
2 citater, er tanken bagved den samme.
Netop i det 16. - 17. årh. hentede man flittigt
inspiration hos de antikke forfattere.
Med de to indledende citater blev en social
situation og en moralsk vurdering kædet
smukt sammen, og det er hensigten i det føl
gende at belyse vilkårene for de værdigt og
uværdigt fattige i tiden efter reformationen,
hvor man netop brugte moralske overvejelser
til at vurdere et menneskes sociale situation.
Ordsprogene blev således ofte til hård vir
kelighed for en befolkningsgruppe, der kom
specielt i søgelyset efter reformationen: stod
dere, løsgængere, tryglere og ørkesløse folk,
for blot at bruge et udsnit af tidens egne be
tegnelser.
Både før og efter reformationen var be
handlingen af fattige baseret på et almissesy
stem, men hvor den katolske kirke lagde vægt
på gavmildhed og almissegivning som gode
gerninger, der kunne bane vejen til frelse og
fri giveren fra skærsildens pinsler, hævdede
lutheranerne, at troen og Guds nåde var det
vigtigste for et kristent menneske. Før refor
mationen var det således kirken, der dannede
den teoretiske baggrund for fattigforsorgen.
Efter reformationen derimod er den institu
tionelle og lovmæssige baggrund for fattig
plejen i højere grad verdsligt bestemt. Den i
praksis anvendte defintition på og behandling

af de fattige baseredes først og fremmest på
arbejdsevnen - arbejdsdueligheden. Atter og
atter henviser lovene til, at »en part af dem er
karske og føre, som kunne tåle at arbejde og
tjene deres brød, og somme, som enten er
blinde eller med anden skrøbelighed beladen
og kunne forsørges og fange deres nødtørftige
underhold enten i almindelige hospitaler eller
i de købstæder og sogne, som de har tilforn
været i«1. Det vil sige, at man var fattig på
lovlig vis, når man var uarbejdsdygtig, mens
man ikke vurderedes som ret almisselem, når
man skønnedes at kunne tjene sit brød. I så
fald hengav man sig efter myndighedernes
mening til ørkesløshed.
Hvilket arbejde man skulle påtage sig, på
hvilke betingelser samt hvad man eventuelt
skulle gøre, når der intet arbejde var, berørte
lovgiverne kun overfladisk. På samme måde
må man også lede længe efter samtidige vur
deringer af, hvorfor der fandtes en sådan be
folkningsgruppe. Der er dog spredt omkring i
mange forskelligartede kilder givet bud på
mere eller mindre primitive analyser af denne
samfundets »uorden og uskikkelighed«.
De emner, der skal behandles i det føl
gende, vedrører de befolkningselementer, der
var besiddelsesløse, men som ikke fandt nåde
for fattigvæsenets øjne. De er som fænomen
på mange måder interessante. Deres skæbner
taler umiddelbart til vore følelser, men tillige
kom de til at spille en rolle i forhold til det 16.
- 17. årh.’s samfunds- og erhvervsudvikling.
Hvad der her skal belyses, er det store spek
trum af moralske dogmer d.v.s. hele den ideo
logi, som de omend ikke teoretisk men så san
delig i praksis lærte at kende. En holdnings-

Birgit Andersen, f. 1948, cand. mag. museumsinspektør, Rigsantikvarens arkæologiske Sekretariat.
1. 1587-recessen. V.A. Secher (udg.). Corpus Constitutionum Daniæ. Forordninger, Recesser og andre
Kongelige Breve 1558—1660, Bind 2, s. 498. Alle citaterne i artiklen er »oversat« til moderne dansk.
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ændring skulle der nemlig til for at muliggøre
en tvangsmæssig og samfundsmæssig udnyt
telse af deres arbejdskraft. Mere om dette se
nere.
Men lad os først møde nogle personer, der,
skønt de endnu havde tilknytning til et er
hverv, i høj grad var disponeret for løsgæn
geri og arbejdsløshed:

Tjenestefolk
I en falstersk tingbog fortælles det, at en
bonde og en karl i 1655 skulle forhandle fæ
stebetingelser. Karlen ville have 10 daler og 1
skæppe bygsæd, mens bonden tilbød 8 daler,
1 skæppe sæd samt et skjortelærred. Karlen
stod imidlertid fast, bonden indvilgede og gav
fæstepenge, hvorpå karlen tog benene på nak
ken2. I 1632 måtte Johanne Troelsdatter i ret
ten forpligte sig til at skaffe sit skudsmål, hvil
ket hun ikke kunne. Uheldigvis blev hun til
lige indstævnet for en anden forseelse, så det
vides ikke,, hvilken straf det manglende skuds
mål kunne have givet hende3. I 1622 indsattes
Anne Pedersdatter i tugthuset, fordi hun var
stukket af fra sin tjeneste4.
Disse 3 situationer omhandler hhv. lønnen,
skudsmålet og rømning af tjeneste, alt sam
men fænomener, som datidens karle og piger
ville nikke genkendende til.
Tyendeforhold på denne tid er ikke særligt
godt belyst. At børn arbejdede på forældrenes
gård fra ganske små var en selvfølge. Fra
10-15 års alderen kom de ud at tjene eller ar
bejdede vedblivende hjemme.
De ganske unge kaldtes »halve drenge«
d.v.s., at de fik »halv løn« eller efter, hvor me
get de kunne yde. De voksne tjenestekarle fik
derimod »fuld løn«. Kvindeligt tyende næv
nes ikke så ofte som mændene hverken i for

ordninger eller skatte- og mandtalslister, og
ofte ansattes pigerne, hvor man var kommet i
bekneb for karle.
Den knapt 15-årige Maren Michelsdatter
møder vi således ude i marken, hvor hun læs
sede hø5, og heller ikke pløjning var ukendt
for det kvindelige tyende. At tyendet i en tid
lig alder var flyttet fra familie og hjemstavn
betød, at den nære kontakt med deres egen
slægt svækkedes. De var svage overfor fysiske
overgreb og urimeligheder i det hele taget.
Den ovenfor nævnte Maren var således, sin
unge alder til trods, rejst til sin tjeneste i
Brønshøj fra hjemmet i Tibstrup ved Skan
derborg, hvor hendes forældre endnu et par
år efter formodedes begge at leve6. Også mang
lende lønudbetaling kunne være et problem.
Når en mor, Kirsten Mikkelsdatter, i 1648
indstævnede Chr. Brun i Sundby, hos hvem
hendes søn havde tjent, for resterende løn
nemlig »en skjorte om året, såvel som der for
uden 7 mkr. til næst forleden Mikaelis,... lige
ledes hans løn til påske næst forleden 10
mrk.«7, så kan man vel forsigtigt slutte, at
ydede familien ikke moralsk og økonomisk
støtte i tilfælde af misligholdelse, så endte tje
nesteforholdet nemt med rømning af tjeneste.
Lønnen forsøgtes fastsat ad lovens vej. Ar
sagen var, at der i begyndelsen af det 17. årh.
hørtes mange klager over vanskeligheder ved
at holde tyende, og under Chr. IV gjordes
flere ihærdige forsøg på at bringe tyendefor
holdet ind i mere faste rammer. Specielt
havde lønspørgsmålet lovgivernes bevågen
hed. Henholdsvis 1. april 1606 og 23. juni
1608 udgik de første forordninger om emnet.
Den vigtigste anke er, »at man med tiden ikke
kan bekomme folk, som for løn vil tjene, med
mindre man endelig vil give dem dobbelt løn
og hvad de selv æsker og begærer«,8. Tjene
steforholdet søgtes stabiliseret ved at fastsæt

2. H. Hjelholt: Falsters Historie, 1. del, Kbh. 1934, s. 390.
3. Ældre danske Tingbøger: Herlufsholm Birks tingbog 1630-32 ved Karin Marie Olsen, Kbh. 1959, 115
f. nr. 44.
4. Christian IV ’s egenhændige Breve. Udg. af Bricka og Fridericia, bind I, 1889, s. 263.
5. V. Møller: Fra Sokkelund Herred, Kbh. 1924, s. 83.
6. Samme sted s. 80
7. Chr. Petresch Christensen: Nørresundbys Historie indtil 1701, Aalborg 1921, s. 237f.
8. Secher bind III s. 197.
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tes til mindst J - l års varighed, og lovligt op
sigelsesvarsel var herefter 6 uger 9.
Ingen måtte endvidere tages i tjeneste uden
af være »lovligen skild« fra sin husbond.
Det fastsattes, at en fuldvoksen tjeneste
dreng, som kunne udføre en voksen karls ar
bejde, ikke måtte få højere løn end 6 daler om
året, og det var ham ikke tilladt desforuden at
modtage kornsæd af sin husbond. Tjeneste
drenge, som ikke var fuldvoksne, skulle have
mindre løn, alt efter som hver kunne gøre
gavn til. Kornsæd var dog, som tidligere
nævnt, et hyppigt anvendt betalingsmiddel i
lighed med klædningsstykker.
Med andre ord opfattedes lønspørgsmålet
som symptom på disciplinkrise indenfor tje
nesteforholdet. I 1611 klagedes der i et skrift
over, at der i mands minde ikke har været
større ustadighed og letfærdighed hos tyen
det, og det gælder både drenge og piger. Hvor
man tidligere havde haft de samme karle og
piger i tjeneste i op til 10 år, så kan man nu
knapt nok tale til dem, uden at de straks ser
sig om efter andet arbejde, og så svarer de til
og med igen. Forfatteren hidser sig til sidst op
til at beskrive tjenestefolk som onde, ulydige,
genstridige, utro, lade og forsømmelige10. En
adelsmand, Claus Porss til Øllingsøe, hvem
moralen lå stærkt på sinde, skrev næsten sam
tidigt, i 1613, »En nyttig Hussbog«, hvori han
bekræftede, at der var problemer med at
holde tyende. Han skriver bl.a.:
»Tjenestefolk mesteparten er nu så
ustadige, at de ikke længe kan blive
på et sted, men vil altid vandre på forbed
ring. ... for de vandrer ikke uden efter,
hvor de kan
spørge, om de kan fa en stor løn, men

de taler intet om, hvad gavn de kan
gøre«11.
Tilbage til de mere kontante problemer. Om
løndiskussioner oplyses ikke meget gennem
tingbogsmaterialet. Stridighederne kom må
ske sjældent for retten. Enten har husbonden,
som kongen hævdede, givet den løn, der forlangtes, eller også er den arbejdssøgende dra
get videre efter andet og mere givtigt arbejde.
Men forordningen af 1619 viser ved sin gen
tagelse og udvidelse af bestemmelserne, at
problemerne ikke formindskedes.
Kontrolpapirer blev påbudt i 1652 for
mænds vedkommende12 og senere udvidedes
bestemmelserne også til at gælde kvinder ved
en vedtagelse af Randers byråd fra 1609. Her
efter kan tjenestefolk opsige deres plads med
6 ugers varsel før udløbet af det halve eller
hele år, de har lovet at arbejde, og siden kan
de tage deres skriftlige afsked eller pas af hus
bonden. Men bliver passet ikke anvendt se
nest 14 dage efter udstedelsen, da bliver det
ugyldigt, og vedkommende kan sættes i tårnet
eller inddrages i offentligt arbejde som løs
gænger13. I 1619 forlængedes opsigelsesvar
slet til 8 uger14, dog kunne forholdet opsiges
med øjeblikkeligt varsel i sognefolks nærvæ
relse, hvis husbonden krævede noget utilbør
ligt af sit tyende. De to parter har ganske af
gjort haft hver sin opfattelse af, hvad der var
tilbørligt. Endeligt skulle præsten meddele
dem bevis på, at de er fri for tjeneste. Bøden
for at stikke af fra sin tjeneste var J års løn,
samt hvis man blev antruffet uden bevis og
uden at kunne redegøre for sin færden, ar
bejde i jern på Bremerholm15.
I 1620 hævder kongen i en henvendelse til
rigsrådet, at folk uden pas underholdes såvel

9. Secher bind III s. 197.
10. Lilli Friis: Skudsmålsbøger som kilde til belysning af kvindeligt tyendes tjenesteforhold. Speciale. Kbh.
1966, s. 3.
11. Claus Porss: En nyttig Hussbog, Kbh. 1613
12. Lille Friis: Skudsmålsbøger som kilde til belysning af kvindeligt tyendes tjenesteforhold. Speciale.
Kbh. 1966, s. 3.
13. Lilli Friis: »Hurra! Nu skal Pigerne ikke mere have Skudsmaal!« Skalk nr. 6., 1967.
14. Secher III, s. 595.
15. Secher III, s. 596.
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af bønderne som adelen, hvorved modvillig
heden hos tjenestefolkene styrkes16, og videre
skaber han mistillid til passenes pålidelighed
ved at mene, at nogle, der har tjent dårligt,
alligevel har fået godt pas. Hertil råder rigs
rådet, at man lader den, der uddeler gode pas
i flæng betale for den skade, det eventuelt for
volder trediemand17. Selvom der ofte klagedes
over lemfældighed i kontrollen af pas og be
viser, blev systemet dog lige så ofte taget al
vorligt. I 1588 forvistes Maren Ibsdatter fra
Arhus, fordi hun ikke havde bevis fra de ste
der, hvor hun havde været18. Ligeledes udrensedes Næstved i 1639 og 1641 for »løse
fugle«. Udbyttet ved første kampagne blev 11
familier, der måtte pakke sig19. At kritikken
måske også kunne være berettiget ind imel
lem, viser en historie fra 1639 om en soldat
ved navn Laurids: han var bortløbet fra tjene
ste på Jørgen Krabbes gods. I Vedby stødte
han på en mand, der var god til at efterligne
præsternes navne, så for en rigsmark fik Lau
rids et pas20.
Pas og beviser er ikke primært tiltænkt ty
endet; det er skudsmålet derimod. Selvom be
grebet findes før 1683, er det først i dette år
med Chr. V’s danske lov, at skudsmål kræve
des ved tjenestens ophør. Vi hørte dog, at der
allerede i 1620 blev talt om gode og dårlige
pas, hvilket tyder på, at der også i disse skri
velser kunne forekomme kvalitative vurderin
ger af personens karakter og moral. Skudsmål
kunne kræves af en person, der f.eks. på
grund af rygter følte sin ære krænket, eller
myndighederne kunne kræve, at man fik et
skudsmål. Dette fik man så ved at lade tro
værdige beboere fra sin hjemby, eller hvor
man havde tjent, på tinge udtale sig om ens
vandel og færd. Det var altså et mundtligt
vidnesbyrd i en prekær situation.
I 1621 krævede Mads Iffuersen i Brønshøj

at få sit skudsmål: om nogen vidste noget at
beskylde hans ære og rygte, om de da ville
give det til kende. Han fik skudsmålet, især af
bomænd, hos hvem han havde tjent, og de
vidste til alt held ikke andet om ham at sige,
end det som ærligt er21. En mere uheldig karl,
Laurids Madsen, krævedes 1633 for skuds
mål. Birkefogden vidnede, at Laurids i mange
år havde gået fra by til by og tryglet, og der
fulgte ham et ondt rygte for tyveri og »andet
spøgeri«22. Ham skal vi senere høre mere om.
Fra Chr. II’s og Fr. I’s tid er løsgængernes
baggrund altid kædet sammen med tjeneste
folkenes lette adgang til at stikke af fra deres
tjeneneste. Under Chr. IV gjordes, som
nævnt, mange forsøg på at lovgive om tjene
steforholdets betingelser, indgåelse og ophør,
men det er typisk, at forordninger vedrørende
dette emne som oftest er kombineret med
frygten for løsgængeri og betleri. Men det var
ikke kun lovgiverne, der forsøgte at dæmme
op for løsgængeriet. Som før nævnt klagede
kongen i 1620 over, at både adel og bønder
tager pasløse folk til sig. Den samme frygt kan
spores i såvel bylove som landsbyvedtægter.
Her et eksempel fra Dristrop bylov: »Efterdi
det er en almindelig klage, at menige bymænd meget besværes af de husfolk, som en
del af Dristrop mænd indtager i deres huse for
en liden fordels skyld, da skal efter denne dag
ingen af Dristrops mænd, hvad enten de bor i
gårde, boliger eller huse, som ikke fører lov
ligt bevis med sig, hvorfra de er kommet,
uden menige bymænd vil samtykke«23.
Samme bestemmelse findes f.eks. i bylovene
fra Herrested og Sneslev, men de talrigeste
paralleller stammer nok fra samtidige forord
ninger, specielt fra København, hvor bor
gerne indskærpedes ikke at have fremmede
boende, der evt. kunne forøge tiggeriet. Var
man først løsgænger, var det altså forbundet

16. Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian I V’s Tid, bind I,
Kbh. 1883-90, s. 279.
17. Samme sted s. 285.
18. Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus, ved J. R. Hübertz, bind I, Kbh. 1845, s. 217.
19. Otto Smith: Næstved 1135-1935, Næstved 1935, s. 152.
20. V. Møller s. 26.
21. Samme sted s. 14.
22. Nibe bys historie indtil 1728 v. G. Klitgaard. S. 297f.
23. Danske Vider og Vedtægter, udg. af Poul Bjerge og Thyge J. Søegaard, bind III, s. 185.23.
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De to figurer er a f sandsten og stammer fr a et hospital, op
rettet i 1703 i Bursø sogn, Fuglsø herred, Maribo amt. Der
var plads til 12 lemmer. Bygningen var a f bindingsværk,

teglhængt og udsmykket med sandstensskulpturer.Figurerne
forestiller en fa ttig mand og en fa ttig kvinde, den sidste
forsynet med tiggertegn.

med hindringer at vende tilbage til et erhverv
eller blot en mere »normal social sammen
hæng«. Det var således forbudt at huse løse
folk - også selvom de eventuelt kunne sættes
til et stykke arbejde.
Men hvad var det da for episoder eller til
stande, der i den grad kunne bringe sindene i
oprør og la tjenestefolkene til at løbe af tjene
ste for at begive sig ud på en usikker og mere
eller mindre kriminel løbebane?
I modsætning til løntvistighederne er der
masser af eksempler på uoverensstemmelser
mellem arbejdsgiver og tyende. Enkelte vil
sikkert også vise, hvilken afmagt tyendet
kunne være i; men lad os først høre, hvordan
præsten Ove Kristensen definerede arbejds
moralen for tyendet i 1640:

»Dernæst skal tjenere være flittige, vindskibelige, duelige, tro og altid være på deres gavn
inden dør og udenfor«(23a)
Det er jo ikke så lidt af et krav at stille! og ført
ud i livet giver det rig mulighed for konflikt.
At tjenestefolk i det øjeblik, de berørte rets
maskineriet som oftest blev de små, viser en
del kilder. Endog et eksempel på at forældre
vender sig imod deres barn, hvor dette er util
freds med sin husbond, er der. I 1622 ind
sattes således Anne Pedersdatter på tilskyn
delse af sin far i tugthuset, fordi hun var stuk
ket af fra sin tjeneste24. Samtidigt indsattes
Karen Niels, der ikke ville tjene godtfolk,
hvorfor hun kom til at tjene kongen i 1J år i
tugthuset25. Endeligt havde Maren Jørgens-

23. a. Ove Kristensen: Officium Christianorum, Kbh. 1640. Kap V III.
24. Christian IV ’s egenhændige Breve. Udg. af Bricka og Fridericia, bind I, 1889, s. 263.
25. Samme sted s. 265.
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datter nægtet at tjene hos Hans Gynge, der
var skrædder, fordi han krævede, at hun
skulle synge for ham i andres nærværelse26.
Den tidligere nævnte Laurids Madsen, der
i 1633 skulle have sit skudsmål, havde tid
ligere i sin løbebane haft arbejde som tjene
stekarl, og det kom også frem, hvorfor han
var løbet fra denne plads. Han havde tjent i
Veggergårde, hvor han vogtede fæ; da en kalv
blev syg ude på marken, faldt mistanken for
at have slået den på Laurids, men det ved
kendte han sig ikke. Da man imidlertid fast
holdt beskyldningen, sagde Laurids: »For de
ord I siger mig til, skal jeg love Eder, I intet
skal både deraf (: ikke få gavn deraf), I skal
miste halvparten af Eders fæ, det I har igen,
nu i dette år,« og kort derefter rømte Laurids.
Følte han sig skyldig, og turde han ikke lade
sagen gå til retten, eller var stemningen efter
hånden sådan mellem ham og husbonden, at
han valgte at stikke af? Det er ikke til at sige,
men det er sikkert, at mange andre end Lau
rids valgte denne løsning.
Betingelserne var således hårde for de tje
nestefolk, der følte sig dårligt behandlet i de
res tjeneste. Til retten kunne de ikke hen
vende sig, heller ikke til forældrene. Tilbage
stod een mulighed: at stikke af. Den husbond,
Ellen Justesdatter havde tjent hos, havde til
fulde rettet sig efter Chr. IV’s forordninger.
Hun havde tjent i Skovsø, men var der »ilde
trakteret«. Løb derfor fra sin tjeneste, hvor
hun havde fået »lidt mad, vel hug«. Hun var
20 år, da hun blev fundet død i Lammehaven27.
Uarbejdsdygtige tjenestefolk agtedes heller
ikke altid lige vel. En tjenestepige blev således
udstødt af sin tjeneste formedelst sin syg
dom28. Dette forhold var de lærde teologer,
der i 1630 skrev en betænkning om fattigfor

sorgen, da også opmærksomme på. De skrev
bl.a.: »og efterdi pest og andre smitsommelige
sygdomme ofte giver årsag til at daglønnere
og andre fattige folk udsendes af deres tjene
ste og lokomenter på gade og stræder, og
imod al kristelig kærlighed og medlidenhed
både forsømmes og foragtes, hvoraf Guds
vrede retfærdeligen forøges over land og stæder«29.
Men årsagerne til løsgængeriet indskræn
kedes naturligvis ikke kun til bortløbne tjene
stefolk. En meget betydelig del af det omvan
drende proletariat bestod af »krøblinge,
blinde og allehånde andre abnorme indivi
der«30. For den jævne bonde var det jo såle
des, at han ikke uden store økonomiske byr
der formåede at underholde passive familie
medlemmer. Tilsvarende var det kun få, der
havde mulighed for i tide at spare op til alder
dom og sygdom. Ofte vandrede den nødli
dende tiggende rundt for til sidst at vende
hjem for at dø på sin hjemegn.
Virkeligt svagt stod landsbyens laveste so
ciale lag. En gårdmand tiggede således, »ef
tersom han var svag«31, ligesom Jens Jensen,
der havde tjent som løber, kusk og tærsker, ef
ter at han var blevet vanfør, måtte gribe til
tiggerstaven32. Naturkatastrofer eller andre
ulykker kunne i begyndelsen afhjælpes med
almisseindsamling, men bragte tit den ramte
fra legalt til illegalt tiggeri. I krigstid for
værredes forholdene med yderligere forar
melse til følge. I 1644-45 havde svenskerne
f.eks. hindret kronbønder i at så og i tilgift på
lagt dem skat34. Oplysninger om nedbrændte
gårde og fordrevne beboere lader også læ
seren i uvished om de involveredes videre
skæbne. Endeligt betød de strenge moralske
og retslige regler, at mange, af angst for straf
forfølgelse, stak af33. Ret ofte mødte den til-

26. Samme sted s. 267.
27. Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup Kirkebøger 1646-1731. Udg. af O. Høyrup. Kbh. 1963 s. 30,
nr. 91.
28. Gustav Bang: Kirkebogsstudier, Kbh. 1906, s. 30.
29. Om de fattiges Forsorg og Underholdning i Kiøbinghafn, Kbh. 1630, s. 4.
30. Gustav Bang s. 28.
31. Levnedsløb s. 92 nr. 539.
32. Samme sted s. 44 nr. 211.
33. Emil Madsen: Bidrag til Oplysning om jyske Kronbønders Levesæt og Forhold i Fr. IPs og Chr. IV ’s
Tid. Samlinger til jydsk Historie og topografi, 3. rk. bind IV, Kbh. 1904-05 s. 219.
34. Gustav Bang s. 33f.
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sagte ikke på tinge35, eller den indsatte und
veg fængslet.
Disse eksistenser var derefter henvist til en
kriminel tilværelse.
Man kan dog ikke alene forklare »ledig
gang« udfra ydre omstændigheder som f.eks.
overbefolkning og krige, for derved overses de
mekanismer i samfundet af økonomisk og so
cial art, der skabte arbejdsløshed og tiggeri.
For Danmarks vedkommende må nogle af de
vigtigste årsager til disse fænomener søges i
det forhold, at konjunktursvingninger, pris
stigninger og en stram lønpolitik mærkedes
ekstra hårdt i et samfund, hvor der i forvejen
levedes på et eksistensminimum, og hvor en
hver form for modgang kunne fa katastrofale
følger. Fattigdom var derfor noget livsnært,
imod hvilket man forsøgte at beskytte sig gen
nem aftaler om gensidig hjælp, hvilket laugsskråer og landsbyvedtægter vidner om. De re
striktioner, løsgængerne mødte i landsbyved
tægter, købstadslovgivning og love udstedt af
konge og rigsråd, formuleredes i en moralsk
og religiøs sammenhæng, som det kan være
nyttigt at undersøge lidt nøjere.

Morallære
De love, der især påkalder sig opmærksom
hed, er først og fremmest 3 lovkomplekser: Fr.
IPs tiggerforordning af 1587, Ghr. IV’s lille
reces af 1615 og store reces af 1643. Dertil
kommer centrale forordninger som f.eks.
1619-forordningen om tjenestefolk og løsgæn
gere og 1631-forordningen om de fattige i Kø
benhavn. Endeligt blev der udsendt en lang
række skriftlige henvendelser til myndigheder
såvel som den brede befolkning om emnet.
I forordene til lovene argumenteredes der
på forskellig vis til legitimation af de efter
følgende bestemmelser. Disse argumenter
kan groft inddeles i 3 grupper omhandlende:
1) løsgængernes sociale baggrund, 2) deres
indvirken på samfundet og endelig 3) fejl og

mangler i samfundet eller hos myndighe
derne.
Hvad angår pkt. 1, formuleredes de danske
tekster svagere end tilfældet var f.eks. i Eng
land. Herhjemme kaldte man ikke løsgæn
gerne direkte for samfundsfjender, men man
hævdede, at de var kommet ud i den vane
ikke at ville arbejde og tjene deres brød. Som
forklaring gav man bl.a., at denne vane stam
mede fra barndommen, hvor mange fattige
forældre var forsømmelige og lod deres børn
gå omkring at tigge i stedet for at lade dem
arbejde eller gå i skole. En enkelt gang siges
dog, at »vel en part af denne besværlige dyre
tid forårsages«36, men grundholdningen er, at
løsgængerne var dovne, og at de dermed i sid
ste instans selv var skyld i deres situation.
Denne forklaringsmodel, der hurtigt blev en
fast kliché, stammer fra tiden efter reforma
tionen og er udsprunget af reformatorernes
forargelse over tiggermunkenes dovenskab og
lediggang. Fra ca. 1597 sker der dog en æn
dring, idet man nu også henviser til løsgæn
gernes egne undskyldninger, hvor de siges at
have udgivet sig for aftakkede krigsfolk, stu
denter, præster eller tjenesteløse37. Denne æn
dring eller udvikling er interessant, fordi den
er kædet sammen med de første krav om indfangelse og indsending af løsgængere til ar
bejde på offentlige anlæg eller institutioner,
og kan dels forklares ved, at dette nye skridt
har krævet en fornyelse af lovteksten med ek
stra tyngde på de ulemper, løsgængeriet med
førte. Dels kan forklaringen være den, at løs
gængeriet i al sin mangfoldighed efterhånden
er taget til og derved vitterligt har forvoldt
stadig større gener. Under alle omstændig
heder tog lovgiverne ikke løsgængernes und
skyldninger alvorligt, ligesom de heller ikke
tog stilling til klagerne. Derimod greb man
ind med forøget magtanvendelse på en for
løsgængerne såre ubehagelig måde.
Løsgængernes indvirken på samfundet blev
set i en økonomisk og moralsk sammenhæng.
Man bruger forholdet til bønderne som ek-

35. Emil Madsen s. 192 + 203.
36. Secher bd. V, s. 648.
37. Samme sted 3 nr. 76.
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sempel, overfor hvem de »under slig trygleri
bruge adskillige modvillighed og skalkhed
med tyveri og anden ukristelig handel, Gud
til fortørnelse og vore undersåtter til besvæ
ring og skade,«38. Dette var i 1574. I 1591 kla
ges der i en skriftlig henvendelse til lensmændene på Sjælland over, at løsgængerne tvinger
folk til at give sig penge, og hvad de ellers har
brug for, og får de det ikke, bruger de trusler
og somme tider endda hug39. Endvidere på
stod man, at løsgængerne opfordrede tyendet
til opsætsighed og lediggang, ligesom de i by
erne var spottelige og tog almisserne fra de
rette fattige. Lovene henviser til adskillige
klagemål fra borgerne til kongen, ja en enkelt
gang fortæller Fr. II, at han selv har set den
store uorden, der er med tiggerne40. I 1639
berettes der i en henvendelse, at løsgængerne
specielt i Varberg len har tilskyndet almuen
der til trætte og klammer41.
Det tredie led i argumentationen gik på de
fejl, samfundet gjorde i behandlingen af løs
gængerne. Det var dog ikke mange tanker,
lovgiverne gjorde sig. Lensmændene måtte
sammen med de øvrige myndighedspersoner,
specielt præsterne, stå for skud, fordi de så
igennem fingre med den frie omflakken. Tid
ligere udsendte påbud holdes ikke i agt, sagde
lovgiverne. Endeligt henviste man til, at de
mange krøblinge og vanføre kunne og burde
underholdes i hospitaler eller i sognene. Myn
dighedernes opgave var først og fremmest at
kontrollere tilvandrendes pas og beviser, og
derpå enten at sætte dem i arbejde eller smide
dem ud af de respektive len. I koldingske re
ces af 1558 formuleredes myndighedernes
magtbeføjelser over løsgængerne således: »de,
som er karske og føre og kunne tåle at ar
bejde, dem skal ikke tilstedes at bede (om) al
misse, men skulle forvises til arbejde eller for
vises af byen, om de ikke arbejde ville, og om
de siden blive befundet at trygle eller bede, da
skulle de forvises af byen med en tilbørlig

38.
39.
40.
41.

straf. Og skal hver mand være frit for dem at
annamme og fange dem og holde dem til at
arbejde og trælle«42. Det er misligholdelse af
disse opgaver, der ifølge lovgiverne er sam
fundets egentlige fejl. Med andre ord: lovene
var gode nok, men ingen agtede dem. Det var
grupper eller enkeltpersoner, der bar skylden,
og set i denne sammenhæng er det forståeligt
at udviklingen efterhånden går mod at pla
cere ansvaret i et mere handlekraftigt, stats
ligt regi. Det uvillige, private initiativ blev et
irritationsmoment.
Derimod havde man som sagt ikke den op
fattelse, at løsgængerne udgjorde en egentlig
fare for samfundets orden. Deres indflydelse
på bønderne var til skade rent økonomisk,
men bragte f.eks. ikke disharmoni i forholdet
mellem bonde og herremand.
For at fa en dybere forståelse af ideologien
bag den kritik, der rejstes mod løsgængernes
vægring ved at arbejde, er det nødvendigt at
forstå den morallære, der fulgte i reformatio
nens kølvand, og som bl.a. kom frem i dati
dens mange moralske skrifter, digtning og
ordsprog, foruden naturligvis i Luthers egne
skrifter. Man må naturligvis gøre sig klart, at
dette materiale er frembragt af den del af be
folkningen, der kunne læse og skrive. De krav,
der stilles, formuleredes af dem, der mindst
ramtes, mens de mennesker, som lovene og
vedtægterne virkeligt berørte til gengæld ikke
havde en jordisk chance for at svare igen.
Hvad de har talt og tænkt er ikke bevaret, for
det fik aldrig skriftlig form og nåede således
hverken dengang eller nu frem til et lydhørt
publikum. Hvilke krav blev der så stillet?

Den gode samfundsborger
I »Til den kristelige Adel af tysk nation« fra
1520 har Luther således redegjort for de »dy
der«, en god samfundsborger bør udvise: »En
skomager, en smed, en bonde har hver sit

Samme sted I s. 592.
Samme sted II s. 582.
Samme sted II s. 497.
Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold 1551-1660, Kbh. 1885-(1968), 1639 s.
935.
42. Secher I s. 42f.
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håndværks embede og gerning, og de er alle
lig indviede præster og biskopper og skal hver
i sin gerning tjene de andre, så at de mange
slags arbejde alle gøres for menigheden til le
gemets og sjælens bedste, ligesom alle lege
mets lemmer tjener hverandre«43. For at alle
kan tjene det fælles bedste, skal enhver altså
arbejde indenfor sin stand; og der skal arbej
des hårdt, for derefter citerer han 1. mos. 3.
19: »I dit ansigts sved skal du spise dit
brød«44. Ikke mange citater er vel anvendt så
ofte som dette. Christiern Pedersen havde det
således med i et af sine skrifter i 1530-erne, og
Peder Laurenssøn brugte citatet i Malmøbogen i sin redegørelse for nyordningen af fattig
forsorgen i Malmø: »hvo som ikke vil arbejde,
han skal ikke heller æde (andres mad). Vi har
hørt og spurgt, at der er eller lever nogle
iblandt eder uskikkelige (strygende omkring
her og der) intet arbejdende, men de som så
danne er, bebuder vi og formaner in Christo
Iesu, at de arbejder i rolighed (uden råb og
bulder særdeles i deres selvdigtede guds tje
neste) og æde deres eget brød«45.
Når alt og alle har deres rette plads i sam
fundet, er det naturligvis forkert at protestere
mod sin skæbne, eller som det ofte hedder i
samtidens sprog - at blive »utålmodig«, og
prøve at tilkæmpe sig bedre livsbetingelser.
Derved måtte man jo nødvendigvis sætte sig
udenfor det kristne fællesskab og komme på
tværs af lovene; og endelig var det stik imod
al kristelig tankegang at ville tage begiven
hedernes forløb i sine egne hænder. Selvom
den kristne lider nød og modgang, skal denne
være tro mod sit kald og sit arbejde. Giver
man op, er man en dagdriver.
Peder Palladius har i visitatsbogen sam
menlignet bondens pligter overfor herreman
den med menneskets pligter overfor Gud; han
siger: »Du har en dødelig herremand til hus
bond, som du tjener og giver dit landgilde,
den bør du være hørig og lydig, efter det

43.
44.
45.
46.
47.
48.

fjerde bud, så fremt som Gud vil ikke straffe
dig på liv og sjæl. Sender han bud efter dig
med sin tjener og svend, en gang, anden gang
og tredie gang, at du skal komme til ham, og
du sidder og fortrykker dig, af ret uvillighed
og ulydighed, og agter ikke din husbond,
hvorfor han lader dig straffe på kvæg og da
lere, og dersom du gør ham meget fortræd,
kan han sætte dig af dit hus,«46. I 1587-recessen om, hvorledes der skal forholdes med bet
lere, er de lovlydige de, der »med lydig tålmo
dighed bliver på de steder, som de har faet
besked på, og der lade dem nøje med, hvad
godtfolk dem af medynk og barmhjertighed
for Guds skyld giver«47. Der er, som ventet,
ingen diskussion af lovens regler, tværtimod
forsøger man at gøre lovene realisable ved at
henvise til nogle vedtagne, moralske normer
som »tålmodighed« og »nøjsomhed«. Det vil
sige, at overholdelsen af visse moralske regler
er en nødvendig forudsætning for, at lovbe
stemte regler kan overholdes.
I en henvendelse i 1590 til lensmændene
gentages, at tiggerne ikke vil lade sig nøje
med, hvad de far, men at de tvinger og pres
ser folk til at give sig både penge og andre for
nødenheder, og hvor de ikke kan få det, over
falder de folk som hævn. De ulykkelige sociale
tilstande udgjorde således en fare for de tradi
tionelle dyders og sæders forfald, og man
kendte kun eet middel imod denne udvikling:
øget magtanvendelse fra myndighedernes
side kombineret med gentagne indprentnin
ger.
Gadehusmanden i Hans Christensen Sthenius’ moralske skuespil fra ca. 1570 »Kort
vending« er et godt eksempel på en, der ac
cepterer sin egen tilværelse:
»Gud være lovet og evig pris,
der straffer mig med sit faderlige ris!
Jeg ved han gør det for mit bedste,
at han vil min tålmodighed friste;«48

Martin Luthers Liv og Hovedværker, bind II, overs. af Vognsbøl, Kbh. 1911, s. 25.
Samme sted s. 72.
Peder Laurenssen: Malmøbogen, udg. af H. F. Rørdam, Kbh. 1868, folio 47.
Peder Palladius’ visitatsbog, udg. af Lis Jacobsen, Kbh. 1925, s. 40-41.
Secher II s. 498.
Hans Christensen Sthenius: Kortvending. Danske Samlinger, 1. bind, Kbh. 1865-1866, s. 227.
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Denne skolekomedie, opført ved Helsingør la
tinskole, er skrevet i opdragelsesøjemed.
Sthenius’ ærinde er at anskueliggøre nogle le
veregler, en af fornuften styret visdom: hov
mod og utålmodighed står for fald, mens de
gode og de fromme finder lykken.
Præsten Ove Kristensen har langt senere, i
1640, i et moralsk skrift »Officium Ghristianorum« beskrevet fattigdommen ikke blot
som en prøvelse men også som en straf. Det
skulle let kunne ses, om den enkeltes mod
gang skyldtes en faderligt prøvende eller en
vred Gud, for de ugudelige kan let kendes på,
at
»De og deres lige, når de bliver syge tager
deres synds straf med utålmodighed og
knurvorenhed«.49.
Atter er det begrebet »tålmodighed« og mod
stykket »knurvorenhed« altså opsætsighed,
der er behandlet. Ove Kristensen var en af
det 17. århundredes moralske skribenter for
hvem, det var vigtigt at slå reformationsti
dens tanker fast på en både lettilgængelig og
indiskutabel måde. Som en følge af denne
pligt til at være tilfreds med sin plads i sam
fundet, havde man også pligt til at være ret
sindig overfor myndighederne og iøvrigt ære
og elske dem »idet de mener dem vel, tror og
tænker, at deres ordning og stat er Guds egen
forordning«50.
Hvilke egenskaber krævedes der da mere
specifikt af den gode samfundsborger? Præ
sten Mads Prom har i sine notater i kirkebo
gen fra Sørbymagle fra midten af 1600-tallet
angivet nogle positive karakteristika af de af
døde. En var »skikkelig og gudfrygtig«, en an
den levede roligt og stille med godt rygte i kir
ken og udenfor. Andre var flittige og duelige,
sagtmodige og tugtige, arbejdsomme, stille og

skikkelige, fromme og lydige, men den ros,
der hyppigst gives er for flid, og nogle af nøg
leordene blandt tidens begreber var da også:

Flid og dovenskab
Mens man i middelalderen hævdede, at ar
bejde ikke var det vigtigste i livet, men blot
var nødvendigt for at den enkelte og sam
fundet ikke skulle gå til grunde31, bliver fliden
nu noget i sig selv værdifuldt52. Fra nu af ind
skærpede man arbejdsomhed og glæde ved
arbejdet og frem for alt arbejdet som middel
mod synd og lediggang. Et af Luthers mange
angreb på katolicismen gik på, at hvor man
før indsnævrede de egentlige gode gerninger
til bøn, faste og almissegivning, så hævder
han, at gode gerninger er også at arbejde ved
et håndværk, at gå, stå, spise, drikke og gøre
alle slags gerninger til livets opretholdelse el
ler almen nytte33. Peder Laurenssøn, en af re
formatorerne fra Malmø, anbefalede enhver
at arbejde ikke blot af snæver egeninteresse
men også for bedre at kunne hjælpe andre:
»Du skal ikke tigge af andre, men din hånd
skal være opladet til at give til dem, som
rettelige nødtørftige er, som S. Poul siger,
hver skal arbejde, og gøre med sine hænder
det, som er godt, så at han skal have at give
til den som rettelig har nød og trang.«
og videre taler han om glæden ved at tjene til
det, man har behov for:
»... thi hvad jeg har behov for, og det som
var med mig, det har disse mine hænder gi
vet mig og med deres arbejde bragt mig
... det er bedre og saligere at give end at
tigge eller tage ...«54.

49 Ove Kristensen: Officium Christianorum, Kbh. 1640, kap. X X II.
50. Samme st. kap. V.
51. G. Rusche og O. Kirchheimer: Sozialstruktur und Strafvollzug, Studien zur Gesellschaftstheorie, Köln
1974, s. 54.
52. Wolmer Clemmensen: De religiøse systemers indflydelse på de erhvervsetiske princippers udvikling i
Danmark, Kbh. 1940,s. 38.
53. Martin Luther s. 124.
54. Peder Laurenssen folio 47.

254

Løsgængere og ørkesløse fo lk

Johannes Matthesius, en tysk reformator, var
en af de mange, der, da den første reforma
tionsglød havde lagt sig, forsøgte at sætte de
nyvundne ideer ind i systemer, læresætninger
og dogmer. I sin »Oeconomia«, der udkom
på dansk i 1569, har han blandt meget andet
nyttigt anbefalet, at »formedelst arbejde og
flid hver mand det snarest i verden udrette
kan«, mens det modsatte
»Længe sove, ej tidligt opstå
om dagen ledig spadsere gå
og løbe på gaden om nattetide
skal nøde dig til af byen at vige«.55
Tidligere nævnte Ove Kristensen supplerede
1640:
»Somme er også dovne, lade og uforsigtige,
at de gider ingen umage tage sig til med
husbestillingen, agter og anser ikke hvad
der skal bestilles i mark og by, ude eller
inde, lader alting passe sig selv, når blot de
kan æde og drikke, svire og sove, ja de tager
sig rolighed og gode dage,«56
I samme ånd fortsætter herremanden Claus
Porss:
»Derfor er der så mange stakler til for de
tjener ilde: så straffer Gud dem med ar
mod, så de kun er trængde stakler al deres
tid«11.
Den, der ramtes af fattigdommen, kunne i
overensstemmelse med ovenstående ransage
sig selv, om ikke det var dovenskab, der
havde ført til denne ulykke:
»Om du er blevet forarmet og fattig, så du
ikke har det du kan hjælpe dig med, da agt
og betænkt, om du ikke selv har forvoldet

det med din synd, forseelse eller forsøm
melse«56.
Dette var den uhæderlige fattigdom: den selv
forskyldte straf. Men som Peder Syv siger i et
af sine ordsprog: »Ærlig fattigdom er bedre
en ond rigdom«57.
Samfundet havde ikke råd til ørkesløse og
dagdrivere, og når man i litteraturen finder et
eksempel på en omvendt synder, er det skil
dret med en klar, opbyggelig hensigt. En tig
gerdreng i skuespillet »Kortvending« tog så
ledes på en meget kontant måde afstand fra
sin blinde ledsagerskes håndtering, der bl.a.
bestod af tiggeri, idet han smed hende i van
det58. Drengen står her fuldt og helt på sam
fundets side og udtrykker dets dom over
hende og hendes slags.
I lovene er det også en fast hypotese, at der
er tale om et frit valg, om man vil eller ikke vil
arbejde, hvilket jo naturligvis også er en for
udsætning for den moralske fordømmelse.
Når man ikke havde den rette vindskibelige
indstilling, måtte man acceptere at leve fattig
og forstødt. Luther beskrev det udmærket i
»Til den kristelige Adel af tysk nation«:
»Den der vil være fattig, skal ikke være rig
men vil han være rig, så lad ham lægge sin
hånd på ploven og søge at blive det afjor
den«!59.
En, der med glæde ville påtage sig det hårde
slid frem for det »behagelige« driverliv, mø
der vi også i »Kortvending« i skikkelse af en
landarbejder. Han siger bl.a.:
»Hvor gerne ville jeg tærske og muge
og for vor føde stort arbejde bruge,
kunne jeg ellers et arbejde fa.«60
De personer, der har forfatterens, Hans Chri-

55. Johannes Matthesius: Oeconomia eller Undervisning, hvorledis en Husfader skal skicke sig, Kbh.
1569.
56. Ove Kristensen kap. X III.
57. Peder Syv: Peder Syvs danske Ordsprog, ved Aage Hansen, Kbh. 1944, s. 62.
58. Hans Christensen Sthenius: Kortvending, Danske Samlinger, 1. bind, Kbh. 1865-1866, s. 219f.
59. Martin Luthers. 87.
60. Hans Christensen Sthenius s. 227.
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stensen Sthenius’, sympati, er de, der lader
sig nøje, er villige til at forbedre sig i retning
af samfundets idealer om flid og gudsfrygtighed og som selv i den hårdeste modgang ikke
taber troen på Gud og dennes vise forsyn. I
digterens idealverden vendte ulykken sig jo tit
til lykke, men virkeligheden så anderledes ud.
Når en falstersk kvinde, Johanne Povlsdatter,
henimod midten af det 17. årh. angav sin
mand for tyveri for ikke at blive hans med
skyldige, bragte hendes ærlighed hende ikke
en bedre tilværelse, snarere tværtimod, for
hun måtte fra nu af gå omkring at tigge61.
Med denne dobbelthed i opfattelsen af rig
dom og fattigdom, stikker selvmodsigelsen i
datidens fattigsyn på en karakteristisk måde
hovedet frem. På den ene side er det uværdigt
og ydmygende at være fattig og forbundet
med personlig skyldfølelse; på den anden side
er det samtidigt fuldt hæderligt, hvis man bø
jer hovedet og er tålmodig overfor sin mod
gang og i det hele taget ikke mister troen på
Guds vise forsyn.
Lige så paradoksal som fattigdomsopfattel
sen, står opfattelsen af, hvorledes man skal
opføre sig mod sin næste; lad os derfor se på
den kristnes

Pligter mod Næsten
I kirkebøgerne fra Sørbymagle og Kirkerup
nævnes i et enkelt tilfælde een, der udmær
kede sig ved at være from mod fattige62. Dette
var en dyd, som man både før og efter refor
mationen lagde vægt på, men begrebet gav
mildhed er dog ikke helt entydigt. Luther an
befalede i det tidligere nævnte skrift fra 1520,
at alle skulle sikre sig imod fattigdommen i
tide. Han opfordrede til mådehold og til ikke
at overdrive gavmildheden63. På den ene side
forklarer han ud fra det 7. bud (du skal ikke
stjæle), at dette bud indeholder en god ger

ning, der hedder gavmildhed64, men på den
anden side advarer han mod at tro, at fattig
dommen er noget, der er udenfor ens eget
hjem63.
For reformationstidens teologer var forhol
det til de fattige vigtigt både af hensyn til de
fattige selv og af hensyn til de givendes guds
forhold. Man kan mærke på Peder Palladius,
at det var et kapitel, der lå ham stærkt på
sinde. Han siger bl.a. i visitatsbogen:
»Så tydeligt som du ser deres blok (fattig
blokken), der indenfor kirkedøren, da
tænk på, at her er fattige folk i sognet som
har behov for din almisse, fattige husarme,
fattige landarbejdere og kvinder, som
hverken har at bide eller at brænde: fattige
syge mennesker, værkbrudne, gamle ud
levede folk, hvor arme og ben ikke vil stå
med dem, ryggen værker på dem ...« og
videre »Gud forlade eder og den hellige
ånd om I har forsømt dette og er det ikke
da et under, om I bliver til stakler for
armede og usle, fordi I ikke bekymrer jer
mere om de fattige, når I kommer til eders
sognekirke«, »spørges det nogen tid her i
sognet, at nogen fryser eller sulter ihjel her
hos eder af de fattige og husmænd, da er
det et vist tegn på, at Gud vil forbande og
fordømme eder allesammen«65.
I »Karrig-Nidding«, atter en skolekomedie
fra Ghr. IV ’s tid, lader forfatteren, præsten
Hieronijmus Justesen Ranch (1539-1607), ti
telpersonen fa en velfortjent skæbne på grund
af overdreven nærighed - helt i Palladius’
ånd. For at undgå udgifter havde han for
klædt sig som tigger og var derpå draget fra
sit hjem efter forsvarligt at have låst sine ki
ster. I stedet for at blive rigere mistede han
dog alt, hvad han ejede, for da han vendte til
bage, fandt han både sit hus og sin kone over
taget af en anden - mere gavmild - person,

61. Holger Hjelholt: Menneskeskæbner i de falsterske tingbøger. Lolland-Falsters hist. samf.’s Årbog,
bind XIX, 1931, s. 16.
62. Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup Kirkebøger 1646-1731, udg. af O. Høyrup, Kbh. 1963, nr. 73.
63. Martin Luther s. 112.
64. Samme sted s. 225.
65. Peder Palladius s. 73, 74 og 76.
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ironisk nok en forbivandrende tigger. KarrigNidding måtte fortsætte sin tiggergang66.
Modsigelsen i fattigdomsopfattelsen kom
mer således atter og atter frem. Man skal på
den ene side give til de fattige ud fra den be
tragtning, at det kan ramme enhver, og at
gavmildhed er en dyd. På den anden side skal
man ikke overdrive, for hvis fattigdommen er
Guds retfærdige straf, er det ikke rigtigt, at
den skyldige far sit underhold uden at røre en
finger, og endelig skal man ikke bringe sig
selv i forarmelse på grund af overdreven gav
mildhed. Som Peder Syv så rammende siger:
»Giv den arme, at han æder med dig, og du ej
med ham. Giv een, at du og kan give en an
den«67. Det er her atter den lutherske tanke,
at man skal give men med måde. Det er klart,
at ud af denne fremhævelse af arbejdet som
den eneste retfærdiggørelse for at eksistere og
fattigdommen som værende én af Guds må
der at straffe på, kombineret med hævdelsen
af mildhed mod de rette fattige, måtte vokse
en modsætning, der fik betydning helt ned i
den daglige praksis. Tillige tjente denne indi
vidualisering af de sociale problemer til at
vende bitterhed og utilfredshed indad i stedet
for udad mod samfundet, og til at gøre dem,
der i forvejen var ofre for samfundets organi
sering, til syndebukke.
Den person, der i dette kapitel næsten ene
rådende har ført ordet, er præsten, og hvad
enten han hørte til tidens førende teologer el
ler blot var en jævn landsbypræst, har han
haft stor betydning for almuens bevidsthed og
meningsdannelse. Det næste kapitel skal der
for dreje sig om denne centrale skikkelse.

Præsten
Ligesom det hyppigst var præster, der for
fattede de moralske skrifter, var det præster

der var bindeled til almuen og dermed for
midler af morallæren. Præsten havde desuden
en lang række administrative opgaver. Lad os
se på nogle af de funktioner, der har betyd
ning for vort emne. Foruden pligterne som til
synsførende indenfor fattigvæsenet stod han
for uddeling af pas og bevis til dem, der rejste
fra sognet. Han skulle dokumentere, at de
havde opsagt deres stilling på lovlig vis og re
degøre for deres ægteskabelige stilling. Om
vendt skulle han kontrollere, at tilvandrende
havde samme godkendelse hjemmefra. Løs
gængere havde han pligt til at sende til lens
manden.
Præsternes betydning lå naturligvis også i,
at de skulle forkynde evangeliet og forvalte
sakramenterne. De skulle prædike og for
kynde Guds ord til fremme af en kristen me
nighed og vel at mærke en menighed, der i
højere grad end tidligere blev oplært i at forstå
den lutherske tro. F.eks. lagde man vægt på,
at præsten ikke i sin prædiken blot læste op af
en bog, men talte jævnt og med sine egne
ord68.
Præsten var så ubetinget den myndigheds
person, der kendte bøndernes tilværelse og
vilkår bedst. I sin egenskab af embedsmand
og landbruger indtog han en vigtig dobbelt
stilling. Som følge af sin stilling havde han
visse fortrin frem for sine sognebørn. Gården
var normalt overladt ham kvit og frit. I de fle
ste præstegårde har der vel været jævn vel
stand, selvom man også hører om forfaldne
præstegårdsbygninger69.
Derudover havde han visse faste indtægter
i form af offer på de 3 højtider og tiende af
korn og kvæg. Under provstevisitatsen skulle
provsten bl.a. forhøre sig om, hvorvidt præ
sten havde nok til sit underhold, og om alt
blev ydet ham godvilligt, for sognefolket
skulle »give sin sognepræst underhold og vise
ham hæder og ære af et godt hjerte«70. Man

66. P.B. Jacobsen: Om skuespil og Skuespil-Forfattere i Danmark i det 16de Aarhundrede. Historisk Tids
skrift, 1. rk. bind 5, Kbh. 1844, s. 520.
67. Peder Syv s. 27.
68. H.G.A. Jørgensen: Sognepræst og Præstegaard. Dansk Præstegaardsliv gennem 1000 Aar, Kbh. 1937,
s. 125.
69. Samme sted s. 150.
70. Samme sted s. 116.
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hører dog bestandigt præster klage over util
strækkeligt underhold. I 1568 fritoges lands
bypræster på Fyn for bys tynge71.
Socialt rangerede han højere end resten af
landsbyen, dels havde han beføjelser til at
overvåge livet i landsbyen, dels havde han via
sin uddannelse lært at læse og skrive. Kvalite
ten af hans faglige kunnen varierede dog me
get, idet der først efter 1569 krævedes forud
gående universitetsstudium for at blive præst.
Mange gik direkte fra latinskolen ind i et præ
stekald. I det 17. årh. fik biskoppen hyppigt
befaling til at overvåge præstevalget. Han så
som oftest på lærdom og teologisk embedsek
samen, og samtidigt gjordes det til pligt for at
opnå et præstekald at have studeret ved uni
versitetet. At være præst i denne periode ville
sige at have en i højere grad »dannet«, en
»lærd« baggrund. Det var således ikke en
hvilken som helst sognepræst, der forfattede
moralske skrifter i sin fritid.
For at et sogn overhovedet kunne fa en
præst, skulle dets økonomi være nogenlunde
god. D. 13. maj 1562 fastslås det f.eks. om et
bestemt sogn, at det er tilstrækkeligt formu
ende til at underholde en præst72.
Principielt havde bønderne ret til at vælge
deres præst, men reelt spillede mange andre
faktorer ind på valget. Når tiende og offer
skulle erlægges kunne et evt. modsætningsfor
hold derfor af og til dukke op til overfladen
ved at betalingen blev trukket i langdrag eller
ved at de leverede naturalier var af dårlig
kvalitet.
Præsten havde imidlertid af to årsager fæl
les interesse med bønderne. Præstegårdsjor
den skulle jo dyrkes som al anden agerjord.
Mads Prom havde således sin kapellan bo
ende i præstegården, hvor han tog sig af dyrk
ningen73. Den berømte præst Peder Syv var
kendt for selv at være en dygtig landmand, og
der synes i det hele taget at have været »fare«

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

for, at præsten skulle blive mere bonde end
præst74. Præsten kunne altså mærke på sin
krop, om det var gode eller slette tider. Ende
lig afhang hans eksistens også af sognebørne
nes økonomiske formåen på grund af de oven
nævnte ydelser.
Selvom præsten på visse punkter levede i
økonomisk større tryghed end størstedelen af
bønderne, tyder mange supplikationer på, at
nogle præster langt fra var velhavende.
Præstens personlige position i lokalsamfun
det var bestemt af hans forhold til adelen og
til bønderne. Som regel var forholdet mellem
sognets adel og præst upåklageligt, men også
forholdet mellem bønder og præst synes nor
malt at have været godt. Ved bispevisitatserne fik præsten som oftest et godt skudsmål.
Præstens rolle som formidler kom til udtryk
dels via gudstjenesten og prædiken og dels via
praksis i dagligdagen. Hvordan det stod til
med prædiken varierede vel meget. Iflg. »For
ordning om Kirckens Embede« af 1629 kunne
det åbenbart knibe for nogle præster at be
grænse deres taletid75. Fra en bispevisitats i
det 16. årh. nævnes, at mange præster var
tørre, kedelige, ikke videre lærde, med større
sang- end taleegenskaber o.s.v., men som hel
hed var bispen dog tilfreds76. Bispens tilstede
værelse har dog nok faet en og anden til at
stramme sig op. En lollandsk provst klagede i
1583 over, at der overalt hos fattigforstan
derne såvel som hos præster fandtes stor for
sømmelighed med de fattiges sag. De fattiges
tavle blev f.eks. kun ombåret på de tre store
højtidsdage77. Samtidigt findes en del anker i
lovene over forsømmelser ved prædiken og
gudstjeneste. Men hvad der er vigtigst er vel,
at man også i samtiden tog præstens pædago
giske rolle meget alvorligt. Under provstevisitatsen skulle præstens evne til at give katekis
musundervisning jævnt og forståeligt prøves.
Det pædagogiske aspekt hører reformations-

Danske Kirkelove 1536-1683, ved H. Rørdam, bind II, Kbh. 1883-89 s. 116f.
Samme sted s. 63f.
Levnedsløb s. 9.
H.G.A. Jørgensen s. 218 + 224.
Danske Kirkelove bind III, s. 161.
Jacob Madsen: Den fynske Biskop Jacob Madsens visitatsbog, ved A. R. Idum, Odense 1929.
M. H. Nielsen: Fattigplejen i Danmark 1536-1708, Årbog for dansk Kultur Historie 1897, s. 85.
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tiden til, senere, under inspiration af bl.a.
Niels Hemmingsen, ændredes mangen en
prædiken til lærd pindehuggeri, fjernt fra al
muens erfarings- og forståelsesniveau, men
det krævedes stadig, at præsten selv forfattede
og holdt sin prædiken og ikke blot læste op af
en bog. De pædagogiske og formidlende krav
til præstens formåen forblev således skær
pede. Man opfordrede præsterne til at an
skaffe sig bøger til selvstudium78.
Præsternes holdning til omvandrende tig
gere var præget af andet end deres kristne tro.
De havde selv erfaringer med »ubudne gæ
ster«, og de kendte sognefolkenes holdning,
erfaring og økonomi. Oldermand og præst
var de to personer, der oftest blev besøgt af
løsgængerne. Hyppigt berettes om syge, der
har fået husrum her. Specielt præsten er givet
opfattet som een, der ikke kunne nægte at yde
husly. En fynsk præst fik således en aften be
søg af en kvinde, og han fortæller: »hun kom
frem med et nyfødt drengebarn, som hun ny
ligt havde født i urtegårdsmandens have ... og
som de kastede hende på en vogn, som førte
hende her til Vindinge med sit barn, og ingen
ville indtage hende, kom hun hid til mig og
klagede sin nød, begærede, at jeg ville døbe
hendes barn, som hun troede ikke til livet; jeg
miskundte mig over hende, tog hende ind og
lod hende ligge et sted i huset, døbte hendes
søn ... dette var om aftenen, straks solen var
nedgangen; om morgenen derefter, lidt før so
len stod op, fødte hun endnu et barn«79. En
anden præst oplyser, at hans gård dagligt be
søgtes af 18-19 tiggere. Dette var ganske vist i
det 18. årh.80. Muligvis ud fra samme erfaring
skrev en anden præst, Oluf Lundt, i 1691:
»Jeg tror ikke, at der ved noget ryttersolda
ters eller bådsmænds levnet går så meget
synd og ondskab i svang, som ved det for
bandede tigger-uvæsen, hvor der begås mord,

hor, blodskam, synd imod naturen, Kristi nå
des foragt, fylderi og alt det onde, der er til«81.
Trods alt modtog både præst og bønder
urette tiggere, og det var naturligvis ikke for
at fa fordel deraf, som 1587-forordningen
mente; det var snarere i de tilfælde, hvor
medlidenheden var større end frygten. I visse
situationer var behovet for hjælp så iøjnefal
dende, at spørgsmålet om rette eller urette
fattige slet ikke kom på tale. Til tider var det
vanskeligt eller umuligt for en almindelig
bonde at kontrollere, om en tigger tilhørte
den ene eller anden kategori. Således indtog
et gammelt ægtepar en kvinde for et par ugers
tid, idet hun fortalte, at hun søgte efter sin
søn og viste et dokument, der skulle bevise, at
hun havde ret til at drage således omkring.
Men ingen kunne læse det. Først efter 3
mdr.’s tid slap de af med hende igen82. Før
nævnte Oluf Lundt hørte til de præster, der
aktivt prøvede at bekæmpe tiggerne. Han op
søgte dem, belærte dem og forsøgte at sende
dem til forbedring i København. En dag gik
han selv i spidsen, da der skulle jages tiggere
af byen.
Præsten var den eneste reelle bevidstheds
formidler i landsbysamfundet og stort set
også i købstæderne, derfor kunne han have
gode muligheder for at videregive den rette
opfattelse, og med befolkningens indgroede
frygt for alt udefra kommende, skulle lovens
og kirkens negative holdning overfor løsgæn
geri kunne falde i god jord. Men her stødte
man på den vanskelighed, at der for det første
var tradition for, at man gav almisse ikke blot
ud fra en nøgtern betragtning men også udfra
mere menneskelige følelser. Løsgængerne var
nemlig ikke blot en homogen flok snyltere og
bedragere. De optrådte individuelt i situatio
ner, hvor bøndernes medlidenhed fik bugt
med den frygt, mistro og foragt, de evt. også

78. H.G.A. Jørgensen s. 123.
79. Gustav Bang s. 36.
80. Hugo Matthiessen: Af Randers Tingbøger. Samlinger til jydsk Historie og Topografi, 4. rk., I, 1913, s.
523.
81. G. & A. Larsen: Magister Oluf Lundts optegnelser: Væggerløse kirkebog. Lolland-Falsters årbog, XL,
III. rk., bind I, 1952, s. 358.
82. Axel Steensberg: Dagligliv i Danmark i det syttende og attende århundrede 1620-1720, Kbh. 1969, s.
276.
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følte. For det andet så de dagligt præsten
handle ganske som de selv, styret af de
samme grunde, og for det tredie holdt menig
mand ofte med den lovløse mod myndighe
derne, hvad enten det var misdæderen mod
bødlen eller tiggeren mod stodderfogden83.

Afslutning
Før reformationen lå vejen som tigger åben
for enhver. Sammen med tiggermunke og
spedalske søgte en række andre med forskellig
baggrund deres udkomme ved at bede om al
misser og mødte ikke andre restriktioner end
lejlighedsvise udtryk for befolkningens gry
ende irritation. Det meget tiggeri var efter al
sandsynlighed en plage. Efter reformationen
forsøgtes tiggeriet derfor sat i system. Tigger
munkene forsvandt jo som følge af kirkeæn
dringen, og resten af tiggerne opdel tes i 2
grupper med skelnen mellem de, der kunne
arbejde, og de der ikke kunne. For de sidste
udvikledes efterhånden en organiseret fattig
forsorg bestående af hospitaler, som især ind
tog de ældre og formuende, og ellers af til
deling af tiggertegn. Dette tegn var den syn
lige tilladelse til at tigge oftest indenfor et
sogns eller herreds grænser. Tegnet kunne ef
ter behov uddeles for livstid eller for en kor
tere periode og skulle leveres tilbage, når bru
gen ophørte. Ydelserne var helt frivillige, og
de tiggende opfordredes til at lade sig nøje
med, hvad de kunne få.
For alle arbejdsføre var det derimod ulov
ligt at tigge. De gjorde det naturligvis allige
vel men var dermed reelt på ulovlig løbebane
og kunne straffes - som regel ved udsmidning
af sognet. En lovlig tigger der søgte udenfor
sit tildelte område, mistede ligledes retten til
underhold. Vejen fra at være lovlig fattig til at
være retsløs og forfulgt var således kort.
Den organiserede fattigforsorg, som ud
sprang af reformationen, ændredes ikke væ
sentligt før nyordningen i 1708. Derimod kom
behandlingen af de ulovlige tiggere - eller løs
gængerne som de bør kaldes - til at afspejle

samfundsudviklingen både på det økonomi
ske, det retslige og det filosofiske plan.
Morallæren indeholdt dogmer om, hvor
ledes hver enkelt borger burde te sig, for at
hele samfundsmaskineriet kunne fungere.
Centralt står begreber som »arbejdsomhed«
og »flid« på den ene side og »dovenskab« og
»løsagtighed« på den anden. Man indpode
des skyldfølelse over at være fattig og motiva
tion til at sikre sig og sine økonomisk. Util
fredshed og bitterhed forsøgtes vendt indad
imod den enkelte, f.eks. kunne fattigdom ved
nærmere ransagelse måske være straffen for et
syndigt levnet. Hvad man møder af mod
gang, skal man tage med tålmodighed og
sagtmodighed - de tyske bondeoprør var sta
dig i frisk erindring.
Hvad kunne samfundet så stille op med
løsgængerne udover at fordømme dem?
Kongen havde i denne periode et større an
tal anlægsarbejder i gang på slotte og fæst
ninger. Hertil prøvede han på traditionel vis
at skaffe bønderkarle som arbejdskraft. Men
da disse udskrivninger tit faldt sammen med
landbrugets store arbejdsopgaver, og da bøn
derne i forvejen var tynget af mange ekstra
ydelser, forsøgte de så vidt muligt at betale
sig fra det. Kongen stod således med et stykke
arbejde, der skulle udføres, samt en sum
penge - men manglede arbejdskraft.
Det blev derfor påbudt at indfange unge,
føre karle blandt løsgængerne til dette arbejde
eller til arbejde på Bremerholm. Det blev så
ledes efterhånden straffen for løsgængeri. For
kvinder og børn måtte der imidlertid findes
på andre foranstaltninger.
Indenfor retsvæsenet havde man især i
England og Holland gjort sig nogle tanker om
straffesystemet nærmere bestemt om det ri
melige i at straffe børn og unge lige så hårdt
som de ældre og mere forhærdede. Man
havde ideer om, at unge burde have mulighed
for oplæring og forbedring, og at deres løs
gængeri og kriminalitet kunne stamme fra
mangel på arbejde og uddannelse. Med bl.a.
dette mål for øje spredtes idéen om arbejdshuse sig, og i 1605 åbnedes i København Chr.

83. Hugo Matthiessen: Stodderkongen. Fra Arkiv og Museum, bind V, 1912, s. 283.
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IV’s tugt- og børnehus, hvor kvinderne blev
sat til at spinde, og børnene oplærtes i for
skellige håndværk.
Man havde ikke held med at få bekæmpet
tiggeriet. En af årsagerne var manglen på en
udøvende magt til at sikre en konsekvent og
ensartet behandling af løsgængerne. En an
den var, at man ikke forstod de sociale, øko
nomiske og retslige forhold, der forårsagede
løsgængeriet. Endeligt er det vist, at for både
præst og befolkning var gammel sædvane,
medlidenhed og vel af og til også frygt mere
bestemmende for behandlingen af løsgæn
gerne end lovens og kirkens påbud.
Men betød præstens ord da ingenting? Gav
den holdningsbearbejdning, der må have fun
det sted da ikke noget resultat? Jo utvivlsomt.
Nutidens syn på lediggang og arbejdsløshed
er tydeligt nok udsprunget af reformations
tidens holdning. Arbejde giver værdi til den,
der har det, og omvendt sænker arbejdsløs-

hed selvværdsfølelsen. Pligten til arbejde er
dog forbeholdt de, der ikke har råd til andet.
Ifølge ordsproget er lediggang da også roden
til alt ondt; og så er vi tilbage ved ordspro
gene. På en kort, klar og letfattelig måde giver
de retningslinier for vort livssyn og vor tænke
måde, og har dermed givet deres bidrag til, at
det 16. - 17. årh.’s tanker om dyder og pligter
for velfungerende samfundsborgere stadig le
ver endnu 400 år efter.
I 1708 udkom de 2 forordninger omhand
lende betlere i København og provinsen, og
dette år blev på flere måder skæringsår for de
rette tiggere. For de urette derimod foretog
man sig ikke nogen nye foranstaltninger, men
nøjedes med endnu engang at påbyde, at tig
geri var strengt forbudt. Først længere henne
i det 18. årh. beskæftigede man sig med sam
menhængen mellem arbejdsløshed og tig-

84. Bente Dahl Hansen: Betler eller almisselem, Landbohistorisk Selskab 1984.
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Besættelsen og befrielsen 40 år efter
Befrielsesj ubilæets publikationer
Af Peter Bondesen
Markeringen af 40-året for Danmarks befriel
se d. 5. maj 1945 har som venteligt fremkaldt
en lang række publikationer. I lighed med,
hvad der skete ved 25-året for denne begiven
hed, har organisationer og institutioner ladet
udarbejde undersøgelser og beskrivelser af
netop de dele af besættelsestidens historie,
der havde berøring med deres område. Da
der tegner sig nogle tendenser i denne nye be
sættelsestidslitteratur og da adskillige af pub
likationerne især p.g.a. deres beskedne om
fang næppe ville være blevet anmeldt enkelt
vis, er det blevet anset for at være mest hen
sigtsmæssigt at samle anmeldelserne i en arti
kel.
Tematisk har en række veldefinerede emner
ligget fast for besættelsestidens historieskriv
ning tilbage til tiden lige efter befrielsen. Be
skrivelserne har især i den lokalhistoriske lit
teratur i høj grad kredset om det illegale ar
bejde i snæver forstand således sabotager, vå
bennedkastninger og bladvirksomhed. Be
skrivelserne har været knyttet snævert
sammen med de personer, der med livet som
indsats deltog i illegal virksomhed, og især de
personer, der betalte så dyrt for deres engage
ment.
I den nye besættelsestidslitteratur kan der
iagttages en stigende interesse for at udvide
de temaer, der tilsammen udgør besættelses
tidshistorien. Tydeligst viser denne bestræ
belse sig, når det gælder dagliglivshistorien.
Denne nyvakte interesse har vistnok sam
menhæng med 70-ernes debat om ressour
ceknaphed, og en tidligere mangelsituation
kunne bruges som en illustrerende parallel.
Et andet nyt tema er den mere sociologiske

opfattelse af de illegales situation. Fra skøn
litteraturen kendes talrige eksempler på de
personlige omkostninger, som den enkelte
havde p.g.a. sin illegalitet. Man er begyndt at
gå ned på modstandsgruppeniveau og dér un
dersøge, hvordan den enkeltes forhold til om
verdenen forandredes, når man blev illegal.
Sammenlignet med tidligere behandlinger af
perioden kan der iagttages en mere neutral,
afheroriseret vurdering af de illegale. I
Grenå-bogen, altså en publikation udarbejdet
og udgivet af tidligere modstandsfolk, hedder
det således i forordet: »Der er ikke tilstræbt
nogen heltedyrkelse, men en nøjagtig beskri
velse af kendsgerningerne«. Den mere rea
listiske beskrivelse kan også ses, når besættel
sesmagten behandles. Endelig er interessen
for perioden også blevet udvidet til at gælde
årene før og efter krigen. Især har retsopgør
og flygtninge markeret sig i litteraturen.
Disse forskydninger afspejler sig også i et
ændret billedvalg i publikationerne. Tidligere
var illustrationerne næsten udelukkende præ
get af gengivelser af voldsomme begivenheder
f.eks. sabotager, og portrættet af den faldne
frihedskæmper var en selvfølgelig bestanddel.
I de nyere publikationer er billeder af dagliglivsforhold, modstandsfolk i aktion efter d. 5.
maj, værnemagtssoldater og tyske anlæg gle
det ind i stedet for portrætterne.
Det er karakteristisk for de fleste af de pub
likationer, der skal omtales i det følgende, at
de er blevet til under tidspres. Regeringens
opfordring til at markere 40-året fremkom i
efteråret 1984, og en publikation med et
bredt, lødigt indhold og udstyr skal utvivl
somt have en længere tilblivelsestid end det

Peter Bondesen, f. 1946, cand.mag., arkivar ved Randers lokalhistoriske arkiv, fmd. for Randers Amts hi
storiske Samfund og lokalhistorisk konsulent for SLF-Vest.
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ca. halve år, der kunne blive tale om. I flere
tilfælde var publikationerne da også på vej
uden direkte sammenhæng med denne opfor
dring, men andre steder måtte man enten ile
med indsamling og sammenskrivning eller
måske finde ældre, bearbejdede tekster frem
til lejligheden.
I den følgende oversigt har det ikke været
muligt at inddrage alle jubilæumsårets publi
kationer. Det har ikke været overkommeligt
at skaffe samtlige udgivelser til anmeldelse,
og flere bøger er endnu ikke udkommet. Intet
tyder dog på, at hovedindtrykket af de genrer,
der aftegner sig i de gennemgåede publikatio
ner, væsentligt ville ændres, hvis man f.eks.
ventede et halvt år med en opgørelse.
Groft taget kan man inddele materialet i
tre niveauer: Den egentlige undersøgelse, der be
handler sit emne med en original kildebe
handling og som placerer temaet årsagsfor
klaret i den nationale og måske internationale
sammenhæng. Fremstillinger, der væsentligst
bygger på tidligere beskrivelser og lettilgæn
gelige kilder. Fremstillingerne beskriver ofte
sit emne i den bredere sammenhæng. Endelig
er der den episodiske fremstilling, der med ud
gangspunkt i en enkelt deltager eller en min
dre gruppes erindringer fortæller en eller flere
ofte helt løsrevne episoder. Det forekommer
mig, at den episodiske fremstilling kvantita
tivt træder tydeligere frem i besættelsestids
litteraturen sammenlignet med den øvrige lo
kalhistoriske litteratur.

Hjælpemidler
Det kgl. Bibliotek har produceret en nyttig
bibliografi omhandlende historieskrivningen
om modstandsbevægelsen 1945-84. En god
indholdsfortegnelse gør det let at finde frem
til det man søger. Problemet med benyttelsen
ligger i, at man principielt har undgået bi
placeringer. Det har især ramt titlerne under
»modstanden i de enkelte lokaliteter«, hvor
man fortrinsvis har placeret dem under sag
ligt emne. Det betyder f.eks., at man alene
finder litteraturen om Hvidstengruppen un
der »våbennedkastninger« og ikke under
»Jylland«. Med det overskuelige antal ind-

førsler burde dette problem dog kunne løses,
når man arbejder lidt med bogen.
Bibliotekscentralen har benyttet lejlighe
den til at udskifte førstebibliotekar Alf. Tidjes
bogliste, der første gang udkom i 1961, med
Claus Brylds oversigt over periodens historie
skrivning. Tematikken er moderniseret f.eks.
med litteratur om retsopgøret. Den lokalhi
storiske litteratur er imidlertid udgået, og det
må bestemt anbefales, at denne genre med
tages i næste udgave. Dette ikke mindst fordi
der, som det vil fremgå, er udkommet så me
gen ny litteratur om netop det emne.

Undersøgelser
Med det forholdsvis korte varsel, der var fra
opfordringen udgik til jubilæumsdagen, kan
det ikke undre, at der kun er udkommet få
egentlige undersøgelser. Udgivelserne repræ
senterer da også studier, der enten alligevel
var udkommet, eller som blev fundet frem til
lejligheden.
En løfterig bog er den unge amatørhistori
ker Lars Peter Sørensens »Distrikt 14«. Her
fremlægges en beskrivelse og vurdering af vå
bennedkastningerne i Distrikt Silkeborg fra
28.9.1944 til 23.4.1945. De enkelte modtage
grupper beskrives fra etablering til opløsning.
Forfatteren viser, hvordan interne spændin
ger mellem modtagegrupperne (Toldstrup
folk) og byledelse (Bennikes folk) lokalt
kunne give sig udtryk. Bogen er fint proble
matiseret både om gruppernes vel gennem
førte aktioner men i lige så høj grad om fia
skoerne. Den bygger på interviews og studier
i besættelsestidens arkiver på Rigsarkivet.
Bent Bågeøe Anthonisen har med »Hanstholmfæstningen« videreført sine undersøgel
ser af de tyske befæstninger ved Vestkysten.
Hanstholmbogen er et godt eksempel på den
mere realistiske opfattelse af værnemagtens
aktiviteter. Fæstningens opførelse beskrives,
og der henvises til paralleler til den i andre
besatte lande. Besættelsesmagten blev efter
hånden selv klar over anlæggets betydelige
mangler i relation til formålet, der var at
medvirke til lukning af Skagerak for allieret
trafik. De velvalgte illustrationer og et over263
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sigtskort gør bogen til en velegnet fører gen
nem anlæggene på Hanstholm.
Peter W. Høymark har med bogen »Mod
standsbevægelse og modbevægelse« (Årsskrift for Frihedsmuseets Venner 1985) un
dersøgt de politiske spændinger mellem par
tierne og modstandsbevægelsen i befrielses
sommeren. Ikke mindst på grundlag af gen
nemgang af en række udvalgte dagblade vises
det, hvorledes det etablerede politiske system
kunne inddæmme og besejre en politisk uer
faren modstandsbevægelse. Hermed har et af
de forhold, der skabte betydelig frustration
blandt tidligere modstandsfolk, faet en første
seriøs behandling.
Rigsarkivets jubilæumspublikation inde
holder tre bidrag af meget forskellig karakter.
Johan Hvidtfeldts artikel »Fra kapitulations
dagene 1945« bygger på indgående studier
især i tyske arkiver. Som historiker var for
fatteren knyttet til Den Parlamentariske
Kommission. I den forbindelse indsamlede
han talrige arkivkopier med relation til dan
ske forhold i de af de allierede tropper be
slaglagte tyske arkiver. Artiklen er skrevet
med henblik på publicering i festskriftet »Hil
sen til Hæstrup« (1969). Den afspejler tyde
ligt sin tid, og det er væsentligt at notere sig,
at den dengang af forfatteren blev trukket til
bage ikke mindst, fordi han ikke kunne nå at
indarbejde nyfundet kildemateriale. Artiklens
særlige karakter er iøvrigt behandlet af Palle
Roslyng-Jensen i dagbladet »Politiken« 28.4.
1985. Dorrit Andersen har i en afsluttende ar
tikel karakteriseret Johan Hvidtfeldt som for
sker og har her placeret kapitulationsartiklen
i forfatterskabet. Udgivelsens andet hoved
stykke er en delvis publicering af den be
varede del af »Werhmachtbefehlshaber Dä
nemark« krigsdagbog. Dagbogen blev afle
veret til Rigsarkivet i 1971 sammen med en
del af Efterretningstjenestens arkiv. Dagbo
gen består af daglige notitser om beslutninger
og hændelser i hovedkvarteret i Silkeborg.
Det er en central kilde redigeret af Erik Gø
bel. Udgiveren har ikke ønsket at oversætte
den undertiden vanskeligt tilgængelige tekst.
Det hævdes, at det ville have taget duften af
det tyske kommandosprogs særlige stil. Man
havde dog meget gerne set en komplet udgave
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af krigsdagbogen behørigt oversat og med de
helt nødvendige registre og især et stedregi
ster. Illustrationerne er desværre tit gengivet
efter rastede fotografier, og der er tale om ofte
sete billeder.
Den danske Brigade i Sverige har fået to
publikationer. Brigadeforeningen har udgivet
oberstløjtnant K.V. Nielsens gode undersø
gelse af brigadens tilblivelse især på bag
grund af den svenske regerings skiftende
holdninger til en bevæbnet, uniformeret en
hed fra et besat naboland. Undersøgelsen af
spejler klart de frustrationer, som prægede
brigadererne både i Sverige og efter hjem
komsten uden kamp.
Ole Degn Nissens studie over brigadens
feltpolitidetachement er udgivet af det nye
Politihistorisk Selskab. Detachementet blev
oprettet med henblik på den politimæssige ef
terforskning blandt det tyske personel efter
befrielsen. Man foretrak, at en dansk militær
enhed udførte denne opgave frem for engelsk
militærpoliti. Enheden var fortrinsvis sam
mensat af politibetjente. Med denne under
søgelse løses en mindre gåde for os, der ikke
helt havde forstået, hvorfor brigadefolk lige
efter befrielsen dukker op to og to i en række
provinsbyer.

Fremstillinger
Med artiklen »Flygtningeårene og det sven
ske fristed« i »40 år efter - en hilsen fra Dan
mark til Sverige 1945-1985« har besættelses
tidshistorikeren Jørgen Hæstrup fremlagt en
kort, værdifuld vurdering af de dansk-svenske
flygtningeruters etablering og funktion. De
tysk-jødiske emigranters improviserede og
vanskelige flugt i besættelsens første år, som
forfatteren tidligere så indfølende har beskre
vet i bogen »Dengang i Danmark« (1982),
sammenlignes rammende med situationen ef
ter oktober 1943. Modtagerlandets situation
og den tvungne illegalisering af dele af det
svenske samfund, der måtte til for at opret
holde flugtruterne, understreges.
Heftet »Esbjerg og 2. Verdenskrig« udgivet
af byens arkiv og museum er en kort, saglig
redegørelse for byens særlig forhold. Den le
ver op til kravet om, at lokalhistorien kun kan
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fungere med et godt kendskab til den almin
delige udvikling. Heftet omtaler byens pla
cering i løbet af krigen, det illegale arbejde,
det offentlige liv og dagliglivshistorien.
Silkeborg har faet tre bemærkelsesværdige
publikationer, hvoraf den ene allerede er be
skrevet. Den tidligere leder af byens lokal
historiske arkiv, nu lokal forlagsmand Jan
Horskjær har skrevet den meget smukke bog
»Silkeborg 1940-45«. Bogen er et signale
ment af byen og tiden. På grundlag af især de
lokale aviser fortælles om stort og småt i det
offentlige liv og i dagliglivet, sådan som man
kunne se det i provinsbyerne landet over. Bo
gen er kronologisk opbygget og fortælleglæ
den kan bedst sammenlignes med et af for
billederne, Erik Kjærsgaards meget læste be
sættelsestidsbøger. Bogens styrke er de godt
valgte og smukt reproducerede fotos. Som ar
kivmand har han haft et førstehåndskendskab
til denne guldgrube. Situationsbilleder og do
kumentariske optagelser fra bygninger og
f.eks. sabotager i fornemme beskæringer do
minerer. Bogens ærinde er ikke det problema
tiserende men det fortællende. Der er udar
bejdet et diasshow i tilknytning til bogen.
På Midtjysk Forlag har Jan Horskjær gen
udgivet en bog fra 1945 om de illegale i Midt
jylland og givet den en flot, ny billedredak
tion. Tekstindholdet er i overensstemmelse
med, hvad en interesseret offentlighed måtte
forvente i befrielsessommeren, når der skulle
berettes om det illegale arbejde på deres egn.
Denne genres karakter træder tydeligt frem,
når en moderne undersøgelse sætter ind. Her
er det nok at sammenholde Silkeborgafsnittets nedkastningsberetning s. 55-57 med Lars
Peter Sørensens bog. De unøjagtige eller helt
manglende tidsangivelser, heltedyrkelsen og
den konfliktundvigende tendens i beskrivel
sen af modstandsbevægelsen markerer sig ty
deligt. Billedernes flertal er som venteligt fra
perioden efter d. 5. maj 1945 og ellers viser de
især motiver, der alligevel ikke kunne skjules.
Pseudonymet LUKAS har med bogen
»Aktive Modstandsfolk« skrevet et vigtigt
stykke Randers-lokalhistorie. Bogen er blevet
til i et vellykket samarbejde mellem de over
levende fra byens mest aktive sabotagegruppe
og historikeren Jørgen Würtz Sørensen.

Gruppen havde tidligt samlet et betydeligt
materiale om virksomheden under krigen.
JW S’s navn nævnes ikke et eneste sted i bo
gen, men hans indsats ved tilblivelsen var an
det end »ghostwriterens«. Det viste han ved
sin glimrende forelæsning om arbejdet på
SLF’s temadag d. 20.4.1985 om besættelses
tidens lokalhistorie. Hans hensigt har været
sammen med gruppens medlemmer at fa
virksomheden placeret i en samfundsmæssig
kontekst. Hvilket hav var det, fisken svøm
mede i? Hvilke omkostninger havde det ille
gale virke for de deltagende og de deltagendes
pårørende? Med disse spørgsmål bevæger
han sig frem mod den grænse, der går mellem
det, historikeren beskæftiger sig med og det,
en skønlitterær forfatter véd at skrive om. Il
lustrationerne er fortrinsvis portrætter af
gruppens medlemmer og situationsbilleder
fra de aktioner, som gruppen var involveret i.
Bogens betydning til trods er den desværre
tilrettelagt og trykt for primitivt.
»Modstandsbevægelsen i Grenaa« er en
længe forberedt beskrivelse af det illegale ar
bejde i byen. Dele af bogen bygger på artik
ler, der tidligere har været publiceret i årbo
gen »Grenå før og nu«. Bogen er skrevet og
redigeret af tidligere modstandsfolk, men
dette forhold er bevidst og dygtigt nedtonet.
Da der er tale om et samleværk kan det ikke
undgåes, at der forekommer gentagelser.
Grenås rolle som knudepunkt for Sverigesruterne er velbelyst. Der har dog været van
skeligheder med at sammenholde de lokale
forhold med den nationale udvikling. Beret
ningen om pastor Vilh. Krarup og hans møde
med Frode Jacobsen kunne med fordel have
været kædet sammen med Steen M. Ander
sens undersøgelser af »Ringen«. Der er i vir
keligheden tale om et smukt eksempel på
denne organisations studieringes udvikling
fra national eftertanke til aktiv illegalitet. Il
lustrationerne er velvalgte og godt reprodu
cerede.
Med Verner Jensens »Frederikshavn under
besættelsen - set med en deltagers øjne« nær
mer man sig til den mere personligt prægede
og episodiske beskrivelse. Forfatterens kend
skab til. forholdene i byen indtil flugten til
Sverige er godt grundfæstet. Bogen beskriver
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levende de forskellige grene af det illegale ar
bejde således bladvirksomhed, sabotage og
ikke mindst efterretningsvirksomhed mod ty
ske installationer og transporter. Verner Jen
sen har tidligere skrevet bogen »En stump liv
line« om Sverigestransporterne fra Frederiks
havn. Til bogens værdier hører en realistisk
og indfølende vurdering af provinsbylivet,
hvor alle kendte alle. Det var en ganske an
den baggrund for det illegale arbejde end
f.eks. storbylivet.
Hverdagslivet under besættelsen har, som
før anført, tiltrukket sig stigende interesse.
Studiet af emnet var grundlaget for et »folke
forskningsprojekt« på Lolland-Falsters Stifts
museum ledet af Else Marie Boyhus 1975-76.
Emnet blev igen taget op på museet i jubi
læumsåret. Et uprætentiøst hefte med gen
givelse af en række beretninger om hverdags
livet, billeder af genstande fra tiden og an
noncer giver et smukt indtryk af denne ind
samling. Beretninger og genstande er ind
samlet efter etnologiske principper, og ud
dragene er af umiddelbar medrivende sprog
ligt indhold. Det er en af de velkendte poin
ter, at mangelsituationen tog sig meget for
skellig ud i by og på land.
Undervisningsheftet »Hverdagen i Nord
jylland under besættelsen« bygger i modsæt
ning til Mariboheftet næsten udelukkende på
avisuddrag. Derved når man sjældent ned
under den dengang officielt accepterede over
flade. Fotografimaterialet viser livet i den
store provinsby, og man spørger sig om ikke
der er andre fotos fra denne periode end bille
derne på arkivet i Ålborg? Heftet når aldrig
frem til det egentlige lokalhistoriske spørgs
mål: Hvad var typisk og hvad var specielt for
forholdene netop i dette område.
Steen M. Andersen og Ebbe Kühle har
med deres hefte »Når Danmark atter er frit«
leveret et forfriskende bidrag til periodens
holdningshistorie. Med udgangspunkt i Fri
hedsrådets erklæring fra 1943 beskrives brud
flader mellem de etablerede politiske partier
og modstandsbevægelsen. Hensigten har væ
ret at tage kritisk stilling til myten om det alt
omfattende nationale sammenhold under be
sættelsen. Derved knytter det beskedne hefte
an til en række af de moderne undersøgelser
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af perioden bl.a. Steen M. Andersens egen af
handling om modstandsorganisationen »Rin
gen«.
Alan Hjorth Rasmussens bog om nordjyske
fiskeres illegale indsats bygger på interviews
og arkivstudier i det engelske og danske rigs
arkiv. I sin struktur ligger bogen et sted mel
lem de egentlige fremstillinger og de episodi
ske publikationer. Emnet er af betydelig in
teresse, og der fremlægges en række nye de
tailoplysninger. Det har voldt problemer med
at relatere begivenhederne på havet til be
sættelsestidshistorien i almindelighed, og dis
positionen er ikke fast. Bogens typografiske
udførelse er utilfredsstillende.

Episodiske fremstillinger
Den personlige beretning f.eks. i form af brev
udgaver har siden befrielsen været en kendt
genre i besættelsestidslitteraturen. Den per
sonlige indsats og risiko var et altoverskyg
gende forhold for mange deltagere, og tidens
særlige betingelser er i vid udstrækning blevet
formidlet gennem enkeltpersoners udsagn.
Genren er forholdsvis enkel at overtage, og
mange af de nye publikationer bygger på
dette forbillede. På tilsvarende måde forelå
der allerede i 1945 et paradigme for den lo
kale besættelsesmonografi.
Knud Lundbergs hefte om Odsherred illu
strerer smukt den episodiske fremstillings ka
rakter. Den bygger fortrinsvis på egne erin
dringer. I forordet hedder det næsten som et
program: »I denne beretning om modstands
bevægelsen i Odsherred er der, som i alle an
dre tilfælde i den øvrige del af landet, det sær
kende, at »historien« ikke hænger sammen,
men består af småberetninger. Og det er na
turligt, da de enkelte modstandsgrupper ikke
kendte hinandens tilstedeværelse«.
Titlen »Typer og Tryk« henviser dobbeltty
digt til det illegale bladarbejde, som typogra
fer hurtigt kom ind i via deres fag. Bogen byg
ger på bearbejdede beretninger om det antifacistiske arbejde blandt typografer siden
1933. Beretningerne er fortrinsvis fra hoved
staden, men også Aarhus er repræsenteret.
Beretningerne er uden egentlig sammen
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hæng, men de illustrerer meget godt det fysi
ske slæb med satsblyet og trykningen i natte
timerne. Som en rød tråd i bogen løber ud
giverforbundets interne politiske spændinger.
DKP’ernes rolle far en fremtrædende place
ring, mens der kan iagttages en afventende
holdning til socialdemokraternes indsats. Bo
gen er ikke så let at finde rundt i. En ind
holdsfortegnelse havde været nyttig.
De »små« sjællandske publikationer fra
Dragør, Ledøje-Smørum, Roskilde og Slan
gerup har tydelige lighedspunkter. Beskrivel
serne knytter sig ikke mindst til hændelser
omkring stedlige tyske anlæg og forlægninger.
Dragørs og Ledøje-Smørums beliggenhed
nær ved henholdsvis Værløse og Kastrup fly
vepladser gav en direkte berøring med be
sættelsesmagten. Ellers beskrives det illegale
arbejde kort i form af bladvirksomhed, sabo
tage, våbenmodtagelser og etablering af ventegrupper. Nogen vurdering af områdernes
særlige forhold far man ikke, selvom det f.eks.
kunne have været nyttigt at fa meddelt en
vurdering af hovedstadens nærhed i relation
til det illegale arbejde.
Næstved kommune og Storstrøms Amts
museer (uden Næstved) har udgivet oversig
ter i slægt med den ovenfor beskrevne række.
Museet i Maribo har udgivet en besættelses
tidens slangordbog. Den forekommer nu at
være temmelig østdansk i sit udvalg. Det
kunne være interessant at fa undersøgt emnet
i resten af landet. Samme museum har ud
givet et hefte om tyske og russiske flygtninge
på Lolland-Faister. En række velvalgte avis
uddrag er bundet sammen af Else-Marie
Boyhus’ kommentarer. Igen er det den historisk-etnologiske synsvinkel, der gør heftet læseværdigt.
Fyn har ikke givet mange publikationer.
Dog har det meget producerende museum i
Svendborg udgivet »en mindebog«. Heftet er
vel det af de behandlede, der ligger tættest op
til det omtalte paradigme for en lokale be
sættelsesmonografi fra befrielsessommeren.
Den jyske litteratur er mere varieret og for
holdsvis talrigere end i det øvrige land. »Kolding kæmper« er en samling beretninger
fra medlemmer af Danmarks Kommunistiske
Parti, som under krigen havde berøring med

Kolding. Det gælder således bl.a. Ib Nørlund
og Villy Fuglsang. En række lokale kammera
ter beretter om illegalitet og tysk fangenskab.
Rudolf Sørensens Stutthof-dagbog er af en
ganske særlig karakter.
I Vejle har forlaget Humilitas udgivet tre
hefter i serien Interviews fra besættelsen. De
to hefter behandler politiets rolle i byen, mens
det tredie angår byens første byleder. Hef
terne bygger på ca. 20 år gamle båndinter
views, og udgiverne vedgår, at det dengang
var vanskeligt for dem at stille de rigtige
spørgsmål. Desværre mangler derfor talrige
sikre tidsangivelser og oplysninger om hele
det vigtige illegale kontaktnet, der var det,
der knyttede bevægelsen sammen. Hefterne
illustrerer godt provinsbyens særlige forhold.
Foruden Lars Peter Sørensens bog om ned
kastningerne omkring Silkeborg har forlaget
Dixit i Them udgivet en smukt illustreret bog
nemlig lægen i Gjedved, Ove Høegh-Guldbergs beretning om sit illegale arbejde. Bogen
bygger på en beretning, der er nedskrevet
kort efter krigen. Illustrationerne er forfat
terens egne fotos både i farve og sort-hvid. En
del af billederne er optaget illegalt under kri
gen. Der er tale om en velfortalt og helstøbt
fremstilling af en illegals skæbne. Sammen
lignet med bogen om A/S-gruppen fra Ran
ders kan bogen bl.a. belyse de betydelige for
skelle under hvilke de forskellige socialgrup
per oplevede illegaliteten.
Heftet om Varde er af en særlig karakter.
Ellen Bøgh Lundorf skrev allerede i sommer
månederne 1945 en rapport over det illegale
arbejde i byen, og 40 år senere kan forf. igen
bygge på sit materiale fra dengang. Det giver
den historiske oversigt en høj grad af tro
værdighed. Heftets afsluttende principielle
bemærkninger er et eksempel på de funderin
ger over besættelsestidens almindelige histo
rie, som man ofte træffer på i denne type pub
likationer. Nogen sammenhæng med de spe
cielle forhold i Varde etableres ikke.
A. S. Møllers beretning om sin tid som ef
terretningsofficer i Nordjylland er nok en per
sonlig skildring, men den bygger tydeligt nok
på oplevelser fra en skolet iagttager og skri
bent. Spionens hverdag med de små og store
begivenheder fortælles uheorisk. Det der talte
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i forbindelse med indsamlingen af oplysnin
ger var det hårde, systematiske slid, f.eks. når
der skulle sorteres og analyseres tyske felt
postnumre, en vigtig kilde til opklaring af
hvilke afdelinger, der lå hvor og hvornår.
Pseudonymet Ebbe Holman betegner en
gruppe journaliststuderende, der i perioden
1984—85 arbejdede med retsopgørets skæbne i
Randers. Hensigten var at skabe en bog, der
sprogligt og. indholdsmæssigt kunne fængsle
ned til 9-klasseniveau. De valgte »historier«
fortæller om forskellige typer af »provinsby
forrædere« altså værnemageren, frikorpsman
den, OT-manden o.s.v. Det er imponerende,
at holdet har haft held til at få kontakt til så
mange, der har villet fortælle om deres per
sonlige skæbne fra den forkerte side af retsop
gøret. Illustrationerne er fortrinsvis hentet fra
den by, hvor handlingerne udspilles. Des
værre har man også indpasset en række mere
dramatiske interneringsbilleder især fra ho
vedstaden, hvor lokale billeder manglede.
Bogen om Holsted kommune minder i
strukturen om de »små« sjællandske publika
tioner og om Svendborgbogen. Det samme
gælder bogen fra Skanderborg.
Peter Laursen: »Hvidstengruppen som
Barner Andersen oplevede den« er tænkt som
en skolebog, og der er da også udkommet en
lærervejledning til den. Bogen indeholder re
ferater af samtaler mellem elever og Barner
Andersen ikke mindst om hans følelser i for
bindelse med det illegale arbejde, retssagen
og fængselsopholdet. Bogen gengiver igen en
række af Hvidstensgruppens kendte breve.
Tre bøger af tilsyneladende helt forskellig
karakter bindes sammen af det forhold, at der
er tale om journalistiske bearbejdelser af tid
ligere publicerede avisartikler om lokal be
sættelsestidshistorie. De to første bøger har
den force, at de er skrevet af forfattere, der
har et personligt kendskab til begivenhe
derne.
H. Morell-Jørgensen var lokalredaktør i
Hobro under krigen og kendte byen og dens
mennesker ud og ind. Det illegale arbejde
blev i Hobro sat igang under indflydelse fra
Randers, og forf. fik selv en plads i arbejdet.
Hele byens illegale virke under besættelsens
beskrives ud fra denne plads; endog billedsi
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den præges heraf. Hobrobogen er et eksempel
på, hvor vanskeligt det kan være for den en
kelte at vurdere et lokalsamfunds historie, når
man selv har haft en plads i den. A. Vejen
Andersens Viborgsamling er et direkte optryk
af episodiske artikler i en lokal ugeavis byg
gende på forskellige, ret tilfældige personers
lokale beretninger fra de fem onde år. - Jør
gen Toubro er lokalredaktør i Hadsund og
har i den egenskab interesseret sig for be
sættelsestidens lokalhistorie. Han har skrevet
en række avisartikler om meget forskellige
emner. En del af materialet bygger direkte på
andres undersøgelser af områdets historie.
Bogen er teknisk set primitiv.

Sammenfatning
Den omfattende historieskrivning om besæt
telsestiden må vække til eftertanke. Der er ty
deligt nok et behov for ny litteratur om em
net, ligesom der er forfattere, der har lyst til
at skrive.
Ser man statistisk på de udkomne titler er
der flere forhold, der falder i øjnene. Littera
tur om hele landet herunder hjælpemidler er
talmæssigt lavt placeret. Mere end tre Qerdedel af titlerne angår lokalhistoriske emner og
af dem er to trediedele litteratur om jyske for
hold. Den intense udgivervirksomhed i ho
vedlandet har sikkert sin baggrund i flere for
hold. Det er en kendt sag, at den tidligere be
sættelsestidslitteratur især var præget af ho
vedstadens forhold, og der har derfor manglet
lokal litteratur. Måske har områdets frem
trædende placering m.h.t. våbenmodtagelser
og tæt jernbanesabotage også spillet en rolle.
Udgivelsesmønstret for så vidt angår ud
givere er langt mere sammensat. Egentlige
forlag har udgivet 13 titler, mens museer teg
ner sig for 12 og arkiver kun for 4. Det er ty
deligt, at museer med en solid udgivelses
praksis også har forstået at håndtere besættel
sestiden. De lokalhistoriske arkiver står langt
svagere vel sagtens p.g.a. kortere tradition for
udgivelser.
Forfatterkredsen er også af interesse. En
del af publikationerne er skrevet af personer,
der selv erindrer eller deltog i periodens be-
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givenheder. Deres fremstillinger adskiller sig
ofte fra de fremstillinger, der skyldes yngre
forfattere. Brudfladen mellem faghistorikeren
og amatørhistorikeren forekommer egentlig
ikke særlig iøjenfaldende, når det gælder de
nye undersøgelser. De vægtigste publikationer
er således skrevet af omhyggelige »amatører«
der har haft flair for mindst et par af de væ
sentligste forudsætninger for historisk forsk
ningsarbejde: Valget af et vedkommende
emne, aktuelle problemstillinger og en grun
dig kildebehandling, hvor ikke mindst hoved
kilderne forstås vejet frem for illustrerende
kilder. Når det drejer sig om de øvrige frem
stillinger mærkes forskellen mellem fagfolk og
andre forståeligt nok tydeligere. Der er van
skeligheder med at knytte »sit« lokalområde
til den almindelige udvikling, og ligger der
ikke et egentligt forskningsarbejde bag ind
satsen, vil man ofte se forbi de forhold, der
knytter ens eget sted til omverdenen. Endelig
ligger der utvivlsomt for den helt lokale for
fatter en vanskelighed deri, at den publika
tion, man skrev, ofte var et bestillingsarbejde,
hvortil der var knyttet bestemte forventnin
ger. For kommende forfattere af denne sidste
kategori fornemmes savnet af en moderne be
sættelsestidshistorie, hvor nye problemstillin
ger ikke mindst de lokale variationer, kunne
præsenteres.

Litteraturfortegnelse
Følgende titler har været omtalt i den samlede an
meldelse. Udgiverne takkes for beredvilligt at have
stillet eksemplarer til rådighed for mig tit på
grundlag af meget små oplag. Endelig takkes Mu
seet for Danmarks Frihedskamp for bistand i for
bindelse med litteratursøgningen.
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Økologiske vilkår i en vestjysk landbrugsegn belyst
gennem 1688-matriklen
Af Viggo Hansen

Mange forskere har inden for de sidste 50-60
år beskæftiget sig med dansk landbrugs vilkår
i perioden omkring fremkomsten af den store
danske matrikel 1688, et dokument der ikke
har sit sidestykke uden for landets grænser. I
langt overvejdende grad har man dog inter
esseret sig for det østdanske landskab med
dets karakteristiske to- eller trevangsbrug,
hvorved man ubevidst har givet omverdenen
et skævt billede af datidens dyrkningssyste
mer. Endvidere har det været typisk for de
fleste af disse arbejder, at de i højere grad har
været deskriptive end forklarende, hvilket nok
delvis hænger sammen med, at forfatterne
ofte ikke har besiddet de fornødne forudsæt
ninger enten i form af en historisk forsknings
baggrund eller en geografisk uddannelse, der
kunne have bragt dem på sporet af de veks
lende naturskabte miljøers betydning for til
rettelæggelsen af 1600-tallets landbrug.
Det er da også først ved foreningen af den
historiske og geografiske forskningsmetodik,
at skridtet er taget fuldt ud til en erkendelse
og forståelse af den store variationsrigdom,
der har præget det gamle danske landbrug i
henseende til dyrkningssystemer og agrar
strukturer. Derfor har det været en kærkom
men nyvinding inden for forskningen, at K.
E. Frandsen i sin disputats fra 1983 om Vang
og Tægt har kunnet fremlægge en landsdæk
kende syntese af den mosaik af landbrugs
systemer, der har været gældende i århundre
der helt frem til udskiftningen. Man far gen
nem denne afhandling et overbevisende ind
blik i, hvordan landskabsformerne har været
en medbestemmende faktor i udformningen
af driftssystemerne, specielt mellem vange
bruget på den ene side og græsmarksbruget
på den anden side. Udover at gå ind for be

tydningen af det naturskabte miljø i forkla
ringsprocessen for systemerne, peger forf.
også på det umiddelbare klimas indflydelse
på brugsformerne, et forhold som også nuti
dens landmænd i Vestjylland tager højde for.
Her kunne det passende tilføjes, at tids
faktoren også spiller ind, idet årtusinders ud
vaskningsproces af næringsionerne i agerjor
den vest for den store israndslinie har haft en
afgørende effekt på bonitetsforholdene i en
selvforsyningsøkonomi, der ikke har kendt til
udefra kommende erstatningsioner.
I titlen til K. E. Frandsens disputats siges
det, at den omhandler dyrkningssystemer og
agrarstrukturer i Danmarks landsbyer, un
derforstået at enkeltgårdsegnene ikke er be
handlet per se. En sådan udeladelse har dog
næppe i større grad påvirket afhandlingens
resultater, idet det kan påvises, at landsbybe
byggelse og enkeltgårdsbebyggelse i samme
region ikke viser store afvigelser i landbruget,
ud over at fællesskabet mangler i det sidste
tilfælde, og at ressourcefordelingen er en an
den som vist af nærværende forfatter i Land
skab og Bebyggelse i Vendsyssel (Disp.
1964).
Herved er man inde på, at netop landbru
gets ressourcebasis har spillet en overordent
lig stor rolle for opretholdelsen af lokaløkono
mien og været helt afgørende for lokalsam
fundets reproduktion. Her må man ikke alene
hæfte sig ved ressourcernes omfang, men også
ved deres kvalitet, ligesom det er nødvendigt
at se på fordelingen og vægtningen af de vege
tabilske henh. de animalske ressourcer i den
fælles økonomi.
Dette sidste har den historiske, agrare
forskning desværre i nogen grad forsømt, så
meget mere uforståeligt som kilderne giver
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Fig. 1. Det valgte undersøgelsesområde Sdr. Nissum, Husby, Vedersø og Stadil sogne.
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mulighed for at vise, hvordan en selvforsy
ningsøkonomi har forstået at opnå en »op
timal« udnyttelse af de naturgivene ressour
cer ved feks. at maksimere henholdsvis en
kvægbrugsøkonomi, når de animalske res
sourcer gav anledning hertil, og en ager
brugsøkonomi, når de vegetabilske ressourcer
har talt herfor, når man da ikke som i de
vendsysselske randbebyggelser har taget lige
værdige hensyn (V. Hansen, 1964).
Det har været nærværende forfatters ønske
at belyse de to sider af den økonomiske basis
ligeværdigt, der har dannet baggrund for
dette arbejde. Gennem undersøgelserne er
det da også blevet godtgjort, at der i det yder
ste Vestjylland inden for klitrækken findes en
landskabstype, der i mange henseender af
viger fra »det vante«, idet man her har at gøre
med et område, der er overmåde rigt på våd
områder og nærmest kan lignes med et akvatisk landskab.
Valget er faldet på den smalle kystbræmme
mellem Nissum fjord i nord og Stadil fjord i
syd, omfattende sognene Sdr. Nissum,
Husby, Vedersø og Stadil. I geomorfologisk
henseende er der tale om et sted, hvor den
store Skovbjerg bakkeø fra næstsidste istid
langsomt dukker ned under det marine for
land. Dannelsen af en jordsmon (en soil) i un
dersøgelsesområdet har som basis de udva
skede moræner fra næstsidste istid blandet op
med smeltevandsaflejringer. I denne agerjord
optræder kornstørrelsesfraktioner fra groft
sand til lerblandet finsand, hvorfor boniteten
er ret lav. Hertil skal så føjes marine sedimen
ter, der er udviklet som svære lerjorder, flere
steder med karakter af marskklæg, henholds
vis sandede aflejringer, der dog de fleste ste
der er dækket af limniske sedimenter, hyppigt
tørv af vekslende lagtykkelse. I det ydre frem
træder disse marine forlandsdannelser som
eng, kær eller mose, hvis øvre niveau ligger
omkring 5 fod over Dansk Normal Nul. Da de
iflg. geologen Axel Jessen (1920) ikke kan til
skrives nogen alluvial landsænkning i be
tragtning af, at stenalderhavets udbredelse
ikke giver sig til kende i egnene s.f. Bovbjerg
og dermed i undersøgelsesområdet, så må de
res dannelse sættes i forbindelse med tidligere
hyppigt forekommende brud i tangerne mod

vest med deraf følgende oversvømmelser af
alle arealer under 5 fod. Dokumentation for
disse højvande har man i indtil 2 meter høje
strandvolde i Nissum fjord, såvel som i ældre
beretninger.
På basis af opmålingerne i forbindelse med
fremkomsten af matriklen 1844 kan vådom
råderne bestemmes til at have dækket et areal
på 3316 tdr.ld. ud af et matrikuleret total
areal på 11911 td.ld., d.v.s. 28% af det ud
nyttede areal, nogenlunde svarende til arealet
under 2,5 meter. Ikke mindre end % af sog
nearealerne ligger lavere end 5 meter o.h., og
ingen steder uden for klitterne nås en højde
over 15 meter. Til de store vådbundsarealer
hører Nørkær, Stavkær, Grønkær, Vollerup
enge og Halkær enge, og for at gøre det akvatiske miljø komplet kan det nævnes, at ind
vandene udgør godt 10% af sognearealerne
iflg. en planimetrisk opmåling foretaget på
målebordsbladene 1953-59 (Danmarks Sta
tistik) og heri er ikke Nissum fjord og Felsted
kog medregnet.

Bebyggelsen
Som kilde til studiet af bosætningsmønstret i
de 4 sogne er brugt de ved udskiftningen i
årene 1798-1800 udfærdigede matrikelkort,
de såkaldte 0-1 kort (Matrikelarkivet), og der
er grund til at tro, at de på disse indtegnede
bebyggelsessignaturer repræsenterer situatio
nen op til selve udskiftningen, selv om der
kan være tale om lidt senere kopier, idet en
kelte rettelser og tilføjelser, herunder flytnin
ger, er let erkendelige i farvevalget for signa
turerne. Disse kort er derefter suppleret med
de ved matriklen 1844 fremkomne minime
rede sognekort (1:20.000), dels fordi disse er
direkte sammenlignelige med de senere måle
bordsblade og som sådan er simple arbejds
redskaber, og dels fordi signaturerne for are
albenyttelse her er udført med større omhu.
Det fremgår nu, at det mest slående træk i
bebyggelsesmønstret er gårdenes typiske pla
cering på grænselinien mellem ager og eng,
hvorved den bedst mulige kontakt mellem
disse to ressourcekilder har været opnået.
Udtrykt på en anden måde så repræsenterer
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Fig. 2. Kort over Husby sogn 1844. Den optrukne linje markerer grænsen mellem ager og eng. Hvor denne linje er punkteret,
forløber den langs en markvej. Kortet illustrerer samtidig, hvordan bebyggelsen ofte ligger langs dette skel.

en sådan beliggenhed en absolut minimering
af tid og arbejde med henblik på tilvejebrin
gelsen og oparbejdningen af de for reproduk
tionen i en blandingsøkonomi nødvendige
næringsressourcer.
Mange steder markeres denne grænselinie
også af linieføringen af markveje, der som en
kæde forbinder de enkelte gårde, og man må
forestille sig, at de samme veje eller stier har
fungeret som adgangsveje til de fælles enge
såvel som i forbindelse med trafikken til og fra
de ovenfor liggende skifter, der ligeledes ofte
har ligget »i fællig«. Hyppigt ligger gårdene i
en indbyrdes afstand af 250 til 300 meter, ofte
dannende gårdgrupper på indtil 10 eller nu
og da flere enheder og bærende fællesnavne
som Østerby, Kirkeby og Øby i Husby, Søn
derby i Nissum, Kærby, Hugby og Kirkeby i
Vedersø og Mejlby i Stadil. Andre »byer« er
f.eks. Fuglbjerg, Alrum, Tranekær, Fjand,
men blandt sognenavnene optræder kun Sta
dil som by. De fleste stednavne i Nissum og
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Husby refererer til enkeltgårde, således i Nis
sum (20 gårde og 65% af hartkornet) og i
Husby (12 gårde og 53% af htk), mens en
keltgårdene er færre i Vedersø (5 gde.) og Sta
dil (3 gde.)
Der er således en væsentlig forskel i enkelt
gårdenes andel mellem de to nordlige og de to
sydlige sogne trods den samme fysiske bag
grund. Der kan ikke gives nogen umiddelbar
forklaring herpå, men de foran givne almin
delige bebyggelsestræk bringer naturligvis
det spørgsmål frem, om man kan tale om
landsbyer i de tilfælde, hvor gårdgrupper på 5
til 10 gårde bærer et fælles navn, ofte endende
på -by, selv om også medlemmer af gård
grupper ofte har egennavne afledt af natur
navne. Gårdgruppenavnenes alder går kun i
fa tilfælde længere tilbage end slutningen af
1400-tallet eller midten af 1500-tallet. Afvi
gelserne ligger alle i Stadil sogn, nemlig
Mejlby (1263), Halkær (1319) og Opstrup
(1321) samt et par enkeltgårde. Ældst er kil
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derne til sognenavnene som Vedersø (1330),
Stadil (1263), Nissum (1312) og Husby
(1266) samt hovedgården Abjerggård, mens
Husby Kirkeby først er nævnt 1560. De enlige
kirker kan tale for, at enkeltgårdsbebyggelsen
er den originale i disse sogne, idet intet tyder
på en tidlig gårdudflytning fra kirkernes nær
hed, og den hyppige forekomst af navneendel
sen -by som fællesnavn for en gruppe gårde
må anses for en tilføjelse i middelalderens
slutning som en praktisk foranstaltning.
Trods et miljø, der er væsentligt forskelligt
herfra, finder man tilsvarende bebyggelses
former som her i ådalsbebyggelserne på den
jyske hede som ved Sdr. Omme og Grindsted
(V. Hansen). Nogen løsning på spørgsmålet
om bebyggelsens originalitet som landsby
henh. enkeltgårdsbebyggelse ligger på nær
værende grundlag ikke for, og forekomsten af
en oldtidslandsby i form af Fjand, der eksi
sterede i nogle århundreder på begge sider af
vore tidsregnings begyndelse, kan næppe bru
ges som indicium, for dertil er middelalderens
økonomiske, sociale og teknologiske stade alt
for forskelligt fra oldtidens.

Markfællesskab og dyrkningsforhold
Markfællesskabet i Sønder Nissum og Husby
sogne er beskrevet af Henrik Larsen i Hardsyssel Aarbøger, 25 Bd. (1931), og han be
retter her om »et vidtløftigt fællesskab i mark
og eng og mellem gårdene i sognets østlige
del«. I omtalen kommer han også ind på
spørgsmålet, om bebyggelsen i enkeltgårde
eller i byer er ældst, men vil ikke fremsætte
nogen mening herom og henviser kun til, »at i
ufrugtbare hedeegne er vel enestegården ofte
fra forholdsvis sen tid«. Nærværende forfatter
mener dog, at en sådan sammenligning med
hedeegne i nogen grad halter, som det skulle
fremgå senere, såvel som af det følgende.
I indledningen til beskrivelsen af jordfor
delingen i Husby sogn står der i markbogen,
at »Nørby och Øster Huseby haver deres
mark i fællig med de andre brugere«, men en
nærmere gennemgang af kilderne viser, at
fællesskabet ikke er så komplet, idet f.eks.
gård nr. 7 i Øster Husby har hele sin jord i et
18 Fortid og Nutid

fald, en anden har den meste jord i blot 2 fald,
en tredie blot i 3 fald. I Bækby har 2 af de 3
brug store samlede agerlodder, mens den tre
die også har jord i Øster Husby, i Grim, i
Kirkeby og i Øby. Øby har til gengæld jord i
Nørby, hvis 4 navngivne gårde hver især har
mange samlede agre. Der er således tale om
et udbredt og vidtløftigt partielt fællesskab,
ikke blot inden for den enkelte by, men også
flere byer imellem, og et begreb som ejerlag
har da heller ingen mening, hvilket under
streges ved benyttelsen af betegnelsen Hovedejerlaget, der omfatter hele Stadil sogn.
Som det vil fremgå af det følgende er der
dog også talrige enkeltgårde i undersøgelses
området, i Husby sogn således Søgård, Præ
stegård, Røjkjær samt Sønder Klits 8 gårde. I
Nissum sogn angiver Henrik Pedersen i De
danske Landbrug, at der findes 4 landsbyer,
nemlig Nørre Klit, Sønderby, Fjand og Klem
huse, mens resten af de 24 bebyggelser kaldes
enestegårde. For dette sogn er der fremstillet
et diagram, der viser jordfordelingen mellem
alle bebyggelser undtagen Fjand og Klem
huse, og det giver et noget andet og mere bro
get billede end fremstillet af Henrik Pedersen.
Diagrammet viser således, at blot Brand
strup, Udstrup, Vang og Glistrup samt et par
små bol i snævrere forstand kan kaldes for
enestegårde. De øvrige gårde har nok det me
ste af deres jord liggende omkring gården
uden indblanding af andre, men så har de til
gengæld lodder i andres mark som Pilgård
med 26 tdr.ld. omkring gården, 5 tdr.ld. i
Sønderby, 2 tdr.ld. i Svejdal og i Torup for
uden mindre lodder andre steder. Annexgården har 15 tdr. Id. ved gården, 11 tdr.ld. ved
Pilgård, 6 tdr.ld. i Sønderby etc. Helt ekstrem
var situationen i marken til de 3 bol Svejdal,
Ravnsborg og Maedige. Her havde næsten
alle gårde i Sønder Nissum andel, som det
kan læses ud af den lodrette linie under Svej
dal.
Ud fra det synspunkt, at de fleste gårde har
en hovedparcel omkring gården, som det kan
læses ud af diagonalen i diagrammet, men
derudover et færre antal tdr.ld. andre steder,
er det rimeligt at drage den slutning, at der i
Sønder Nissum er tale om en oprindelig,
spredt gårdbebyggelse, men at man på et se275
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nere tidspunkt har indtaget jord fra udmar
ken i fællesskab med de nærmeste, berørte na
boer, og at også »landsbygårde« som i Søn
derby har taget del heri med en hovedparcel
som udgangspunkt, svarende til forholdene i
Øster Husby. Henrik Larsen (ovf. cit.) har da
også fundet mange eksempler på, at hedejord
er blevet opbrudt, og han nævner i denne for
bindelse, at »en jævnligt forekommende be
tegnelse på sådan jord er Gammeljord, der
ofte udtrykkeligt betegnes som opbrudt hede.
Undertegnede kan bekræfte disse iagttagelser
og yderligere føje til, at hvor man støder på
betegnelserne Hedeagre og Gammeljordagre,
er der altid tale om fald, der har en lang hvile
periode som 6-8 år efterfulgt af 2 havreaf
grøder eller byg-havre, men i et enkelt til
fælde indgår boghvede som første afgrøde.
En videreførelse af undersøgelsen til Ve
dersø sogn afslører tilsvarende forhold som de
allerede omtalte, men herud over skal næv
nes, at af byen Kærbys 11 gårde havde går
dene nr. 1-2-3 særskilte jorder, mens de øv
rige havde deres jorder i fællig, og for disses
vedkommende er der spor af et regelmæssigt
skifte. Det er muligt, men kan ikke bekræftes,
at de tre enestegårde er synonyme med 3
Kærgårde, der ligger for sig selv, mens de øv
rige 8 gårde omfatter Kærby i snævrere for
stand. Situationen gentager sig i Hugby, hvor
også gårdene nr. 1-2-3 har særjorder, mens de
øvrige 8 gårde har deres jord i fællig med na
bobyen Tranekjærs 8 gårde. De to byers mar
ker er i markbogen opmålt sammen. Desuden
kan det nævnes, at Kirkebys 4 gårde var ene
stegårde, og at Tarp bys 4 halvgårde havde
jorden i fællig, mens den eneste helgård
havde særjorder.
Den almindelige tendens til et partielt fæl
lesskab gentager sig i Stadil sogn, hvor f.eks.
de to byer Mejlby og Halkjær fik deres mar
ker opmålt under et, hvori yderligere indgik
brugere i Obstrup og enkeltgårdene Østertoft, Store og Lille Bjergegård samt Dybkjær,
men derudover ses de enkelte brug også at
have særparceller. Det samme gentager sig i
byerne Kolby og Stadil, hvis marker også
blev opmålt under et.
En tilbundsgående undersøgelse af detal
jerne i sådanne, partielle fællesskaber lader
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sig desværre ikke gennemføre, idet de ældste
kort ikke indeholder marknavne. Faldene la
der sig derfor ikke lokalisere, og en mangel
fuld beliggenhedsangivelse i teksten er heller
ikke nogen vej frem. Disse mangler til trods
gør det efter forfatterens mening, som tid
ligere nævnt, sandsynligt, at man i under
søgelsesområdet har at gøre med en oprinde
lig enkeltgårdsbebyggelse, der ved ekspansio
ner i løbet af den senere middelalder og den
nyere tid har krævet indgåelse af overens
komster enkeltgårdene imellem, hvorved
dette partielle fællesskab er skabt. Det kan
endvidere konstateres, som allerede af Henrik
Larsen (ovf.cit.) nævnt, at i hvert fald fjernt
liggende strandenge som Halkjær og Vollerup
enge med flere andre var underkastet en ud
byttedeling i forhold til udsædens størrelse.
Derimod er det sandsynligt, at de nære enge,
der betingede gårdens lokalisering, tilfaldt
den enkelte bruger.

Dyrkningssystemer
Iflg. K. E. Frandsen (1983) dominerede græs
marksbruget uden tægter dyrkningssystemet i
hele det vestjyske områder mellem Limfjor
den og Ringkøbing fjord. Den almindelige ro
tation i indmarken synes at have været bygrug-havre efterfulgt af 1-3 års hvile. Nogle
steder brugte man dog 2 kærver rug efter byg,
2 kærver rug uden byg eller 2 kærver havre
alene, hvor jorden lå sidt. Enkelte steder no
teredes alsæd med eventuel bemærkning om
»mangel på jord«. Det karakteristiske for ind
marken er vel nok den kortere hvile end nor
malt for græsmarksbruget, og der er ingen
tvivl om, at forklaringen herpå skal søges i det
specielle miljø, der også giver sig til kende i
udsædsarealets ringe omfang (se tabel 1). På
fjernere marker, udmarken, noterer markbø
gerne en længere hvileperiode som 5 til 8 år i
marker som Hedeagre, Brandagre og Gam
meljordsagre, der alle er opbrudt af heden i
senere tid.
Efter den forudgående deskriptive redegø
relse for miljøsituationen i undersøgelsesom
rådet er det naturligt hertil at knytte sådanne
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data, som matriklen 1688 giver mulighed for
at bygge videre på. Der tænkes her specielt på
hartkornsberegningerne, idet disse kan ses
som en omskrivning af den enkelte gårds, bys
eller sogns jordværdi og som sådan det bedste
forhåndenværende udtryk for lokaliteternes
bæreevne. For agerjordens vedkommende
kan denne betragtning motiveres ud fra det
forhold, at hartkornsberegningen byggede på
en analyse af jordbundsprofilet og dets ind
hold af kornstørrelsesfraktionerne ler, sand og
grus samt muldlagets tykkelse og udtrykt i
jordbundens egnethed til at bære den ene el
ler anden afgrøde. Gennem angivelse af an
tallet hvileår i det enkelte skifte er der derud
over taget højde for antallet af årsgrøder i en
rotationsperiode, idet det alene er disse, der
indgår i beregningsgrundlaget. Størrelsen af
det vegetabilske hartkorn betragtes nu som et
udtryk for agerjordens bæreevne med dati
dens teknologiske niveau for øje. Men for at
dette begreb kan fa fuld mening, må det ses i
relation til størrelsen af den tilstedeværende
befolkning, hvis reproduktion skal vedligehol
des gennem udbyttet af det til rådighed stå
ende udsædsareal. Om beregningen af popu
lationens størrelse se nærmere nedenfor.
I regnskabet over bæreevnen indgår natur
ligvis også størrelsen af det animalske hart
korn, der bygger på vurderingen af høslettet i
form af antal læs mosehø henh. godthø, samt
antallet af høveders græsning. Til dette for
mål er benyttet kommissionens beregninger
fra modelbøgerne, der må anses for mere
uhildede end de tal, der angives som værende
»efter bøndernes egen beregning«, og mere
korrekt end opgivelserne til Ekstraskatteregn
skabernes Kop- og Kvægtællingslister fra
årene 1684 til 1686, der fra mange sider be
tragtes som upålidelige.
Det vanskeligste beregningssæt i en vur
dering af landbrugets potentiale, her kaldet
bæreevne, er størrelsen af konsumptionen,
idet man kun kan give nogle meget usikre tal
for udbyttet af kornhøsten og af forsyningen
med animalske produkter. Det nærmeste man
kan komme problemet er at se på befolk
ningsgrundlaget ud fra den betragtning, at
der her er tale om en selvforsyningsøkono
misk situation, hvor der set gennem en åris*

række er balance mellem produktion og forbrug.
Som grundlag for beregningen af folketallet
er her benyttet antallet af husstande i lokal
samfundet. Nok giver Kop- og Kvægtællings
listerne oplysning om antallet af beskattede
personer, men den tvivl, der kan rettes mod
disse listers troværdighed i al almindelighed
gælder utvivlsomt også personopgivelserne.
På den anden side giver også antallet af
brugsenheder, gårde og huse, et utilstrække
ligt billede af såvel arbejdsstyrken som
mængden af konsumenter. Kop- og kvægskat
telisternes personangivelser er derfor kun be
nyttet som et korrektiv til antallet af hus
stande. Dette tal viser sig stedvis at ligge op
til 50% over antallet af brugsenheder, efter
som der ofte var 2-3 brugere på samme gård.
Husstandsantallet er derfor anset for at være
det bedste udgangspunkt for en bedømmelse
af »folketallet« i relation til hartkornsvurderingerne og udsædens størrelse.
I dette tal indgår såvel gårdbrugere som fa
milier i huse med og uden hartkorn. Ud fra
oversigtstabellen neden for (tabel 1) vil man
da se, at udsædsarealet pr. husstand har ligget
mellem 10 og 14 tønder land. Det tilsvarende
tal for et hedesogn som Grindsted i Slavs her
red var 30 tønder land, mens beboerne i et
bakkeøsogn som Avlum i Hammerum herred
havde 33 tønder land til rådighed pr. hus
stand. Disse tal afviger ikke meget fra sog
nene i det østjyske ungmorænelandskab, hvor
Framlev herred kunne udvise et rådigheds
areal på 28 tønder land pr. husstand.
Sognene i u.-området har således haft et
forbløffende ringe udsædsareal til rådighed,
eller sagt på en anden måde: et meget stort
befolkningstal i forhold til produktionsarea
let. Forklaringen herpå afsløres kun delvis
ved at se på jordboniteten, beregnet som det
antal tønder land, der går på 1 tønde vegeta
bilsk hartkorn. Dette tal lå i u. -området mel
lem 4,4 og 6,0 tdr.ld. og således på niveau
med ungmorænen i Østjylland, men vidt for
skellig fra de to hedesogne Grindsted og Av
lum, hvor de tilsvarende tal var 17,6 henh.
13,6. Den tidligere givne generelle jordbunds
beskrivelse bekræftes af markbøgernes angi
velse af jordprofilernes indhold af over
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Tabel 1. Udsæd og hartkornsbeskatning i u.-området

Sdr. Nissum
Husby
Vedersø
Stadil

Hus
stande

Udsæd
tdr-skp

Htk.
tdr-skp

Veg. htk.
tdr-skp

Anim. htk.
tdr-skp

Anim.
%

Udsæd
pr. hss.

80
56
48
82

816-5
733-1
679-4
1077-5

188-0
163-7
221-6
325-7

136-7
125-3
153-5
202-0

51-1
38-4
68-1
123-7

27
23
31
38

10-1
13-1
14—1
13-1

vejende sand og grus med lidt ler og muld. En
faktor af betydning har utvivlsomt været, at
et højtliggede grundvandsspejl, selv i tørre år,
har skabt en gunstig vandbalance i forbin
delse med det jordforbedringsarbejde, der er
sket med tilførslen af rigelig staldgødning.
Hverken markbøgernes eller modelbøgernes
tekst medtager denne vigtige dyrkningsfaktor
eller ressourcefaktor. Men når man alligevel
kan påregne en flittig brug af staldgødning, så
hænger det sammen med størrelsen af det
animalske hartkorn. I tabel I ses denne del af
»jordværdien« at ligge mellem 23% (Husby)
og 38% (Stadil).
Det animalske hartkorn er beregnet på
grundlag af antallet af høveders græsning på
den hvilende jord og antallet af hølæs. Mens
taksten af et høveds græsning overalt er den
samme, nemlig 1 fjerdingkar, så varierer hø
værdien efter kvalitet, og her lå den så højt
som mellem 3,2 og 4,3 (Vedersø) fjerdingkar
hartkorn. Til sammenligning takseredes 1 læs
hø i Avlum til 1,5 fjerdingkar og i Grindsted
til lidt under 1 fjerdingkar. Det generelle for
hold mellem hølæs og høved var de fleste ste
der i u. -området som 2å3: 1 men i Stadil som
4å5: 1.
Går man fra sogneniveauet til by- eller en
keltgårdsniveauet, konstaterer man en stor
spredning af størrelsen af det animalske hart
korn, som det fremgår af bilagstabellerne.
Disse vil ikke blive behandlet detaljeret, men
kun eksempler vil blive uddraget. Det ses så
ledes heraf, at Kirkeby i Husby sogn kun
havde 17% animalsk htk., mens tallet for
Øby, Bækby og Mosebol lå på 38-42%. Her
som andre steder er det niveauet, der er af
gørende for det animalske hartkorns andel, en
forklaring der finder sin bekræftelse også i
Stadil sogn med dettes meget lave terræn.
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Det fremgår også af bilagstabellerne, at en
kelte bebyggelser skilte sig helt ud. Det gæl
der bl.a. de 3 gårde Nørre Klit på Bøvling
klittange s.f. Thorsminde. Her udgjorde det
animalske hartkorn 84%, fremkommet som
følge af 75 læs hø og 24 kreaturers græsning,
mens udsædsarealet kun beløb sig til 9,2
tdr.ld. Hovedgården Søndervang i Stadil
sogn var takseret til 300 læs hø og 24 høveders
græsning, og her var der ingen tvivl om, at
den store høproduktion fandt anvendelse i
staldfodring, idet Kop- og Kvægtællingsli
sterne fra 1686 angiver, at hovedgården
havde 50 øksne over 4 år og 52 under 4 år.
Tilsvarende havde hovedgården Abjerggård i
Vedersø sogn en taksering på 110 læs hø og 25
høveders græsning samt 60 øksne på stald og
25 under 4 år. Derudover findes der kun an
givelse af studedrift på gården Udstrup i Sdr.
Nissum sogn, selv om der i markbogen siges
ingen græsning at være og kun ganske lidt hø.
I modelbogen takseres dog den samme gård
til 30 læs hø og 16 høveders græsning foruden
6 stude. Formentlig er der tale om lejet eng,
men det kan også tænkes, at gården har købt
vinterfoder, lige som det har måttet anses for
givet, at Abjerggård har måttet skaffe sig fo
der ude fra. Der har utvivlsomt været rigeligt
af hø at hente fra Stadil sogn og andre steder,
med mindre man har drevet studeavl, som
ikke figurerer i matriklen eller i Kop- og
Kvægtællingsskemaerne, hvis upålidelighed
allerede er berørt. Derimod synes en anden
kilde som græsningstaksationsprotokollerne
mere pålidelige, men de er vanskelige at
bruge for u.-området dels på grund af man
gelfuld bevaring og dels på grund af ulæselig
hed. I de tilfælde, hvor de kan tydes, kan det
konstateres, at de er i rimelig overensstem
melse med modelbøgernes taksation af høve-
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ders græsning. På denne baggrund er model
bøgernes opgørelse over det animalske hart
korn benyttet i nærværende undersøgelse som
de tal, der kommer sandheden nærmest.
Det skulle efter denne undersøgelse være
fremgået, at der er tale om et helt specielt
miljø fra naturens side, og at det datidige
landbrug har forstået at indstille landbruget
herefter, idet man har satset på en kvæg
brugsøkonomi baseret på de udstrakte enge
og andre vådbundsområder og i tilgift har
formået at effektivisere de til rådighed stå
ende agre og delvis kunnet eliminere virk
ningen af tørkeår, der ellers mange andre ste
der har været en trusselsfaktor for befolknin
gens reproduktion. Med en folketæthed på
266 husstande på et dyrket areal af ca. 3300
tdr.ld. eller 80 pr. 1000 tdr.ld., er man oppe
på en husstandstæthed, der er 2 til 3 gange så
stor som i de fleste østdanske sogne. Kun i
særlige egne som i Kjær herred i Vendsyssel,
der har en tilsvarende kvægbrugsøkonomi
kombineret med en høj jordbonitet, har man i
folketæthed kunnet konkurrere med u.-om
rådet.
Hvis man skal tale om grader af intensitet i
det gamle, danske landbrug, så må u.-om
rådet have rangeret blandt de mest intensive
driftsformer ligesom i Kjær herred, mens toog trevangsbrugene i det østlige Danmark
kan betragtes som have værende repræsen
tanter for et efter forholdene ekstensivt land
brug, en betragtning som nok kan virke over-

raskende, når man ellers regner med, at ager
bruget med dets direkte kalorieomsætning af
vegetabilske produkter skulle kunne ernære
flere mennesker end kvægbruget. Der er dog
en faktor, som ikke indgår i dette regnskab,
nemlig forskellen i husstandenes størrelse i de
to situationer.
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Tabel over udsæd og har tkorsbeskatning i Sdr. Nissum sogn.

Nørre Klit
Pilgård
Høj toft
Brandborg
Udstrup
Sitterup
Annexgård
Ondaften
Sønderby
Svejdal
Ravnsborg
Maedige
Klemme huse
n. f. Sitterup
Bavnbæk
Krogsgård
Sudergård
n. f. kirken
Torup
Korsgård
Sigård
Vang
Gadegård
Fjand
Gjelstrup
Glistrup
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Udsæd
tdr-skp

Htk.
tdr-skp

Deraf
animalsk
tdr-skp

%

hø
læs

Antal
høveder

9-2
37-6
8-2
10-3
95-0
16-4
38-6
3-0
36-0
16-2
8-6
2-2
2-1
8-6
29-0
15-6
12-3
4—6
96-4
21-4
7-1
26-5
33-2
215-0
59-5
32-3

10-0
8-1
1-6
2-1
23-4
2-6
5-7
0-6
6-7
4-0
2-3
0-2
0-1
1-5
3-4
3-2
2-5
1-5
19-6
4—4
2-4
5-7
5-7
49-7
10-2
8-7

8-3
1-6
0-5
0-3
3-5
0-2
1-4
0-2
2-1
0-6
0-4
0-1
0-6
0-5
0-5
0-3
2-7
0-4
0-5
0-5
1-2
16-4
1-7
2-6

84
21
36
18
15
9
13
33
31
19
27
8
21
19
24
26
19
11
25
12
21
33
18
31

75
13
3
2
30
4
14
2
17
6
5
1
3
7
5
6
4
28
9
7
6
12
55
18
26

24
12
2
3
16
4
10
10
4
4
2
4
4
4
2
20
6
4
8
8
33
12
16

Økologiske vilkår i en vestjysk landbrugsegn
Tabel over udsæd og hartkornsbeskatning i Stadil sogn.

Øster toft
Fuglbjerg
Mej 1by
Halkjær
Alrum
Søndervang
Kamp
Kolby
Stadil by
Stadil ø
Opstrup

Udsæd
tdr-skp

Htk.
tdr-skp

Anim.
tdr-skp

Anim.
%

Hø
læs

Antal
høveder

53-0
69-0
154-2
58-3
229-0
124-5
30-6
106-7
69-1
48-4
87-5

12-3
29-0
39-4
17-1
64-0
56-6
9-5
37-6
28-5
20-2
20-6

3-4
11-6
14-2
5-1
16-7
31-0
3-2
11-8
11-4
8-1
6-4

28
40
36
30
26
55
34
32
40
40
31

30
107
135
45
164
300
30
109
100
76
59

12
26
37
16
45
24
8
31
19
14
16

Udsæd
tdr-skp

Htk.
tdr-skp

Anim.
htk.

Anim.
%

Hø
læs

Antal
høveder

14-5
20-6
6-0
16-6
120-3
41-3
35-3
69-1
69-3
35-3
8-1
58-2
11-1
56-1
60-1
6-1
93-6

3-1
5-4
1-4
4-5
30-4
10-7
a-6
9-6
19-0
0-2
1-1
10-1
2-5
15-1
16-2
1-3
13-6

0-6
1-1
0-1
1-1
6-0
2-3
1-2
2-4
5-5
2-3
0-2
2-0
1-1
2-4
6-2
0-3
2-2

24
20
8
24
19
21
15
26
30
38
18
20
42
17
38
27
16

5
10
1
10
52
20
10
21
52
25
2
16
10
18
56
3
19

6
4
2
4
32
8
8
10
17
11
2
12
4
21
18
2
15

Udsæd
tdr-skp

Htk.
tdr-skp

Anim.
tdr-skp

Anim.
%

Hø
læs

Antal
høveder

125-6
131-1
51-6
58-7
101-7
45-3
13-0
9-6
28-4
110-4

46-0
46-4
8-6
18-5
36-5
10-0
3-0
3-1
7-6
36-5

11-0
20-4
2-2
4-7
11-5
1-4
0-5
0-6
1-5
9-0

24
44
26
30
32
15
21
24
21
25

90
110
20
47
99
10
4
6
13
72

52
24
8
29
44
12
6
4
9
44

Tabel over udsæd og hartkornsbeskatning i Husby sogn.

Krogsgård
Nørbygård
Stensballe
Bjærgegård
Husby
Prasgård
Søgård
Præstegård
Sønder Klit
Bækby
Sandgård
Moseby
Mosebol
Kirkeby
Øby
Røjkjær
Grim

Tabel over udsæd og hartkornsbeskatning i Vedersø sogn

Kærby
Åbjerggård
Vedersø prgd.
Hugby
Tranekjær
St. Bjergegård
LI. Bjergegård
Dybkjær
Kirkeby
Tarp
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Tallene angiver hele tønder land.
X): angiver lodder under 1/2 td. Id.
—): tegnet angiver, at det foregående tal gælder for hele gårdgruppen.
NB.: Fjand bys 3 gårde, 7 bol og 4 huse er udeladt af diagrammet.

Fællesskabet i Sønder Nissum sogn 1683.

282

XX

2

x

21 5
1 38

Debat

Peter Dragsbo:
Dansk bygningsfredning ved en
korsvej
Som resultat af et forskningsprojekt ved arki
tektskolen i Arhus om den historiske bag
grund og udvikling for bygningsrestaurering
og bygningsfredning i Danmark, har arkitek
ten Michael Ottosen i 1984 publiceret den
første samlede oversigt over den danske byg
ningsfredningslovgivnings historie. Samtidig
har Fredningsstyrelsen udgivet tre publika
tioner, bestående af en betænkning som op
læg til en ny lovgivning om bevaringsværdige,
ikke-fredede boligbygninger, en fremlæggelse
af de nutidige kriterier for bevaringsværdi
samt en vejledning i byggeskik og vedlige
holdelse af bevaringsværdige huse. Sidelø
bende hermed har Bygge- og Boligstyrelsen
udarbejdet en vejledning om bedre renove
ringsskik, og desuden er der i talrige byer og
kommuner udgivet såvel bygningsregistran
ter som vejledninger i vedligeholdelse af
ældre huse.
I dag, ti år efter det internationale byg
ningsfredningsår i 1975, står det danske be
varingsarbejde altså midt i en strøm af initia
tiver, synspunkter og forslag til fremtiden. Ti
den må derfor være inde til at opsummere lidt
af debatten og nærmere vurdere nogle frem
tidsperspektiver for bygningsbevaringsarbej
det i bredeste forstand. Men lad mig først re
degøre lidt for bygningsbevaringens fortid
herhjemme.
Bygningsbevaring fra nationalromantik til loven
1918
Allerede i 1700-årenes anden halvdel be
gyndte en gryende national historiebevidst
hed at gøre sig gældende. Den danske oldtid
blev et emne for teater og digtning, kæmpe

høje og ruiner blev sætstykker i den nye have
kunst, og under Guldberg-tidens »danske«
reaktion på Struensee-årene omskabtes f.eks.
en oldtidshøj ved Jægerspris til det fædre
landshistoriske monument »Julianehøj«.
Det var dog først efter 1800, at en egentlig
bevaring af historiske minder blev en realitet.
Ikke uden sammenhæng med den romantiske
haves ruindyrkelse var Hammershus det før
ste monument, som »frededes« i 1820’erne.
Siden formulerede professor N. L. Høyen
programmet for den danske nationalromantik
i kunst og arkitektur - og dermed også en po
litik for restaurering af historiske bygninger.
Stærkt inspireret af Viollet-le-Duc i Frankrig
koncentrerede man sig om genskabelse i for
tidens ånd. Dette princip, som mest radikalt
kom til udtryk i gennybygningen af Viborg
Domkirke, udviklede sig efterhånden til det
mere akademiske princip om korrekt tilbage
føring til den mest oprindelige skikkelse. Her
overfor stilledes i årene omkring 1900 det en
gelske princip - formuleret i 1880’erne af
kredsen omkring William Morris - om næn
som restaurering og respekt for det faktisk
overleverede. Ikke underligt, at England også
var det første land, der fik en egentlig byg
ningsfredningslov i 1877 - fredning er jo i
princippet også et værn mod den radikale re
staurering!
I Danmark blev debatten om behovet for
en bygningsfredningslov rejst i årene omkring
1905 - et tidspunkt, hvor den engelske på
virkning gennem havebytanken og Anton Ro
sen og Ulrik Piesners studierejser var stor.
Samtidig var genopdagelsen af den mere ano
nyme danske byggeskik på vej - hvilket se
nere førte til f.eks. dannelsen af »Foreningen
for Bedre Byggeskik« i 1915. Og endelig var
museerne og dermed det mere antikvariske
synspunkt på vej til at blive en faktor i sam
fundet.
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Ligesom tressernes byødelæggelse har
skabt meget af forståelsen for halvfjerdsernes
bybevaring, således gik vejen mod en erken
delse af bygningsbevaringens nødvendighed
også dengang via en række kampe. Bevarin
gen af Helligåndshuset i Randers i 1894 og
Karmeliterhuset i Helsingør i 1906 var gode
sejre, mens nedrivningen af »De seks søstre« i
København i 1900, »Budolfi Kloster« i Vi
borg 1907 samt Efterslægtens Gård i Køben
havn og Cortsens Gård i Horsens i rædselsåret 1913 var de smertelige tab.
Forslagene til en bygningsfredningslov kom
fra to sider: fra Kunstakademiet i 1905 og fra
Nationalmuseet i 1907. Fælles for forslagene
var et fredningskriterium efter »kunstnerisk
og historisk værdi«, men hvor Kunstakade
miet foreslog offentlig ekspropriation som en
udvej for sikring af en bygning, gik National
museets direktør ind for bygningsfredning
som en stort set frivillig praksis. Dette stemte
meget godt med Nationalmuseets gode er
faringer med frivillig fredning af oldtidsmin
der, men desværre bar holdningen nok også
præg af et forhåndskompromis med tænkte
politiske indvendinger mod indskrænkninger
i den hellige ejendomsret. Endelig foreslog
Nationalmuseet allerede i 1907, at der ind
førtes en mellemkategori af bygninger, hvor
fredningen stort set kun bestod i en sikring af
anmeldelse før nedrivning - det, der senere
skulle blive til B-fredningerne.
Da bygningsfredningsloven blev vedtaget
af Folketing og Landsting i 1916-18, fulgte
man stort set Nationalmuseets forslag uden
større debat eller indvendinger. Eneste politi
ske bidrag bestod i et par økonomisk begrun
dede nedskæringer: dels forlangte man, at
Nationalmuseet skulle nedskære den foreslå
ede liste over fredede bygninger med 100, fra
ca. 450 til 350, og dels indførte man reglen
om, at fredede bygninger »som regel« skulle
være over 100 år gamle - et uheldigt og dår
ligt begrundet element, som har hængt ved
bygningsfredningsloven til den dag i dag.
Den første fredningsliste var tydeligvis om
hyggeligt udvalgt og begrundet, vel især på
baggrund af Hugo Matthiessens omfattende
rejser rundt i landet i de foregående år. Men i
virkeligheden blev den nye lov ikke den store
284

beskyttelse. I løbet af de 25 år fra 1918 til
1942 forsvandt 66 fredede bygninger fra listen
- kun en eneste gang benyttede staten sig af
muligheden for ekspropriation! Og endda var
der rabiate funktionalister, der i mellemtiden
angreb »dem, der vil frede alt« ...
I løbet af årene øgedes antallet af fred
ninger dog langsomt, og fra begyndelsen af
1960’erne begyndte debatten om nedrivning
eller bevaring at blive skarpere. Et privat be
varingsselskab så dagens lys i København,
Det særlige Bygningssyn på Nationalmuseet
udgav i 1961-62 de første »Bevaringsplaner«
for Christianshavn og Mariager, og i 1962
kom også begrebet »bevarende byplanved
tægt« ind i byplanloven. 1966 revideredes
bygningsfredningsloven, hvorved bl.a. Sta
tens Bygningsfredningsfond oprettedes - og i
1975 kom så det internationale bygningsfred
ningsår.
Nye tider, nye love, nye værdier
Indtil 1960’erne drejede bygningsbevaring
sig i høj grad om det gamle, det sjældne, det
smukke eller det kendte. Omgivelses- og hel
hedsfredninger i lighed med praksis i f.eks.
England, Holland og Frankrig, havde været
foreslået, bl.a. af Harald Langberg fra Natio
nalmuseet, men bygningsfredningsloven var
fortsat en lov for fremragende over 100 år
gamle enkeltbygninger.
I 1975 slog en bredere holdning til beva
ringsbegrebet imidlertid igennem. Den dan
ske nationalkomite for bygningsbevaringsåret
valgte at lægge den danske indsats på den
mere anonyme arkitektur og de bevarings
værdige bygningsmiljøer. 1975 blev ifølge Mi
chael Ottosen »kulminationen på et arbejde,
der går ud på at ændre holdningen fra inter
essen for beskyttelse af enkeltstående, unikke
monumenter til også at interessere sig for be
skyttelse af sammenhænge, der ganske vist er
af mindre »kvalitet« i rent fredningsmæssig
henseende, men som indeholder andre kvali
teter. som man ønsker opretholdt«.
I 1979 revideredes så bygningsfrednings
loven afgørende. Af de positive ting, som nu
gennemførtes, kan nævnes: én fredningsklasse
med en meget høj grad af beskyttelse, ud-
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videlse af bygningsfredningsfonden til støtte
af bevaringsarbejde og restaureringer, mulig
hed for fredning af omgivelser og haveanlæg,
mv. Vigtigst var dog den nye, brede formåls
paragraf, der nu understregede, at bygnings
fredning skal »værne ældre bygninger af arki
tektonisk eller miljømæssig værdi, herunder
bygninger, der belyser bolig-, arbejds- og pro
duktionsvilkår og andre væsentlige træk af
den samfundsmæssige udvikling«.
I det hele taget er værdibegreberne i for
bindelse med bevaring under omformning og
udvidelse i disse år. Arkitekter har formuleret
nye værdier som miljøværdier, oplevelses-,
orienterings- og herlighedsværdier (jfr. Vi
beke Dalgas: »Bevaringsplanlægning«, Plan
styrelsen 1979). Og museumsfolk og etnolo
ger har formuleret de kulturhistoriske beva
ringsinteresser (jfr. Fortidsminderådet: »De
kulturhistoriske bevaringsinteresser - nyere
tid«, 1981), hvori også er indbefattet mere et
nologiske værdier som symbolværdi, brugs
værdi og kulturhistorisk fortælleværdi.
Tre publikationer om bevaringsværdige huse
I Fredningsstyrelsens publikation fra 1984,
»Den bevaringsværdige bolig på land og by«,
understreges det, i hvor høj grad tiderne er
skiftet. I dette programskrift for vore dages
holdning til bygningsbevaring uddybes byg
ningsfredningslovens formålsparagraf: byg
ninger »beretter om et lands kunstneriske ud
tryksformer, men også om befolkningens leve
vilkår og dermed om de økonomiske og soci
ale forhold. Det gælder gårdenes rummelige
stuehuse. De jordløses lavloftede landhu
se. Strøggadernes imponerende etageejen
domme, provinsbyens rækker af enetagers
småhuse i sidegaderne og storbyernes flereta
gers, ensartede boligejendomme«. Billedsiden
er lige så alsidig. Bagsiden viser en husrække
fra Halmtorvet i det mørkeste Vesterbro - og
det øvrige billedmateriale skifter fra Ærøskøbings 1700-talshuse til Grøndalsvænges vil
laer fra tiden omkring 1. Verdenskrig med en
selvfølgelig konsekvens, i fuld samklang med
hæftets øvrige gennemgang af bevaringsvær
dierne i det danske land (PS: 5 af billedtek
sterne er dog desværre forkerte!). Alder og

sjældenhed opretholdes naturligvis som væ
sentlige bevaringskriterier —ligeledes arkitek
tonisk kvalitet og harmoni. Men det under
streges, at man bør sætte sig ud over enhver
epokes hårde dom over de foregående genera
tioner - »selv funktionalisme og elementbyg
geri vil fa deres væsentlige plads i bygningshistorien«. Lige så klart siges det, at det egns
typiske, det tidstypiske og det i bred forstand
kulturhistorisk fortællende og identitetsska
bende hører med til det bevaringsværdige.
Endelig diskuteres, hvor grænsen mellem til
ladelige og ødelæggende bygningsforandrin
ger går. Som kulturhistorikere i de senere år
har påpeget, kan en bygnings forandringer
gennem tiden have en selvstændig fortælle
værdi og derved øge bygningens historiske in
teresse. Fredningsstyrelsen trækker meget
fornuftigt grænsen ved »karakterødelæggende
ændringer« og »ændringer af ringe kvalitet« —
såsom teaktræsgadedøre og imprægnerede
vippevinduer (de vil selvfølgelig en dag være
interessante i en for deres tid typisk helhed!).
Hvordan bygningers bevaringsværdi så op
retholdes eller genskabes gennem korrekt re
staurering og vedligeholdelse, gennemgår
Fredningsstyrelsen i et selvstændigt hæfte
med titlen »Om byggeskik og vedligehol
delse« (1983), beregnet til gratis uddeling til
husejere, lejere og håndværkere. Det er lige sa
smukt som den foregående publikation og
fortsætter dens gode holdning. Vejledningen
behandler også bygninger fra dette århun
drede og lægger bl.a. meget vægt på, at der er
forskelle på forskellige egnes og tiders murbe
handling, tage, vinduer mm.
Bygge- og Boligstyrelsens håndbog i »Bed
re renoveringsskik« (1984) er ikke helt så
smuk og indbydende som Fredningsstyrel
sens publikationer, men da den ikke sigter
specielt på bevaringsværdige huse, koncen
trerer den sig til gengæld endnu mere om de
sidste 100 års huse og går op til vore dage.
Den er således i høj grad et supplement til og et fremskridt i forhold til —Gyldendals bog
om »Byhuset« (1980), der stort set undlod at
behandle byggeri fra efter industrialismens
frembrud.
Af de nye publikationer om bevaringsvær
dige huse fremgår således den bredere og
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mere kulturhistoriske opfattelse af begrebet
bevaringsværdi. Men samtidig peger dette på
to store problemer i spørgsmålet om byg
ningsfredningens praksis og fremtid.
Den ulyksalige 100-års-regel
Det ene problem er den fortsatte, omend
blødgjorte regel om, at fredede bygninger skal
være 100 år gamle. Reglen kom som før
nævnt af uopklarede grunde ind i loven af
1918 og er forblevet der siden. Imidlertid fin
des en 100-års-regel ikke i andre landes byg
ningsfredningslove - der opereres med højst
25-50 år og i flere lande uden grænse. Mi
chael Ottosen siger da også helt rigtigt, at ar
kitektonisk og kunstnerisk værdi ikke er al
dersbestemt. Der er jo arkitekturværker fra de
allerseneste år, som vi allerede nu ved skal
fredes en dag. I den nyligt udkomne byg
ningsregistrant for Gentofte Kommune
(»Huse i Gentofte«, 1984) er hovedvægten for
eksempel lagt på arkitekturen fra de sidste
50-75 år.
Når Michael Ottosen i samme åndedrag
skriver, at 100-års reglens implicitte satsen på
»det gamle og sjældne« hører hjemme i mu
seal og kulturhistorisk sammenhæng, er der
dog noget, han har misforstået. Museerne ar
bejder i højere og højere grad med samtiden
og med de sidste 100 års kulturhistorie - og er
jo faktisk i forhold til de fleste arkitekter gået
foran i arbejdet med at pege på de ikke-erkendte værdier i bygninger og miljøer fra de
sidste 100 år!
At 100-års-reglen heller ikke er Frednings
styrelsens kop te, ses bl.a. i »Den bevarings
værdige bolig«, hvori det hedder, at »alle
bygninger er bevaringsværdige, indtil det
modsatte er konstateret« - først og fremmest
på grund af ødelæggende forandringer. Det
ses også i Det særlige Bygningssyns praksis,
der i stadig større omfang gennemhuller 100års-reglen. I Esbjerg er en række bygninger
fra mellem 1890 og 1910 blevet fredet, og i an
dre byer er bygninger af arkitekter som Hack
Kampmann, Anton Rosen og Ulrik Piesner
fra efter 1900 - og endda bygninger fra ty
verne, såsom »Hornbækhus« og »Bakkehu
sene« i København - blevet fredet. Når 100286

års-reglen overhovedet findes i den nyeste
bygningsfredningslov, må det derfor skyldes
en ret uformuleret politisk angst for den store
mængde fredninger, der venter inden for de
sidste 100 års bygningsmasse. Hvis frednings
listen skal afspejle Danmarks bygningskul
turelle værdier, er dette jo - som påpeget af
Michael Ottosen - et irrelevant argument.
Men selv ud fra et rent økonomisk synspunkt
er 100-års-reglen svær at forsvare. Thi for det
første vil størstedelen af de værdifulde nyere
bygninger alligevel skulle fredes, når de bliver
100 år. For det andet vil netop en tidlig fred
ning af en bygning ofte bevirke, at dyrt forfald
og dyre restaureringer siden kan undgås fordi der, mens bygningen endnu er ny og vel
fungerende, skabes den sikkerhed, som er så
vigtig for en kontinuerlig vedligeholdelse.
Mere end 200.000 bevaringsværdige huse ...
Med anvendelsen af de nye, bredere definitio
ner af bevaringsværdi skønner Fredningssty
relsen, at vi alene inden for kategorien byg
ninger til beboelse har ca. 100.000 bevarings
værdige bygninger fra før 1900 - og endnu
100.000 fra perioden mellem 1900 og 1940.
Dette skaber nogle nye problemer, dels for
muligheden for overblik over landets beva
ringsværdige bygninger, dels for definitionen
af bygningsfredningslovens virkefelt.
Ifølge bygningsfredningslovens § 20, stk. 2
påhviler det Miljøministeren, in casu Fred
ningsstyrelsen, at udarbejde »sammenfat
tende oversigter over bygningsbevaringsin
teresserne«. I praksis opbygges overblikket
langsomt gennem en vifte af bygningsregi
streringer, udført af museer, kommuner, lo
kale fonde og foreninger samt Fredningssty
relsens 10. kontor. Emnemæssigt har hoved
parten af registreringerne indtil nu drejet sig
om ældre landsby- og købstadsmiljøer, mens
registreringer af for eksempel landbobygnin
ger i det åbne land, forstadsmiljøer og indu
strimiljøer endnu kun er i sin vorden. Samti
dig er mange af de ældre bygningsregistrerin
ger allerede nu utilstrækkelige, fordi man
også her i praksis opererede med en 100-års
regel. Men alt i alt er der dog nu udgivet byg
ningsregistreringer i 93 kommuner - og dertil
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kommer, at der er tinglyst bevarende lokal
planer i 106 kommuner, omfattende ca.
21.000 ejendomme.
Endnu et vigtigt overblik over bevarings
interesserne er i de sidste 2-3 år kommet ved,
at de kulturhistoriske museer som led i amter
nes fredningsplanlægning har udarbejdet
samlede oversigter over de kulturhistoriske
interesser i en række amter - oversigter, som i
høj grad har kortlagt forskellige egnes be
varingsværdige bebyggelser og miljøer.
Samtidig er de »egentlige« bygningsfred
ningers rolle blevet ændret. Hvor National
museets liste over fredningsemner i 1918 var
et kvalificeret bud på landets bygningskul
turelle værdier efter nogle på forhånd fast
lagte kriterier, afspejler vore dages frednings
liste (sidste gang udkommet 30. september
1983) flere forskellige tendenser. Blandt de
senere års fredninger ser man for det første en
række systematiske gennemgange af allerede
registrerede byer, for eksempel Tønder, Aa
benraa, Ribe, Sønderho, Nordby (Samsø),
Mariager, Troense, Fåborg, Præstø m.fl.
For det andet afspejler fredningslisten en
række »kampfredninger«, hvor fredningen
har været svaret på en trussel mod et be
varingsværdigt hus, der ellers ikke ville være
blevet fredet - lige foreløbig i hvert fald. Det
gælder f.eks. huse som Frederik den Syvendes
Stiftelse i København, Villa »Kampen« i Ar
hus, Jelling Kro, den nedrevne »Svastika« og
adskillige andre. - Og endelig er der den
endnu ret usystematiske inddragelse af de
sidste 100 års arkitekturmonumenter: Køben
havns Rådhus, Palads Hotel, Arhus Told
kammer og Teater, Fåborg Museum etc.
For Michael Ottosen fremtræder denne
»usystematik« som et problem. Han skriver,
at »en eventuel oversigt over den samlede
bygningsbestand og dermed over »fredninger
in spe« må kunne danne basis for den ge
nerelle evaluering af bestanden af fredede
bygninger, som endnu ikke har fundet sted«.
Ligeledes beklagede man fra Fredningsstyrel
sens side i 1975, at »en mere systematisk gen
nemgang af den eksisterende bygningsmasse
eller grupper af bygninger inden for denne
som led i forberedelsen af nye fredninger hel
ler ikke har været mulig« (Per Hansen, Veit

Koester & Viggo Nielsen: »Bygningsfred
ningsloven og dens revision - status og per
spektiver«, 1975). Og det beklages fortsat i
1984, at de hidtidige registreringer har været
»uensartede og begrænsede« (Betænkning
1010, se nedenfor).
Nationalt overblik og lokalt ansvar
Drømmen om den store nationale, samlede
oversigt over Danmarks bevaringsværdige og potentielt fredningsværdige - bygninger
lever altså fortsat. I praksis er det naturligvis
ikke muligt. Spørgsmålet er, om det er nød
vendigt? Med den brede kulturhistoriske defi
nition af bevaringsværdi er hverken centralt
fastsatte kriterier for - eller centralt styrede
registreringer af - bevaringsværdier ønske
lige. Fra museumsside er dette blevet udtrykt
mest klart: »Kulturhistorisk bevaringsværdi
skal på hver enkelt sted og egn defineres ud
fra, hvad der netop her er karakteristisk, ty
pisk og særligt fortællende. Dvs. det er byg
ninger, som vidner om særlige erhverv, men
nesker, sociale grupper, levevilkår og produk
tionsforhold på forskellige tidspunkter i netop
den egn eller det miljø« (Udtalelse fra Statens
Museumsnævn 22.2.1983).
Sagen er, at der naturligvis findes både na
tionale, regionale og lokale bevaringsværdier.
Rosenborg Slot kan ikke undværes af Dan
mark, SkjernVindmølle kan ikke undværes af
Skjern. Forskning i og registrering af beva
ringsværdier hører derfor lige så naturligt
hjemme på henholdsvis nationalt, regionalt
og lokalt plan. Politisk har man da også taget
konsekvensen af dette, da man i 1984 udgav
betænkningen om »Bevaringsværdige huse til
beboelse« (Betænkning 1010 fra Miljømini
steriet).
Anledningen var egentlig, at Folketinget
havde erkendt, at der var et problem med de
bevaringsværdige landbrugs-stuehuse, efter
at den fulde fradragsret for vedligeholdelses
udgifter var blevet beskåret. Samtidig var der
problemer med beskatning af restaurerings
tilskud til ikke-fredede huse. I hvert fald ned
sattes i 1982 et udvalg med det kommisso
rium at overveje, »hvilke foranstaltninger,
der kan være hensigtsmæssige for at sikre be287
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tryggende vedligeholdelse af ældre bevarings
værdige, men ikke fredede ejendomme på
land og i by«, samt komme med forslag til
økonomiske og lovmæssige løsninger.
Betænkningen foreslår, at der ydes statstil
skud til istandsættelse af bevaringsværdige
huse på indtil 40% af prisen, dog max. 4.000
kr. pr. hus eller 1.000 kr. pr. lejlighed pr. år.
Med hensyn til problemet med at fa konsta
teret, hvad der er bevaringsværdige huse, fo
reslås som en foreløbig løsning, at alle rime
ligt velbevarede huse, der ifølge det centrale
boligregister (BBR) er bygget før 1900, om
fattes - mens der for bygninger efter 1900 skal
kræves, at de er omfattet af enten en deklara
tion, vedtægt, lokalplan eller »en af de offent
lige foretaget registrering«. Mest interessant i
denne sammenhæng er dog betænkningens
forslag om, at konstateringen af bevarings
værdi administrativt udlægges til kommu
nerne.
For landets ikke-fredede bevaringsværdige
huse lægges der altså hermed op til et meget
decentralt ansvar - hos den myndighed, der i
forvejen står med den daglige bygningsad
ministration. Om også den nødvendige fag
lige bedømmelse af bevaringsværdi skal de
centraliseres helt ud på kommunalt plan,
fremgår dog ikke af betænkningen. Det vil
heller ikke være muligt eller forsvarligt. Lige
gyldigt hvor gode vejledninger eller »iagtta
gelsesmodeller«, der udgives, må bestemmel
sen af bevaringsværdi i sidste instans ligge
hos kultur- og arkitekturhistorikere, så vidt
muligt i samarbejde med beboere og brugere.
Det mest oplagte forum for den ikke-nationale bygningsforskning og -registrering ligger
parat i museer og arkiver på amtsplan. Dels
har museerne i de allerfleste amter nu til
sammen den tværfaglige ekspertise, som må
kræves i arbejdet for bygningskulturen. Og
dels har museerne erfaring og viden fra det
kulturhistoriske oversigtsarbejde - hvorfra
vejen til det samlede regionale overblik over
bevaringsværdige bygninger ikke er så lang.
Kunne dette blive løsningen på spørgsmålet
om centralt og decentralt i bevaringsarbejdet,
er betænkningen i øvrigt et godt oplæg til en
nødvendig lovgivning, som bør gennemføres
så hurtigt som muligt!
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Konsekvensen for bygningsfredningen vil
ved en evt. vedtagelse efter min mening blive
positiv. For det første vil der dermed som
ovennævnt være etableret en naturlig af
grænsning mellem det nationale plan: fred
ningen, og det mere lokale plan: bevaringen uden at det ikke-fredede dermed prisgives.
For det andet vil Fredningsstyrelsens medar
bejdere kunne undgå en betragtelig frustra
tion over, at fredning i dag med Michael Ottosens ord er »afhængig af den enkelte medar
bejders indsigt i hele den samlede bygnings
bestand i Danmark« - hvilket jo er umuligt.
For det tredje vil der - som det ikke mindst
vigtige - opnås en mere naturlig arbejdsde
ling mellem på den ene side den centrale sty
relse, der har det landsdækkende overblik,
kendskabet til den nationale arkitektur, etc. og det decentrale forskningsmiljø, museerne,
som vil kunne tage sig af registreringerne i
marken, undersøgelserne af egnsbyggeskik og
lokale bygningsmiljøer, etc. Sikres så en for
nuftig fordeling af ressourcer til arbejdet - og
lovfæstes både kommuners og museers/?//^ til
at varetage ansvaret for de bevaringsværdige
bygninger - vil en god løsning for en væsent
lig del af kulturarven være nået!

- »Fredede bygninger«, udgivet af Miljømi
nisteriet, Fredningsstyrelsen, København
1983.
- »Betænkning om Bevaringsværdige huse til
beboelse«, Betænkning nr. 1010, Miljømini
steriet 1984.
- »Den bevaringsværdige bolig på land og i
by«, Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen
1984.
- »Om byggeskik og vedligeholdelse«, Mil
jøministeriet, Fredningsstyrelsen 1984.
- »Bedre renoveringsskik«, udarbejdet af
Fællestegnestuen ApS v. Tyge Arnfred m.fl.,
udgivet af Byggestyrelsen, Boligstyrelsen og
Energiministeriet 1984.
- Michael Ottosen: »Bygningsfredningslo
ven, Historie og princip«, Archipress, Århus
1984.

Anmeldelser

Kortregistrant over Storstrøms amt indtil omkring
1900: Matrikelarkivet. Udarbejdet af Dorthe
Falcon Møller. Museet Falsters Minder. Ny
købing F. 1983, 119 s. Kr. 55.

tuter over kort over Storstrøms amt. Man ser med
forventning frem til de næste, og håber selvfølgelig,
at det gode eksempel må blive fulgt i andre amter.

Et ofte forekommende kritikpunkt i anmeldelser af
lokalhistorisk litteratur er forfatterens manglende
brug af kort. Arsagerne hertil kan være flere. Det
kan skyldes manglende fortrolighed i omgang med
og brug af historiske kort, eller det kan skyldes, at
man ganske enkelt ikke har været opmærksom på
deres eksistens. Er grunden den sidste, kan for
sømmelserne tildels undskyldes. De store kortsam
linger er nemlig ikke helt lette at gå til, idet der
kun i begrænset omfang findes trykte registraturer
over dem. Efterhånden begynder det dog at
hjælpe. Fynboerne har allerede et par år været
godt hjulpne med Bjørn Westbeek Dahis store re
gistrant over kort over Fyn og omliggende øer, og
nu har sydhavsøerne også fået en registrant over
de kort, der befinder sig i en af de største og be
tydeligste kortsamlinger, nemlig Matrikelarkivet.
Det prisværdige initiativ til udgivelsen af registra
turen er taget af Museet Falsters Minder, og ud
arbejdelsen er med vanlig sikker hånd foretaget af
Dorthe Falcon Møller.
At der i Matrikeldirektoratet findes matrikelkort
over hele kongeriget, er vel de fleste bekendt. Hvad
mange ikke ved, er at der derudover findes en
mængde andre kort af stor interesse for bl.a. lokal
historikere, f.eks. udskiftningskort, rytterdistrikts
kort, markkort osv. Det er disse andre kort, der er
registreret i den foreliggende registrant. Derimod
er selve matrikelkortene forbigået, idet de udgør et
ensartet og let tilgængeligt materiale - ikke mindst
hvis man har læst den eksemplarisk korte og klare
indledning til registranten.
For hvert af de registrerede kort gives der føl
gende oplysninger: 1) topografisk nummer og
stednavn (jfr. Nationalmuseets top.reg.), 2) da
tering, 3) stednavn/e, 4) tekst, 5) målestok,
6) mål, 7) farvelægning, 8) teknik, 9) bevaring,
10) andet (f.eks. marknavne el.l.) og 11) kortets
aktuelle placering i Matrikeldirektoratet. Takket
være et godt register er registranten nem at ar
bejde med, og angivelsen af matrikelarkivets
pladssignatur gør, at man umiddelbart er i stand
til at bestille ønskede kort til brug på Matrikel
direktoratets læsesal eller til affotografering.
I bogens forord antydes det, at registraturen
blot er den første af en planlagt række af registra-

Foreninger og foreningsarkiver, Roskilde Amt. 1.
udg. 1983. 218 s. Udgivet af Lokalhistoriske
Arkiver i Roskilde Amt. Kr. 50. Ekspedition:
Roskilde Lokalhistoriske Arkiv, Dronning
Magretesvej 14, 4000 Roskilde.

Klaus Egeberg

Foreningsarkiver fra Frederiksborg Amt. 1. udg.
1984. 131 s. Redigeret af N. H. Frandsen.
Udgivet af Lokalhistoriske Arkiver i Frede
riksborg Amt. Kr. 50. Ekspedition: Helsinge
Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, Skolegade
43, 3200 Helsinge.
Foreningsarkiver fra Viborg Amt. 1. udg. 1984.
142 s. Udgivet af Sammenslutningen af Lo
kalhistoriske Arkiver i Viborg Amt. Kr. 65
Ekspedition: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted
Kommune, I. P. Jacobsens Hus, 7700 Thi
sted.
Steen Ousager: Foreningsliv i Storkøbenhavn — en
arkivoversigt. 1984. 339 s. Udgivet af Lokal
historiske Arkiver i Storkøbenhavn. Kr. 75.
Ekspedition: Lokalhistorisk Arkiv for Balle
rup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup.
Foreningsarkiverfra Fyns Amt. 2. udg. 1985. 217
s. Udgivet af Lokalhistoriske Arkiver i Fyns
Amt. Kr. 50. Ekspedition: Højby Lokalhisto
riske Arkiv, Højbyvej 66, 5260 Odense S.
Det er tusindvis af ulønnede arbejdstimer, der er
lagt i disse fem registraturer fra de lokalhistoriske
arkiver. Ganske vist har Statens humanistiske
Forskningsråd og en del amter og kommuner bi
draget til gennemførelse af indsamlingskampag
nerne og til udarbejdelsen af registraturerne, men
det er de frivillige medarbejdere, der har skabt
grundlaget. I hvert amt har mange frivillige, en
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lille gruppe arbejdsledige og måske en direkte an
sat projektleder fundet sammen for at kunne reali
sere målet: en amtsdækkende registratur. Man er
nu nået så vidt, at otte amter har fået deres regi
straturer - to kan endda præstere reviderede ud
gaver - og i Ribe og Vestsjællands amter er ind
samlingsarbejdet gået i gang.
I de fem foreliggende registraturer er de hoved
principper for opdeling af materialet, der blev in
troduceret med registraturen fra Nordjyllands
amt, blevet fastholdt. Der er ganske vist nogle va
riationer i undergrupperne - det begrundes med
amternes og materialets forskellighed - men alle
otte amtsregistraturer kan anvendes sammen. En
hver bruger af de lokalhistoriske arkiver vil vide, at
mange dygtige arkivledere udvikler søgesystemer,
der afviger lidt fra naboarkivets! Det synes at være
en naturlov, og det kan der være mange fordele
ved, men når det gælder amtsregistraturerne er en
fælles systematisering af materialet nødvendig.
Forhåbentlig vil de kommende års amtsregistra
turer anvende den systematik, der er udviklet af
arkiverne i Ribe amt. Det er efter min mening
spild af tid at stræbe efter en systematik, der kan
rumme alt. Man bør nu holde fast ved modellen
fra Ribe amt og så benytte undergrupperne »øv
rige«. Med et eller flere index kan enhver jo finde,
hvad han/hun søger. Systematikkens formål er
blot at sikre, at rækkefølgen i registraturerne bliver
nogenlunde logisk. Man kan jo ikke anvende alfa
betisk rækkefølge, når mængden af arkivfonds er så
stor. Det giver et noget uanvendeligt resultat, når
man benytter et eller andet tilfældigt forenings
navn til at bestemme rækkefølgen. Det kan man fx.
se i Rigsarkivets registratur over private institu
tionsarkiver eller i Steen Ousagers arbejde. Ousager garderer sig dog meget fornuftigt med et sy
stematisk og et topografisk index. Det viser sig iøvrigt at være temmelig pladskrævende og kompli
ceret - Ousagers vejledning til benyttere fylder
hele otte sider. Det mest praktiske er efter min me
ning at anvende systematikken i opstillingen og så
forsyne registraturen med et alfabetisk index efter
forenings/y/w og eventuelt et alfabetisk index efter foreningsnavne. Hvis man som fx i Viborg og Roskilde
amter sammenblander disse to former for index, er
resultatet temmelig forvirrende.
I de fleste indsamlingskampagner har man ope
reret med såkaldte »søgelister«, der blev brugt til
at angive, hvilke foreninger, der er kendt og derfor
må have alfødt arkivmateriale. I Roskilde amt har
man videreudviklet søgelisterne og skabt en for
tegnelse, der er et forsøg på at registrere alle de for
eninger, der har været virksomme i amtet. Man
har tilstræbt fuldstændighed! Det har naturligvis
været en lokal afgørelse, hvordan man har villet
anvende sine resourcer, men jeg tror, at man vil
stå sig ved at betragte søgelisterne som vejledende
for indsamlerne. I selve registraturerne hører de
næppe hjemme.
Et nærliggende spørgsmål er, om indsamlin
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gerne er foregået systematisk - har man i hvert
sogn systematisk søgt efter arkivalier fra under
grupperne? Spørgsmålet er ikke besvaret i nogen af
indledningerne, men Steen Ousagers vurdering er,
at et rimeligt bredt udsnit af områdets foreningstyper er indsamlet og registreret. Han erkender
dog, at foreninger med socialt formål, religiøse for
eninger og afholdsforeninger er underrepræsente
rede. Med mange forbehold anslår Ousager, at
15% af de kendte foreningers arkiver er blevet ind
samlet og registreret.
Spørgsmålet om samlingernes repræsentativitet
kan næppe besvares, men nu har vi registratu
rerne. Hvordan kan de udnyttes af lokalhistori
keren? Disse helt nødvendige overvejelser tager
Steen Ousager også fat på - de hører måske ikke
rigtig hjemme i en registratur - men det er på tide,
at disse ting tages op. Det ville være en god be
gyndelse, hvis Steen Ousager samlede sine syns
punkter, der ikke skal refereres her, i en selvstæn
dig artikel.
Det er ikke rimeligt at foretage en egentlig sam
menligning mellem de fem foreliggende resultater
af et indsamlingsarbejde - vilkårene har været for
forskellige - men alle opfylder de krav, man med
rimelighed og de skrabede budgetter i erindring,
kan stille. Den storkøbenhavnske og andenudga
ven fra Fyn falder imidlertid lidt udenfor de øvrige
og derfor vil jeg stille dem op overfor hinanden. Vi
ser her på to amter, hvor hovedparten af medar
bejderne det ene sted er lønnede og det andet sted
er frivillige, der anvender deres fritid.
Som allerede nævnt er Steen Ousagers indled
ning fyldig og god, og det er med fuld ret, at han
angives som forfatter - bogen er nemlig andet og
mere end en registratur. De i forhold til indbygger
tallet ikke særlig omfattende samlinger er her langt
fyldigere beskrevet end i de hidtidige registraturer.
Vi far således »information om stiftelses- og even
tuelt nedlæggelsesår, formål, navneskift, medlems
skab af andre foreninger, eventuelle jubilæums
skrifter, afgangsbetingelser for arkivbenyttelse
m.m., ligesom arkivets hovedbestanddele anføres i
oversigtsform«. Det topografiske index er ikke
alene opdelt efter kommuner men også underop
delt efter lokaliteter. I dette index far vi desuden
gentaget arkivernes adresser - de findes også s.
32-33 - samt oplysning om ledernes navne, tele
fonnumre, åbningstider, hjælpemidler og lokalbib
liografier. Tilmed forsynes vi med en overflødighed
af velvalgte illustrationer med med gode og mun
tre kommentarer. Der bliver endog plads til en lille
opsats om forfatteren med vellignende foto. Satsen
er som i de øvrige maskinskrevet, men flot trykt på
glittet papir. Det er sikkert også Ousagers for
tjeneste, at der er ydet tilskud fra nær og fjern til
trykningen af de 339 sider.
Min konklusion m.h.t. forfatteren er da også, at
han har præsteret et ypperligt arbejde. Store dele
af materialet er tygget og fordøjet så godt, at dette
områdes lokalhistorikere er nogle skarn, hvis de
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ikke straks benytter hans arbejde flittigt. Den op
gave, som Steen Ousager er blevet stillet af arki
verne i Storkøbenhavn, er blevet løst over al for
ventning.
Men hvor er udgiverne - de lokalhistoriske arki
ver - blevet af? Det er meget betegnende, at Ousa
ger selv skriver forordet - og det gør han ud
mærket. Trods hans tak til mange er der imidlertid
tale om en enmandspræstation, hvor man ikke kan
mærke de lokalhistoriske arkiver. Hvordan vur
derer de indsamlingsarbejdet? Hvorfor valgte de at
lade materialet opstille efter navne og dermed op
give fællesskabet med de øvrige amtsregistraturer?
Hvorfor er registraturen trods det store ressour
ceforbrug ufuldstændig? Blev kampagnens folk næg
tet adgang til arkiverne på Frederiksberg, i Brøns
høj, Sundbyerne, Vallensbæk og Erhvervsarkivet i
Århus? Hvorfor ville man ikke have dette materi
ale med?
Registraturen fra Fyn er anden udgave af den
oprindelige fra 1978. Den er kommet til veje under
yderst vanskelige vilkår, fastslår amtskredsens for
mand i sit forord. Det meget omfattende redak
tionsarbejde er blevet klaret af Poul Valente - en
ikke sagkyndig ledig - på syv måneder. Han har
stået for kontakten med amtets 62 (!) lokalhistori
ske arkiver og har fået de mange data hjem. Fyns
amtskommune har dækket de nødvendige følgeud
gifter og har sørget for renskrift og trykning.
For at forenkle arbejdet har man som i Roskilde
Amt, hvor flere ledige redigerede, udeladt arkivfondnumrene. Men iøvrigt er den almindelige
standard opretholdt med en systematisk opstilling,
der dækker hele amtet, og en topografisk med pri
mærkommunen som ramme om en endnu en sy
stematisk opstilling. Den fynske arkivstruktur med
de mange sognearkiver gør det imidlertid mere
nødvendigt at søge på sogne end på primærkom
muner. Steen Ousager løste dette problem ved at
anføre de enkelte lokaliteter indenfor primærkom
munen i sit index, men i begge tilfælde ville bruge
ren være bedre hjulpet med et sogneindex. Burde
et sådant ikke være standard i de næste amts
registraturer? Vejledningen til denne registrarur er
ganske kort - på mindre end en side - men op
stillingen er efter min mening så enkel og over
skuelig, at man nemt finder rundt i de mange,
store fynske foreningsarkiver.
Det er ikke vanskeligt at finde fcjlanbringelser i
den fynske registratur, men benyttere vil næppe
sondre så knivskarpt, som Steen Ousager gør det,
når han side 17—19 overvejer, hvad der kan rum
mes indenfor foreningsformen, og hvad der må be
tragtes som et privat eller offentligt foretagende.
Om en fynsk danseskole havner i den ene eller an
den gruppe er nok ikke så vigtigt for benytterne.
De vil forlade sig på index. I sin helhed er den fyn
ske registratur et overbevisende udtryk for et enga
gement, der har givet store resultater. Fyn bliver
støvsuget for arkivalier i disse år.
Efter denne gennemgang er det min vurdering,
19 Fortid og Nutid

at indsamlingsarbejdet i de kommende år bør være
mere målrettet og selektivt. Det er nødvendigt at ud
nytte de knappe ressourcer så rationelt som mu
ligt. Fx. mener jeg, at et lokalhistorisk arkiv først
og fremmest må sikre sig et nogenlunde repræsen
tativt udsnit af de kendte forenings/yjtor og først
derefter arbejde på en fuldstændig dækning inden
for hver enkelt type. Amtsregistraturerne bør na
turligvis også forbedres, men igen må man over
veje ressourceforbruget. Indledningerne bør være
fyldigere, så benytterne er godt orienterede om det
grundlæggende indsamlingsarbejde, og selve regi
straturerne må meget gerne være mere detaljerede,
men fortsat enkle og overskuelige.
Søren Ehlers

Nielsen, Ingrid: Middelalderbyen Ribe. Centrum,
1985. 216 s. ill. Kr. 248
Middelalderbyen Ribe er første bind i en serie på
11 om danske byer i middelalderen, som udkom
mer 1985-87. Den er dermed det første synlige re
sultat af »Projekt middelalderbyen«, som har løbet
fra 1977 frem til nu, finansieret af Statens Huma
nistiske Forskningsråd. Projektets formål har væ
ret at beskrive 11 forskellige byers oprindelse og
topografiske udvikling gennem middelalderen ud
fra alle kendte kilder, arkæologiske, skriftlige, kar
tografiske og geologiske. Det har altså karakter af
et tværvidenskabeligt projekt, hvor alle sejl er sat
til og som sådant må ses som en glædelig fornyelse
i udforskningen af middelalderbyernes historie her
i landet.Udnyttelsen af flere videnskabelige disci
pliner bidrager da også til, at Middelalderbyen
Ribe fremstår som et redeligt og godt gennem
arbejdet værk med mange nye oplysninger om Ri
bes udvikling i middelalderen. Det rejser mange
interessante problemer, hvoraf nogle behandles og
besvares, mens andre ikke kan besvares på det
kendte kildegrundlag.
Ribe er den by i Danmark, hvor der er bevaret
mest kildemateriale, både skriftligt og arkæologisk.
For det skriftlige materiales vedkommende skyldes
det i første omgang den tyske kirkes interesse for
Ribe som udgangspunkt for missionsarbejde, i an
den godt bevarede arkivfonds fra bispestol og by.
For det arkæologiske materiales vedkommende
skyldes den omfattende viden en gammel og rod
fæstet interesse for de jordfund i og omkring byen,
som gennem tiderne er dukket op. Der har i Ribe
selv været en lang tradition for at beskæftige sig
med byens historie.
Der er foretaget mange arkæologiske undersø
gelser i Ribe, og tidligere resultater sammen med
gravninger foretaget i forbindelse med Projekt
Middelalderbyen gør, at der først og fremmest fra
omkring 1200 og frem findes et righoldigt kildema
teriale at øse af. Før 1200 er der imidlertid væsent
lige lakuner i materialet. Man har fundet spor af
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en handelsplads fra første halvdel af 700-årene,
men fra da og frem til bygningen af stenkirker i
1100-årene har man kun spredte løsfund, som ofte
er fundet indblandet i lag, der er senere. Fra om
kring 860 har man skriftlige (udenlandske) kilder,
der omtaler Ribe på en måde, så man har lov at
antage, at en by ved navn Ribe eksisterede, hvor
byen ligger i dag, på trods af manglende fund. Det
drejer sig om Vita Anskarii, nogle breve fra 948,
965 og 988 (hvori der nævnes en biskop i Ribe)
samt Adam af Bremen, der i 1070erne skrev De
Hamburgske Ærkebispers historie. Disse skriftlige
vidnesbyrd er de eneste sikre, som nu findes for, at
Ribe eksisterede som by/handelsplads i vikingeti
den.
I Middelalderbyen Ribe gøres der glimrende og
kortfattet rede for disse forhold, og der fortsættes
med en beskrivelse af byens fysiske omgivelser, be
liggenheden ved Vadehavet ved en sejlbar å, netop
hvor der har været bedst mulighed for at passere
åen. De trafikale fordele ved denne beliggenhed
har antagelig været afgørende for såvel den tidlige
som den senere bebyggelses eksistensvilkår.
Derefter kommer så det, der må betragtes som
værkets kerne: en tematisk gennemgang og tolk
ning af det kildemateriale, der kan anvendes til at
beskrive Ribes topografiske udvikling frem til efter
reformationen. I første omgang beskrives handels
pladsen fra 700-årene på nordsiden af åen ud fra
de arkæologiske fund. Den har haft gode handels
kontakter til Rhinområdet og haft håndværkspro
duktion af »kramvarer« (glasperler, bronzespæn
der o.lign.). Til forskel fra Hedeby har Ribe næppe
været transithandelsplads men snarere udskib
ningshavn for varer til Vadehavsområdet fra Ribes
opland. Desværre er der ikke fundet væsentlige be
byggelsesspor, men kun aflaldslag og værksteder,
og en egentlig topografisk beskrivelse er derfor
umulig.
De gejstlige institutioners beliggenhed og ud
vikling beskrives grundigt. Det understreges, at
Ribe har været en slags brohoved for den kristne
kirke i Danmark, idet først missionen ved Ansgar
og senere kirkelige strømninger fra syd synes at
have slået igennem tidligt i byen. Rent topografisk
bemærkes det, at de tidlige sognekirker har været
ligeligt fordelt mellem nord- og sydsiden af åen,
hvilket indicerer en også andetsteds i værket om
talt forskydning af bebyggelsen fra åens nordside
til sydsiden. Denne forskydning forklares med
domkirkens og klostrenes beliggenhed på sydsiden
og deres stigende betydning for bysamfundets øko
nomi. De centralfunktioner, Ribe har haft som
stiftsby, må have påvirket byens udvikling ved at
fremme handel og håndværk.
Manglende fund tyder på, at Ribe ikke har væ
ret befæstet i vikingetid og tidlig middelalder. Hel
ler ikke senere har man bygget volde. Formentlig
er forsvaret af byen lagt an på kanaler og åløb.
Omkring 1250 er der bygget dæmning over åen til
oprettelse af en kongelig mølle. Da Ribe å er en af
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landets mest vandrige, har det været et større ar
bejde, som har krævet store opfyldninger. Det
sandsynliggøres, at man har hentet fylden ved af
gravninger i bydelen på nordsiden af åen, som
pga. dæmningsbyggeriet er blevet opgivet. Denne
afgravning kan så passende være en logisk for
klaring på, at man ikke kan finde væsentlige spor
af Ribes vikingetid. Egentlige forsvarsværker om
kring byen bygges først omkring 1300, og også Riberhus kan dateres til omkring dette tidspunkt.
Udviklingen i gadenet og bebyggelsens udstræk
ning beskrives, og igen konstateres forskydeisen af
aktiviteter fra nord- til sydsiden af åen. Da Nørre
port anlægges på dæmningen må den nordlige by
del betragtes som endeligt opgivet, og der iagtta
ges en tydelig koncentration af aktiviteter omkring
domkirken. Med portbygningen er de rammer,
som byen har udviklet sig inden for frem til 1800årene fastlagt.
En gennemgang af ejendomsforhold og socialto
pografi (hvem boede hvor) på grundlag af det
skriftlige kildemateriale virker troværdig, selv om
det kan være svært at overse arkivaliernes op
lysninger på grund af skiftende gadenavne og
svært gennemskuelige beskrivelser. I dette afsnit
får man god støtte af kort og tegninger ved læs
ningen.
Reformationens dybtgående indvirkning på de
topografiske forhold i byen beskrives, og her er det
især sognesammenlægninger, nedrivning af over
flødiggjorte kirker,oprettelse af nyt hospital og af
vikling af klostre, der gør sig gældende. Også ny
befæstningen af Riberhus mellem 1537 og 1547,
hvor slottet har gennemgået grundlæggende foran
dringer omtales.
Som afslutning på værket følger en kronologisk
opdelt sammenfatning, som er grundig og klar.
Den ophæver i høj grad det lidt forvirrende ind
tryk, man får ved gennemlæsning af bogens første
del. Den emnemæssigt opdelte gennemgang af kil
dematerialet og dets udsagn har medført et vist
mål af gentagelser, og man mister let overblikket
over byens lange og ofte gennemgribende æn
dringsproces. Sammenfatningen har karakter afen
syntese, som er anlagt på grundlag af kildegen
nemgangen og kommer derfor til at give læseren
det overblik, som man måske har mistet undervejs.
Det skal siges, at dette værk naturligvis ikke er
den endelige topografiske beskrivelse af middelal
derens Ribe. Nye fund vil kunne ændre billedet,
især hvis man kunne finde bebyggelsesspor fra før
1200 og således få lukket hullet mellem jernal
derens handelsplads og det højmiddelalderlige by
samfund. På det nuværende grundlag vil en topo
grafisk beskrivelse af middelalderens Ribe imid
lertid næppe kunne gøres bedre. Beskrivelsen af
den ofte komplicerede udvikling understøttes fint
af et godt og overskueligt kortmateriale, tegninger
og andre illustrationer. (I forbindelse med kort
materialet blot en enkelt anke: på et oversigtskort
over jernalderbopladser i Ribes nærhed er der
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åbent vand mellem Mandø og Skallingen. Det skal
formodentlig ikke forstås sådan, at Fanø først er
opstået senere?).
Skal man kritisere værket, må man gribe til de
forudsætninger, som Projekt Middelalderbyen har
opstillet. Den rene topografiske skildring har ude
lukket mulighederne for at overveje perspektiverne
i byens opståen og senere udvikling. En ren topo
grafisk fremstilling vil have en tendens til at se iso
leret på sit objekt. Det medfører, at værket ikke
kan inddrage det omgivende samfunds udvikling
som forklaring på f.eks. at en by i det hele taget er
opstået. Byens måske skiftende betydning for det
omgivende samfund inddrages ikke, og man sidder
tilbage med en mængde viden om Ribe selv, men
uden forståelse af byens samspil med dens om
givelser. På den anden side kan man så sige, at det
er rart, at der stadig vil være masser af muligheder
for at beskæftige sig med Ribes historie, også i
middelalderen.
Afsluttende skal bemærkes, at dette værk er en
længe savnet samlet fremstilling, baseret på hele
det nu kendte kildemateriale til Ribes udvikling.
Det er et grundigt gennemarbejdet arbejde, der
helt åbenbart hviler på et solidt kendskab til ma
terialet, og der rejses mange interessante problem
stillinger, der vækker ens lyst til at beskæftige sig
mere med Ribes historie. Projekt Middelalderbyen
har laet en fin debut, og man må så håbe, at de føl
gende bind i serien kan leve op til dettes standard.
Flemming Nielsen

Syn på ryttergods 1686. Ved Holger HertzumLarsen. Eget forlag. 1985. XX II + 239 s. Kr.
183. Ekspedition: Kjeldbjergvej 3, 7620 Lem
vigKrongodset blev for en stor del det økonomiske
grundlag for det nationale rytteri, der indførtes i
1670. Det gælder f.eks. for store områder i Vestjyl
land. I stedet for fæsteafgifter skulle bønderne for
hver otte tdr. hartkorn stille en rytter. Hele dette
nye system medførte en ret omfattende admini
stration, og godserne måtte igennem flere omlæg
ninger, inden de gradvist blev afhændet i løbet af
18. århundrede. Et heldigt resultat af det store ap
parat er, at der afsattes mange arkivalier både cen
tralt og lokalt. Væsentlige dele heraf er i dag be
varet i Rigsarkivet og landsarkiverne, ikke mindst
det nørrejyske landsarkiv i Viborg.
Den her foreliggende bog er en udgivelse af et
spændende materiale fra ryttergodssystemets før
ste tid. Det drejer sig om en ordret afskrift af de
centrale dele af »Protokol for besigtigelse og sup
plering af det til oberst Schwanewedes regiment
udlagte gods«. Protokollen, der er et koncept eller
en kopi, er fra 1686, det tidspunkt hvor flere kom
missioner arbejdede med justeringer af de oprinde
lige ryttergodser. I Rigsarkivet findes nogle lidt
19*

ældre tilsvarende besigtigelsesforretninger, men
denne hører hjemme i Landsarkivet i Viborg, hvor
den oprindelig lå i Skanderborg amts arkiv. For
mentlig fordi amtmanden var medlem af den kom
mission, som i 1685-86 stod for det omfattende syn
på godset i Vestjylland. I dag findes protokollen
under gruppen ryttergodsarkiver, 1. jyske regi
ments gods, Det vestjyske distrikt, som eksisterede
1680-1716. Om dette kan man læse i den særlige
registratur over ryttergodset, som landsarkivet i
1971 udsendte. Derimod lår man i kildeudgaven
kun en henvisning til nummeret på den filmkopi,
der findes i Rigsarkivet, og som har været benyttet
ved afskrivningen. Hvis en kildeudgave skal bru
ges bredt, er det imidlertid nødvendigt, at man let
kan se, hvad det præcist er, der udgives, hvor det
findes og hvilke principper, der er valgt for ud
givelsen. Disse krav er desværre kun delvis opfyldt
her, og faktisk kommer udgiveren til at stille meget
store krav til læsernes kombinationsevne og viden
om datidens administration. Det ville have hjul
pet, hvis der havde været et par henvisninger til
den litteratur og de hjælpemidler, som udgiveren
selv har benyttet.
Inden udskriften af de mere end 1.100 gårdsyn
finder man en indledning, der består af uddrag af
vigtige dokumenter til belysning af ryttergodssy
stemets tilblivelse. Der er valgt godt, og f.eks. til
undervisningsformål er det nyttigt, at oprettelses
forordningen af 5.10.1670 også er gengivet. De i
samtiden trykte forordninger kan jo være vanske
lige at fa fat i. Selve synsforretningen omfatter
både de daværende ryttergårde og de gårde under
kronen, som af forskellige grunde, oftest fattigdom,
ikke var blevet udlagt i første omgang. Ved hver
gård nævnes brugeren eller brugerne ved navn,
desuden hartkornets størrelse, mængden af udsæd
og korn i behold, besætningens størrelse, bygnin
gernes omfang, beliggenhed og tilstand. Endelig
gives en samlet vurdering af brugets og bondens
tilstand. Var tilstanden dårlig - og det var den tit er der i regelen grundige oplysninger om årsa
gerne. Det stadige omkvæd er misvækst og sygdom
i kvæget, men flere steder har storm og ildebrand
også sat sine spor. En bonde i Jerne fik sit hus væl
tet af storm, og de omblæste huse havde »ihjelslagen 2 bæster«. En bonde i Skjern sogn mistede sine
heste under endnu mere dramatiske omstændig
heder, de blev nemlig revet ihjel af ulve! Et hårdt
liv har det været på de mange enestegårde, og det
hører da også til undtagelserne, når bonden selv
bliver beskyldt for skaderne. De fleste undskyldes,
men om en bonde i Nr. Bork hedder det dog ligeud
»manden er et skarn«!
Det vil være oplagt at anvende denne synsfor
retning til en større analyse af landboforholdene,
og der vil i nogen grad være mulighed for at sam
menligne med tilsvarende materiale fra andre ryt
tergodser. Holger Hertzum-Larsen, der som fri
tidsarbejde har påtaget sig det store afskrivnings
arbejde, fortjener ros for sit initiativ. Afskrivnin-
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gen er grundig, og dertil er der udarbejdet sted
navneregister til det hele. De oplysninger, man
savner, lader sig trods alt lede op, og den lettere
adgang til de mange informationer bør inspirere til
nye studier i ryttergodskilderne.
M argit Mogensen

Bente Dahl Hansen: Betler eller almisselem. Studier
i offentlig forsorg i Sjællands stifts landsogne 17081802, Landbohistorisk Selskab 1984; 254 s.,
ill. Kr. 80.
Ældre tids fattigdomsproblemer er et af mange for
sømte områder i dansk socialhistorisk forskning.
Ikke sådan at forstå, at der ikke foreligger mange
titler om emnet, men fordi de næsten alle ude
lukkende anskuer problemet gennem de statslige
lovinitiativer og ikke også sætter focus på de men
nesker, det faktisk drejer sig om. Heldigvis er der
undtagelser fra denne regel, især fra de seneste år,
først og fremmest Ingeborg Christmas-Møller: På
fattighuset. Greve Hospital og andre fattighuse på landet i
1700- og 1800-tallet, 1978. Med Bente Dahl Hansens

bog foreligger der endnu et forsøg på at bryde med
den herskende tendens i litteraturen for 1700-tallets vedkommende, mere præcist for perioden o.
1730 til 1800 i landområderne på Sjælland. Be
vidst undlader BDH endnu engang at gennemgå
1700-tallets fattiglovgivnings tilblivelse, men ind
drager kun lovgivningen for at vise, hvordan og i
hvilket omfang den fungerede som retningsgivende
for den praktiske gennemførelse af fattigforsorgen.
Det er den praktiske gennemførelse af fattigforsor
gen på landet i pastorater og herreder, der er bo
gens hovedemne. I forsøget på at undgå, at der
skulle blive tale om en overvejende administra
tions- eller forvaltningshistorisk undersøgelse, er
der endvidere foretaget en prøveundersøgelse i et
par herreder med henblik på at fa de enkelte fat
tige i centrum, hvem de var, hvor mange, hvorfor
de fik hjælp m.m. Det er forståeligt, at BDH i be
tragtning af stofmængden og arbejdsindsatsen har
begrænset denne del af undersøgelsen stærkt, men
det er lige så klart, at det er ad denne vej, der må
arbejdes videre, hvis fattigdommen og de fattige
skal fremstilles gennem andet end statsmagtens,
lovgivningens og administrationens optik.
Prøveundersøgelsen til trods er bogen først og
fremmest en studie i lokalsamfundenes admini
stration af fattigvæsenet: hvem der stod for ad
ministrationen, fattigvæsenets indtægter og udgif
ter, forsorgsmåderne, m.m. samt gennem prøve
undersøgelsen hvem og hvor mange, der under
støttedes, og som sådan er den en af de mest om
fattende og dybtgående, vi har for 1700-tallets
vedkommende. Det er en af BDH’s forsigtige kon
klusioner, at »det i løbet af 1730’erne lykkedes at fa
introduceret og i perioder virkeliggjort en rimeligt
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velfungerende kostforsorg mange steder i de sjæl
landske landsogne« (s. 158), men samtidig at de
fattige i de kriseperioder, hvor kostforsorgen svig
tede mange steder ikke kunne klare sig med de ud
betalte pengebeløb og derfor måtte tigge (s. 162).
Det skal understreges, at konklusionerne kun
gælder den gruppe af fattige, der af de lokale my n
digheder blev accepteret og godkendt som værdigt
trængende fattige og som i kraft heraf havde mu
lighed for at fa fattighjælp, men ikke nødvendigvis
fik det. Dengang som nu var der ventelister, når
det gjaldt sociale ydelser. Forskellen er blot, at
dengang var det noget nyt, at man overhovedet
havde retten til en sådan ydelse. Når der en gang i
et sogn var blevet fastlagt til hvor mange, der
kunne gives understøttelse, holdtes der ofte fast
herved uanset om de trængendes tal steg med ti
den, således at nye værdigt trængende måtte vente
med at modtage hjælp til en af de hidtil »nydende«
blev hjulpet på anden måde. Det vil for det meste
sige af døden.
BDH indlader sig ikke på at anstille beregninger
over det samlede fattigdomsproblem i landsog
nene, hvilket kan forekomme overraskende, da
bogens problemstilling ikke kun er hvordan, men
også i hvilket omfang den offentlige forsorg fun
gerede (s. 7). Åbenbart skal forsorgens »omfang«
kun forstås som det konkrete antal af accepteret
værdigt trængende, der fik hjælp, men ikke ses i
forhold til det samlede fattigdomsbehov. Det sidste
vil BDH slet ikke udtale sig om, da hun mener, at
noget sådant er gætteri til en række kilde- og be
grebsmæssige problemer er løst (s. 148). Vel af
samme grund er Fridlev Skrubbeltrangs skøn over
antallet af nødlidende blandt den sjællandske
landbefolkning 1787 blevet forvist til en note (s.
179 n. 82). BDH’s synspunkt er ganske rigtigt, dog
udtaler hun sig flere steder om fattigdommens
svingende niveau i 1700-tallet. Bygger det mon på
andet end skøn?
Tiggeriets omfang undlader BDH sig også klogeligt fra at udtale noget om. Kildematerialet til
lader ikke sikre slutninger, og vi må nøjes med et
par stikprøveundersøgelser af, hvem betlergruppen var på grundlag af materiale fra Møns tugt- og
manufakturhus i 1790’erne og fra den store betler
jagt på hele Sjælland i 1790. I sig selv et begrænset
materiale, som indsnævres endnu mere derved, at
de for betleri indsatte i Møns tugt- og manufaktur
hus i undersøgelsen skarpt adskilles fra de øvrige
indsatte. Mon ikke også en stor del af de øvrige
indsatte var betlere, selv om de var indsat for ty
veri og lignende? I det mindste kunne de 2 grupper
være sammenlignet, så det kunne have været af
gjort, om de formelt for betleri indsatte udskilte sig
fra de øvrige indsatte. På det foreliggende grund
lag er det temmeligt usikkert, hvad der sluttes om
de mulige årsager til tiggeri og arbejdsløshed
(f.eks. s. 99), også selv om det udtales med for
sigtighed.
Disse indvendinger til trods, skal det under-
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streges, at denne bog giver et solidt fodfæste for
flere og komparative undersøgelser af 1700-tallets
fattigdomsadministration og endvidere antyder en
vej til udvidelse af det socialhistoriske felt til at
gælde de fattige selv.
John T. Lauridsen

Staten og civilisationen: Mentalitetshistoriske essays
om Danmark i 1700-tallet. Redigeret af Thomas
Bloch Ravn m.fl. Den Jyske Historikers
skriftrække nr. 1, Modtryk, Aarhus 1984, 128
s. ill. Kr. 95.
Overalt i vesteuropæisk humanistisk forskning
spores der for tiden en om sig gribende interesse
for mentaliterernes historie. Det mærkes også i
danske forskningsmiljøer og tidsskrifter; således
også i det første bind af Den jyske Historikers nye
skriftrække.
»Staten og civilisationen« er et resultat af et un
dervisningsforløb i 1982-83 på Historisk Institut
ved Aarhus Universitet, hvor man beskæftigede
sig med såvel faglige problemer vedrørende den
danske enevælde i det 18. århundrede som med
forskellige former for formidling af historie. Det in
deholder 17 små »appetitvækkende essays«, som
tilsammen søger at skildre brydningerne mellem et
såkaldt »traditionalistisk« bondesamfund og et
moderne borgerligt samfund ud fra en mentalitets
historisk synsvinkel.
Der indledes med tre introducerende indlæg,
hvor man far præsenteret mentalitetshistoriske be
greber og problemfelter som f.eks.: mentalitet, kul
tur, kulturkløft, almuekultur m.v. og far dem pla
ceret i en historiografisk sammenhæng.
Derefter følger en række essays, hvor man be
handler forskellige mentalitetshistoriske temaer
med udgangspunkt i det danske samfund i 1700tallet. Der fortælles bl.a. om landsbyfællesskabet,
bønders forskellige protestformer, forskellige for
ståelser af »fattige« og »fattigforsorg«, arbejdsetik
og meget andet, altsammen fremstillet i et enkelt
sprog og med konkrete empiriske eksempler ved
hjælp af f.eks. bondedagbøger, retsprotokoller og
samtidige billeder.
Det afsluttende essay beskriver et forsøg på at
anvende et mentalitetshistorisk udgangspunkt for
undervisningen i gymnasiet. Udgangspunktet for
svares med, at der i en mentalitetshistorisk tilgang
til historien ligger nogle muligheder, for at nule
vende mennesker i højere grad kan forstå og leve
sig ind i, kort sagt identificere sig med, 1700-tallets
bønder, end tilfældet er, når man f.eks. ser på hi
storien ud fra en materiel-struktujel synsvinkel.
Men hvad er mentalitetshistorie egentlig for no
get? På side 18 skriver Thomas Bloch Ravn og
Axel Agesen Nielsen: »Mentalitetsbegrebet referer
til forhold, der ikke umiddelbart kan afdækkes i

kilderne og som derfor er principielt utilgængelige
for den traditionelle historievidenskabs materielle
kildebegreb. Mentaliteten betragter vi som det f u n 
damentale (min fremhævelse) niveau i tilværelsen,
uudtalt og neddykket i dagliglivet, og for over
hovedet at fa fat på denne dunkle understrøm, må
man gå til kilderne på en anden måde. Dagliglivet
- og specielt det uudtalte mentaliteten - er et lys
sky og uordentligt foretagende, som modsætter sig
enhver form for skråsikker teoretiseren«.
Der tales om mentalitetshistorien som et nybrud
indenfor historievidenskaben i Danmark, (p. 17fT)
Det er tildels rigtigt, men er man ikke på nippet til
at glemme de hermeneutiske traditioner i dansk
historievidenskab, når man skriver at historikerne
har holdt sig til hvad kilderne direkte sagde og ikke
andet, »ingen fantasi« (p. 18)! Når Povl Bagge og
kredsen omkring ham taler om »Zeitgeist«, stats
tanker og forskellige -ismer, er der så ikke også tale
om mentalitetshistorie? Forskellen mellem de
sidstnævnte og de »nye« mentalitetshistorikere er
vel snarere at man tager udgangspunkt i forskel
lige grupper af mennesker, når man studerer men
taliteter. Til fælles har man en interesse i at forstå
fortiden og dens mennesker og ikke nødvendigvis
forklare den 100% ud fra en konsistent teori. »Vi
historikere vil beskrive og så vidt muligt forklare
menneskers liv i samfundet gennem tiden med alle
de nuancer og modsigelser og tilfældigheder som
de andre samfundsvidenskabers net i almindelig
hed er for stormasket til at fange«. Sådan skrev
Povl Bagge i Historisk tidsskrift 12. rk. bd. 3. hft. 3
p. 466, i 1969. Tendensen er ikke til at tage fejl af.
Det er mangfoldigheden, nuancer og variationer,
som man vil have frem og ikke de store og grove
lovmæssighder om forholdet mellem materielle vil
kår og bevidsthed. Sådan gælder det også for Den
jyske Historikers bagland, det fagkritiske miljø på
Historisk Institut i Aarhus, i dag, hvorimod det
stort set var omvendt for 10 år siden, da kapitallo
gikken dominerede. Mentalitetshistorien er således
ny i dette miljø og der er al mulig grund til at hilse
det velkommen, blot man ikke i al sin entusiasme
havner i en teori- og økonomifjendsk position og
glemmer fagets egen mangfoldighed. Når man
skriver, at mentalitetshistorien endnu ikke er et
klart defineret forskningsfelt med en særlig teori og
metode (p. 15) vil jeg sige, at den forhåbentlig al
drig bliver det. Styrken i denne lettilgængelige
essay-samling er jo netop at den baserer sig på ar
bejder fra såvel historikere som etnologer, littera
turhistorikere og folklorister.
Den er velegnet til undervisningsbrug i folkesko
lens ældste klasser, HF- og gymnasiet. Til sidst et
lille hjertesuk om hjælpemidler til videre læsning.
En samlet, bibliografisk korrekt, litteraturliste ville
have været dejlig.
Niels Windfeld Lund
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Kanstrup, Jan. Taama allappugut Ilulissani piniartut - om Forstanderskabeme og tørveskærssagen ija kobshavn. Pilersuiffik 1984. 96 s., ill. Kr. 64.
En spændende nydannelse i Grønlands admini
stration var oprettelsen af forstanderskaberne i
midten af 1800-tallet. Blandt intentionerne bag
oprettelsen var at starte en selvstændighedsgørelse
i befolkningen ved at lade den have del i for
valtningen af den lokale socialforsorg og retsudøvelse. I forstanderskabet, der havde et kolonidi
strikt som territorialt grundlag, var de danske embedsmænd fødte medlemmer, mens de grøn
landske valgtes. Valgkredsene lagdes således, at
der var en forstander nær alle bopladser. Forhand
lingssproget var grønlandsk, og protokollen skulle
tilsvarende føres på grønlandsk med tilknyttet
dansk oversættelse. I praksis blev det dog om
vendt.
Forstanderskabet fik sine indtægter gennem en
afgift på de indhandlede varer i Handelen (KGH).
Socialudgifterne var imidlertid langt mindre end
indtægterne, og overskuddet fordeltes mellem fan
gerne på baggrund af en blanding af økonomiske,
sociale og moralske principper - ikke ualmindeligt
for den danske administration af de nordatlantiske
områder. Desuden var forstanderskabet ansvarlig
for opretholdelsen af lov og orden for grønlæn
derne med magt til at uddele bøder.
Handelen sad solidt på det grønlandske sam
fund, men forstanderskaberne kunne have ændret
på dette, både gennem deres sammensætning og
gennem den videre sagsbehandling, som gik uden
om Handelen direkte til Indenrigsministeriet. At
det ikke blev tilfældet, skyldtes manglende inter
esse for de grønlandske spørgsmål i Indenrigsmini
steriet, så Handelen også her fik overtaget. For
standerskaberne var dog ikke en fuldstændig fia
sko. På det lokale plan var socialforsorgen et vig
tigt arbejde, og retsplejen bevarede grønlandske
retsbegreber samt skabte en grønlandsk accept af
retsudøvelsen.
Selve tørveskærssagen var en konflikt med læge
og handelsadministration på den ene side og mis
sionær og grønlændere på den anden - på sin vis
klassisk med brydningerne mellem den princip
faste, kulturmissionerende holdning og den pater
nalistiske, som i højere grad accepterede den lo
kale kultur. Sagen var i sig selv banal. Af sund
hedsmæssige hensyn fik lægen i 1902 gennemført,
at forstanderskabet forbød skæring af tørv til byg
ningsreparation i området omkring bygden. Be
folkningen var imod forbuddet, og sagen sluttede
først 1908 med forbuddets død i stilhed. Behand
lingen undervejs viser ændringer i centraladmini
strationens holdning, som igen peger frem mod re
former i de følgende år.
Tørveskærssagen kan bruges på flere måder.
Forfatteren belyser udmærket administrationshi
storien, sagsbehandlingen og embedsmændenes
holdninger (nok så sigende). Mere i mørke ligger
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den grønlandske opposition til embedsmændenes
fremfærd - hvilket nok også er svært ud fra det be
nyttede kildemateriale. Imidlertid har forfatteren
fundet interessante træk, som kan genkendes fra
andre sammenhænge: en passiv modstand gennem
kollektiv overtrædelse af forbuddet, chikanering af
embedsmændene, formidling af synspunkterne pri
mært gennem venligtsindede danskere, opståen af
lokale myter (fjernt fra virkeligheden) om årsa
gerne til konflikten.
Bogen er gennemillustreret, men billederne er
uegale m.h.t. relevans og kvalitet af gengivelsen.
Det er også en ulempe ved læsningen, at flere embedsmænd og grønlandske betegnelser forudsættes
bekendte. Ellers må det siges, at forfatteren har
opnået at sætte en spændende kilde til grønlandsk
historie ind i en sammenhæng og demonstreret en
side af dens forskningsmæssige værdi. Udgivelsen
faldt sammen med åbningen af Grønlands Arkiv,
og man må håbe, at det inden for en overskuelig
fremtid bliver mulighed for i dette arkiv at kunne
forske videre i forstanderskabernes arkiver.
Peter Korsgaard

Peter Michelsen: Rejsegilde i Danmark. Arbejdsfest og håndværkerskik. Nationalmuseet.
1983. 166 s., kr. 125,00.
Peter Michelsen deltog i sin tid i Nationalmuseets
bondegårdsundersøgelser, og kom derved grundigt
og vidt omkring i landet. På sin rundrejse obser
verede han forskellene i den måde, der blev holdt
rejsegilde. Det arbejdede han videre med, og skrev
en spørgeliste til Nationalmuseets Etnologiske Un
dersøgelser (NEU) i 1951. Resultatet var 2.200 si
der beretninger om rejsegilder. Siden blev Michel
sen optaget af mange andre ting, så først nu fore
ligger en bearbejdelse af det betydelige materiale.
Resultatet er blevet en grundig, velskrevet og
underholdende bog om rejsegildetraditionen. Først
bliver rejsegildets historie ridset op. Man far at
vide, at det blot er en af flere markeringer af sta
dier i et byggeri. Andre er f.eks. opmuringen af det
første hjørne, men selve rejsegildet er det festlige
højdepunkt. Gildet kendetegnes ved udsmykning
af nybygningen, og så den åbenhed, hvormed der
festes. Der fortælles derefter om rejsegildet i de sid
ste 100 år. Det er så langt, man kan komme tilbage
ved at bruge erindringer.
Det, folk kan huske om rejsegilder står centralt i
undersøgelsen. Ved Michelsens egen spørgeli
steindsamling opstod der skævheder, som han selv
gør opmærksom på. NEU benyttede sig, da Mi
chelsen lavede sin indsamling, af faste meddelere,
som altovervejende var bosat på landet. Det var
kulturhistorisk interesserede, med førstelæreren
som et typisk eksempel, der måske blot havde op
levet et enkelt rejsegilde. Til alt held har Michel
sen kunnet trække på Nationalmuseets store hånd
værker- og arbejdererindringsindsamling, der er
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samtidig med forfatterens egen indsamling. Disse
erindringer stammer fortrinsvis fra byerne, og
blandt de skrivende er mange bygningshåndvær
kere. Michelsen har brugt tømrer- og snedker
beretningerne.
Det er forfatterens held, at materialet fra de to
indsamlinger supplerer hinanden så fint. Det har
næppe været tanken, da spørgelisten om rejsegilde
blev udsendt, men det har nærmest været en nød
vendig forudsætning for et godt resultat.
Derefter kommer så resultaterne af undersøgel
sen i disse afsnit: Nybygningen pyntes. Hvor kom
mer kransen fra? Gildet på byggepladsen. Det ef
terfølgende gilde. Rejsegilde i nogle andre lande,
og til sidst: Arbejdsfest og håndværksskik. Der føl
ger endelig forskellige bilag, hvoraf uddrag af be
retningerne er det mest spændende.
I selve undersøgelsen gøres der grundigt rede for
det, der var forfatterens oprindelige tilskyndelse til
at beskæftige sig med emnet: de regionale forskelle,
som der er mange af, og som let lader sig aflæse på
de mange kort. Der dukker ind imellem overra
skende påstande op. Jeg var f.eks. ikke klar over, at
brugen af hvid-røde vimpler var forbeholdt Søn
derjylland, og at den udstrakte brug af dem der
nede skyldes dovenskab. At købe en vimpel er me
get nemmere end at binde en krans.
Afslutningsvis berøres spørgsmålet om hvorvidt
rejsegildet egentlig er en skik med rødder i bonde
samfundets gilder, altså en landlig arbejdsfest, el
ler det er en håndværksskik, ganske særligt en tøm
rerfest. Konklusionen er ikke overraskende, for
den er allerede givet i bogens undertitel: det er
både en arbejdsfest og en håndværksskik.
Bogen er gennemillustreret med mange flotte fo
tos. Også med en del mindre billeder, der er knapt
så spændende, men som er nødvendige at have
med for at belyse bestemte sider af emnet.
Michelsen ser dystert på rejsegildets fremtid,
især på grund af, at det personlige forhold mellem
bygherre og bygningshåndværkere forsvinder.
Desuden bidrager elementbyggeriet også til at for
trænge rejsegildet. Til disse forklaringer kan føjes,
at tempoet på byggepladserne også er medvir
kende til at indskrænke håndværksfesterne. Derfor
er det godt, at Michelsens interesse for rejsegilde
ikke fik lov at blive liggende i Nationalmuseets ar
kiver, men er blevet til glæde for mange.
Carl E rik Andresen

»Det er Danmark«. Dansk Folkemuseum 18851985. Nationalmuseet 1985. Redaktion: Inge
Mejer Antonsen, Bodil Bundgaard Rasmus
sen, Holger Rasmussen og Ib Varnild. 76 s.
Kr. 35,00
I anledning af 100-året for starten på Dansk Folke
museum, nu Nationalmuseets 3. afdeling - afde

lingen for nyere tids kulturhistorie, blev Brede-udstillingen 1985 en udstilling, der skulle vise dels af
delingens udvikling og arbejde gennem tiderne,
dels det billede af Danmark, som afdelingens viden
og samlinger kunne give. Resultatet blev en i sin
idé spændende, men noget kalejdoskopisk og ikke
altid lige klar gennemgang af nogle kulturhistori
ske måder at anskue fædrelandet på. Udstillingen
blev et på Nationalmuseets egne traditioner ba
seret billede af Danmark. Når både udstilling og
udstillingsbog imidlertid fik titlen »Det er Dan
mark«, må det tolkes som enten en brug af en ak
tuel hurrapatriotisk strømning - eller en pretentiøs
ambition om, at Nationalmuseet kan give total
billedet af Danmark.
I udstillingsbogen har man da også valgt at re
servere det meste af pladsen til en helt generel be
skrivelse af Danmarks sociale, demografiske og
kulturelle udvikling i de sidste 100 år. Og lad det
straks være sagt: Det er gjort redeligt, velskrevet,
dækkende og med en glædeligt markeret holdning
til mange ting, ikke mindst i den nyeste tid. Gen
nemgangen tager sit udgangspunkt i kulturland
skabets ændring, panorerer videre over landbru
gets udvikling til byerne og deres mennesker og er
hverv, afsluttende med en sammenfattende status.
Altsammen illustreret med velvalgte statistikker,
grafiske fremstillinger - samt en fin billedside, der
viser så forskellige og dog typiske ting fra de sidste
100 års Danmark som andelsmejeriets mælkevogn,
parcelhusforhaven, kollektivet, charterrejsen - og
racehadet.
Når dette er sagt, vil jeg imidlertid ikke undlade
at bemærke, at gennemgangen af Danmark i 100
år bærer meget lidt præg af at være skrevet i et kulturhistorisk-etnologisk forskningsmiljø som Natio
nalmuseets 3. afdeling. (Er det derfor, gennem
gangen er blevet benævnt »en ukultiveret over
sigt«?). Måske har man ment, at udstillingen i til
strækkelig grad viste den kulturhistoriske indfalds
vinkel - og at det, der var brug for, var en lille
baggrunds-Danmarkshistorie. Men som jeg anty
dede ovenfor, er dette kun delvist rigtigt. Faktisk
ville det have været dejligt om »kataloget« sort på
hvidt havde fremlagt og uddybet det mangfoldige
billede af Danmark, som netop kulturhistorien og
etnologien kan og skal give: Et Danmark præget af
vidt forskellige klasser, kulturtraditioner, livsfor
mer, etniske bidrag osv., fremlagt af de forskellige
forskere i miljøet i og omkring Nationalmuseet.
Dét ville dels have forklaret udstillingen, dels vist
den faktiske identitet i Nationalmuseets nyere tids
afdeling.
Til gengæld har vi faet en nyttig lille historiebog
- og jeg kan ikke på stående fod overskue, om den
dækker et bredt behov. Måske vil den i de næste år
ikke være mindst nyttig som en basisoversigt for
Nationalmuseet selv, som nu for alvor står over for
at skulle beskæftige sig med den nyeste fortid —
hvis ressourcerne dertil gives. I »Nationalmuseet
og Fremtiden«, 1985, understreges det i høj grad,
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at samtidsdokumentationen bliver en hovedopgave i
resten af århundredet. (Et glædeligt fremskridt fra
1956, hvor Nationalmuseets øverste råd ifølge bo
gen vedtog, at museet ikke skulle indsamle viden
og genstande fra efter 1900! Det konstateres da
også, at man heldigvis ikke adlød...).
I denne beskæftigelse med den nyeste tid vil de
danske museer ofte blive stillet over for det pro
blem, som også denne anmeldelse har berørt: Skal
museerne søge det generelle Danmarksbillede det gennemsnitlige - eller skal de, efter evne og
tradition, netop gå i dybden, undersøge en uventet
stærk tradtion, forfølge en bestemt karakteristisk
forandringsproces, kortlægge nogle variationer i
sted, miljø og klasse, fange det »progressive«, som
peger fremad, eller det »overlevende«, der peger
bagud, osv.
Det er ikke ment som et forsvar for den speciali
sering i små emner, som før i tiden hærgede de
danske museer. Overblik og samarbejde er nøgle
ord i fremtidens museumsvæsen - og Nationalmu
seet skal stå for det landsdækkende overblik. Det
er blot ment som en advarsel i slægt med Bjarne
Stoklunds (jfr. »Dansk etnologi mellem Scylla og
Charybdis«, Fortid og Nutid, XXIV s. 659 ff) mod
at være bange for den museale eller etnologiske
egenart, mod at falde for de nemme skud fra hoften
- samfundsstatistikkens, skolebogens eller journa
lismens: Det er Danmark«! Det kan Paul Hammerich alligevel bedre...
Peter Dagsbo

Gunnar Solvang: Husmandsliv. Landbohistorisk
Selskab, Odense 1984. 268 s. ill. Kr. 148.
Hvis man flyver til Sønderborg, ligger lufthavnen
på Kær halvø, Als, og under indflyvningen vil øjet
næsten uundgåeligt iagttage den husmandskoloni,
der er emnet for denne bog. I lufthavnen er der
gode chancer for at blive betjent af en af hus
mandskonerne i cafeteriaet, og det usynlige ren
gøringsarbejde kan være udført af en anden hus
mandskone. Deltidsarbejde i lufthavnen er en af de
måder 80’ernes husmandsfamilier supplerer deres
indkomster for at skaffe sig en levestandard, der
svarer til det øvrige samfund.
Gunnar Solvang er etnolog og giver en meget al
sidig og levende beskrivelse af husmandskolonien
Rønhaves historie fra den blev oprettet i 1925 og til
begyndelsen af 80’erne. Skildringen er samtidig et
stykke kulturhistorie og et udsnit af dansk land
brugs historie. Feltarbejdet er udført fra 1976 til
1979 og listen over meddelere er på 73 mennesker.
Foruden meddelerne, har forfatteren anvendt trykt
materiale og arkivalier. De forskellige kildegrupper
indgår på en fin og afvekslende måde i fremstil
lingen. Den politiske og økonomiske baggrund, te
ori fra den etnologiske litteratur og uddrag fra
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meddelernes beretninger veksler mellem hinanden
og suppleres af mange fotografier, en række grafi
ske fremstillinger og et fyldigt kortmateriale. Kun
et register savnes.
Rönhof var en tysk domænegård, der ved Gen
foreningen i 1920 overgik til den danske stat. Den
preussiske stat benyttede jordpolitikken i nationalitctskampen, men forfatteren mener ikke, at Dan
mark har betjent sig af den slags midler. Dette kan
ikke verificeres ud fra den konkrete sag; mens man
kan konstatere, hvem der rent faktisk fik en jord
lod, kan man ikke efterforske, hvem der ikke fik, da
deres ansøgninger er tilintetgjorte. Det kan end
ikke oplyses, hvor mange der ansøgte forgæves.
En kvalificeret ansøger skulle efter jordlovene af
1919 have valgret til folketinget, ikke være over 50
år, være ædruelig og hæderlig samt besidde de
nødvendige midler til at oprette et mindre land
brug for at blive statshusmand. Det var også et
krav, at den pågældende havde været beskæftiget
mindst 5 år ved landbrug. 27 sådanne mænd fik
deres chance i Rønhaveudstykningen. De var mel
lem 19 og 55 år, så helt har det ikke været muligt at
overholde de formelle kriterier ved udpegningen.
Der var ca. 3 km mellem den nordligste og den
sydligste parcel, størrelsen var mellem 5 og 6 ha,
og mens selve jorden var nogenlunde ensartet i
kvalitet, fed ler, var vedligeholdelsen forskellig og
mange steder dårlig. Der var heller ikke anlagt
veje til alle udstykninger. Hvis flere var interes
seret i den samme parcel, blev der trukket lod. I en
pose lå nogle røde kugler og én hvid. Den, der trak
den hvide kugle, fik loddet. »Min mand havde tø
vet med at trække, til de kom til parcellerne i Skov
huse, der gik ned mod Alssund; da han stak hån
den i posen med kuglerne, mærkede han, at én var
varm, og tog den, og rigtigt: det var den hvide
kugle, som havde været holdt i hænderne længst«.
Formanden for Statens Jordlovsudvalg Niels
Frederiksen skrev i 1922: »Ar skal der til for at
skabe en stump herregårdsmark om til et godt hus
mandsbrug. Ar i kamp og arbejde, hvor bereg
ninger tit glipper og forventninger skuffes; men
hvor gerningen er nyskabende i hjem, mark og
have ... Kun fa steder er betingelserne for arbejds
glæde til stede som her, og dette må og kan på ri
gere måde erstatte lønarbejderens eller byboerens
fritidsforlystelser ...«. Uanset hvor smukt ovenstå
ende lyder, kan det konstateres, at lodderne fra be
gyndelsen var for små og at de nye husmænd for
uden sliddet og slæbet med jorden også måtte på
tage sig lønarbejde, men uden byboens mulighed
for en rimelig fritid. Sideerhvervet var hyppigst
mælkekørsel, - og kampen for at opnå dette ar
bejde var så hård, at husmændene ofte underbød
hinanden, med lønforringelse til følge.
Geografisk var flertallet af de nye beboere født
uden for Sønderborg amt, men i årene omkring
Genforeningen bosat i sogne tæt på Ulkebøl sogn,
hvori Rønhave lå. De fleste kom fra arbejder- og
håndværkerhjem, men uanset social rekruttering
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havde alle været ude at tjene ved landbruget efter
konfirmationen.
Den enkelte husmands udgangspunkt var for
skellig, nogle havde et lille brug at sælge før etab
leringen, og havde allerede voksne børn, mens an
dre var enlige eller forlovede og måtte låne det me
ste. Der stod en del bryllupper i kolonien det første
år.
Alle måtte de i gang med at bygge i løbet af
1925/26. De vejledende tegninger var udarbejdet
af Landsforeningen Bedre Byggeskik. Der var ret
stramme regler for bygningernes udseende og ma
terialer. »Man skæmmer ikke sin fædrende jord
ved at bygge med bliktag«, - og alle bygninger for
synedes med rødt tegltag. Men da tagkonstruktio
nen var for spinkel i forhold til tagets vægt, blev re
sultatet, at mange mure revnede 1 m under tagli
nien.
Trods det forskellige udgangspunkt var de efter
30’ernes krise omtrent alle lige fattige, - og hvis
man opsummerer de forbedringer i materiel hen
seende, som første generations husmænd opnåede,
var det indlæggelsen af vand og elektrisk lys.
Generationsskiftet foregik i perioden 1945-65.
De færreste brug blev overtaget af familien, og
hvor det var tilfældet, kom første generation på af
tægt på bruget. Anden generation kom i højere
grad fra gårdmænd og husmænd, fra hjem med en
højre social status.
Alle pionererne havde haft et blandet jordbrug.
Mange års fælles henvendelse til myndighederne
for at fa tilladelse til eller mulighed for at udvide
jordtilliggendet for at gøre brugene mere rentable,
havde været omtrent forgæves. Den eneste ind
rømmelse kom i 1950, hvor kolonien fik tilladelse
til at forpagte halvøens nordligste spids til fælles
græsning.
Efter 1950, da hovedparten af brugene havde
skiftet ejer, kom så ændringen af den officielle dan
ske landbrugs politik, ligesom indmeldelsen i EF
fik gennemgribende betydning overalt i landbruget
og også i Rønhave. Det alsidige husmandsbrug er
nu næsten udslettet som brugstype, af de oprinde
lige 27 husmandsbrug, er der to, der praktiserer
denne livsform. I dag kan der skitseres fem hoved
typer:
1.
2.
3.
4.

Husmandsbruget som pensionistbolig.
Det alsidigt drevne husmandsbrug.
Det specialiserede husmandsbrug.
Husmandsbruget med manden (og/eller konen)
som fuldtidsbeskæftiget uden for landbruget.
5. Husmandsbruget overtaget af ikke-landbrugeren.

Med forfatterens ord, »fremstår strukturforandrin
gen som et resultat af den enkelte husmands frie
valg og selvstændige handling. Men bagved ligger
en bevidst ført langsigtet landbrugspolitik, som
den enkelt husmand dårligt har kunnet frigøre sig
fra, endsige overskue konsekvenserne af. Den førte

landbrugspolitik skal ses som led i en tiltagende
vertikal integrering af den samlede landbrugssek
tor i samspil med den generelle udvikling i det eu
ropæiske kapitalistiske industrisamfund«.
Udviklingen mod det specialiserede husmands
brug var begyndt i slutningen af 50’erne med af
viklingen af malkekøerne. Ved indmeldelsen i EF i
1972 leverede 15 husmandsbrug mælk til mejeriet.
En enkelt konkret beslutning fra Sønderborg Om
egns Mejeriselskab fik en gennemgribende indfly
delse på udviklingen. Den 16.3.1973 skrev mejeriet
til samtlige leverandører, at mælken fra oktober
1974 udelukkende skulle afhentes i tankbil. Derfor
skulle alle indføre køletankanlæg, ligesom der ind
førtes en årlig mindstelevering af mælk pr. leveran
dør og en række krav til indretningen af staldene.
Investeringerne for at opfylde disse krav var så
store, at 11 brug valgte at afskaffe deres malkekøer
i løbet af det år, og tre år efter var det kun 2 le
verandører tilbage.
Da Rønhave blev etableret, var kolonien delvis i
modsætning til det omgivende samfund, hvis gård
ejere så skævt til de nye. Der opstod en række soci
ale kontakter mellem de nye husmandsbrug, og for
at overleve økonomisk var man henvist til hinan
dens hjælp i en række situationer. De nye brugstyper har totalt ændret de gamle sociale netværk,
og selv om der er opstået nye samarbejdsformer, er
de af en helt anden, løsere og mere eksklusiv ka
rakter, end de gamle. Lovgivningen har medvirket
til denne opløsning af gamle kontakter. Rønhave
hører i dag under Sønderborg storkommune og er
underlagt byzoneloven. Sønderborg Rådhus er det
administrative centrum. En husmand udtaler:
»Hvis man før havde et problem, kunne man gå op
på kommunekontoret og snakke med en lokal
kendt mand ... man kunne gå over i stalden til
sognerådsformanden, da vi havde ham i kolonien,
og gennemdrøfte en sag på stedet og fa svar ... i
dag bliver man jaget fra kontor til kontor, når man
kommer på rådhuset eller andre offentlige admini
strationscentre af folk, man ikke kender«.
Bogen rummer et væld af oplysninger, systema
tiseret i forhold til første og anden generations
ejere. Mange informationer bringes i figurer,
hvoraf nogle kræver lidt tålmodighed ved tilegnel
sen. Der er også en række meget illustrative kort,
der viser brugsstørrelserne, afgrødernes sammen
sætning, ejerforhold, nedlæggelser o.s.v. De mange
citater gør skildringen levende, og de anbringes
diskret og anonymt. Med til at gøre bogen til
talende er også de mange fotografier af koloniens
mennesker før og nu, - og de billeder, der bringes
af bygningerne understøtter og tydeliggør teksten.
Foruden, at bogen er en skildring af Rønhaves hi
storie og et stykke Danmarkshistorie, er den også
et debatindlæg til forsvar for en livsform og et lo
kalsamfund, der trues af fremmedgørelse af den så
kaldte udvikling. Den kan varmt anbefales.
Helle Askgaard.
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Kai-Howard Thomhav: Postvæsenet i Randers
1624-1984. Udgivet af Randers postkontor.
1985, 76 sider, ill. Kr. 50,00.
Postvæsenet har faet en god idé! Via jobtilbuds
ordningen har man rundt omkring ved de større
postkontorer ansat arbejdsløse historikere med den
opgave at skrive lokal posthistorie. Foreløbig er
der kommet bøger om postvæsenet i Odense, i
Sønderborg og nu senest et præsentabelt lille skrift
om postvæsenet i Randers. Nogen taknemmelig
opgave har det givetvis ikke været at skulle be
handle en så betydelig institutions historie i løbet
af de blot syv måneder, et jobtilbud varer, men for
Kai-Howard Thomhav er det lykkedes meget
godt. Bogen om Randers postvæsen er således ikke
blot blevet et udmærket bidrag til posthistorien,
men også til Randers’ historie i almindelighed - og
trods det beskedne omfang er det også lykkedes
forfatteren at sætte den lokale udvikling ind i den
lidt større sammenhæng. En central placering i be
retningen har byens skiftende postmestre naturlig
vis faet, men der fortælles også om forskellige ti
ders vilkår for post- og personbefordring, om ar
bejdsforhold og lokaleindretning, om det private
bypostvæsen, der i slutningen af 1800-tallet kon
kurrerede med etaten, om besættelsestidens pro
blemer og om meget mere. Hos de ca. 450 ansatte
ved Randers postkontor har den lille bog givetvis
beredt megen fornøjelse, og det vil den sikkert også
gøre hos andre randrusianere samt postinteres
serede i al almindelighed.
Klaus Egeberg

Keld Dalsgaard Larsen: Arbejderliv ogfaglig orga
nisering i Silkeborg 1840-1940. Silkeborg 1984.
172 sider. 120,00 kr. Arbejdernes oplysnings
forbunds faglige skole. Tværgade 7c. 8600 Sil
keborg.
Forfatterens intention med bogen »har været at fa
skrevet en bog om arbejdernes levevilkår og virke i
perioden og om fagbevægelsens start og virke i pio
nertiden« (s. 9). Forfatteren forsøger at afgrænse
arbejderen til »håndens arbejdere« og personer,
der har levet et liv på arbejderklassens vilkår. Såle
des inddrager han foruden arbejderen i produktio
nen, også den arbejdsløse, den forhenværende ar
bejder og de øvrige medlemmer af arbejderfamili
erne. Han diskuterer om handels- og kontoran
satte skal medregnes under kategorien arbejder.
Da HK i 30’erne landede i den organiserede fagbe
vægelse (DsF, senere LO) medtager KDL handels
og kontorpersonalet i sin skildring af arbejderbe
vægelsen. Herved afskærer KDL en dynamisk
tolkning af arbejderklassens sammensætning i pe
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rioden. I det hele taget er forfatterens styrke be
skrivelsen - ikke tolkningen eller forklaringen.
»Nybyggerbyen i udørkenen - perioden indtil
1889« (s. 14—35) handler om træskomagere, potte
magere, daglejere, træarbejdere og papirfabrik
kens arbejdere på Silkeborgkanten. Forfatteren
udnytter J. C. Schyttes amtsbeskrivelse af 1843, to
artikler af C. Fibiger om medicinske og demografi
ske forhold i Silkeborg (1863 og 1870), samt for
skellige overvejende statistiske værker om hånd
værk og industri. Her savner anmelderen dog
Rich. Willerslevs disputats: Studier i Dansk Indu
strihistorie 1850-1880.
I perioden 1844-1872 er papirarbejderne aldeles
dominerende i antal, ca. % af samtlige arbejdere i
Silkeborg. Derpå vandt tekstilindustrien frem, så
ledes at der i 1881 var 110 arbejdere i denne indu
strigren, mod 180 i papirindustrien. Silkeborg var i
1880’erne og fremover en by med forholdsvis
mange kvindelige arbejdere.
Den faglige organisering skildres i næste del af
bogen »Gør din pligt og kræv din ret - periode
1890-1920« (s. 36-118). Der er tale om en krono
logisk fremadskridende skildring med korte afsnit
om de forskellige fagforeninger og fællesorganisa
tionen. Fællesorganisationen tillægges en aførende
betydning for arbejderbevægelsens virke i perioden
1894—1920. FO opretter en sygekasse (1894) og en
brugsforening (1900), monopoliserer arbejderbe
vægelsens fester og foredragsvirksomhed, organi
serer strejkestøtte og fungerer som arbejderbevæ
gelsens »knudepunkt« politisk, fagligt og kulturelt
(s. 43-45, 68-71).
Set i lyset af forfatterens afgrænsning af arbej
derklassen er det interessant, at en smedemester
M. Madsen, formand for Socialdemokratiet, bliver
fællesorganisationens første kasserer. Madsen
havde tabt en lodtrækning med snedker V. V. Pe
tersen om formandsposten i organisationen. Lige
ledes optræder en indremissionsk pastor Hansen,
Bredstrup flere gange som agitator overfor uorga
niserede kvinder i Silkeborg (s. 43, 96—97).
KDL giver en grundig gennemgang af fagbe
vægelsen understorlockouten i 1899 (s. 72-83). Li
gesom andre steder i Danmark lykkedes det arbej
derne at vinde sympati for deres sag i offentlig
heden. Erhvervsdrivende i Silkeborg og landmænd
i omegnen tilbød bl.a. en række småjobs, og arbej
derbørn fik ophold på mange gårde i sommeren
1899. I forbindelse med A-kasseloven af 1907 er
det interessant at læse om konflikten mellem de lo
kale fagforeninger i byggefagene (murerne, tøm
rerne og malerne) og deres respektive forbund. De
lokale er imod princippet, om at fagforeningsmed
lemmer skal være tvungne medlemmer af A-kassen. Ja, murerne må ekskludere et større antal
medlemmer (s. 93).
Det voldte problemer - også i Silkeborg - at or
ganisere de kvindelige arbejdere. Kun, hvor kvin
derne kan udkonkurrere mændene, sker en organi
sering før år 1920 af tekstil- og papirarbejderne.
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Her kunne forfatteren i lidt højere grad have ind
draget interviewene, der udgør bogens sidste del »De gamle fortæller - perioden indtil 1940« (s.
119-165).
I uddrag, kraftigt redigeret af forfatteren, for
tæller en række arbejdere om deres opvækst og
barndom, børnearbejde, skolegang, fritid, lære
plads, arbejdsliv og arbejdsløshedsperioder.
Det er vanskeligt at vurdere forfatterens ud
vælgelseskriterier. Er der valgt typiske eksempler
ud på boligforhold, kosten og holdningen til børne
nes skolegang, for blot at nævne nogle aspekter?
Forfatteren afstår fra en analyse og en sammen
fatning. Hermed udelukker man en arbejderbevæ
gelsens historie i Silkeborg, hvor de forskellige si
der af arbejdernes tilværelse forklares i en sam
menhæng. Det ville også betyde, at den politiske
historie og erhvervslivets udvikling efter 1890
måtte inddrages i højere grad, end tilfældet er i
dette værk. Men den dygtige og flittige lokalhisto
riker, der i løbet af fa år har produceret fire værker
om arbejdernes historie i Silkeborg, vil sandsynlig
vis senere levere en beretning om byens arbejdere,
hvor økonomiske, sociale, kulturelle og politiske
momenter sammenkobles til en dynamisk forkla
ring på arbejderklassens udvikling i Silkeborg,
f.ex. i perioden 1890-1940.
Helge Stavnsbjerg

P. Stougaard Pedersen: Oddum sogns historie. Udg.
af Lindbys Forlag 1985, 60 s., ill. Kr. 49,50.
Der vokser skov på heden. Optegnelser om
Utoft plantage. Udg. af Historisk Samfund
for Ribe amt 1984, 50 s., ill. Kr. 48.00.
Knud Hoick Andersen, Jens Ole Petersen og Orla
Poulsen: Torvene. Mennesker og huse i Thisted om
kring 1900. Udg. af Knakken, Lokalhistorisk
Forlag 1984, 91 s., ill. Kr. 129,00
Det er ofte meget blandede bogbuketter, der lan
der på en anmelders bord, og de tre bøger, som der
her er tale om, er da også meget forskellige.
Den første er en umiddelbart nydelig lille bog.
Den bærer titlen »Oddum sogns historie« og er ud
kommet på Lindbys Forlag i 1984. Allerede for
fatternavnet vækker dog ens bange anelser, og et
opslag på titelbladet bekræfter dem til fulde. Det
viser sig nemlig, at der ikke er tale om en nyskrevet
og forhåbentlig spændende sognehistorie. Tvært
imod skjuler der sig bag det net udseende omslag
et fotografisk optryk af en artikel fra Hardsyssels
Aarbog anno 1925. Og selv om der til optrykket er
føjet et lille kommenteret billedafsnit (9 billeder),
kan det ikke skjules, at man her står over for et
ikke blot gammelt men endog håbløst forældet ar
bejde. Skolelæreren fra Hee, P. Storgaard Peder
sen, hørte til den første generation af lokalhistori

kere. Han var medstifter af Historisk Samfund for
Ringkøbing Amt, hvis første årbøger han i høj
grad prægede, og han kunne hurtigt fa noget fra
hånden - og fik det. Bl.a. dette korte og skitsepræ
gede udkast til en sognehistorie, som allerede fra
starten hørte til i lokalhistoriens småtingsafdeling
- og som de forløbne 60 år ikke er gået sporløst hen
over. Bogens tekst fylder 53 sider; et par sider er
brugt til omtale af sognets geografi, oldtidsminder
og stednavne, ca. 14 sider går til en gennemgang af
gårdene med 1688-matriklen som hovedkilde, kir
kens og ikke mindst præsternes historie fylder ca.
20 sider, og hvad der blev til overs er brugt til lidt
skolehistorie og skolelærerbiografier. At give et så
dant (mak)værk et nyt, indbydende og neutralt
omslag og derefter fremlægge det i bogladerne,
som om det var et nyt arbejde, forekommer at være
en noget tvivlsom disposition. Den, der lader sig
lede af titlen »Oddum sogns historie« og i god tro
køber bogen, kan nemlig kun blive dybt skuflet
over at finde en af tidens tand mærket løs skitse, i
hvilken stort set alt hører op med århundredeskif
tet. Selv om man egentlig nødigt vil tage modet fra
folkene bag det nystartede forlag, der som første ti
tel har valgt at udgive denne bog (tilmed med
støtte fra Kulturministeriet!), er det dog ikke mu
ligt at yde megen moralsk og faglig opbakning. Bo
gen vil muligvis finde en vis afsætning lokalt - og
derved bør det nok også blive.
Også den næste bog »Der vokser skov på heden«
stammer fra det sydvestjyske område. Emnet er
her en af de såkaldte Københavner- eller Gros
sererplantagers historie. Disse plantager blev ud
fra devisen »Hvad udad tabes, hvad indad vindes«
anlagt efter tabet af Sønderjylland, og betegnelsen
Københavner- eller Grossererplantager fik de,
fordi en række af dem blev anlagt af københavnske
grosserer, der uden smålig skelen til økonomien
tog del i dette nationale genopbygningsarbejde.
Den her omhandlede plantage blev i årene efter
1892 anlagt af den københavnske grosserer S. Børgesen, der til formålet havde købt Utoft Hede øst
for Grindsted. Den nye, 1000 tønder land store
plantage tiltrak mange besøgende, og i plantørboligen indskrev gæsterne sig i en gæstebog, i hvilken
der også af og til blev indført bemærkninger og råd
m.h.t. plantagens drift. Også ejeren skrev efter de
res ofte sjældne besøg i gæstebogen om deres ind
tryk og oplevelser, og den blev derfor efterhånden
til en slags kulturhistorisk kilde til plantagens hi
storie. Det er denne gæstebog samt et efterskrift,
der fortæller om plantagen og dens plantører frem
til i dag, der udgør indholdet i »Der vokser skov på
heden«. Gæstebogen er forsynet med kommentarer
af Birthe Børgesen, slægtning til grundlæggeren,
og for efterskriftet står red. N. Kr. Mortensen.
At de store jyske plantagers historie er værd at
beskæftige sig med, kan der ikke herske nogen tvivl
om, og med den foreliggende lille bog er der givet
et interessant, omend noget forsigtigt bidrag til
denne del af historien. Bogens styrke er, at den for301
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tæller om nogle af de menneskelig drivkræfter bag
tilplantningen af heden, om glæden ved at se tin
gene gro, og om skuffelsen når det slår fejl. Svag
heden består nok i, at indførsler i en gæstebog i
følge sin natur aldrig vil give andet end en post
kortgengivelse af forholdene, og de mange og korte
indførsler i bogen virker nok ofte mere kuriøse end
egentlig informative. Om det hårde, daglige slid i
plantagen, om arbejdernes lønninger og arbejds
forhold, og om den mere nøgterne økonomi for
tæller bogen således ikke meget. Plusserne opvejer
dog tildels minusserne, og da bogen fremstår vel
illustreret og i godt udstyr, skal den nok finde vej
til mange læsere i det sydvestjyske.
Den tredje bog »Torvene« stammer fra det nordenfjordske, nærmere betegnet fra Thisted, hvor
der sidder en lille gruppe lokalhistorikere, der for
alvor kan deres kram. Sidst de var på færde, var
det med bogen »Krigsværk«, som man stadig hå
ber vil komme i et nyt oplag. Og nu er de der igen
med en bog, der i lighed med forgængeren øjeblik
keligt bør blive udsolgt. Den nye udgivelse har tit
len »Torvene. Mennesker og huse i Thisted omkr.
1900«. Selv om man ikke har den fjerneste til
knytning til Thisted, kan man med stor fornøjelse
og udbytte læse denne bog. Den handler nemlig
ikke blot om Thisted, men også om en epoke, om
forhold og holdninger, som var generelle for alle
landets købstæder. Forfatternes idé har været at
give en skildring af Thisteds fem torve ud fra et
tidsafgrænset fotografisk billedmateriale, og via de
ting, der er gengivet af datidens fotografer at
trænge dybt ind bag billedernes blanke overflader
og afdække livet ved torvene, påvise de skete æn
dringer og fortælle om de mennesker, der med de
res virke satte præg på bybilledet. Denne idé reali
seret med stor overbevisning, og resultatet er ble
vet en ualmindelig indbydende, veldisponeret, vel
skrevet, velillustreret og meget inspirerende bog
fyldt med gode billeder og illustrative kort. I denne
bog mangler der intet - og der er intet overflødigt.
Man kan derfor kun medgive den sin bedste anbeKlaus Egeberg

Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Vester
Horne Herred (Ribe amt), 1865-67, genudgivet
af Historisk Samfund for Ribe Amt 1984. 167
s., kr. 98,50.
Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Skads
Herred (Ribe amt), 1862, genudgivet af Histo
risk Samfund for Ribe Amt 1985. 173 s. Kr.
112,00.
Rådstuearkivar, dr. phil. Oluf Nielsen (1838—96)
boede hele sit voksne liv i København, skrev byens
historie i seks bind foruden en række andre værker
om hovedstaden. Alligevel bliver han betegnet

som Vestjyllands historiker og det med rette. Han
skrev i alt fem herredsbeskrivelser fra Ribe Amt og
to fra Ringkøbing amt. Dertil kom en lang række
historisk-topografiske og sproghistoriske studier,
hvoraf mange havde Vestjylland som emne.
Det er derfor fortjenstfuldt, at Historisk Sam
fund for Ribe amt har påtaget sig at genudgive
nogle af disse skrifter, som ellers er vanskelige at
skaffe. Historiske Efterretninger om Malt Herred
blev genoptrykt i 1976, Gørding Herred i 1978,
Slavs Herred i 1981, og så nu sidst i rækken Vester
Horne og Skads Herred.
Den sidst udkomne af herredsbeskrivelserne var
faktisk den, Oluf Nielsen først skrev. I en alder af
kun 24 år udgav han i 1862 beskrivelsen over
Skads herred. Bogen blev oprindeligt trykt med
gotiske bogstaver. Historisk Samfund har i genud
givelsen påtaget sig det store arbejde at omskrive
til letlæste latinske bogstaver. Det har gjort bogen
noget dyrere end de andre i serien, men med de
vanskeligheder, mange tilsyneladende har med de
»krøllede« bogstaver, synes det at være en for
nuftig disposition.
Bogen om Vester Horne herred udkom i sin tid
som flere artikler i tidsskriftet Danske Samlinger,
der blev startet i 1865 af samme Oluf Nielsen sam
men med to andre.
Herredsbeskrivelserne er bygget over samme
læst. Hvert sogn omtales for sig efter en indledende
kort beskrivelse af herredet. Vi far præsenteret
stednavnene i sognet og deres oprindelige stave
måder og betydning (Oluf Nielsen blev i 1863 ma
gister i de nordiske sprog), der fortælles om evt.
oldtidsminder og -fund, og vi far beskrevet hver
enkelt lokalitet, og hvad forfatteren måtte have op
støvet i jordebøger, tingbøger o.lign., som omtaler
stedet. Med særlig glæde fortæller han om større
gårde og herregårde og familierne herpå - han var
selv proprietærsøn fra Endrupholm ved Bram
ming. Endelig fortælles særskilt om kirken og de
forskellige præster.
Oluf Nielsen er en af vore første lokalhistorikere,
og mod hans bøger kan rettes den samme anklage,
som der ofte bliver mod megen gængs lokalhisto
rie: tør opremsning og gengivelse af tilfældigt
fundne gamle kilder uden tilstrækkelig bearbejd
ning og perspektivering. Omtale af begivenheder
efter 1800 skal man således lede længe efter. Når
det alligevel må siges at have været en god idé at
spendere en genudgivelse af de fem herredsbe
skrivelser skyldes det, at de netop kan fungere som
materialesamlinger takket været forfatterens grun
dighed og faglige standard. For det enkelte sogn
bliver herredsbeskrivelserne et udmærket opslags
værk, som man kan arbejde videre ud fra. Man
savner blot en indledning til bøgerne, hvor Oluf
Nielsen, denne lidt tørre, lærde og myreflittige
mand, var blevet præsenteret og hvor der var ble
vet givet en vurdering af hans betydning for vest
jysk lokalhistorie og af hans virke i det hele taget
som historiker, topograf og filolog.
Flemming Just
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Lars N. Henningsen: Aabenraa Skyttelaug 17341984. Et bidrag til Aabenraa bys nationale hi
storie. Aabenraa 1984, 208 s., ill. Kr. 150,00.
I en kort indledning placerer Henningsen skyttelaugene i deres sammenhæng og går derefter over
til at skildre en forløber i Aabenraa, nemlig et
Brand- og skyttegilde fra 1706. Det er imidlertid
først i 1734 at det egentlige skyttelaug dannes af34
borgere fra byen. Der gøres rede for oprettelsen og
vedtægterne, og der fortælles om baggrunden for
de forskellige skikke som kom til at stå som laugets
traditioner. Der fortælles om store og små pro
blemer, f.eks. at skyttekongen nød skattefrihed.
Det skabte komplikationer på grund af den ad
ministrative inddeling af byen, så en enkelt gade
måtte ikke stille med medlemmer til lauget, i hvert
fald måtte de ikke blive konger. Også de gamle
festskikke skildres, og man forstår hvordan kort
spil, banden og drikkeri har skabt problemer i for
holdet til den pietistiske præst, der kom til byen i
1736.
Skyttelauget havde en kortere periode karakter
af borgerbevæbning og havde fra 1802 faktisk en
uniform. I 1881 gik man fra uniform til kjole og
hvidt, den traditionelle festdragt som stadig be
vares.
Indtil 1830’erne hvor der i øvrigt fandt en re
konstruktion sted, havde skyttelauget ikke haft
problemer af national karakter. Men i de bryd
ninger mellem tysk og dansk som tog fart netop da,
kunne en forening som skyttelauget ikke holde sig
udenfor. Lauget var regeringstro, kongetro og hel
statspolitisk. Det fremgår f. eks. af at mottoet for
festen på kongens fødselsdag i 1843 var: »Treu
dem Könige, Liebe zum Vaterlande, sey stetz des
Bürgers Zier«. Efter den 1. slesvigske krig bliver
lauget daniseret, og den gamle slesvigske kokarde
(gul-sort) afløses af de danske rød-hvide farver, og
danske øvrighedspersoner dominerer ledelsen. Ef
ter den 2. slesvigske krig gled den danske kokarde
ud og afløstes af den blå-hvid-røde - den slesvigsk
holstenske. Den tyske dominans vokser i de føl
gende år, nu er det den tyske kejsers fødselsdag der
fejres, og skyttelauget fejrer ligeledes 2. september
- mindedagen for slaget ved Sedan.
Under 1. verdenskrig er der en pause i aktivite
terne, men i 1920 skifter kokarden igen. Imidlertid
er skyttelaugets anseelse ikke lige stor hos alle byens første danske borgmester, Holger Fink, vil
ikke deltage i skyttefesterne, medens amtmand
Refslund Thomsen gør det. I de følgende år kæm
per lauget for at undgå at blive et led i den natio
nale kamp, men det lykkes ikke ganske. Laugets
flertal udgøres af tyske borgere - i 1932 er der såle
des 76 medlemmer hvoraf kun 11 er danske - og
laugets »officielle« sprog er tysk. I 1930’erne hol
der man sig ikke fri af den nazistiske indflydelse,
og det gør ikke laugets position bedre. Det be
tragtes som en tysk forening, ærketysk kalder soci

aldemokraterne i byen det endog. Under den tyske
besættelse af Danmark finder lauget sin plads på
tysk side, det mindes f.eks. faldne på Østfronten
som faldne på »ærens mark«, og i 1943 er det ikke
den danske amtmand der inviteres til skyttefest,
men derimod den tyske Ortskommandant.
Efter 1945 må lauget igen til at kæmpe sig fri af
sit nationale tilhørsforhold. I 1947 ligestilles tysk
og dansk sprog i lauget, og man genoptager skik
ken med kongeskuddet. I 1952 bliver laugets sprog
endelig dansk, og det er igen danske myndigheder
der indbydes. Det kniber dog at fa dem til at ac
ceptere lauget, men i 1959 sker underet. Kong Fre
derik IX siger ja til at deltage i skyttefesten, og na
turligvis er alle øvrighedspersoner nødt til at
komme. Dermed er den lange strid forbi, og skytte
lauget kan leve videre i borgerlig harmoni med
skikke og fester i behold.
Bogen slutter med en række oversigter over formænd og skyttekonger, over kilder og litteratur
m.m.
Bogen er smukt skrevet og smukt trykt. Der er
mange dejlige illustrationer - en række gamle fa
ner er flot fotograferet, men mange af billederne er
- uundgåeligt skyttebrødre i procession og ved fro
kostborde, de har størst interesse lokalt. Er der
ikke taget lidt mere utraditionelle billeder i den
sidste generation, hvor fotografiapparatet har væ
ret hvermands eje fra konfirmationen?
Der er tidligere på denne plads givet udtryk for
glæde over at jubilæumsskrifter benyttes som bi
drag til lokalsamfunds historie i højere grad end til
ensidig hyldest for jubilaren. Det højner standar
den på jubilæumsbøger og giver de lokale samfund
muligheder for at fa publiceret vigtige undersøgel
ser. Bogen om Aabenraa Skyttelaug er et godt ek
sempel på, hvordan der både kan fortælles om
skyttelaug og om byhistorie, og netop i Sønder
jylland er der yderligere et nationalt aspekt der
kan inddrages. Henningsens bog er en fin demon
stration af at skellet mellem lokalhistorie og rigs
historie ikke er et reelt skel. I gode skildringer
smelter de to begreber sammen.
Verner Bruhn

Adriansen, Inge, Karsten Biering og Steen Ove
Christensen: Teglværker ved Flensborg Fjord. 100 år
i billeder. Teaterforlaget DRAMA, Gråsten
1984. 104 s., ill. 110 kr.
Ved Nybøl Nor lå der ved århundredskiftet knap
40 teglværker - i 1984 var der 8 tilbage. Teglværks
industrien dominerede egnen, og dette understre
ges i dag af de vanskeligheder, industrien har med
at overleve.
Gennem tre år foretog en arbejdsgruppe fra Mu
seet på Sønderborg Slot og Institut for folkeminde-

303

Anmeldelser

videnskab ved Københavns Universitet en ind
samling af materiale til belysning af teglværks
historien. Det centrale i indsamlingen har været en
lang række interviews, men også et omfattende bil
ledmateriale er kommet ind - ifølge pressemedde
lelsen det største af sin art i landet. Oprindeligt
indsamledes materialet med henblik på et egns
teaterspil, men desuden er der kommet flere ud
stillinger, en videoproduktion m.m. ud af arbejdet
(projektet har tidligere været beskrevet i Fortid og
Nutid 30,2 (1983), ss. 116-20). Nu er denne bog,
disponeret med lige vægt på tekst og billeder, kom
met til.
Teglproduktion har i princippet holdt sig uæn
dret gennem den tid, bogen beskriver: gravning,
æltning og formning af leret, tørring og brænding
af stenene. Halvdelen af bogen er helliget dette,
hvor hver enkelt fase i produktionen følges gennem
tiden med beskrivelse af den tekniske udvikling.
Den største betydning har udviklingen af ovnene
fra kammerovn over ringovn til tunnelovn haft,
både for økonomien og for arbejdets organisation.
Produktionen belyses meget fint gennem billed
materialet, navnlig er nogle optagelser af arbejds
processer o. 1950 meget fortællende.
Den anden halvdel af bogen omhandler temaer
fra (navnlig) arbejde og fritid: kvinder og børn på
arbejdspladsen, fritid og arbejdsløshed, boligerne,
indvandrerne, på aftægt. Her mærkes, at billed
materialet ikke er helt så dækkende. Teglværksin
dustrien var i høj grad »industri på landet«, hvor
placeringen primært skyldtes nem adgang til rå
stoffer, sekundært transportmuligheder for de fær
dige produkter. Dette resulterede i en tilgang af ar
bejdskraft udefra, navnlig fra Tyskland. Denne
havde ekspertise, andre traditioner, anden organi
sation og var fortrinsvis kun på stedet i sæsonen.
Konsekvenserne af disse forskelle i det daglige liv
kunne gerne belyses mere. Efter genforeningen op
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hørte vandringerne, og arbejdskraften bestod her
efter af indvandrere, som slog sig ned, samt af lo
kale. Forfatterne er også gået uden om de konfliker, som var - mellem arbejdere og arbejdsgiver,
mellem teglværksarbejdere og lokale. Noget har
været behandlet bl.a. i egnsteaterspillet, men det
kunne nu godt være med i bogen.
I forordet beskrives bogen som en »billedbog« hvor billederne i en vis grad har styret indholdet.
At kalde bogen en »billedbog« er heller ikke helt
dækkende, for teksten er langt fyldigere og mere
informativ end i de fleste »billedbøger«. Men at
billederne har styret indholdet, fremgår af den
vægt, som det veldokumenterede produktionsliv
får. Netop teksten til den øvrige del lader ane, at
der til supplement til det svage billedmateriale
kunne trækkes på interviewmaterialet til beskri
velse af kvinder og børns placering, fritid m.m.
Bogen fremtræder som en helhed, og illustratio
nerne er af en meget fin kvalitet. Som appendiks
findes en udmærket liste over dialektord og tegl
værksudtryk samt en billedliste med oversigt over
de identificerede personer på billederne (det er ud
mærket at give de lokale leverandører af materiale
dette feed-back, og det sinker ikke andres læsning).
Indvendingerne må ikke skræmme fra anskaffelse
af bogen, men udtrykke håbet om, at den ikke må
stå alene, og at interviewmaterialet også må danne
grundlag for behandling, så menneskene kan blive
beskrevet på lige fod med teknikken. For materia
let synes at være der, f.eks. i en ældre kvindelig ar
bejders mundheld om lastning af teglsten på ski
bene o. 1920:
Hohes Wasser
Breite Decke
Sturm und Regen
- Alles Scheisse!
Peter Korsgaard

De lokalhistoriske årbøger 1984. En oversigt
af Jørgen Dieckmann Rasmussen
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Møller, Anders Monrad. Frederik den Fjerdes Kommercekollegium og Kongelige Danske Rigers in
derlig Styrke og Magt. Anmeldt af Helle Linde.
(S. 184-185)
Oxenbøll, Erik. Se: Glaman, Kristof.
Poulsen, John m .f l. Københavns S-bane 1934-1984.
Anmeldt af Hans Kofoed. (S. 200-201)
Liebst, Torben, m. f l .

Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe kom
mune. Redigeret af Kirsten Havelund Strøm.
Årsskrift. 17. årg. 1984. 95 s., ill. (Temanum
mer om bøger i Gladsaxe gennem 50 år i an
ledning af Gladsaxe Biblioteksvæsens 50 års
jubilæum)
As times go by, Shu-bidua og Hän
del. Lånerne lytter og spiller. (S. 56-67, ill.)
Egelund, Søren. Biblioteksudvalgets opgaver før og
nu - eller hvad biblioteksprotokoller fortæller
(S. 37-41, ill.)
Fels, Ebbe og Kirsten Havelund Strøm. Fra folkebog
samling til kulturhus. En beretning om biblio
tekssagens udvikling i Gladsaxe bygget på ma
nuskript af H. Edv. Møller (S. 6-36, ill.)
Godske, Erik. Fra læsestue til moderne skolebiblio
tek - og fra dengang et lånerkort kostede 10 øre.
(S. 42-47, ill.)

Albrecht, Helge.
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De små lånere. Fra pegebog til fuldbe
faren læser. (S. 48-55, ill.)
Jensen, J . P. Groth. Kærlighed ved første lånerkort.
Kunstmaleren og biblioteket. (S. 76-86, ill.)
Leth-Andersen, Gunhild. Lånte billeder på væggen.
Kunstudlån - blandt de banebrydende i dansk
bibliotekshistorie. (S. 68-75, ill.)
Strøm, Kirsten Havelund. Se: Fels, Ebbe
Varmer, Hjørdis. »Jeg går på bibio«. Forfatteren om
en livslang kærlighed til biblioteket. (S. 87-91,
ill.)

Registrering af
oldtidsminder omkring Værløse før og nu. (S.
24-27, ill.)
Lotz, Per. Fundene under Gadekærshuset. (S. 1318, ill.)
S k o v,J. K . Da der var Gjønger i Værløse sogn. (S.
28-31, ill.)
Thomsen, Niels Bødker. Se: Larsen, Max.

Lyngby-bogen. Udgivet af Historisk-topografisk
Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune. Re
digeret af Jeppe Tønsberg. 1984. 192 s., ill.
(Navneregister)

Fra Frederiksborg Amt. Udgivet af Frederiks
borg Amts Historiske Samfund. Redigeret af
Henning Henningsen, Kenno Pedersen, H.
Ring og Henrik Bengtsen. Arbog. 1984. 96 s.,
ill. (Stikordsregister)

Harne, Ulla.

Industrialiseringen af Lyngby.
Træk af byens udvikling 1840-1916. (S. 7-189)
(Kildehenv.)

Larsen, M a x og Niels Bødker Thomsen.

Sjælland

Tønsberg, Jeppe.

Søllerødbogen. Udgivet af Historisk-topografisk
Selskab for Søllerød kommune. Redigeret af
Annalise Børresen. 1984. 155 s., ill.
Beretning 1. 6.
1982-31. 12. 1983. (S. 141-144, ill.)
Hansen, Bodil K . Dagliglivet på Havarthigården
1870’erne og 80’erne. (S. 101-140, ill.) (Heri ud
givelse af Marie Christensens dagbogsoptegnel
ser »Mit livs begivenhed på Havarthigaard
(1877) og genoptryk af Herman Bangs artikel:
»Vekslende Themaer« (1883))
Pedersen, Erik Helmer. Bomænd og byfolk i 1700-tallets Søllerød. (S. 9-100, ill.) (Kildehenv.)
Selskabet i året 1982. (S. 145-155) (Historisk-topo
grafisk Selskab for Søllerød kommune. Beret
ning, regnskab m.m.)
Byhistorisk Arkiv fo r Søllerød kommune.

Årsskrift. Udgivet af Historisk Forening for
Værløse Kommune. 1984. 36. årg. 39 s., ill.
I årets løb. (S. 3-9, ill.)
(Beretning for Historisk Forening for Værløse
og dens museums- og arkivdrift)
4. maj 1945. Danmark befriet. (S. 10-11, ill.)
Frandsen, Kirsten og Erik. Rillesten i Carnac. (S. 1920, ill.)
Grøn, A . Poulsen. Den natlige flugt til Værløse. (S.
36-38, ill.) (Kærlighedshistorie fra 1772. - Gen
optryk fra Social Demokraten d. 16. sept. 1932)
Hansen, Vivi-Anne. Haveanlæg ved gårde og huse i
ældre tid. (S. 32-35, ill.)
Jørgensen, E. Laumann. Riller i sten i udlandet. (S.
21-24, ill.)
Jørgensen, J . P. »De svenske Grave« paa Smørumnedre Bymark. (S«. 12, ill.) (Rettelse af forfatter
navn til artikel i Årsskrift 1983 s. 17-18)
Damsgaard-Sørensen, Bent.
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Omkring en gammel film fra
Helsingør. (S. 49-59, ill.) (Film fra 1907. Kilde- og litteraturfortegnelse)
Bengtsen, Henrik A . Frk. Svedstrups private skole i
Mørdrup. (S. 61-72, ill.) ( 1878-ca. 1920. - Kildehenv.)
Foreningsmeddelelser. (S. 88-89) (Frederiksborg
Amts Historiske Samfund. Beretning, regnskab
for perioden 1/4 1983 - 31/3 1984, m.m.J
Nielsen, Jørgen. Nogle livserindringer. (S. 73-80, ill.)
(Erindringer fra Stenløse ca. 1914-1928)
Poulsen, Hanne. Frederiksborg Amts Museumsråd en præsentation. (S. 81-87, ill.)
Rønne, Karl. Komiteen for Hornbæk Havn 18721878. (S. 29-48, ill.) (Kildehenv.)
Svensson, Esther. Et fattigbarn på privatskole. (S.
5-16, ill.) (Erindringer ca. 1900-1907 fra Hel
singør)
Thueslev, H . Pantelånere i Helsingør. (S. 17-27, ill.)
(ca. 1700-1940)
Bengtsen, Henrik A .

Historisk årbog for Roskilde Amt 1984-85. Ud
givet af Historisk Samfund for Roskilde Amt.
Redigeret af Ernst Verwohlt. 1984-85. 192 s.,
ill. (jubilæumsnummer i anledning af Histo
risk Samfund for Roskilde Amt’s 75 års jubi
læum)
Importeret lertøj fra Roskildes
middelalder. (S. 125-139, ill.) (Kildehenv.)
Christensen, Tom. Bopladserne ved GI. Lejre. (S.
113-124, ill.)(Kildehenv.)

Andersen, Michael.

Formandens beretning på Historisk Samfunds generalfor
samling den 29. maj 1984. (S. 189-190) (Historisk

Samfund for Roskilde Amt)
Historisk Samfund 1910-1985.
(S. 149-187, ill.) (Historisk Samfund for Ros
kilde Amt. - Kildehenv.)
Historisk Samfunds regnskab fo r 1983. (S. 191-192)
(Historisk Samfund for Roskilde Amt)
Frandsen, Niels H .
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Forsvundne stednavne i Roskilde
Amt. (S. 35-58, ill.) (Kildehenv.)
Kruse, Anette. Rejsegildet på Margrethespiret i
1788. (S. 141-148, ill.) (Kildehenv.)
Lindahl, Fritze. Roskilde-smykker fra omkring 1000
til 1500-årene i Nationalmuseet. (S. 9-33, ill.).
(Katalog. - Kildehenv.)
Nielsen, Helge. Den middelalderlige måleenhed i
Køges byplan. (S. 103-111, ill.) (Kildehenv.)
Nielsen, Ingrid. Kunne vikingerne sejle til Roskilde?
(S. 89-101, ill.) (Kildehenv.)
Verwohlt, Ernst. Nogle jubilæumsovervejelser. (S.
3-7) (I anledning af Historisk Samfund for Ros
kilde Amt’s 75 års jubilæum)
Verwohlt, Ernst. Våben og bispestav. Hvide-ættens
heraldik og slægtens betydning for det middelal
derlige Roskilde. (S. 59-87, ill.) (Kildehenv.)
Verwohlt, Ernst. Se: Formandens beretning

Jørgensen, Bent.

Fra Holbæk Amt. Udgivet af Historisk Sam
fund for Holbæk Amt. Redigeret af Else Asmussen. 1984. 77 s., ill. (Sted- og person
register)
Forpagtere på Eriksholm.
(S. 26-45, ill.) (Ca. 1800-1914)
Frydendahl, Ellen. Et udvalg af litteratur om Hol
bæk Amt 1983. (S. 62-71, ill.) (Systematisk
oversigt)
Historisk Samfund fo r Holbæk Am t. (S. 72-75) (Be
retning, regnskab 1983 m.m.)
Høgsbro, Kirsten Elizabeth. Brobygning omkring
Holbæk. Mindesmærker opført af mindesmær
ker? (S. 7-25, ill.) (Kildehenv.)
Ravn, Helle. Der bor en bager. (S. 46-61, ill.) (U n
dersøgelse af bagerierne i Odsherred)

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen.

Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Redi
geret af Erling Petersen under medvirken af
Villy Bundgaard Knudsen og Ole G. Nielsen.
1984. Bd. 71. 108 s., ill.
Erindringer om Teknisk Skole,
dens lærere og dens elever. (S. 42-47, ill.) (Sla
gelse Tekniske Skole 1942-82)
Historisk Samfund 1983. (S. 100-105) (Historisk
Samfund for Sorø Amt. Beretning, driftsregn
skab fra 1/10 1982-30/9 1983 m.m.)
Holstein-Holsteinborg, Ulrich. 17 sydvestsjællandske
kirker —deres gods- og ejerhistorie. (S. 48-62,
ill.)(Kirker under grevskabet Holsteinborg si
den dets samling 1707)
Lambert-Jensen, Aage. Joachim Schmiegelow, Furi
endal - lægen der oprettede Danmarks første sy
gekasse. (S. 38-41) (Grevskabet Holsteinborg. Kildehenv.)
Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø amt. (S. 107108) ( Adresseliste)
Nielsen, A . Strange. Litteratur om Sorø amt 1983.
Henriksen, Frede.
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Forlid og Nutid

(S. 95-99) (Kort omtale af litteratur vedr. am
tet)
Nielsen, Erik. En livegen og hans efterkommere. (S.
7-23, ill.)(M artin Lockewitz f. 1772-1824. - Kil
defortegnelse)
Nielsen, Henning. Borgbjergs terrasser. (S. 63-94,
ill.) (Arkæologiske fund. - Kildehenv.)
Petersen, Erling. Fra Lille Vallensved til Minnesota.
(S. 24-37, ill) (Om emigranten Jens Christian
Hansen. - 1870’erne. - Kildefortegnelse)
Sorø A m ts Museum. (S. 106) (Beretning 1983)
Anmeldelse
Harboe, Niels og Else M arie Wandal (udg.).

Eders
kjærlige Fader N. M. Harboe. Breve 1825-1861.
Bd. I-II. 1982. Anmeldt af Erling Petersen. (S.
99)

Historisk Samfund for Præstø Amt. Redigeret af
Nils Hartmann. Årbog. 1984. 110 s., ill.
(S. 104-106, ill.)
(Beretning)
Jensen, Palle. Dybsøes historie. (S. 52-71, ill.) (Med
arkæologisk bidrag af Axel Johansson. (Kilde
henv.)
Jensen, S. P. Lindencrones landboreformer på
Gjorslev gods 1767-71. Baggrund og virkninger.
(S. 6-30, ill.) (Kildehenv.)
Johansson, Axel. Se: Jensen, Palle.
Klestrup, F. Flintægdolken fra Bøgesø. (S. 94-96,
ill.) (Kildehenv.)
Lokalhistoriske arkiver i det gamle Præstø amt. (S. 109110) (Adressefortegnelse)
Museer i det gamle Præstø amt. (S. 107-108) (Adres
sefortegnelse)
Nielsen, A . Strange. Litteratur om præstø Amt 1983.
(S. 97-103) (Kort omtale af litteratur vedr. am
tet)
Palsgård, André. Tømrer-Laurits og musikken i LI.
Heddinge kirke. (S. 72-81, ill.) (Tømrermester
Anders Laurits Pedersen (1884-1969))
Petersen, Erling. Et tidsbillede fra Jungshoved sogn i
ryttergodstiden. (S. 82-93, ill.) (Kildeforteg
nelse)
Raven, Frits. Gevnø By’s udskiftning 1832. (S. 3151, ill.) (Kildehenv.)
Historisk Samfund fo r Præstø A m t.

Bornholm
Bornholmske Samlinger. Udgivet af Bornholms
historiske Samfund. Redigeret af Per Thule
Hansen. 1983-1984. II rk. bd. 17. 194 s., ill.
Ved
Olaf Hansen. (S. 183-194) (Beretning, drifts
regnskaber 1980-82, m.m.)

Bornholms historiske Samfund 1981-1983-1983.
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Ved Sigrid
Eliasen. (S. 155-159, ill. (Beretning)
Dahl, B . Westerbeek. To kort over Bornholm fra
1650’erne. (S. 125-134, ill.) (Kildehenv.)
Eliasen, Sigrid. Se: Bornholms lokalhistoriske Ar
kiv.
Hansen, Olaf. Se: Bornholms historiske Samfund.
Jørgensen, Lars. To stykker byzantinsk glasmosaik
fra Bækkegårdsgravpladsen. (S. 85-94, ill.)
(Kildehenv.)
Litteratur om Bornholm 1979-84. Ved Bornholms Cen
tralbibliotek. (S. 161-181) (Systematisk oversigt)
Madsen, Arne. Brydning på Bornholm. (S. 59-83,
ill.) (1932-1955)
Rasmussen, V. Ravnsholt. Maleren Heinrich Johan
Møhlen (1717-1767). (S. 95-123, ill.) (Kilde
henv.)
Skovgaard, E. F. S. Poul Hansen Anchers herkomst.
(S. 135-154, ill.) (Kildefortegnelse)
Skaarup, H . E . En dansk/norsk officers karriere fra
1674 til 1725. Fæstnings bygger og artillerist, ka
stellet i Rønnes bygmester, generalmajor Peter
Jacob Wilster. (S.33-57, ill.) (Kildehenv.)
Willerslev, Rieh. Den svenske indvandring til Born
holm. (S. 9-31, ill.) (1850-1901. - Kildehenv.)
Bornholms lokalhistoriske Arkiv 1980-84.

Lolland-Falster
Lolland-Falsters Historiske Samfund. Redigeret af
Verner Hansen. Årbog. 1984. 72 årg. 190 s.,
ill. (Person- og stednavneregister)
Lolland-Falster i bogverdenen. (S.
150-159, ill.) (Kort omtale af ny litteratur om
Lolland-Falster)
Heyn, Arne. Nysted kommune - historisk set. (S. 7114, ill.) (Kildefortegnelse)
Jensen, Peter. Barn på Falster. (S. 115-123, ill.)
(Erindringer ca. 1900-1910)
Larsen, Jens. Kippinge kirke og den hellige kilde.
(S. 124-149, ill.) (Kildefortegnelse)
Lolland-Falsters historiske Samfund. (S. 178-184) (Be
retning, driftsregnskab for året 1. april 1983-31.
marts 1984 m.m.)
Lolland-Falsters lokalhistoriske arkiver. (S. 171-176,
ill.) (Beretninger. Omfatter: Rødby lokalhistori
ske arkiv. - Idestrup sogns lokalhistoriske arkiv.
- Femø lokalhistoriske Arkiv. - Lokalhistorisk
Arkiv for Maribo kommune. - Lokalhistorisk
Arkiv i Nysted kommune. - Sakskøbing kom
munes lokalhistoriske arkiv. - Rudbjerg lokal
historiske Arkiv. —Fejø lokalhistoriske Arkiv. —
Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv. - Fejø lokalhi
storiske arkiv. - Lokalhistorisk Arkiv for Holeby
kommune. - Lokalhistorisk Arkiv for Nørre Als
lev kommune)
Hansen, Verner.
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(S. 160-170, ill.) (Beretnin
ger. Omfatter Lolland-Falsters Stiftsmuseum. Museet Falsters Minder. - Motorcykel- og rao diomuseet i Stubbekøbing)

Lolland-Falsters museer.

Årbøger og lokalhistoriske skrifter om Lolland-Falster.

(S. 177) (Fortegnelse)

Fyn
Fynske Årbøger. Udgivet af Historisk Samfund
for Fyns Stift. Redigeret af Hans Henrik J a 
cobsen. 1984. 136 s., ill. (Forfatterbiografier.
- Person- og sted-register)
En fynsk kosmopolit fra det 18.
århundrede. Diplomaten og mæcenen Herman
Schubart (1756-1832). (S. 34-52, ill.) (Kilde
henv.)
Dombemowsky, Lotte. Folkeholdet på de fynske her
regårde omkring år 1800. (S. 53-64) (Kilde
henv.)
Hvidkjær, G. Sørgmuntre historier fra fynske kirke
bøger. (S. 107-115)
Jacobsen, Hans Henrik. »Ansættelse af sten på Bo
gense købstads indvånere«. Skatteligning i Bo
gense 1822-1866. (S. 80-92, ill.) (Kildeforteg
nelse)
Jensenius, Else. En præst og hans gøremål. Uddrag
af Johan Jørgen Jensenius’ dagbog for årene
1770 og 71. (S. 13-33, ill.)
Pedersen, Ellen. Lektor, dr. phil. Aage Fasmer
Blomberg. Status ved en 80-års dag. (S. 7-12,
ill.) (Med bibliografi over større arbejder)
Sigmund, Pia. Kruuserne i Nyborg 1813-1897. (S.
65-79, ill.) (Kildehenv.)
Sørensen, Anna M arie Lebech. Kommentar. Fynske
standure 2. del. Udgivet af Gerda Rost. (S. 116117) (Om slægtsforbindelser inden for urmager
slægten Wisbye)
Aarup, Knud. Fra Kerte Sogneforstanderskabs pro
tokol 1842-1867. (S. 93-106, ill.)
Barellai, Emanuela.

Anmeldelser
Albrectsen, Erling. Se: Ælnoths krønike
Allesø-Broby-Næsby Lokalarkiv 2. 1983.

Anmeldt af
HHJ (Hans Henrik Jacobsen) (Ny lokalhisto
risk litteratur) (S. 125)
Cartha. 1983. Anmeldt af HHJ (Ny lokalhistorisk
litteratur) (S. 123-124)
Dansk Lokalbibliografi: Fyns A m t I-II. 1983-84. An
meldt af HHJ (Ny lokalhistorisk litteratur) (S.
119)
Frederiksen, H . Ellegaard. Af en Landsbyskoles Hi
storie. 1984. Anmeldt af HHJ (Ny lokalhistorisk
litteratur) (S. 126)
Fyn i Illustreret Tidende 1859-1869. Ved Henrik M.
Jansen. 1983. Anmeldt af HHJ (Ny lokalhisto
risk litteratur) (S. 123)
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1983. Anmeldt af HHJ (Ny lokal
historisk litteratur) (S. 123)
Fynske Minder. 1983. Anmeldt af HHJ (Ny lokal
historisk litteratur) (S. 123)
Grandt-Nielsen, Finn. Fynsk kirkesølv. 1983. An
meldt af HHJ (Ny lokalhistorisk litteratur) ( S.
119-120)
Fyns Stiftbog.

Historiske oplysninger om Verninge, B y Ile og Tommerup
sogne. 1983. Anmeldt af HHJ (Ny lokalhistorisk

litteratur) (S. 122)
Det gamle Svendborg i fotos.
1983. Anmeldt af HHJ (Ny lokalhistorisk lit
teratur) (S. 121)
Johansen, Hans Chr. Næring og bystyre. Odense
1700-1789. 1983. Anmeldt af HHJ. (Ny lokal
historisk litteratur) (S. 118-119)
Jonasen, Otto. Gamle huse i Svendborg. 1983. An
meldt af HHJ. (Ny lokalhistorisk litteratur) (S.
121)
Kjærboe, Tove. De gamle postkort fortæller historie.
Anmeldt af HHJ (Ny lokalhistorisk litteratur)
(121-122)
Nielsen, Richard G. Odins Taarn. Anmeldt af HHJ
(Ny lokalhistorisk litteratur) (S. 120)
Pedersen, K arl Peder. Vestfynske fæstebønder. 1984.
Anmeldt af HHJ (Ny lokalhistorisk litteratur)
(S. 122-123)
Porsmose, Bjarne. Fra Høvdingedømme til Sta
tionsby. 1984. Anmeldt af HHJ (Ny lokalhisto
risk Litteratur) (S. 125-126)
Ræthinge-Posten. 1984. Anmeldt af HHJ (Ny lokal
historisk litteratur) (S. 125)
Vestfynsk Hjemstavn. 1983. Anmeldt af HHJ (Ny lo
kalhistorisk litteratur) (S. 124)
Viinhold-Nielsen, Lars. Assens-banen 1884-1984.
1984. Anmeldt af HHJ (Ny lokalhistorisk lit
teratur) (S. 125-126)
Ælnoths krønike. Oversat og kommenteret af Erling
Albrectsen. 1984. Anmeldt af AR (Anne Riio sing) (Ny lokalhistorisk litteratur) (S. 118)
Årbog fo r Svendborg og Omegns Museum. 1984. An
meldt af HHJ (Ny lokalhistorisk litteratur) (S.
124)
Jansen, Henrik M .

Vestfynsk hjemstavn. Vestfyns Hjemstavnsfor
enings årsskrift. Redigeret af Hjemstavnsfor
eningens oplysningsudvalg. 54. årg. 1984. 56
s., ill.
Med narrehætte og
sammenbundne ben fra Lund til Vestfyn. (S. SO
SS, ill.) (Om biskop Jacob Erlandsens ophold i
fangehullet på Hagenskov i 1259)
Driftsregnskab fo r Vestfyns Hjemstavnsgård 1983. (S.
52-53)
Fra Glamsbjerg 100 årsdag. (S. 46-51, ill.) (Fotore
portage)
Krog, Hans. Uskyldigt tidsfordriv. (S. 19-23, ill.)
(Om gækkebreve)
Christensen, Hans Blangstrup.
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De gamle granitbroer eller sten
kister. (S. 24-26, ill.) (Kildefortegnelse)
Møller, Inger. Hannibal. (S. 27-29, ill.) (Erindring
1920’erne)
Porsmose, Bjarne. Selvejendommens udvikling i Båg
herred. (S. 34-42, ill.)
Reinholdt, Otto. Uglebjerg Mølle. (S. 7-18, ill.)
( Kildefortegnelse)
Repræsentanter. (S. 54-55) (Vestfyns Hjemstavnsfor
ening)
Styrelse. (S.) (Vestfyns Hjemstavnsforening)
Årets gang. (S. 43-45, ill.) (Beretning for Vestfyns
Hjemstavnsforening)
Lindhard, Annelise.

Jylland
Vendsyssel Årbog. Udgivet af Historisk Sam
fund for Vendsyssel. Redigeret af Jørgen Jør
gensen. 1984. 159 s., ill. (Forfatterbiografier.
- Personregister)
Fra barnedåb i Ugilt 1717 til jorde
færd i Råbjerg 1936. (S. 103-112, ill, ill.) (Kilde
fortegnelse)
Ejsing, Sigv. Stabsfeldwebel Ritter. (S. 75-91, ill.)
(Erindring om chefen for det tyske feltgendar
meri i Frederikshavn 1943/44)
Fra museernes og arkivernes arbejdsmark 1983. Ved Per
Lysdahl. (S. 135-150, ill.) (Omfatter: Bangsbomuseet, Frederikshavn. - Hirtshals Museum.
- Læsø Museum. - Løkken Museum. - Skagen
Fortidsminder. - Sæby Museum. - Try Mu
seum. - Vendsyssel historiske Museum, Hjør
ring - Bindslev sogns Egnssamling. - Dronning
lund lokalhistoriske Arkiv. - Lokalhistorisk Ar
kiv, Frederikshavn. - Egnssamlingen Lendum
Sogns historiske Arkiv. - Egnsmindesamlingen
for Jerslev og Omegn. - Lokalsamlingen i Ska
gen. - Egnssamlingen, Lokalhistorisk Arkiv for
Pandrup Kommune. - Byhistorisk Arkiv, Sæby
Museum. - Tornby-Vidstrup Sognearkiv. - Hi
storisk Arkiv, Vendsyssel hstoriske Museum)
Fra styrelse og redaktion. (S. 151-155, ill.) (Historisk
Samfund for Vendsyssel. Indeholder beretning,
regnskab 1/4 1983-31/3 1984, m.m.)
Gregersen, Hans. Oberst Otto Arenfeldt til Sæbygård. (S. 47-60, ill.)(O tto Arenfeldt 1723-1806.
- Kildefortegnelse)
Hansen, Karl. Et gammelt erhverv i klitegnene. (S.
123-127, ill.) (Fåreavl)
M ario, Poul. Maleren og landsbyfotografen Lars
Peter Knudsen, Alstrup. (S. 61-70, ill.) (Lars
Peter Knudsen 1834-1908)
Mølbjerg, Ingvard. Et apropos til Den lutspillende
gris i Vraa. (S. 7L74, ill.) (Kommentar til arti
kel i Vendsyssel Årbog 1954, s. 76-81)
Nielsen, Anna Kathrine. P. Christensen, Try. (S. 113122, ill.) (Museumsleder P. Christensen f. 1884
d. 1969. - Kildehenv.)
Bønkel, Regnar.
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Skøttrup
fattiggård 1869-1933. (S. (S. 7-46, ill.) (Kilde
fortegnelse)
Omø, Poul. Centralgården, St. Vildmose 1935-37.
(S. 94-102, ill.) (Erindring)
Salling, Erik. Et apropos til Lars Christensen, hus
mand og instrumentmager. (S. 92-93, ill.)
(Kommentartil artikel af Dorthe Falcon Møller
i Vendsyssel Årbog 1983 s. 43 ff.)
Søndergaard, Claus. Se: Olsen, Torsten Ussing
Vendsyssel Litteratur 1983. Ved Bodil Christensen. (S.
128-134) (Systematisk fortegnelse)
Olsen, Torsten Ussing og Claus Søndergaard.

Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred.
Udgivet af Historisk Samfund for Thisted
Amt. Redigeret af Mette Fastrup. 1984. 128,
ill.

Fra Himmerland og Kjær herred. Udgivet af Hi
storisk Samfund for Himmerland og Kjær
Herred. Redigeret af Poul Brøgger, Kaj Lø
ber, Karl Nielsen, Svend B. Olesen og Gun
nar Rebstrup. 1984. 73. årg. 182 s., ill.
Et levnedsløb. (S. 149-161, ill.)
(Erindringer ca. 1915-1950)
Hansen, Mogens. Himmerlands ældre jægerstenal
der. Brommekulturen og Maglemosekulturen.
(S. 139-148, ill.) (Kildehenv.)
Henningsen, Henning. Gårdmand Niels Kristian Kri
stensen Mosbæks erindringer fra Vesthimmerland ved midten af 1800-årene. (S. 5-28, ill.)
(Kommentarer)
Jensen, J . Jeppesen. Omkring Aalborg Østerport. (S.
29-102, ill.) (Fortsat fra Himmerland og Kjær
herred 1983 s. 99ff. - Fortsættes)
Andersen, Valdemar.

Litteratur om Himmerland og Kjær herred 1893-1984.

En stormandsgrav i Klim. (S.
63-76, ill.) (Litteraturfortegnelse)
Hove, Peder. Lidt om den sidste studehandler på
Boddum Bisgaard. Carl Christian Sørensen
1875-1948. (S. 7-11, ill.) (Litteraturfortegnelse)
Lund-Sørensen, H . A . Til medlemmerne. (S. 106)
(Beretning for Historisk Samfund for Thisted
Amt)
Lønborg, Esper. Degne og skoleholdere i Snedsted.
(S. 94-105, ill.) (Ca. 1600-1800. - Kildefortegnelse
Nørgaard, Olaf. Helligsø Skole 1816-1939. (S. 7786, ill.) (Kildefortegnelse)
Pape, C. J . En lang omvej fra Nørre Bjerregaard i
Gøttrup til Slettegaard i Hjortdal Sogn. (S. 8793, ill.) (Kildefortegnelse)
Poulsen, Orla. Kosakker i Thy. (S. 46-49) (Be
sættelsen)
Regnskab fo r Historisk Samfund fo r Thisted A m t. 1.
april 1983 - 31. marts 1984. (S. 127)
Rolighed, Bent. Pastor Rønnes brev til sin gamle
menighed. (S. 50-57, ill.) (Pastor Peter Bone
Falk Rønnes brev til menighederne i Klim, Thorup og Vust ca. 1873)
Skammelsen, K . En tærskedag midt i trediverne. (S.
58-62, ill.)
Skov, Henning. Barken »Sleipner«s forlis ved Klit
møller 1880. (S. 12-20, ill.) (Kildefortegnelse)
Stenstrup, K . Niels Sörensön Heedes sidste dage.
Striden om hans penge og hvad der iøvrigt
gemte sig i hans skuffer. (S. 21-45, ill.) (Niels
Hede 1737-1815)
Års beretninger. (S. 107-126, ill.) (Omhandler: Mu
seet for Thy og Vester Hanherred. - Egnshisto
risk Forening for Sydthy. - Egnshistorisk Arkiv
for Thyholm og Jegindø. - Egnshistorisk For
ening for Thyholm og Jegindø. —Hanstholm lo
kalhistoriske Arkiv. - Sydthy Egnshistoriske Ar
kiv. - Lokalhistorisk Forening for Hunstrup og
Østerild. - Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs. - Thisted lokalhistoriske Arkiv)

Andersen, J . Mørk.
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Ved Jeppe Hansen. (S. 163-175, ill.) (Systema
tisk fortegnelse)
Løber, Kaj. Bernhard Jacobsen. (S. 177, ill.) (Ne
krolog)
Meddelelser fr a styrelse og redaktion. (S. 179-182) (H i
storisk Samfund for Himmerland og Kjær her
red. Beretning og sammendrag af regnskabet
1/1 1983-1/12 1983.)
Nielsen, Karl. »Tiden er så pengeløs«. Om to skatte
sager på Ranum-egnen i 1820’erne. (S. 103-138,
ill.) (Kildefortegnelse)

Aalborg-bogen. Udgivet af Selskabet for Aal
borgs historie. 1983-84. 156 s. ill.
Christensen, Allan og Henrik Nielsen.

Vesterbro - et

gennembrud. (S. 5-156, ill.)

Fra Viborg Amt. Udgivet af Historisk Samfund
for Viborg Amt. Redigeret af Paul G. Ørberg
under medvirken af Morten Øllegaard. År
bog. 1984. 49. årg. 117 s., ill.
Asmild Klosterkirkes
Altertavle. Mesteren og hans øvrige arbejder i
Hee, Gudum og Sall kirker. (S. 69-105, ill.)
(Kildehenv. - Litteraturfortegnelse)
Holmgaard, Jens. Kom hviledagen i hu - eller i ga
bestokken. Lidt om gennemførelsen i FjendsNørlyng herreder af helligdagsforordningen af
1735. (S. 57-68, ill.) (Kildehenv.)
Jensen, Jens. Se: Bergild, Merete
Lokalhistoriske arkiver. (S. 111-115, ill.) (Adressefor
tegnelse samt redegørelse for projekt »Landbo
liv«)
Løgstrup, Birgit. Kølsen fangekoloni 1907-1934. Et
straffeafsoningseksperiment i hedesagens tjene
ste. (S. 7-56, ill.) (Kildehenv.)
Bergild, Merete og Jens Jensen.

De lokalhistoriske årbøger 1984

(S. 109-110) (Historisk Sam
fund for Viborg Amt. Beretning og driftsregn
skab for perioden 1/1-31/12 1983)
Viborg litteratur 1983-84. (S. 106-108) (Alfabetisk
oversigt)

Samfundet siden sidst.

Anmeldelse
Dreyer, Nanna Hoeg.

Litteratur om Silkeborg 18461976. Anmeldt af Aage Bonde. (S. 106)

Skivebogen. Historisk Årbog for Skive og Om
egn. Udgivet af Historisk Samfund for Skive
og Omegn. Redigeret af Carl Langholz, Rud
Kiems og Erik Steen Sørensen. 1984. Bd. 75.
120 s., ilL
Friis-Jensen, Kr.

Af en hedeegns litteraturhistorie.

(S. 45-56, ill.)
Driftsregnskab
for perioden 1/8 1983-31/7 1984. (S. 118-119)
Jørgensen, Johs. Hedevad og Kirstine Jørgensens liv
og virke i Vinkel. (S. 62-117, ill.) (Ca. 18801920. - Artiklen fortsættes i næste nummer af
årbogen)
Kjems, Rud. Lokalhistorie er også de levende bille
der. (S. 57-61)
Nielsen, Johs og Henning Skov. En præsteskæbne fra
Salling. (S. 5-27, ill.) (Præsten Carl Kratzen
stein Stub Jørgensen, der blev afskediget fra sit
embede i 1880 p.g.a. sindssyge)
Nielsen, Poul Ebbe. Om herredssegl fra Salling og
Fjends - men især om Harre herreds. (S. 28-44,
ill.) (Kildefortegnelse)
Skov, Henning. Se: Nielsen, Johs.
Historisk Samfund fo r Skive og Omegn.

Historisk Aarbog fra Randers Amt. Udgivet af
Randers Amts Historiske Samfund. Redige
ret af Peter Bondesen, Jens Donner, Henning
Hall og Palle Schødt Rasmussen. 1984. 78.
årg. 124 s., ill. (Navneregister. - Forfatterno
ter)

Egnsarkiv. - Nørre Djurs Egnsarkiv. - Purhus
kommunes lokalhistoriske Arkiv. - Randers lo
kalhistoriske Arkiv. - Rosenholm Egnsarkiv. Sønderhald Egnsarkiv. — Clausholm Slot. Dansk landbrugsmuseum, GI. Estrup. - Djurs
lands Museum og Dansk Fiskerimuseum, Gre
naa. - Fregatten Jylland, Ebeltoft. - Gammel
Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum. - Kultur
historisk Museum, Randers. - Mariager Mu
seum)
Himmer, Poul. Hornbæk kirke, Sønderlyng herred,
og dens middelalderlige udstyr. (S. 29-45, ill.)
(Kildehenv.)
Historisk Samfund 1983-84. (S. 122-123) (Randers
Amts Historiske Samfund. Beretning og drifts
regnskab 1/9 1983-31/8 1984)
Hyldgård, Inger Marie. Middelalderlige sko fra Ran
ders. (S. 19-24, ill.) (Kildehenv.)
Løgstrup, Knud. Søren Simonsens sukkerraffinaderi
1763. (S. 46-57, ill.) (Randers. - Kildeforteg
nelse)
Pedersen, Jette Toftdal. Se: Abrahamsen, Mona.
Rasmussen, Palle Schødt. Senbarok på Djursland. (S.
58-64, ill.) (Kildehenv.)
Sterum, Niels T. Nielstrup Hedegård - en boplads
fra 4. - 5. årh. e. Kr. Fundoversigt 1958-83. (S.
5-18, ill.)
Villemos, Ann. Se: Andersen, Lars Møller.

Århus Stifts Årbøger. Udgivet af Historisk Sam
fund for Århus Stift. Redigeret af Ib Gejl,
Finn H. Lauridsen og Gunner Rasmussen.
Bd. 71. 1983-84. 139 s., ill.
Se: Fortid og Nutid XXXI s. 332

Århus-årbog 1984. Udgivet af Århus Byhistori'ske Udvalg. Redigeret af Henrik Fode. 192 s.,
ill. (Navneregister)
(S. 114-117)
(Alfabetisk fortegnelse)
Dybdahl, Annegrete. Tårne og spir i byen. (S. 127132, ill.)
Dybdahl, Annegrete. Når hammeren falder. (S. 143150, ill.) (Om auktioner)
Døde i 1983. (S. 178-183, ill.) (Alfabetisk forteg
nelse)
Gejl, Ib. REGINA - en storbiograf gennem ti
derne. (S. 133-142, ill.)
Israelsen, Niels Jørgen. En bygning føres tilbage. (S.
151-155, ill.) (Om restaureringen af ejendom
men på hjørnet af Rosensgade og Volden)
Jansen, Chr. R. Erhvervslivet 1983. (S. 97-113, ill.)
Johansen, Erik Korr. Landsudstillingen 1909 —75 år
efter. (S. 81-91, ill.)
Lauridsen, Finn H . Teateråret 1983. (S. 69-80, ill.)
De fratrådte, valgtes eller udnavntes i 1983.

Abrahamsen,

Mona

og

Jette

Toftdal

Pedersen.

Randersbørn i slutningen af 1800-tallet. (S. 92109, ill.) (Kildehenv.)
Andersen, Lars M øller og Ann Villemos. Konservering
af læderfund fra Randers. (S. 25-28, ill.)
Berg, Asger Ødum. Lærer Jens Martinus Laursens
erindringer fra Enslev Sogn omkring 1850. (S.
65-77, ill.) (Realkommentarer)
Dybsand, Guri. Noget om at oprette et museum. (S.
78-91, ill.) (Randers kulturhistoriske Museums
oprettelse 1872)
Fra arkiver og museer i det gi. Randers A m t. (S. 110122, ill.) (Beretninger. Omfatter: Ebeltoft By
historiske Arkiv. - Grenaa Egnsarkiv. - Had
sten lokalhistoriske Arkiv og Samlinger. - Mols
bibliotekets lokalhistoriske Arkiv. — Nørhald
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»For at befordre renlighed...«.
Lidt om dagrenovation og lossepladser. (S. 118126, ill.
Madsen, Hans Jørgen. Middelalderens bispegård.
(92-96, ill.)
1983 dag fo r dag. (S. 7-55, ill.) (Kronologisk over
sigt over de vigtigste begivenheder i Arhus)
Porse, Poul Ruggaard. Fra Rådhusstræde til Ridder
stræde. (S. 56-68, ill.)
Sporten 1983. (S. 171-177, ill.) (Kronologisk stæv
nekalender og fortegnelse over turneringsresul
tater)
Vedel-Smith, Henrik. Den store kommunale kakkel
ovn. (S. 156-162, ill.) (Om fjernvarmeforsynin
gen i Arhus)
Vedel-Smith, Henrik. Sporten i luften. (S. 163-170, ill.)(O m flyve- og faldskærmssport)
Lauridsen, Finn H .

Østjysk Hjemstavn. Udgivet af Østjysk Hjem
stavnsforening. Redigeret af Aage Domino og
J. S. Thomsen. 1984. 49. årg. 134 s., ill. (Per
son- og stedregister. - Forfatterbiografier.)
Bødker, Jens.

Voldby fattiggård 1870-1940. (S. 76-

83, ill.)
I og omkring en smedie. Uddrag
afen større redegørelse. (S. 94-106, ill.) (Om en
smedie ved Laasby ca. 1924-78)
Fra Østjyllands kulturfront 1984. (S. 107-127, ill.)
(Omfatter: Litteratur om Østjylland. Ved Kjeld
Elkjær (Kort omtale af udvalgt litteratur) - Be
retninger fra lokalhistoriske arkiver (Gedved
kommunes sognarkiver. - Lokalhistorisk Arkiv,
Gjern. - Hadsten kommunes lokalhistoriske Ar
kiv og Samlinger. - Hinnerup Egnsarkiv. Molsbibliotekets lokalhistoriske arkiv. - Mårslet
Egnsarkiv. - Nørre Djurs Egnsarkiv. - Lokal
historisk forening for Purhus Kommune. - Ro
senholm Egnsarkiv. - Egnsarkivet for Ry kom
mune. - Skejby-Lisbjerg- Ølsted sognearkiv. Solbjerg og omegns lokalhistoriske arkiv. - Sønderhald Egnsarkiv) - Beretninger fra museer
(Clausholm. - Dansk Landbrugsmuseum. Forhistorisk Museum, Moesgård. - Gammel
Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum. - Silke
borg Museum)
Hansen, Steen Ivan. Det »gotiske« Arhus. Et blik på
nygotikken og dens forudsætninger. (S. 59-69,
ill.) (Realkommentarer)
Hansen, Svend Nørregaard. Hasselager i 300 år. 15581858. (S. 12-24, ill.)
Nymand, Knud. En sømand drev i land. (S. 84-93,
ill.) (S/S Agda’s forlis ved Endelave d. 15. jan.
1944. - Kildefortegnelse)
Nørholm, Chr. A . Et stykke »Privat Initiativ i børnesagsarbejde«. (S. 70-75, ill.) (Pleje- og Børne
hjemsforeningen for Aarhus Stifts sydlige Del
1891-1981)
Skovfoged, Anne Marie. En dramatisk session i 1659.
(S. 9-11) (Aakjær len. - Kildehenv.)
Dalsgaard, Gunner.
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Gårdene i Slet by efter udskift
ningen 1786. (S. 25-42, ill.)
Østjysk Hjemstavnsforening. Virksomheden fra 1. ok
tober 1983 til 30. september 1984. (S. 128)
Aaes, Ejnar. Ormslev-Kolts skolehistorie. (S. 43-58,
ill.) (1724-1984. - Kildefortegnelse)
Thomassen, Viggo.

Vejle Amts Årbog. Udgivet af Vejle Amts histo
riske Samfund. Redigeret af Poul DedenrothSchou, Søren K. Jacobsen og Erik With-Pedersen. 1984. 143 s., ill.
Ejendomsfordelingen i Voer
Herred i det 16. og 17 århundrede. (S. 33-62,
ill.) (Kildehenv.)
Arffm ann, Leif. Vejle ved århundredeskiftet. Breve
fra konsul A. Schjøth til fabrikant C. M. Hess.
(S. 78-88) (Realkommentarer)
Hemmingsen, A . Fredericias første præstegård. En
byhistorisk undersøgelse. (S. 63-77, ill.) (Kilde
henv.)
Hvass, Steen. Trældiget. (S. 89-107, ill.)
Hviid, Gert. Frøken Agnes Benteline Hviid (18391916). (S. 108-110, ill.)(Vejle kulturhistoriske
Museums mæcen)
Jensen, Jacob. B . Papirfabrikkerne i Vejledalen. (S.
8-32, ill.) (Kildehenv.)
N yt fr a historien i Vejle A m t. (S. 116-137, ill.) (Be
retninger. Omhandler: Børkop lokalhistoriske
arkiv. - Smidstrup-Skærup Skoles Egnsminde
samling. - Lokalhistorisk Arkiv Egtved. - Ve
ster Nebel lokalhistoriske arkiv. - Lokalhistorisk
Arkiv for Fredericia og Omegn. - Fredericia
Museum. - Gedved kommunes Sognearkiver. Give-egnens Museum. - Lokalarkivet for He
densted kommune. - Byarkivet i Horsens. - Jel
ling lokalhistoriske Arkiv. - Glud Museum. Lokalhistorisk Samling Kolding Kommunebi
blioteker. - Museet på Koldinghus. - Kunst
museet Trapholt. - Vejle Amts Konserverings
værksted. - Højderyggens Egnsmuseum. Hjortsvang Museum. - Vejle Byhistoriske Ar
kiv. - Vejle kulturhistoriske Museum. - Vejle
Kunstmuseum)
Andreasen, Niels Jørgen.

Anmeldelse
Koldinghus Lens Regnskab 1610-1611.

Udgivet ved
Birgitte Dedenroth-Schou i samarbejde med
Anemette S. Christensen. 1984. Anmeldt af Vivi
Jensen. (S. 111-115)

Kolding-bogen. Udgivet af Kulturudvalget i
Kolding. Redigeret af Birgitte DedenrothSchou. 14. årg. 1984. 79., ill.
Høstfesterne på Kolding Hørfa
brik. (S. 36-38, ill.) (1940’erne)
Glimt fr a Kolding anno 1884. (S. 74-77, ill.)

Frederiksen, Leo. E .

De lokalhistoriske årbøger 1984
Hamming, Thorkild.

Charles W. Jensen. (S. 24-26,

ill.) (Nekrolog)
Toppens helte. (S. 44-51, ill.) (Erin
dringer fra Stejlbjerg 1920’erne)
Kolding min by. (S. 78-79, ill.) (Sang præsenteret
første gang i Kridthusets kabaret ’84. Tekst: N.
E. Thrane. Musik: Verner Nehammer)
Ibsen, Børge.

Peter Skautrup. (S. 141-150, ill.)
(Sprogforskeren, professor Peter Skautrup, f.
1896 d. 1982)
Villadsen, Holger Ejby. »Et udsat sted i Danmarks
fjærne Vest«. II. Det første Hvide Sande 19121916. (S. 27-72, ill.) (Fortsat fra Hardsyssel År
bog 1983 s. 41fT. —Litteraturfortegnelse)

Rasmussen, Ove.

Koldingbegivenheder 1. september 1983 - 31. august 1984.

Ved Søren Flø Sørensen. (S. 4-23, ill.)
Hjemme i Delgade. Erindringer fra
Kolding omkring 1926. (S. 39-43, ill.)
M ulvad, Søren. Tag større skridt, Jens. (S. 58-62,
ill.) (Forfatteren Jens Skytte 1845-1928)
Nehammer, Verner. Se: Kolding min by.
Sonne-Frederiksen, P. Bioteknisk Institut - fra hør til
bioteknologi. (S. 27-35, ill. {1945-1984}
Sørensen, Søren Flø. Se: Koldingbegivenheder
Sørensen, Torsten. Om patienter, læger og Kolding
Sygehus før 1906. (S. 63-73, ill.) (Kildehenv.)
Thomsen, Viggo E . Erindringer fra kvarteret Rende
banen-Vestergade fra 1912 til ca. 1930. (S. 5257, ill.)
Thrane, N . E. Se: Kolding min by
Ladegaard, Inge.

Fra Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund
for Ribe Amt. Redigeret af Kirsten Agerbæk
under medvirken af Jens Kusk og Søren Manøe Hansen. 1984. Bd. XXIII-1. 291 s., ill.
(S. 250262) (Systematisk fortegnelse)
Finnerup, Anders. Niels Skovgaard. En kunstner i
Kjærgård. (S. 38-44, ill.) (Kildefortegnelse)
Foreningens virksomhed. (S. 263-267) (Historisk
Samfund for Ribe Amt. Beretning, regnskab for
året 1983 m.m.)
E t udvalg a f historisk litteratur om Ribe Am t.

Fra de lokalhistoriske arkivers arbejdsmark i Ribe A m t
1983. (S. 268-291) (Beretninger. Omfatter:

Hardsyssel Årbog. Udgivet af Historisk Sam
fund for Ringkøbing Amt. Redigeret af Knud
Erik Nielsen, Rigmor Lillelund, Jørgen
Østergaard og Kr. Bjerregård. 1984. 2. rk.
bd. 18. 158 s., ill. (Person- sted- og sagregi
ster)
Landretssagfører N. C. Skouvig.
*28. august 1902 f l. december 1983. (S. 151152, ill.)
Fabricius, Hanne. Arbejdernes vilkår i Lemvig om
kring århundredskiftet. (S. 81-92, ill.)
Historisk Samfund fo r Ringkøbing A m t. Foreningsmeddelelser 1984. (S. 153-156, ill.) (Beretning,
regnskab 1. marts 1983 - 31. januar 1984. m.m./
Lampe, Jens Kongsted. Amatør-astronomen fra
Brande. (S. 93-96, ill.) (Nicolaj Arvad Møller
Nicolaisen f. 1874 d. 1954)
M anyat, Horace. Rejse i Vestjylland 1859. (S. 5-26,
ill.) (Oversættelse ved Inger Kjeldsen og noter
og bearbejdning ved Esben Graugaard)
Mølbjerg, Ingv. Af kaptajn Madsens saga. (S. 97 104, ill.) (Hans Christian Madsen f. 1850 d.
1915)
Nielsen, Hanna. Kunstnere og ulykken på havet
1893. (S. 73-80, ill.) (Kunstneriske skildringer
af ulykke med 48 omkomne fiskere og deres fa
milier. - Kildefortegnelse og -henvisninger)
Nielsen, L e if Chr. Landsbyer fra ældre jernalder i
Nr. Omme sogn. (S. 125-140, ill.) (Kildehenv.)
Olsen, Nina Dahlmann. Kunstværker i Buchholtz
hus. (S. 105-124, ill.)(Forfatteren Johs Buchholtzs hjem i Struer)

Bjerregård, Kr.

Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver i
Ribe Amt (RAL). - De lokalhistoriske arkivers
konsulent. - Lokalhistoriske arkiver for Billund
kommune: Billund afdeling og Vorbasse afde
ling - Blåbjerg lokalhistoriske arkiv. - Blå
vandshuk lokalhistoriske arkiv. - Bramming
kommune: Bramming byhistoriske arkiv, Da
rum sognearkiv, Gørding søgnearkiv, Hunderup
sognearkiv, Vejrup sognearkiv og Vester Ny
kirke sognearkiv. - Historisk Arkiv for Brørup
og Omegn. - Esbjerg kommune: Esbjerg by
historiske Arkiv og Vester Nebel sognearkiv. Fanø kommune: Lokalhistorisk arkiv for Norby
sogn, Fanø. - Sognearkiverne på Fanø, Nordby
og Sønderho afdeling. - Lokalhistorisk Arkiv,
Grindsted Bibliotek. - Helle kommune: Ager
bæk lokalhistoriske arkiv, Fåborg lokalhistoriske
arkiv, Grimstrup sognearkiv, Starup sogns lo
kalhistoriske arkiv, Øse sognearkiv og Lokal
historisk Arkiv for Ärre sogn. - Holsted kom
mune: Glejbjerg-Aastrup sognearkiv og Lokal
historisk arkiv for Holsted kommune. - Ribe
kommune: Jernved sognearkiv, Ribe lokalhisto
riske arkiv og Historisk Arkiv i Seem sogn. Varde kommune: Alslev sognearkiv, Billum lo
kalhistoriske Arkiv, Horne sognearkiv, Janderup lokalhistoriske arkiv, Thorstrup sognearkiv
og Varde lokalhistoriske Arkiv. - Lokalhistorisk
arkiv for Vejen kommune. - Ølgod kommune:
Ansager lokalhistoriske arkiv, Tistrup-Hodde
sognearkiv og Ølgod-Strellev lokalhistoriske ar
kiv)
Hansen, K im Hildebrandt. Hans Pedersen og tøm
merstuen. (S. 64-72, ILL.) (Hougaard i Overfidde, Henne sogn, Vester Horne h. ca. 18001930. —Kildefortegnelse)
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Egekistcbeskatningen i Ribe
amt 1717-21. (S. 129-142, ill.) (Kildehenv.)
Hansen, Søren Manøe. Ekstraskatteudskrivningen i
1743-44 for Ho-Oksby og Henne-Lønne sogne.
(S. 143-153) (Kildehenv.)
Hansen, Søren Manøe. Klokkeskatter i Ribe amt
1526-29 og 1601. (S. 165-170, ill.) (Kildehenv.)
Ipsen, L. G. Flygtningelejre i Ribe amt efter 1945.
(S. 203-230, ill.) (Kildefortegnelse)
Iversen, Harald. Ung lærer i Lindknud først i tredi
verne. (S. 183-202, ill.) (Erindringer)
Jensen, Knud. Mursten som gravmonumenter. (S.
73-106, ill.) (Kildehenv.)
Jensen, S. Ravn. Skattenægtelse i provisorietiden.
(S. 154-164, ill.) (Kildefortegnelse)
Just, Flemming. Om sommerfededrift. En oplyst
bondes tanker fra 1860’erne om landbruget i
Vestjylland. (S. 231-249, ill.) (Terkel Kristen
sen)
Kristensen, Terkel. Se: Just, Flemming.
Mathiasen, Kathrine. Erindringer fra et liv i Ribe
amt og Amerika. (S. 171-182, ill.) (Lærer Ka
thrine Mathiasen f. 1882)
Pedersen Olga. Cæcilie Catrine Nissen - en fattig
kvindes kår i 1800-tallet. (S. 9-25) (Kildefor
tegnelse)
Petersen, Halvor. Thomas Bune. Den engelske slag
ter, som lærte danskerne at lave bacon. (S. 107128, ill.) (Kildehenv.)
Stavnager, Knud Erik. Fætrene Jens Jørgensen
Wind’s legater. (S. 26-37, ill.) (Seem sogn)
Stendevad, Randi Marie. Lægeboligen i Grindsted.
(S. 45-63, ill.) (1840’erne)
Hansen, Søren Manøe.

Esbjerg Årbog. Udgivet af et udvalg. Redigeret
af Aino Kann Rasmussen, Verner Bruhn og
Jørgen Dieckmann Rasmussen. 1. årg. 1984.
94 s., ill. (Navne- og sagregister)
Bruhn, Verner. At se på historie. (S. 52-61, ill.)
Dragsbo, Peter. Et gammel havneværksted. (S.

8084, ill.) (N. N. Nielsens maskinfabrik, »Tuxham«)
Jerg, Ole. Esbjerg internationale skole. (S. 49-51,
ill.)
1983 - set og sket. (S. 9-39, ill.) (Kronologisk for
tegnelse over de vigtigste begivenheder i Esbjerg
kommune 1983)
Pedersen, Poul. Hvordan styres Esbjerg kommune?
(S. 62-66, ill.))
Rasmussen, Aino Kann. Teaterliv i Esbjerg. Træk af
udviklingen fra 1964 til 1982. (S. 73-79, ill.)
Rasmussen, Jørgen Dieckmann. Om gummiredningsflåder og Nordisk Gummibadsfabrik. (S. 67-72,
ill.)
Rasmussen, Jørgen Dieckmann. Et mindresmærke i
Byparken. Til minde om skibsreder konsul L. D.
Lauritzen 1859-1935. (S. 85-87, ill.)
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Ribe amtsråds planlægning - trafik,
miljø, vand og energi. (S. 40-48, ill.)

Vedel, Jørgen.

Lokal-årbogen. Udgivet af lokalhistorisk For
ening for Bramming Kommune. Redigeret af
Flemming Just, Knud Nielsen og Olaf Bak.
Årbog. 2. årg. 1984. 112 s., ill. ( Forfatterbio
grafier)
Om hundrede år er alting glemt.
(Historie) (S. 100-101, ill.) (Om mursten med
inskriptionen P. Dynnessen d. 19/7 1984 fundet
ved ombygning af huset Søndergade 20 i Gørding)
Bak, Olaf. Manden bag kameraet. C. K. Olesens
liv i Nr. Farum og Bramming. (Historie) (S. 6775, ill.) (C. K. Olesen f. 1857, d. 1936)
Bak, Olaf. 40 år efter. (Historie) (S. 95-99, ill.)
(Om modstandsbevægelsen i Bramming)
Beretninger. (S. 102-112) (Omhandler: Lokalhisto
risk Forening for Bramming kommune. - Bram
ming byhistoriske arkiv. - Darum sognearkiv. Gørding Sognearkiv. - Hunderup-Sejstrup sog
nearkiv. - Vejrup sognearkiv. - Vester Nykirke
Sognearkiv)
Boesen, Fred. Darum Sandgades Plantage 18841984. (Historie) (S. 59-62, ill.)
Ditlevsen, Ulla. Den sociale brugergruppe. (Aktu
elt) (S. 22-26, ill.)
Dragsbo, Peter. Om noget, som også er værd at be
vare - Bramming kommune. (Aktuelt) (S. 3539, ill.)
Gustavsen, Harry. Venter spændt på omfartsvejen.
(Status) (S. 15)
Høecke, Torben. Leg, samvær - og konkurrenceidræt
(Aktuelt) (S. 27-30, ill.)
Johansen, Aage Sevel. Rebelsig Teglværk. (Historie)
(S. 63-66, ill.)
Karkov, Johan P. Lægerne i Bramming kommune
frem til 1984. (Historie) (S. 76-88, ill.)
Kjær, Hans. Lidt om bevaring. (Aktuelt) (S. 31-34,
ih-)
Kaae, Bue. Gørding herreds segl. (Historie) (S. 4043, ill.)
Nielsen, Bertel. Kirkeligt Samfund 1923-1984. (H i
storie) (S. 89-94, ill.)
Pedersen, Hans. Møllerne i Hunderup sogn. (Histo
rie) (S. 49-54, ill.)
Rasmussen, J . Hedegård. Degnene i Ravnsø 17411847. (Historie) (S. 44-48, ill.)
Smidt, H . P. Endrup Mejeri. (Historie) (S. 55-58,
ilL)
Statistik. (S. 19-21) (Kirkelig og kommunal sta
tistik)
Uldall, Michael. Bramming-egnens landbrug i
1984. (Status) (S. 16-18, ill.)
Willadsen, Poul. Glimt fra året 1984. (Status) (S.
5-14, ill.) (Kronologisk fortegnelse over de vig
tigste begivenheder i Bramming kommune)
Andersen, Jefrey.

De lokalhistoriske årbøger 1984

Sønderjyske Arbøger. Udgivet af Historisk Sam
fund for Sønderjylland ved Dorrit Andersen
og Knud Fanø. 1984. 317 s., ill.
Lorenz Frølich i Flensborg 18541857. (S. 59-71, ill.) (Kildehenv.)
Bognyt. Ved Knud Fanø, Lars Henningsen, H. P.
Jensen og Ib Andersen. (S. 272-279) (Omhand
ler: Findbuch des Bestandes Abt. 7. Herzoge
von Schleswig-Holstein-Gottorf 1544-1713 Drit
ter Band. 1983. - Peter Kr. Iversen. Landbrug i
gamle dage, træk af sønderjysk landbrugs histo
rie i 1600 og 1700-årene. 1983. - Hans-Christian
Steinborn: Abgaben und Dienste holsteinischer
Bauern im 18. Jahrhundert. 1982. - Aage Jen
sen. Fra by og sogn. Bolderslev-Bjolderup. 1983.
- H. E. Sørensen. Skyttegrav og hjemmefront.
1984. - Gentoftebogen 1982-1983. - Lawrence
D. Stokes. Kleinstadt und Nationalsozialismus.
Ausgewählte Dokumente zur Geschichte von
Eutin 1918-1945. 1984. - Anne-Kj. Jensen-Buhl.
De sydslesvigske husmoderforeninger. De første
år. 1983. - Poul Andersen. Gråsten Handels
standsforening gennem 50 år. 1984. - Oversigt
over årsskrifter og periodica udgivet af lokal
historiske foreninger og arkiver i Sønderjylland
1983/84: Bedsted, Bov, Ensted, Felsted, Grå
sten, Kliplev, Løjt, Rødding, Sottrup og Varnæs)
B rix, Johannes. Mutter Tutein - Den »kloge kone« i
Alfenraa - og hendes tid. (S. 73-85, ill.) (1800tallet. - Kildehenv.)
Eskildsen, Claus. 44 års virksomhed i opdragelsens
tjeneste. (S. 121-139, ill.) (Afskedsforelæsning
den 31. januar 1946 på Tønder Statssemina
rium)
de Fine Licht, Christian. Den nordslesvigske Vælger
forenings kirkeudvalg 1918-1919. Sammenhæn
gen med den rigsdanske kirkepolitik. (S. 87-120,
ill.) (Kildehenv.)
Gregersen, H . V. Fremmede oksekøbere i Danmark i
1508. (S. 5-12)
Iversen, Peter Kr. Sognepræst i Daler Andreas We
dels strid med sin menighed om konfirmation og
gebyrer 1707-09. (S. 13-47, ill.) (Kildehenv.)
Lindstrøm, Anders Ture. Vandrelærer i en urolig tid.
Træk fra Gustav Lindstrøms virke i Sydslesvig
fra 1920’erne til efterkrigstiden. (S. 141-217, ill.)
(Kildehenv.)
Noter og Nyt. (S. 280-317, ill.) (Landsarkivet for de
sønderjyske landsdele, 1983. - Historiske Sam
linger for Sønderjylland, 1983. - Studieafdelin
gen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig,
1983. - Institut for Grænseregionsforskning,
1983. - Museer: Haderslev Museum. - Abenraa
Museum. - Museet på Sønderborg Slot. - Tøn
der Museum. - Sønderjyllands Kunstmuseum.
- Midtsønderjyllands Museum. - Museet Hol
men. - Lokalhistoriske foreninger, samlinger og
arkiver: Lokalhistoriske arkiver og samlinger i
Barløse, Børge L.

Sønderjylland (LASS). - Samlingen af arbejds
redskaber og bondemøbler på Jacob Michelsens
gård i Kolstrup. - Historisk forening for Vis her
red. Bov Museum. - Historisk forening for Grå
sten by og egn. - Lokalhistorisk Arkivforening
for Dybbøl-Ulkebøl-Sønderborg. - Slægtshisto
risk Forening for Sønderjylland. - Historisk
Samfund for Sønderjylland)
Reimers, F. Fysikus Martin Reimers. (S. 49-57, ill.)
(Martin Reimers 1812-1876. - Litteraturforteg
nelse)
Anmeldelser
Det unge Grænsevæm. D .U .G .

1983. Anmeldt af Peter

Kr. Iversen. (S. 240-244)
Frühindustrialisierung in Schleswig-Holstein, anderen
norddeutschen Ländern und Dänemark. 1983. An

meldt af Jørgen Witte. (S. 226-228)
Slesvig og Holstein indtil 1830.
Danmarks historie - uden for Danmark. 1981.
Anmeldt af H. P. Clausen. (S. 219-224)
Henningsen, Lars N . Aaberaa Skyttelaug. 1734-1984.
1984. Anmeldt af Poul Andersen. (S. 228-233)
Jakubowski-Thiessen, M anfred. Der frühe Pietismus
in Schleswig-Holstein. Entstehung, Entwick
lung und Struktur. 1983. Anmeldt af Lars N.
Henningsen. (S. 224-225, ill.)
Kauffm ann, Heinrich. »Mit liv«. 1983. Anmeldt af
Eskild Bram. (S. 263-265)
Løjttavlen. 1983. Anmeldt af Georg Buchreitz. (S.
246-259)
Rerup, Lorenz. Slesvig og Holsten efter 1830. Dan
marks historie - uden for Danmark. 1982. An
meldt af H. P. Clausen. (S. 219-224)
Stenz, Chr. Dansk lærer i grænselandet. 1983. An
meldt af Eskild Bram. (S. 269-271)
Svensson, Bjørn. Tyskerkursen. 1983. Anmeldt af H.
P. Jensen. (S. 233-238, ill.)
Sørensen, H . E . Als. 1983. Anmeldt af S. Slettebo.
(S. 259-261)
Sørensen, H . E . Sundeved. 1983. Anmeldt af S. Slet
tebo. (S. 259-261)
Wingender, Franz. Mit danske liv - Baggrund og
grundlag for en tilværelse som dansk i Sydsles
vig 1920-1950. 1983. Anmeldt af Christian Skov.
(S. 265-268)
Gregersen, H . V.

»W ir bauen das Reich«. Aufstieg und erste Herrschaftsjahre des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein.

Quellen und Forschungen zur Geschichte
Schleswig-Holsteins Band 81. 1983. Anmeldt af
Anders Ture Lindstrøm. (S. 238-240)
Worsøe, Hans H . Slægtshistorie i Sønderjylland - en
vejledning. 1983. Anmeldt af Finn Grandt-Nielsen. (S. 261-262)
Zubek, Paul. Schleswig-Holsteinische Fayencen.
Bestand des Schleswig-Holsteinischen Landesmuseums. 1983. Anmeldt af Lars N. Hen
ningsen. (S. 244-246)

315

Jørgen Dieckmann Rasmussen

Fra Als og Sundeved. Udgivet af Historisk Sam
fund for Als og Sundeved. Redigeret af Boye
Andersen. 1984. 137 s., ill. (s. 5-125 er tema
nummer om Nordborg)
Ved Hans Lind og Boye Ander
sen. (S. 40-43, ill.) (Omhandler: Johan Arndt
Dyssel 1763. - Af Søren Abildgaards dagbog
1775-76. - Kongebesøg og gæst i Nordborg
1840)
Erhverv og bygninger. Ved Hans Petersen, Boye An
dersen, P. H. Kolmos, Boye Andersen og J.
Christiansen. (S. 53-82, ill.) (Omhandler: Hans
Petersens farveri og uldvarefabrik. - Hørfabrik
ken. - Den gamle købmandsgård. - Hus i Storegade og på Løjertoft. - Kroer i det gamle Nordborg)
Godser og gårde. Ved Hans Frederiksen, Boye An
dersen, Lokalhistorisk Arkiv, Erik M. Nielsen
og Boye Andersen. (S. 22-39, ill.)(Omhandler:
Det aichelbergske gods. - Tangsholm. - Lade
gårdens udstykning. - Tontoftgård og Sindomgård )
Besøg i Nordborg.
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Historisk Samfund fo r A ls og Sundeved 1983.

(S. 126-

128)
Museet på Sønderborg Slot.

(S. 131-137, ill.) (Be

retning)
Nordborg Kirke. Ved Boye Andersen. (S. 44-52, ill.)
Nordborg Slot. Ved Boye Andersen og Ejnar Hjordt.

(S. 9-21, ill.) (Omhandler: Nordborg Slots hi
storie i korte træk. - Sangen om Nordborg Slot)
Nyere Tid. Ved Jørgen Jørgensen, Helene Skov, Al
bert Petersen, Boye Andersen, Lene Johansen
og Jørgen Slettebo. (S. 95-130, ill.) (Omhand
ler: Privatskolen. - Borgmester Albert Petersen
erindringer. — Den kommunale udvikling i
Nordborg. - Præster i Nordborg efter 1920. Danfoss/Nordborg. - Ferietid. - En sang om
Nordborg. - Nordborg 1984. - Efterskrift)
Personskildringer. Ved Valdemar Dreyer og Hans
Frederiksen. (S. 83-94, ill.) (Omhandler: Tårn
tækkeren. - Sagn og myte. - Et mord på Nord
als)

De kulturhistoriske museers årsskrifter 1984.
En oversigt
Af Margit Mogensen

Oversigten omfatter de museumsårsskrifter,
som var redaktionen i hænde inden ca. 1. au
gust 1985. Skrifternes rækkefølge er: Køben
havn, Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og Jyl
land.
Nationalmuseets Arbejdsmark 1984. Udgivet af
Nationalmuseet. 180 s. ill.
Ikke bare gas. En kalejdosko
pisk oversigt over foreløbige arkæologiske resul
tater af naturgasprojektet. (S. 128-137).
Bengtsson, B am a og Anna-Grethe Rischel. Sejlskibe og
sølvfisk i glas og ramme. (s. 89-100) (Konser
veringsproblemer vedr. akvareller).
Bjerregård, Lene. Hawai tapa. (S. 42-50) (Om
»barkklæde«, udbredelse og dekoration).
Ejlersen, Torben. Møller og møllebevaring. (S. 114—
127).
Gottlieb, Claus, Restaurering og konservering af
Skallerupvognen. (S. 147-152).
Højrup, Ole, se Edith Marie Rosenmeier.
Jensen, Jørgen. Kedeivognen fra Skallerup. (S. 138—
146) (Bronzealderkultur).
Kjeldbæk, Esben. Små sedler ftra Theresienstadt den uvirkelige ghetto. (S. 68-79).
Kromann, Anne og Margrethe Watt. Skattefundet fra
Smørenge. En nedgravet skat fra folkevan
dringstiden på Bornholm. (S. 29-41) (Litteraturhenv.).
Michelsen, Peter. Herregården på Frilandsmuseet
(S. 21-28). (Fjellerup Østergård, Djursland.
Genopførelse og genskabelse af herregårds
miljø).
Olsen, Olaf. Danefæ i dag. (S. 5-20). (Store fund
efter 1980. Museumsloven om danefæ).
Petersen, E rik Brinch, se Peter Vang Petersen.
Petersen, Peter Vang og E rik Brinch Petersen. Prejleruptyrens skæbne - 15 små flintspidser (S.
174—179).
Posselt, Gert. Martin Luther i medaillekunsten (S.
153-164).
Rasmussen, Holger. Fra Dansk Folkemuseum. (S.
51-67) (Om udviklingen gennem ca. 100 år.
Litteraturhenv).
Rischel, Anna-Grethe, se Barna Bengtsson.
Rosenmeier, Edith M arie og Ole Højrup. Fra barne
pige til husjomfru. (S. 80-88) (Med citater fra
NEUs indsamling af tjenestepigeberetninger,
20. årh.).
Andersen, B irgit, m .fl.

Nordbokorsene fra Grønland. (S.
101-113) (Middelalder. Funktion og tværnordi
ske sammenligninger. Litteraturhenv.).
Watt, Margrethe, se Anne Kromann.
Aaris-Sørensen, Kim. Om en uroksetyr fra Prejlerup
- og dens sammenstød med Maglemosekulturen. (S. 165-173).
Stoklund, Marie.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Arbog
1984. Udgivet af Selskabet Handels- og
Søfartsmuseets Venner. Redigeret af Hans
Jeppesen, Hanne Paulsen og Johanna Hendriksen. 202 s. ill. (Alle artikler med littera
turhenv., engelsk eller tysk resumé).
Beretninger m.v. (S. 171-202)
Blom, Bert. Status over Handels-

og Søfartsmuseets
bibliotek. (S. 162-167).
Falk, F ritz Joachim. Rømøkaptajner i Altona om
kring år 1800. (S. 3-23).
Follett, Karen Elisabeth. Den danske besejling af
Sydamerika i det 19. århundrede. (S. 24—55).
Henningsen, Henning. Vogt Jer for Lappesand: Om
læsekort og deres beskrivelser af danske far
vande. (S. 56-99).
Lauring, Kåre. Kapstaden - som de kendte den. (S.
101-132) (1600-1700-årene).
Thierslumd, Søren. Samlingen af nautiske instru
menter på Handels- og Søfartsmuseet. (S. 133—
161).

Hørsholm Egns Museum 1944—1984. Jubilæums
skrift og årsskrift 1984. Udgivet af Museums
foreningen for Hørsholm og Omegns Mu
seum 1984. Ved af Ellen B. Danstrup, Inger
Nielsen, P. Chr. Nielsen og T. Topsøe-Jensen.
56 s. ill. (Er en samlet fremstilling).
Romu. Årsskrift for Roskilde Museum 1983. Redi
geret af Flemming Rasmussen og Frank Bir
kebæk. 125 s. ill. (Indkommet til redaktionen
i 1985).
Arkæologiske un
dersøgelser på Domkirkepladsen i Roskilde
1983. (S. 27-46). (Noter).

Andersen, M ichael og Anette Kruse.
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»Døden og den unge Pige«. En
skulptur af billedhuggerinden Elna Borch
(1869-1950). (S. 61-66) (Noter).
Christensen, Tom og M ette Høj. Danefæ - fra Roskilde
Museums arbejdsmark 1981-84. (S. 13-26)
(Litteraturhenv).
Høj, Mette, se Tom Christensen.
Jørgensen, Ole m fl. Sadelmagerværkstedet på Ros
kilde Museum. (S. 95—100). (Litteraturhenv.).
Kruse, Anette, se Michael Andersen.
Larsen, Mona . »...skudt i Himmelev by 24. februar
1945 fordi de var danske«.(S. 101—106). (Be
retning om mindeplade).
Rung, Grete. Tante Et og Tante To. Fra Gustav
Wieds Roskilde. (S. 67-76) (GWs modeller,
personalhistorie. Noter).
- Laurits K. Ferdinandsens beretning om sit om
skiftelige liv. (S. 77-94) (Perioden ca. 1950—
80).
- Børnesider. I agent O.H. Schmeltz’ fodspor-en
byvandring. (S. 101-122).
Sørensen, Søren A . »Uden ondskabsfuldhed undta
gen over for sine kolleger« (S. 7-12). (Bl.a. om
Lejre-kommissionen 1850).
Wiberg, Lilly. Matrikel nr. 2 a af Darup by - et hus
med en omskiftelig historie. (S. 47-60) (Bindingsværks-længdebygning, nedrevet i 1983.
Noter).
- Registrering af tekstiler på Roskilde Museum en tidsmåling. (S. 107-116) (Også principielle
betragtninger over museumsarbejde. Noter).
Bjerrum, Laura.

Museet for Holbæk og Omegn. Årsberetning
1984. Udgivet af Museumsforeningen for
Holbæk og Omegn 1985. Redigeret af J. L.
Østergaard Christensen. 76 s. ill.
Asmussen, Else.

Arkæologisk virksomhed 1984. (S.

35-51).
Museets drift, udstil
linger, nyerhvervelser, møder og kurser (S. 934).
Christiansen, Niels A . Nogle motiver fra Holbæk og
omegn (S. 53-65) (Algade i Holbæk, Hagested
Kirke, Hørbygård og Sdr. Asmindrup Kirke.
Tegninger fra 19.årh. Noter).
Christensen, J .L . Østergaard.

Alle tiders Odsherred 1985. Udgivet af Odsher
reds Museum 1984. Redigeret af Ole Strandgaard. 36 s. ill.
Jarlen af Both well. En 1500tals fyrste (S. 3-29).
Østergård, Else. Tekstilfragmenter fra Jarlen af
Bothwells kiste i Faarevejle kirke. (S. 30-36).

Strandgaard, Kirsten.
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Lolland-Falsters Stiftsmuseum. Lolland-Falsters
Kunstmuseum. Årsskrift 1984. 47 s. ill.
Anker Jørgensen 1916-1984 (S.
28-29) (Borgmester og fmd. for museumsfor
eningen).
Beretning fo r året 1983 (Kunstmuseet) (S. 21-26).
Lolland-Falsters Kunstmuseum. 10 års erhvervelser
1975-84. Ved Claus Olsen. (S. 7-20). (Fortsæto tclse af Katalog 1975, malerier og skulptur).
Årsberetning 1983, Lolland-Falsters Stiftsmuseum
(S. 30-47).

Boyhus, Else-Marie.

Fynske Minder 1984. Udgivet af Odense Bys
Museer 1985. Redigeret af Niels Oxenvad.
142 s. ill.
og Henrik Thrane.
Nye fynske husfund fra yngre jernalder. (S. 718).
Lønborg, Bjarne. Støbning af malmgryder - et re
konstruktionsforsøg. (S. 95-104) (Noter, en
gelsk resumé).
Madsen, Claus, se Jørgen A. Jacobsen.
Madsen H . J . Høje Stene ved Avernakø. (S. 19-40).
(Udgravning 1981. Noter, tysk resumé).
Mortensøn, Ole. En langelandsk landsbymaler. (S.
115-142). (Daniel Wusch, håndværker og
kunstmaler, 20. årh. Noter, tyske resumé).
Plum, Peter Munch. Mindesten på Hofmansgave. (S.
105-114). (I tilknytning til romantisk havean
læg. Noter, engelsk resumé).
Thrane, Henrik, se Jørgen A. Jacobsen.
Vellev, Jens. Et middelalderligt bronzestøberi i
Odense - og noget om middelalderens kloakker
og gryder. S. 41-94) (Noter og litteraturhenv.
Tysk resumé).

Jacobsen, Jørgen S., Claus Madsen

Arbog 1984 for Svendborg og Omegns Museum.
Udgivet af Museumsforeningen 1985. Redi
geret af Henrik M. Jansen. 148 s. ill
En - næsten - sandfærdig beretning om
en afbrudt odyssé fra Deres udsatte korrespon
dent. (S. 100-103).
Hahn-Pedersen, Morten. »Jacobsens Plads« Træk af et
Troense-værfts historie (S. 52-69). (Noter. En
gelsk resumé).
Jansen, Henrik M . Svendborg Franciskanerkloster —
set i lyset af de arkæologiske undersøgelser
1975-80. En foreløbig oversigt. (S. 24—43). (No
ter, engelsk resumé).
Jensen, Valdemar. Cirkus Lange - en lærling på et
Svendborg-støberi. (S. 70-94). (Erindringer fra
L. Lange & Co.s. Jernstøberi. Især fra
1920’erne. Engelsk resumé).
Jonasen, Otto. Egebjerg Mølle. (S. 44—51). (Noter,
litteraturhenv. Engelsk, resumé).
Bang, Ole.

De kulturhistoriske museers årsskrifter 1984
Lund, Thora, se Henning Thaulund.
Thaulund, Henning, med tegninger af

Thora Lund.
Er et søkort at forstå? (s. 95-99) (Humoristiske
historier om brug af søkort).
Thomsen, Per 0 . En 5.000 år gammel dobbeltgrav
fra Øster Skerninge. (S. 10-23). (Noter. En
gelsk resumé 1).
Årsberetning 1984 m.m. (S. 104—148).

Charta. Årsskrift for Kerteminde Museum 1984.
Udgivet af Kerteminde Museum 1985. Redi
geret af Erland Porsmose. 94 s. ill.
og R ita H . M atzon. Møllerne på
»Kværnbjerget« (S. 22-50). (Tre Kertemindemøllers ejendomshistorie fra 1600-tallet til nyere
tid).
Kjærboe, Tove. Min barndom i Kerteminde (S. 5873). (Forfatteren datter af kunstmaleren Jacob
Jørgensen, der havde tilknytning til Fynboerne.
Ca. 1910-1915).
Krog, Hans. Kunstmaleren Lars Rastrup, Mun
kebo 1862-1949. (S. 51-57) (Husmandssøn,
skildrede bl.a. livet på landet. Arbejder i Kerte
minde Museum).
M atzon, R ita H.^ se Anne-Lise Eilstrup.
Madsen, Hugo. Aret 1984. (S. 9-10).
Porsmose, Erland.. Sellebjerg - en boplads fra ger
mansk jernalder. (S. 11-21).
Eilstrup, Anne-Lise

Årsberetning 1984. (S. 75-94).

Købstadsmuseet »Den Gamle By«. Årbog 1984.
Redigeret af Erik Kjersgaard og Henrik
Nyrop-Christensen. 230 s. ill.
Carl Christensen 1899-1984.
Engquist, Hens Henrik. »Den

(S 5-8).
gamle By« og dens ar
kitekter. (S. 85-104). (S. B. Fritz, Kühnei, Mo
gens Clemmensen, Aksel Skov - og artiklens for
fatter).
Hansen, Ole Warthoe. Snedkernes behøvling. (S.
175-210) (Noter).
Johannsen, Ebbe og Anna Charlotte Olsen. Et ferniskogeri. (S. 211-218).
Josephsen, Niels Brøndum. Med ler og tegl. (S. 117—
173). (Over middelalder til industrialisering af
teglstensfremstilling. Navnlig produktionsfor
hold og levevilkår for arbejderne. Omfattende
noteapparat, engelsk og tysk resumé).
Kjersgaard, Erik. Vi samler stadig! (S. 69-84) (Fo
restående udvidelser, visioner i tekst og streg).
Kjær, Birgitte. Et museum bliver til. (S. 9-32).
(Om provinsmuseer, især Arhus. Mænd og
ideer i museumsverdenen til beg. af 20. årh. Litteraturhenv.).
Lorenzen, Erna. Tid, ting og tøj. (S. 105-116). (For
andringer i moden over tid. 1700—tallet til vore
dage).

Peter Holm og hans mu
seum. De første kampår belyst gennem breve.
(S. 33-68).
Olsen, Anne Charlotte, se Ebbe Johannsen.
Årsberetning 1984 (S. 219-230).
Nyrop-Christensen, Henrik.

Vendsyssel nu og da 1984, nr. 8. Tidsskrift om
Vendsyssels natur, kunst og kulturhistorie.
Udgivet af Vendsyssel historiske Museum.
Redigeret af Niels Bendsen, Palle Friis, Per
Lysdahl og Mogens Thøgersen. 123 s. ill.
Malmgryde med indhold. Et
krigsdepotfund fra Ejås i Bindslev sogn. (S. 84—
91). ( 1600-tallet, noter).
Friis, Aase og Ellen Nielsen. Noget om fødsel og dåb.
(S. 48-83) (Skikke og dåbskjoler i ældre tid. Litteraturhenv.).
Hansen, K arl Herman. Replikker fra en gårdsangers
liv. (S. 112-117) (Erindringer, nedskrevet fra
bånd).
Jensen, H . P. Maleren i møllen. (S. 118-122). (Om
kunstneren Johs. Hofmeister, tekst og - især fotografier.).
Martinussen, Chr. Besætningen på »Prøven« af
Hjørring. (S. 92-111) (Slægts- og socialhistorie
18.-19. årh.).
Nielsen, Ellen, se Aase Friis.
Nørrelykke, Christian. Slangen i kvindens billede. (S.
24—47). (Voer kirkes døbefont og andre danske
og udenlandske fremstillinger fortolkes).
Trolle-Larsen, Tine. Sociale forskelle i jernaldersam
fundet Vogn. (S. 10-23). (Litteraturhenv.).
Aaris-Sørensen, Kim. En isbjørn i Vendsyssel. (S.
5-9). (Senglacial bjørnekæbe i Vendsyssel hi
storiske Museum. Litteraturhenv.).
Andersen, Magne.

Holstebro Museums Årsskrift 1984. Udgivet af
Museumsforeningen for Holstebro og Om
egn. 1985. Redigeret af Torben Skov. 117 s.
ill.
Hostebro Jernstøberi - grundlagt
4.11. 1862. (S. 20-34). (Noter).
Hansen, Henning. Skandinavisk Tobakskompagni
A/S - stadig virksom i Holstebro. (S. 51-55).
Holm, Bent. Lokalhistorisk arkiv for Holstebro
kommune. (S. 101-106).
Krog, Egon. »Opel Blitz M l« - byens brandsprøjte
fra 1934. (S. 82-84).
Lillelund, Rigmor. Da der var løbesnak i Gørding.
(S. 13-19). (På grundlag af retsager om overtro
1693 og 1786. Henv.).
Løn, Ingerid. Nye gamle dukker på museet. (S. 85100) (Fra perioden ca. 1880-1950). - Gaver
indkommet til Holstebro Museum 1984. (S.
114-117).
Madsen, Leif. Forslag til en bygningsregistrant i
Holstebro. (S. 68-77).
Graugaard, Esben.
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Årsberetning. (107-112). - Minde
ord over Henry Bailum (S. 113).
Nielsen, Hanna. Holstebro-maleren Karl Jensen fund og registrering 1984. (S. 35-50). (K J
1851-1933, skildrer af arkitektur, landskaber og
interiører. Noter).
Nielsen, Lis. Mejeribevægelsen på Holstebroegnen. (S. 78-81).
Schmidt, Palle. Engelske flyveblade nedkastet over
Vestjylland under II Verdenskrig. (S. 56-67).
(Noter).
Skov, Torben. Nye fund af stendyngegrave i NV-Jylland. (S. 7-12) (Artiklen en hilsen til professor
G. J. Becker på 70 årsdagen 3. 9. 1985. Noter).
Nautrup, Orla.

FRAM. Fra Ringkøbing Amts Museer 1984. Ud
givet af Museumsrådet i Ringkøbing amt som
fælles årbog for de museer, som er knyttet til
museumsrådet. Redigeret af Benny Boysen,
Struer (red.), Ellen Damgaard, Lemvig, Jens
Aarup Jensen, Ringkøbing og Jesper Knud
sen, Holstebro. 143 s. ill.
Diger uden beskyttelse - et truet hi
storisk og biologisk landskabselement. (S. 25—
28).
Clausen, K im . Museerne og kulturarven. Den nye
museumslov set vestfra. (S. 7-19). (Noter).
Glimt fr a museernes arbejdsmark (S. 130-143).
Hansen, Torben Egeberg. Museet for Tarm og Omegn
- oprettet, nedlagt og genopstået. (S. 45-50.
(Noter).
Hjerl-Hansen, Finn. Hjerl Hedes Frilandsmuseum.
(S. 121-129) (Oversigt i anledning af 75-års ju 
bilæum i 1985. Noter).
Jensen, Jens Aarup. Boplads under højen. En bron
zealderhøj og en ny hustomt med klokkebægerkeramik. (S. 51-68). (Noter).
Lauridsen, Henning R . Kalk- og teglværker. Ind
ledende undersøgelser på Struer- og Thyholmegnen. (S. 88-120). (Oversigt fra middelalder
og fremefter. Hovedvægt på 19. årh. Litteraturhenv. og omfattende noteapparat).
Lillelund, Rigmor og Torben Skov. Guldsmede i Ring
købing i 1800-årene. (S. 69-87). (Om guldsme
dene før 1800 har forf. skrevet i FRAM 1982.
Artiklen afslutter guldsmederegistreringen).
Poulsen, Søren Toftegaard. Præstegårdsladen fra Vir
ring (S. 35-44). (Hjerl Hedes Frilandsmu
seum).
Skov, Torben, se Rigmor Lillelund.
Thyrring, Ulla. I »Nasaret« i trange kår. (S. 20-24)
(Om det nu nedlagte Ørre Missionshus og mis
sionens forhold til grundtvigianerne. Noter).
- I forhallen er fortiden til salg. Et oplæg om for
retning og formidling. (S. 29-34) (Fremlagt ved
DKMs formidlingsmøde marts 1984).
Boysen, Benny.
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Mark og Montre. Fra Sydvestjyske museer 1984.
Udgivet af kulturhistoriske museer i Ribe
amt. Redigeret af Per Kristian Madsen, Ribe,
Søren Manøe, Ølgod, og Ingrid Stoumann,
Esbjerg. 128 s. ill. (Alle artikler med noter).
Karensdal. En gravplads fra ældre
jernalder ved Hodde. (S. 30-37).
Dragsbo, Peter. Værd at bevare - eksempler fra det
kulturhistoriske oversigtsarbejde i Ribe amt. (S.
95-103).
- Tre dørstykker fra Rousthøje. (S. 92-94). (19.
årh., i Esbjerg museum).
Glimt fr a museerne. (S. 119-128).
Jensen, Knud. Lerkar og hestekranier under gulve i
ældre bygninger. (S. 75-91).
Jensen, Stig. Ribeegnen gennem 10.000 år - et be
byggelseshistorisk projekt.. (S. 5-29).
Jørgensen, J . Balslev, se Per Kristian Madsen.
Lauenborg, Michael. Vadehavets kulturhistorie - et
eksempel på et tværamtsligt museumsarbejde.
(S. 104-110)
Madsen, Per Kristian, J . Balslev Jørgensen og Søren
Gottfres Petersen.. Udgravninger på Set. Cathrinæ
kloster i Ribe. (S. 59-69).
Nielsen, L e if Chr. Nogle grave fra yngre germansk
jernalder og vikingetid i Sydvestjylland. (S. 3848).
Petersen, Søren Gottfred, se Per Kristian Madsen.
Selmer, Jørgen, se Anette Tonn-Petersen.
Tonn-Petersen, Anette og Jørgen Selmer. »Jæger og
bonde« - en ny udstilling på Grindsted Mu
seum. (S. 111-118).
Vejbæk, Ole. Hus og ager. Højryggede agre under
en bebyggelse fra 1100-årene syd for Filsø i Al
sogn. (S. 49-58).
Wold, Sara. Danmarks ældste forklæde? (S. 70-74).
(Fra 1698, muligvis Fanø).
Dehn, Torben.

Nordslesvigske Museer. Arbog for museerne i
Sønderjyllands amt. 11. Udgivet af Mu
seumsrådet for Sønderjyllands amt 1984. Re
digeret af Sigurd Schoubye. 104 s. ill.
Udelukket. (S. 30). (Om
stempel i Haderslev Museum, vidner om
tvangsaflevering af metal under 1. verdenskrig).
Andersen, Steen W u lf og Flemming R . Rieck. Jernal
derbebyggelsen mellem Ho Bugt og den dansk/
tyske grænse. (S. 95-104). (Noter).
Henningsen, Lars N . Østergade 15 i Tønder og dets
beboere gennem 200 år - sygehus, arbejdsan
stalt og borgmestergård. (S. 37-52) (Noter).
Hægstad, Arne. Tønders gamle rådhus-alen. Et bi
drag til den slesvig-holstenske metrologihistorie
i 1500- og 1600-tallet. (S. 25-29).
Jensen, H . P. To bindebreve fra Gauderup i Fole
sogn. (S. 31-36). (Versificerede invitationer fra
19. årh.).
Andersen, Steen Wulf.

De kulturhistoriske museers årsskrifter 1984

Gaver til Kunstmuseet - udvidet
lånevirksomhed og styrkelse af museets indkøbs
muligheder. (S. 53-56). (Noter). - Kunstnere
fra Sønderjylland efter genforeningen. (S. 7794). (Noter).
Rieck, Flemming, R ., se Steen Wulff Andersen.
Mogensen, Ove.

Årsberetning for de nordslesvigske
amtsmuseer 1983 (s. 5-23).
- Johan og Geske Steinbech. Myten om grund
læggeren af den tønderske knipleindustri. (S.
57-76). (Noter og litteraturhenv.).
Slettebo, J . En ny museumslov (S. 24).
Schoubye, Sigurd.
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