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KOM M ENTAR

Skal vi hverve medlemmer ?

Man er til generalforsamling i det amtshistoriske samfund. Formanden af
lægger beretning, og man hører at medlemstallet desværre er gået lidt tilbage
i det forløbne år. Man får derfor at vide: »Bestyrelsen ser imidlertid gerne,
at medlemstallet igen stiger, og vi beder medlemmerne om at agitere for
foreningen.«
Ordene er rigtige og velmente, men savner måske lidt glød, og spørgs
målet er, om de har nogen som helst virkning. Det kan imidlertid lade sig
gøre at hverve nye medlemmer. Lokalhistorisk Journal har flere gange
berettet om vellykkede kampagner. Metoden er forholdsvis enkel. Til en
række tilfældigt - eller skønsomt - udvalgte personer sender man et brev
med oplysninger om det historiske samfunds virksomhed og indholdet i den
kommende årbog samt en opfordring til at indmelde sig. Nogle steder re
agerer 8 °/o af de udvalgte positivt, andre steder 10 %, ja i Viborg amt
nåede man endda op på 30 °/o. Her er altså en farbar vej.
Den foreningsformand, jeg citerede ovenfor, kender godt denne vej. Han
sagde: »Det er sandsynligt, at der kunne skaffes 200-300 nye medlemmer
på denne måde, men hvor får bestyrelsesmedlemmerne tiden fra?« Nu be
høver man jo ikke udsende 3.000 breve hvert år - kampagnen kan godt
strækkes over nogle år, man kunne måske få hjælp fra nogle interesserede
medlemmer af samfundet, eller man kunne, som i Randers amt, inddrage en
række egnshistoriske arkiver og foreninger i arbejdet. Endelig er der den
mulighed at antage lønnet medhjælp. Sammenslutningen af lokalhistoriske
Foreninger har tilbudt at udlåne 3.000 kr. rentefrit i et år til det gode formål.
Men kan det da betale sig? - vil en og anden måske spørge. Erfaringen
siger ja. Historisk Samfund for Randers Amt har offentliggjort nogle tal
i Lokalhistorisk Journal, 1. årgang, nr. 2. Inklusive annoncer (som man
selv mener måske kunne være sparet) kostede kampagnen 3.727 kr. Ud
byttet var 250 nye medlemmer. De betaler hver 25 kr. i kontingent, altså
ialt 6.250 kr. Til gengæld skal de have tilsendt en årbog, hvad der giver en
udgift på ca. 1.900 kr. Tilbage bliver en reel fortjeneste på 623 kr. allerede
det første år. For hver af de 250, der fortsætter som medlem det følgende
år, vil der blive et årligt »overskud« på ca. 17 kr.
Hvorfor skulle iøvrigt så mange nyhvervede medlemmer falde fra? Vi
skulle da gerne selv have en vis tiltro til værdien af det arbejde vi udfører.
I flere amtshistoriske samfund har man faktisk gennem mange år kunnet
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fastholde en voxende medlemskreds. Det gælder for exempel Vejle amt,
hvor der i 1961 var knap 800 medlemmer, 1966 knap 1400 og i dag om
kring 2400. Der er ikke noget i vejen med den historiske interesse i befolk
ningen. Derfor kan jeg heller ikke dele den flere gange citerede formands
betænkelighed, når han siger: »I vores amt er der desuden mange lokal
historiske foreninger med sognekommunale arbejdsområder. Historisk Sam
fund har et godt forhold til disse foreninger, og vi kan dårligt tillade os at
gøre strandhugst på deres potentielle medlemsskare.« Skulle det virkelig
være sådan at folk siger: Tak, jeg er allerede medlem af én lokalhistorisk
forening, så jeg skal ikke være med i amtssamfundet. Hvis begge foreninger
har en mission, er forholdet det modsatte: Interessen for én forening vil
styrke og nære interessen for den anden.
Dersom foreningerne opgiver at få nye medlemmer af frygt for at kapre
de mennesker, der måske ville have meldt sig ind i en anden forening, vil
denne side af det lokalhistoriske arbejde hurtigt blive præget af katastrofal
tilbagegang. Det amtssamfund, der her er omtalt, har i dag knap 700 med
lemmer. Det havde det også for 45 år siden, men i mellemtiden er amtets
indbyggertal blevet fordoblet. Der er andre amtssamfund, hvor forholdene
ikke er stort bedre. Det vil være dybt tragisk, hvis ikke bestyrelserne ser en
udfordring i disse tal.
Knud Prange

Erfaringer fra et biblioteks arbejde
med lokalhistorien
A F A N N A L IS E B Ø R R E S E N
Søllerød Kommunebiblioteker har i flere år været centrum i en om
fattende lokalhistorisk aktivitet. Stadsbibliotekar Annalise Børresen
har redegjort for sine erfaringer fra dette arbejde i et foredrag, som
her gengives i let ændret skikkelse. I en tid hvor man ivrigt disku
terer forbindelsen mellem forskning og befolkning, kan det nok
være inspirerende at se, hvorledes denne forbindelse kan etableres
og udvides. Foredraget holdtes i Biblioteksforeningen for Storkøben
havn.

Der findes vel ingen biblioteker, der ikke har en eller anden form for lokal
historisk samling. I hvert fald er nok den væsentligste litteratur om egnen
skilt ud fra den øvrige bogbestand. De lokale aviser findes sikkert også, lidt
billeder måske og et kort over kommunen. Måske har man også en skuffe,
hvori man lægger alle de lokale tryksager, der mere eller mindre af sig selv
kommer ind ad døren. Hver gang man kaster noget ned i skuffen, lover man
sig selv, at man ved lejlighed »må se at få gjort noget ved den lokalsamling«.
Tiden går, og hver dag har nok i sine gøremål. Bunken vokser - registreres
ikke - og benyttes ikke.
Samtidig har man jo ikke sjældent brug for netop dette lokalhistoriske
materiale. Der kommer tit forespørgsler, som lod sig løse langt lettere og
bedre, hvis man havde en udbygget, velordnet og gennemkatalogiseret sam
ling af litteratur om sin kommune. Spørgsmål som ellers kan kræve en
ganske forfærdelig masse tid at løse. I virkeligheden - den tid, det tager at
få orden på og opbygge samlingen, indvindes, kan man godt sige, til en vis
grad igen - i hvert fald set i det lange perspektiv.
Men sagen er ved at haste. Det er svært at få fat i f. eks. gamle småtryk,
og topografisk litteratur bliver jo ikke netop billigere med årene. Gamle foto
grafier går i skraldebøtten ved oprydninger, gamle protokoller og tryksager
tit samme vej. Det er i sidste øjeblik at få indsamlet materialet, og at få
borgerne gjort opmærksomme på værdien af dette indsamlingsarbejde for at
få dem til at være med.
Man skal blot i gang. Det er i og for sig det væsentligste. Og så dette at
få medarbejderne på biblioteket til at være med. Interessen må på en eller
anden måde vækkes hos personalet, og forståelsen af opgavens betydning
33*
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gøres begribelig. Er bare én på biblioteket blevet inspireret til dette arbejde,
er første mål nået. Appetitten kommer, mens man spiser.
Vi startede for op mod 15 år siden i Søllerød med at katalogisere den
lille samling lokallitteratur, vi i tidens løb havde erhvervet os. Vi udarbejdede
som det første en detaljeret fortegnelse over samtlige stednavne i området og
de vigtigste personnavne. En nyttig liste at have, både for én selv og for de
antikvariater, man søger litteratur hos.
For yderligere at skaffe materiale til samlingen, udgik derpå en skriftlig
henvendelse til mange hundrede privatpersoner, til firmaer og institutioner,
der kunne tænkes at ligge inde med lokalt materiale af den ene eller anden
art. I henvendelsen redegjordes for, hvad en lokalsamling var og formålet
med den, idet man opfordrede til at sende biblioteket, hvad man måtte ligge
inde med af trykte sager og billeder. Skrivelsen blev fulgt op med vældige
artikler i såvel lokal- som hovedstadspresse. Det gav så godt som intet
resultat. Ord er ikke nok.

Søllerødbibliografien
Ret hurtigt står det én klart, at systematisk opbygning af en lokalsamling
kræver overblik over den litteratur, der findes på området. Og udarbejdelsen
af en bibliografi, begynder at tegne sig som et lysende mål for den bibliote
kar, der allerede nu er ved at blive grebet af opgaven. Vi havde i Søllerød,
først én - senere to bibliotekarer, Friis Hansen og Finn Slente, der var i
besiddelse af netop de egenskaber, der skal til for at gennemføre et sådant
bibliografisk projekt: nøjagtighed, tålmodighed, fantasi og kombinations
evne, og så var de begge udstyret med flueøjne, de så og registrerede alt.
I de år, arbejdet stod på, så vi kasserne med sedler vokse støt. Bjerge af
bøger, uendelige tidsskriftsrækker blev bestilt til Søllerød Kommunebibliote
ker fra nær og fjern, og blev gennemgået for lokalt stof.
Det var således ikke alene en tomandsaffære. Hele biblioteket bar præg af,
at dette arbejde pågik, og det øvrige personale var mere eller mindre berørt
af det. Udlånet og læsesalen sad i bestillinger til op over ørerne, biblioteks
betjenten fik sin del af fornøjelsen at føle ned i forsendelseskælderen,
kontorpersonale blev sat på renskrivning af sedler, og desuden deltog diverse
personalekategorier i eller uden for arbejdstiden i gennemgang af tidsskrift
rækkerne. Adskillige titler købtes ind undervejs, ikke altid de lettest til
gængelige katalogiseringsmæssigt set, så katalogafdelingen fik også sin del af
kagen.
Biblioteksudvalget holdt sig løbende orienteret om arbejdet. Sjældent blev
der afholdt et udvalgsmøde, uden at skufferne med de mange sedler kom
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frem, og arbejdets forløb drøftet. Pressen sattes på nu og da for yderligere
at holde dampen oppe, både hos de mange personer uden for huset, der
på den ene eller anden måde var os behjælpelige, hos dem, der gjorde
arbejdet - og hos dem, der skulle bevilge penge. For vi var nu kommet ind
i en fase, hvor sagen kostede penge, og hvor man ved hver budgetlægning
skulle regne med de udgifter, der var forbundet med opgavens løsning.
Årene gik. Fra den dag vi startede katalogiseringen og opbygningen af
lokalsamlingen, til bibliografien lå færdigtrykt (trykt af Thejls Bogtryk,
1968, præmieret af Forening for Boghåndværk!) var der gået 7 år. At gøre
op i penge, hvad det kostede, er ikke muligt, netop fordi flere end de to
redaktører var tilkoblet. Alle udgifter - også trykkeudgifterne - blev
taget over bibliotekets drift. Til gengæld indgår samtlige indtægter ved salg
af bogen på bibliotekets regnskab. Lokalsamling og bibliografi hører sam
men som hægte og malle. En bibliografi kan dårligt udarbejdes, hvis man
ikke har en lokalsamling at gå ud fra - og en lokalsamling kan vanskeligt
opbygges, uden en fuldstændig oversigt over, hvilken litteratur, der fore
ligger. Denne bibliografi dannede grundlaget for alt videre arbejde med
lokalsamlingen hos os. Den er krumtappen i mekanismen. Den muliggør
systematiske anskaffelser, og er et højt skattet arbejdsredskab for biblioteket
- og sandelig også for folk uden for biblioteket. Den føres å jour ved år
lige tillæg i »Søllerødbogen«, Historisk-topografisk Selskabs årbog. Derefter
skal den komme i midlertidige 5-års tillæg, første gang 1975, senere i ende
lige 10-års tillæg.
Da bibliografien udkom, spenderede den lokale presse sin bedste spalte
plads på det foretagende, de nu i mange år havde hørt så meget om og
bragt så mange små notitser om. De gevaldige anmeldelser resulterede i et
rekordagtigt salg, som vist aldrig før er blevet nogen bibliografi til del. Den
blev revet væk, det strømmede ind med bestillinger, familier købte 2, 3, ja
5 eksemplarer - i hvert fald de familier, som ikke vidste hvad en bibliogra
fi var, og som havde lagt noget ganske andet i titlen: »Litteratur om Sølle
rød Kommune«. Så kom den tilbage som returgods. Det var knap så mor
somt! Nå, det lykkedes dog at få solgt op mod halvdelen af oplaget, (der
i overdreven optimisme var fastsat til 1500 eksemplarer).
Men denne enorme interesse for en bog, som man troede, handlede om
Søllerøds historie, havde givet et fingerpeg om, at der var et stort, udækket
behov for litteratur af den art til stede - et behov, som man senere hen
måtte gøre noget ved.
Med bibliografien havde vi nu en registrering af trykte bøger, af kort, tids
skrift- og ugebladsartikler, af småtryk og stencilerede tryksager.
Men avisstoffet var ikke med.
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Avisindex
Aviser er en ikke uvæsentlig kilde til lokalhistoriske studier, de rummer
store mængder dokumentarisk materiale. Mangelen på en registratur havde
ofte været følelig i bibliotekets arbejde. Megen tidkrævende avisbladren
kunne spares, om man havde stoffet registreret. Vi havde gennem nogle år
løbende registreret de lokale aviser, men arbejdet var udført ret uensartet,
fordi forskellige personer var blevet sat på det. Der viste sig nu en mulighed
for, at opgaven kunne løses i ét stræk, af én person, som tilmed var
særdeles kyndig på de dele. Ganske vist en person, som sad mange mile
borte fra Søllerød, lektor Gunnar Sandfeld i Struer. Men hvad rolle spiller
afstand, når man har et godt postvæsen og en god telefon! Sideløbende med
registreringen af Holstebro Dagblad for Struer Bibliotek, påtog Gunnar
Sandfeld sig for os at registrere de lokale aviser. Skufferne med sedler fra
de første 20 årgange er kommet i hus, og det er i sandhed omhyggeligt og
fint arbejde - i virkeligheden et register til alle begivenheder, store som
små, i Søllerød Kommune siden 1915. Udgifterne til registreringen er ført
som timeløn over bibliotekets driftsbudget, hvor formentlig også trykningen
til sin tid af dette store seddelmateriale vil blive ført.
De manglende numre af aviserne - der manglede desværre i de ind
bundne årgange en del, viste det sig - blev xeroxkopieret på Statsbibliote
ket i Århus, så vi nu ejer de lokale aviser i komplette årgange. Bortset fra
Statsbibliotekets eksemplarer de eneste i verden! Redaktionerne har dem
end ikke selv.
Er først disse to bibliografiske hjælpemidler udarbejdede, er man nået et
godt stykke vej, og biblioteket kan herefter på det lokalhistoriske felt fun
gere helt professionelt. Det er en dyb tilfredsstillelse at vide stoffet gennem
gået, registreret og fastholdt. Let at finde frem til.

Kortregistratur
Vi er også begyndt at lægge op til en omfattende kortregistratur. Landsin
spektør Svend Balslev, Matrikelarkivet, arbejder for vort historiske selskab
på udgivelse i bogform af et bredt udsnit af gamle Søllerødkort. Denne
kortbog skal tillige bringe en fuldstændig fortegnelse og beskrivelse af,
hvad der findes af kort over Søllerød på Det kgl. Bibliotek, Landsarkivet
for Sjælland, Vejdirektoratet, Matrikelarkivet, Geodætisk Institut og andre
steder. Søllerød Kommune forventes at betale trykningen, og biblioteket
eller det historiske selskab redaktionshonoraret.
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Biliedregistratur
De nævnte registraturer danner en smuk trio - bøger, aviser, kort. Trioen
kunne godt blive til en kvartet. Vi har planer (løse - ganske vist endnu)
om også at registrere original kunst, d. v. s. malerier, tegninger, raderinger,
med motiv fra Søllerød Kommune. Eller i hvert fald de kunstnere, der
har malet herude, og deres vigtigste værker herfra. Det er måske nok et
vidtløftigt projekt, og kan jo aldrig blive fuldkomment, men vil utvivlsomt
have sin store værdi, både i topografisk og kunsthistorisk henseende. Et
grundmateriale er tilvejebragt ved gennemgang af auktionskataloger og gam
le Charlottenborgudstillingskataloger. Med hjælp fra museerne og Statens
kunsthistoriske Fotografisamling har vi fået kendskab til en lang række Søllerødmalerier og anskaffet affotograferinger af dem.
På en udstilling, vi havde for nogen år siden af malerier med motiver fra
kommunen, »Søllerød i Billeder«, kom der også fra private samlere værdi
fulde, ikke før udstillede værker frem, som vakte mere end topografisk in
teresse. Alle godt 100 malerier, tegninger og akvareller blev affotograferet
i farver inden nedtagningen, med evt. udgivelse i bogform for øje.
Vi følger til stadighed med i, hvad der kommer frem på auktionerne, har
aftale med kunsthandlere og får også nu og da tilbud fra private, der vil
sælge eller forære et Søllerødbillede til kommunen. Det er efterhånden en
ganske repræsentativ samling, kommunen selv ejer - af hovedsagelig 1800tallets malere.

Arkivalieregistratur
Endelig kunne man tænke sig udarbejdet en registratur over arkivalier ved
rørende Søllerød Kommune, en opgave, som Lokalhistorisk Afdeling har
antydet muligheden for at kunne påtage sig.

Opstilling af samlingerne
Det er tanken at gøre den lokalhistoriske litteratursamling så fuldstændig
som mulig ved at søge at indlemme alt det, der er medtaget i bibliografien,
dels ved indkøb, eller ved overflytning fra andre af bibliotekets afdelinger,
dels, for sjældnere småtryks eller mindre artiklers vedkommende, ved foto
kopiering - noget vi burde have betjent os af i højere grad, da den pri
mære registrering til bibliografien fandt sted, og hver eneste titel var redak
tionen i hænde.
De lokale tidsskrifter kan det være møjsommeligt at holde styr på. Det er
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helt utroligt, hvad der foreligger af den slags - i mere eller mindre primi
tivt udstyr. For at minde de skiftende redaktører om lokalsamlingens in
teresse i disse ting og en tidligere indgået aftale om tilsendelse i to eksem
plarer af hvert nummer, har vi nu fået en meget god ordning med Rådhuset.
Det er i reglen en forening, der står bag udsendelsen af disse småblade,
foreninger, hvoraf størsteparten søger Kommunalbestyrelsen om økonomisk
støtte en gang om året. Når så tilskuddet bliver bevilget, følger der altid
en påmindelse med om, at foreningens eventuelle udgivelser bør tilgå biblio
teket.
Biblioteket har udarbejdet en omfattende liste over samtlige foreninger i
kommunen - et par hundrede stykker. Ved ajourføringen af den er det
lokale tidsskriftshold ganske nyttigt, mange oplysninger kan fåes her. Den
reviderede liste udsendes årligt til foreningerne og er med til dér at holde
kontakten og erindringen om bibliotekets lokalhistoriske arkiv ved lige.
Småtrykssamlingen arkiveres i hængemapper, opdelt efter decimalklasse
delingen - i sig selv et register og hurtigt at orientere sig i.
Det samme gælder Billedsamlingen. Den katalogiseres ikke, men opbeva
res i specielt fremstillede kuverter, åbne foroven, så indholdet er let at over
se. Kuverterne er opdelt i store emnegrupper, og danner i sig selv et re
gister. En stor gruppe er Portrætsamlingen. Biblioteket er ved at søsætte en
ny registratur, nemlig en fortegnelse over samtlige sogneråds- og kommunal
bestyrelsesmedlemmer fra 1843 til dato med en lille biografi - og takket
være vort billedarkiv et billede af de fleste.
Billedsamlingen omfatter godt 11.000 fotografier. Den samling har været
det allerbedste hjælpemiddel til at få befolkningen i tale. Der er jo noget
fascinerende ved gamle fotografier, som de færreste kan stå for.

Udstilling af Søllerødbilleder
Vi lavede en kæmpe-udstilling af fotografier i 1972 på Rådhuset, »Søllerød
som det var engang«. Der vistes over 1.000 fotografier. I alle størrelser og under alle former, fotostater, lysbilleder i kodakkarrusel med og uden
farve, familiealbums, luftfotografier i kæmpestørrelse, gamle smalfilms,
uidentificerede billeder. Alt var med. Dertil en samling fornemme farve
fotografier af gamle matrikelkort. Med den udstilling blev bibliotekets stilling
som indsamler eftertrykkeligt slået fast.
Udstillingen varede i 16 dage og besøgtes af 8.000 mennesker. De kom
ikke alene fra Holte, de kom fra hele Københavns Amt, ja, fra hele Sjæl
land. Nogen kom flere gange, nogen hver dag. Og det var ikke kun det
sædvanlige udstillingspublikum, der kom. Her kom simpelthen alle - de
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gamle, de der havde boet i kommunen altid, dem ude fra de små steder dem er der også nogen af i Søllerød - de kom alle sammen, de halte, de
døve, de besværede. De kom for at se billeder fra dengang. Foreninger
indlagde udstillingen i deres mødearrangementer. For alderdomshjemmene
var det naturligvis gefundenes Fressen. Der gik fast busforbindelse! Skole
besøg måtte rationeres. løvrigt var det ikke mindst en ophængning af skole
billeder, folk flokkedes om. Billeder af de gamle skoler, da de var nye, af
lærerne, da de var unge, men mest lykke gjorde elevbillederne. Udstillings
gæsterne selv, da de var børn. Udstillingen blev efterhånden det sted, hvor
man ikke bare kom for at se billeder, men lige så meget for at træffe gamle
kammerater fra ungdommens dage. For kammeraterne stod jo også dér
foran billederne. Den ene larmende gensynsscene udspilledes efter den an
den. Venskaber genopfriskedes og fjendskaber blev bilagt foran de gamle
billeder. Der var en munterhed, jeg aldrig glemmer, over den udstilling.
Og hundrede af gange lød den replik: »Jamen, er det den slags billeder, De
søger, jamen dem har jeg da osse mange af. Jeg troede ikke, det var den
slags«. Og så strømmede det ind med afleveringer af fotografier (langt
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over 1.000!), og af malerier, tegninger og arkivalier - der afleveredes så
ledes to 1700-tals dokumenter, der, velopbevaret (i vat), havde været i
familiens eje siden udstedelsen. Der afleveredes genstande til museet, og
masser af oplysninger kom frem. Det var i sandhed kontakt - med hele
folket!
Men det vigtigste var, at folk nu forstod, hvad meningen med indsamlin
gen var, og hvad de skulle frem med - og hvor megen glæde de derved
kunne skabe for sig selv og andre.
At biblioteket ved denne lejlighed også blev slået fast i folks bevidsthed
(et flittigt benyttet lokalhistorisk håndbibliotek var naturligvis til rådighed) nævner jeg kun i en parentes.
Det ligger vel dybt i enhver bibliotekars natur, dette at få samling på
stoffet, få det ordnet og gjort tilgængeligt for den forsker, der en skønne dag
skulle få brug for det. Hvilken inspiration i indsamlingsarbejdet er det da
ikke, når denne forsker allerede er der, og bruger materialet, så snart det er
bragt til veje. - Sådan er det i Søllerød.

U dgi vervirksomhed
Vort første spæde forsøg i udgivelsesvirksomheden, billedbogen »Søllerød i
Billeder«, 1967, gamle fotografier med en yderst kortfattet tekst, gjorde sig
meget godt, så ufuldkommen den end var. Den kom ud i mange hjem den ligger egentlig utrolig mange steder, også hos dem der ellers ikke køber
bøger, godt slidt og godt brugt. Den kom også lektor Gunnar Sandfeld i
hænde. Gunnar Sandfeld bor som nævnt i Struer, men er vokset op i Sølle
rød. Han reagerede omgående. Glad for bogen, men teksterne manglede jo det var en stor fejl. Dateringen af billederne var heller ikke altid helt god.
Nu begyndte et samarbejde mellem Søllerød og Struer, som har resulteret i
et forfatterskab, der utvivlsomt vil få betydning for mere end en snæver lo
kal læserkreds. Det startede med Sandfelds foredrag i Historisk-topografisk
Selskab, der året efter udkom som en afhandling i »Søllerødbogen«, og
senere i udvidet form forelå som erindringsbogen »Dreng i Holte«, 1969,
(udgivet af Historisk-topografisk Selskab med støtte, 10.000 kr. af Spare
kassen for Lyngby og Omegns Fond). Det er gået over udarbejdelsen af
registre til Søllerødbogen (også et meget nyttigt lokalhistorisk redskab) og
registreringen af de lokale aviser til den foreløbige kulmination, det stort
anlagte historisk-topografiske billedværk om »Søllerød som det var engang«,
planlagt til at skulle udkomme i 4 bind. Bind 1 udkom ved åbningen af
førnævnte fotoudstilling af samme navn, februar 1972, bind 2, oktober 1973,
og forfatteren er godt i gang med bind 3. Værket skal afsluttes med et stort
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person-, sted- og sagregister 4- kort. (Udgives af Historisk-topografisk Sel
skab med støtte af Søllerød Kommune, der (foreløbig) har bevilget 2 X
40.000 kr. til formålet.) Det bliver en moderne videreførelse af Eiler Ny
strøms bog om Søllerød Sogn fra 1911. Moderne topografi både i indhold
og form. »En billedbog med tekster«, kalder lektor Sandfeld den. Hvert bind
medtager 125 fotografier - alle afleveret til arkivet af borgere. For hvert
billede, der er medtaget, oplyses navnet på aflevereren. En selvforstærkende
metode, for ser man, at ens egne, måske ret upåagtede billeder finder an
vendelse i et stateligt kulturhistorisk værk, ja, så kommer der let mere frem
fra skabe og skuffer.
Gunnar Sandfeld går ud fra billedet, uddyber og supplerer, hvad han ser
på det. Læseren har tekst og billede for øje samtidigt. Hovedvægten er lagt
på at fortælle om livet, som det formede sig for Søllerødborgeren i begyn
delsen af vort eget århundrede. Mens Nystrøm skriver om landstederne og
lystslottene og om kendte slægter, der slog sig ned her, skriver Sandfeld til
lige om den almindelige borger: om skolelæreren, herskabskusken, land
lægen, skovløberne, fiskerne, - Søllerød er jo en kommune med mange
miljøer. Om gade- og vejanlæg, om gårdenes og skolernes og kroernes hi
storie. Ja, om hele den urbanisering af kommunen der fandt sted. Skriver
på grundlag af de billeder, som billedarkivet har modtaget, suppleret med
oplysninger, der er givet sammen med billedet. Det er nemlig meget vigtigt
ved modtagelsen af et billede at notere alle de oplysninger, der kan presses
ud af aflevereren. Dato, sted, personnavne. Giverens navn og adresse samt
dato for afleveringen må også med. Er billedet kun afleveret til låns, så en
affotografering må foretages, bør man notere alt, hvad der står anført på
billedets bagside, først naturligvis fotografens navn. Evt. tage en fotokopi af
bagsiden. Det gælder også postkort. Ikke alene posts templets dato, men
alle trykte oplysninger bag på kortet. Postkortserie og -nummer kan have
betydning for dateringen. Jeg nævnte før den skrivelse, vi startede med at
udsende til 800 personer i kommunen - og det pauvre resultat. Frem
gangsmåden: udstillinger og publikationsvirksomhed har hos os været en
metode, der kunne skabe den publicity omkring lokalsamlingen, der får folk
til at standse op og tænke på, hvad de har i deres gemmer. Det er ikke
alene de store udstillinger, men også små udstillinger på alderdomshjem,
skoler, i forretningsvinduer, i banker og sparekasser, i foreninger. På den
måde kan man nå uendelig langt ud i befolkningen og får på udstillingerne
og i bøgerne mulighed for at vise, hvad man arbejder med, og hvad formålet
er.
Men man må også selv ud til folk. Når man først sidder derude i hjem
mene, store hjem, små hjem, så kommer oplysningerne, erindringerne og
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de gamle fotoalbums frem. Og de gamle mennesker føler med ét, at de, der
i alderdommen ellers er vant til kun at være nydende, nu er blevet ydende.
Det er væsentligt, hvad de fortæller, deres billeder er betydningsfulde for
andre end dem selv. De er selv af betydning. At udgive og skrive bøger
om vort eget århundredes mennesker, kan selvfølgelig rumme en vis fare.
Jeg oplevede det meget stærkt, da jeg stod på udstillingen sidste år. Der
kom nemlig flere af de personer, som jeg kendte så godt fra Sandfelds bøger,
men egentlig mest havde opfattet som litterære personer. De kom spad
serende hen til mig og præsenterede sig: »Jeg er frk. Blomsterbergs niece«,
»Jeg er lygtetænderens datter«, og sandelig »Diamant-Kjærs« og »Jens Per
sones« slægtninge og venner kom også. Og ikke alle var lige fornøjede med
den karakteristik, der var givet af dem i bøgerne!

Arkivalier
Nu har vi vist været gennem det meste af, hvad en lokalhistorisk samling
kan rumme: bøger, aviser, småtryk, tidsskrifter, billedsamling, først og frem
mest fotografier, men også malerier og anden original kunst, lysbilleder,
smalfilms, båndoptagelser, både indtalt erindringsstof og den slags, eller af
tapninger fra radio- og fjernsynsudsendelser. Dertil kommer kortsamlin
gen: matrikelkort, topografiske kort, grundværdikort, turistkort, søkort,
luftvæmskort, arkæologiske kort, skovkort, gasledningskort, vejkort, jembanekort, skikort, fiskerikort og så videre. Og så hele det store område,
der hedder arkivalier, først og fremmest protokoller og foreningsarkiver.
Arkivalierne er hidtil hos os blevet opbevaret og registreret sammen med
den lokalhistoriske samling på biblioteket. Nu er det tanken at indrette
kommunens museum, som er flyttet over i en gammel lystgård fra 1700tallet, Mothsgården, ved Søllerød Kirke og kroen, til en lokalhistorisk cen
tral - altså museum og arkiv i ét, i nært samarbejde med biblioteket.
Den lige udnævnte museumsinspektør er således ansat under biblioteks
væsenet. Jeg skal iøvrigt ikke komme ind på alle de muligheder, der ligger
heri, kun sige at forventningerne er store.

Samarbejde
For at et bibliotek skal gå virkelig aktivt ind i hele dette arbejde, er det
nødvendigt at samarbejde med alle de instanser i kommunen, der på den ene
eller anden led arbejder med de samme ting. Først og fremmest det histo
riske selskab og museet, hvis et sådant findes, og med den kommunale
administration. Et samarbejde, hvor man informerer og inspirerer hinanden
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- og ikke konkurrerer. En repræsentant for biblioteket og museet må sidde
i bestyrelsen for det historiske selskab og også helst en embedsmand fra
Rådhuset. Herved får den lokalhistoriske samling den store berøringsflade
ud til publikum, som er nødvendig for dens vækst. Flere steder fungerer
biblioteket som sekretariat for det historiske selskab, hvorved samarbejdet
yderligere kan besegies.
Hos os begyndte det hele for alvor med udarbejdelsen af bibliografien. På
grundlag af den modtager vi stadig nye værdifulde oplysninger om litteratur.
Den er så væsentligt et redskab for både læg og lærd. Vi hører det tit fra
taknemmelige brugere over hele landet.

Dansk lokalbibliografi
Og nu står vi over for det store samarbejde mellem alle landets biblioteker
om udarbejdelsen af den store, landsomfattende bibliografi. Og det er egent
lig ikke så mærkeligt, om nogen skulle føle sig lidt benovet ved situationen
og have svært ved at se, hvordan man overhovedet skal få begyndt. Det er
et stort arbejde, der ligger forude.
Tilbageholdenheden synes imidlertid påfaldende stor på forhånd. Vi
mangler personale, vi mangler penge, hedder det. Ja, men bibliotekarerne
har dog i de senere år med stor glæde og veloplagt idérigdom taget sig en
hel del opgaver på, som biblioteksudvalgene med lige så stor glæde har be
vilget penge til, opgaver som i lige så høj grad har krævet penge og mand
skab, og undertiden opgaver, som lå i periferien af, hvad man behøvede
at påtage sig. Ofte aktiviteter, som andre kunne gøre lige så godt, eller bedre.
Men arbejdet med bibliografier og kataloger, med registrering og katalogise
ring, med litteratursøgning og opbygning af bogsamlinger, det er vort fag.
Det kan ingen gøre bedre end vi! Det er vi uddannet til, og vi har red
skaberne til det på vor arbejdsplads. Vi er de eneste, der kan løse den op
gave! Og jeg vil gerne se den kommune, der ikke med glæde bevilger penge
til det formål! Tænk at få samlet og udgivet i bogform en fortegnelse over
alt det, der er skrevet om ens kommune gennem tiderne! Og at få denne
litteratur gjort tilgængelig på ens eget bibliotek!
Det må da være pengene og arbejdsindsatsen værd!

Museerne i forventningens tegn
AF K N U D KLEM

l 1967 begyndte arbejdet med revisionen af den »gamle* museums
lov fra 1958. Det er baggrunden for, at den tidligere formand for
Dansk Kulturhistorisk Museumsforening og leder af Handels- og
Søfartsmuseet på Kronborg, Knud Klem, gør status over 1958lovens betydning for museerne. Artiklen beretter om oprettelse af
nye museer, ansættelse af faguddannede medarbejdere, publikatio
ner, byggeri og øget aktivitet på mange områder. Som bilag leveres
en fortegnelse over de kulturhistoriske museers udstillinger og andet
kulturfor midiende arbejde i 1972—73.

I den mellemperiode, da den nye museumslov er under overvejelse, og mens
lovgiverne skal finde ud af hvor højt, de i fremtiden tilskudsmæssigt skal
prioritere museerne som kulturfaktor, er det rimeligt at se nærmere på,
hvorledes museerne har udviklet sig under museumsloven af 1958, men
først et par ord om forhistorien.
Det første kulturhistoriske lokalmuseum her i landet stiftedes i 1855 i
Ribe; i 1860 og 1861 fulgte museerne i Odense, Viborg og Arhus efter,
og inden 1800-årenes udgang var tilkommet yderligere ni, museerne i Maribo
og Rønne, samt seks i Jylland, der altså også lokalmuseumsmæssigt var
hovedlandet. Oldnordisk Museums direktør J. J. Worsaae indtog en velvillig
holdning over for museumsdannelsen og udtalte i 1866, at der i hver stifts
by burde oprettes kommissioner for bevaring af stiftets mindesmærker, hver
med en fast tilknyttet inspektør. Det var dog umuligt at gennemføre dette
forslag, hvorfor de allerede dengang etablerede museer og dem, der senere
fulgte efter, blev selvejende institutioner, der måtte søge deres støtte, hvor
de kunne finde den. Kun museet i Odense blev i løbet af kort tid et kom
munalt museum.
Fra 1887 lykkedes det dog at opnå et årligt statstilskud på 1000 kr. til de
da oprettede lokalmuseer, men hertil knyttedes den bestemmelse, at mu
seerne skulle være underlagt Oldnordisk Museums tilsyn, bl. a. med hensyn
til anvendelsen af statstilskuddet, ligesom de lokale museer skulle søge vej
ledning hos den tilsynsførende med hensyn til indkøb, opstilling, protokollering m. m. Såfremt der af statstilskuddet kunne blive råd til at foretage
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udgravninger, skulle disse udføres af Oldnordisk Museum, der ligeledes kun
ne afgøre, hvor de fremdragne fund skulle placeres.
Disse hårde vilkår indgik de lokale museer på. De tilsagde jo også lokal
museerne nyttig, saglig hjælp fra det centrale museums side, men museerne
blev frataget enhver selvstændighed, et forhold, der hurtigt skulle vise sig at
være skæbnesvangert. Worsaae var død i 1885, og nu var det dr. Sophus
Müller, der bestemte arbejdsvilkårene, og hans primære ønske var at give
Oldnordisk Museum muligheder for at udvikle dansk arkæologi som viden
skab. Henrivende var bestemmelsen om, at hvis der blev uenighed mellem
et lokalmuseum og Oldnordisk Museums tilsynsførende, var det Oldnordisk
Museums direktør, der afgjorde sagen. Det blev naturligvis hurtigt klart, at
den tilsynsførende i første omgang næppe mente andet end, hvad Sophus
Müller ønskede.
De lokale museer var, hvad arkæologisk materiale angår, nærmest henvist
til kun at erhverve, hvad private gravrøvere og opkøbere tilbød. De gik
iøvrigt over til i større udstrækning end før at optage materiale fra historisk
tid, men der var desuden efterhånden opstået adskillige museer, der samlede
inden for disse områder, og som, da de ikke var statsunderstøttede, ikke
var underkastet Nationalmuseets tilsyn. Fra 1915 opnåedes statstilskud til
nyoprettede provinsmuseer stadig på grundlag af 1887-regleme, der kun
blev mildnet derved, at det ikke længere var 1. afdelings direktør, men
Undervisningsministeriet, der var appelinstans. Et væsentligt fremskridt i de
lokale museers emancipation var oprettelsen i 1929 af Dansk Kulturhistorisk
Museumsforening, hvis opgave især blev at optage spørgsmålet om provinsmuseernes organisation, om faglig assistance og større tilskud. Resultatet af
arbejdet blev foreløbig nye tilskudsregler af 1941, hvorefter statstilskuddet
maksimalt blev 2600 kr. for de såkaldte centralmuseer og maksimalt 1300
kr. for andre statsunderstøttede museer, ligesom der etableredes en ny grup
pe, såkaldte »statsanerkendte museer«, der kunne forvente at blive stats
understøttede. Der tilvejebragtes i 1941 dernæst en såkaldt dispositionsbe
villing på 10.300 kr. til forbedring af museernes effektivitet. Fra 1934
havde man i forvejen en dispositionbevilling på 20.000 kr. til indkøb af
museumsgenstande og til konservering. Af stor betydning ved nyordningen
af 1941 var endvidere, at vel bevarede man Nationalmuseets tilsynsførende
og rådgivende myndighed, men man skabte samtidig en repræsentation for
provinsmuseerne i et særligt nævn, provinsmuseumsnævnet, der blev råd
givende organ for Undervisningsministeriet i sager vedrørende provinsmu
seerne. Reglerne for udgravningsret for provinsmuseerne lempedes, og der
blev pålagt provinsmuseeme og Nationalmuseet gensidig forpligtelse til at
orientere hinanden om deres virksomhed inden for de enkelte provins-
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museers område. Museernes pligt til at aflevere erhvervede genstande til
Nationalmuseet ophævedes. Fremtidig skulle aflevering bero på velvillig
overenskomst, bortset naturligvis fra danefæ.
Ordningen af 1941 betød et stort fremskridt i provinsmuseemes forhold.
Næste skridt var oprettelsen i 1942 af to stillinger ved Nationalmuseet som
konsulenter, der skulle bistå og vejlede museerne. Dette var et gammelt
krav, som forlængst var fremsat fra provinsmuseemes side. Nu blev stillin
gerne oprettede, og ordningen gjordes permanent i 1952-53, da disse stil
linger omdannedes til tjenestemandsstillinger.
Endnu var museerne kun et stykke fremme ad forbedringernes vej. Vær
dien af de øgede statsbevillinger forringedes desuden med den voksende
inflation, og museerne havde endnu ikke opnået økonomisk mulighed for at
ansætte faguddannet arbejdskraft. Museerne var alle skabt ved privat initia
tiv og udvikledes ved et såre påskønnelsesværdigt pionerarbejde ved gratis
arbejdskraft fra stifternes side og den kreds, der stod sammen om dem i
dette arbejde, men efterhånden faldt pionererne fra, og de stigende krav til
museumsarbejdet lod sig efterhånden vanskeligt efterkomme ad frivillighe
dens vej. Dansk Kulturhistorisk Museumsforening henstillede da i 1952 til
Undervisningsministeriet at nedsætte et udvalg, der skulle udarbejde forslag
til en nyordning af de danske kulturhistoriske provinsmuseers organisation
og ledelse, samt til forhøjelse af statstilskuddene. Ministeriet efterkom op
fordringen og bad i januar 1953 provinsmuseumsnævnet om at tage de
nævnte spørgsmål op til overvejelse sammen med tilkaldte repræsentanter
for dansk museumsliv. I juni 1956 forelå en omfattende betænkning fra
dette udvalg. Den redegjorde for museernes udvikling gennem tiderne, op
lyste om hvilke museer, der fandtes på dette tidspunkt og fremsatte en
række synspunkter for museernes opgaver og disses fordeling og sluttede
med et udkast til et forslag til lov om de kulturhistoriske lokalmuseer og
til en hertil knyttet bekendtgørelse for en sådan lovs gennemførelse i det
daglige arbejde.
Sagen fik en forholdsvis kort gang gennem Folketinget. Forinden havde
Dansk Kulturhistorisk Museumsforening ved sine bestyrelsesmedlemmer ar
rangeret en række møder landet over med repræsentanter for museerne, idet
der jo måtte regnes med, at nogle ville synes, at lovforslaget brød for meget
med nedarvet tradition. Det viste sig da også, at dele af Nationalmuseets
stab, skønt Nationalmuseets direktør havde tilsluttet sig forslagets retnings
linier, frygtede, at Nationalmuseets indflydelse ville svækkes for stærkt især var modstanderne vistnok at finde i Nationalmuseets 1. afdeling, og en
række af provinsmuseerne var ligeledes tvivlrådige. Det så ud til, at sagen i
den sidste ende kunne være udsat for at tabes på gulvet, men debatten af-
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sluttedes lykkeligvis på museernes årsmøde i Hjørring 1956 med vedtagelse
af en dagsorden, der gav tilslutning til lovforslagets principper.
Også med folketingsudvalget havde museumsfolkene orienterende møder,
men her viste politikerne stor forståelse for forslaget, der endog i sin ende
lige affattelse fik en forbedring i museernes favør.
Grundideen i museernes forslag var, at staten skulle yde museerne hjælp
til selvhjælp, idet statstilskuddets størrelse blev afhængig af, hvad der lokalt
bevilgedes til museerne. Der stilledes naturligvis en række krav til mu
seerne for at blive tilskudsberettiget. De omfattede især museernes organi
sation og ledelse og det rent tekniske museumsarbejde i henseende til gen
standenes protokollering, konservering og udstilling, ligesom hvert museum
måtte have sit indsamlingsområde med afgrænsning til andre museer. Da en
del museer har specialiteter, som de særlig tager sig af, er det nyttigt og
fornuftigt, at det fastsloges, at de topografiske grænser for et museums vir
keområde inden for de forskellige perioder og grene af fortidens kulturliv
ikke behøver at falde sammen. Dette har gennem en lang årrække f. eks.
været tilfældet i Sønderjylland, hvor museet i Haderslev især tager sig af
forhistorisk arkæologi, Sønderborg i første række af krigsminder, mens Tøn
der Museum beskæftiger sig med sølv og hollandske fliser og Aabenraa med
søfart. Også andre steder i landet kan man på tilsvarende måde udvikle sine
specialiteter og udnytte den forhåndenværende sagkundskab bedst.
Museumsloven blev altså vedtaget i største enighed i Folketinget og
trådte i kraft 1. april 1959. Man forlod nu den gamle inddeling af mu
seerne i centralmuseer, købstadsmuseer, sognemuseer m. v. Alle museer,
der - efter indstilling fra det ved loven nedsatte Statens Lokalmuseums
tilsyn - af Ministeriet for kulturelle anliggender fik statsanerkendelse,
modtog et statstilskud i forhold til de stedlige faste tilskud på 100 % af
de første 2000 kr. fra lokal side og 50 % af resten, dog højest 50.000
kr. i tilskud. En særlig gruppe blev landsdelsmuseerne med visse særlige
opgaver der til disse fik et yderligere statstilskud på 18.000 kr. De kom
næsten alle fra den tidligere gruppe centralmuseer.
Loven af 1958 forlængedes i 1964 til 1968 med visse forbedringer, bl. a.
forhøjedes landsdelsmuseemes særlige tilskud til 25.000 kr. samtidig med,
at loftet over statstilskuddet hævedes fra 50.000 kr. til 200.000 kr. Loven
sætter i øvrigt den grænse for statstilskuddet, at dette ikke kan stige højere
end til 125 °/o af de lokale tilskud for det i loven angivne basisår for
beregningen. Dette basisår er flyttet flere gange, men har desværre i nogle år
været standset ved 1969-70, hvilket jeg senere skal komme tilbage til.
Loven indeholder også en bestemmelse om en såkaldt dispositionsbevilling,
der uden for de faste statstilskud efter særlig ansøgning kan bevilges til
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indkøb af museumsgenstande og disses konservering samt til museumstek
niske forbedringer. Der er også muligheder for fra tipsmidlerne at yde til
skud til museerne.
Hvad virkningen af museumsloven af 1958 angår, er det rimeligt først at
spørge, om den har medført en forøgelse af antallet af statsunderstøttede
museer. Det er i høj grad tilfældet. I 1958 var der i alt 38 statsunderstøttede
lokalmuseer. I 1959 forøgedes tallet med seks, i 1960 med fire, 1961 med
tre, 1962 med fem og 1963 med tre. I 1964 og 66 var der ingen for
øgelse, i 1965 steg tallet med seks, i 1967 og 1968 hver med én, i 1969
og i 1970 med to.
Af landsdelsmuseer har man nærmest tænkt sig at have et i hvert amt.
Det er nogenlunde kommet til at passe efter den nye amtsinddeling. Der er
dog visse afvigelser efter foreliggende omstændigheder. Der er således ingen
landsdelsmuseer i Københavns og Frederiksborg amter, men derimod to i
Fyns amt, Nordjyllands amt og Sønderjyllands amt. Der er ialt 16 lands
delsmuseer. Det sidste blev Grønlands Landsmuseum i Godthåb, der fik
statsanerkendelse 1. april 1967.
Også håbet om, at det ved hjælp af museernes forbedrede økonomiske
forhold skulle lykkes at få flere faguddannede medarbejdere knyttet til mu
seerne, er i ret stor udstrækning opfyldt. Indtil for ikke så mange år siden
fandtes der her i landet ingen særlig uddannelse til museumsmand. Ved
Nationalmuseet og andre store museer antog man som regel universitetsud
dannede folk, oftest med historie som fag. Den specielle museumsmæssige
uddannelse fik de pågældende i det praktiske museumsarbejde, enten som
volontør eller efter ansættelsen. Først på et sent tidspunkt oprettedes en
lærestol ved Københavns Universitet i nordisk arkæologi, oprindelig som
lektorat, senere som professorat. Endnu senere lykkedes det museerne at få
opfyldt et mange år næret ønske om at få materiel kulturhistorie optaget
ved universitetet, ligeledes først som et lektorat og senere som et professorat.
Begge disse lærestole har haft vældig betydning for den generation af mu
seumsfolk, som virker i dag. De fleste museers virkeområde omfatter såvel
forhistorisk arkæologi som senere perioders kulturudvikling, naturligvis i en
mangfoldighed af variationer ud over landet, men alle kan de nu skaffe sig
dygtige folk med en højere teoretisk og praktisk uddannelse i arkæologi og/
eller kulturhistorie. Ikke mindst har lærestolen i materiel folkekultur været
af den største værdi. På det seneste har dette universitetsfag udviklet sig
mere i retning af sociologi end tidligere. Derved er optaget discipliner, der
kan være af megen værdi for moderne museumsfolk, men det må dog nød
vendigvis ske på bekostning af begrebet materiel kulturhistorie i mere tradi
tionel forstand, hvad der nok i det lange løb vil føles som en svaghed både
af museerne og de fremtidige museumsfolk selv.
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Indtil i dag er det lykkedes på i alt 34 museer at få ansat faguddannede
museumsfolk. Især gælder det naturligvis landsdelsmuseerne, hvoraf en del
har flere. Forrest blandt disse er Forhistorisk Museum, Moesgård, der ialt
har fire, på Odense Bys Museer og i Viborg Stiftsmuseum er der tre, to er
ansat ved museerne i Køge, Rudkøbing, Herning og Haderslev, de reste
rende ni landsdelsmuseer og 16 af de almindelige lokalmuseer må klare sig
med en enkelt faguddannet medarbejder, for et pars vedkommende dog
kun deltidsansat. Det bør også i denne forbindelse nævnes, at 14 museer
har ansat museumspædagoger. Dette begreb indførtes ret pludseligt ved lov
revisionen 1968, uden at det blev fastlagt, hvad denne betegnelse dækkede,
og uden at der i statstilskuddet sikredes midler til disse nye stillinger. I
loven krævedes nu, at landsdelsmuseerne skulle oprette disse stillinger, men
efterhånden er det også sket ved andre museer, så ialt 14 nu har museums
pædagoger. Hertil kommer, at der ved flere skolecentraler er ansat kon
taktlærere mellem skoler og museer, og her har man benyttet samme titel,
museumspædagog. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke drives pædago
gik i andre museer. Det sker på forskellig vis adskillige steder, men på de
nævnte 14 museer har man altså satset på, at det pædagogiske arbejde,
såvel overfor det almindelige museumspublikum som overfor skolen, er sat
mere i system og foregår mere målbevidst. I en række tilfælde har man kun
kunnet deltidsansætte disse museumspædagoger. Både på disse og på andre
museer, hvor man endnu ingen pædagoger har, ønsker man meget at sætte
mere ind på dette felt, om man bare havde midler dertil. Der er på mange
museer ikke råd til at ansætte kontorpersonale, i hvert tilfælde ikke i til
strækkeligt omfang, hvilket medfører, at den faglige leder selv må udføre
kontor- såvel som værksteds- og markarbejde, og det betyder naturligvis,
at en hel del af museets arbejde udføres af overkvalificeret arbejdskraft til
skade for det museumsfaglige arbejde.
Ansættelse af de fagligt uddannede museumsfolk har naturligvis på alle
måder fremmet museernes faglige arbejde både med hensyn til registrering,
opstillinger og for så vidt også konserveringsarbejde. Også det videnskabe
lige arbejde fremmes bedre nu, idet museerne udover de såkaldte nød
gravninger, i højere grad end det tidligere har været tilfældet, i forståelse
med Nationalmuseet udfører egentlige udgravninger. Det er en forudsætning,
at Nationalmuseet og de lokale museer gør hinanden bekendt med begge
parters arbejde inden for det lokale område.
Der foregår på museerne mange steder en ret omfattende publikations
virksomhed. En række museer udsender trykte årsberetninger. Det gælder
således museerne i Odense, Maribo, Holbæk, Roskilde og Viborg. Odense
Bys Museer har endvidere to smukke og værdifulde publikationsrækker, Fyn
ske Minder og Anderseniana, en gruppe sydjyske museer (Ribe, Esbjerg,
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Varde, Ølgod og Grindsted) udgiver »Mark og Montre« og museerne i
Viborg amt udgiver ligeledes en værdifuld publikation, som man - for
mentlig på grund af manglende opfindsomhed - har givet det afskrækkende
navn MIV. I samme forbindelse bør også nævnes, at museerne i fællesskab
gennem Dansk Kulturhistorisk Museumsforening udgiver en illustreret årbog,
der i sine første fire årgange udsendtes i forbindelse med et københavnsk
forlag og kaldtes »Danske Museer«, men nu i mange år er udsendt under
foreningens egne auspicier under navnet »Arv og Eje«. Hertil kommer, at
et meget stort antal museer får deres årsberetninger trykt i de lokalhistoriske
årbøger, ligesom »Fortid og Nutid« bringer regelmæssige, kortfattede beret
ninger fra de fleste museer. Kvartalskriftet »Nyt og Noter fra Kulturmu
seerne«, der oprindelig var meddelelsesblad fra Nationalmuseet, står nu til
rådighed for alle museer, der ønsker at give korte, konkrete oplysninger
om virksomheden.
Foruden denne publikationsvirksomhed af mere beretningsmæssig karak
ter udnyttes museernes stofrigdom årligt i et meget stort antal bøger og
artikler, dels af museernes egne medarbejdere, dels udefra, hvorved et stadig
større museumsmateriale fremlægges i populær eller videnskabelig form.
Nogen samlet oversigt over mængden af publikationer findes vel ikke, men
et indtryk kan man få ved at gennemblade specialbibliografieme, f. eks.
Karsten Lægdsmand: Bibliografi for Folkelivsforskere (1968) eller læse
litteraturoversigterne i »Fortid og Nutid« eller se i publikationslisten i »Nyt
og Noter«. Endelig bør det tilføjes, at mange museer udsender mere for
dringsløse publikationer i offset eller duplikeret form, ofte specielt henvendt
til skolerne. Ikke mindst dette arbejde har taget voldsom fart efter ansæt
telsen af museumspædagoger.
Der har i årenes løb været afholdt talrige udstillinger med kulturhistoriske
emner rundt omkring på lokalmuseeme. Den slags udstillinger har vi altid
kendt, men i de senere år er der dog udgået en betydelig inspiration hertil
fra Nationalmuseet, som i mange år har etableret udstillinger i sine udstil
lingslokaler i Ny Vestergade. Disse udstillinger fortsætter stadig her. Særlig
inciterende har naturligvis udstillingerne i Brede været. Med sine bedre lo
kaler og sin store videnskabelige og faglige medarbejderstab har National
museet selvsagt langt større muligheder for at virkeliggøre denne form for
oplysningsarbejde, og ydermere kan det store besøg dække en væsentlig del
af udgifterne hertil. De lokale museer er på alle måder ringere stillet. Netop
derfor er der grund til at anerkende den energi, som udfoldes. Der kan
selvsagt her ikke være tale om i detaljer at nævne de udstillinger, som
årene igennem har været afholdt på lokalt plan. Jeg skal derfor indskrænke
mig til - som bilag til artiklen - at nævne de udstillinger, der har været
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afholdt i finansåret 1972-73, om hvilke museerne selv på forespørgsel har
givet indberetning. Jeg gør opmærksom på, at opgivelserne om udstillinger
nes varighed er givet i lidt forenklet form. Museerne er anført i topografisk
rækkefølge. Det vil ses, at de fleste af museerne selv har produceret ud
stillingerne. Andre er vandreudstillinger, der oftest er produceret af Natio
nalmuseet, men der er også eksempler på, at lokale museer har produceret
vandreudstillinger. Det gælder f. eks. Jacob A. Riis’s fotografier fra New
Yorks slum o. 1890. Man vil savne enkelte museer på listen, men det
skyldes simpelthen blot, at de ikke har afholdt udstillinger i det anførte år.
Man må regne med, at udstillingernes tal i fremtiden vil stige, efterhånden
som museerne i større tal får ansat museumspædagoger, og efter at Natio
nalmuseets oplysningsafdeling har fået sat vandreudstillinger i system.
Udover sine permanente udstillinger og særudstillinger udfører museerne
også andet kulturformidlende arbejde. I vidtstrakt omfang udføres pæda
gogisk virksomhed af forskellig art. Det gælder naturligvis især de museer,
der har museumspædagoger i deres stab, men iøvrigt også andre. Talrige er
de forevisninger, der etableres i museerne overfor særlige kredse, byvan
dringer og foredrag af forskellig art, arrangementer sammen med AOF,
FOF og andre institutioner. Ligeledes som bilag er anført de foranstaltnin
ger, som i 1972-73 har været afholdt på de kulturhistoriske museer. Mu
seerne kan opnå statstilskud til sådanne arrangementer, idet museumsloven
tilsiger 100 % refusion af udstillingsudgifterne, dog højst 10 % af det
pågældende museums statstilskud for samme år og højst 10.000 kr. Den
slags arrangementer foretages i vore dage også af folkebiblioteker og kunst
foreninger, og det må derfor siges at være bemærkelsesværdigt, at så mange
kulturhistoriske museer bidrager med disse tilbud til publikum.
Også museumsbygninger er moderniseret, og opstillinger er fornyet mang
foldige steder. Nye museumsbygninger er bl. a. opført i Vordingborg, Es
bjerg, Moesgård, Randers og Tønder, mens nybygninger overvejes andre
steder bl. a. i Haderslev. På Sønderborg Slot har slottets restaurering med
ført øget museumsplads, en tilsvarende restaurering er under overvejelse på
Koldinghus, hvor nogle nyopdukkede ideer forhåbentlig ikke beskærer mu
seets påtænkte udvidelsesmuligheder. I Helsingør er Karmeliterhuset over
ladt Helsingør Bymuseum til anvendelse for nye aktiviteter. De nye bygnin
ger stiller naturligvis krav om, og giver også muligheder for nyopstillinger.
Nyopstillingeme i Randers Museum og Moesgård betyder nye og moderne
principper i opstillingsarbejdet, og ikke mindst vil de nyligt gennemførte
nyopstillinger på Nationalmuseets 1. afdeling komme til at afspejle sig også i
landets lokalmuseer, hvor man allerede i en række tilfælde har forsøgt sig
med nye principper.
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At den store aktivitet, som museerne har udfoldet efter museumslovens
vedtagelse også har medført større besøgstal, er naturligt. Her anføres tallene
for:
1960:
1961:
1962:
1971/72:

410.400
449.192
336.913
609.011

Det understreges, at disse besøgstal kun omfatter de kulturhistoriske museer
med lokalt begrænset område. Hertil kommer en lang række specialmuseer
af forskellig art rundt omkring i landet og desuden Nationalmuseets for
skellige afdelinger. Ingen af disse museer omfattes af disse betragtninger.
Hvis deres besøgstal medtages, mangedobles de ovennævnte tal.
De kulturhistoriske museer har i vore dage langt større indbyrdes kon
takt end tidligere. Det sker under drøftelserne på museernes årsmøde og
andre møder, og det sker hjemme i kommuner og regioner. Den nye kom
munale inddeling, som blev bragt i stand fra d. 1. april 1970, vil i de
kommende år utvivlsomt ændre museernes virke stærkt i fremtiden, for
håbentlig til det bedre. I de fleste af de nye amter er der indledt et sam
arbejde, ja stort set er det vel sket alle vegne med undtagelse af Køben
havns og Frederiksborg amter, hvor manglen af landsdelsmuseer gør sig
gældende. Der skal nemlig helst være et større museum med faguddannet
leder i området, som kan tage initiativ til at etablere det. Bedst er det,
når der er flere, så det hele ikke hviler på en enkelt, der dels tynges af det
alene og dels måske kommer til at præge det for stærkt. Samarbejdet er
levende i Storstrømsamtet, blandt de midtjyske og nordjyske amter, med
gensidige aftaler om specialer og tildels også fordeling af det forhånden
værende materiale. Foran er allerede nævnt de sønderjyske museer, hvor
arbejdsfordelingen først fandt sit naturlige leje.
Af stor betydning har også Dansk Kulturhistorisk Museumsforening været.
Dens fortjeneste er, at den i sin oprindelse samlede museerne til samvirke
om fælles interesser, bl. a. i forholdet mellem Nationalmuseet og de lokale
museer, til hvis emancipation foreningen har virket, ligesom den har med
virket til udviklingen af museernes gode forhold til det store centralmu
seum, således som det blev stillet i udsigt og givet tilsagn om på mødet i
Hjørring i 1956. Udover sine årsmøder begyndte foreningen i 50-erne at
samle kredse af museernes repræsentanter til studiekredsmøder. Af skelsæt
tende betydning blev oprettelsen af foreningens faste sekretariat og de
kurser, der sattes i værk, hvor deltagerne samledes i grupper om emner som
forhistorisk arkæologi, kirker, købstadsundersøgelser, udstillingsvirksomhed
etc., hvor en eller flere fagfolk samledes med amatører og studenter for i
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fællesskab at belære hinanden om emnets problemer. Det har været af
megen betydning for alle parter, amatører for deres virke på de museer de
kom fra, og for så vidt også som en slags omskoling for den fagligt uddan
nede samtidig med, at samværet har virket inspirerende. Noget tilsvarende
sker ved de arbejdsmøder, som foreningen har afholdt i de senere år, og som
i høj grad tjener til at tage emnerne op til ny debat. Man har fantaseret om
eventuelt at få oprettet en fast skoleundervisning i museumsvirksomhed,
som man fandt behov for, men som af forskellige grunde, bl. a. økonomiske,
ikke har kunnet realiseres, og som kurserne i hvert fald kan være forløbere
for.
Behovet for konservering har været et stadig tilbagevendende forhand
lingsemne. I mindre format har konservering været udført på mange mu
seer, og mange steder sker en ikke så helt ringe konservering, men faget er
fuldt af en masse problemer, og en rationel undersøgelse og videnskabeligt
underbyggede fremgangsmåder er nødvendige. Der er løbet meget vand i
stranden, siden konservator Rosenberg assisteret af Raklev og andre foretog
sine restaureringer på »laboratoriet« i lokalerne under oldskriftselskabets sal.
Nu taler man om Nationalmuseets »gamle« konserveringsanstalt i Ny Ve
stergade, der for få år siden var splinterny og i øvrigt udfører et frem
ragende arbejde. Den nye for »recente«, d. v. s. ikke-jordfundne sager finder
man i Brede, hvor der bl. a. er specialafdelinger for tekstilkonservering og
for farvekonservering. På begge disse områder er der sket en rivende ud
vikling. Man behøver blot at tænke på, hvorledes man i dag har midler til at
konstatere farvelagene med deres dekorationer på det samme dekorationsfelt
tiderne igennem. Men heller ikke det er nok, og derfor har en af Kultur
ministeriet i 1965 nedsat kommission i 1968 barslet med en betænkning,
der foreslår en udvidelse af Nationalmuseets og Kunstmuseets konserveringsanstalter samt oprettelse under Kunstakademiets auspicier af en skole, hvis
formål skal være at udvikle elevernes kunstneriske og manuelle færdigheder
samt videnskabelige indsigt og tekniske kunnen, altsammen opbygget ved
undervisning i en lang række særfag. Arbejdet skal ligeledes omfatte papirkonservering, idet der i vore dage er et stærkt behov for konservering også
på arkiver og biblioteker. Det er naturligvis uvist, hvornår disse institutioner
kan realiseres, men det må meget håbes, at det kan ske, da der i høj grad er
brug for disse foranstaltninger, hvis vore nedarvede kulturværdier ikke skal
ødelægges.
Indtil videre må vi i hvert fald være glade for, at vi har Nationalmuseets
konserveringsvirksomhed, Tøjhusmuseets konserveringer, de fremragende
malerikonserveringer på Kunstmuseet og Frederiksborgmuseet, og hvad der
i øvrigt er af konserveringsanstalter på de lokale museer. Vi kan derfor
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også med tilfredshed konstatere, at Nordjyllands Amtsråd for 1973-74 har
bevilget 37.000 kr. til projektering af en fælles nordjysk konserveringsanstalt.
I 1967, da en revision af museumsloven nærmede sig, udarbejdede besty
relsen for Dansk Kulturhistorisk Museumsforening et forslag til en ny lov og
til en ministeriel bekendtgørelse i forbindelse med en sådan ny lov. Loven af
1958 havde haft en særdeles god virkning, meget nyt var skabt, og der måtte
være basis for at gå videre. Bestyrelsen tænkte sig, at staten fremtidig skulle
dække 50 pct. af museernes driftsudgifter op til 250.000 kr. og derefter med
faldende tilskudsrater for museer med højere driftsudgifter. Landsdelsmu
seernes særlige tilskud burde være 50.000 kr. med fremtidig prisregulering,
dog med forpligtelse til, at landsdelsmuseeme ansatte en museumspædagog.
For at sikre de små museer foresloges endvidere, at et museums statstilskud
mindst skulle være 10.000 kr. Forslaget blev livligt debatteret på årsmødet i
Frederikshavn i 1967, men vandt mødets tilslutning. Det afleveredes der
efter i december 1967 til kulturminister Bodil Koch, som tog venligt mod
initiativet. Forslaget ville indgå i ministeriets drøftelser, men kunne muligvis
ikke følges. Det var netop det, der skete, og ikke nok med det; da loven
næste gang skulle revideres, evt. forlænges som hidtil, flyttede man end ikke
basisåret, der stadig er 1969-70. Da lovens princip netop var at følge de
stedlige tilskud op, et princip man fra statens side havde lagt så megen
vægt på, var det en alvorlig misere, at man på dette punkt simpelthen satte
loven ud af kraft. Det var også besynderligt, at det uden påtale ud over
museernes protest lod sig gøre. Hvad ville der ikke være sket, om det var en
af de sociale love, det havde drejet sig om, men det ville ingen politiker
naturligvis have fundet på. Nu drejede det sig kun om noget så diffust som
kulturelle anliggender, og desuden havde museumsfolkene jo altid været så
flinke at forhandle med. Hvad det sidste angår erindrer jeg et møde i For
eningen af Danske Museumsmænd, hvor man drøftede den berømte betænk
ning nr. 517 og de krav, den stillede til museerne. Museumsfolkene stillede
sig ingenlunde uforstående over for betænkningens krav, men ville dog
gerne drøfte ét og andet, også fordi der var andre krav i museumsarbejdet,
som betænkningen ikke havde talt så meget om, hvorefter museerne fik læst
og påskrevet af Kulturministeriets departementschef for, at man ikke med
tilstrækkelig ildhu gik ind for den sidste parole. Det er udmærket med
sympati, men man skal som bekendt have noget at have den i.
Nu skal det billigvis erkendes, at myndighederne var på det rene med,
at man ved at fastholde det gamle basisår stillede museerne i vanskelighe
der, og der er derfor fremskaffet en ny dispositionsbevilling på 250.000
kr., af hvilke de kulturhistoriske museer dog kun kan få gavn af de 200.000
kr., som da af Lokalmuseumstilsynet fordeles skønsmæssigt efter, hvor be-

Museerne i forventningens tegn

539

hovet er størst, men forholdet har i høj grad vanskeliggjort museernes for
handlinger med de lokale bevillingsmyndigheder, og museerne har derfor
måttet optage deres budgetter til revision. Det er navnlig gået ud over et
landsdelsmuseum, der ligger i en lille købstad og et lille amt, og der har
tilsyneladende ikke været fuld forståelse af, at man et sådant sted ikke kunne
forvente forøgede stedlige tilskud til erstatning for nedgang i statstilskuddene.
I de senere år har det været drøftet at beskæftige sig med de danske
museers struktur, og at man nok burde tilstræbe at få alle museer placeret
under samme lov. Det har ikke kunnet lade sig gøre tidligere, navnlig har
man fra kunstmuseernes side ikke været interesseret, men det synes nu at
være tilfældet, og for tiden arbejder en kommission på en gennemdrøftelse af de danske museers forhold, og det er (eller var) tanken i foråret
1974 at søge arbejdet færdiggjort, så at lovforslag vil kunne fremsættes i
folketingssamlingen 1974-75.
Resultatet af folketingsvalget den 4. december 1973 vil forhåbentlig ikke
vanskeliggøre en ny og forbedret museumslov. I den vil også indgå de
specialmuseer, som findes her i landet. De har ikke kunnet nyde godt af
den hidtidige museumslovgivning, med mindre de havde et regionalt virke
område, og det har kun meget få specialmuseer.
Der er her i landet 30-40 specialmuseer. De fleste er kommet til i dette
århundrede. Deres økonomiske stilling er yderst forskellig, men kun et en
kelt af dem, Frederiksborgmuseet, har virkelig gode forhold, og nogle af dem
er yderst slet stillede. Det vil føre for vidt at komme nærmere ind på disse
museer, men nogle enkelte skal nævnes. Et af de nyeste, Danmarks Tekni
ske Museum, beliggende i Helsingør, har fået nye, moderne bygninger, og
selv om museet har fået store tilskud mange steder fra, tynger byggelån i så
høj grad på økonomien, at museets arbejde er stærkt hæmmet, og det er
synd, for det er et meget værdifuldt museum med megen publikationsaktivi
tet og et meget stort besøgstal. Landbrugsmuseet flyttede for nogle år siden
til Gammel Estrup, men det har ikke midler til at foretage opstillinger, og
det er derfor nærmest kommet fra asken i ilden. Marinens samlinger befinder
sig spredt på en række utilgængelige steder samt på et offentligt tilgængeligt
sted, Orlogsmuseet i Nikolaj Kirke i København. Samlingerne, der er meget
righoldige og værdifulde, er statens ejendom, men endnu over 30 år efter
at den berømmelige modelsamling blev jaget ud af sine lokaler på Holmen
på grund af besættelsen, er samlingen hjemløs og kan kun i kraft af privat
offervilje og arbejdsindsats for en parts vedkommende ses i Nikolaj Kirke.
Det må erkendes, at det er af stor betydning, at museet i 1972 fik stats
anerkendelse som tilskudsberettiget kulturhistorisk museum, og det er lige
ledes bemærkelsesværdigt, at Orlogsmuseet ved imødekommenhed fra baron
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Niels Juel-Brockdorf i februar 1974 har overtaget brugsretten over Valde
mar Slot og dets indbo med det formål i dette filialmuseum at belyse Niels
Juels indsats i flådens historie. Dette har kunnet lade sig gøre ved stor
imødekommenhed fra privat side og med støtte af Fyns amt og Svendborg
kommune, men hovedsamlingens forhold er jo ikke løst derved. De her
nævnte museer er kun anført som eksempler på de initiativer, som er ud
foldet fra privat side på mangfoldige steder. Overalt i landet er der arbejdet
med stor kraft på at forbedre museerne, også ved her og der i opstillinger
og særudstillinger at optage emner af social karakter og tage problemer op,
som det er naturligt i den problemfyldte verden, vi lever i. Museumsloven
af 1958 har sat fart i det arbejde, som det foregående slægtled har skabt,
men den trænger til snarest at blive afløst af en ny og bedre lov, der op
fylder de tilsagn, der i virkeligheden i forvejen er givet. Vi har nok her i
landet økonomiske vanskeligheder, men alle er jo enige om, at det danske
samfund er et rigt samfund, og derfor har vi også råd til at løse denne
opgave, ja vi har faktisk aldeles ikke råd til at lade være.

Ejterskrijt
Siden forfatteren afleverede sit manuskript, er der indenfor museumsarbejdet
sket så meget, at museernes aktivitet er vokset væsentligt udover det anførte.
Ydermere er museumsudvalgets betænkning offentliggjort. Den er utvivlsomt
en skuffelse for mange, fordi adskillige af museerne kan regne med en for
ringelse af deres arbejdsvilkår, hvad de hverken fortjener eller med rimelig
hed har kunnet forvente. Det er da også karakteristisk, at de museumsfolk,
som i udvalget energisk har arbejdet for museernes interesser, kun anser
resultatet for mådeligt. Hvis man fra kulturministeriel side med dybere ind
levelse i emnet, havde tilladt sig en indignation, som f.eks. på det sociale
område har ytret sig hos socialminister Eva Gredal, ville større fremtidssyner
inden for dette så vigtige kulturområde nok have nedfældet sig stærkere i
betænkningen, og resultatet være blevet bedre. Desuagtet må man håbe, at
loven bliver gennemført efter forslaget. Både i folketinget og i vide kredse i
befolkningen er der skepsis over for megen nymodens påhit. Det er derfor
naturligt at understrege, at det ikke her drejer sig om mere eller mindre tvivl
somme happenings, men om belysning af den kultur, vi har fået i arv, og
som vor fremtid skal hvile på. Et arbejde herfor må kunne støttes fra A til Z.
Gennemfør lovforslaget, men skab mulighed for, at de museer som ubilligt
angribes af det, kan hjælpes i deres nationale og kulturelle arbejde.
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Kulturhistoriske udstillinger 1972-73
Dragør Museum
Før og Nu. Fotos
Marinemaleren Chr. Mølsted

Produktion

Varighed

egen
do.

5 måneder
5 dage

Møns Museum
Fra tranlampe til neonrør

egen

3 uger

Århus
Kunstforening
Regionsplankontoret
DAL
egen
do.

11 dage

Køge Museum
Gotherkongen Didrik
Regionplanlægning
Byfornyelse i provinsbyerne
Oldtidsveje
Dukker
Roskilde Museum
Juletræspyntens historie
Nyerhvervelser, 2 udstillinger
Ni gamle dukker flytter ind
på Roskilde Museum
Fastelavn
Påske
Gravfund fra Algade 4
Pengeopbevaringsmidler
Roskildemotiver i brugsgenstande
Gamle potterier som inventar
fra hedegårde
Museet for Holbæk og Omegn
Kirker og Kirkekunst i Holbæk
Jul i gamle dage
Legetøj
Den gamle papir- og boghandlers
juleudstilling for børnene
Næstved Museum
Bryllup og blomster
Metaller og blomster
Lervarer fra C. V. Hansen
Juletræ i Helligåndshuset
Juletræ i Boderne

10 dage
2 uger
9 dage
6 uger

egen
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.

2 måneder
4 uger
3 uger
1 måned
2 måneder
3 måneder

do.

ca. 2 måneder

Holbæk og
Roskilde Museum
do.
do.

6 uger
5 uger
5 uger

do.

5 uger

egen
do.
do.
do.
Malerinden
Tulle Emborg

5 dage
6 dage
8 dage
10 dage
10 dage
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Bornholms Museum
Jul og legetøj
Bornholms Museum viser ting
og sager fra Søfartssamlingen
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Tiden no’en af os ka’ huske
(Denne udstilling har været vist som
vandreudstilling i Nakskov,
Våbensted, Holeby og Rødbyhavn)
Lolland-Falster fotograferet
af Johan Henrik Piepgrass
(også vist i Nakskov)
Udgravningerne i Vejleby
Fliser fra Holland

Fajance og messing fra Holland
Folkekunst fra Peru
Willemoesgaardens Mindestuer
Jul og blomster i museet
Odense Bys Museer
Kirke- og borgbyggeri i Valdemarstiden. Hvideslægten og dens værker.
Nonnebakken, Odenses
forsvundne vikingeborg
Jacob A. Riis, en avisreporters
fotografier fra New Yorks slum.

Ler ta’r form
Arkæologiske udgravninger i 1972
Ny Guinea - Hvad sker der?
Plantefarvning

Knud Klem
Produktion

Varighed

egen

6 uger

do.

1 dag

egen

9 dage

do.
do.
Vandreudst.
Hollandske
Ambassade
egen
vandreudst.
Nationalmuseet

9 uger
4 uger

egen

10 dage

5 uger
5 uger

Kalundborg Museum ca. 7 uger
egen
Antikvariske
Samling, Ribe,
og Kunst
industrimuseet
egen
do.
Forhistorisk
Museum, Moesgård
Vævelærer
Ingeborg Mule
Henningsen

17 uger
ca. 7 uger

7 uger
12 uger
ca. 7 uger
4 uger
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Svendborg Amts Museum
Billeder fra Møllegades historie
Middelalderfund fra samlingerne i
Svendborg Amts Museum
Middelalderfund fra samlingerne i
Svendborg Amts Museum
Aabenraa Museum
Gækkebreve fremstillet af skolebørn
Fotos af Niels J. Madsen, Aabenraa
Gamle kobberstik i faksimile
Modelskibe
Genstande fra U-landene
Dragter og håndarbejder
fra Aabenraa-egnen
Tønder Museum
Hollandske fliser
Bygningsbevarelse

Bogudstilling

Haderslev Amts Museum
Danmarks ældste redskaber
Indien-udstilling
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Produktion

Varighed

1 måned
Odense
Universitet
do.

Hver en uge.
? Udstillinger vist
ude i byen

egen
do.
do.
do.
do.

ca. 5 uger
5 dage
2 uger
ca. 5 uger
ca. 2 uger

do.

ca. 7 uger

Vandreudst.
Fondet til bevarelse
af gamle huse
i Tønder
Foreningen for
Boghåndværk

1 måned
1 måned

egen
V andreudstilling,
Nationalmuseet

4 måneder
5 uger

Museet på Sønderborg Slot
Sønderjyske kulturgrænser
Surdejgsmærker
Sønderjyske kostforhold

egen
do.
do.

Den antikvariske samling i Ribe
Fund og gaver
Ribes lyksaligheder
Jacob A. Riis, en avisreporters
fotografier fra New Yorks slum
o. 1890.
Det musselmalede stel

egen
do.
Museet i samarbejde
med
Kunstindustrimuseet
egen

1 måned

4 måneder
1 måned
nogle dage
under kongres
Deltagelse i to udstillinger på Idrætshøjskolen (sport) og Moesgård (Middelalderkeramik).

ca. 8 uger
ca. 8 uger

4 måneder
mindst 1 år

Knud Klem
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Produktion

Apotekerens flasker, et kæmpepuslespil
De kære små

Varighed

do.

mindst Vi år

do.

mindst V2 år

Esbjerg Museum
Montreudstillinger i Specialarbejderskolen i Esbjerg, Varde Banks Esbjergafdeling, Krone Apoteket og Esbjerg Rådhus.
Fredericia Museum
Ting af ler
Glas
Museet for Varde By og Omegn
Norske stavkirker
Varde før og nu
Varde sølv
Borgene langs Varde Å
Hollandske fliser
Folkelige broderier

Skjern Museum
Fotos: Konfirmandhold 1908-1931

Ølgod Museum
Ukendte fotografier fra Ølgod og
Omegn; 3 forsk. udst.
Museet på Koldinghus
Hollandske fliser
Tinsoldater og slagpanoramaer

Restaureringsprojekter for
Koldinghus
Nyerhvervelser
Forhistorisk Museum, Moesgård
Persien

egen
do.

2 uger
3 uger

Foreningen Norden
egen
do.
egen
vandreudst.
Foreningen
Danmarks folkelige
broderier

3 uger
2 uger
2 uger
Vi år
3 uger
1 uge

Pastor Andersen,
Skjern

oplysning mangler

egen

hver:
2 måneder

vandreudst.
Museet i forb. m.
foreningen
»Chakoten«
egen

1 måned
1 måned

do.
vandreudst.
Nationalmuseet

1 måned
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Potter og kander

Thailand
Kulturhistorisk Museum, Randers
Huenakker og navneklude
Proteststreiken 1922
DASF
Folkekunst fra Peru
Randers Roklub 75 år
Vore bedsteforældres tid
Danefæ fra Randersegnen
Museum i 100 år
Firma Falbe-Hansen 100 år
Jacob A. Riis
Folkekunst fra Armenien
Kulturcentre i Europa
Kinesiske gnubbebilleder

Dumitra - en landsby i Rumænien
Snitarbejde fra brugsting fra
1700- og 1800-tallet
Lægekunst og folkemedicin
Photographiens første århundrede

Viborg Stiftsmuseum
Både fra Slettestrand
Viborg Amt 1971
Vi hygger os i smug
Leg med gamle ting

Produktion

Varighed

Mogens Bencard
og Else Roesdahl,
henh. Københavns
og Århus
Universitet
egen

varighed ikke oplyst

egen
do.
DASF
vandreudst.
Nationalmuseet
egen
vandreudst.
Nationalmuseet
egen
do.
tildels egen
vandreudst.
egen
Folkebiblioteket
i Århus
Kirsten og Peter
Crabb i samarbejde
med museet
arkitektstuderende
i Århus
egen

4 måneder
3V2 måned
1 måned
2 måneder

do.

1 måned, derefter på
omegnens skoler
2 måneder, derefter
omordnet til
skolevandreudstilling

do.

Fot. Ulfert
Kattenstein
Fot. Johan Piepgrass
egen
do.

4 måneder
ca. 4 måneder
7>/i måned
3Vi måned
4 uger
3 uger
1 måned
4 uger
6 uger

Vi år
mindst 7 måneder

2 uger
2 uger
4 måneder
5 måneder
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Herning Museum
Børn
N euruppiner-tryk
Landboforeningernes
100-års jubilæum
Frøstrup og H. P. Hansen
Grebet om tingene
Jacob A. Riis
Gemme, stille, lægge, putte
Kloge folk
Aalborg Historiske Museum
Grønland i fokus
Minitextiler

Gryler
Lemvig og Omegns Museum
Jul
Holstebro Museum
Fredning af fortidsminder

Rydhave-depotet

Produktion

Varighed

egen
do.
do.

sommeren 1972
do.
4 dage

do.
do.
vandreudst.
egen
do.

sept. 1972
sept. 1972
april 1973
1972-1973
april 1973
- sept. 1974

vandreudst.
Nationalmuseet
Stoftrykker- og
Væverlauget,
i København
Asger Dragsholt
og museet

6 uger
6 uger

3 uger

egen

3 uger

Ministeriet for
kulturelle
anliggender
egen

3 uger

2 måneder

Andet kulturformidlende arbejde
Sønderborg Slot
Koncerter i slotsgården af blæsere fra Sønderjyllands symfoniorkester.
Værtskab i forbindelse med 19. nordiske etnolog- og folkemindeforskerkongres.
Foredrag i Ungdoms-, pensionist- og andre foreninger.
Den Antikvariske Samling i Ribe
Siden 1969 hver vinter 2 ugentlige dukketeaterforestillinger.
Koldinghus
Foredragsrække på slottet i samarbejde med Vejle Amts historiske samfund og
selskabet »Koldinghusmuseets Venner«, ca. 60 hver gang.
Foredragsrække i det nærmere og fjerne opland.
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Forhistorisk Museum Moesgård
»Darpana - gæstespil«. Besøg af indisk skyggespil-trup.
9 foredrag og 2 sommerture arrangeret for Jysk Arkæologisk Selskab.
10 foredragsaftener arrangeret af Folkeuniversitetet, 4 om Indiens kultur, 6 om
dansk arkæologi i dag.
Høstfest. September 1972.
3 koncerter arrangeret af århusianske musiksammenslutninger.
Kulturhistorisk Museum, Randers
Stillet lokaler til rådighed for koncerter, filmforevisninger i diverse foreninger.
Børnearrangementer i forb. m. Børnebiblioteket.
Viborg Stiftsmuseum
»Det indre Teater«, forestillingen STRUM.
Lemvig Museum
Deltog sammen med bibliotek og børneinstitutioner i »Aktiv børneuge«, 21.-27.
august 1972.
Skive Museum
Kammerkoncert 7/3 73 (udgifter deltes mellem Kulturministeriet og Skive kom
mune.).
Bangsbomuseet
Aftenfest med spillemandsorkester og folkedansere.
Sang- og musikaften med Års Pigekor (led i »Vendsyssel Festival«).
9 foredragsaftener over emnet: »Vor by - vor egn«, sammen med FOF.
Museet har været rammen om 5 foreningssammenkomster med kulturhistoriske
foredrag.
Vendsyssel historiske Museum
Bøllescenen (dukketeater) 19. og 20. august 72.

Kunstudstillinger
Helsingør Bymuseum
Allan Schmidt
Ib Geertsen
Carl Henning Petersen
og Else Alfelt
Preben Hornung
Roskilde Museum
J. F. Willumsens konkurrenceskitser
til Chr. IX’s gravmæle.

Produceret af
kunstnerne i
forbindelse med
museet.

3 uger
3 uger
3 uger
3 uger

dec. 1972

Knud Klem
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Museet for Holbæk og Omegn
Beate Neergaard
Claus Bojesen og Stig Weye Hansen
Eva Andersen
Carl Beier
Karl Johan Langelo
Preben Køje Nielsen
Ellen Margrethe Jensen
Karen Jensen
Poul Lillesøe
Jens Peter Helge Hansen

april 1972
maj 1972
juni 1972
juli 1972
okt. 1972
nov. 1972
jan. 1973
jan.-feb. 1973
feb. 1973
marts 1973

Næstved Museum
K. Hansen Reistrup
Cavila og Grimstrup

1 måned
7 dage

Bornholms Museum
Decembristerne

1 uge

Aabenraa Museum
Johs P. Ebbesen
Axel Bentsen, J. Søndergaard og Øllgaard
Willi Birckner
Dansk 1900-tals kunst
Hidi Guthmann og Aage Birck
Teddy Sørensen
Poul Sørensen

1 måned
1 måned
2 uger
1 uge
2 uger
10 dage
2 uger

Tønder Museum
P. H.-udstilling

marts 1973

Haderslev Amts museum
C. E. Falbe Hansen
Henrik Soelmark og Marie Sohi
Jens Nielsen
Kamma Svensson

2 uger
2 uger
2 uger
2 uger

Den antikvariske Samling i Ribe
Hans Nissen Aalling
Jørgen Borg og Marie Tranberg
Rosenstand

9 uger
3 uger
7 uger

Museet for Varde og Omegn
Moderne kunstnere
Fransk romansk kunst

3 uger
3 uger
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Lyngbo-tegninger
»Trykkerbanden«
H. Nissen Aalling
Kulturhistorisk Museum, Randers
Engelske børnemalerier
Børnemalerier af Randers-børn (udført på museet
i efterårsferien)
Børnekunst fra Estland og Den russiske Republik
(vandreudstilling. Russiske Ambassade)
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4 uger
2 uger
4 uger
3 uger
3 uger
6 uger

Viborg Stiftsmuseum
Dea Trier Mørchs grafik
Dansk brugskunst og design
(museet sammen medandre institutioner)
Henri Clausen
Edith Ludvigsen

14 dage
nov. 1972
dec. 1972

Fur Museum
Chr. Dalsgaard

3 uger

Skive Museum
Niels Bjerre
Damgaard-Henriksen
Kunsthåndværk
Gruppen »Sæhrrimner«
Christen Dalsgaard
Malersammenslutningen »Spiren«
Ole Askgaard og Karin Vincze
Mølgaard Andersen
Preben Hornung og Carl Henning Pedersen
Henri Clausen
5 nordjyder i Skive
Erik Friberg
Lilly K. Silicum

4 uger
2 uger
11 dage
3 uger
6 uger
2 uger
2 uger
2 uger
2 uger
7 uger
1 måned
2 uger
2 uger

3 måneder

Af disse 13 udstillinger var ni produceret af Skive kunstforening, to af Skive
Museum, den ene dog i samarbejde med Skovgaardsmuseet, én af Randers
Kunstmuseum og Esbjerg Kunstforening samt én af kunstforeningen i København.

Etnologi og samfund
A F B IR G IT T E R Ø R B Y E

Etnologiens stilling i Danmark har tidligere været behandlet i Fortid
og Nutid. På baggrund af fagets problemer med at definere sit ind
hold og afgrænse sig over for nabovidenskaberne giver arkivar
Birgitte Rørbye, Dansk Folkemindesamling, en vurdering af fagets
placering i dag. Forfatteren går specielt ind for at etnologen deltager
i såkaldt projektrettet forskning, hvorved han kan påvirke den kul
turpolitiske debat og udvikling. Det vil være farligt for etnologien,
hvis man i for høj grad lægger vægt på fagets teori og samtidig ser
med uvilje på den populære formidling.

Den 7. maj 1971 holdt Bjarne Stoklund en forelæsning i forbindelse med
overtagelsen af professoratet i materiel folkekultur, det fag som få måne
der efter kom til at hedde europæisk etnologi. Forelæsningen er trykt i For
tid og Nutid, bind XXIV, hefte 6, 1972, s. 659-670. »Europæisk etnologi
mellem Skylla og Charybdis« er titlen. Her beskriver Stoklund den store
fare, der truer etnologien, som Skylla og Charybdis i sin tid truede Odys
seus på hans sejlads mod Thrinakria. Skal etnologen give efter for den utro
lige stofmængde, som hans fag omfatter og vælge at specialisere sig i et en
kelt emne? Eller skal han i stedet indordne sig under samfundsvidenska
berne? Begge muligheder betyder en trussel mod etnologien som videnskab
og som fag. I det første tilfælde opstår et nyt - begrænset - fag, og i det
sidste opsluges etnologien af samfundsvidenskaberne.
Spørgsmålet er imidlertid - for at blive i billedet - om de faglige far
vandsudsigter virkelig er så sorte. Et nyorienteret fag præges ofte af van
skeligheder fordi studieplan, eksamensregler, emner, metoder og synspunk
ter er interessante på idéplanet, men endnu ugennemprøvede eller ikke til
strækkeligt bearbejdede. Der mangler fyldestgørende arbejdsmateriale såvel
inden for forskningen som undervisningen, og mange af fagets egne idéer
bringes til udførelse af andre grupper med større arbejdskapacitet og/eller
bedre økonomisk baggrund.
Det er imidlertid nok værd at overveje, om denne bekymring for den
udprægede specialisering og det meget nære tværvidenskabelige samarbejde
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ikke er noget overdrevet og snarere skyldes overgangsvanskeligheder af
tidsbegrænset varighed.
Inden for folkemindevidenskaben kommer det modsatte synspunkt til orde
i indledningen til Iørn Piø’s 2. forøgede udgave af »Folkeminder og tradi
tionsforskning«, som udkom i 1971: »Først når man har tænkt et så snævert
afgrænset fag som folkemindeforskningen ind i en større faglig sammenhæng,
kan man med held beskæftige sig med detaljerne.«
Disse manende ord kan for så vidt godt stå som et motto for den
målsætningsdiskussion, som i øjeblikket føres inden for kulturvidenskaberne.
Antropologi (social- eller kultur-), etnografi, folkemindevidenskab, folkloristik, folkelivsforskning, kulturvidenskab, materiel folkekultur og traditions
forskning er nogle af de betegnelser, som man oftest ser brugt her i Norden,
men hvad de egentlig står for, og hvad man ønsker, de skal stå for, er kun
alt for uklart.
Etnologen interesserer sig for mennesket, sådan som det lever i sin kul
tur i samvær med andre mennesker. Det er i og for sig ikke så afgørende,
om studierne foretages blandt buskmændene i Afrika, zigøjneme på Ama
ger eller blandt arbejderbefolkningen i Kiruna. Fælles for dem alle er, at
disse mennesker på den ene eller den anden måde udgør en gruppe med
en åndelig og materiel kultur, som betyder noget for dem, og som den
etnologiske forsker kan beskrive og forklare i et forsøg på - ud fra et en
kelt område - at redegøre for vigtige kulturelle forhold. Etnologien er såle
des både en historisk og en social videnskab.
I Danmark foregår den etnologiske forskning især inden for tre fagområ
der, mere på grund af forskellige historiske tilfældigheder end fordi der er
tale om omhyggelige videnskabelige overvejelser. Først og fremmest skelner
man mellem studiet af de europæiske og de ikke europæiske folk. Stu
diet af de primitive folk, som de også blev kaldt en overgang, kaldes etno
grafi. Imidlertid blev forskningen af de mere hjemlige forhold opdelt yder
ligere, således at der opstod to fag: materiel folkekultur og folkemindevi
denskab. I denne fagopdeling skelnes der mellem forskningen af den ma
terielle og den åndelige kultur - mellem genstande og forestillinger. Der er
altså i princippet én uddannelse, hvis man vil studere bageredskaber og bagemetoder, og en anden hvis man interesserer sig for forestillingerne om de
kors, nogle ridsede i brødet, før det blev bagt.
Betegnelserne materiel folkekultur og folkemindevidenskab er forældede,
og den første er da også som nævnt forsvundet i 1971, hvor universitets
faget materiel folkekultur skiftede navn til europæisk etnologi, et navne
skifte som også i høj grad står for en ændring i fagets hele målsætning.
Folkeminde-begrebet bruges imidlertid stadig, og indgår således også i
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Dansk Folkemindesamling, Institut for folkemindevidenskab og Foreningen
Danmarks Folkeminder. Begrebet er i virkeligheden selv et slags folke
minde, nemlig et minde om den gang - især i sidste halvdel af 1800-tallet
og begyndelsen af vort århundrede - hvor man interesserede sig for at
kunne beskrive og rekonstruere den fortidige åndelige kultur, som var gået
tabt og nu kun levede som fossiler især hos de gamle blandt almuen. Det
er vigtigt at kende til denne tankegang, fordi vi ellers mange gange kom
mer til at vurdere de gamle kilder forkert. Man ønskede ikke at beskrive
og forklare, hvordan disse gamle mennesker levede, og hvad deres fortæl
linger og sange, deres festskikke og deres forestillinger betød for dem. Det,
man ville have, var vidnesbyrd om de mennesker, som vi ikke lærer at
kende gennem historiebøgernes første kapitler, der er præget af kun alt for
korte notitser om en konges navn, en dødsdag og berømte slag. Folkeminde
forskningen var i sin klassiske periode i slutningen af 1800-tallet en ar
kæologisk forskning af en forsvundet åndelig kultur.
Når folkemindeforskeren eller som han nu oftest kaldes folkloristen, i dag
indsamler og bearbejder materiale, arbejder han som etnolog med særligt
ekspertiseområde inden for folkedigtning, folkeskik og folkeovertro, idet
han gennem et studium af disse specielle områder i sidste ende forsøger at
beskrive mere alment, hvordan mennesket lever i sin kultur.
Bjarne Stoklund har i 1969 givet udtryk for den samme idé, men her
med udgangspunkt i en særviden om de materielle genstande: »for etnolo
gen er bondegårdsforskningen ikke blot et mål i sig selv, men også et mid
del. Bag det specialiserede studium af husene ligger altid ønsket om at nå
frem til en dybere forståelse af kulturens væsen og veje.«1
Men hvorfor nu denne store terminologiske interesse og disse forsøg på
at sprænge nogle rammer?
Dette spørgsmål mener jeg kun kan besvares ud fra en vurdering af
nogle af de mere generelle forhold i den videnskabelige situation i dag.

Troen på det rationelle
I dette århundrede har forskningen inden for de tekniske og naturviden
skabelige fag været dominerende og har udmærket sig ved en lang række
opfindelser og fremragende resultater. Den rationalistiske tankegang, som
er grundlaget for denne forskning, har hermed kunnet fejre store triumfer,
og efterhånden er den logiske indstilling blevet central også inden for an
dre områder, f. eks. de samfundsvidenskabelige fag, arkitekturen, by- og egns
planlægningen.
Provokerende kan det siges, at troen på det rationelle i dag er en funda-
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mental overbevisning for størstedelen af den danske befolkning. Denne
holdning har betydet, at mange af de humanistiske videnskaber - herun
der bl.a. etnologien - har måttet tage deres forskning op til fornyet over
vejelse. Er der f.eks. nogen grund til at studere digte? eller krigen 1864?
eller juleskikke før og nu? Disse spørgsmål kan naturligvis besvares enkelt
vis, men de kan - og må - også tænkes ind i en større sammenhæng,
hvis der skal være tale om en afklaring af problemerne.
Vores viden om det moderne samfund er på mange måder diffus. En
række detaljer er undersøgt gennemgribende, andre mere spredt, medens me
get stadig ligger upåagtet hen. Det er på grundlag af denne diffuse viden
vi planlægger, og resultatet må derfor blive noget kaotisk. Hvad der imid
lertid i særlig grad kan forurolige én er, at det ofte er netop inden for de
felter, hvor den tekniske kultur er nået længst, at de helt store problemer
opstår.
Atomforskningen har ført truslen om udslettelse eller ødelæggelse af fun
damentale livsfunktioner med sig, masseproduktionen har aktualiseret for
ureningsfaren, massekommunikationen understøtter en ensretning og unifor
mering af mennesket, rationaliseringen inden for arbejds- og fritidslivet
bevirker manglende trivsel i befolkningen, og man kunne nævne mange
andre eksempler.
Det har vist sig, at teknikken nok kan forfines og udbedres, men at
det velfærdssamfund, som man håbede ville blive resultatet, lader vente
på sig. I stedet er der fremkommet en række mangler og vanskeligheder,
som ikke kunne forudses. Man må altså erkende, at også den tekniske
arbejdsform er for snæver, fordi den i sine beregninger kun kan medtage
det, der kan afgrænses og defineres, men at de menneskelige holdninger og
vilkår alligevel stadig får en virkelig afgørende indflydelse på resultaterne.
En humanistisk videnskab som etnologi gør altså ikke bare krav på at
behandle et kuriøst eller interessant arbejdsområde, hvis udforskning nu
engang nødvendiggør en omfattende uddannelse. Tværtimod mener jeg, at
et fag af denne art udgør et supplerende alternativ til naturvidenskaberne,
og at de tekniske fag kun kan leve op til den ideelle fordring: at have
en funktion i og for samfundet, gennem et samarbejde med den humanisti
ske forskning.

Etnologisk forskning
Det centrale i en videnskab er de emner, der behandles og den måde, de
behandles på. Der sker naturligvis hele tiden interesseforskydninger, og de
er sket særlig hastigt i de sidste år.
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Det er ofte sådan, at en nyvurdering tidligst vil vise sig inden for tids
skriftsektoren, idet artikelformen giver forskeren mulighed for at fremlægge
sine overvejelser og resultater på et tidligere tidspunkt og med en mere
overkommelig arbejdsindsats end den store videnskabelige afhandling kræ
ver.
Det gælder da også for mange etnologiske tidsskrifter, at de netop i disse
år helt erstattes af nye eller omlægges.
Fra 1971 udkommer »Tradition« i Norge. Dets formål er i særlig grad
at medvirke til et fornyet indsamlingsarbejde efter metoder, som giver mu
lighed for funktionelle undersøgelser.
I Danmark er det rent folkloristiske skrift: »Folkeminder« ophørt, men
fra 1972 udsender Foreningen Danmarks Folkeminder i stedet et etnolo
gisk årsskrift »Folk og Kultur«, som har sat sig den opgave »at præsentere
noget af det, vi mener er karakteristisk for dansk etnologisk-folkloristisk
forskning, som den drives idag. Denne forskning er en del af videnskaben
om mennesket som kultur- og samfundsvæsen. Det er etnologernes og folklororisternes opgave at studere kulturen i dens mange forskellige variatio
ner og at søge at forklare, hvorfor mennesker har den og den kultur. For
at tolke de mange enkelte kulturtræk, som møder os i dagligdagen, må vi
både sætte dem ind i en historisk sammenhæng og se dem i et samfunds
mæssigt perspektiv.«
I Sverige udarbejdes Nordiska Museets årsskrift »Fataburen« nu som tema
numre. Artiklerne i Fataburen handlede tidligere i meget høj grad om mu
seumsgenstande, men i de sidste år har det været alment etnologiske em
ner, f. eks. om ægteskab i 1969, forurening i 1970, børneetnologi i 1971,
og Nordiska Museet i 1972. Temastoffet præger også det nordiske tidsskrift
»Nord Nytt«. I de seneste år har der været udsendt flere temanumre f. eks.
om trivialstof (1970:6), børnefolklore (1971:1), økologi (1971:2 og 3) og
Sydeuropa (1972:2).
Inden for etnologien har der været en stigende tilbøjelighed til at inter
essere sig for aktuelle forhold. Ikke nødvendigvis fordi man mente, at det
historiske stof er uinteressant, men snarere fordi man havde vanskeligheder
med at fremskaffe kilder af passende kvantitet og kvalitet. Det er ikke læn
gere en undersøgelse af løsrevne kulturelementer, som har interesse, men et
bredt anlagt studium af den sammenhæng, hvoraf elementet er en del. Man
vil ikke bare registrere pilespidser, fejekoste og børneremser; man vil også
vide noget om, hvad de har været brugt til, hvad man syntes om dem, etc.
Forskeren vil både beskrive og forklare, og dette er ikke muligt, hvis man
ikke redegør for den funktionelle sammenhæng.
Etnologiske lokalundersøgelser har længe været et vigtigt forskningsom-
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råde for de, som studerer ikke-europæiske folk, det vil sige etnograferne.
Men det er først indenfor de allersidste år, at man bevidst er begyndt at
dyrke »hjemlig etnografi«.2
Etnologen Göran Rosander har i en forskningsrapport redegjort for, hvor
dan denne udvikling gør sig gældende i Sverige. Den er trykt i Svenska
Landsmål och Svenskt Folkliv 1970 (294) s. 89-99: Den utan tvekan
mest framträdande tendensen är den glidning mot socialantropologisk me
todik, som framför allt kännetecknar en falang yngre etnologer i Stock
holm. De har dock på intet sätt någon dogmatisk inställning utan ser so
cialantropologisk metodik som en metod bland många. Ett par är elever
till professor Barth i Bergen; inom landet har undervisningen i socialan
tropologi hittills varit rudimentär. Det kan här kortfattat inskjutas, att denna
vetenskap genom täta intervjues, observation genom deltagande samt stän
dig omformulering av sina beskrivningskategorier vill nå normsystemen och
värdeuppfattningarna i ett lokalsamhälle.
I lokalundersøgelsen bestemmes studiefeltet primært geografisk ved at
man vælger et afgrænset område, en landsby, et sogn, en bydel eller lig
nende. Alene det at bestemme, hvad et lokalområde er, kan give anledning
til mange overvejelser og teoretiske diskussioner. Men ved at begrænse
området bliver det muligt at gå mere i dybden, og i stedet for en statistisk
model fremkommer der en mere nuanceret beskrivelse af en række kon
krete forhold. Denne redegørelse vil oftest medføre, at man bliver opmærk
som på en række gode og dårlige vilkår inden for lokalsamfundet, og un
dersøgelsen kan på denne måde blive et vigtigt kulturpolitisk dokument. Et
nologerne har mulighed for at komme til at spille en langt større rolle
i den kulturpolitiske debat i fremtiden, ikke bare inden for lokalundersø
gelserne, men også inden for de mange andre arbejdsområder, som de
beskæftiger sig med. Som etnolog går man meget tæt på de enkelte
mennesker. Vi kan på denne måde virkelig fremlægge oplysninger, som byg
ger på en konkret viden. Vores udsagn får derfor en ganske særlig vægt,
selv om der kun sjældent er tale om mere generelle resultater. Den »an
vendte etnologi« praktiseres endnu kun ret sjældent, men det moderne sam
funds behov giver de allerbedste betingelser for en videre udvikling af dette
område.
Etnologerne imødekommer gennem den projektrettede forskning til en vis
grad samfundets krav om en aktiv forskning ved at acceptere, at en priori
tering og tilrettelæggelse er nødvendig. Om det så skal være etnologerne
selv, eller det skal være samfundet, der skal formulere arbejdsopgaverne det er et politisk spørgsmål. I mange tilfælde vil det være praktisk, at man
fra officiel side kan stille spørgsmål til etnologerne. Dette var f. eks. tilfæl-
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det i Lund, hvor kommunen ønskede at få undersøgt problemerne omkring
anlægningen af en ny lufthavn i området. Og man kan forestille sig mange
lignende opgaver netop i forbindelse med forskellige planlæggende arbejder,
som primært bygger på f. eks. politiske, økonomiske eller sundhedsmæssige
overvejelser. Her kan en negativ indstilling hos de implicerede komme til
at udgøre en alvorlig hindring for arbejdets eller forordningens gennemfø
relse, og mange gange kunne denne reaktion være undgået, hvis de beslut
tende myndigheder havde kendt til den på et tidligere tidspunkt, så den
kunne være indgået i de mere indledende beslutninger.
I og med at de etnologiske studieområder er meget omfattende, udelukkes
det, at den enkelte forsker kan arbejde dybtgående og tilfredsstillende
inden for dem alle. Fordelene ved den projektrettede forskning er mange.
Projektet giver mulighed for at fordybe sig en tid i et vist emne og mulig
hed for samarbejde med fagfæller, der har en anden specialviden. Imid
lertid stiller den projektrettede forskning samtidig større krav til planlægnin
gen: materialefremskaffelsen, -bearbejdelsen og -fremlæggelsen, og dermed og især - til effektive metoder.
Det er i sammenhæng med ønsket om at arbejde i projekter, at den
meget levende interesse for etnologiske teorier og arbejdsmetoder skal ses.
I flere tilfælde er de udsprunget af strømninger og opfindelser i naturvi
denskaberne. Man kunne fra midten af 1950-erne anvende båndoptageren
i sit indsamlingsarbejde, og dette betød en hel omvæltning. Det blev ikke
længere notater og referater, hvis nøjagtighed mange gange måtte betvivles,
men direkte lydgengivelse af samtaler og situationer. Tilfredsheden er ikke
helt så entusiastisk i dag, hvor båndoptageren er blevet et almindeligt tek
nisk hjælpemiddel. Man er blevet opmærksom på nye problemer som lyd
teknisk kvalitet, båndets holdbarhed, den vanskelige gengivelse af samtaler,
hvor flere taler på én gang, dårlige spørgsmål fra intervieweren etc. For
at eliminere de nye fejlkilder er indsamlingsteknik og -teori blevet et nyt
væsentligt etnologisk forskningsområde. For alle de moderne teorier gælder
det, at de forudsætter feltarbejde. Museumsopstillinger efter typologiske
principper eller spredningslinier er ikke almindelige på museer, som gerne
vil være up to date. Her møder vi opstillinger, hvor genstandenes sammen
hæng er mindst lige så vigtig som den bevarede genstand. Den funktionali
stiske opfattelse, der blev præsenteret af en forsker som Malinowski, er ved
at slå igennem nu, hvor andre teoretiske idéer er ved at vinde indpas.3
Økologi er blevet et modebegreb. Det opstod inden for biologien, hvor
man var interesseret i at belyse, om et bestemt samfund var i balance.
På en eng vil der være en vis mængde organismer, som fungerer i samar
bejde og konkurrence med hinanden. De opdyrkede arealer, som Dan-
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mark består af i dag, er områder, hvor den økologiske balance er forryk
ket og kun kan opretholdes ved landmandens bestandige indgriben. Når
haveejeren fører en ofte håbløs kamp mod mælkebøtter og andet ukrudt,
er også dette et udtryk for haveejerens ønske om at modarbejde den øko
logiske balance. Inden for den etnologiske økologi er det samarbejdet og
konkurrencen mellem grupper af mennesker, som udgør arbejdsområdet, og
der er, specielt i tidsskriftet Nord Nytt, men også i enkelte bøger fremlagt
resultater fra undersøgelser af befolkningsgrupper, som er kommet i konflikt
med den økologiske balance - en konflikt, som giver sig udtryk i f. eks.
fraflytninger, arbejdsomlægninger og lavkonjunkturer.
Strukturalismen er endnu ret ny for de danske etnologer, men så abstrakt
og filosofisk den end måtte synes, stiller også denne teori meget store krav
til feltarbejdet. Hvis det indsamlede materiale virkelig er tilstrækkeligt, vil
det efter den strukturalistiske opfattelse være muligt at opstille almene og
generelle regler over de kulturelle foreteelser ud fra selv ganske små un
dersøgelser.

Etnologisk popularisering
Man er også ved at blive opmærksom på etnologiens betydning inden for
den almene undervisning. I Sverige har Kurt Genrup, der er lærer og fol
kelivsforsker redegjort for sine praktiske erfaringer som underviser.4 Kurt
Genrup påpeger: »Margaret Mead framställde i en intervju i Dagens Ny
heter 16/10 1969 ungdomen av idag som ohistorisk. Detta bekräftas också
av mina erfarenheter vad gäller intresset för den politiske utvecklingen,
medan den kulturhistoriska bakgrunden till dagens samhälle nu som aldrig
förr fängslar det uppväxande släktet. Endast en etnologiskt skolad lärare
kan här finna möjligheter, att inte enbart bibringa eleverna spridda kul
turhistoriska fakta, utan att förmedla en lika meningsfull kunskapp om män
niskorna som kulturvarelser, helt enligt intentionerna som kom till uttryck
i inledningscitatet ur läroplanen för gymnasieskolan.«
Særlig fremhæver Kurt Genrup etnologi som støttefag til historie og sam
fundsfag, og denne sammenhæng er da også helt åbenlys, da etnologi netop
er en historisk og en social videnskab. I Danmark indgår en etnologisk
grundindføring endnu ikke i undervisningen på seminarierne, men det er et
spørgsmål, om det vil vare så længe, før man får øjnene op for etnolo
giens store betydning, ikke bare for historie og samfundsfag, men i aller
højeste grad også for faget orientering.
På Danmarks Biblioteksskole findes siden efteråret 1971 et valgfrit fag,
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som har fået navnet kulturantropologi. At denne usædvanlige fagbeteg
nelse har vundet indpas er et kuriosum, idet det, man ønskede undervisning
i, var gruppe 39 (folketradition og folkeliv) i biliotekernes decimalklasse
system. I registret til systemet har kulturantropologi netop henvisning til
gruppe 39, medens f. eks. etnologi kun henviser til gruppe 59 (Antropologi,
etnografi og etnologi). Dette illustrerer bedre end mange ord, at der virke
lig er tale om en terminologisk jungle inden for den almene etnologi
i Danmark.
Undervisningen har haft en vis tilknytning til Dansk Folkemindesamling,
idet Iøm Piø (arkivar ved Dansk Folkemindesamling) og jeg selv har væ
ret fagets lærere. Såvidt jeg ved, er det det første nordiske eksempel på en
eksamensrettet undervisning, som foregår uden for universiteterne i det etno
logiske fagområde. Tilrettelæggelsen af undervisningen er blevet til i sam
arbejde med de studerende. Som grundbøger valgtes i første omgang Johs.
Nicolajsen: Kulturvidenskab, 1965; Sigfried Svensson: Introduktion till Folk
livsforskningen, 2. udg. Stkh. 1969; samt Iørn Piø: Folkeminder og Tradi
tionsforskning. 2. udg. Dansk Historisk Fællesforening 1971. Desuden udar
bejdede vi et mindre kompendium, som indeholdt litteraturlister og en for
klarende oversigt over fagets grundbegreber med henvisninger til de 3 grund
bøger. Fra efteråret 1972 har jeg været alene om undervisningen og bruger
nu Iøm Piø’s bog, Arne Martin Klausen: Kultur - variasjon og sammen
heng, Oslo 1970, samt et kompendium på ca. 150 s., som jeg har udarbej
det specielt til kurset. I uddrag ser fagtilbuddet nu således ud:
1. semester:
Etnologi og etnografi - i England gerne kaldet socialantropologi og i USA
kulturantropologi - er videnskaben om mennesket som kultur- og gruppe
væsen. Det er menneskets kollektive kultur i historisk og social belysning,
der er etnologiens emne. Der gives en kort introduktion til den almene et
nologis grundbegreber, arbejdsmetoder og teorier, ligesom der orienteres om
tidsskrifter, håndbøger og institutioner inden for området. Det materiale,
der derefter skal iagttages kritisk på fagligt grundlag, bliver geografisk snæv
rere baseret til nordisk, specielt dansk etnologi, herunder typiske værker
inden for materiel folkekultur, lokalundersøgelser, folkeminder, skik og brug,
overtro, folkesang, m. v.
2. semester:
Undervisningen vil i særlig grad tage sigte på etnologien i nyere tid og
give et øget kendskab til det materiale, som foreligger, gennem en præ
sentation af forskellige forskningsprojekter, bøger, optegnelser, bånd, film
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m. v. Desuden gives der en nøjere orientering om den moderne etnologis ar
bejdsmetoder, herunder især dokumentationsvirksomhed og indsamling.
Det er lige som Margaret Mead og Kurt Genrup min erfaring, at netop
de kulturelle forhold interesserer mange i vore dage. På Danmarks Biblio
teksskole drejer det sig på de første 2 år om ca. 300 studerende, som gen
nem 1, 2 eller op til 5 semestre har valgt at arbejde med faget, diskutere
problemer, lave opgaver, etc. Netop bibliotekarerne anser jeg for en central
samarbejdsgruppe for etnologerne, idet de i kraft af deres virksomhed spre
des ud over hele landet og får en ret nær kontakt med mange mennesker.
Et andet samarbejde kunne tænkes med lærerne. En nærmere kontakt med
seminarierne ville være særdeles fordelagtigt for begge parter. Også med
Journalisthøjskolen mener jeg, der burde være bedre forbindelse. Etnologien
kunne og burde supplere undervisningen i disse og flere andre uddannelses
centre. Man kunne udmærket overveje, om det gennem en bedre planlæg
ning af universitetsstudierne ville være muligt at imødekomme de meget store
krav, som den såkaldte populære eller brede fremstilling stiller til etnologen.
Der er ingen tvivl om, at dette - at kunne lave god populærvidenskab slet ikke anses for noget attråværdigt af en del etnologer, men - den mere
udadrettede og anvendte forskning er et ønske, som idag ikke længere bare
kan afvises.
Nogle vil måske indvende, at det ikke er noget som kan læres, og at det
snarere drejer sig om at have talent - eller ikke have det! Jeg vil acceptere,
at der kan være etnologer, som ikke kan lære at lave en god populærfrem
stilling, f. eks. et radioforedrag. Der er også forfattere, der er ude af stand
til at lave en god ugebladsnovelle; men meget af det er et spørgsmål om
træning, erfaring - og lyst. Og her kniber det stærkt.
Jeg ser det som en meget farlig tendens inden for etnologien, at man
i et forsøg på at etablere og sikre sit fag forsøger at teoretisere stoffet alt
for stærkt, samtidig med, at man ser med modvilje på det populære. Denne
indstilling får nemt til følge, at det lettilgængelige virkelig bliver poppet og
af dårlig kvalitet. På sæt og vis deler jeg altså Bjarne Stoklunds angst for
etnologiens fortsatte færd, men for mig er det mangehovede og menneske
ædende uhyre Skylla at ligne med den superteoretiske-filosofiske forskning,
medens Charybdis - malstrømmen - bliver den meningsløse popkultur. Lokalundersøgelseme er et udmærket eksempel på et etnologisk arbejdsområde,
hvor problemet er latent. Undersøgelserne kan blive udsat for så hårdhæn
dede økologiske eller strukturalistiske teoretiseringer og rubriceringer, at re
sultatet er ulæseligt for de uindviede og ikke-frelste. Men der findes navnlig
alt for mange bredt skridende beretninger uden nogen som helst faglig
holdning, som højst kan være nyttig for en dårlig turistguide.
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Etnologi og kulturforståelse
Jeg mener, at etnologen som forsker bør bidrage til en form for nytænk
ning. Vi er så fortrolige med vores egen kultur, at vi ikke altid ser de
modsætninger eller muligheder, som findes omkring os. Mødet med frem
mede kulturer skærper ens fornemmelse for de hjemlige forhold. I Nordvesteuropa opfatter man traditionelt den vestlige kultur som noget, der er
værd at eksportere, og der er derfor udgået en stærk missionsk påvirkning
i forbindelse med først kolonialiseringen og senere u-landsarbejdet, som har
resulteret i mange - og også voldsomme - kultursammenstød. Den moderne
etnologi har i høj grad medvirket til at »hjælpen« til udviklingslandene nu
i højere grad tilpasses den eksisterende kultur. Først og fremmest lærer et
nologien os tolerance. Vi kommer ustandselig ud for problemer, som kræ
ver, at vi er øvet i, hvad man kunne kalde kulturforståelse. Man må
ikke uden videre acceptere alt, fordi man kender det, og forkaste alt, man
ikke er fortrolig med. Og den modsatte holdning er nøjagtig lige så uhel
dig. Kulturforståelse er noget, man kan lære mere om gennem træning. Kul
turvariationerne er så mangfoldige, og det, at visse fænomener tilsyneladende
er uforståelige, betyder blot, at man må arbejde videre med problemerne
og forsøge at belyse dem ud fra den sammenhæng, hvori de lever.
(Manuskriptet udarbejdet 1972).

Noter
1 Bjarne Stoklund: Bondegård og byggeskik før 1850. Kbh. 1969.
2 Udtrykket er første gang anvendt af Iørn Piø i en radioudsendelse 15.4. 1972. Fore
draget er udgivet af Dansk Folkemindesamling som DFS NYT 1972/2.
3 Bronislaw Malinowski (1884-1942) tilbragte en årrække med feltstudier på Trobrianderne i New Guinea.
4 Meddelanden nr. 61, Dec. 1971, s. 5-8. Institutionen för folklivsforskning vid Lunds
Universitet.

Skolehistorisk litteratur 1955-65
AF IN G R ID M A R K U SSE N

Denne oversigt slutter sig til Aage Bondes artikel i Fortid og Nutid, bd.
20, 1957, hvor han gennemgik den skolehistoriske litteratur fra 1945-54.
Oversigten kan af naturlige grunde ikke være komplet. Hvad angår mono
grafierne ønsker den at give indtryk af de væsentligste værker af almen in
teresse, derimod må den hvad angår tidsskriftlitteraturen indskrænke sig til
at give eksempler på værdifulde bidrag til den skolehistoriske litteratur.
Den skolehistoriske forskning på lokalt plan har fået et meget vigtigt hjæl
pemiddel i denne periode, da Dansk Historisk Fællesforening udgav Hånd
bog for danske Lokalhistorikere i 1952-56. I denne bog gennemgås f.eks.
relevant litteratur, arkivalier og behandles indsamlingsteknik og historisk
metode samt gives praktiske oplysninger om trykning og offentliggørelse af
manuskripter. Håndbogen indeholder desuden et historisk leksikon, hvor
f. eks. skolehistoriske begreber som sædedegn, skolefond, skoleråd m. v. de
fineres. Skolens udvikling bliver i bogen placeret i et politisk-kulturelt per
spektiv, og der advares ligefrem mod at fortabe sig i rent personalhistoriske data. Advarselen skal ses på baggrund af, at de personalhistoriske
data altid har indtaget en meget stor plads i den skolehistoriske litteratur
på lokalt plan. Ikke mindst på den baggrund er det vigtigt at få sådanne
personalhistoriske data samlet i biografiske værker, der letter arbejdet for
skolehistorikeren og giver denne større muligheder for at beskæftige sig med
andre sider af skolens virksomhed og for at placere skolen i en større sam
menhæng i sognets udvikling. Flere sådanne værker er udkommet i denne
periode.
Ejnar Poulsens omfattende bog Viborg Am ts degne og skolehistorie blev
udgivet i 1957. Forfatteren, der tidligere har udgivet Hardsyssels degne
historie (1931-34), bringer i sin nye bog biografier af degne, skoleholdere,
lærere og lærerinder så langt tilbage, som det har været muligt at frem
skaffe oplysninger, op til 1957. Desuden gennemgår han skolernes historie
i korte træk. Et lignende biografisk værk over Lolland-Falsters degne og
skoleholdere blev udgivet i 1960 af Alfred Larsen. Oplysningerne strækker
sig fra reformationstiden til degneinstitutionens ophør omkring 1800, og er
36
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ordnet efter herreder, sogne og enkelte skoler. De personlige oplysninger
om degne og skoleholdere suppleres med uddrag fra visitatsberetninger.
Begge de ovennævnte bøger har en detaljeret gennemgang af det trykte
og utrykte materiale, der har været benyttet. Fra Brorstrup sogn er udgivet
en præste- og degnehistorie af A . Holst Thomsen i Fra Himmerland og Kjær
herred 1961. Et af de mest brugte personalhistoriske værker over gejstlig
heden S. V. Wiberg: En almindelig dansk præstehistorie fra 1870 blev
fotografisk genoptrykt i 1959. Wibergs værk er kendt af alle, der søger
oplysninger om sognekaldenes indehavere siden reformationen med udfør
lige personlige data ordnet alfabetisk efter sognekald.
Et af de mest omfattende biografiske hjælpemidler, der er kommet i
denne periode, findes desværre ikke i boghandelen. Det er H. Friis-Petersens
4 binds værk over Dimittender fra danske Skolelærer-Seminarier samt Pri
vatister 1781-1880 fra 1958, der foreligger i duplikeret form bl. a. i Stats
biblioteket i Århus, Landsarkiverne og i Institut for Dansk Skolehistorie.
En nærmere redegørelse for materialet findes i Arkivregistr. 2. Håndskrift
samlingen, udg. af Landsarkivet for Nørrejylland 1969. Lærerne er ordnet
alfabetisk med oplysninger om seminarieuddannelse-år samt personalhistori
ske data og oplysninger om lærergerning. Forfatteren har på forbilledlig
måde for hver enkelt lærer noteret trykte kildehenvisninger. Som indledning
gennemgår Friis-Petersen de enkelte seminariers historie i korte træk og hen
viser også her til trykt litteratur. Fra Kiels seminarium er det kun lykke
des at finde 125 af seminariets i alt 570 dimittender, fordi dimittendproto
kollen er forsvundet. Fra Tønder seminarium har forfatteren efter 1864
kun medtaget elever fra den danske afdeling. Sønderjyske seminarier fra
midten af 1800-tallet som f. eks. Seminariet i Eckernførde fra 1858 og
Segeberg seminarium fra 1839 følges til 1864. For de små seminarier og
præstegårdsseminarier henviser Friis-Petersen bl. a. til sin egen fortegnelse
Dimittender fra de nedlagte små seminarier og præstegårdsseminarier, 1955,
samt hans separate oversigt over enkelte seminariers dimittender, som
også findes opbevaret bl. a. i Statsbiblioteket i Århus. Der er al grund til
at gøre opmærksom på dette værk, som yder skolehistorikeren og lokal
historikeren en meget værdifuld hjælp. En oversigt over biografier og stater
1948-1972 er udg. af Hans H. Worsøe i Personalhist. Tidsskr. 1973. Den
har som tillæg en fortegnelse over skolejubilæumsskrifter 1948-1972.
Af skolehistoriske kilder, der er blevet fremdraget og gennemgået, kan
nævnes Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771 af Erik Hvidtfeldt, der
er udgivet i 4 årgange af Skivebogen fra 1961-1964. Præsteindberetningeme giver både værdifulde og interessante oplysninger om præsters og
degnes materielle kår og skolevæsenets forhold. Sokkelund herreds gejstlig-
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hed 1654. En kilde til Københavns undervisningsvæsens historie er omtalt
af Troels Dahlerup i Historiske Meddelelser om København fra 1961. For
fatteren gennemgår i artiklen hovedskattemandtallene fra 1654, som er en
fremragende kilde til belysning af befolkningens og her specielt skolens for
hold.
Der er i denne periode kommet to fremstillinger om den danske folke
skoles udvikling. H. Kyrre: Vor skole fra 1962 er den mest kendte og
bruges i seminarieundervisningen. Willis Dixon: Education in Denmark, ud
kom i 1958 og er måske på grund af den engelske udgave ikke meget
brugt herhjemme, hvilket er en skam, da bogen er betydeligt mere dybt
gående end Kyrres. Willis Dixon er leder af Pædagogisk Institut ved Londons
Universitet, og bogen er hans doktorafhandling. Den indeholder foruden en
systematisk gennemgang af skolevæsenet fra reformationen til 1958 en fyl
dig fortegnelse over det righoldige kildemateriale. Der er kommet to væsent
lige bøger med skolehistoriske artikler: Dagligliv i Danmark i det nittende
og tyvende århundrede red. af Axel Steensberg bind 1 i 1963 og bind 2
i 1964. De skolehistoriske artikler er skrevet af Georg Hansen og Tage
Kaarsted. Den danske landsbyskole er af Danmarks Lærerforening blevet
hædret med en smuk jubilæumsudgave i 1964 i anledning af 150 året for
skoleanordningeme af 1814.
A f landsbyskolens saga indeholder en række lødige artikler, der strækker
sig fra den idemæssige baggrund for 1814-anordningerne til en beskrivelse
af landsbyskolevæsenets centralisering i de seneste år. Læreruddannelsen,
skolelovgivningen, landsbyskolen og de åndelige rørelser samt læreren i po
litik er nogle af de emner, der bliver behandlet af dygtige medarbejdere.
Bogen er anmeldt i Arbog for Dansk Skolehistorie, 1967.
For at blive ved den danske landsbyskole, så må en bog omtales, der
ikke direkte handler om skolens historie, nemlig Sven Risom: Nordiske LerJords-Huse, der kom i 1959. Risoms bog yder et vigtigt bidrag til bondeog skolebygningernes historie i Danmark.
For den samtidshistorisk interesserede vil jeg nævne en publikation, der
ikke er synderlig kendt - de nordiske skolemøder. Skolemøderne afholdes
hvert fjerde år og følges op af en publikation med samme navn. Det 17.
og 18. nordiske skolemøde er blevet publiceret i 1959 og 1961 og inde
holder historiske og aktuelle artikler om skolevæsenets situation i de enkelte
lande. Den danske folkeskolelærerstands organisations- og lønningsforhold
fra 1870-1908 er blevet undersøgt af A . H. Nellemann i en bog med dette
navn i 1956. Heri behandler forfatteren de forskellige lærerforeningers op
komst, men først og fremmest Danmarks Lærerforenings kamp for at for
bedre lønforholdene for lærerne i perioden. Skoleinspektørernes forening
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har fejret 50 års jubilæum med udsendelsen af en bog Danmarks Skole
inspektørf orening 1907-1957.
Blandt de lokale bidrag til den skolehistoriske litteratur vil jeg nævne
Degn og skole. Glimt fra gamle dages skolevæsen i Sønderborg amt. red.
Bent Miang, Jørgen Slettebo. Fra Als og Sundeved 1962; Alfred Kaae:
Ulfborg sogn og saga II, 1966; Kegnæs 1615-1965, samt Bent Rasmussen:
Skolevæsenet på Samsø. Fra Holbæk Amt 1954, 56, 58, 59 og 60. Den
sidste undersøgelse har fortegnelse over skoleholdere fra ca. 1700. Alle de
skolehistoriske artikler om landsbydegne og landsbyskoler, som næsten er
konstant årlig tilbagevendende stof i de amtshistoriske årbøger, kan selv
følgelig ikke medtages her. De er, som Aage Bonde gjorde opmærksom på
i Fortid og Nutid 1957, meget personalhistorisk præget, men også meget
præget af det lokale materiale om skolens økonomiske forhold gennem
tiderne. Deres værdi ligger mere i den interesse de vækker for den lokale
egns historiske begivenheder end for skolens historiske udvikling. Alligevel
finder man som skolehistoriker i mange af disse artikler værdifulde lokale
eksempler på udviklingslinjer af en mere generel karakter, eksempler som
kan nuancere et billede, der er udformet efter materiale fra en anden egn
af landet eller efter centraladministrationens materiale. Et sådant eksempel
er en artikel i Fra Randers Amt 1962, der behandler gymnastikundervis
ningen - et undervisningsfags begyndervanskeligheder fra ca. 1829/30. An
dre artikler, der kaster lys over retsforhold og moralopfattelse overfor sko
lens folk, kan gemme sig bag titler, der ikke røber, at lærere er involveret
- f. eks. En provsteretssag fra 1863 i Fra Viborg Amt 1958, skrevet af
Tage Kaarsted. Denne retssag belyser på en meget interessant måde fak
torer, der var af betydning for lærerens forhold til sognets beboere. Det
gængse billede af lærernes kår nuanceres ofte af erindringer trykt i amts
historiske årbøger. Da det kan være vanskeligt at se, at erindringerne be
handler skoleforhold, drukner mange af disse artikler desværre i de lange
rækker af årbøger. Eftersøgningsarbejdet er blevet lettet efter 1967, idet
Årbog for Dansk Skolehistorie dette år begyndte en årlig bibliografi, som
også omfatter artikler med skolehistorisk relevans.
Jubilæer er som regel årsag til, at enkelte skoler får deres historie be
skrevet. Viborg Katedralskole har således fejret sin 900-årige beståen med
et særtryk af Fra Viborg Amt, 1960, Viborg katedralskoles historie, skrevet
af Carl E. Jørgensen, som i korte træk skildrer skolens historie. Anmeldt
i Fortid og Nutid, 1960. Fredericia Gymnasiums historie 1, 1656-1701,
er dybtgående behandlet af A. Henningsen i 1965. Bogen er anmeldt af
Bjørn Kornerup i Kirkehistoriske Samlinger 1958. Både her og i en artikel
af Johan Jørgensen i Kirkehistoriske Samlinger 1963 fremdrages supplerende
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kildemateriale om Fredericia gymnasiums historie. Roskilde Katedralskoles
historie gennem tiderne er levende beskrevet af Ada Bruhn Hoffmeyer i bo
gen Artibus Ingenius. Roskilde Katedralskole gennem tiderne, 1965. Bjørn
Kornerup har i Danske Magazin 1954-57 fremdraget en veldokumenteret
udgave af de roskildensiske skolelove fra det 16. århundrede.
Latinskolens historie er generelt behandlet af Carl E. Jørgensen i et
jubilæumsskrift til Gymnasieskolens Lærerforenings 75 års jubilæum i 1965:
Skolemester og hører. Latinskoleliv før 1800. Bogen er anmeldt i Årbog
for Dansk Skolehistorie 1967. Samme forfatter har skrevet artiklen: Den
lærde skole i Danmark fra reformationen til ca. 1640, i Jyske Samlinger
1957.
Danmarks Lærerhøjskole fejrede 100 års jubilæum i 1956. Det gav an
ledning til en jubilæumsbog: Danmarks Lærerhøjskole 1856-1956, redi
geret af skolens rektor Ernst Larsen. Bogen indeholder bl. a. artikler med
indgående behandling af de tidligere forstandere Vilhelm Rasmussen og
G. J. Arvin. Mange seminarier har i perioden fejret 100 eller 50 års ju
bilæum med udsendelsen af jubilæumsskrifter - f. eks. Århus Seminarium
1909-1959, Frøbelhøjskolen 1906-1956, Blaagaard Seminarium 1859-1959,
Gjedved Seminarium 1862-1962, Vordingborg Seminarium 1882-1957,
Statens Seminarium for småbørnslærerinder i Vejle 1893-1963. Flere af
jubilæumsskrifterne har fortegnelse over lærerstab og dimittendlister. Et af
de mere omfattende jubilæumsskrifter er Tønder Seminarie-stat. Fortegnelse
over lærere og dimittender fra Tønder Seminarium 1788-1963. Den er
udarbejdet af Jens Lampe under medvirken af Erik Larsen og Asger Ny
holm og giver et anskueligt billede af grænselandets omtumlede skæbne i det
nævnte tidsrum.
Den forskning, der fik hjemsted i det af Hal Koch oprettede Institut for
Dansk Kirkehistorie ved Københavns Universitet, har vist stor frodighed;
den ene disputats er udkommet efter den anden med emner, der har direkte
relevans for skolehistorien særligt med henblik på den kirkelige vækkelse
og folkehøjskolens baggrund i det 19. årh. Knud Banning disputerede i 1958
på afhandlingen: Degnekristne. En almuerejsning. En studie over den gude
lige vækkelse på Sydsjælland med særlig henblik på skolelærer Rasmus Sø
rensens virke. Banning beskriver og analyserer her Rasmus Sørensens virke
for at forstå tendenserne i en gren af den sjællandske forsamlingsbevægelse.
Disputatsen er anmeldt i Fortid og Nutid 1959. Samme år udgav Banning
bogen En landsbylærer. Skolelærer Rasmus Sørensens ungdom og lærerger
ning 1799-1844. Her giver forfatteren en dybtgående behandling af den
omstridte landsbylærer, der ikke ville nøjes med at lære bønderbørn ABC,
men ville orientere og vække almuen både pædagogisk, kirkeligt og poli-
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tisk. Bogen er væsentlig for at forstå Rasmus Sørensens rolle inden for
vækkelserne, som skildres i forfatterens doktorafhandling. Kaj Thaning dis
puterede i 1963 på afhandlingen Menneske først - Grundtvigs opgør med
sig selv 1-3, og denne afhandling er anmeldt i Kirkehistoriske Samlinger
1963-65. I 1965 kom K. E. Bugges doktorafhandling Skolen for livet. Stu
dier over N. F. S. Grundtvigs pædagogiske tanker. Bugges disputats er et
historisk-pædagogisk værk, der behandler Grundtvigs tankemæssige udvik
ling og afklaring i forhold til pædagogiske tænkere og strømninger i det 19.
århundrede.
Også uden for Kirkehistorisk Institut har forskningen vist stor interesse
for folkehøjskolens historie. Erica Simon disputerede for doktorgraden ved
Sorbonne universitetet i Paris i 1960 med en afhandling om den danske
folkehøjskole. Reveil national et culture populaire en Scandinavie. La genese
de la højskole nordique 1844-1878. Siden Ludvig Schrøder i 1905 skrev
Den nordiske Folkehøjskole er Erica Simons værk den første samlede frem
stilling af de nordiske folkehøjskolers opståen og ældste udvikling. Erica
Simon har ikke blot villet gøre rede for en institutions historie, men har
også villet skildre en ideologis tilblivelse. Disputatsen er anmeldt i Arbog
for Dansk Skolehistorie 1967. En væsentlig kildesamling til studiet af
den danske folkehøjskole: Højskolens ungdomstid i breve 1-2 udkom i
1960. Værket er udgivet af Det danske Sprog og Litteraturselskab ved Roar
Skovmand. Den omfattende brevsamling, der er ført frem til ca. 1870, med
tager breve fra de skoler, der er oprettet før 1864, og som har haft
størst betydning. Højskolen til debat, der er redigeret af Johannes Rosen
dahl, er, som titlen røber det, et debatindlæg, men bogen indeholder bl. a.
artikler af historisk interesse om højskolens funktion i skiftende tider. Jo
hannes Pedersen har i 1961 skrevet en fremstilling: Fra friskolens og bonde
højskolens første tid. Striden på Hindsholm ved Kerteminde i 1850erne,
hvor forfatteren følger Christen Koids kamp mod myndighederne (og om
vendt) for at føre hans skoletanker ud i livet.
Askov højskoles historie er blevet genstand for to lødige fremstillinger
i anledning af skolens 100 års jubilæum i 1965. Hans Lund har udarbejdet
en videnskabelig fremstilling om Askov højskoles første 50 år: Askov Høj
skole 1865-1915. Forfatteren fremfører ikke et nyt syn på højskolens ud
vikling i perioden, men ved sin indgående behandling ridser han de en
kelte personer stærkere op end før, og han giver læseren et betydeligt mere
nuanceret billede af skolens første 50 år, end man har haft tidligere. Bo
gen er anmeldt i Fortid og Nutid 1967 og Arbog for Dansk Skolehistorie
1967. Højskolens sidste 50 år skildres af skolens tidligere forstander J. Th.
Arnfred: Askov Højskole i mands minde. Forfatteren har taget gamle ele-
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ver til hjælp for at skildre livet og arbejdet på højskolen i de sidste årtier.
Væsentlige afsnit er dog skrevet af Arnfred selv, bl. a. om konfrontationen
med den mytologiske højskole, om forholdet til nazismen i mellemkrigstiden
og om skolens stilling under besættelsen. Bogen er anmeldt i Fortid og Nu
tid 1967 og i Årbog for Dansk Skolehistorie 1967. Esbjerg Højskole har
fået et jubilæumsskrift: Esbjerg højskole 1910-1961, redigeret af J. Bomholt, P. Hansen og I. Nørgaard. Til sidst en bog som ikke må glemmes
blandt litteratur om voksenundervisning og oplysning: Helge Nielsen: Folke
bibliotekernes forgængere. Oplysning, Almue- og Borgerbiblioteker fra 1770erne til 1834, der kom i 1960.
Det sønderjyske skolevæsens historie har altid været genstand for stor
interesse på begge sider af grænsen, hvilket har sat sig spor i en omfat
tende skolehistorisk litteratur af meget høj karat. Bjørn Komerups monu
mentale værk om Ribe Katedralskoles historie har inspireret T. O. Achelis
til en publikation i Gottorfer Schriften 5, 1959 - Die Lateinschulen in
Hadersleben und Ripen, hvor han bl. a. giver oplysninger om elevernes her
komst og senere skæbne. Bogen er anmeldt i Fortid og Nutid 1960. Hader
slev Latinskoles historie 1567-1967 er desuden indgående behandlet af
M. Favrholdt i en bog fra 1966. Favrholdts bog indtager en fremtrædende
plads blandt de forholdsvis få lødige sammenfattende værker, der findes om
de danske latinskolers historie. Den er anmeldt i Årbog for Dansk Skole
historie 1967. Dr. Harboe Kardel har i 1962 skrevet en fremstilling om
det tyske seminarium i Haderslev, der blev nedlagt ved genforeningen
i 1920: Geschichte des Haderslebener Seminars von 1884-1920. Asger Ny
holm har undersøgt sprogreskripteme i 1850-erne og deres betydning for
det danske sprogs placering i Tønder: Nationale og religiøse brydninger
i Tønder på sprogreskripternes tid. Bogen er udgivet af Historisk Samfund
for Sønderjylland, nr. 19, 1958. Som bilag til fremstillingen har Asger Ny
holm bl. a. en oversigt over Tønder bys skolevæsen fra 1850-1864. Den
preussiske sprogpolitik i forordningerne af 1879 og 1888 og de modstri
dende opfattelser, som har sat deres præg på udformningen af dem, har
været genstand for en indgående undersøgelse af Oswald Hansen. Hans pub
likation: Preussische Staatsräson und nationaler Gedanke udkom i serien
Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins 42 i 1960. Hans redegørelse
bygger bl. a. på ikke tidligere offentliggjort materiale fra Landsarkivet i
Slesvig. Gamle nordslesvigske skolebøger er genstand for en undersøgelse af
H. Hejselbjerg Paulsen i Sønderjyske Årbøger 1961. Forfatteren, der med
sine studier ønsker at belyse Slesvigs kulturelle autonomi, viser, at skole
bøgerne som kulturdokument giver et lige så stærkt billede af landsdelens
omtumlede skæbne som bøger om politiske forhandlinger og stridigheder.
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I Sønderjyske Årbøger 1964 fortsætter forfatteren sine studier med en arti
kel: Fra tysk fibel til dansk ABC og læsebog i Nordslesvig omkring 1800.
I en erindringsartikel i Sønderjyske Årbøger 1956 bliver sprogforordningen
af 1888 taget op: Landsbydreng og lærer i Nordslesvig i tiden fra 1864
til sprogforordningen af 1888. Læreren er Niels Peter Olsen, og artiklen er
udgivet ved Jens Iversen.
En oversigt over den skolehistoriske litteratur fra 1955-65 ville ikke være
fuldstændig, hvis ikke en kortfattet gennemgang af litteraturen om enkelte
pædagoger blev taget med. Disse festskrifter, bøger eller artikler, som skri
ves for at mindes en anset pædagog, giver værdifulde bidrag til den pæda
gogiske side af den danske skoles historie, som endnu ikke er blevet syste
matisk videnskabeligt behandlet. Et af de væsentligste, der er kommet
i perioden, er Pædagogiske strejftog. Festskrift til Henning Meyer i anled
ning af hans 75 års fødselsdag den 1. marts 1960. Bogen, der er redigeret af
Torben Gregersen, Carl Aage Larsen og Harald Torpe, er kommet i serien
Gyldendals pædagogiske bibliotek (nr. 10). Bogen har 13 bidragydere,
hvis artikler ikke handler om Henning Meyer selv, men fortrinsvis om den
forsøgsundervisning, som var Henning Meyers arbejdsområde.
Lederen af Emdrupborg forsøgsskole Anne Marie Nørvig er blevet min
det gennem bogen Pædagogiske perspektiver belyst gennem Anne Marie
Nørvigs person og samtid, 1963. Bogen, der er redigeret af Gudrun Aspel,
Georg Christensen, Esther Hermansson m. fl., indeholder foruden artikler
en bibliografi.
Sofie R if bjerg er blevet tilegnet et festskrift i Dansk Pædagogisk Tids
skrift i 1955 med artikler om hendes betydning for hjælpeskolen, for eks
perimentalpsykologien, den kliniske psykologi og psykologisk underbygget
pædagogik. Artiklerne er skrevet af bl. a. Holger Rasmussen, Knud GroNielsen, Anne Marie Nørvig.
Georg Christensen blev fejret på sin 80 års fødselsdag i 1957 med artik
ler i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, som han havde redigeret i en årrække.
Artiklerne omtaler hans virksomhed inden for Danmarks socialpædagogiske
forening, Kursus for småbørnspædagoger ligesom hans arbejde med semi
nariernes forsøgsvirksomhed efter 1948. Georg Christensens virksomhed får
man også et indtryk af gennem hans erindringsbog Pædagogisk frikvarter,
der udkom i Gyldendals pædagogiske Bibliotek (nr. 9) i 1958. Bogen inde
holder taler og artikler fra 1924-57. I 1959 kom Johannes Novrups bog
Skole og menneske i en teknisk tidsalder, hvor forfatterens syn på menne
sket som det centrale i opdragelsen kommer frem, og i 1961 kom bogen
Johannes Novrup i tale og skrift med artikler, der omhandler skolen, en
selvbiografisk artikel og en bibliografi. Hjalmar Gammelgaard udgav i 1960
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bogen Taler og artikler og samme år udgav Hans Lund bogen Historiker
i højskolens tjeneste. Taler og artikler. Frode Kristensens erindringsbog i
1956 Fra heden til højskolen omhandler hans virksomhed ved Esbjerg
Arbejderhøjskole og Roskilde Højskole. Niels Sørensen, der var førstelærer
i Thorsager, har fået sine optegnelser: En landsbydegns erindringer udgivet
af Aage Houken i Fra Randers Amt 1964 og 65. Endelig har Anders
Uhrskov i 1960 udgivet En bog om Byskov. Menneske - skolemand tænker, der bl. a. medtager en Byskov-bibliografi.
Inden for pædagogikkens historie er der kommet flere interessante bøger.
K. Grue-Sørensens trebindsværk Opdragelsens historie, Gyldendals pædago
giske Bibliotek nr. 4-6, med et betydeligt mere omfattende indhold end for
matet viser, har et pædagogisk sigte og er blevet brugt i undervisningen
både på seminarierne og på universitetet. Den har lagt vægt på, at opdra
gelsen behandles i relation til den historiske og kulturelle baggrund. I un
dervisningen er opdragelsens historie som regel blevet suppleret med Læsestykker til opdragelsens historie. I udvalg ved Georg Christensen, der er
udkommet i Gyldendals pædagogiske Bibliotek nr. 1 og 2, 1955-56. Bø
gerne er udarbejdet for seminariets undervisning og indeholder uddrag
af udtalelser fra historiens mest kendte og agtede pædagoger. De fleste af
teksterne stammer fra vort eget århundrede med navne som Dewey, Montessorri, Kerschensteiner m. v. Læsestykkerne giver et indtryk af sammen
hængen i den europæiske pædagogiske tænkning, af det græske og kristne
grundlags dominerende rolle og af de forskellige opfattelser i synet på op
dragelsens mål. Dette hjælpemiddel til den europæiske pædagogiks historie har
fået et udmærket dansk supplement i Morten Bredsdorffs Læsestykker til
Den danske folkeskoles historie, Gyldendals pædagogiske Bibliotek nr. 3,
1956. Teksten omfatter både aktstykker (love, anordninger m. v.), egent
lige pædagogiske tekster (om opdragelsens mål og midler) samt kulturhisto
riske glimt af lærernes og skolens stilling i samfundet. Den strækker sig fra
reformationstiden til Bomholts fremlæggelse af midterlinjeforslaget i 1955.
K. Grue-Sørensen har udgivet en samling essays i bogen: Pædagogik mel
lem videnskab og filosofi, Gyldendals pædagogiske Bibliotek nr. 15, 1965.
Bogen indeholder bl. a. en kortfattet gennemgang af den danske folkeskole
gennem 150 år. Forfatteren har desuden i 1961 udgivet en undersøgelse
om Commenius.
Knud Eyvin Bugge har i Kirkehistoriske Studier 11. række nr. 13, 1962,
der er udkommet som en særskilt publikation, behandlet Theologi og pæda
gogik historisk belyst. Bugge behandler her udviklingen fra en teologisk
pædagogik til en filosofisk pædagogik i tiden fra renæssancen til omkring
1800 i den lutherske del af Europa.
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Bertha Wulffs bog fra 1950 Tidehverv og personligheder i opdragelsens
historie er blevet udgivet i 3. udgave i 1963, hvor der er taget hensyn til
skoleordningen af 1958, men hvor indholdet ellers stort set er uforandret fra
1. udgave. Den er skrevet som en lærebog for den pædagogiske uddannelse
på Frøbelhøjskolen med litteraturfortegnelse og spørgsmål til de enkelte ka
pitler.
Ved siden af Grundtvig har ingen pædagogisk personlighed været gen
stand for så indgående en behandling i denne periode som Pestalozzi. Olaf
Carlsens afhandling Pestalozzi og Danmark udkom i 3 bind fra 1955-57.
Olaf Carlsen slår fast, at pædagogik ikke blot er pædagogisk psykologi,
og at pædagogikkens historie er en væsentlig side af det pædagogiske stu
dium.

Lensregnskaberne
A F T H E L M A JE X L E V

Ved Christian 3.s og Frederik 2.s lensreformer tilstræbtes i videst
muligt omfang at gennemføre en lokaladministration baseret på
regnskabslen. Selv om der fortsat bestod såvel pantelen som af
gifts- el. frie len, betød ikke mindst det stadigt voksende antal
ekstraskatter en reel forøgelse af lensmændenes regnskabspligt. Hvis
ikke de store Rentekammerkassationer i det 18. århundrede var
gået så hårdt ud over lensregnskaberne, havde vi formentlig haft
nogenlunde ubrudte rækker af diverse regnskaber fra såvel hoved
len som smålen fra 1570-erne og fremover, nu må vi nøjes med
spredte rester frem til 1610. 1 det følgende bringer arkivar Thelma
Jexlev - under medvirken af arkivar Susanne Krogh Bender, begge
Rigsarkivet, en oversigt over, hvad lensregnskaberne omfatter, og
over det bevarede materiale fra tidsrummet 1560-1660 - både fra del
nuværende Danmark og områder, der tidligere hørte til Danmark eller
i kortere el. længere tid stod under dansk administration. 1 dette
hefte behandles de østensundske len, resten bringes i næste bind af
Fortid og Nutid.

I dette tidsskrifts første bind offentliggjorde arkivar Thomas B. Bang en
artikel om »Lensregnskaberne og deres Benyttelse som historisk Kilde«.
Han slog heri til lyd for, i højere grad end det hidtil var sket, at udnytte
lensregnskabemes rigdom af oplysninger ved siden af tingbøgemes. Mang
foldigheden af poster kunne måske virke afskrækkende på nogle historikere,
derfor gennemgik Bang regnskabernes opbygning og gav eksempler på, hvil
ke fund der kan gøres. Han påpegede især lensregnskabemes betydning som
kilde til kronens forvaltning af det tidligere bispe- og klostergods og til
landbrugshistorie som helhed, men fremhævede desuden enkeltoplysninger
nes værdi for bygningshistorie, personalhistorie, prishistorie, retshistorie og
socialhistorie.
Bang viste ved eksempler, hvorledes både rets- og socialhistorien kan
drage nytte af indtægtsrubrikkerne for sagefald og den endnu mere bro
gede »forbrudt gods og rømningsgods«. For at give kulturhistorikerne blod
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på tanden anførte Bang ordret en fortegnelse over boet efter den fattige
gadehuskone Kirstine Torbens i Hvalsø. Hun blev brændt for trolddom, og
hendes beskedne efterladenskaber var derfor forbrudt til kronen. Boet findes
i Roskildegårds lensregnskab 1556/57.
Om lensregnskabemes bevaringsforhold skriver Bang: »Fra Kristian IV?s
Tid er Rækkerne som oftest saa nogenlunde fuldstændige, men hvad der
haves fra ældre Tider er kun spredte Rester« (s. 145) og giver derefter en
summarisk oversigt over bevarede regnskaber frem til Frederik 2. Efter
denne oversigt fortsætter Bang: »Fra Frederik IPs Tid er Materialet endnu
fuldstændigere (Bang mener i relation til Christian 3.s tid), og det er kun
faa Len, fra hvilke der ikke findes i det mindste ét fuldstændigt Regnskab
(med Jordebog) ført under hans Regering. Og hvad angaar Tiden fra 1588
til 1660 (da Lenene omdannedes til Amter), da er Rækkerne vel ikke
fuldstændige, men gennemgaaende er Hullerne ikke store«.
I de mere end 50 år, der er gået siden Bang opfordrede til at udnytte
lensregnskabeme, er det særlig agrarhistorikere som Hans H. Fusning, Poul
Rasmussen og C. Rise Hansen der har fulgt opfordringen i en række cen
trale arbejder inden for dansk landbohistorie. I nyeste tid er det forsøgt at
anvende lensregnskaberne som en hovedkilde til industrihistorie, idet Ebba
Waaben har skrevet om salpetersyderi og papirfabrikation, Susanne Krogh
Bender om saltudvinding og salthandel samt undertegnede om glasfremstil
ling. For ganske nyligt har Alex Wittendorff i sin disputats »Alvej og Konge
vej« anvendt lensregnskaber som en væsentlig kilde til belysning af et utra
ditionelt emne.
Men det, som Bang først og fremmest ønskede: at gøre en righoldig
kildegruppe tilgængelig for de mange flittige lokalhistorikere, har kun i
beskedent omfang båret frugt. Naturligvis vil en gennembladning af de
lokalhistoriske årbøger nok bringe adskillige artikler for dagens lys, som
bygger på stof fra lensregnskaberne, men der kunne og burde være mange
flere.
Når Bangs opfordring ikke vandt større genklang i det forum, den var
rettet til, kan det muligvis hænge sammen med, at hans ord om beva
ringsgraden af lensregnskabeme var lovlig optimistiske. Adskillige lokalhi
storikere, der optændt af den hellige iver indfandt sig på Rigsarkivets læse
sal, har slukørede måttet vende hjem med uforrettet sag efter at have kon
stateret, at de ønskede årgange eller lokaliteter desværre manglede.
Det havde nok været lidt mere realistisk, hvis Bang i stedet for oversigten
over de ældste lensregnskaber havde bragt en oversigt for tiden 1560-1660.
Det er nemlig sådan, at en af fortidens store kassationssynder gik ud over
lensregnskabeme, så at de i princippet er kasserede frem til 1610. At der
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heldigvis var mange pakker, som af den ene eller anden grund ikke var på
plads og derfor undgik den hårde skæbne, er en anden sag.
Med hensyn til fuldstændigheden efter 1610 er det desværre også så
som så; adskillige len fremviser triste huller i rækken, og ikke alle lensmænd har været lige dygtige og samvittighedsfulde til at føre deres regn
skaber.
Til større statistiske undersøgelser - som i langt højere grad end tid
ligere er blevet mulige takket være EDB-teknikkens fremmarch - vil de
sammenhængende rækker af regnskaber, jordebøger og skattemandtal især
være af betydning. Lenenes rolle for statsøkonomien har gentagne gange i
løbet af de sidste 100 år været diskuteret; debatten har fortrinsvis drejet sig
om, hvorvidt de lensindtægter, der findes i rentemesterregnskaberne, gengi
ver den virkelige indtægt af lenene. Mens nogle forskere har ment, at en
stor del af lensindtægteme slugtes af anvisninger, og deri har set forklarin
gen på, at der ikke indkom mere til rentekammeret, end tilfældet var, har
Jens Engberg1 for nylig med rette peget på, at løsningen snarere må søges i
datidens økonomiske system, der i så høj grad var præget af naturaløkono
mien. Forholdet var det, at de fulde lensindtægter ikke indgik i rentemester
regnskaberne, men kun det evt. pengeoverskud, der fremkom, efter at ud
gifterne i lenene var trukket fra indtægterne. Hverken indtægter, udgifter
eller eventuelle overskud i naturalier omtales i rentemesterregnskaberne.
Skal man have et virkeligt billede af indtægter og udgifter i lenene, nødsages
man til at gå til selve lensregnskaberne.
Til kulturhistoriske undersøgelser, hvadenten det gælder snævert steds
eller tidsafgrænsede eller mere almene emner, kan man ved siden af de fra
1610 ofte forekommende specialregnskaber, bl. a. håndværkerregnskaber,
der enten findes blandt bilagene til hovedregnskabet eller som selvstændige
særligt registrerede regnskabshefter, ikke mindst anbefale de fra perioden
ca. 1550-1610 bevarede lensregnskaber, da der for dette tidsrum knapt
findes tingbøger.
Specielt for bygnings- og kulturhistorikere vil de inventarielister, der fin
des blandt kvittanciarumbilagene, være en vigtig kilde.
At lensregnskaberne kun er fragmentarisk bevarede, afbødes til en vis grad
af de fra årene 1570-99 bevarede ekstrakter, samlet årgangsvis i renteriet
og indbundet i pergamentbind; indtil ca. 1580 er hver årgang øjensynligt
skrevet med samme hånd, hvilket tyder på, at de er udarbejdet i renteriet

1 Jens Engberg: Dansk Finanshistorie i 1640’erne. Skrifter udgivet af Jysk Selskab
for Historie, 28, 1972. Især henvises til s. 16-28 og 152-188.
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på grundlag af de aflagte regnskaber; disse ekstrakter er temmelig summa
riske og karrige med enkeltoplysninger. Fra da af er de enkelte lens ekstrak
ter ført af samme skriver, som har skrevet de bevarede hovedregnskaber,
de må altså være udarbejdet lokalt og er gennemgående noget mere udførlige
end de ældre; de svarer ret nøje til de ekstrakter og forklaringer, som
efter 1600 findes i mange regnskabspakker. Ekstrakterne omfatter så godt
som samtlige regnskabslen i den pågældende periode (og undertiden et
stykke tilbage i 1560-erne, da der i en række tilfælde er aflagt flere års
regnskaber inden for samme år), de er især velegnede til et studium af
kronens økonomi samt til statistiske bearbejdelser. Detailoplysninger fra
fuldstændigt bevarede regnskaber kan igennem ekstrakterne ofte sættes ind
i en større sammenhæng.
For om muligt at give en ny generation lyst til at gå på jagt i lensregnskaberne følger her en oversigt over, hvad der findes for tidsrummet
1560-1660.
Den bygger på, men er samtidig en forenklet gengivelse af Rigsarkivets
seddelregistratur, der udgør to skuffer med godt og vel et par tusinde
sedler (heraf fylder de østensundske len noget over en halv skuffe).
Seddelregistraturen er en detailleret fortegnelse over de enkelte pakkers
indhold, delvis udarbejdet på grundlag af de enkelte lægs påskrifter, men
har bortset fra nogle få krydshenvisninger ikke yderligere oplysninger. Da
hullerne i regnskabsrækkeme i en del tilfælde kan forklares ud fra lens
mandsskifter, lenssammenlægninger m. v., har jeg skønnet det hensigtsmæs
sigt på grundlag af Erslevs to værker: Danmarks Len og Lensmænd i det
sextende Aarhundrede og Danmark-Norges Len og Lensmænd 1596-1660
for hvert len at opregne lensmændenes navne og funktionsår og derpå de
regnskaber, der hører til hver enkelts embedsperiode. (Udnævnelser, udkvitteringer og lensvilkår må man fortsat slå efter hos Erslev). For lensregnskaberne indtil 1559 gælder, at de er opstillet mellem de øvrige mid
delalderlige regnskaber, som er registreret i Reg. 108 A. Lensregnskaberne
derefter er opstillet alfabetisk inden for hver topografisk gruppe, hovedlen
og mindre len mellem hinanden, svarende til seddelregistraturen. For tiden
forberedes en ompakning af samtlige lensregnskaber; den medfører bl. a. en
ændring af pakkeantallet, som derfor ikke er anført i nedenstående oversigt.
I forbindelse med ompakningen vil der blive foretaget visse ændringer i
lenenes rækkefølge, f. eks. vil de len, der lå i det datidige Sverige samt de
norske len, blive opstillet til sidst i rækken. Opdelingen af de enkelte lens
regnskaber i de nedenstående fire grupper vil derimod ikke blive ændret. I
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den følgende oversigt er det skønnet mest praktisk at anvende en række
følge, der svarer til Topografisk Register.2
Regnskaberne er opdelt i 4 rækker:
a) Regnskaber. Disse pakker indeholder foruden hovedregnskab over lenets
indtægter og udgifter ofte både ekstrakter og »kort ekstrakt og forklaring«,
desuden revisionens antegnelser samt i mange tilfælde bilag. I visse len er
nogle årligt tilbagevendende bilag som f. eks. lysregistre og udspisningsregistre udskilt i særlige pakker. I oversigten opføres de specialregnskaber
eller bilag, der findes i regnskabspakkeme udover hovedregnskab m. bilag,
ekstrakt og antegnelser, i den rækkefølge, hvori de forekommer i seddelregistraturen, da det har været et uoverkommeligt arbejde at omordne dem
efter den rækkefølge, hvori disse poster anføres i hovedregnskabet. Opbyg
ningen af selve hovedregnskabet er i grove træk som følger: Først angives
beholdningen af det foregående års regnskab, herefter følger de ordinære,
d. v. s. dels de »visse« indtægter: landgilde af fæstere og husmænd, afgifter
af selvejere, samt de gejstlige indkomster, dels de »uvisse« som indfæstning,
husbondhold, sagefald, forlov m. v.; endelig øvrige indkomster som indkøbte
varer, penge modtaget for solgte varer, forsendelser fra andre slotte, ud
byttet af ladegården o. a. Hele indtægten sammenregnes, og så følger ud
giften, først løn og kost til lensmanden og slottets folk, udgifter til bygning,
penge udgivet til køb af varer, fortegnelser over solgte varer, o. s. v. Udgiften
sammenregnes og fradrages indtægten, og det eventuelle pengeoverskud ind
sendes til rentekammeret, mens overskud i varer bliver liggende som be
holdning. Denne forenklede redegørelse skal dog ikke skjule, at der er en del
vanskeligheder forbundet med benyttelsen af lensregnskabeme. Det kan f.
eks. være svært at afgøre, om naturaliebeholdningeme i virkeligheden blot
har eksisteret på papiret, eller om en post som »varer solgt til bønderne«
dækker over en faktisk pengeafløsning af landgilden. Det af Thomas B.
Bang fremhævede forhold, at samme mængde penge eller varer tit optræder
flere steder i samme regnskab (både på indtægts- og udgiftssiden), tjener

2 Topografisk Register, udgivet af Statens Lokalmuseumstilsyn, revideret udg. 1961.
Rækkefølgen heri anvendes af bl.a. Dansk Folkemuseum, Dansk Folkemindesamling,
Institut for Navneforskning og i Trap Danmark, hvis stednavneformer i 5. udg. har
været normgivende. - Det er dog skønnet rimeligt at begynde østfra med de gamle
Skånelande, derefter følger de svenske len Älvsborg og Kalmar, så Gotland og Øsel,
mens lenene i Bohuslän som gamle norske len følger til allersidst sammen med
Færøerne.
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også til at sløre billedet. - De bevarede antegnelser fremtræder som regel
som løse folioark, hvorpå revisionen har anført sine kritikpunkter på højre
halvdel, og regnskabsføreren har svaret på venstre halvdel, hvorefter decisio
nen er føjet ind imellem. Antegnelserne gælder ofte flere års regnskaber
under eet. I efterfølgende oversigt er de normalt kun anført, hvis der intet
andet er bevaret af det pågældende års regnskab, eller hvis de er anbragt i
kvittanciarumbilagene.
b) Jordebøger. I princippet hørte der til det årlige indtægtsregnskab en
særskilt jordebog over lenets fæstegods, men dels har man i enkelte år
sprunget det store arbejde med at udskrive en ny jordebog over, dels findes
jordebogen, især i Frederik 2.s tid, ofte skrevet ind i samme bind som
regnskabet og har derfor ikke kunnet udskilles. Der findes adskilligt flere
jordebøger, end det fremgår af registraturen, da det ikke altid anføres i
seddelregistraturen, om regnskabet tillige indeholder jordebog. - I jordebøgerne opføres hver enkelt kronefæster med angivelse af den pligtige årlige
landgilde; jordebøgeme er indrettet herredsvis og inden for herrederne sog
nevis. For hvert herred findes en opsummering af landgilden. En af vanske
lighederne ved at benytte disse jordebøger ligger bl. a. i, at landgilden an
føres »således som den ville have været, hvis alle havde betalt alt, hvad
de skulle til rette tid, og hvis ingen havde fået afkortning«3. Der findes
dog ofte særlige afkortningslister.
c) Ekstraskattemandtaller. En af lensmandens hovedopgaver var at ind
kræve de efterhånden årligt tilbagevendende, ofte endda flere gange om
året, penge- og madskatter.4 Når beløbene blev afregnet i renteriet, fulgte
som bilag navnefortegnelse over alle personer, der skulle være med til at
betale skatterne. I et skattemandtal opføres derfor ikke kun kronefæstere
som i jordebøgeme, men alle kategorier af skattepligtige, selvejere, fæstere,
husmænd, inderster, håndværkere, tjenestedrenge o. s. v. Også disse pakker
indeholder en række bilag, fortrinsvis skattebreve og tingsvidner, hvis med
delelser om bøndernes forarmelse på grund af krig, misvækst m. v. skulle
medvirke til at opnå eftergivelse for hele skatten eller dele deraf.
d) Kvittanciarumbilag. For hvert len følger som regel til sidst en enkelt
pakke indeholdende rentemestrenes årlige kvitteringer til lensmanden for de
aflagte regnskaber, evt. lensbreve, en del inventarier og i mange tilfælde sær
lige arkivdesignationer.
3 Engberg, anf.skr. s. 172.
4 En vidtspændende undersøgelse af skatteforholdene fra Christian 3.s til Christian 4.s
tid foretages i disse år af lektor H. Bennike Madsen, der tidligere har publiceret
flere undersøgelser på grundlag af senmiddelalderligt materiale.
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Under de enkelte len er der i noter gjort opmærksom på materiale, der
fortsat findes i »Topografisk Samling på papir«, men må skønnes at stamme
fra lensregnskabeme, idet en af hovedbestanddelene i denne samling, der
i forrige århundrede blev opbygget som parallel til den Voss’eske samling
»Topografisk Samling på pergament«, var lensregnskabsbilag.
Derimod har det kun i begrænset omfang været muligt at henvise til
materiale som lensbreve, kvittanser m. v., der kan findes rundt omkring i de
enkelte lensmænds privatarkiver5.
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MALMØHUS LEN
Lenet blev oprettet 1526 og fik tillagt 3 herreder: Oxie, Ingelstads og
Järrestad herreder, som tidligere hørte til Lindholm len.6 Albert Jepsen Ra
vensberg (1526-32) havde lenet først på afgift, derefter i pant, siden var
det pantsat til Mogens Gyldenstjerne (1532-35). Under grevefejden blev
Malmøhus nedbrudt 1534, og herrederne blev atter lagt under Lindholm,
hvor Mogens Gyldenstjerne fortsatte som lensmand til 1540. Malmøhus gen
opbyggedes 1537-40,7 hvorefter Lindholm len med de tre nævnte herreder
og Bara h. blev lagt under Malmøhus tillige med N'dsbyholm len med Ljunits, Vemmenshögs og Herrestads h. (dette len var inddraget fra Lunds
ærkebisp 1536), samt Falsterbo len med Skytts h.; hertil kom yderligere
Dalby kloster8 og Övid kloster. Malmøhus len var fra nu af fortrinsvis regn
skabslen, og der er bevaret et udgiftsregnskab 1541/42, regnskab med jordebog 1546/47 og et brudstykke 1551. Lensherrer var: Jørgen Urne 1539—
42, Eiler Hardenberg 1542-44, Mogens Gyldenstjerne 7549-54 (sidst
nævnte havde lenene på afgift) og Eiler Hardenberg 1554-65. I denne pe
riode blev lenet forøget med Börringe kloster, medens Övid kloster udskiltes
1563 og Dalby kloster 1564.
Bjørn Kaas 1565-80, 1567-69 desuden Frosta h., 1576 forøget med Lunde
gård (Torna h.) samt stiftet.
Ekstrakter i årgangene 1570 og 1572-80.
a Regnskab med jordebog 1565/66, med jordebog
og ekstrakt 1572/73, ekstrakt 1575/76, regnskab
1579/80.
Axel Vijfert 1580
(død 1580)
Corfitz Viffert 1580-91, fra 1582 uden Börringe kloster. 1584-85 desuden
(død 1591, enken
Heine kirke.
Anne Gyldenstjerne)
Ekstrakter i årgang 1581-92.
6 En udat. (ca. 1500) opgørelse over Lindholm lens rente findes i Top. Saml. på papir,
Oxie h., Svedala s.
7 En udat. optegnelse (1530-erne) om gårde, som skal ødelægges i forbindelse med befæsningen af Malmø findes i Top. Saml., Malmø.
8 Tidligere forlenet til Anders Bille, i hvis arkiv bl.a. findes Dalby klosters inven
tarium, som det blev overleveret ham 1530, og indtægtsregnskab og jordebog 153031. Frit forlenet 1564-84, da Gabriel Sparre fik Dalby kloster, fra 1586 mod afgift.
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a Regnskab 1582/83, regnskab med jordebog og
ekstrakt 1590/91; antegnelser 1589/90.
c Skattemandtal 1582/83.
d Fortegnelse over lensbreve, kvittanser og inventa
rielister for Dalby kloster fra Gabriel Sparres
lensmandtid 1584-1602.

Hak Ulfstand 1591-95
(død 1594, søsteren
Ekstrakter i årgang 1592/93 og 1594-96.
Thale Ulfstand)
a Bygningsregnskab 1592/93, regnskab med jorde
bog og ekstrakt 1593/94.
Predbjørn Gyldenstjerne 1595-97, uden Lundegård (med Torna og Järrestad h.).
Ekstrakter i årgang 1596 og 1597/98.
a Udgiftsregnskab og ekstrakt 1596/97; regnskab
af den uvisse indtægt med bilag 1596/97.
Christian Barnekow 1597-1602, får atter Lundegård (med Torna og Järrestad h.) 1597, men mister Skytts h. 1599.
Ekstrakt i årgang 1598/99.
a Regnskab 1598/99, ekstrakt 1600/01.
d To bygningsbesigtigelser, samt fortegnelse over
lensbreve, kvittanser og inventarielister.
Sivert Grubbe 1602-28, med Dalby klosters len, fra 1605 med Skytts h.,
Börringekloster og Lindholm len, 1605-06 med
Frosta h., fra 1627 uden Järrestad h.
a Regnskab 1605-08 (enkelte bilag 1605/06 og
ekstrakter 1606/07), regnskab med ekstrakt og
bilag 1610-29 (dog uden bilag 1612-15, 1617-21
og uden ekstrakt 1621/22); udspisningsregnskaber for Börringekloster og Lindholm ladegård
1606/07, 1610-15, 1616-21 og 1622-24, tillige
for kongens skibe 1613/14 og for Hagalösa 1614/
15, 1616-21 og 1622-24, uspecificeret udspisningsregnskab 1615/16; salpetersyderens register
på indført jord 1619/20 og 1621/22; regnskab
for sagefald 1620-22; register på indkøbte øksne
1621/22; regnskab for penge til indkvarterede
krigsfolk 1624/25.

580

Thelma J exlev
b Jordebog 1610-21, 1622/23, 1624/25 og 162629; over gods mageskiftet til og fra lenet 1611/12;
register på gods forlenet til Anders Sinclair 1613/
14, på jordegne bønder udtaget til soldater 1615/
16.
c Skattemandtal 1608/09, 1610-14, 1617-19 og
1620-28.
d Lensbreve, kvittanser og inventarielister (med for
tegnelse).

Sivert Urne 1628-32, ikke egentlig lensmand, men embedsmand for den
udvalgte prins Christian, hvem lenet var tillagt i
disse år.
a Regnskab med bilag for indkøb af øksne og korn
1631/32.
c Skattemandtal 1628-32.
d Kvittanser med fortegnelse.
Tage Ottesen Thott 1632-51, på regnskab med genant som før 1628.
(til Eriksholm)
a Regnskab med ekstrakt og bilag 1632-51 (uden
ekstrakter 1644/45 og 1650/51); register på ind
købte øksne 1632/33 og 1634/35; oldengælds
register 1634-36; regnskab (med bilag) for pen
ge oppebåret af kirkerne til de nye kirkebygninger
i København 1639/40; regnskabsektrakt med
bilag over unionspengeskatter af Skåne, Bornholm
og Gotland 1640 og 1641 (i 1641/42); regnskab
for udgiften på ladegårdene 1639-42 (i 1642/
43); regnskab (med bilag) for ladegårdene, som
Tage Thott har i forpagtning, 1646/47 og 164951; arkeliregnskab 1632-43 (i 1642/43) og 1643
-51; register på udleverede våben 1644/45; an
tegnelser til fortifikationsregnskab 1643/44; gar
nisonsregnskab med bilag 1644-46 (i 1645/46);
afregning for indkvartering 1645/46; afkortnings
register 1646/47; register over kirkernes behold
ninger 1648/49 og 1650 (i 1649-51).
b Jordebog 1632/33, 1634/35, 1637-43, 1645/46
og 1648/49.
c Skattemandtal 1632-44 og 1646-51.
d Lensbreve, kvittanser og inventarielister (med for
tegnelse).
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Otte Thott 1651-57
(til Näs, død 1656)

a Regnskab med bilag 1651-57; regnskab for told
1651/52; magasinregnskab med bilag 1653-56
(kun bilag 1654/55); skatteregnskab med bilag
1654/55 og bilag hertil 1655/56.
b Jordebog 1651/52 findes i Rentekammeret, jordebog 1652/53 og 1655/56.
c Skattemandtal 1651-57.

Axel Urup 1657-58

a Regnskab med bilag 1657/58.

LUNDEGÅRD LEN
Lenet omfattede Torna og Jarrestad herreder samt stiftsgodset. Det var
indtil 1559 selvstændigt regnskabslen, men forenedes da med Landskrona
len til 1566. 1566-67 var Hak Ulfstand lensmand, derpå forenedes Lunde
gård atter med Landskrona til 1576 og blev 1576-95 og igen fra 1597
lagt under Malmøhus. De fleste år skal lensregnskaberne således søges i
Landskrona eller Malmøhus len.
Christian Barnekow 1595-97, på afgift, tillige Torna og Jarrestad h. samt
St. Peders kloster.
b Jordebog over St. Peders kl., Torna h. og gods i
Ingelstads h.9

LANDSKRONA LEN
Lenet lå 1548-59 under Helsingborg. Fra 1559 omfattede det 4 herreder:
Rönneberg, Onsjö, Harjagers og Toma; 1566 afgaves Torna h., og 1577
tillagdes Fars h. 1559-66 (og igen 1567-76) var Landskrona og Lundegårds
len forenet under samme lensmand: Lave Urne 1559-60 og Axel Viffert
1560-66.
Jørgen Tidemand 1566-67, på regnskab, uden Toma h.
Jørgen Marsvin 1567-76, sammen med Lundegård.
Ekstrakter i årgang 1571, 1572 og 1574.
a Regnskab med ekstrakt og bilag 1573/74.
b Jordebog for Landskrona og Lundegård len 1574.
9 Jfr. Erslev I s. 3 note 6.
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Axel Gyldenstjerne 1576-88, uden Lundegård. Fra 1577 med Färs h. Først
på afgift, siden frit.
Jørgen Brahe 1588-91, på afgift, derefter frit.
Oluj Rosensparre 1591-1602, på afgift.
Ekstrakter i årgang 1592/93, 1593/94 og 1596/
97-1598/99.
a Regnskab med ekstrakt og bilag 1591/92; regn
skab 1601/02.
b Jordebog 1591/92 og 1601/02.
Lenet var derefter på afgift med den gejstlige jurisdiktion på regnskab.
Christian Barnekow 1602-12
(død 1612)
a Regnskab 1604/05, 1606/07, ekstrakt 1607-10,
regnskab med ekstrakt 1610-12.
b Jordebog 1604/05, 1606/07 og 1611/12.
c Skattemandtal 1602/03, 1610-12.
Tage Ottesen Thott 1612-19
a Regnskab med ekstrakt 1612-18 (de fleste år
med bilag); regnskab 1618/19.
b Jordebog 1615-19, 1618/19 tillige omfattende
gejstligt gods.
c Skattemandtal 1612-15 og 1617-19.
d Lensbreve og inventarium.
Anders Sinclair 1619-21
a
b
c
d

Regnskab med ekstrakt og bilag 1620/21.
Jordebog 1620/21.
Skattemandtal 1620/21.
Lensbrev, kvittanser og inventarielister (med for
tegnelse).

Gabriel Kruse 1621-27
a Regnskab med ekstrakt 1621-27 (div. år med
bilag); regnskab for spindepenge 1623/24; ind
tægt af kirkerne i lenet til Halmstads bygnings
behov 1626/27.
b Jordebog 1622/23.
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c Skattemandtal 1621-27, og uden år for skatten
af kongens og kirkens tiendeparter.
d Lensbrev, kvittanser og inventarielister (med for
tegnelse).

Henrik Huitjeldt 1627-46
a Regnskab med ekstrakt og bilag 1627-31; regn
skab med bilag 1631-44 og 1645/46; bilag til
udfodring 1630/31; register på spindepenge 1634
/35; bygningsregnskab med bilag 1642-44;
fortifikationsregnskab med bilag 1643/44; regn
skab for proviant, ammunition m. v. til officerer
og soldater og til slottets behov (med bilag) 1643/
44; afkortning i jordebogen 1645/46 (med bilag)
og afslag på kongens og kirkens tiender i Lands
krona len 1643-45 (i regnskabet 1645/46).
c Skattemandtal 1627-44.
d Lensbreve, kvittanser og inventarielister (med for
tegnelse).
Knud Ulfeldt 1646-58, først på afgift, siden frit.
(død 1657, enken
a Regnskab med bilag 1646/47; register på afkortEdele Rosenkrantz)
ning (med bilag) 1646-48; stiftets regnskab (de
fleste år med bilag) 1647-58; regnskab for ud
gift til Landskrona fæstning 1655/56; magasin
regnskab 1656-58 (1657/58 med ekstrakt); materialregnskab med bilag 1656-58; ammunitions
regnskab med bilag for Landskrona tøjhus 164858 og for Landskrona blokhus og byens volde
1653-58 (i regnskabet 1657/58); forplejnings
registre på landfolk 1657/58.
b Jordebog 1647-57 over gejstligt gods omfattende
kongens tiender 1648-57; jordebog 1650/51;
jordebog 1651 se Da.Kanc. og Rtk. Jordebog 1661
over »Bornholms vederlag« i TKUA Sverige A II
pk. 45.
c Skattemandtal 1646-58.
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HELSINGBORG LEN

Lenet var indtil 1547 bortforlenet dels som pant dels på afgift, hvorefter
det blev regnskabslen under Peder Bille (1547-48) og Peder Skram (1548—
55), i hvis tid Landskrona len forenedes med Helsingborg for atter under
den følgende lensmand Jakob Brockenhus (1555-63) at udskilles.10 Fra
1559 bestod lenet af 5 herreder: Bjäre, N. og S. Asbo, Luggude og Göinge.
1612-29 var Helsingborg og Herrisvad klosters len under samme lensmand.
Bjørn Kaas 1563-65
Jørgen Marsvin 1565-67
Otte Brahe 1567-71
(død 1571)

Ekstrakter i årgang 1570 og 1571.

Oluf Mouridsen Krognos 1571-73
(død 1573)
Ekstrakt i årgang 1572.
Corfitz Viffert 1573-76
Ekstrakter i bindene 1574 og 1577.
a Regnskab 1574/75.
Hans Skovgaard 1576-80
Ekstrakter i bindene 1577-80.
a Regnskab 1579/80.
Arild Urup 1580-87
Ekstrakter i bindene 1581-1587/88.
a Regnskab 1582/83.
b Jordebog 1583/84.
c Skattemandtal med bilag 1584.
Gerd Rantzau 1587/88, uden Göinge herred.
10 Helsingborg slot inventarium ca. 1519/20 er trykt hos Bååth, Helsingborgs historia
II, 1 s. 462 som bilag E. Fortegnelse over renten til Helsingborg ca. 1520 findes i
Da. Kane. Diverse 1481-1571 nr. 2 e; sst. nr. 32 b. Opgørelse (1520) over kongens
tilgodehavende hos hr. Tyge Krabbe af Helsingborg len, jfr. Bååth II, 1 s. 332. En
udateret jordebog findes i Reg. 108 A i pk. jordebøger fra Skåne, Halland og Ble
king. Den sættes i registraturen til Christian 3.s tid og af Astrid Friis til »yngre end
1526«.

Lensregnskaberne

585

Sten Brahe 1588-92, med Göinge herred.
Ekstrakter i bindene 1589/90-1592/93.
Christoffer Valkendorf 1592-95
Ekstrakter i bindene 1594/95-1595/96.
b Jordebog 1593/94 med regnskab over indtægt og
udgift.
Axel Brahe 1595-1602
Ekstrakter i årgang 1596-1598/99.
a 1596/97 kun antegnelser; regnskab med ekstrakt
1597/98 (med enkelte bilag); udgiftsregnskab og
ekstrakt 1601/02 med bilag; indtægtsregnskab for
stiftsgodset 1601/02.
b Jordebog 1597/98, jordebog med regnskab over
indtægt og udgift 1601/02.
c Skattemandtal 1596 med bilag.
Eske Bille Jørgensen 1602-10
(til Vallen)
a Ekstrakt 1606/07.
c Skattemandtal 1606.
d Lensbrev, kvittanser, inventarier (med fortegnel
se).
Anders Bille 1610-29, fra 1616 uden Göinge h. I tiden 1612-34 var han
(til Råbelöv
tillige lensmand på Herrisvad kloster,
og Rosendal)
a Ekstrakt 1610/11; regnskab 1611-29 med bilag
1614-17, 1618/19 og 1625-29 og ekstrakt 161115, 1616-19 samt 1620-29. Regnskab tillige for
Herrisvad kloster 1612-29. Regnskab for uvis
indtægt af en del af herrederne 1610-29; olden
gældsregister 1611/12, 1613/14, 1615/16 og 1625
/26; fortegnelse over hjælpesvin 1623; regnskab
over arbejdspenge 1615/16; register over ægt og
arbejdspenge af bønderne 1626-28. Regnskab
over brænde sendt til København slot 1626/27.
b Jordebog 1610-29 over Helsingborg len, 1613—
29 tillige over Herris vad klosters len; forandringer
i jordebog 1623/24.
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c Skattemandtal 1610, 1611, 1613-14, 1617-19 og
1621-29 (mange år med bilag); fortegnelse over
konge- og kirketiender, som giver 2 speciedaler,
1625 og 1626.
d Lensbrev, kvittanser og inventarier (med forteg
nelse).

Christen Thomesen Sehested 1629
Christoffer Ulfeldt 1629-49
(til Svenstrup)
a Regnskab med bilag (og for de fleste år ekstrak
ter) for Helsingborg len 1629-44 og 1645-49.
Regnskab for uvis indtægt af en del af herrederne
1629-36, 1637-44 og 1645^18; oldengælds
registre 1630/31, 1635/36 og 1647; spindepengeregistre 1629, 1630, 1632 og 1646. Fortegnelse
over hvad der er leveret af jordebogen på Hel
singborg slot 1629/30. Regnskab over havne- og
markedstold med bilag 1630/31; indtægter (told)
af Engelholm marked 1631-33; regnskab for
vindfælder m. m. (med bilag) 1630/31; regnskab
over bådsmandsskat 1637-39 og 1641-44 og over
kontributionspenge 1647; register over fortæring
på rejser for kongen 1638/39. Regnskab over
overskibede staldøksne 1640/41; bilag til regnskab
for vrag m. m. 1641/42; regnskab for penge til
færgemænd for overførsel af bolte samt til arbej
dere ved Helsingborg skibbro 1641/42. Restance
lister 1643/44; afkortningslister 1645-47; forteg
nelse over afslag 1646/47; forklaring på kirkernes
beholdning 1649.
b Jordebog over Helsingborg len 1629-33, 163639 og 1645/46 (med bilag 1629-32).
c Skattemandtal 1629-43 og 1646-49 (med bi
lag).
d Lensbrev, kvittans og inventarieliste med forteg
nelse fra Christen Thomesen Sehesteds tid; lens
breve, kvittanser (med fortegnelse) fra Christoffer
Ulfeldts tid.
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Bjørn Ulfeldt 1649-50
a Regnskab med bilag og regnskab for uvist 1649/
50; regnskab og forklaring på gods udlagt for
kronens gæld 1649/50 (med nogle afregninger).
c Skattemandtal 1649/50 (med bilag),
d Lensbrev, kvittanser og inventarieliste (med for
tegnelse).
Ove Gjedde 1650-58
(til Tommerup)

a Regnskab med bilag 1650-55 og 1656/57; regn
skab for uvist 1650-55; spindepengeregnskab
1650-55; mandtal på hjælpesvin 1650/51 og
1653/54; lister over indbrændte svin på kongens
skove i S. Asbo og Bjäre hrdr. 1650/51; regnskab
over stedsmål i S. Asbo h. 1650/51. Regnskab
over omslagsforvalterens modtagelse af Vs af Ove
Gjeddes genant 1650/51 og 1652 (med bilag).
Regnskab over graverskatten 1653; regnskab på
rug og byg (med bilag) 1656/57. 1655/56 og
1657/58 kun antegnelser bevaret.11
c Skattemandtal 1650-57 (med en del bilag),
d Lensbrev og kvittanser (med fortegnelse).

BÖRRINGE KLOSTERS (og LINDHOLM) LEN
Klostret bortforlenedes af kong Hans til Søren Norby, der efterfulgtes af
magister Hans Mikkelsen 1518-23. Axel Brahe havde klostret 1523-51,
først som pant, men fra 1524 frit. Knud Gjedde fik det frit 1551, men
havde det kun et par år, indtil klostret blev lagt under Malmøhus, ligesom
det indtil 1540 selvstændige Lindholm var blevet det.12
Gørvel Fadersdatter Sparre 1582-1605, frit på livstid, fra 1601 med Lind(død 1605)
holm birk og strøgods i Bara h. (hidtil under
Malmøhus).13
a Ekstrakt og regnskab af Borringe klosters len
1603/04; restanceliste 1603.
11 1654 15/6 Vurdering af gårde og huse, nedrevet ved fortifikationen. Top. Saml.,
Helsingborg.
12 Jfr. også Malmøhus len.
13 Blandt de private godsregnskaber, der er opstillet efter lensregnskaberne, findes en
pakke regnskaber vedr. fru Gørvel Fadersdatter Sparres gods og len i Norge, Dan
mark og Sverige 1563, 1601-06.
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b Jordebog over Börringe klosters len 1603.
1605-51 under Malmøhus len. Herefter blev klostret sammen med Lind
holm len udskilt som en selvstændig forlening.
Tage Ottesen Thott 1651-58, frit, gejstlig jurisdiktion på regnskab.
a Regnskab med bilag 1651-58.
b Udat. jordebog over Börringe klosters og Lind
holm len; jordebog 1651 i Da.Kanc.
c Skattemandtal 1651-57.
DALBY KLOSTERS LEN
Ekstrakter 1593-98 findes i årgang 1597/98. Se i øvrigt Malmøhus len.
ST. PEDERS KLOSTER i Lund (og ÖVID KLOSTER)
Övid kloster var 1535-40 selvstændigt bortforlenet, men lagdes derpå under
Malmøhus, hvorfra det atter udskiltes 1563 og pantsattes til Ingeborg Bille
(1563-65), Else Ulfstand (1565-69) og Laurits Skram (1569-75). Det
indløstes 1575 og forlenedes som frit len til Christoffer von Dohna, derpå
på afgift, fra 1586 dog frit, til Jørgen Urne (1584-94), der afløstes af
Tage Krabbe, som 1597 tillige fik St. Peders klosters len. Fra den periode,
Övid kloster var et selvstændigt len, findes ingen regnskaber.
St. Peders kloster var efter reformationen forlenet til Jørgen Urne og derefter
til den tidligere ærkebisp Aage Sparre, først frit, derpå i pant. Han afløstes
1547 di Eske Bille “
Eskild Oxe 1552-63, frit.
a Udspisningsregnskab ca. 1560.
Jørgen Brahe 1563-92, i pant, senere frit.
(død 1565, enken
a Udspisningsregnskab 1579/80.
Inger Oxe)
Hak Ulfstand 1592-95, på afgift.
1595-97 var St. Peders kloster forenet med Lundegård.
Tage Krabbe 1597-1613, fra 1594 lensmand på Övid, 1597 kommer St.
Peders kloster til.15
14 Inventarium på St. Peders kloster afgivet af Eske Billes arvinger 1551 og en. opgø
relse af landgildeindtægter 1564 27/12 findes i Top. Saml., Lund.
15 övid klosters jordebog ca. 1600 findes i Top. Saml., Färs h.
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Sten Madsen Laxmand 1613-15
a Regnskab for St. Peders og Övid kloster 1613-15
(1613/14 med ekstrakt),
d Inventarieliste for St. Peders og Övid kloster.
1614 13/9 bortmageskiftes Övid kloster, mens St. Peders kloster fortsætter
som selvstændigt len.
Beate Huitfeldt 1615-27
(Knud Ulfeldts enke) a Regnskab (de fleste år med bilag) 1615-17,
1618/19, 1622-24, 1625-27; regnskab for den
uvisse indkomst 1625/26.
d Forleningsbreve, kvittanser og inventarielister (m.
fortegnelse).
Falk Lykke 1627-50
(til Bollerup,
død 1650,
enken Kirstine
Rantzau)

a Regnskab (de fleste år med bilag) 1627-44,
1645-50; afkortningsregister (med bilag) 164648.

1650 udlægges godset til afbetaling af rigets gæld.
To udaterede jordebøger, fra tiden ca. 1600-1650, kan høre enten til
Tage Krabbes, Sten Madsen Laxmands, Beate Huitfeldts eller Falk Lykkes
tid.
FROSTA HERRED og HELNE KIRKE (ALLEHELGENS KLOSTER)
Før reformationen udgjorde krongodset i Frosta h. et selvstændigt len, så
dan som det iøvrigt var almindeligt i de skånske provinser. I Christian 2.s
tid var Frosta h. pantsat til Aage Axelsen Thott, død 1520; derefter til
Jens Torbensen Rosensparre, der måtte indløse det og derpå blev fri for
afgift.16 Han døde 1530, og samme år fik Axel Brahe ret til at indløse
lenet fra enken Birgitte Bille og beholde det uafløst for sig og sønnen Lave
først i 10 år, senere i 15 år mod sædvanlig afgift. Ved faderens død 1551
indløste Lave Brahe lenet fra medarvingerne og beholdt det mod afgift til
sin død 1567.
I årene 1567-69 var Frosta h. lagt under Malmøhus.
16 En udat. jordebog for Frosta h. findes i Reg. 108 A, pk. jordebøger fra Skåne,
Halland og Blekinge. Den findes sammen med Halmstad h. og må derfor være fra
1520-erne, da Jens Torbensen (Rosensparre) var forlenet med begge herreder.
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Otte Brahe 1569-75 som pant, indløst til kronen 1575.
(død 1571,
enke Beate Bille)
Sten Brahe 1575-82, mod afgift.
I 1535 fik den tidligere official hos ærkebiskoppen Jep Tordsen Falk følge
brev til Allehelgens kloster ved Lund, men klostret blev dog straks efter
tilbagegivet abbeden, som beholdt det til 1558, da Mogens Gyldenstjerne
fik det overladt som frit len, i 1563 ændret til pantelen.
Bjørn Kaas 1567-70, som pant.
Gørvel Fadersdatter Sparre 1570-72, som pant, indløst til kronen 1572.
1572 blev lenet skødet til Christoffer v. Dohna, godset skulle falde tilbage
til kronen, hvis han døde uden livsarvinger. Gørvel Fadersdatter beholdt
det tiloversblevne gods.
Lenet faldt tilbage til kronen ved v. Dohnas død 1584 og blev lagt til
Malmøhus 1584-85.
Thale Ulfstand 1585-1606, på livstid mod afgift.
(enke efter
Povl Laxmand)
Gørvel Fadersdatter Sparre 1582-1605
(Lave Brahes enke,
død 1605)
Udover den beskedne rest af Allehelgens klosters gods fik G. F. 1582 Frosta
h. og Börringe kloster frit på livstid til gengæld for, at hun havde skødet
sit arvegods i det nordenfjeldske Norge til kronen. Fra 1600 havde hun
også den gejstlige jurisdiktion frit, så derfor er de to bevarede årsregn
skaber for Frosta h. og Heine kirke 1601-03 nærmest at betragte som pri
vate regnskaber. De findes blandt »Diverse Godsregnskaber - 1660« i pak
ken: Regnskaber for Gørvel Fadersdatter Sparres gods og len i Norge,
Danmark og Sverige.
Ved Gørvel Fadersdatters død blev Frosta h. og ligeledes Heine kirke lagt
under Malmøhus.
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Sten Maltesen Sehested 1606—12, begge len frit, dog gejstlig jurisdiktion på
(død 1611, enke
regnskab, var fra 1607 marsk og afgav 1608 igen
Anne Brahe)
Heine kirke.
b Udateret jordebog over Frosta h., Heine kirke og
Hørby, i registraturen sat til ca. 1606. Den stam
mer utvivlsomt fra den korte periode, da Hørby i
Frosta h. hørte til Malmøhus 1597-1607.
c Skattemandtal 1606/07 og 1610-12.
d Sten Maltesens kvittanser for Frosta h. findes sam
men med Vestervig klosters.
Jakob Beck 1608-12 (Heine Kirke) og 1612-13 (Frosta h.), Heine kirke
(til Beidringe)
som frit len og Frosta h. på afgift,
c Skattemandtal 1612/13.
Henrik Huitjeldt 1613-18 (Frosta h.), på afgift.
(til Lillø)
a Regnskab for det gejstlige gods i Frosta h. 1613—
18 og Hørby len 1613/14; 1613-17 indeholder
regnskabet jordebog; afkortningsregister for bøn
der, der holder soldater, 1615-17.
c Skattemandtal 1614/15 og 1617/18.
d Forleningsbrev og kvittanser med fortegnelse.
Christoffer VIfeldt 1612-18 (Heine kirke) og 1618-19 (Frosta h.), på
afgift.
(til Svenstorp)
a Regnskab 1613-18, visse år med bilag og enkelte
år med ekstrakt. Regnskab 1618/19 med regn
skab for det gejstlige gods og afkortningsregister
for bønder, der holder soldater.
c Skattemandtal 1618/19.
d Forleningsbrev og kvittanser med fortegnelse (kun
for Heine kirke).
Laxmand Gyldenstjerne 1619-25 og 1618-25, begge len på afgift.
(til Bjärsjögård,
a Regnskab for Heine kirke 1618/19 og omfattende
landsdommer)
begge len 1619-25 (enkelte bilag).
c Skattemandtal 1620-25.
d Forleningsbreve, kvittanser og register på kirkernes
formue (med fortegnelse).
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Henrik Gyldenstjerne 1625-30, begge len mod afgift.
(til Svaneholm,
a Regnskab med bilag 1625-30.
landsdommer)
b Jordebog 1625/26.
c Skattemandtal 1625-30.
d Forleningsbreve, kvittanser og register på kirker
nes formue (med fortegnelse).
Erik Krabbe 1630-33, begge len mod afgift.
(landsdommer)
a Regnskab med bilag 1630-33.
b Jordebog 1630/31.
c Skattemandtal 1630-33.
d Forleningsbreve, kvittanser og register på kirker
nes formue (med fortegnelse).
Henrik Ramel 1633-36, begge len mod afgift.
(til Bäckaskog,
a Regnskab 1633-36; register på gejstlig indkomst
landsdommer)
i Frosta h. 1633/34.
c Skattemandtal 1633-36.
d Forleningsbreve, kvittanser og register på kirker
nes formue samt antegnelser, med fortegnelse.
Gunde Rosenkrantz 1636-48, begge len mod afgift.
(landsdommer)
a Regnskab med bilag 1636-44 og 1645-48; af
kortningsregistre på øde og forarmet gods 164548; spindepenge 1646/47; indtægt af bøndergårde
henlagt til underhold for officerer 1647/48.
b Jordebog på stiftsgods i Frosta h. 1643/44; jorde
bog på øde og forarmet gods i Frosta h. og Heine
kirke len 1645/46 med kommissærernes afslag.
c Skattemandtal 1636-44 og 1646-48 samt re
gister på afkortninger 1641-47.
d Forleningsbreve, kvittanser og register på kirker
nes formue, med fortegnelse.
Keld Krag 1648-58, begge len mod afgift.
(til Trudsholm,
a Regnskab med bilag 1648-51 og 1653-58, regnlandsdommer)
skab 1651-53; afkortningsregistre 1648-58; byg
ningsregnskab for Heine kirke (med bilag) 1648/
49; indtægt af kirkerne i lenet til Regenskirkens
bygning 1648/49 og 1650/51 (sidstnævnte år og-
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så til Sorø kirkes og akademis bygning), til Sim
rishamns kirkes bygning 1652/53; afregning med
Keld Krag 1652/53 for Vs af indtægten af Frosta
h., Heine kirke og Lyse kloster i Norge, som han
i 1650, 1651 og 1652 har betalt til afdrag på
rigets gæld. Regnskab for officersgårdenes land
gilde 1648-54 (i 1653/54); oldengældregister
1653/54.
b Jordebog over det gejstlige gods i Frosta h. 1648/
49; jordebog for Frosta h. og Heine kirke len
1649/50.
c Skattemandtal 1648-58.
d Forleningsbreve og kvittanser med fortegnelse samt
antegnelser.

BOSJÖ KLOSTERS LEN
Dette nonnekloster forlenedes straks ved reformationen til den tidligere of
ficial Jep Falk,11 der efterfulgtes af tidligere electus magister Torben Bille
1537-53, som havde klostret frit på livstid. Derefter havde Hans Barnekow
det frit 1553-59.
Sten Rosensparre 1559-60, 1560-, frit. 1560 bortmageskiftes klostret med
(død 1565, enken
en del af godset, resten beholder Sten Rosensparre
Mette Rosenkrantz)
først på afgift, fra 1563 frit, og derefter i pant.
b Jordebog 1559.
AHUS LEN
Lenet tilhørte oprindeligt ærkebispesædet, en jordebog fra 1532 er bevaret;
det inddroges under kronen 1536 og kom først på regnskab, derefter på
afgift eller var pantsat. 1597 forenedes Ahus len med Villands herred.
Hartvig Bille 1560-68, først på afgift, fra 1567 i pant.
Arild Urup 1568-90, får ret til at indløse det, 1572 på afgift for livstid.
(død 1587, enken
Thale Thott)
17 Jep Falk kaldes hos Erslev Jep Tordsen Falk, men ifølge DAÅ. hed hans far Jens;
mon sammenblandet med Jep Tordsen Sparre?
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Henrik Ramel 1590-1610, frit, fra 1597 tillige Villands h., frit, dog gejstlig
jurisdiktion på regnskab.
d Lensbreve, kvittanser med fortegnelse.
Mogens Ulfeldt 1610-12
(tilSelsø)
b Jordebogca. 1611.
c Skattemandtal 1610/11.
Jens Sparre 1612-18, fra 1615 med Gärds h. og fra 1616 tillige Göinge h.
a Ekstrakt og regnskab med bilag for Åhus len,
Villands h. og Hammer len 1614/15, for Åhus
len, Villands h., Hammer len18 og Gärds h. 1615—
17; afkortnings registre 1613-15 (1614/15 med
bilag).
b Jordebog over jordegne bønder, der holder sol
dater, ca. 1612; over gejstligt gods 1614/15 og
1616/17; jordebog over Hammer len 1615/16;
jordebog over bønder henlagt fra Malmøhus og
Lundegårds len til Hammer len 1615/16 og bøn
der lagt fra Åhus til Gladsax len 1615/16; jorde
bog over Åhus len, Villands h., Hammer len, Gärds
h. og Göinge h. 1616/17 samt over bønder i Gärds
h. der svarer til Hammer gård 1616/17; jordebog
over Hvitaby og Nosaby len m. m. 1616/17 samt
over bønder i Göinge h., der holder soldater.
c Skattemandtal 1612-15.
1618 blev lenet lagt under Kristianstad len.

KRISTIANSTAD LEN
Efter Kalmarkrigen lod Christian 4. 1614 opbygge en købstad på en ø
i Helgeåen. Den nye by, der fik navn efter kongen, blev straks admini
strationscentrum i stedet for Åhus slot. Lenet kom til at omfatte Villands
og Göinge herreder samt fra 1615 også Gärds h. med Hammergård, som kro
nen havde erhvervet 1614 i mageskifte for Övid kloster. Fra 1620 blev le
net yderligere forøget med Albo h.
18 Hammergård erhvervede kronen 1614 13/9 af Otte Lindenov i mageskifte for Övid
kloster, Erslev II s. 52.
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Regnskaberne starter med en pk. bygningsregnskaber med bilag omfattende
årene 1614-17.
Jens Sparre 1617-18, der i forvejen var lensmand på Åhus m. v.
(til Sparresholm)
a Ekstrakt og regnskab med bilag 1617/18; regn
skab over uvisse indtægter af Göinge h.; arbejdspenge for broarbejde ved den søndre port; byg
ningsregnskab med bilag 1617/18. - Antegnel
serne findes under Villands h.
c Skattemandtal på pengeskatten 1617/18.
d Fortegnelse på kvittanser, forleningsbreve og in
ventarielister for Åhus len, Villands h., Hammer
len og Göinge h.
Otte Marsvin 1618-27
(til Dybäck)
a Ekstrakt af regnskab med bilag 1618/19; regn
skab 1619-27 (de fleste år med bilag) og ek
strakter 1620-22 og 1623/24; bygningsregnskab
1618-27 (de fleste år med bilag); regnskab for
den uvisse indtægt af Göinge og Gärds h. samt
Åhus og Villands h. 1619-22, for Albo h. 162123 og for alle herreder 1623-27 (med enk. bilag);
oldengældsregistre for Åhus len med Villands h.,
for Gärds og Göinge h. 1619/20, tillige for Albo
h. 1621/22, 1623/24 og kun for Gärds og Göinge
h. 1625/26; garnisonsregnskab juli 1624-maj
1626 (med enk. bilag).
b Jordebog 1618-20, 1621-24 og 1626/27 - for
soldaterhold 1618/19 (med 1617/18).
c Skattemandtal 1618/19 og 1621-27.
Jørgen Urne 1627-32
(til Alslev)

a Regnskab med bilag 1627-32.19 uvisse indtægter af
Göinge, Villands og Albo h. 1627-29 og 1631/32,

19 Her må der hos Erslev II være en regulær fejl. Jørgen Urnes slutår anføres som
1629, og i registret nævnes J.U. som død 1631. Det drejer sig her om rigsmarsk
Jørgen Urne, hvis dødsår er 1642 og som ifølge lensregnskaberne og Kancelliets
Brevbøger ikke fik nogen ændring i sit lensforhold 1629. Han opholdt sig fortsat
i lenet til begyndelsen af 1632 og beholdt det til den store rokade 1. maj 1632, da
han i stedet fik Vestervig kloster, Kanc.Brevb. 1632 10/2 og 2/3.
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tillige af Gärds h. 1628-31; oldengældregistre kun
for Villands og Göinge h. 1629/30, for alle herre
der 1630/31; bygningsregnskab med bilag 162732; garnisonsregnskab 1626-32.
b Jordebog 1629/30 og 1631/32.
c Skattemandtal 1627-32.

Malte Juul 1632-39 og igen 1644-49
(til Gjessinggård
a Regnskab med bilag 1632-39; uvis indtægt af de
og Maltesholm
4 herreder 1632-39 (nogle år med bilag); olden
død 1648, enken
gældregistre 1632/33, 1634-36, 1637/38 og kun
Anne Ramel)
for Göinge h. 1638/39; garnisonsregnskab 1632/
33 og 1637-39; bygningsregnskab med bilag
1634(32)-39; spindepengeregnskab 1632-37 (i
1636/37. Regnskab med bilag 1644-49; uvis ind
tægt af herrederne 1644-46 og 1647-49; olden
gældregistre 1644/45; proviantskriverregnskab og
gamisonsregnskab 1644-46 (med bilag); artille
riregnskab 1646/47 og arkeliregnskab 1647/49;
afkortningsregistre på forarmede bønder og præ
ster 1645-47; bygningsregnskab 1647-49.
b Jordebog 1645/46.
c Skattemandtal 1632-39 og 1644-49.
d Forleningsbreve og kvittanser (med fortegnelse).
Joachim Beck 1639-42
(til Gladsax)
a Regnskab med bilag 1639-42; uvis indtægt af de
4 herreder 1639-42 (Gärds h. mangler 1639/40
og Albo h. mangler 1641/42) og for Hörröd len
1639/40; oldengældregistre 1639/40 (inclusive
Hörröd len) og 1641/42; bygningsregnskab med
bilag 1639-42; garnisonsregnskab 1639-42; arbejdspenge af adelens bønder i lenet (for arbejde
på fæstningen) 1640-42.
c Skattemandtal 1639-42.
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Ebbe Ulfeldt 1642-44
(til Ovesholm)
a Regnskab med bilag 1642-44; bygningsregnskab
1642-44; arbejdspenge 1642/43; garnisonsregn
skab (med rulle) 1642-44; uvis indtægt af her
rederne 1643/44.
c Skattemandtal 1642-44.
d Forleningsbrev og kvittanser (med fortegnelse).

Henrik Lindenov 1649-58
(til Övid kloster)
a Regnskab med bilag 1649-58; uvisse indtægter
af herrederne 1649-57; oldengældregister 1650/
51; regnskab for adelens kontribution 1656/57;
antegnelser til regnskab for rostjeneste af det for
kronens gæld udlagte gods 1650-57 (i 1656/57);
garnisonsregnskab 1657/58; bygningsregnskab
1649-58 (med bilag og antegnelser i 1657/58);
Henrik Lindenovs hvervningsregnskab 1657.
b Jordebog 1649-51.
c Skattemandtal 1649-57.
GÄRDS HERRED
Herredet var fra begyndelsen af 16. årh. frit overladt til Joakim Trolle
(død 1546), fra 1531 som pantelen, og året efter blev det bestemt, at søn
nen Børge Trolle skulle have lenet uafløst i 10 år efter faderens død.
Børge Trolle 1547-71, må indløse lenet fra sine medarvinger, hvorefter
(død 1571)
pantesummen forhøjes.
Augustinus Urne 1571-73
(død 1573)
Arild Huitjeldt 1573-1610, først som pant, fra 1580 frit på livstid mod ef(død 1609)
tergivelse af pantesummen; fra 1583 den gejstlige
jurisdiktion på regnskab.
d Forleningsbrev og kvittanser (med fortegnelse).
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Beate Huitjeldt 1610-15, frit; gejstlig jurisdiktion på regnskab.20
(enke efter
a Regnskab med bilag 1614/15.
Knud Ulfeldt,
b Jordebog 1614/15.
dronningens
c Skattemandtal 1610/11 og 1613/14.
hofmesterinde)
d Kvittanser (med fortegnelse).
1615 blev lenet sammen med andet krongods lagt under Allö, dvs. Kri
stianstad.
HÖRRÖD LEN og SANDBY LEN
Dette lille skånske len omfattende gods i Gärds h. var i visse perioder selv
stændigt bortforlenet, ofte som fri forlening. Torben Bille 1537-41 havde
det frit sammen med Bosjökloster. Peder Brahe 1541-52 havde ialt fald
hele den uvisse indtægt. Laurids Andersen havde det 1552-64 mod en af
gift på 3 tdr. smør og oldengæld, men havde samtidigt Sandby len i Göinge
h. frit. Begge smålen blev 1567 skænket til Reinhard Fuchs v. Bommelberg,
men skulle falde tilbage til kronen, hvis han døde uden livsarvinger, hvilket
skete.
Peder Mund fik 1599 løfte på de to len, mens hustruen 1603 fik løfte på
(død 1607, og
Sandby på livstid. 1608-15 havde hun Hörröd på
hustru Vibeke Gris)
regnskab, derefter mod afgift til 1640.
a Regnskab med ekstrakt 1608-15 og med jorde
bog 1608-16 (dog uden jordebog 1609/10 og
1613/14); oldenregister 1609; 1617-22 findes
kun antegnelser; regnskab med bilag 1623-38
samt ekstrakt 1630-33.
1615 var de to len blevet lovet til Christian Sinclair til Sinclairsholm. Han
overtog dem 1639/40 frit i 2 år, som blev forlænget med endnu et år, og
betalte derefter afgift. Fra 1648 og frem til slutningen af 1650-erne havde
først Henrik Lindenov, derpå Laurids Galtung og endelig Ebbe Gylden
stjerne lenene mod visse afgifter.
JARRESTAD HERRED
Dette herred var i det 16. århundrede skiftevis lagt under Lundegård, Lind
holm og Malmøhus, men var fra 1627 selvstændigt bortforlenet.21
20 1610 12/1 bortforlener Beate Huitfeldt gods til sin søn Christoffer Ulfeldt, Top.
Saml., Gärds h.
21 Järrestad herreds jordebogs indkomst (17. årh.) findes i Top. Saml. Järrestad h.
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Jørgen Hondorj 1627-40, frit, gejstlig jurisdiktion dog på regnskab, får
1629 Borrebygård (tidligere under Malmøhus) til
residens.
c Nogle antegnelser til skattemandtallet 1629 er be
varet.
Joachim Grabow 1640-54, frit, gejstlig jurisdiktion på regnskab; fra 1647
for egen og hustrus livstid mod afkald på pension.
GLADSAX LEN
Dette gamle adelsgods var kommet til kronen under dronning Margrete
med det formål at oprette et nonnekloster, som imidlertid blev anlagt på
Gaunø, og godset blev derfor bortforlenet som andet krongods.
Ved begyndelsen af det 16. århundrede havde Knud Bille det som afgifts
len, i 1531 ændret til pantelen med ret for Bjørn Ulfstand til at indløse
det ved Knud Billes død og beholde det i 6 år. Knud Bille døde 1555,
men afgav lenet allerede 1543 til Herluf Trolle, der kun beholdt det et
enkelt år, hvorefter Otte Brahe havde lenet 1544-55, først frit, fra 1546
som pant. Han afløstes af Bjørn Saxtrup 1555-58, hvorefter det omdannedes
til regnskabslen. Til lenet hørte krongodset i Albo h. bortset fra en kort
periode i 1530-erne, da dette var lagt under Dalby kloster.
Erik Urup 1558-65
(død 1564, enken
Regitze Grubbe)
Hans Spiegel 1564-1600, dels som pant, dels frit og endelig på afgift 1593;
gejstlig jurisdiktion på regnskab fra 1582.
Anders Sinclair 1600-20, frit (embedslen, som dronningens kammerjunker).
1616 blev nogle gårde i Järrestad h. lagt til lenet
som kompensation for gårde udlagt til soldater
hold.
c Skattemandtal 1610-14.
d Forleningsbreve og kvittanser (med fortegnelse).
Gabriel Kruse 1620-21
a Regnskab med bilag 1620/21.
b Jordebog 1620/21. En udateret jordebog skønnes
at være yngre end 1660 og er i 1969 overflyttet til
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Regnskabsarkivalier for midlertidigt besatte områ
der.
c Skattemandtal 1620/21.
1621 blev Gladsax mageskiftet til Jakob Beck (mod Beidringe), og Albo h.
blev lagt under Kristianstad.
HERRISVAD KLOSTERS LEN
Klostret var indtil 1565 under abbeder. I løbet af Frederik 2.s tid udskiltes
en del gods. 1612-29 havde Herrisvad kloster fælles lensmand med Helsing
borg len, og for denne periode skal regnskaberne søges under Helsing
borg.22
Sten Bille 1565-1612, som frit len, derefter i pant og på afgift.
(død 1586, enken
a Regnskab og ekstrakt 1610/11; regnskab med biKirStine Lindenov
lag 1611/12.
død 1612)
d Kvittanser og inventarielister (med fortegnelse) fra
Kirstine Lindenovs tid.
Anders Bille 1612-34
(tilRåbelöv
a Bilag 1621/22; regnskab med bilag 1630/31 og
og Rosendal,
1632/33.
død 1634)
Jørgen Vind 1634-41
(til Gundestrup)

a Regnskab med bilag 1634-36; regnskab 163641 (med bilag 1639/40); bygningsregnskab med
bilag 1635/36, 1637-39 og 1640/41; spindepengeregister 1637-39 og 1640/41.
d Lensbreve, kvittanser og inventarielister (med for
tegnelse).

Sten Beck 1641-49
a Regnskab 1643-49 med bilag 1643-48.
b Jordebog 1645 med de af de kgl. kommissærer
gjorte afslag 1645, 1646 og 1647.
22 En udat. jordebog over Herrisvad klosters gods (17. årh.) virker umiddelbart yngre
end 1660, Top. Saml., Norra Åsbo h.
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d Lensbrev, kvittanser og inventarielister (med for
tegnelse).

Ove Gjedde 1649-50
a Regnskab over stedsmål, sagefald m. m. 1649/50.
d Lensbreve, kvittanser og inventarielister for Herris
vad kloster 1649/50 samt for Jungshoved 164649 og Bratsberg 1645-50.
Henrik Ramel 1650-52
a Regnskab med bilag 1651/52.
b Jordebog 1651 iDa.Kanc.
d Lensbrev, kvittanser og inventarielister (med for
tegnelse).
Peder Vibe 1652-56
a Regnskab med bilag 1652-56.
d Lensbrev, kvittanser og inventarielister (med for
tegnelse).
Erik Krag 1656-58
Intet bevaret.
KRISTIANOPEL LEN (tidligere LYCKA)
Fra gammel tid var Lyckå med Östra h. det mindre af de to hovedlen
i Blekinge. I de første år af Christian 2.s tid var lenet pantsat til Peder
Urup, derpå havde Aage Brahe det frit under de svenske felttog 1517 ff.
Hans Skovgaard 1524/25 havde det et enkelt år som afgiftslen, mens Sø
ren Norby det følgende år havde det frit som tilgift til Sölvesborg. Mourids
Olufsen Krognos (1526-40) havde først lenet på afgift, fra 1531 som pant
og ombyttede det 1540 med Skjoldenæs. Det blev overladt Axel Urup, som
døde samme år. Han efterfulgtes af Gregers Ulfstand 1540-45 mod afgift,
ligeså Christoffer Galle 1545/46 og Ebbe (Knudsen) Ulfeldt 1546-60, i
pant fra 1547. Ved hans død 1560 fik Jens Brahe det i pant, men døde
året efter.
Knud Hardenberg 1561-64, dels som pant, dels mod afgift.
(død 1564)
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1564 blev slottet erobret af svenskerne og kom derpå til 1575 under Sölves
borg.
Hak Ulfstand 1575-78, mod afgift.
Johan Urne 1578-89, mod afgift.
Knud Grubbe 1589-1601, frit; fra 1596 tillige Medelstad h. frit for 2 år,
(død 1600, enken
siden mod afgift; fra 1597 desuden Sölvesborg
Mette Ulfstand)
mod afgift.
b Udat. jordebog, omfatter kun Östra h. og derfor
rimeligvis ældre end 1596.
Fra 1601 fik Lyckå navnet Christianopel, opkaldt efter Christian 4; den
nye fæstning var de følgende år residens for lensmanden over hele Ble
kinge.
Axel Gyldenstjerne 1601-04, begge len mod afgift og den gejstlige juris(til Ljungbygård,
diktion på regnskab,
død 1603)
Mogens Ulfeldt 1604-10
(til Selsø, død 1616)
a Regnskabet findes under Sölvesborg.
Jens Sparre 1610-12
a Regnskabet findes under Sölvesborg.
Falk Lykke 1612-25, uden Sölvesborg.
a Proviantregnskab 1612/13; regnskab for Östra h.
1613/14, regnskab 1614-17 og 1619-25 (visse år
med bilag, 1618/19 findes kun bilag); antegnelser
ne findes dels ved Visborg len 1626/27 og dels
sammen med kvittanserne; afkortnings- og restan
ceregistre 1614/15 og 1620-25; pligtfolksregistre
1619-22. Ammunitionsregnskab 1613-25 (i 1624
/25).
b Den udaterede jordebog (nævnt ovenfor) kan evt.
stamme fra Falk Lykkes tid.
c Skattemandtal 1613-15, 1617-19 og 1620-25.
d Forleningsbreve, kvittanser og inventarielister med
fortegnelse samt afregning.
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a Regnskab 1625-32, fra 1627 med bilag; afkort
nings- og restanceregistre for øde og forarmet gods
samt officersgårde 1625-32; garnisonsregnskab
1625-28 (i 1627/28) og 1628-30 (i 1629/30).
b Jordebog over Kristianopel len 1628-32.
c Skattemandtal 1625-32.
d Forleningsbrev, kvittanser og inventarielister med
fortegnelse.

Henrik Gyldenstjerne 1632-33
(til Svaneholm)
a Regnskab med bilag og afkortnings register 1632/
33; befæstnings- og garnisonsregnskab 1632/33.
b Jordebog 1632/33.
c Skattemandtal 1632/33.
d Forleningsbrev, kvittanser og inventarielister med
bilag og fortegnelse.
Erik Krabbe 1633-42
a Regnskab med bilag og afkortningsregistre 163342; fortegnelse på forarmede og øde gårde, som
hverken kan yde skat eller landgilde, 1635-42;
spindepengeregistre 1636-42; garnisonsregnskab
1636-42 og befæstningsregnskab 1637-40 (i 1639
/40); pligtfolkregistre 1639/40; bygningsregn
skab 1640-42 (med bilag 1640/41).
b Jordebog 1634/35.
c Skattemandtal 1634-42.
d Forleningsbreve og kvittanser med fortegnelse samt
inventarieliste med bilag.
Henrik Below 1642-46
a Regnskab med bilag og afkortningsregistre 1642(til Spøttrup)
46; bygnings regnskab med bilag 1642-46; garni
sons- og proviantregnskab med bilag 1642-46;
arkelimesterregnskab 1642-46 med bilag (i 1645
/46).
c Skattemandtal 1642-46.
Niels Krabbe 1646-48, tillige med Sölvesborg len, begge mod afgift, dog
gejstlig jurisdiktion på regnskab.
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a Regnskab findes under Sölvesborg; afkortnings
registre og kommissærernes afslag i landgilden
1646-48; ammunitionsregnskab 1646-48; byg
ningsregnskab 1646-48 med bilag.
b Jordebog over jordegne bønder 1646.
c Et enkelt skattemandtal 1647/48, de øvrige findes
under Sölvesborg.

Axel Urup 1648-51, uden Sölvesborg.
(til Belteberga)
a Regnskab med bilag, afkortningsregister og spindepengeregistre 1648-51; bygningsregnskab med bi
lag og antegnelser 1648-51; bilag til ammuni
tionsregnskab 1648-51.
b Jordebog 1650/51.
c Skattemandtal 1648-51.
d Forleningsbrev, kvittanser og inventarielister med
fortegnelse samt afregning.
Jakob Grubbe 1651-58
a Regnskab med bilag og afkortningsregistre 1651—
58; kommissærernes afslag i landgilde, bilagt be
sigtigelsesforretninger over forarmet og øde gods
1651-53; spindepengeregister 1651-55 og 165658; bilag 1651/52 og antegnelser til bygnings
regnskabet 1652-55; ammunitionsregnskab 1651
/52; proviantregnskab 1651-58 med bilag 1653
/5 4 og 1655-58 samt antegnelser hertil 1657/
58; restanceregister 1657/58; garnisonsregnskab
1657 1/1-1658 15/3 med bilag.
b Jordebog 1651/52.
c Skattemandtal 1651-57.
SÖLVESBORG LEN
Sölvesborg var fra gammel tid kronens faste borg i Blekinge; hertil hørte
normalt de 3 af de 4 blekingske herreder: Medelstad, Vester (nu Bräkne)
og Lister.
I begyndelsen af 1500-tallet havde Jens Holgersen Ulfstand lenet frit, og
efter ham fik Aage Brahe det 1519 frit i 12 år, men afgav det 1525 til Sø
ren Nor by, der fik livsbrev på lenet sammen med Lyckå. Axel Urup onzi-
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tog Sölvesborg len 1526, først frit, siden mod afgift og endelig som pante
len (død 1540). 1541 overtog Verner Parsberg pantet, skulle yde en afgift,
men have den uvisse indtægt ubeskåret mod at gennemføre byggearbejder
på det forfaldne slot. Verner Parsberg døde 1567, men forinden havde
svenskerne erobret slottet 1564.
Jørgen Bille 1568-78, sammen med Lyckå, som pant. Måtte afgive Lyckå
1575.
Jørgen Marsvin 1578-81, mod afgift; fra 1579 tillige stiftslensmand i Ble(død 1581, enken
kinge.
Karen
Gyldenstjerne)
Niels Krabbe 1581-82, mod afgift.
Christoffer v. Dohna 1582-83, mod afgift, gejstlig jurisdiktion på regnskab,
(død 1584)
b Jordebog 1583/84.
Peder Brahe 1584-97, mod afgift, gejstlig jurisdiktion på regnskab.
Ekstrakter i årgang 1586, 1588/89 og 1590/91.
a Kun antegnelser 1592-96.
b Jordebog 1591/92 og 1595/96.
1596 blev Medelstad h. afgivet til Lyckå (Kristianopel), og de to len var
derefter forenet 1597-1612, først under Knud Grubbe til 1601.
c Skattemandtal for Sölvesborg og Kristianopel len
1600/01.
Axel Gyldenstjerne 1601-04
a Nogle regnskabsbilag 1603/04.
Mogens Ulfeldt 1604-10
(til Selsø, død 1616)
a Ekstrakt 1604-06 og 1608/09; regnskab 1605/
06, for både Kristianopel og Sölvesborg 1607/08
og 1609/10 (med ekstrakt).
b Jordebog 1604-05.
c Skattemandtal 1606/07.
d Forleningsbreve og kvittanser med fortegnelse samt
afregninger både for Sölvesborg og Kristianopel.

606

Thelma J exlev

Jens Sparre 1610-12
a Ekstrakt og regnskab med bilag 1610/11, kun
bilag 1611/12.
c Skattemandtal 1610/11.
Otte Lindenov 1612-19, kun Sölvesborg, men hertil Elleholm 1613.
(død 1618)
a Ekstrakt, regnskab og bilag 1612-19 (ingen eks
trakt 1613/14 og 1617/18, ingen bilag 1615/16);
restance- og afkortningsregister 1613/14 og 1616—
19; udgift til håndværkere og pligtfolk 1616-19.
b Jordebog for Sölvesborg len 1612/13 og 1618/19,
for Sölvesborg og Elleholm len 1615/16 og for
Gemsö sogn 1618/19.
c Skattemandtal 1612/13, 1614/15 og 1617-19.
d Forleningsbrev og kvittanser med fortegnelse.
Tage Ottesen Thott 1619-32
(til Eriksholm)
a Ekstrakt og regnskab 1619-32 med bilag 1621—
23 og 1624-32; afkortnings- og restanceregister
1619/20.
b Jordebog 1619-24, 1629/30 og 1631/32.
c Skattemandtal 1620-32.
d Forleningsbrev og kvittanser med fortegnelse.
Tage Andersen Thott 1632-42
a Ekstrakt og regnskab med bilag 1632-39 (ingen
bilag 1635-37, ingen ekstrakt 1638/39), kun an
tegnelser 1639-42.
b Jordebog 1633/34.
c Skattemandtal 1632-41.
Otte Thott 1642-46
(til Näs)

a Regnskab med bilag 1642-46; kirkernes behold
ning 1645/46.
b Jordebog 1642-46; fortegnelse på landgilde af
jordegne bønder i Brakne h. 1646.
c Skattemandtal 1642-44.
d Forleningsbrev, kvittanser og afregning (med for
tegnelse).

Lensregnskabeme

607

Niels Krabbe 1646-58, 1646-48 forenet med Kristianopel.
(til Skällinge)
a Regnskab med bilag 1646-58 (ingen bilag 1647/
48); afkortnings registre 1646-53; regnskab for
det gods, der er udlagt til betaling af kronens gæld
1649-51; regnskab for Vs af genanten 1650-52
(med bilag); regnskab for officergårdene 1654/
55.
b Jordebog 1651 (kopi af den til Rentekammeret
indsendte).
c Skattemandtal 1646-58.
d Forleningsbrev, inventarieliste, fortegnelse over
kirkernes beholdning og kvittanser med fortegnelse
(gælder 1646-48 tillige Kristianopel len).

LAHOLM LEN
Laholm var fra gammel tid det administrative centrum for Sydhalland, fra
1500-tallet i en vis konkurrence med Halmstad. Til Laholm slot lå nor
malt de 4 herreder: Halmstad, Höks, Tönnersjö og Arstad. I begyndelsen
af 1500-tallet havde Henrik Krummedige lenet frit, men måtte 1516 afgive
Halmstad h. til Jens Torbensen Rosensparre, som en kort tid desuden efter
fulgte Krummedige som slotsherre på Laholm. 1519-43 havde Holger
Gregersen Ulfstand (død 1543) lenet frit til 1531 og derefter som pant,
han havde da fået Halmstad h. tilbage. Børge Ulfstand fortsatte som pantelensherre uden Halmstad h. og beholdt efter Christian 3.s lensreform endnu
3 år (1551-54) lenet som afgiftslen. Han efterfulgtes af Mogens Gylden
stjerne 1554-48, fra 1557 som pant for 1000 daler.
Peder Skram 1558-81, mod afgift, fra 1564 dog frit.
(død 1581)
b Jordebog 1580.
Povl Huitfeldt 1581-83, på regnskab. I ekstrakterne årgang 1585 findes
regnskab 1581/82 og 1582/83 samt stiftsindtæg
terne 1582/83.
Arild Huitfeldt 1583-86, mod afgift, den gejstlige jurisdiktion på regnskab,
a Regnskab 1583/84 m. bilag.
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Anders (Tagesen) Thott 1586-95, mod afgift, gejstlig jurisdiktion på regn(død 1595)
skab.
Regnskab 1592-94 findes i ekstraktbindet 1594/
95.
a Regnskab med bilag og ekstrakter 1586-92.
b Jordebog 1588/89.
d Forleningsbrev og kvittanser.
Niels Bild 1595-97, mod afgift; gejstlig jurisdiktion på regnskab.
d Forleningsbrev, kvittanser, inventarielister og an
tegnelser.
Brorstrup Gedde 1597-1608, på afgift, gejstlige jurisdiktion på regnskab,
(til Tommerup)
Måtte 1599 afgive Årstads h. Herefter hørte kun
Höks og Tönnersjö herreder til Laholm.
a Ekstrakt og forklaring 1599-1600 (med bilag);
Regnskab 1600-08, med bilag 1600-03; eks
trakter 1600-06; oldengældregister 1600/01; udfodringsregnskab 1600/01; restanceregister på øde
gods 1602-05 og 1606-08.
b Jordebog 1599-1600, 1605(?) og 1607/08.
c Skattemandtal 1603/04.
d Forleningsbrev, kvittanser og inventarielister med
fortegnelse.
Tage Ottesen Thott 1608-12
(til Eriksholm)
a Ekstrakt 1608-10; regnskab 1608/09 og 1610—
12, med bilag 1608-11 og uvisse indtægter 160810; oldengældregister 1609-11.
b Jordebog 1608-11.
c Skattemandtal 1610-12.
Tage Andersen Thott 1612-20
(til Näs og Egede)
a Regnskab 1612-20; med ekstrakter 1614-20 samt
bilag 1614-16 og 1618/19; udgifter til hånd
værkere og pligtfolk 1612-17 og 1618/19; uvisse
indtægter 1615/16 og 1617-20; oldengældregister
1616/17; register på arbejdspenge ydet af adelens
bønder 1617-19.
b Jordebog 1614 og 1618-20.
c Skattemandtal 1612-15 og 1617/18.
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d Forleningsbreve, kvittanser og inventarielister med
fortegnelse.

Holger Rosenkrantz 1620-25, på afgift.
(til Glimminge)
a Ekstrakt og regnskab 1620-25, med bilag 162325; udgift til håndværkere og pligtfolk 1620-23;
bøder for manglende humlekuler, ålestager m. v.
1622/23; oldengældregister 1623/24 og spindepenge 1623/24.
c Skattemandtal 1620-25, med bilag,
d Forleningsbreve, kvittanser, inventarielister med
fortegnelse.
Christoffer Ulfeldt 1625-27, fik lenet frit, dog gejstlig jurisdiktion på regn(til Svenstrup)
skab.
a Regnskab 1625-27, m. bilag 1626/27.
b Jordebog over det gejstlige gods 1626.
c Skattemandtal 1625-27, 1625/26 tillige for pen
geskat af kirketiender.
d Forleningsbrev, kvitteringer og inventarieliste.
Tage Åndersen Thott 1627-29, for samme afgift som han tidligere havde
haft lenet.
a Regnskab med ekstrakt og bilag 1627-29.
b Jordebog for Laholm len 1628/29.
c Skattemandtal 1627-29.
d Forleningsbrev, kvittanser og inventarier med for
tegnelse.
Iver Krabbe 1629-36, på afgift.
(til Jordberga)
a Regnskab med bilag 1629-36 (bilag mgl. 1631/
32); garnisonsregnskab 1629-33; afkortning i jordebogen 1630-32; oldengældregister 1630/31 og
1635/36; regnskab for brobygning ved Laholm
slot 1631-33; spindepenge 1635/36.
b Jordebog over mageskiftegods og gejstligt gods
1629/30.
c Skattemandtal 1629-36, m. bilag; tre års kontribution til reparation af fæstningerne 1632-35 (i
1634/35).
d Forleningsbrev, kvittanser, inventarielister med for
tegnelse.
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Niels Krabbe 1636-37, på afgift.
a Regnskab med bilag 1636/37; regnskab for ud
gravning af Stenså 1634-37 (i 1636/37).
c Skattemandtal 1636/37.
d Forleningsbrev, kvittanser, inventarielister og regi
ster på kirkens formue.
Christoffer Bülow 1637-44, på afgift.
a Regnskab 1637-44, med bilag 1637-43; olden
gæld 1638/39 og 1641/42; bygningsregnskab med
bilag 1639-43; antegnelser findes i kvitteringerne.
c Skattemandtal på pengeskatter, bådsmandsskatter
og kornskatter 1637-44, med visse bilag.
d Forleningsbrev, kvitteringer, inventarielister og an
tegnelser (med fortegnelse).
HALMSTAD LEN
Halmstad var oprindeligt ikke noget selvstændigt len, men herredet hørte
under Laholm. 1516 blev det udskilt og forlenet til Jens Torbensen (Ro
sensparre). Han fik nyt lensbrev 1524, og i den anledning blev der udfær
diget en jordebog. Ved Jens Torbensens død 1530 atter forenet med La
holm til 1543, derefter havde Stig Pors nogle år Halmstad h. sammen med
Lundegård. 1547-52 havde Eske Bille (død 1552) det som frit len, derpå
blev det pantsat til Hartvig Bille 1552-57 (en jordebog fra 1554 er beva
ret) 1557 fik Peder Skram tilladelse til at indløse det, men allerede året
efter blev det frit overladt Mogens Gyldenstjerne. I ekstraktbindet 1571 fin
des ekstrakter tilbage til 1563.
Povl Huitfeldt 1567-68, på regnskab, han havde i forvejen Fjäre og Himle
herreder, der tidligere (og senere) hørte under
Varberg.
Ekstrakt i 1571-bindet.
Peder Skram 1568-72, på regnskab.
Ekstrakter for flere år i 1571-bindet samt en i
1573-bindet.
Henrik Brahe 1572-78, på afgift.28
Ekstrakter i årgangene 1574-76.
23 1573 26/8 Henrik Brahes første forleningsbrev på Halmstad h., Top. Saml., Halm
stad h.
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Povl Huitjeldt 1578-92, på afgift.
(død 1592)
Ekstrakter af stiftsindkomster af Halmstad h. for
flere år i 1585-bindet.
1599 lægges Arstad herred til Halmstad len.
Sten Madsen (Laxmand) 1592-1606, på afgift, den gejstlige jurisdiktion
(til Rønneholm)
skiftevis på regnskab og på afgift. Får 1599 tillagt
Arstad h. med forhøjet afgift,
a Ekstrakt og forklaring 1600-02; indtægts og ud
giftsregnskab 1600-03 (med bilag 1600-02);
regnskab for stiftets visse indkomst, for den uvisse
indtægt af Halmstad og Årstad herreder, garni
sonsregnskaber 1600-02; regnskab for kongens
og dronningens fortæring juni-juli 1600; udgift til
indkøb af kul til kongens smedie 1600/01; udgift
til håndværkere og pligtfolk 1600-02; udgifter til
bygning af en pram og en staldbygning på Halmstadgård samt anskaffelse af 4 halve jernkartover
1600-02; remmesnider- og smederegnskaber 1601
/02.
b Jordebog 1602/03.
c Skattemandtal 1603/04.
Mogens Kaas 1606-13, på afgift, gejstlig jurisdiktion på regnskab.
(til Støvringgård)
a Ekstrakt og forklaring 1606/07 og 1609-13; regn
skab 1608/09 (brudstykke) 1611/12 (med bi
lag) og 1612/13 (brudstykke); udgift til hånd
værkere og pligtfolk 1610-13; proviantregnskab
1611/12; ruller for sold til skånske bønderknægte
på slottet april-nov. 1611; foged Albrekt Peder
sens regnskab af Halmstad 1612/13.
b Jordebog 1606/07 og 1612/13.
c Skattemandtal 1610-13.
d Følgebrev, kvittanser med fortegnelse og inventa
rielister.
Mogens Pachs 1613-17
(tilTorup)
a Ekstrakt (og forklaring) 1613-17; regnskab 1613
-1 7 (visse år med bilag); regnskab for uvist
1616/17; udgift til håndværkere og pligtfolk 1613
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-16; proviantregnskab 1612-14 (i 1614/15);
udgift til smedearbejde på slottet 1614/15 og
1616/17; oldengældsregister 1616/17.
b Jordebog 1615/16.
c Skattemandtal 1613-15.

Holger Rosenkrantz 1617-20
(til Glimminge)
a Ekstrakt og forklaring 1617-19; regnskab 1617—
20 (med bilag 1618-20); udgift til håndværkere
og pligtfolk 1617-19; smede- og kleinsmedearbejde 1618/19; mandtalsregister på arbejdspenge
1618-20 og regnskab for fæstningens arkeli 1617
-20 (begge i 1619/20).
b Jordebog udat. og 1619/20.
c Skattemandtal 1617-19.
d Lensbreve, kvittanser og inventarier.
Erik Rosenkrantz 1620-37
(til Glimminge,
a Regnskab 1620-22, 1623-37 med bilag (div.
år), regnskab for stedsmål, sagefald og andre uvis
se indtægter 1621-24, for forbrudt gods 1625/
26; arbejdspenge 1620/21; udgifter til håndvær
kere og pligtfolk 1625/26; pligtfolk 1634-36;
oldengældregistre 1623/24, 1625/26 og 1630/31;
smedearbejde 1624/25; soldaterruller 1624/25;
spindepenge 1625/26; ekstrakt og forklaring på
garnisonsregnskab 1626-29 med indkvarterings
rulle 1628/29; regnskab på penge sendt til fæst
ningens reparation 1628/29; arkelimesterens regn
skab 1620-37 (i 1636/37).
b Jordebog 1626/27.
c Skattemandtal 1620-24 og 1625-37.
d Fortegnelse, forleningsbreve, kvittanser og inven
tarier.
Niels Krabbe 1637-45
a Regnskab med bilag 1637-45; bygningsregnskab
1637-39 og 1640-45 (enkelte år med bilag);
indkvarteringsrulle og sold til officerer og soldater
1637/38; oldengældregistre 1638/39, 1641/42 og
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1644/45; gamisonsregnskab 1638-45 (nogle med
bilag); rulle over 2 kompagnier, der er indforskre
vet fra Falkenberg til at bortkøre jord fra gravene
samt fortegnelse på jord, der er brugt til fyld i
begge platforme 1639/40; arkelimesterens regn
skab 1637-39 og 1639-45; regnskab over kir
kernes penge i Halmstad len 1645.
b Jordebog over småredsler og gæsteri 1645.
c Skattemandtal 1637-45.
d Registrering, lensbrev, kvittanser og inventarium.

VARBERG LEN
Til Varberg slot lå som hovedregel de 4 nordhalllandske herreder: Fjäre,
Himle, Viske og Faurås. I det 15. årh. sad medlemmer af den mægtige
Thott-slægt som lensherrer på Varberg, og slotsloven på Varberg var en
vigtig brik i Christian l.s opgør med Axelsønnerne. I den senere del af
kong Hans’ regering var Varberg bortforlenet til den fynske rigsråd Peder
Lykke, som senest 1513 afløstes af Aage Brahe, der havde lenet på afgift
1513-17, efterfulgt af Henrik Krummedige 1517-19. Derpå blev det givet
til Willum v. Viernitz på regnskab, men han døde samme år.24
Holger Gregersen Ulfstand 1519-22, på regnskab sammen med Laholm len.
Trud Gregersen Ulfstand 1522-35 og 1536-46, på afgift.
(død 1545)
Under Grevefejden blev Varberg indtaget af Marcus Meyer, der fungerede
som lensmand for grev Christoffer.

24 Det såkaldte Varberg lens arkiv 1572-1615 indeholdende tingbøger fra Himle, Fjäre
og Faurås h., arkivregistratur og ca 200 breve, fortrinsvis kongebreve, findes i Ege
skabene.
I Top. Saml. på papir, Varberg, findes opgørelse over udgifter ved slottets reparation
1634 og en udat. tegning af slottet; et brev af 13. april 1635 om omskrivning af
Varberg tingbog; endelig Christian 3.s missive 7. okt. 1557 til lensmanden Erik
Rosenkrantz ang. den ødelagte by Kongsbacke; sst. Faurås h., Vinberga s., et tings
vidne om Varberg slots laksefiskeri. løvrigt henvises til: Thelma Jexlev: Varberg
len i Frederik den Andens og Christian den Fjerdes tid, i: ALE. Historisk tidsskrift
för Skåneland 2/1971, s. 15-28.
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Lave Trudsen Ulfstand 1546-57, på afgift. Et register på sagefald og
gårdfæstning i Himle h. 1549 findes i Reg. 108 A.
Derefter omdannet til regnskabslen.
Erik Rosenkrantz 1557-60
Frants Bille 1560-61
Hans Hoick 1561-65
(død 1565)
Under syvårskrigen blev Varberg indtaget af svenskerne 1565 og var under
svensk kommando 1565-69, men de to nordligste herreder blev lagt under
Elfsborg og de to sydlige under Halmstad.
Hak Ulfstand 1569-72, udvidet 1571 med Ås kloster, idet kongen forbeholdt
sig selve klostrets avl.
Ekstrakter i årgang 1574.
Anders Bing 1572-90
(død 1589, enke
Ekstrakter i årgang 1573-78, 1580-1588/89 og
Anne Pedersdatter
1590/91.
Galt)
a Ekstrakt og forklaring 1576/77 (kun brudstykke);
restanceregister på jordebogsindkomster 1580-82.
Jørgen Brahe 1590-98
Ekstrakter i bindene 1592/93-1595/96 samt
1597/98 og 1598/99.
a Indtægtsregnskab og jordebog 1591/92 og 1596/
97.
Jakob Beck 1598-1608
(tilFørslev)
a Regnskab 1602/03; register over bønder, der har
afløst landgilden med penge 1603/04; ekstrakt og
forklaring 1604/05 og 1606/07.
b Jordebog 1600/01.
Sten Maltesen Sehested 1608-10
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Mogens Gyldenstjerne 1610-33
a Ekstrakt og forkl. 1610-13, 1614/15, 1616-20,
1625/26, kort ekstrakt 1621-24, 1626/27 og
1630-33; indtægts- og udgiftsregnskab 1610-15
(med bilag 1610/11); regnskabsbilag 1615/16,
regnskab 1616-18, 1619/20, 1621-27 (med bi
lag 1626/27) og 1630-33 (med bilag 1630-32);
regnskab for stiftets indtægt 1610/11, 1614/15,
1619/20, 1622/23, 1625-27 og 1630/31; regn
skab over udgifter til håndværkere, der har arbej
det på Varberg slot, 1610/11, 1612-15, 1616-18,
1619/20, og til håndværkere, der har arbejdet på
Falkenberg bro 1610/11; bygningsregnskab 1611
/12, 1622/23 og 1631/32; afregninger med hånd
værkere 1626/27; sold til knægtene på slottet (og
så betegnet som: bønderknægte bøsseskytter og
årsknægte) 1610-15, 1616/17, 1618-20, 1622
/23, 1624-27 og 1631-33; uvisse indtægter af
Fjäre h. 1612/13, 1616-18, 1619/20, af Viske
h. 1619/20, af Fjäre og Viske herreder 1621-23,
1625-27, 1630-32, af Faurås og Himle herre
der 1612/13, 1614/15, 1616-18 og 1619/20 (kun
Himle), 1621-23, 1625-27 og 1630-32; afkort
ning i jordebogens indkomst 1612-14 og 1615/16;
arbejdspenge oppebåret i Bøgis toft 1613/14; regi
ster på ammunition udtaget af arkeliet 1616/17;
kvægskatteregister 1622/23, 1625-27 og 1631/
32; afregninger med officerer og gevorbne solda
ter på Varberg slot 1624-28 og 1629-33; oldengældregistre 1625/26 og 1630/31; soldaterrulle
1625-27.
b Jordebog 1612/13, 1614/15, 1616-19, 1621-23,
1625-27 og 1629-33.
c Skattemandtal 1612-14, 1618/19 og 1627-33.
d Kvittanser og inventarier.
Henrik Gyldenstjerne 1633-36
(til Svaneholm)
a Ekstrakt og indtægts- og udgiftsregnskab 1634-36;
stiftsindtægter 1634/35, (1633/34 kun antegnelser
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i regnskab 1635/36); sold til 30 årsknægte 1634/
35; register på forsk, flikkeri og arbejde på slottet
1634/35; bygningsregnskab (indkomne og udgiv
ne penge) 1634/35; afkortning i jordebogen 1634
-36; restanceregistre 1634-36; oldensvin af
Faurås og Himle herreder 1635/36; spindepenge
1634-36 (i 1635/36).
c Skattemandtal 1633-35.
d Registrering, lensbrev, kvittanser og inventarier.

Iver (Tageseri) Krabbe 1636-45
(til Jordberga)
a Regnskab med bilag 1636-38 og 1639-45 (in
gen bilag 1639/40); kvægskatteregistre 1636-38
og 1640-45; uvisse indtægter af herrederne 1636
/3 7 og 1640-45; afkortning i jordebogsindtægter
1636-38 og 1640-45; regnskab for småtold og
rortold af Varberg by 1636/37; mandtal på spin
depenge 1637/38; bådsmands- og spindepenge
1644/45; bygnings regnskab med bilag 1637-43
og 1644/45; garnisonsregnskab 1637-43 (visse
år med bilag, 1643-45 kun bilag); drægtigheds
told af skuder i herrederne 1640-43; oldensvin
og oldengæld 1641/42; sagefald af Varberg by
1643-45; register på kvæg slagtet på slottet 1643
/44; regnskab for ammunition udleveret af arkeliet på Varberg slot 1643-45; landgildenedsættel
ser på grund af kornskade 1643-45 og restanceregistre 1643-45; proviantregnskab og havreudfodringsregnskab 1643-45; indtægt af svenske
bønder i Varberg len og brandskat af svenske un
dersåtter 1644/45; officersgårdenes indkomst
1644/45.
c Skattemandtal 1636-45.
ÄLVSBORG LEN
Älvsborg erobredes fra Sverige 1563 og blev efter freden i Stettin 1570
tilbagegivet mod en løsesum på 150.000 dir. Under Kalmarkrigen kom
Älvsborg atter (1612) i dansk besiddelse og blev givet tilbage 1619 mod
en løsesum på 1 mill. rdl. (for Älvsborg, Göteborg, GI. og Ny Lödöse).
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Jørgen Rantzau 1563-64
(død 1564)
a Register på proviant indkommet på Älvsborg siden
15/6 1565.
Jens Kaas 1564-69
Ernmike Kaas 1569Ekstrakt i årgang 1570 og 1571.
Corfitz Rud 1612
Jørgen Lunge 1613-18, på regnskab med genant.
(til Odden)
a Proviantregnskab fra 6 /6 1612; register på havre
til kongens vognheste; udspisningsregister 1/10
1612-18/1 1613. Regnskab med bilag 1613/14;
kort ekstrakt 1614-16; regnskab for udgivet pro
viant 26/11 1612-25/11 1613 (med antegnelser).
Sagefald af Vetie og Bollebygd herreder 1617/18;
antegnelser 1613-16 og 1617/18 i Bohus LR
1617/18.
b Jordebog 1613-15 og 1618/19; afkortning i jordebog 1613/14 og 1615/16.
c Skattemandtal 1614-17.
d Lensbrev og kvittanser med fortegnelse (inventa
rium findes i regnskabet 1613/14).
Jens Sparre 1618-19, på regnskab mod genant.
(til Sparresholm)
a Regnskab med kort ekstrakt 1618/19 (og inven
tarium).
BORGHOLM LEN på Öland
Øland erobredes i juni 1612, men blev efter freden i Knäröd tilbagegivet
til Sverige.
Christen Friis 1612-13
(til Kragerup)
a Regnskab med bilag 1612 15/6-1613 6/4 ; ind
tægt og udgift på penge leveret lensmanden til
garnisonen på Borgholm.
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KALMAR LEN

Slottet erobredes under Kalmarkrigen (juli 1611) og blev efter freden i
Knäröd 20. jan. 1613 tilbagegivet til Sverige.
Anders Sinclair 1611-13
a Regnskab med ekstrakt 1611-13; inventarier
1611; fortegnelser over ind- og udleveret proviant
1611/12; proviantregnskab 1612; udspisnings- og
udfodringsregister 1612.
VISBORG LEN
Omfattende øen Gotland. Lenet var 1509-17 forlenet på regnskab til Lau
rids Skinkel, 1517-25 til Søren Norby, først som frit.25 og derefter som
pantelen, (1525-26 til Hennike v. Ahlefeldf). 1525-30 havde Lübeck øen.
Fra 1530 var Visborg len regnskabslen under følgende lensmænd: Henrik
Rosenkrantz (1530-38, Claus Rantzau og Christoffer Stygge Rosenkrantz
(1538-39), Wladislaw Wobitzer (1539-44), Eiler Hardenberg (1544-51)
og Otte Rud (1551-57). 1645 kom øen til Sverige.
Christoffer Huitfeldt 1557-60
(død 1559)
Jens Bille 1560-71
Ekstrakter tilbage til 1565 i bindet 1572.
Christoffer Valkendorf 1571-73
Ekstrakter i bindene 1572-74.
Christen Munk 1573-76
Ekstrakter i bindene 1574-76.
Emmike Kaos 1576-84
Ekstrakter i bindene 1577-83.
Mogens Gøye 1584-87
Ekstrakter i bindene 1586 og 1587/88.

25 1518 18/5 lensbrev til Søren Norby på Visborg slot mod at tilbagegive lensbrev på
Borringe kloster, Top. Saml., Gotland.
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Erik Lykke 1587-91
Ekstrakter i bindene 1588-90 og 1591/92.
Niels Bildt 1591-95
Ekstrakter i bindene 1593/94 og 1596/97.
Herman Juel 1595-1608
(til Åbjerg)
Ekstrakter i bindene 1596-99.
a Regnskab med jordebog 1600-02 og bilag 1601/
02; ekstrakter 1602/03 og 1606/07; regnskab med
jordebog 1603/04.
Brostrup Gjedde 1608-14
(til Tommerup)
a Ekstrakter 1609-14; restanceregister, ugekostregister og register på slottets daglige folk 1610/11.
b Jordebog 1610/11.
Ditlev Hoick 1614-19
a Regnskab over sagefald 1614/15; regnskab med
ekstrakt og jordebog og udspisningsregister 1616/
17.
c Skattemandtal 1613/15 og 1617-19.
Christoffer Ulfeldt 1619-25
a Ekstrakter 1619/20 og 1622-24; regnskab med
Jordebog 1619/20 og 1624/25; register på indført
tømmer 1619/20; register på oppebørslen af kir
kernes penge 1620/21.
c Skattemandtal 1620/21 og bilag til skattemandtal
1622.
Falk Lykke 1625-27
(til Bollerup)

a Regnskab med jordebog 1625-27 og ekstrakter
og bilag 1625/26; regnskab for uvist 1625/26;
antegnelser 1625-27 med bilag hertil 1625/26;
antegnelser for Christianopel 1612-25.

Jens Høg 1627-33
a Regnskab med jordebog 1629-33, ekstrakter 1629
-32 og bilag 1629/30 og 1631/32; register på
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fiskeriafgift 1628/29; bilag til afkortningsregister
1629/30; regnskab for uvist 1629/30 og bilag til
regnskab for uvist 1631/32.
c Skattemandtal 1631-33.
Holger Rosenkrantz 1633-45
(til Frøllinge)
a Regnskab med jordebog 1633-35, ekstrakter 1633
-35 og bilag 1634/35; regnskab med bilag 1635
-45 og ekstrakt 1635/36; regnskab med bilag
for uvist 1634-42 og 1644/45; synsvidner om
øde og forarmede gårde 1635/36; regnskab for
kongens pram og kran i Burgsvik 1636-39; be
viser på folkeløn 1642-44.
c Skattemandtal 1633-37 og 1638-45.
d Lensbreve, kvittanser (med fortegnelse) samt in
ventarium.
ØSEL (Ahrensburg) LEN
Øsel erhvervedes ved køb 1559 og var i dansk besiddelse indtil 1645, da
øen afgaves til Sverige.
De bevarede regnskaber og jordebøger er ført på tysk.
Jørgen Farensbach 1579-84.
Matthias Budde 1584-89, på afgift.
Johan Svave 1589-95, på afgift.
a Brudstykke af regnskab 1594/95.
Claus Maltesen Sehested 1595-1612, på afgift.
(død 1612)
Niels Krag 1612-13, på regnskab.
Jakob Beck 1612-22, på regnskab, siden på afgift.
a Lønnings regnskab 1617-19; register over dødt
kvæg 1617/18; regnskab og garnisonsregnskab
1618/19.
b Jordebog over Øsel len 1617-19.
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Frederik Rantzau 1622-34, på afgift.
a Regnskab (med bilag) over gårdene Holmhof og
Nemmal samt de konfiskerede godser 1622-30
med antegnelser 1623-27; regnskab for Pihagård
1627/28; beholdning 1628/29.
b Jordebog over Øsel len 1627/28 og 1630/31,
over gårdene Holmhof og Nemmal samt de kon
fiskerede godser 1622-29.
Anders Bille 1634-42, på afgift.
(til Damsbo)
(N.N. 1642-44).
Ebbe Ulfeldt 1644-45, på afgift.

Debat

Claus Bjørn:
Om spækhuggere og kildeudgivelse
I forrige hæfte af Fortid og Nutid rettede nu afdøde museumsdirektør Peter
Riismøller, Alborg, en skarp kritik mod, hvad han betegnede som tidligere
historikeres optræden i spækhuggerens rolle, hvormed han mente, at de lig
denne frygtede tandhval overfaldt de fra fortiden overleverede kilder og
ekserperede, hvad de til deres aktuelle formål mente at kunne have brug
for, hvorefter de ikke bekymrede sig om kildematerialets videre skæbne.
Han tog sit udgangspunkt i en optegnelsesbog fra begyndelsen af det 18.
århundrede, den såkaldte »Rokkedrejerbog« efter forfatteren Søren Drejers
erhverv. Denne kilde er ned gennem det 19. og begyndelsen af dette år
hundrede blevet benyttet af nørrejyske personal- og lokalhistorikere. Riismøllers kritik går bl. a. på den ligegyldighed, disse brugere af »Rokkedre
jerbogen« udviste for dens videre skæbne, når de først havde uddraget, hvad
de interesserede sig for af oplysninger. Hvor denne optegnelsesbog egentlig
burde høre hjemme, og hvad den rummede af værdi udover kilder til først
og fremmest personalhistorien, kerede man sig mindre om - »Rokkedre
jerbogen« var for at benytte et udtryk fra hvalfangerterminologien i mange
år »løs fisk«, dvs. uden fastslået tilhørsforhold, og først sent blev den fun
det i en offentlig samling og for nylig udgivet. Meget kildemateriale af til
svarende art har op til vore dage ført en lignende usikker tilværelse i privat
eller halvprivat eje, adskilligt af dette er en eller flere gange benyttet og si
den forsvundet. Hvor er således bondevennepolitikeren Lars Andersen Hækkerups erindringer fra 1840-erne og 1850-erne, som Jens Peter Jensen,
Høng, har kendt og anvendt, og hvad er der blevet af de originale breve
fra stænderdeputeret Hans Christensen, Vejstrup, til familien, som er aftrykt
for et par menneskealdre siden? Det er at håbe, at de lokalhistoriske arki
ver, der nu er ved at udgøre et landsdækkende net, vil bidrage til, at
i hvert fald de væsentligere ting af denne art bliver bjerget for eftertiden.
Men fra »Rokkedrejerbogens« eksempel uddrager Peter Riismøller nogle
synspunkter, som indbyder til at blive kommenteret. Det ville givetvis også
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have skuffet Riismøller, om hans indlæg i Fortid og Nutid ikke havde af
født reaktioner. Han indrømmer historikeren ret til af trykte kilder, embeds
arkivalier o. lign. at fremdrage, hvad han eller hun har brug for. Men med
»Rokkedrejerbogens« skæbne som baggrund argumenterer Peter Riismøl
ler for, at »utrykte optegnelser . . . bør nyde totaludgivelse som en ret«. Og
fra sit arbejdsfelt, det nordlige Jylland, nævnes en række kilder, der gen
nem de sidste århundreder har været angrebet af »spækhuggere«, derpå
efterladt som afpillede skrog, ingen gad bjerge (dvs. udgive), men som efter
Riismøllers mening burde fremlægges i deres helhed.
Det er kilder til lokal-, social- og kulturhistorien, Riismøller nævner, og
til hans liste fra det nordjyske område kunne man let føje adskilligt ma
teriale fra landets øvrige egne. Kildeudgivervirksomheden herhjemme har
traditionelt koncentreret sig om middelalderens dog overskuelige kildestof og
for nyere og nyeste tid centrale politiske institutioners og ledende person
ligheders efterladenskaber. Det forekommer i og for sig som en naturlig
konsekvens af de seneste års stigende interesse for de social- og kulturhi
storiske aspekter af udviklingen i fortiden at pege på kildemateriale, der kan
belyse disse sider af det historiske forløb som emner til udgivelse.
Men netop denne drejning fra beskæftigelsen med overvejende politisk
historie til social- og kulturhistorien eller egentlig økonomisk historie rejser
spørgsmålet om kildeudgivelsemes placering. Man kan efter min mening stille
det spørgsmål, om traditionen for en meget omfattende kildeudgivervirksomhed i dansk historieforskning ikke kunne trænge til en - blot beskeden revision. Siden oprettelsen af Selskabet til udgivelse af kilder til dansk hi
storie i 1877 har kildepublikationeme udgjort en ret betydelig del af den
danske bogproduktion indenfor disciplinen historie, og med ganske få, nyere
undtagelser, har kildeskriftselskabet og andre udgiverselskaber opretholdt et
højt niveau med hensyn til tekstgengivelse, indledninger, noter og registre.
Selv den helt unge generation af marxistisk orienterede historikere har i så
henseende fulgt traditionen og forsynet os med i hvert fald tre udgivelser til
belysning af den i større sammenhæng ret så magre teoretiske diskussion
i det unge danske socialdemokrati!
Det er ikke hensigten at stille spørgsmålstegn ved centrale udgiverarbej
der som Diplomatarium Danicum, Kancelliets Brevbøger eller fra nyere tid
P. Munchs erindringer. Her er tale om et under alle omstændigheder bety
deligt, sammenhørende, naturligt afgrænset kildemateriale, der gennem en
kildeudgivelse kan gøres tilgængeligt for en større kreds. Det er selv for
historikere af faget en krævende opgave at arbejde med et middelalder
diplom (helt bortset fra at meget af materialet befinder sig i udlandet), det
er en stor hjælp til studiet af 1600-tallets Danmark at få stillet rygraden
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i datidens centraladministration til rådighed med udførlige registre, og det er
som bekendt ikke enhver beskåret at få adgang til P. Munchs efterladen
skaber i Rigsarkivet. Her er nytten af kildepublikationer indlysende.
Anderledes kan det imidlertid stille sig, når det drejer sig om kildema
teriale til belysning af sociale, økonomiske eller kulturelle sider af udvik
lingen i fortiden. Totalfremlæggelse af centrale kildegrupper eller af alt
materiale til f. eks. bondestandens historie i det 17. og byhåndværkernes
forhold i det 18. århundrede er en utopi. Selv den meget omfattende ting
bogsudgave, der nu nærmer sig sin endelige afslutning, rummer alene en
brøkdel af de bevarede tingbøger fra 1600-tallet. Peter Riismøller nåede at
få udsendt »Rokkedrejerbogen«, og for nogle år siden udsendte Landbohisto
risk selskab ved Jens Holmgaard »Fæstebonde i Nørre Tulstrup Chr. Ander
sens dagbog 1786-97« - to samlinger af optegnelser fra almuemænd fra hen
holdsvis første og sidste halvdel af det 18. århundrede. Men fortsat eftersøg
ning har bragt yderligere dag- og optegnelsesbøger fra samme miljø og tid
til veje, og dette materiale tager vældigt til i omfang, når man tager fat på
det 19. århundrede.
Den forskning, der stadig mere retter sig mod studiet af forskellige sam
fundsgruppers leveforhold, kulturelle normer og erhvervsvilkår og mod studiet
af disse samfundsgruppers indbyrdes forhold, har næppe samme umiddel
bare udbytte af kildepublikationer i traditionel forstand som den historiker,
der arbejder med politiske institutioners og ledende personligheders historie,
og som i en veltilrettelagt kildepublikation måske kan finde størsteparten
af sit materiale. Kildeudgivelserne til f. eks. socialhistorien må indskrænke sig
til at fremlægge eksempler på et ofte overvældende stof. Fremlæggelsen af
sådant materiale kan virke som en appetitvækker og kan pege på mulighe
der i materialet, der ellers ikke har været erkendte. Det burde føre til en
nøje planlæggelse af, hvilke eksempler på kilder, der skal udgives, således
at man ikke gentog eksemplerne. Men man kan også spørge, om forsknin
gen ikke blev ligeså vel hjulpet med gode indføringer til de forskellige kilde
typer eller arkivfonds. Erhvervsarkivet har udsendt første del af en indgå
ende registratur til Landhusholdningsselskabets arkiv med indgange til ma
terialet ad topografisk og personalhistorisk vej, og Landsarkivet for Nørre
jylland har med registraturerne over ryttergodsarkivalier og arkivet fra hede
kolonierne i 1700-tallet hjulpet brugeren et godt stykke på vejen til udnyt
telsen af arkivalierne.
Også andre forhold kunne føre til en drøftelse af berettigelsen af den
traditionelt omfattende kildeudgivelse. Da provinsarkiverne skulle oprettes,
protesterede en række af datidens lokalhistorikere mod at flytte kildema
terialet fra gods- og retsbetjentarkiver og fra købstædernes gemmer til Vi-

Debat

625

borg, Odense og København, da de frygtede de geografiske barrierer, der
ville rejse sig for udnyttelsen af materialet. Problemet med afstandene er
mindsket idag, xeroxkopieringen gør langvarige ophold på læsesalene mindre
nødvendigt, og mange biblioteker råder idag over faciliteter, der tillader ind
lån af arkivalier (jfr. forordet til Poul Jensen: Presse, Penge & Politik
1839-48 (1971)). Materialet er i bred almindelighed blevet langt lettere
tilgængeligt end tidligere, og læsningen af kildematerialet, i hvert fald fra 1600tallet og fremefter, bør under alle omstændigheder kunne præsteres af den,
der giver sig i kast med dyberegående forskning, det være sig i personal-,
lokal- eller »rigshistorien«.
Den aldrig gunstige, men i øjeblikket meget skærpede, bevillingssituation
må også med i billedet. Kildepublikationer kan sjældent notere de store
salgstal. Alle politisk og historisk interesserede har været enige om at be
tegne P. Munchs erindringer som meget væsentlige for forståelsen af Dan
marks historie i dette århundrede, men alligevel kunne værket fås på bog
nedsættelse for et par sæsoner tilbage! Blot trykningsomkostningerne kan
det være vanskeligt at få ind gennem salgsindtægterne, hvilket betyder, at
udsendelse af kildeudgaver beslaglægger en betydelig del af de stadig for
holdsvis mindre bevillinger, historikerne kan hente hos det offentlige og hos
private fonds. Der er et stigende antal historikere i aktiv forskning, hvad
der efterhånden vil rejse behov for frigørelse fra tjenestepligter og støtte til
indsamling, bearbejdning og senere udgivelse af afhandlinger og monogra
fier (jfr. den mindskede støtte til disputatser). Det kunne her måske være
på sin plads at overveje, hvor bevillingsmidleme gjorde mest nytte, ved
forskningen - og tidens krav: projektforskning er ingen billig affære - eller
ved kildeudgivelser.
Man kan endelig ikke undgå, når man ser tilbage over de sidste par år
tiers publikationer fra historikere, at få den fornemmelse ind imellem, at
kildeudgivelse af og til er trådt i stedet for en udnyttelse af kildematerialet og så har man ofte fået en indledning, der i meget rummer en bearbejdelse
af materialet! Det kan synes lidt fattigt, at den forsker, der sidder inde
med baggrunden for at skildre denne historiske foreteelse eller den person
lighed blot fremlægger kilderne og ikke bearbejder dem. Det er næppe, fordi
man ikke har ønsket at forske, men fordi de tjenstlige forpligtelser, det være
sig i undervisning eller på arkiv, lettere giver plads for arbejdet med en
udgave end udfærdigelsen af en afhandling eller bog. Og det fører så til
bage til det problem, der er nævnt i det foregående afsnit.
De her fremførte synspunkter har været tænkt ikke som en opfordring til
at ophøre med at udgive kilder, men som et indlæg, der kunne føre til en
drøftelse af kommende forslag til kildepublikationer i et lidt videre perspek-
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tiv. Man kunne måske i lidt større omfang spørge - ikke blot om en kilde
»fortjener« at blive udgivet - men om den traditionelle udgivelsesform
i hvert tilfælde er den mest velegnede, om ikke en kommenteret registratur
(f. eks. over dag- og optegnelsesbøger fra almuen med angivelse af forfatter,
tidsmæssig udstrækning, opbygning og særlige karakteristika), en afhand
ling, der udnytter et kildemateriale eller en monografi i lige så høj grad eller
bedre tjener til at fremme udforskningen af det pågældende materiale.
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Lokalhistorien i søkelyset
LOKALHISTORISK AFDELING: SMÅTRYK NR. 1-7. Knud Prange: Fra
»frucktbar Herlighed« til herlig frugtbarhed, samme: Lokalhistorie og under
visning, samme: Slægt - miljø - samfund, Vagn Dybdahl: Lad os afskaffe
lokalhistorien, Bernhardt Jensen: Storkommunen og det lokalhistoriske ar
bejde, Per Malmberg: Belgierne i Hellebæk og Lise Hesselager: Danske små
tryk i Det kgl. Bibliotek. Særpris 4-12 kr.
Siden Lokalhistorisk Afdeling under Historisk Institut ved Københavns Univer
sitet ble opprettet for 4-5 år siden med magister Knud Prange som leder,
har dette nye instituttet blant annet markert seg ved å sende ut en rekke små
trykk, hittill i alt sju. Det er artikler av begrenset format som har vært pub
lisert i forskjellige periodika. Særtrykk av disse artiklene er så kledd i samme
drakt og sendes ut i Lokalhistorisk Afdelings regi. Gjennom denne serien av
småtrykk kan man nok vente å finne uttrykk for synet på en del sentrale
spørsmål i debatten om lokalhistorien.
I det første skriftet i serien gir Knud Prange en oversikt over den lokalhi
storiske forskning i Danmark. Det er en meget nyttig artikkel for den som søker opplysning om utviklingen fram til den tid da det nye lokalhistoriske in
stituttet begynte sitt arbeid, og en status på den tid. Som rimelig kan være
finner forfatteren avslutningsvis grunn til å drøfte lokalhistoriens oppgaver i dag.
Han hevder at lokalhistorien har to store oppgaver. Den ene er å bistå rikshistorien ved gjennom punktundersøkelser og lokalt avgrenset forskning å le
vere bidrag som kan gå inn i framstillinger av landets historie. Den andre er å
studere menneskers og menneskelige fellesskapers betingelser og reaksjoner
i de enkelte lokaliteter (nr. 1 s. 93).
Det siste formålet med lokalhistorisk forskning kan man akseptere uten vi
dere. Når det gjelder den første av de to uppgaver har den vært akseptert som
en sannhet så lenge at det kan være på tide å anmelde en viss tvil. Forfatteren
viser at autoriteter som Johan Hvidtfeldt og Albert Olsen hevdet et slikt syn.
Den norske professor Edv. Bull d.e. ga enda tidligere uttrykk for lignende tan
ker i et skrift som i årtier har vært et viktig arsenal for foredragsholdere in
nenfor feltet. Men dette synet forutsetter egentlig at historikeren oppfatter det
å skrive rikshistorie som vel må bety statshistorie eller politisk historie på top40*
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planet, som en oppgave opphøyet over alle andre innenfor historieforskningen.
Hvis historikeren for eksempel først og fremst er interessert i å granske samfunnsdannelse og samfunnsfunksjoner i historisk perspektiv, så kan det nok hende
at lokalsamfunnet heller blir hovedemnet. For samfunnshistorikeren blir i hvert
fall rikshistorien bare et enkelt aspekt ved oppgaven.
Om de humanistiske fag i det hele sier Francis Sejersted, professor i økono
misk historie ved Universitetet i Oslo: »Målet er å utvikle selvforståelse, innsikt
i de historiske og kulturelle sammenhenger man selv er en del av. De (sc. de
humanistiske fag) vil bidra til å bygge opp en følelse af tilhørighet eller identitet.
De vil kunne bidra til å gi menneskene et meningsfylt forhold til tilværel
sen« (Nytt fra Universitetet i Oslo, nr. 18 1974, s. 2). Hvis man aksepterer et
slikt syn, så vil lokalhistorien få en egenverdi som ikke gjør det nødvendig å
forklare dens berettigelse med henvisning til dens nytte for andre vitenskapsgrener.
I skrift nr. 4, »Lad os afskaffe lokalhistorien« tar også Vagn Dybdahl opp
grunnleggende problemer ved lokalhistorien som disiplin, og drøfter forsknings
formål og -oppgaver. Særlig retter han søkelyset mot nivået i forskningen og
finner at kvalitetskravene må høynes for å holde tritt med vanlig forskningsnivå
ellers og likeså av hensyn til den høyning som har funnet sted i det alminne
lige opplysningsnivå.
Knud Prange tar for seg spørsmålet om lokalhistorie i undervisningen (nr.
2). Så lite som det inntil ganske nylig har vært arbeidet med dette emnet, må
ethvert bidrag til en drøfting av både motiver og metoder være av stor verdi.
Prange peker på den vei som man kan følge i undervisningen fra det lokale
til det landsomfattende. For den vanlige historielærer som er flasket opp med
rikshistorie, er dette ikke på forhånd en selvsagt vei å velge, men når den blir
tilrettelagt metodisk og når det blir klart at dette er i samsvar med den under
visningsmetodikk som ellers følges, må vi kunne vente at lokalhistorien får bred
anvendelse på alle skoletrinn. Knud Pranges artikkel vil kunne komme til å
sette en bevegelse i gang. Undertegnede som i nær framtid skal holde et fore
drag for lærere om undervisning i lokalhistorie, har planer om ganske samvittighetsløst å stjele en av hans idéer og prøve den på lærerne, nemlig den om
å begynne med å spørre hva de vil vite om stedets historie. Jeg tror det er en
god idé.
Også slektshistorien får sin plass i serien av småtrykk. I nr. 3 viser Prange
hvordan det er mulig å komme på nært hold av våre forfedre og få vite
noe om dem som mennesker, om deres skjebne og om deres miljø i stedet
for å drive den sterile jakt etter stadig nye navn og nye årstall. En meget inter
essant form for slekts- eller personalhistorie er demonstrert i nr. 6, Belgierne
i Hellebæk, av Per Malmberg, der vi får se hvilken skjebne en gruppe av bel
giere som plantes inn i et miljø i Danmark, får i løpet av fire generasjoner.
Metoden kunne nok anvendes for eksempel i bergverksmiljøer i Norge.
I Storkommunen og det lokalhistoriske arbejde, av Bernhardt Jensen, får vi
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en innføring i kommunepolitikerens syn på lokalhistorien. Forfatteren gjør
seg til talsmann for den tiltalende idé at det må være »enhver lokalpolitikers
pligt at kende hovedtrækkene i sin bys og egns historie. Ethvert kommunebestyrelsesmedlem burde have stedets historie udleveret til pligtlæsning.« Mer
skeptisk stiller man seg kanskje til tanken om å etablere et system for å måle
effektiviteten og verdien av kulturtilbud og kulturaktivitet. Forfatteren inn
rømmer at det »lyder uhyre koldt og sagligt«, men at man må se i øynene »at
en sådan kulturøkonomi vil trænge frem«. At det er god økonomi, kan man
godta, men kultur -?
Endelig gir Lise Hesselager i Småtryk nr. 7, Danske småtryk i Det kgl. Bib
liotek en orientering om disse innholdsrike, men noe kompliserte deler av et
storbibliotek. Leseren får kanskje samtidig et visst inntrykk av et materiale
som må bety litt av en hodepine for den som sitter med ansvaret.
Som helhet vil denne serien bli til stor nytte for dem som søker orientering
innenfor et eller annet av de mange felter som lokalhistorien berører. Også
utenfor Danmark vil serien bli benyttet, ikke minst fordi utgiveren har sørget
for sammendrag av innholdet på engelsk. Vi må bare håpe på at Lokalhisto
risk Afdeling fortsetter videre på denne bane.
Rolf Fladby

Arkivfortegnelser fra Fyn
MAGISTRATSARKIVER INDTIL 1868 I LANDSARKIVET FOR FYN.
Odense 1973. Indb. 348 s. 13 kr. AVNSLEV-BOVENSE KOMMUNALE
ARKIV 1803-1970 54 s. BOGENSE KOMMUNALE ARKIV 1869-1970.
28 s. Arkivregistraturer udgivet af Landsarkivet for Fyn. STIKORDSREGI
STER TIL FYNSKE KOMMUNALARKIVER. Odense 1973 15 s. 8 kr. pr.
hefte.
Arkivfortegnelser er ofte vanskelige at komme til. Selvom der er udarbejdet
fortegnelser over størstedelen af de arkivalier, der opbevares i de offentlige
arkiver, findes de fleste af dem i form af sedler eller maskinskrevne over
sigter i et enkelt eksemplar, som kun er tilgængeligt på læsesalene. Et venligt,
men noget fortravlet personale, vil gerne hjælpe med oplysninger fra forteg
nelserne, men det forudsætter, at man er i stand til at stille præcise spørgs
mål, som det er praktisk muligt at besvare. Selvom man har den sommetider
store viden, som er nødvendig for at stille de rigtige spørgsmål, kan det være
en langsommelig og noget usikker fremgangsmåde, der tager tid for arkivper
sonale og arkivbenyttere. For alle dem, der kan og vil selv, er der nu håb
forude. Landsarkiverne har i de sidste år mangfoldiggjort adskillige registraturer
ved fotokopiering eller duplikering. Af bevillingstekniske grunde er oplagstal-
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lene begrænset, så ikke alle kan have dem stående hjemme på hylderne, men
de bør i hvert tilfælde findes på centrale biblioteker og lokalhistoriske arkiver
rundt om i landet til glæde for fjerntboende arkivbenyttere. Udstyret kan være
primitivt og indholdet af svingende kvalitet, fordi de foreliggende registraturer
er udgivet delvis ubearbejdet, men fortegnelserne er dog langt mere omfattende
og detaljerede end de kortfattede arkivintroduktioner, som findes i forskellige
samleværker. Især har Landsarkivet i Odense trods et begrænset personale ydet
en imponerende indsats med udgivelsen af den række arkivregistraturer, som ind
ledtes 1970 med oversigtsværket Landsarkivet for Fyn og hjælpemidlerne til
dets benyttelse. De tre duplikerede registraturer, som her skal omtales, omfatter
kommunale arkiver, og rækken kan ifølge forordet til Avnslev-Bovenses arkiv
ventes fortsat i de kommende år.
Indtil 1868 var den kommunale administration i købstæderne i hænderne på
magistraten. Magistratsmyndighedens indehavere - borgmestre eller byfogder var udnævnt af kongen, og noget demokrati i moderne forstand fandtes næppe,
men magistratens arbejdsområder var omtrent de samme som de kommunale
opgaver i dag. Da købstadkommunale arkiver opbevaredes på rådstuen - en
gammel betegnelse for rådhuset - kalder man oftest arkiverne for rådstuearki
ver. I Odense har man valgt at kalde dem magistratsarkiver. Ingen af beteg
nelserne er særligt gode eller helt dækkende for indholdet, men det ville være
praktisk for udenforstående, hvis landsarkiverne her og andre steder kunne
blive enige om at bruge ensartede betegnelser for de samme arkiver.
Registraturen over magistratsarkiver indledes med opstillingsskemaet, d. v. s.
planen over i hvilken rækkefølge arkivalierne er opstillet i arkivmagasinet og
dermed anført i registraturen. Det benyttede opstillingsskema bygger hovedsage
lig på en saglig ordning, der ikke forudsætter større administrationshistorisk
viden ved orientering i arkivalierne, men til gengæld heller ikke altid angiver
den indre sammenhæng mellem arkivalierne, som kan bidrage til forståelse af
den situation, hvori de er opstået. Købstæderne er anført i alfabetisk orden.
Foran hver købstad findes en lille indledning med en liste over borgmestre
og rådmænd samt henvisninger til forordninger om bystyrets sammensætning.
Disse lister, som vist oprindelig er udarbejdet i Rigsarkivet, findes i alle lands
arkiver i tilknytning til registraturerne, men har normalt ingen betydning for
benyttelsen af registraturerne eller arkivalierne og kunne måske have været
sparet. Derimod er der umiddelbart efter forordningerne i indledningen værdi
fulde litteraturhenvisninger, som desværre ikke nævner tidsskriftartikler. Selve
fortegnelsen over arkivalierne er ret detaljeret og medtager en del nyttige, om
end lidt spredte anmærkninger med nærmere oplysninger om indholdet i de en
kelte pakker og bind. I skarp parentes findes henvisninger til arkivalier i andre
arkiver eller andetsteds i samme registratur, men man skal dog ikke tro, at
emnerne dermed er udtømt. Det er f. eks. ikke muligt at orientere sig endeligt
i optegnelser om borgerskaber ved hjælp af denne registratur, hvor de egentlig
burde være et af de centrale emner. Borgerskabsoptegnelser kan findes i råd-
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stuerettens protokoller, i magistratens forhandlingsprotokoller, under rubrikken
næringsvæsen og sandsynligvis af og til i kæmnerregnskaberne, men der er ikke
altid oplysninger herom, henvisninger fra den ene gruppe til den anden eller
henvisninger til tingbøgerne i byfogedarkiverne, hvor der formodentlig også
i nogle perioder er noteret borgerskaber. Der kan rettes lignende indvendinger
mod andre dele af registraturen, men det kan ikke på nogen måde anfægte
udgivelsen - tværtimod. Skulle der have været foretaget undersøgelser, der kunne
opfylde alle krav til en fyldestgørende arkivfortegnelse, ville bogen måske aldrig
være udkommet, og den er langt bedre end ingenting.
Mens fortegnelsen over rådstuearkiverne er resultatet af mange års tradi
tionelt og solidt registreringsarbejde, er der med registraturerne over de kom
munale arkiver gået nye veje. Man har benyttet det såkaldte Odder-system, der
egentlig er en journalplan for mindre kommuner, som grundlag for registrerin
gen. Journalplanen er oprindelig beregnet til indordning af breve og dokumen
ter i en nutidig og arbejdende administration. Da Odder-systemet samtidig har
en ret fast nummerering efter decimalklassesystemet, er det ikke muligt at ind
bygge et historisk perspektiv i systemet. Siden 1803 er der imidlertid sket så
omfattende ændringer bl. a. i det kommunale skatte- og regnskabsvæsen og
i opbygningen af den sociale forsorg, at det ville være en fordel, hvis det kunne
markeres i det mindste i undergrupperingen af arkivalierne. Det kan ikke lade
sig gøre, uden at man bryder den forud fastlagte nummerering, som er væsent
lig for at systemet kan fungere. Man må derfor affinde sig med, at arkivalier
fra kommunens ældre tid, som hører sammen, står spredt rundt om i registratu
ren. Den store fordel for brugerne er, at der i et særskilt hefte findes et detal
jeret emneregister med henvisning til decimalnumre, som er gyldigt både for
de allerede udsendte og alle kommende kommunale registraturer ordnet efter
samme plan.
Registraturen over Avnslev-Bovense kommunale arkiv omfatter perioden fra
1803, da fattigkommissionerne oprettedes som det første forsøg på lokalt selv
styre på landet, til de store kommunesammenlægninger i 1970. Arkivet er me
get stort, og der synes ikke at være foretaget de tilladte kassationer i det.
Langt størstedelen af materialet angår dog den nyeste tid og er foreløbig util
gængeligt for almindelig benyttelse, idet tilgængelighedsgrænsen er 80 år for
sociale sager og 50 år for andre sager. Registraturen over Bogense kommunale
arkiv 1869-1970 fortsætter registraturen over Bogense magistratsarkiv op til
ca. 1933, d. v. s. til indførelsen af de nye sociallove. Kun ganske få arkivalier
efter 1933 er medtaget, men der vil formodentlig komme et suppleringsbind,
når disse sager engang er afleveret til landsarkivet. Begge registraturer har
forrest en grundig indholdsfortegnelse og en kortfattet administrationshistorisk
indledning suppleret med statistiske oplysninger om kommunen.
Der er ikke tidligere udgivet fuldstændige registraturer over kommunale ar
kiver i Danmark fra tiden efter kommunallovene 1867 og 1868. De forelig
gende registraturer må derfor have stor interesse for alle, der beskæftiger sig
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med historie på lokalt plan som en mulighed for at få et overblik over, hvad
man kan vente at finde i disse arkiver. Endnu nyttigere bliver de, efterhånden
som udgivelsesrækken fortsætter. Man er langt mere tilbøjelig til systematisk at
arbejde med arkivfortegnelser, når man på forhånd kan regne med ikke at gå
forgæves efter det emne eller den lokalitet, man interesserer sig for. Derfor er
det værdifuldt, at Landsarkivet for Fyn har besluttet at udgive en længere
række af kommunale arkivfortegnelser og synes at kunne gennemføre det i hur
tigt tempo ud fra mottoet, at det bedste er det godes fjende. Indvendinger imod
registraturerne er i denne forbindelse kun bagateller.
Helle Linde

Kort og historikere
PETER BREDSDORFF: KORTLÆGNING OG HISTORISKE STUDIER.
ET VÆRKTØJ? Udgivet af Lokalhistorisk Afdeling under Københavns Uni
versitets historiske institut. København 1973. 60 s. samt et folde-ud kort.
111. særpris 41,25 kr., normalpris 61,90 kr.
Når man som anmelderen har været omgivet af kort og brugt kort i hele sin
studietid og embedsperiode og samtidig som historisk geograf har været konsu
lent for mange studerende ved arkitektskolens byplanafdeling, så er man på for
hånd temmelig belastet til at gå i gang med at anmelde Bredsdorffs orohydrografiske kort og bedømme resultaterne af, hvad dette værktøj har inspireret en
byplanarkitekt til. - Dette i sit ydre og i hele sit layout yderst tiltalende og
praktisk håndterligt stykke arbejde er så at sige begyndelsen til enden af et livs
værk som byplanlægger og -forsker, forstået på den måde, at det afslutter en
epoke af erfaringer fra studiet af vore ældre byer og (forhåbentlig) indleder en
fordybelse og en målrettet forskning i, hvordan og hvorfor det nu gik sådan,
såvel som hvorfor det eventuelt slog fejl, for også for byplanlæggere (byanlæggere) i begyndelsen af den historiske periode er der ting, der måtte mislyk
kes. Men lad mig sige det straks: Det er gået godt forbløffende mange gange,
når man tager den teknologiske udvikling og de ændrede kommunikationslinjer
siden da i betragtning. Om sit arbejde siger Bredsdorff selv, at det har været
en væsentlig drivkraft i det at komme til at forstå nogle problemer omkring
vore ældste byers opståen, og som støtte for disse intentioner var det ønskeligt
at søge udviklet et kartografisk »værktøj«. Resultatet af disse anstrengelser er
blevet det her foreliggende orohydrografiske kort som illustrerer »naturens
eget færdselsnet«, et kort hvorpå alt menneskeskabt og alle planteformationer
er bortraderet, mens kun relief, vand og kystlinie står tilbage. Mens det tidli
gere især har været naturgeograferne, specielt hydrografer, der har benyttet oro
hydrografiske eller blot hydrografiske kort til beregning af vandløbenes af
strømningsområder, så er det Bredsdorffs kongstanke, at et orohydrografisk kort
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med indtegnede vandskelslinier kan blive et vigtigt redskab for den historiske
forskning. Hans hovedbetragtning er den, at vandskellene i tidlig historisk tid,
da bl. a. bykulturen blev til, har været de »veje« ad hvilke datidens kolonisato
rer og erobrere drog frem for at undgå besværlige floder og fugtige strøg, el
ler når floder alligevel skulle overstiges, at man da søgte frem til punkter,
hvor det tørre land stak frem og skabte snævringer i flodløbene.
Beviskraften i denne teori er overvældende, og man behøver kun at nævne
den jyske hærvej og de mange af romerne i England anlagte veje. Men
Bredsdorff vil videre end som så, idet han giver en række eksempler på,
hvordan han gennem studiet af detailudsnit af sit orohydrografiske kort er i
stand til at korrigere ældre opfattelser af vejforløb og dels at underbygge ældre
og nyere teorier om beliggenheden af forhistoriske anlæg. Ikke mindst forfat
terens alternativ til Hugo Matthiessens hærvejsantagelse ved Viborg ser over
bevisende ud, og man må der ud over komplimentere Bredsdorff for de hertil
benyttede overordentlig smukke og instruktive kortudsnit.
Når Bredsdorff i bogens sidste afsnit tager fat på Trelleborgene og mener
at have fundet indicier for et næsten landsdækkende net af borge, der har tjent
kontrollen (undertvingelsen) af det danske folk og formentlig dermed samlingen
af det danske rige, så vil de få middelalderhistorikere nok føle, at han går
lidt for vidt. Men ikke desto mindre er det forfriskende, at sådanne teorier
fremsættes, og man må håbe, at der kommer en debat herom i gang. Anmel
deren selv finder ikke tilstrækkelig beviskraft i forsøget på at placere Varde
i rækken af samlingsborge. Kvartcirkulære gader som den her nævnte er ikke
ualmindelige i vore gamle købstæder. De optræder enten som kvart- eller halv
cirkulære bl. a. i Vejle, Randers og Slagelse, hvor de lige så vel kan tydes som
afsnit af vejlinier, hvis forløb har været bestemt af middelalderlige fæstnings
volde. Hermed være dog ikke sagt, at Varde ikke kan have haft den af Breds
dorff postulerede funktion. Bredsdorffs omtale af Fyrkatborgen som vogter af
en tidlig »genvej« i det jyske vandskelssystem og »passageområdet over Skals
å« får anmelderen til at tvivle stærkt på denne del af vandskellet som en færd
selsåre, der skulle forbinde Viborg med Aggersborg. Jeg kunne i den anled
ning have lyst til at opfordre Bredsdorff til at studere et stort kort over Nord
jylland, der findes på Det kongelige Bibliotek, og som er fremstillet i 1728 af
kommandanten på Ålborg slot. Det indeholder eksisterende veje på den tid,
men derud over er der angivet en militær »vej«, følgende kysterne ude på
selve stranden. Her har i hvert fald ridende, militære enheder haft let ved
at komme hurtigt frem, og de åer der rinder i havet, ses at være passeret ved
at ride ud i vandet foran deres munding. En sådan åovergang har også senere
tider vidst at benytte, bl. a. til kvægdrifter. Det vil da være naturligt at spørge,
om ikke det kunne tænkes, at datidens fjerntrafik har kunnet benytte denne
»metode« og dermed taget den langt kortere og hurtigere vej langs kysten mel
lem Viborg og Aggersborg. Den gamle vej over Skalsåen i vest passerede forøvrigt åen meget nær ved kysten.
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Anmelderen vil med disse bemærkninger sige, at man skal passe på ikke at
se sig blind på vandskellene som hovedfærdselsårer, hvad Bredsdorff givet heller
ikke gør, og specielt gælder det, når man kommer til øerne, hvor det hidti
dige kendskab til gamle vejforløb kun i ringe grad understøtter »de tørre fød
ders teori«.
Tilsidst må det være på sin plads at ofre et par rosende ord for de fortrin
lige afsnit om kortlægningens historie og Bredsdorffs manende bemærkninger
til historikerne om i højere grad end det hidtil har været tilfældet, at benytte
kort i deres publikationer og ikke ukritisk gengive tidligere kortarbejder, når
disse kan korrigeres. Anmelderen er overbevist om, at Kortlægning og historiske
Studier vil blive en inspirationskilde for dem, der som faghistorikere eller blot
som en hobby interesserer sig for den historiske topografi, og ikke mindst
gælder det dem, der til daglig har deres virke ud i nærheden af åstederne for
historiens ældre og nyere begivenheder.
Viggo Hansen

Bibliografisk tilvækst
DANSK HISTORISK ÅRSBIBLIOGRAFI VED BENTE PEDERSEN. 1967.
Kbh. 1972. 189 s., 1968. Kbh. 1973. 181 s. Siden anmeldelsen blev skrevet,
er udkommet 1969. Kbh. 1974. 176 s. Særpris å 35 kr., normalpris å 50 kr.
Med disse to bøger har fortegnelsen over trykte kilder og beretninger for
dansk historie fået en tilvækst, inden bibliografien for årene 1913-42 er blevet
afsluttet. Som det er naturligt, følges den systematiske ordning, der blev grund
lagt af B. Erichsen og Alfr. Krarup og videreført af Henry Bruun, og afvi
gelserne er ikke større, end at brugeren let kan finde sig til rette.
Det er nærliggende at se nærmere på Bente Pedersens bøger som hjælpe
midler for lokalhistorikeren. Ingen, som beskæftiger sig med topografi og den
stedlige historie, kan komme uden om hendes bøger, men det må understreges,
at man ikke kan nøjes med at gennemløbe afsnittene om topografi og perso
nalhistorie, men først ved en omhyggelig gennemgang får man det fulde udbytte
af det arbejde, lokalhistorien her har fået rakt. Endvidere må man holde sig
for øje, at ikke alt stof, en lokalhistoriker kan få brug for, er optaget. For
ordet til bibliografien for 1967 gør opmærksom på, at der kun er gennemgået
et begrænset antal tidsskrifter, og det kan tilføjes, at denne tilbageholdenhed
har været nødvendig, hvis arbejdet uden alt for urimelige omkostninger skulle
være færdigt til en bestemt tid. For at antyde, hvad der yderligere kan findes,
skal det nævnes, at Skivebogen 1967 anfører 39 numre og Skivebogen 1968
41 numre med emner fra denne lille egn. Mange af disse artikler er selvføl-
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gelig kun af begrænset interesse, men den lokalhistoriker, der søger at udtømme
sine kilder, kan ikke undlade at tage hensyn til dem i sine forsøg på at op
spore stoffet, selv om de større bibliografier er tvunget til at gå uden om dem.
Det er avisartiklerne, der har særlig betydning blandt det stof, der er udeladt.
Ganske vist bringer Avis-Kronik-Index (fra 1940) en del, men også den bringer
kun et udvalg, og det er ikke foretaget efter lokalhistoriske synspunkter, og hvis
man vil overføre samtidshistorien til det lokalhistoriske plan, er det uundgåe
ligt at gennemsøge dagspressen og foreningstidsskrifterne. Som et andet eksem
pel kan det anføres, at Sønderjysk Månedsskrift 1973, s. 360-374, bringer en
liste over 349 avisartikler fra 1972 med landsdelens historie og kultur som
emne. Formentlig vil kun den stedkendte kunne afgøre, hvad der har interesse
af det stof, de lokale aviser bringer, og også af denne grund ville det være
urimeligt at forlange, at Bente Pedersen skulle tage hensyn til det, men for
lokalhistorien kan det ikke være ligegyldigt.
De ovenstående bemærkninger skulle nødigt give det indtryk, at de to årsbibliografier er mangelfulde. De er udtømmende inden for den begrænsning,
der er naturlig, og lokalhistorikeren kan her finde sidestykker - og modstykker
- til, hvad han kender fra sin egen egn, så han undgår at slippe helheden af
syne og stirre sig blind på sit hjemsteds fortræffelighed. Bibliografierne er ud
givet af Den danske historiske Forening og Dansk historisk Fællesforening.
Både udgivere og forfatter fortjener tak for dette værdifulde hjælpemiddel.
Helge Søgaard

Sproghistorien fuldført
PETER SKAUTRUP: DET DANSKE SPROGS HISTORIE. REGISTRE.
Gyldendal 1970. 360 s. 50 kr.
Med et grundigt registerbind til professor Skautrups skelsættende værk har ud
giveren, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, på afgørende vis øget den
i de fire bind bragte historiske fremstillings anvendelsesmuligheder.
Bindet, som i omfang overgår 1. og 4. bind, er systematisk inddelt i flere
alfabetisk opstillede afsnit, en disposition som letter brugen af de mange enkelt
heder. Først anføres forfatter- og kildefortegnelse med angivelse af de steder
i bindene, hvor behandlingen findes, idet materialet i de enkelte binds litte
raturlister er medciteret. Det derefter følgende sagregister har over 3800 op
slagsord. Artiklerne er udførligt udarbejdede. Som eksempel kan nævnes, at
der opstilles 11 artikler for ordpartiklen -en med forklaring af dennes funk
tion, og der er talrige krydshenvisninger ved opregning af de mange emner. I
artiklerne henvises dels til ordenes herkomst, dels til anvendelsen, og alle de
faktorer, som har spillet en rolle ved sprogets udformning, er medtaget.
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Hovedparten af bindet optages of ordregistret med mere end 31.000 opslags
ord, i sig selv en fuldspækket ordbog. Af særlig nytte er herunder efterleddene, der er behandlet på lige fod med selvstændige ord, og den store mængde
af stednavne og personnavne, som hovedregel anført i den nu brugte form.
Fortegnelsen opfører de mangeartede elementer og orddannelser i rigssproget
og dialekterne, i talesprog såvel som i skriftsprog. Denne liste rummer en mang
foldighed af eksempler på sprogets udtryksmuligheder og vidner om værkets
sjældne spændvidde.
Til disse hovedafsnit er føjet en fortegnelse over de i tekstbindene anbragte
plancher og kort samt en definition af de fagudtryk, som forfatteren har an
vendt. En oversigt over forkortelser, især ved kildetitler, og en mindre rettelsesliste slutter bindet.
Den indholdsmættede sproghistorie er hermed blevet forsynet med en nøgle,
der lukker op for et væld af væsentlige træk i dansk’ens udvikling. Bindet viser
den agtpågivenhed, hvormed modersmålets vilkår gennem tiderne er fulgt i
værket, og med denne afsluttende oversigt er der åbnet let adgang til at udnytte
oplysningerne både om sagforhold og ordforråd. Medens den kronologiske gen
nemgang i de fire bind ved sin fylde af udviklingstræk i alle sproglag op til
vor tid er fængslende læsning, er registrene en håndbog af praktisk værdi.
Den kolossale viden, som er nedlagt i værket, tynger det ikke, og enhver
som søger slægtens spor og ønsker at udvide sin forståelse af fædrenes kår og
sin egen baggrund, høster udbytte af læsningen.
»Det danske Sprogs Historie« påbegyndtes i 1944 i en for folket særlig truet
situation og har været en menneskealder undervejs. Med sejhed har dens skaber
samlet de mangehånde tråde til et rigt nuanceret tæppe, idet han har haft et
sikkert blik for sammenhængen. Bag forfatterens ord mærkes hans følelse for
det stærke og ømme i sproget, og han har grund til at ranke ryggen efter
fuldførelsen.
I sammenligning med litteraturhistorien, som ret hyppigt har været genstand
for behandling, har sproghistorien ført en tilbagetrukken tilværelse. Med Skautrups sproghistorie er der udført en bedrift, som tjener ham og Det danske
Sprog- og Litteraturselskab til hæder. Selskabet, som stiftedes 1911, overdrog
opgaven til Skautrup ene mand, og der er herigennem tilvejebragt et værdigt
sidestykke til den af selskabet udgivne store danske ordbog.
De første bind af sproghistorien er genoptrykt, og det må håbes, at den
vil vinde fortjent udbredelse. Først nu er værket blevet en helhed.
Rikard Hornby
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Heraldik
SVEN TITO ACHEN: IDENTIFIKATION AF ANONYME VÅBENSKJOLDE. Dansk historisk Fællesforenings håndbøger. København 1972. 96 s.
III. Indb. Særpris 42 kr., normalpris 62,95 kr.
Heraldik er en herlig ting. Museumsfolk elsker den, fordi det heraldiske tegn
monumentaliserer et særligt kulturhistorisk synspunkt. Hvordan man end defi
nerer kultur og kulturhistorie, så er det spændende punkt dér, hvor forskel
lige livsområder, og dermed forskellige discipliner, gensidig belyser hinanden.
Den erkendelse, som opstår på tværs af fagene, er den spæde begyndelse til
at opfatte kulturen som en enhed. Museumsgenstanden er vidne om de ano
nyme strømninger i brug, teknik, mode. Har et menneske sat sit navn på
den, knyttes den gennem personalhistorien til det almene historieforløb. Navnet
på tingen danner skæringspunktet i et dobbeltbelysningens koordinatsystem. På
dette punkt er det heraldiske tegn anbragt som et smykke.
Sven Tito Achen har sat sig for at forklare, hvordan man skal bære sig ad
med at løse den gåde, et våbenskjold er, når navnet ikke følger med. Han
gennemgår de hjælpemidler i form af nøgler, der står til offentlighedens rå
dighed, alle de danske (s. 13) og de vigtigste udenlandske. Af gode grunde ikke
Achens egen »Danske adelsvåbener. En heraldisk nøgle«, der udkom 1973, med
Storcks tegninger, heraldisk ordnet. Håndbogen oplyser, hvor hjælpemidlerne
findes, på hvilken side man finder og hvordan man benytter hvert værks vej
ledning. Det er klart og effektivt. Skal man endelig finde på et par supple
rende oplysninger, bliver det f. eks., at Hirsch’s officersfortegnelse står i foto
kopi på Rigsarkivets læsesal (ad. s. 18) og at Berliens Der Elephanten-Orden und
seine Ritter (s. 48) meddeler elefantriddernes valgsprog (ad. s. 53).
Bogen henvender sig til mennesker uden forkundskaber indenfor heraldikken.
Den er så grundig, at den anvender halvanden side på at forklare brugen af
Pranges Heraldisk Nøgle, der præsenterer sig selv som »let tilgængelig«. Så
dan skaber man en litteratur ud af det, der før var en serie udgivelser. Alli
gevel når bogen meget med sine mange instruktive eksempler. Af og til får
kæphesten lov til at bestemme ridtet. Over seks sider forsøger Achen at klar
gøre forskellen på et »ægte« fireanevåben og et 2 + 2 anevåben (s. 33-39).
Eksemplet på et 2 + 2 anevåben side 37 repræsenterer givetvis to ægtefæller,
som meningen vistnok er, det skal gøre. Men side 34 står meget udtrykkelig
om våbener, der »repræsenterer to ægtefæller«, at de »dermed .. . hver især
er et ægte fireanevåben«. Så bliver det subtilt. Det kan vel heller ikke være
heraldisk elementært, når forskellen ikke »kan ses«, men må regnes ud (s. 34,
jfr. s. 37 om selve eksemplet).
Fællesforeningen har nu udsendt fire værker om heraldik, deriblandt yder
ligere et værk af Achen (Dansk heraldisk bibliografi 1589-1969, 1971, sam
men med Ole Rostock). Ingen af dem er overflødige. Dette værk stiller sig mest
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på den uforberedte læsers standpunkt. Det er i sig selv en fortjeneste. Men de
tillempninger, forfatteren må bringe i anvendelse, efterlader en anelse uro hos
anmelderen, nemlig når de ligefrem synes at befordre en uhistorisk indstilling.
Er det naturligt at anbringe norsk heraldik som et appendix til svensk? De s. 69
anførte bogtitler tyder ikke på det. Det er næsten ikke til at bære tanken om,
at Birgitte Gøye svævede i »uvidenhed«, når hun tegnede sin egen slægts vå
benskjold (s. 58), og det er lige på kanten at sammenligne Herluf Trolles heral
diske »forfængelighed« med flipproletarens, der »pynter« sig med, hvad der
ikke tilkommer ham (s. 59). Hvis den anførte historie med Bonde-våbnet over
hovedet holder, så smager eksemplet mere af Kingo: Hvad er vel de kroner
og kranse vi bær - forfængelighed. Axel Gøye var faktisk noget for sig. Det
kan måske altsammen være smagssager. Det er en god og nyttig bog, som vil
få folk til at beskæftige sig med heraldik. Af mange grunde, også fordi heral
dikken kan få betydning »i kroner og ører« (s. 9). Man skutter sig dog, når
man hører det argument. Er det overfølsomhed?
Povl Eller

Mønthistorisk standardværk
GEORG GALSTER: UNIONSTIDENS UDMØNTNINGER. Danmark og
Norge 1397-1540. Sverige 1363-1521, 119 sider. English Summary. (Dansk
Numismatisk Forening og Danske Boghandleres Kommissionsanstalt, Køben
havn 1972, 119 s. 111., indb. 138 kr.)
Den periode, Georg Galster behandler i dette værk, er af stor betydning for
dansk mønthistorie, idet den betegner et brud med det middelalderlige system,
hvor penningen var enerådende i udmøntningerne. Den enorme forringelse, den
oprindelige sølvpenning havde været udsat for ved iblanding af stedse stigende
mængder af kobber, havde til sidst gjort den helt uacceptabel i handel og van
del. Dronning Margrethe besluttede sig derfor i 1396 til at tage sig af den al
mindelige »vanskæ om myntt« og fik opkrævet en landsomfattende skat, der
skulle indbringe 20.000 mark sølv og danne grundlaget for de kongelige ud
møntningers genoptagelse. De første mønter, hun lod slå, kom i Erik af Pom
merns navn omkring 1400. - En del af perioden har været behandlet før af
P. Hauberg: Danmarks Myntvæsen 1377-1481, Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie (Kbh. 1886), af Fritze Lindahl: Danmarks Mønter 13771448 (Nordisk Numismatisk Årsskrift 1955) og i forskellige ældre værker. En
samlet moderne oversigt op til markmøntordningen 1541 foreligger imidlertid
ikke - når bortses fra en liste for samlere. Ingen har da heller haft bedre
forudsætninger end Georg Galster for at udrede de ofte indviklede problemer
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omkring unionstidens møntpolitik. Lige siden sin indtræden i den numismati
ske verden 1910 har Galster med mellemrum skrevet betydelige artikler om
senmiddelalderlige emner, publiceret vigtige fund og især undersøgt diverse
møntmestres historie og arbejdsvilkår: slægten Comhaer, Reynold Junge og
Jørgen Kock. Hans dybtgående kendskab til det relevante kildemateriale dan
ner grundlaget for de fortræffelige mønthistoriske afsnit, der indleder bogen.
Her er førstehåndsviden at hente både for den professionelle historiker, den
historisk interesserede og møntsamleren. Det ofte vanskeligt tilgængelige stof er
givet i en letforståelig og instruktiv form. Her behandles vigtige emner som det
danske møntsystems afhængighed af det tyske, stridighederne med Hansestæderne på grund af danske møntforringelser, guldmøntens indførelse, og de
indviklede forhold under Christian II, Frederik I og Christian III, hvor krigsmønt af forskellig art prægedes. Foruden Danmark får hertugdømmerne, Gul
land (som Galster foretrækker efter gammel skik at kalde Gotland), Norge og
Sverige hver sit kapitel, så hele unionens område er dækket ind. Idéen med at
samle udmøntningerne fra alle unionslandene i eet bind er god, idet man der
ved kan danne sig et helhedsbillede af det skandinaviske møntvæsen. Det kan
nok undre en og anden læser at konstatere, at trods den periodevis nøje sam
hørighed under fælles konge havde man et fra Danmark-Norge afvigende mønt
system i Sverige med Ørtuge til otte penninge som vigtigste mønt. Selve grund
laget for udmøntningerne, de forskellige møntordningers bestemmelser svarede
imidlertid til hinanden.
Meget vigtige for den, der vil arbejde med tidens prishistoriske materiale,
er de mange oplysninger om mønters vægt, lødighed og kurs og de bestemmel
ser, hvorefter ringholdig mønt nedsattes i værdi. Skal man foretage omregnin
ger, er det jo f. eks. nødvendigt at vide, at Erik af Pommerns gros, der er
skabt som en 9-penning, men bevidst ikke holdt den lødighed, den skulle, se
nere nedsattes til kun at gælde 2 penninge.
Efter mønthistorien følger katalogen. Bogens format og tospaltede opsætning
med fotografier af alle hovedtyper er ganske som Holger Hedes møntværk for
den følgende periode, idet det er udgivernes ønske at tilvejebringe en stan
dardkatalog for henvisninger. For tiden indtil Kong Hans har man foruden foto
grafier af mønterne også gengivet Haubergs fortræffelige stregtegninger, hvor
omskrifterne langt nemmere kan læses. For hver mønttype er der gjort rede
for møntens art, datering, vægt, sjældenhed, og der er henvisninger til tid
ligere kataloger og til speciallitteratur; en litteratur- og forkortelsesliste bag
i bogen gør det let at finde frem til de pågældende steder. Det har ikke kun
net undgås, at visse småfejl har indsneget sig hist og her i katalogen, men de
er ubetydelige i forhold til bogens store nytte. En ting burde dog måske næv
nes i denne forbindelse, nemlig at den sjældne Erik af Pommern hvid fra Næst
ved udover de fire Stege-stykker kendes i endnu et eksemplar fra et tysk fund,
kontramarkeret med Münsters mærke, et Paulus-hoved. Møntomskrifter er kun
undtagelsesvis gengivet, hvilket er beklageligt, men betinget af udgivernes øn-
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ske. Bag i bogen findes i stedet en række eksempler med de originale bog
stavformer. En nyttig oversigtstabel gør skematisk rede for møntherrer og møntsteder, og registre, der omfatter møntbetegnelser, personer og steder, gør bogen
let at arbejde med.
Som eksempel på en møntordning er gengivet et brev om mønten mellem
Dronning Philippa og stæderne, dels i facsimile, dels udskrevet på plattysk, dels
oversat til dansk. I kommentaren til denne aftale i det historiske afsnit gengi
ver Galster Herman Korners beskrivelse af Philippas møntpolitik, men afviser
den med, at det er et fejlsyn fra Korners side at tro, at hun handlede på egen
hånd. Man havde gerne set en nøjere begrundelse for, at den handlekraftige
dronnings selvstændighed drages i tvivl, kong Erik havde dog ved tidligere lej
ligheder svaret Hansestæderne meget afvisende, da de ønskede at forhandle om
bedre mønt.
En bebrejdelse for omstændelig gammelmandssnak, som Galster i indledningen
retter mod en anden numismatisk forfatter: Wilcke, kan ikke vendes mod ham
selv - tvært imod bliver man ofte så optaget af de perspektiver, der antydes,
at man gerne havde hørt mere, for trods dette omhyggelige arbejde er ikke
alle gåder af mønthistorisk art løst endnu.
Med »Unionstidens Udmøntninger« har dansk numismatiks nestor, der 17.
maj 1974 fyldte 85 år, igen ydet en betydelig indsats i den historiske viden
skab og givet os en meget nyttig opslagsbog i hænde.
Kirsten Bendixen

Bygningsbevaring
INGMAR HOLMSTRÖM OCH CHRISTINA SANDSTRÖM: UNDERHALL
AV GAMLA HUS. Udgivet af Statens institut för byggnadsforskning, Stock
holm. Distribution: Svensk Byggtjänst, Box 1403 111 84 Stockholm. III.
11 sv. kr.
Emnet vedligeholdelse og istandsættelse af historiske bygninger har givet stof
til adskillige artikler og publikationer. I de fleste tilfælde drejer det sig om spe
cielle problemer eller bestemte kategorier af bygninger, medens man har sav
net en samlet fremstilling med et tilstrækkeligt bredt sigte, så den kan anven
des af såvel ejere og brugere af gamle huse, som af teknikere og museumsfolk.
Med den her foreliggende publikation har det svenske »Statens institut för bygg
nadsforskning« taget første skridt til at indhente det forsømte.
Forfatterne går ud fra den forudsætning, at bygningsbevaring ikke alene er
et spørgsmål om videnskabeligt gennemførte restaureringsopgaver. Små istand
sættelsesarbejder og den daglige vedligeholdelse er lige så vigtig, og selv enkle
indgreb med små ressourcer må være teknisk rigtige. Forfatterne har derfor
lagt stor vægt på betydningen af at kende de gamle materialers opbygning
og særlige egenskaber.
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I et historisk afsnit gennemgås opfattelsen af begrebet restaurering fra om
kring 1860 til nu. Mange danske vil nikke genkendende til udtryk som »re
staureringskunst« fra tiden omkring århundredeskiftet, det svenske modstykke
til Viborg domkirke, restaureringen af Lunds domkirke i 1860-erne og hård
hændede restaureringer af landsbykirker i begyndelsen af dette århundrede.
Den nutidige opfattelse af bygningsbevaring drøftes indgående i de følgende
afsnit og udmøntes sluttelig i en række gode råd til ejere, brugere, teknikere
og håndværkere. Blandt rådene kunne man måske fremhæve et om at sikre
sig dokumentation for de indgreb, der gennemføres og afslutte enhver istand
sættelse med en rapport. Den vil være til uvurderlig hjælp for dem, der senere
skal arbejde med huset.
Resten af publikationen er en gennemgang af de bygningstekniske problemer.
Opstillingen er forbilledlig klar og overskuelig som hele pjecen iøvrigt. Hoved
opdelingen er: grund, murværk, trækonstruktioner, puds- og stenfacader, tag,
vandafledning og opvarmning. I underafsnit beskrives gamle metoder og ma
terialer, eksempler på oftest forekommende skader og anvisninger på af
hjælpning.
Hvert afsnit er belagt med konkrete eksempler og illustreret med fotos og in
struktive tegninger, der gør det let også for ikke fagfolk, at drage nytte af
anvisningerne. Med sine godt tyve sider er den tekniske gennemgang naturlig
vis langt fra udtømmende, men den når fint at leve op til sit angivne formål:
at introducere læserne i den tankegang der ligger til grund for publikationen.
Som et eksempel på den omtanke, der lægges for dagen, leveres til slut en liste
over de myndigheder og institutioner, som i Sverige tager sig af bygningers
bevaring og restaurering.
De fleste, der beskæftiger sig med vedligeholdelse og istandsættelse af gamle
huse vil kunne hente nyttige råd i »Byggnadsforskningens informationsblad B
10. 1972«. Desværre tør man næppe håbe at informationerne vil komme alle
historiske huse til gode. Megen slet eller manglende vedligeholdelse skyldes nok
så meget svigtende interesse som manglende viden. Det mest økonomisk fordel
agtige vil nemlig ofte være at lade forfaldet gå sin gang og afvente kondem
nering med efterfølgende sanering, hvilket i almindelighed vil sige nedbrydning.
De økonomiske vanskeligheder ved at bevare gamle og tildels urentable huse
på dyre grunde i vore byer er måske den værste trussel mod bestanden af hi
storiske bygninger i Danmark.
Det bør naturligvis ikke mindske glæden over, at det nu er lidt lettere at
gennemføre en rigtig vedligeholdelse og istandsættelse af de huse, hvis bevaring
er sikret ved ejernes interesse og omsorg.
Ifølge introduktionen arbejder de samme forfattere også på en håndbog, som
skal give mere dybtgående kendskab. Det er der god grund til at imødese med
store forventninger.
Kjeld Kay ser
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Danske møbler fra nyklassicismen
TOVE CLEMMENSEN: MØBLER AF N. H. JARDIN, C. F. HARSDORFF
OG J. C. LILLIE OG EKSEMPLER PA DERES INTERIØRDEKORATION. Et bidrag til nyklassicismens historie i Danmark fra 1755 til 1800.
Nationalmuseet 1973. 575 s. 111. 207 kr.
Denne doktorafhandling, som d. 21. marts 1973 blev forsvaret på Aarhus uni
versitet, er den første videnskabelige bog om danske møbler. Ikke underligt
derfor, at den blev imødeset med stor forventning.
Tove Clemmensen er nok den, der idag ved mest om danske møbler. Si
den 1935 har hun været knyttet til Nationalmuseets tredie afdeling, hvor hun
nu er inspektør, og herfra har hun i de sidste 23 år ledet afdelingens herre
gårdsundersøgelser. Det er den første systematiske registrering og fotografering
af de mange hundrede, kun lidet kendte møbler, som står på landets slotte
og herregårde. Med baggrund i sit daglige arbejde har Tove Clemmensen
igennem årene skrevet en række bøger og artikler, hvis holdning oftest har væ
ret en saglig, registrerende fremfor en æstetiserende eller rent berettende. Denne
nøgterne, men ikke derfor farveløse behandling af emner inden for dansk
møbelkunst har gjort Tove Clemmensens forfatterskab til udgangspunkt for
videre forskning inden for et område af dansk kunsts historie, der endnu på så
mange områder er ubehandlet eller kun delvist behandlet.
Ved udgivelsen af Tove Clemmensens nye bog må man undre sig over, at
man først nu har taget et så fyldigt og væsentligt emne som nyklassicismens
danske møbelkunst op til grundigere behandling. Flere af de væsentligste møbler
har ganske vist været behandlet før, men aldrig med baggrund i arkivunder
søgelser. De mange spørgsmål, der kan stilles i forbindelse med disse møbler,
er oftest blevet besvaret ud fra den enkelte forfatters personlige baggrund og
udgangspunkt. Foruden at dansk kunst nu ser sig beriget med nogle autentiske
værker af tre arkitekter, hvis rolle inden for dansk kunst som bekendt er nok så
væsentlig, får man her tillige et arbejde, der tydeligt viser, hvilke resultater den
systematiske gennemgang af det store materiale, dansk kunsthistorie berørende
kan føre til.
Man kan spørge sig, hvorfor udbuddet af oplysning om dansk møbelkunst
er så sparsomt trods den store almene interesse for dette emne. Kort sagt kan
man pege på i hvert fald to forhold, der har været en hindring for de dybere
gående undersøgelser inden for den kunst, der endnu af nogle skribenter
kaldes den »anvendte« kunst som en modsætning til billedkunst og arkitektur.
Maleri, skulptur og arkitektur - den sidste strengt taget også »anvendt« - be
tragtes af mange, vel de fleste, som en »højere« form for kunst end et skab
eller en kommode, der, de være nok så selvstændige i udførelsen og af nok så
høj kvalitet, dog gerne bliver regnet til samme familie som potter, pander og
andet husgeråd. Og det er vel så dette, der igen har været årsag til den mangel
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på eksakte oplysninger, den registrering, uden hvilken ethvert dyberegående stu
dium af en hvilken som helst kunstart som bekendt må blive vaklende og usik
ker. Hele denne problemstilling udspringer så igen af vor tids indstilling og op
fattelse, efter hvilken et møbel i modsætning til f. eks. et maleri i de 99 af
100 tilfælde er et seriefremstillet produkt. I modsætning til størstedelen af det
18. århundredes møbler.
Tove Clemmensens bog har nu rådet bod på denne iøjnefaldende mangel.
Det er ikke tilfældigt, at det netop er nyklassicismens møbler, der har kunnet
identificeres. Omkring midten af det 18. århundrede begyndte arkitekterne i
langt højere grad end tidligere at interessere sig ikke kun for interiørerne,
men også for deres møblering og udsmykning iøvrigt. Man kan heri blandt
andet se en påvirkning fra det nyoprettede Kunstakademi, der som en af sine
opgaver havde at højne dansk kunsthåndværk. Hvor rokokoens møbler altid
betegnes med snedkerens navn - Ortmann, Lehmann og Preisler f. eks. - mø
der man under nyklassicismen nu også arkitektnavne knyttet til mange af møb
lerne.
Men medens man tidligere kun med sandsynlighed for nogle spejles og ram
mers vedkommende kunne sætte Jardins navn i forbindelse med møbelkunst, og
kun med en ganske vist ret stor sandsynlighed kunne tilskrive Harsdorff et
par chatoller, og endelig for Lillies vedkommende har kunnet sammensætte en
stilistisk nogenlunde ensartet gruppe af siddemøbler og spejle, har billedet nu
ændret sig væsentligt efter Tove Clemmensens gennemgang af slottenes og her
regårdenes bestand af møbler. Det, der således i høj grad har bidraget til dette
nye billede af periodens rige møbelkunst, er, at Tove Clemmensen i modsætning
til tidligere forskere har haft mulighed for at gennemgå samtlige møbler på de
kongelige slotte. Chancen for identifikation af møblerne, der i stor udstrækning
er danske, er her større end tilfældet er med adelens og borgerskabets møbler,
idet en række af de kongelige inventarier og regnskaber er bevaret, selv om
fortegnelserne naturligvis ikke altid er komplette.
Tove Clemmensens arbejde har således som udgangspunkt haft at efterforske,
om der i de forskellige regnskaber og inventarier skulle findes beskrivelser,
der stemte overens med eksisterende møbler. Undersøgelserne har som nævnt
ført til overraskende resultater. 'Det er derfor en væsentlig fordel for bogen såvel udfra et alment synspunkt som ud fra et snævrere kunsthistorisk - at
Tove Clemmensen foruden denne eftersporing af nyklassicismens møbler sætter
de tre kunstneres møbler ind i den rette sammenhæng, altså dels som et led
i deres interiører, dels i den europæiske møbelkunsts udvikling, idet forbilleder
og paralleller fremdrages og diskuteres. Netop inden for nyklassicismens kunst
er det et spændende og nyttigt arbejde at eftersøge, hvorfra impulserne kom i denne periode, der var så rig på forskelligartede inspirationskilder.
Det vil her føre for vidt at komme ind på de mange resultater og også pro
blemer, der vil opstå i forbindelse med et arbejde af dette format, et arbejde,
der som det første dykker ned i arkivundersøgelsernes labyrint. Men da det nu
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engang desværre er en anmelders opgave at gå på jagt også efter, skal man
kalde det, de mere problematiske afsnit i bogen, skal jeg her forsigtigt vove
mig frem med et par anmærkninger, idet jeg dog straks skynder mig at frem
komme med visse forbehold over for disse. For det første er det iøvrigt meget
klare billedmateriale dog utilstrækkeligt for en nærmere sammenligning, en
sammenligning, der jo for møbler af samme art altid må være rettet mod
detaillerne. Her kan kun originalerne være det rette udgangspunkt, men nogle
sammenlignende detailfotografier ville dog have hjulpet. Og dernæst må også
tages i betragtning, og dette gælder vedrørende tilskrivningerne, det uhåndgri
belige, som hedder Tove Clemmensens fornemmelse og lange erfaring i spørgs
mål om møbler.
De møbler, der således tilskrives de tre arkitekter ved betegnelsen »må være
tegnet af . . .«, er det muligvis også; men man føler sig nok ikke altid over
bevist om tilskrivningernes rigtighed udfra teksten. Et eksempel kan illustrere
det: Ser man på Jardins konsolborde, kan tre iøvrigt nok så indbyrdes forskel
lige konsolborde ifølge regnskaberne med sikkerhed tilskrives Jardin. Seks kon
solborde får kun betegnelsen »må være tegnet af Jardin« eller »tegnet af Jar
din?«. Ikke alle af disse seks borde kan umiddelbart sammenlignes med et af
de tre sikre, dertil er forskellen for stor. Således f. eks. kat. nr. 29, pi. 22 a. Om
dette bord hedder det i kataloget, at det i 1768 blev anskaffet til kongens
hjørnegemak på Fredensborg, i hvis inventarium fra 1784 det første gang om
tales. Angående tilskrivningen til Jardin henvises til p. 48 f. Her hedder det,
at man ikke ad arkivalsk vej kan bevise, at Jardin virkede i hovedslottet (der
imod ved man, at han arbejdede for Moltke i Marskalshuset), »men Jardin er
den eneste førende arkitekt i kongehusets tjeneste i disse år, og hans stil er
ikke til at tage fejl af.« Videre hedder det s. 49. »I det følgende værelse
»Høist-Salig Konge F 5d hiørne Gemak«, anbragtes i 1768 en klassicistisk kon
sol (pi. 22 a) sammen med et tilhørende pillespejl (pi. 14 a og 15 a)«. Og
længere fremme i bogen (s. 61) i afsnittet om møbeltyper omtales bordet endnu
engang i forbindelse med en gennemgang af de enkelte former af bordet som
type. Men da bordet, naturligvis, er klassicistisk, er det ikke et absolut kende
tegn på Jardins hånd, at man øverst på benet finder volutter, og at benene
ender i et nedre, spinkelt parti med lodrette riller, samt at der på fodsprossen
er anbragt en kurv med frugter. For læseren føles dette ikke tilstrækkeligt for
en tilskrivning til Jardin, så meget mindre som der på pi. 19 b-c og pi. 23 a
afbildes tre konsolborde, som ikke er af Jardin, men nok Jardin’ske og derfor
tilsyneladende har lige så stor lighed med de tre »sikre« borde, som pi. 22 a
har det. At disse tre sidstnævnte borde ikke er af Jardin, må man slutte fra
billed- og katalogteksten, hvor Jardins navn ikke nævnes. Dog omtales bordet
(pi. 23 a) på s. 61 under de »Jardin’ske« konsolborde, altså sammen med
dem, der tilskrives eller faktisk er af Jardin, hvorimod det s. 72 hedder: »F. eks.
købtes i 1764 to pillespejle til Prinsens palæ hos isenkræmmer Johan Andreas
Meitting i København. Regningen er stilet til hofmarskal Chr. Fr. Moltke og
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anvist af overhofmarskal Adam Gottlob Moltke. Spejlene, der endnu eksisterer
(pi. 16 a-b) svarer til et par spejle (pi. 17 a), som overhofmarskallens nevø An
ton Henrik Moltke anskaffede for egen regning, sammen med fire ens »Jar
din’ske« konsolborde (pi. 23 a) til Marskalshuset på Fredensborg, efter at han
i 1766 var udnævnt til overhofmester hos enkedronning Juliane Marie.« Dette
viser blot, at der selv uden for kredsen omkring Jardin fremstilledes »Jardin’ske«
arbejder.
Resultatet bliver en lidt forvirret læser. Skylden må bl. a. gives den lidt
tunge opdeling af afsnittene i 1. Møbel- og interiørarbejder. 2. Møbeltyper og 3.
Levnedsløb, stil og forbilleder. De enkelte møbler omtales for de flestes
vedkommende i alle tre afsnit, uden at katalogteksten altid opsummerer, hvad
der tidligere er blevet sagt. Der kan på denne måde opstå uoverensstemmelser
mellem katalogteksten og de enkelte afsnit inde i teksten.
Lidt af samme usikkerhed føler man overfor tilskrivningen af stolen, pi. 32,
kat. nr. 43 til Jardin. I katalogteksten hedder det bl. a.: »Efter stilen at dømme
er stolene udført i 1760’erne efter tegning af Jardin, som da arbejdede både
for kongehuset og A. G. Moltke. Hvis stolene kommer fra Christiansborg er
de muligvis identiske med dem, som blev anskaffet 1766 til det af Jardin ind
rettede »Parade Forgemak« eller »Potentatgemak««, hvorefter følger beskri
velsen af disse stole fra inventariet, en beskrivelse, der i sine almindelige ven
dinger for så vidt godt kan dække stolen pi. 32. Videre hedder det: »Beskrivel
sen i inventariet passer med de fire stole. Desuden stemmer de på nogle punk
ter overens med Jardin’s stole fra riddersalen ved siden af, pi. 33-37, f. eks. de
vandret riflede partier på ryggenes nederste del og de ovale rygfyldinger, som
er løse efter fransk forbillede. Det sædvanlige på danske stole er fast polstring
i ryggen. Endvidere får man at vide, at stolene i potentatgemakket var lavet af
samme hofstolemager Svendsen, som var mester for riddersalens stole.« Også
her gælder det, at en sådan tilskrivning meget vel kan være rigtig, men læseren
mangler nok lidt mere sikkert og konkret materiale. Man må formode, at
Tove Clemmensen har udeladt nærmere forklaring på noget, der synes hende
indlysende og selvfølgeligt.
Afsnittet om Harsdorffs møbler rummer lige så mange nyheder som det om
Jardins. Også i Harsdorffs produktion er det spejle og konsoller, der udgør
størstedelen; de hørte traditionelt ind under arkitektens gebet, da de i modsæt
ning til andre møbeltyper var først og fremmest dekorative - en del af væg
udsmykningen så at sige. En række karakteristiske, men hidtil anonyme spejle
kan nu placeres som Harsdorffs. Fra den enkleste form til den rigt udarbejdede
finder man i denne gruppe. Og hertil forgyldte konsolborde eller knægtkonsol
ler i Harsdorffs dynamiske, meget markante klassicisme.
Særdeles karakteristisk er den gruppe Harsdorff’ske møbler, hvortil hører et
chatol på Bregentved, som allerede tidligere er blevet henført til Harsdorff på
grundlag af et, forkastet, udkast. Denne gruppe af mahognimøbler med for
gyldte ornamenter er nu blevet udvidet med flere sikre numre. Men også her
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mangler læseren nok flere argumenter for nogle af tilskrivningerne. I gennem
gangen af denne gruppe i kataloget kan man undre sig over, at et par møbler,
der allerede tidligere er blevet tilskrevet Harsdorff, mangler og endog ikke er
gengivet. Det gælder et chatol på Langesø, et på Tranekær samt et par hjørne
skabe på Bregentved. Om chatollerne hedder det blot i teksten (s. 145), at »da
de iøvrigt svarer til hans stil, gør man næppe fejl i at tilskrive ham dem
også.« Hjømeskabene får en lignende placering; det kan dog ikke bestemmes
om de, hedder det, er af Harsdorff eller af G. E. Rosenberg, hvis arbejder
iøvrigt gennemgåes i forbindelse med Harsdorff.
Endelig Lillie. Afsnittet indledes ligesom de foregående med en gennemgang
af interiørerne. De spinkle, pompejansk-inspirerede ornamenter får en stilistisk
og kulturhistorisk placering. Også Lillies oevre er blevet udvidet med en lang
række arbejder i en ganske anden stil end den, vi indtil nu har anset som ka
rakteristisk for Lillie. Dette afsnit indeholder de fleste sikre »nye« arbejder;
bemærkelsesværdig er især en række konsolborde og stole. Det er spændende
læsning.
Skal jeg atter her fremkomme med nogle bemærkninger kan f. eks. frem
drages ovnskærmen pi. 138, kat. nr. 184, hvor det i billedteksten hedder, at
den er »Tegnet af Lillie«. I kataloget hedder det dog kun »Efter stilen at døm
me er ovnskærmene tegnet af Lillie, der også udførte topstykker til spejlene
og en træpiedestal til et bronceur i denne sal.« At motivet med sfinxer findes
på et sikkert Lilliearbejde er vel ikke fyldestgørende bevis, så meget mere som
de forskellige ornamentværker, hvorfra også Lillie har øst, var fælles gods.
Et af de stående spørgsmål i forbindelse med Lillie er hans forhold til
Liselund. Det er aldrig blevet dokumenteret, om dekorationen af det lille lyst
slot skyldes ham. Men alle er vist enige om at tilskrive ham både vægdeko
rationen og de karakteristiske lette møbler. Heller ikke Tove Clemmensens
sindrige bevisførelse bringer os dog nærmere en definitiv løsning.
Man kender ingen tegning som med sikkerhed kan siges at være udført af
Lillie. En tegning i Akademiets samling af arkitekturtegninger er ganske vist
betegnet »Lillie«, men håndskriften er J. M. Thieles. Men selv om denne teg
ning er blevet sat i forbindelse med Liselunds »Abeværelse«, er forbindelsen
dertil dog kun spinkel. Tegningen kan højst være et tidligt udkast. Det er såle
des kun lidt, man kan bygge på denne tegning.
Derimod findes der på Kunstindustrimuseet nogle usignerede tegninger, der
givetvis har relation til udsmykningen på Liselund. Påskrifterne viser, at de er
danske. De er indbyrdes forskellige, dels hvad tegnemåden angår, dels i deres
gengivelse af motivet. Tove Clemmensens tanke er nu denne, at disse tegnin
ger sandsynligvis er udført af Akademiets elever efter Lillies originaler. »Herpå
tyder også påskrifterne, der lyder som skoleopgaver: »Et Sovekammer«, »Et
Cabinet«, »En Spisestue«, »En Sahl«. Lillie var jo informator ved arkitekturskolen i København indtil 1792, og fra hans senere virksomhed som lærer ved
tegneskolen i Lybæk ved man, at han brugte den metode at lade eleverne ko-

Anmeldelser

647

piere sine egne udkast. Da de to ovennævnte skitser med aberne hører til
denne kategori af elevarbejder - de er begge betegnet »Cabinet« - får vi
næsten herigennem et indirekte bevis for, at Lillie er mester for interiørdeko
rationerne på Liselund« (s. 156-57).
Men som Tove Clemmensen selv gør opmærksom på, blev der på denne tid
udgivet det ene plancheværk efter det andet, hvis formål det var at tjene som
forbillede for udøvende kunstnere. Dette resulterede i mange tilfælde i direkte
kopieren. Disse bøger anvendtes også flittigt på Kunstakademiet, og mange fin
des endnu på Kunstakademiets bibliotek. Overensstemmelsen mellem »Abevæ
relsets« dekoration og »elevarbejderne« kunne således teoretisk skyldes et fæl
les forlæg.
Efter disse lidt negative bemærkninger skal det endnu engang fremhæves, at
denne bog ganske har revideret og ændret vort syn på dansk møbelkunst under
den tidlige og midterste klassicisme. Bogen udfylder et stort tomrum i dansk
kunsthistorie med sin vrimmel af nye oplysninger. At bogen giver anledning
til debat, kan aldrig skade den eller gøre den mindre nyttig. Som bekendt gives
der kun sjældent et »sidste ord« inden for et felt som dette.
Til sidst skal det bemærkes, at bogen, hvad det typografiske angår, er vel
tilrettelagt - siderne let overskuelige, katalogtekster og noter ligeledes. Intet
synes at mangle, hvad fortegnelser, henvisninger og lignende angår. Endelig er
der et fyldigt engelsk resumé, og også de perfekte billeder er forsynet med en
gelske undertekster. I et værk af dette format og med dette indhold synes det
en selvfølge, men det hører dog stadig til undtagelserne inden for den hjem
lige, kunsthistoriske faglitteratur.
Mir jam G elfer-Jørgensen

Tegninger og opmålinger
CHRISTIAN NIELSEN: DANSKE BADTYPER. Opmålt og beskrevet af
Christian Nielsen. Udgivet af Høst & Søns Forlag i samarbejde med Han
dels- og Søfartsmuseet på Kronborg som nr. Vil i museets Søhistoriske skrif
ter, 1973. 152 s., ill., indb. 85 kr.
»Danske bådtyper« er en glimrende publikation, som uden tvivl vil blive solgt
i et stort antal. Det skyldes delvis den voldsomme vækst i interessen for gamle
skibe og tidligere tiders sejlads, men naturligvis i lige så høj grad at bogen
har en velgennemtænkt layout og tilrettelæggelse.
Det mærkes, at her er arbejdet bevidst med at få opmålingstegningerne,
de mange opfindsomme, samtidige illustrationer og teksten til at udgøre en
helhed. Jens Lorenzen har stået for layout, medens Palle Christiansen også har
været med til billedredigeringen. Teksten er blevet til i samarbejde mellem
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Christian Nielsen og Palle Christiansen. Sidstnævnte er bådebygger ligesom
Christian Nielsen, og desuden stud. mag. i europæisk etnologi.
Grundlaget for bogen er først og fremmest Christian Nielsens mangeårige
arbejde med beskrivelse og opmåling af danske bådtyper. Siden 30-erne har
han berejst en stor del af Danmarks kyster, og hermed minutiøst fastholdt
de gamle både på papiret. I begyndelsen foregik rejserne på cykel i sommer
ferien, fra 1953 under bedre vilkår som modelbygger og konservator ved Han
dels- og Søfartsmuseet.
Hensigten med værket er i forordet s. 8 udtrykt således: »Formålet med
publikationen har været at offentliggøre tegninger af et karakteristisk udvalg af
mindre danske bådtyper fra perioden 1870-1930.« Det lyder i grunden ikke af
så meget, men forfatterne har i virkeligheden også givet mere end de har lo
vet, da teksten samtidig prøver at placere bådene i tid, rum og miljø - selv
om opmålingstegningerne stadigvæk er det centrale.
I indledningen fortælles yderst redeligt om vanskelighederne med at dispo
nere de udvalgte tegninger i en fornuftig sammenhæng, og hvordan resultatet
blev den valgte opdeling efter bådenes anvendelse. Lidt undskyldende forkla
res, at teksten herved blev fyldigere end beregnet - en unødvendig bekymring,
da det er en gevinst for bogen, selv om teksten af og til er lidt tung og knud
ret.
På de ialt 152 sider præsenteres materialet i følgende afsnit: Byg mig en
båd . . ., Sildebåde, Smakkejoller, Drivkvaser, Fjordbåde, Vesterhavsbåde, Kystfarere og Servicebåde. Desuden har bogen en fortegnelse over alle Christian
Nielsens opmålinger, en nyttig alfabetisk ordliste og et engelsk resumé.
Hvert hovedafsnit har en indledning, hvor de fælles træk for bådene og
deres anvendelse præsenteres, medens de mere teknisk prægede oplysninger fin
des ved de enkelte tegninger. Ved første gennemsyn kan denne disponering godt
virke lidt forvirrende, men ved genlæsning fungerer den godt ved langt de fle
ste afsnit. Opdelingen er dog ikke helt velegnet ved de to sidste afsnit, måske
fordi sammenhængen mellem form og funktion ikke virker helt så klar for
grupperne Kystfarere og Servicebåde. Det virker f. eks. ikke rimeligt at placere
en Gudenå-kåg og en jagt i samme gruppe, selv om begge er beskæftigede
i fragtfart. Det kan i den forbindelse nok også diskuteres om jagter eller
everter ikke er lidt for store til at kaldes både - i Ordbog over det danske sprog
defineres en båd som: »mindre fartøj, med eller uden køl, der bevæges frem
med aarer eller sejl.«
Blandt de få og små skønhedsfejl er fejlskrivningen s. 67, hvor den viste
kåg vel er fra Attrup og ikke Adrup.
Hovedindtrykket er dog stadigvæk en sober, saglig og underholdende behand
ling af et emne, som i kraft af sin nuværende popularitet kunne være blevet til
et »romantisk nostalgi-trip«. En bog de færreste vil læse ud i eet, men til
gengæld have fornøjelsen af at vende tilbage til flere gange.
Hans Jeppesen
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Personidentifikati on
E. A. WRIGLEY (ed.): IDENTIFYING PEOPLE IN THE PAST. Edward
Arnold. London 1973. 159 sider. Ca. kr. 78,00.
I maj 1970 afholdt det berømte Institute for Advanced Studies i Princeton,
USA, en konference for historikere, demografer og videnskabsmænd fra man
ge andre fag over emnet Nominal Record Linkage in History. Herved forstår
man sammenkædning af oplysninger på grundlag af de i historiske kilder an
førte personnavne - altså en af de allerhyppigste fremgangsmåder i mange ty
per af historisk forskning. På grund af sine metodiske problemer er det et
emne, der må antages at være af betydning såvel for historikere inden for de
fleste af fagets discipliner som for forskere, der ud fra en samfundsvidenska
belig indfaldsvinkel ønsker at udnytte kildemateriale, der er afsat af tidligere
tiders samfundsprocesser.
Et af konferencens afkast er den foreliggende samling af afhandlinger under
redaktion af E. A. Wrigley, der er et fremtrædende medlem af en betydnings
fuld gruppe social- og befolkningshistorikere ved universitetet i Cambridge. Grup
pen har inden for den sidste halve snes år på en række punkter bidraget til
øget viden om og klarere forståelse af udviklingen på områder som befolknings
struktur, socialstruktur og familie- og husstandsstruktur igennem de sidste 3-4
århundreder. Hovedinteressen har naturligt nok været engelske forhold, men
man har dog også beskæftiget sig med andre samfund. Hertil kommer, at
gruppen selvfølgelig også har arbejdet med de involverede metodiske og forsk
ningstekniske problemer, og under Wrigleys redaktion har man publiceret et
par samleværker, der focuserede på sådanne problemer.
Det fælles tema for de 6 afhandlinger, som samlingen består af, er de for
skellige problemer, man stilles overfor, dersom man i en historisk undersøgelse
ønsker at sammenstille oplysninger fra én kilde om en bestemt person med
oplysninger om den samme person hentet enten fra andre kilder eller fra andre
steder i den samme kilde.
I mange historiske undersøgelser er man ikke i tvivl om, hvorvidt den stats
mand eller storkøbmand, man møder i en kilde, nu også er ham, man er in
teresseret i. I sådanne sammenhænge er disse identifikationsproblemer kun af
triviel art, og de volder normalt ingen vanskeligheder. Men jo længere bort fra
samfundets forskellige eliter man bevæger sig, jo større bliver usikkerheden
i identifikationen, både principielt og reelt. Hvad skal man forlange, før man
tør hævde, at de 2 Søren Jensen’er, man har for sig i materialet, var én og
samme person, dengang de/han levede? Det er umiddelbart indlysende, at jo
mere information, man har om hver af de 2 personer, jo flere sammenlig
ninger af enkeltoplysninger kan foretages. Mange fuldstændige overensstemmel
ser øger selvfølgelig tilliden til, at man har foretaget en korrekt sammenstilling.
Ian Winchester, der tidligere blandt andet har skrevet en udmærket intro-
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duktionsartikel til emnet (The Journal of Interdisciplinary History, Vol. 1, 197071, s. 107-124), bruger i sine to bidrag udtrykket identifikatorer (identifying
items er det engelske udtryk), om den slags oplysninger, man bruger til at
identificere enkeltpersoner med. Da cpr-numrene jo hører en senere tid til, er
personnavnet den mest almindeligt brugte og den mest værdifulde enkeltidentifikator; men oplysninger som køn, alder/fødselsår, fødested, bopæl, indtægt,
erhverv og stilling, familieforhold etc. kan fuldt så vel - men normalt mindre
éntydigt end navnet - bruges til at karakterisere de personer, man interesserer
sig for.
De kilder eller kildesteder, man ønsker at sammenstille, indeholder hver for
sig normalt kun et begrænset antal identifikatorer. Sammenstillingen, hvis for
mål er at øge vor viden om enkeltpersoner eller grupper af personer, må
derfor ske på grundlag af det beskedne antal identifikatorer, som er fælles for
de 2 kilder. Hertil kommer, at disse ofte er anført i en ufuldstændig og/eller
fejlagtig (herunder upræcis) form. Man behøver blot at tænke på varierende
stavemåder for person- og stednavne eller på manglende præcision med hensyn
til angivelse af fødested eller alder/fødselsår.
Den stadig voksende anvendelse af moderne databehandling i historisk forsk
ning gør det naturligt at spørge, om der eventuelt skulle være hjælp at hente
ved at anvende edb i det ganske omfattende søgningsarbejde, som i en række
undersøgelsessituationer er nødvendigt for at løse identifkationsproblemer af
denne type; det forekommer specielt rimeligt at stille dette spørgsmål i forbin
delse med undersøgelser, der bygger på sammenstilling af oplysninger om mange
enkeltpersoner fra kirkebøger, folketællinger, valg- og stemmelister, lægdsruller,
udvandringsprotokoller og tilsvarende typer af massedata.
Problemet med at opstille kriterier for, hvornår man vil hævde, at en sam
menstilling er korrekt - at der vitterlig er tale om én og kun én person - er
principielt det samme, hvad enten man arbejder med et beskedent antal per
soner, eller man orienterer sin forskning mod forholdene inden for bestemte
større grupper af personer, ud fra for eksempel en demografisk, en socialhi
storisk eller en politisk-historisk indfaldsvinkel. Men i det sidste tilfælde vil for
muleringen af sådanne kriterier være et mere påtrængende problem, fordi der
er flere tilfælde, der skal bearbejdes, og fordi der normalt er færre identifika
torer, der kan bringes i anvendelse.
Hovedprincippet bag afhandlingerne er, at det må være muligt at foretage
sådanne sammenstillinger primært på grundlag af efternavn og fornavn(e) - med
et skarpt øje på kronologien. Andre identifikatorer kommer først ind i billedet
på et senere tidspunkt. Fremgangsmåden er selvfølgelig særligt tillokkende ved
den type demografiske undersøgelser, hvor man især på grundlag af kirkebogsoplysninger søger at rekonstruere familier og deres udviklingsforløb over bryl
lup, barnefødsler og ægtefællernes død. Særligt i samfund, hvor brugen af slægts
navne allerede tidligt blev almindelig (for eksempel England og Frankrig) skulle
der være gode muligheder for sådanne familie-rekonstruktionsstudier. I den
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største af afhandlingerne gennemgår Wrigley da også sammen med R. S. Scho
field principperne i familie-rekonstruktion på grundlag af datamatisk sammen
stilling af kirkebogsoplysninger. Fremstillingen vil i sine hovedlinjer være af
værdi for alle, der interesserer sig for denne type forskning; men mange histo
rikere vil dog nok finde den vel avanceret sine steder - således forudsættes
kendskab til matrix-algebra - og samtidig savner man flere steder en redegø
relse for de foreslåede metoders fortrin frem for andre løsninger. De samme
indvendinger kan rettes mod Mark Skolnicks bidrag om et specielt edb-pro
gram til løsning af disse matchningsproblemer under givne betingelser. At der
kan være forskellige opfattelser af, hvad den bedste fremgangsmåde er, frem
går af de forskellige fremgangsmåder, som henholdsvis Wrigley og Schofield på
den ene side og Skolnick på den anden side vælger, når de blandt flere mulige
sammenstillinger skal vælge »den bedste«.
Begge disse mere teknisk orienterede bidrag er båret af en tilsyneladende
sikker overbevisning om metodens fortræffelighed, både når det gælder rekon
struktion af familier, og når det drejer sig om sammenstilling af oplysninger
om enkeltindivider. Det er imidlertid værd at mærke sig, at det i begge bidra
gene understreges, at man endnu ikke er kommet dertil, at man kan undvære
menneskelig dømmekraft til at afgøre, om de særligt vanskelige tilfælde skal
sammenstilles eller ej.
2 bidrag af Yves Blayo og David Herlihy nuancerer billedet af de mulighe
der, som denne teknik åbner for, ved at redegøre for konkrete undersøgelser.
Flere af bidragene beskæftiger sig med mulighederne for at bruge navne-koder,
der bedst muligt kan tage højde for ændringer i skrivemåde og fejlagtige stave
måder. Blayo supplerer disse ved at fremlægge ganske lovende resultater af
nogle forsøg hermed på grundlag af et fransk materiale, der tidligere manuelt
var blevet sammenstillet til familier. Men han understreger selv, at den valgte
landsby måske er et dårligt eksempel, fordi kildematerialet er af meget høj
kvalitet, og derfor måske ikke repræsentativt. Herlihys arbejde med toscanske
skattelister fra det 15. århundrede er derimod et eksempel på, at det ikke har
været muligt at få stort andet end alfabetisk ordnede lister ud af computeren.
Men det kan selvfølgelig også være en god hjælp, hvis materialet er stort. En
del af forklaringen på de nedslående resultater er utvivlsomt de opstillede kri
terier til afgørelse af, om en sammenstilling var acceptabel, kombineret med
en vis geografisk mobilitet i området, hvad der naturligvis mindsker mulighe
derne for at »fange« folk.
Det er nærliggende at spørge, om sådanne fremgangsmåder vil kunne finde
anvendelse i tilsvarende danske undersøgelser.
Her vil en række forhold spille ind. Brugen af patronymier - især på landet til langt op i det 19. århundrede betyder, at det ikke på grundlag af folks efter
navn vil være muligt at køre en eller flere slægter ud på grundlag af et fælles
efternavn for derefter at gennemføre det egentlige søgnings- og rekonstruk-

652

Anmeldelser

tionsarbejde inden for denne gruppe personer. Den i disse afhandlinger om
handlede metode kan altså ikke uden væsentlige ændringer overføres til et
dansk materiale. Hertil kommer, at dansk navneskik tidligere har betydet en
koncentration på forholdsvis få fornavne (se for eksempel Hans Chr. Johansen
i Historie, IX, s. 95; og Poul Thestrup i The Scandinavian Economic History
Review, XX, s. 9), hvad der på grund af brugen af patronymier selvfølge
lig også førte til en koncentration på relativt få efternavne (se for slutningen
af det 19. århundrede F. Nielsen m. fl., Dansk Navneskik, Kbh., 1899, s. 132—
136). Udfra fordelingen af for- og efternavne og evt. andre identifikatorer kan
man beregne skøn over sandsynligheden for at finde en bestemt person eller
for at en foretagen sammenstilling må antages at være korrekt; Thestrup har
givet et opløftende eksempel herpå (anf. værk, s. 9f), og emnet behandles i øv
rigt flere steder i de 6 afhandlinger.
Imidlertid har nogle danske undersøgelser (således Hans Chr. Johansens un
dersøgelse af befolkningsforholdene i Rovsø herred omkring år 1800, anf. værk,
s. 94f; og anmelderens egen undersøgelse af de metodiske problemer ved data
behandling af et folketællingsmateriale, Folketællingen 1845, Århus, 1970, især
s. 198-204) peget på ikke ubetydelige vanskeligheder ved at foretage denne
type af identifikationer på tværs af forskellige kilder. Samtidig har andre (The
strup, anf. værk; Anna Thestrup i Fortid og Nutid, XXIV; og Erik Høgh, Væl
geradfærd i Danmark 1849-1901, Kbh., 1972) fremlagt resultater af analyser
inden for primært én kildegruppe, der tyder på, at vanskelighederne i denne
forbindelse havde været af et yderst overkommeligt omfang.
Udfra hidtidige erfaringer er det altså ikke muligt at hente noget entydigt
svar på spørgsmålet om metodens anvendelighed i en dansk sammenhæng.
Man må derfor med spænding se frem til fremlæggelsen af undersøgelser, der
har benyttet edb til sammenkædning af større mængder personoplysninger i et
dansk kildemateriale, og sådanne undersøgelser er da også på vej. Man må
så håbe, at disse kommende arbejder i højere grad, end tilfældet er med de
foreliggende afhandlinger om Nominal Record Linkage in History, vil indeholde
veldokumenterede sammenligninger af de relative fordele og ulemper ved hen
holdsvis datamatisk og manuel sammenkædning af personoplysninger i histori
ske kildematerialer.
[April 1974]

Jørgen Elklit

Demografiske mikrostudier
KURT ÅGREN m. fl.-. ARISTOCRATS, FARMERS, PROLETARIANS,
Essays in Swedish Demographic History, Studia Historica Upsaliensa, 1973,
119 s.
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Mulighederne for udforskning af den svenske befolkningsudvikling har på
grund af kildernes kvalitet indtaget en særstilling i Europa, men det omfattende
arbejde, der i årene efter Tabellverkets oprettelse i midten af 1700-tallet, blev
lagt i at skabe en landsomfattende svensk befolkningsstatistik, har samtidig i
en lang periode givet en vis skævhed i den forskning, der er foregået i Sve
rige, idet man indtil de seneste 10-20 år næsten udelukkende har indskrænket
sig til at behandle de problemstillinger, der kunne belyses ud fra den offentligt
bearbejdede statistik, evt. kombineret med kilder af anden oprindelse, f. eks.
høstoversigter og oplysninger om sundhedsforhold.
En række væsentlige forhold til bedømmelse af befolkningsudviklingen kræ
ver imidlertid en betydelig mere specificeret opdeling af den indsamlede
statistik, end den, der er foretaget ved tabellverkets bearbejdelser, det gæl
der således fertilitetsmål, analyser af vandringer, der ønsker at gå videre end
blot at bestemme nettotil- eller afvandringen fra et større geografisk område,
og undersøgelser af samspillet mellem den geografiske udvikling og de sociale
og økonomiske baggrundsfaktorer.
Uden for Norden, hvor man savner offentlig statistik før 1800, har man
da også tidligt søgt ned i kildematerialet - fortrinsvis kirkebøgerne - for derfra
at hente oplysninger, der er tilstrækkeligt detaljerede til at give svar på så
danne spørgsmål. Til gengæld har så disse undersøgelser hidtil på grund af ma
terialets overvældende omfang måttet begrænses til at belyse udviklingen i en
kelte geografiske områder, for bestemte samfundsklasser eller til at undersøge
enkeltfænomener, der havde særligt stor betydning for udviklingen, f. eks. år med
stor overdødelighed.
Der er imidlertid i dag blandt yngre svenske historikere ved at ske et skred
væk fra undersøgelser på grundlag af den offentlige statistik over til mikroundersøgelser som de nævnte franske og engelske. Bedst kendt er vel de mange
studier over den svenske udvandring, som er publiceret de seneste 5-6 år, men
også de interne vandringer er blevet undersøgt, og her har det svenske kilde
materiale, der gør det muligt at følge en person over sognegrænseme et for
trin frem for de fleste andre landes.
Den foreliggende artikelsamling viser klart denne forskydning i studiefelt og
bærer tillige et tydeligt præg af de franske og engelske inspirationskilder for
nyorienteringen.
Kurt Ågren’s bidrag, der kronologisk går længst tilbage, følger således det
europæiske mønster ved at undersøge 9 adelsfamiliers udvikling i 1600-tallet.
Adelsfamilierne har det fortrin, at de med ret stor sikkerhed kan følges tid
ligere end den øvrige befolkning. På grundlag af et materiale på 403 personer
vises, at i de pågældende familier øges antallet af medlemmer i perioden 164070, mens der er tale om tilbagegang eller stagnation i 1630-erne og fra 16701700, og undersøgelsen sætter sig som mål nærmere at analysere denne udvik
ling og dens årsager. Det fremgår klart af undersøgelsen, at baggrunden for
forskellen i vækstrate skal søges i forskelle i antallet af fødte børn og ikke
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i forskelle i antallet af dødsfald, men når forfatteren derefter vil finde årsa
gen hertil, springer han meget let over den forklaring, som synes mest nærlig
gende, nemlig at der kunne være betydelige forskelle i aldersfordelingen for
kvinderne i adelsfamilierne i de enkelte årtier og dermed også forskel i mu
lighederne for at få børn. Det siges således (s. 18-19), at studiet sker ud fra
en registrering af adelsfamiliernes mandlige medlemmer og ikke de kvindelige.
Tager man imidlertid i betragtning, at den undersøgte befolkning er så begræn
set, at antallet af årlige fødsler udgør fra 3-9, hvilket formodentlig vil svare
til, at der normalt er 10-20 ægteskaber, hvor kvinden er i den fødedygtige
alder, vil det ses, at selv små tilfældige udsving i dette tal kan få væsentlig ind
flydelse på tilvæksten i den undersøgte befolkning. Når antallet af mænd mel
lem 26 og 59 år i stedet anvendes, ser man bort fra, at store aldersforskelle
mellem ægtefæller ikke var noget særsyn, og i en så lille population kan den
påvirke billedet betydeligt. Det samme kan siges om artiklens beregning af
antallet af børn, der fødes, sat i forhold til det antal måneder, materialets
personer har befundet sig i ægteskab, idet tidsafstanden mellem fødslerne - selv
i kvindens reproduktive periode - er stærkt afhængig af alderen. Mere over
bevisende virker derimod undersøgelsen af mændenes vielseshyppighed, hvor
det viser sig, at der er en klar tendens i retning af relativt færre vielser i ned
gangsperioderne.
En egentlig analyse af årsagerne til ændringerne i adelsfamiliernes vækstrater
giver artiklen ikke, men der opstilles den hypotese, som senere ønskes testet, at
der er tale om en sammenhæng med den økonomiske baggrund, og der peges
her på ændringer i mulighederne for at få offentlige embeder og skatteprivi
legier.
David Gaunfs artikel fortjener især interesse ved at være det første forsøg
på at anvende den franske »familierekonstitutionsmetode« på et svensk ma
teriale. Denne metode, der går ud på at sammenholde alle oplysninger om
samme person fra en eller flere kirkebøger - dåb, vielse, børn født i ægteska
bet, begravelse og evt. andet - for derved at få kendskab til oplysninger, der
ikke er opgivet ved den enkelte registrering, f. eks. alder ved vielse, barnets
nummer i ægteskabet m. v., er i det seneste tiår blevet anvendt på især fransk
og engelsk kirkebogsmateriale, men er her stødt på den vanskelighed, at man
kun for et begrænset antal familier kan finde tilstrækkeligt med oplysninger
til at medtage familien i de videre undersøgelser. Dette skyldes, at man har
vanskeligt ved at identificere personer, der er vandret fra et sogn til et andet,
og de »rekonstituerede familier«, der i de franske og engelske analyser hyp
pigt omfatter betydeligt mindre end halvdelen af samtlige familier i sognet, ud
gør således den mest bofaste del, som muligvis ikke er repræsentativ for hele
befolkningen. Det er på den baggrund særligt interessant at stifte bekendtskab
med en svensk undersøgelse, fordi det bedre svenske kildemateriale giver mulig
hed for at forfølge personerne over sognegrænseme og derved få et billede,
der er baseret på ca. 90 % af familierne i det udvalgte sogn.
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Undersøgelsen dækker perioden 1745—1834 og er foretaget på grundlag af
materialet fra et landbrugsdomineret sogn på Gotland. Årsagen til dette valg er,
at forfatteren søger at finde frem til, om der i det førindustrielle svenske sam
fund praktiseredes en bevidst familieplanlægning (børnebegrænsning) inden for
ægteskaberne, og netop på Gotland omtaler andre kilder, at fødselshyppigheden
skulle have været særlig lav.
I udenlandske undersøgelser har man som et mål herfor sammenlignet frugt
barheden for kvinder på samme alderstrin i ægteskaber, hvor hustruen var ble
vet henholdsvis tidligt og sent gift, og har taget den større frugtbarhed i sent
indgåede ægteskaber som et udtryk for, at der skete en børnebegrænsning i æg
teskaber, hvor der allerede fandtes et antal overlevende børn.
På dette punkt viser artiklen - efter at have foretaget en gennemgang af den
almindelige befolkningsudvikling i sognet, der falder godt i tråd med den tradi
tionelle opfattelse af svensk befolkningsudvikling i perioden - at der i sognet er
en klar forskel mellem tidligt og sent gifte kvinders frugtbarhed, men hertil
kommer, hvad der er særligt interessant i betragtning af, at det nævnte mål
kan være påvirket af helbredsmæssige forhold i forbindelse med, om der er
mange eller få tidligere fødsler i ægteskabet, at det tillige påvises, at frugtbar
heden generelt ligger på et lavt niveau sammenlignet med de tidligere nævnte
vesteuropæiske undersøgelser, og at afstanden mellem fødslerne i et ægteskab
typisk er større end i Vesteuropa - alt sammen forhold, der tyder på, at
der er sket en bevidst børnebegrænsning.
Endelig må det nævnes, at der i artiklen gives en helt ny forklaring på, at
man i 1700-tallet her som i andre undersøgelser finder en lavere frugtbarhed
for 15-19 årige gifte kvinder end for gifte kvinder i aldersklassen 20-24 år.
Det påvises nemlig, at de pågældende »teen-age brude« alle var arvtagere til
gårde, og at svigersønnerne efter brylluppet deltog i gårdens drift, men først
efter nogle års forløb overtog gården. Et sådant ægteskab resulterede først
efter 2-3 års forløb i børnefødsler, og forfatteren anser det derfor for sand
synligt, at denne specielle baggrund medvirker til at søge gennemført en børne
begrænsning.
Samlingens tredje artikel af Ingrid Eriksson og John Rogers er fortrinsvis
en metodisk eksercits i forskellige måder, hvorpå man kan måle vandringer, idet
der - baseret på udenlandske forbilleder fra demografisk teori -lægges vægt
på at definere forskellige typer af vandring, f. eks. vandringer contra vandrende
enkeltpersoner og vandringen mellem sogne contra vandringen inden for sognegrænsen, og på at finde det bedste udtryk for en total population, som van
dringerne kan sættes i forhold til. Artiklen giver på dette område en udmærket
og letfattelig gennemgang af måleproblemerne.
Til at anskueliggøre de forskellige mål er bearbejdet husforhörslängdernes
oplysninger fra et mellemsvensk sogn i perioden 1881-85. Det fremgår heraf,
at der var en overordentlig stor bevægelighed i sognets befolkning, idet der år
ligt indvandrede (og udvandrede) et antal på 10-25 % af totalbefolkningen.
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I betragtning af det svenske kildemateriales anvendelighed til sådanne under
søgelser ville det have været interessant om en ældre periode var blevet udvalgt,
idet det gamle landbrugssystem var i opbrud i 1880-erne, således at man måtte
forvente en betydelig mobilitet. Forskellige andre undersøgelser tyder nemlig
på, at der også tidligere er sket omfattende vandringer, et forhold, som ikke
harmonerer med en traditionel opfattelse af et relativt stationært samfund forud
for den tidlige industrialisering.
En afsluttende artikel af Anders Norberg og Sune Åkerman behandler sam
menhængen mellem vandringer og familiestruktur under den kraftige befolk
ningsvækst i de nye træindustriområder i Norrland i sidste halvdel af 1800tallet. Også her viser mikrostudiets store fortrin sig. På grundlag af det stærkt
specificerede materiale er det muligt at foretage en sammenligning af udviklin
gen i området med en række af de almindelige vandringsteoriers hypoteser for
vandringsstrømmenes sammensætning, og i forbindelse hermed kan det bl. a.
vises, at familieinstitutionen har spillet en langt større rolle blandt de tilvan
drede, end man normalt forestiller sig i en indvandringsfase til en industriel
region, ligesom det er muligt at vise forskellige faser i rekrutteringens kilder,
som ikke kommer frem i den officielle statistiks nettotal.
De fire artikler viser således en række af de væsentlige muligheder for at
opnå ny viden, som mikrostudierne indebærer, men som for de engelske og
franske studiers vedkommende er repræsentativiteten af lokale studier altid et
problem. Sune Åkerman peger derfor i bogens indledning på noget helt funda
mentalt, når han går ind for, at det demografiske materiale, der findes i så
rigt mål i Sverige, bør samles i en databank, der gradvis opbygges og med ti
den i en hurtigt tilgængelig form vil indeholde tilstrækkelig information til at
kunne give svar på en række centrale problemstillinger, bl. a. af samme art som
de i artiklen omtalte, på en repræsentativ basis.
Hans Chr. Johansen

Indføring i tekstilhistorie
AGNES GEIJER: UR TEXTILKONSTENS HISTORIA. Gleerup bokförlag,
Lund 1972. 360 s. + 99 plancher, deraf 4 i farver.
Da jeg for godt 40 år siden kom til Rosenborg og her bl. a. kom ud for
tekstilhistoriske problemer, som jeg aldrig før havde beskæftiget mig med, var
min første indføring i emnet en nyudkommen svensk bog »Siden och Broka
der« (1931). Det er stadig en væsentlig bog - endnu i et af de senere års bety
deligste internationale tekstilhistoriske værker fremhæves den som »excellent«
inden for den relevante litteratur (Peter Thornton: Baroque and Rococo Silks,
JLondon 1965).
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Bogens forfattere var den allerede ældre svenske tekstilhistoriker Vivi Sylwan og den endnu unge Agnes Geijer. For Agnes Geijer var det indledningen
til et forfatterskab, der i de følgende år skabte hende en førende plads inden
for international tekstilhistorisk forskning. Efter et langt liv blandt tekstiler
bl. a. som leder af tekstilkonserveringen på Statens historiska Museum i Stock
holm og som antikvarie ved det svenske Riksantikvarämbete har hun nu i sit
otium sammenfattet hovedtræk af sine studier og sine erfaringer i den bog, som
jeg gerne her vil henlede opmærksomheden på, fordi den for en ny slægt må
blive indføringen i beskæftigelse med tekstilhistorie. For ethvert museum med
tekstilsamlinger inden for nordisk sprogområde vil den være en uundværlig hånd
bog.
Bogens emne er internationalt, men det er set fra et nordisk synspunkt med
vægt vel nok især på svenske, men også på danske og norske forhold. Med det
første ord i bogens titel har forfatteren markeret, at den ikke kan ventes at
dække alle emnets facetter. Historisk og geografisk har henholdsvis middelal
deren og orienten altid været Agnes Geijers foretrukne studieområder, der også
indtager en fremtrædende plads i bogen, men hendes indsigt i andre perioder
og områder er ikke des mindre utrolig. Vævekunsten, dens teknik, redskaber,
materialer og frembringelser er bogens hovedemne. Karakteristisk for udvik
lingen i den tekstilhistoriske forskning i de senere årtier har været en forskyd
ning af interessen fra vævekunstens kunsthistoriske toppræstationer til de mere
gængse vævninger, deres udbredelse og teknik - en linje som Agnes Geijer har
været med til at udstikke. - Teknikker som f. eks. tøjtryk, broderi og knipling
omtales væsentlig mere kortfattet end vævekunsten, men man finder let frem
til de mindre emner gennem et fortrinligt register og vejledes iøvrigt ved en
omfattende litteraturoversigt. Særlige afsnit giver nyttige oplysninger om ter
minologi og bevaringsforhold.
Men bogen er ikke alene en bog om tekstiler »an sich«. Tekstiltilvirkning
og brugen af og handelen med tekstiler sættes ind i en større historisk sammen
hæng, og det er spændende at se, hvordan studiet af tekstiler kan kaste lys
over egentlige historiske problemer. Inciterende er de principielle betragtninger
i nogle slutafsnit om den tekstilhistoriske forsknings udvikling og om metodespørgsmål. Agnes Geijers opfattelse, som også præger hele bogen, er at den hi
storiske forskning, der sysler med tekstilkunst og herhenhørende problemer,
aldrig kommer nogen vegne uden at tage hensyn til den globale sammenhæng
lige så vel som til sammenhængen med andre videnskabsgrene, sproglige, histo
riske og naturvidenskabelige - og at studiet af tekstile foreteelser har en rolle
at spille i forbindelse med mange tværvidenskabelige problemer, både som mod
tagende og givende part. Derfor har bogen også bud uden for de egentlige
genstandsforskeres kreds.
Gudmund Boesen
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Håndbogen om flådens uniformer
ERIK BORG: DEN DANSKE MARINES UNIFORMER GENNEM TRE
ÅRHUNDREDER. Strubes Forlag. 1974. 246 s. III. 185 kr.
Endelig er den kommet, den længe ventede og savnede bog om den danske
marines uniformer gennem tiderne.
Et årelangt studium har nu fundet sin afslutning i en bog, der tilfulde
står mål med det arbejde, der ligger til grund for den. En bog alle uniforms
interesserede vil skynde sig at anskaffe og en kærkommen forøgelse af den
meget sparsomme trykte litteratur om danske uniformer.
Den måde, bogen er anlagt på, gør den til en meget let tilgængelig hånd
bog, idet hver grad har sit eget afsnit, hvor uniformerne gennemgås fra de
første uniformsbestemmelser til i dag.
Hertil kommer et virkeligt godt noteapparat, der foruden noterne til tek
sten indeholder mange supplerende og forklarende oplysninger, der ikke har
været plads til andre steder. Udover noterne findes der en skematisk kronolo
gisk oversigt over alle uniformsændringerne svarende til de forskellige afsnit, så
ledes at det er nemt at få en samlet oversigt, dels over de enkelte afsnit, dels
over helheden. Et supplement til denne oversigt, men mere detaljeret, findes
i de 7 bilag bagest i bogen. I skemaform gives en oversigt over distinktio
ner og uniformer med farveangivelse fra 1816 til 1909 for alle grader. Ske
maerne er til at folde ud, hvad der letter brugen af dem under studiet af bo
gen. En yderligere hjælp for læseren er, at årstallene for de forskellige uni
formsændringer er anbragt til venstre i marginen ud for teksten.
I udlandet er man efterhånden begyndt at interessere sig for studiet af danske
uniformer, og det gode engelske resumé sammen med oversættelsen til engelsk
af både indholdsfortegnelsen over illustrationer og selve billedteksten kan kun
forøge bogens værdi og hjælpe med til, at den bliver kendt og benyttet også
uden for Danmarks grænser.
Alle disse hjælpemidler, som man alt for ofte savner helt eller delvis i andre
lignende værker, gør sit til, at bogen kan og vil blive benyttet med glæde og
udbytte af alle interesserede.
Som allerede nævnt, er bogen opdelt i afsnit, der behandler de forskellige
grader, og afsnittene om de virkelige søofficerer og om divisionerne og de faste
håndværkere er, meget naturligt, de mest fyldige.
Søofficerernes uniformer bliver gennemgået fra den første uniforms indfø
relse i 1722 og helt op til 1970. For den ældre tids vedkommende bliver de
mange uniformsændringer krydret med enten officerernes egne begrundelser el
ler Admiralitetets, som f. eks. i 1784, da Collegiet gjorde en forestilling til kon
gen om, at enten måtte man anskaffe sig nye kokarder »eller de falmede bæ
res som ser ilde ud«. Rød-gule kokarder var blevet indført kort før både for
hæren og flåden, men de viste sig at falme alt for hurtigt. Den begrundelse,
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der blev fremført for indførelsen af denne kokarde, var at adskille office
rerne »fra alle andre og give dem et Tegn, hvormed de i Tjenesten bedst snart
og tydeligt kunde kendes og agtes til god Nytte og Orden i Almindelighed og
især ved Ildsvaade Sammenløb paa Gaderne og Slagsmaal og saadanne Uorde
ner, der snarlig ved en Officers Nærværelse kunde raades Bod paa.«
Da Søofficerernes uniformer i 1755 ændredes fra at være grå til blå, den
farve der i dag står som synonym for flåden, leder man forgæves efter grunden
hertil. Der findes ikke noget skriftligt herom, men det formodes, at det er
indflydelsen fra Englands flåde, hvor man indførte den blå farve for søoffi
cerernes uniformer i 1748, der har gjort sig gældende.
For den nyere tids uniformer findes der desværre ikke angivet nogen begrun
delser for ændringerne. Der får man kun den ret knappe og tørre bestemmelse.
Man savner at få baggrunden for denne. Hvorfor kom uniformen til at se
netop sådan ud? Er det praktiske erfaringer, økonomiske grunde eller ønsker
fra officerernes side, der ligger til grund for ændringerne? Hvormeget betød
påvirkningerne fra udlandet? Man vil sikkert kunne finde meget herom i det
store materiale, der ligger i bilagene til de nyere sager, og det ville have gjort
den sidste del af bogen mere interessant. Ved de mange begrundelser, der føl
ger ændringerne i 1700- og 1800-tallet, får man udover selve ændringerne i uni
formerne også et indblik i tidens tankegang og administrationens måde at ar
bejde på.
I afsnittet om kadetterne følger vi også deres uniformers udvikling fra den
grå til den blå, som de får samtidig med officererne. Vi får bl. a. at vide år
sagen til, at vi i dag taler om kadetstribet stof. Dette reglementeredes i 1797,
men var brugt allerede tidligere. Kadetterne fik en såkaldt fregat- eller skibsuniform, hvortil hørte blå- og hvidstribede lærredsbenklæder.
Det næste afsnit omhandler de korps, der har været eller for nogles ved
kommende stadig er tilknyttet flåden, som f. eks. maskinkorpset fra 1824, og
intendanturkorpset fra 1856 og lægekorpset. Dette sidste var i begyndelsen ikke
et korps, og kirurgerne, bartskærerne, der gjorde tjeneste ombord på skibene
var ikke fast ansatte og regnedes ikke til officererne. Dernæst omtales de civile
embedsmænd, hvoriblandt var lærerne ved søkadetakademiet, der blev oprettet
allerede i 1701.
Det næste store afsnit er derefter divisionerne og håndværkstokken op til
1856, hvor divisions- og kompagniinddelingen af Søetatens faste mandskab op
hævedes. Samtidig ændredes benævnelsen for en del af personellet, og vi får
underofficerer, dæksofficerer m. fl. Disse afsnit giver ikke alene uniformsændringeme, men også hele den organisatoriske udvikling fra den første begyn
delse, da Christian V skriver til Admiralitetet »da Vi ved Vor Flaade have udi
sidst Krig væeret absolut Mester af Østersøen og Fjenden overlegen, saa er
det Vor alvorlige Vilje, at I gøre Os Forslag, hvorledes Vi kunde underholde
mangen erfaren Baadsfolk« og op til 1970.
I beklædningsreglementet af 1862 omtales den blå matroskrave med hvide
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striber for første gang, og forfatteren slår en pæl igennem den historie, at de
tre striber skulle være til minde om Nelsons tre sejre: Aboukir, København og
Trafalgar. Kraven med de tre striber anvendtes i den engelske flåde fra 1830-rne,
men reglementeredes først i 1857, og da var der drøftelser om, hvorvidt der skul
le være 2 eller 3 striber.
Sidste afsnit i bogen omhandler uniformstegninger og -malerier som kilde
og den kritik, man bør udvise over for brugen af dem. Man advares mod at
godtage dem uden at have studeret dem meget nøje. Mange tegninger, der tid
ligere har været taget for samtidige og derfor korrekte i gengivelsen, viser sig
ikke at være så god en kilde som antaget. Som et godt eksempel gennemgås
Eckersberg-tegningen af Kommandør Steen Andersen Bille og generalmajor
E. Peyman, der tager afsked med hinanden i 1807. Ved kritisk studium af teg
ningen viser det sig, at Bille bærer en vice-admirals uniform, men han blev
først admiral i 1829. Tegningen kan således ikke være tegnet i 1807 og årstallet
angiver derfor begivenheden og ikke, hvornår tegningen er lavet.
Forfatteren har i udstrakt grad anvendt denne kritik på billedmaterialet, der
er overordentligt velvalgt og udtømmende. Det er glædeligt, at så mange hidtil
ukendte tegninger, der har ligget i arkiverne og andre steder, nu kommer
frem, så alle kan have glæde af dem.
Der er ialt 79 illustrationer, der fordeler sig ligeligt over det behandlede
tidrum, en del i farver, resten sort/hvid. Desværre står gengivelsen af billed
materialet ikke mål med bogens øvrige kvalitet, idet især farvegengivelserne
i flere tilfælde kan være misvisende.
Den eneste anke, man kan fremføre over for valget af billeder er, at man
kunne have ønsket sig nogle billeder af de nuværende uniformer.
Alt for mange forfattere af militær-historiske værker er for tilbøjelige til at
slække på kravene om korrekte oplysninger baseret på grundige kildestudier,
men dette værk med dets forbilledlige noteapparat, med dets væld af nøj
agtige og understøttede oplysninger om påklædningen i den danske flåde fra
høj til lav opfylder til fulde disse krav, og det vil derfor stå som et eksempel til
efterfølgelse.
Inga Flemming Rasmussen

Primitivt fodtøj fra oldtid og nutid
MARGRETHE HALD: PRIMITIVE SHOES. An Archaeological-Ethnological Study Based upon Shoe Finds from the Jutland Peninsula. Nationalmu
seets skrifter, Arkæologisk-historisk række bd. XIII, København 1972. 216 s.
ill. kr. 179,00.
Med dette bind i Nationalmuseets skriftrække har Margrethe Hald ydet endnu
et vægtigt bidrag til belysning af klædedragten i oldtidens Danmark. Denne
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gang er det fodtøjet, det gælder, og det er et emne, som fortjener at blive
taget op til behandling ikke mindst på baggrund af, at de seneste årtiers ud
gravninger af nordeuropæiske købstæder og handelspladser har frembragt et
vældigt materiale i form af rester af sko og støvler, som nu venter på at blive
udnyttet som kilde til fodtøjets historie.
Dette store nye stof er dog kun trukket ind i Margrethe Halds søgelys som
sammenligningsmateriale i en undersøgelse af det mere beskedne fundma
teriale, som kendes fra den jyske halvø, og som i tid spænder fra ældre bronze
alder og til tidlig middelalder. Bogens første og største del er en fremlæggelse
af dette materiale, beskrevet og analyseret med den grundighed og skarpsindig
hed, som er forfatterens force. Materialet omfatter skorester fra en række af
de klassiske egekiste- og mosefund, men også fra nyere udgravninger som
Bantelmanns af Elisenhof-varftet på Ejdersted. De beskrevne sko er meget for
skellige; de spænder fra den helt simple brugsting, som egentlig blot er et hud
stykke bundet om foden, og til fornemme sko med raffineret, gennembrudt
dekoration, som er meget langt fra at være primitive. Når de alligevel kan sæt
tes i bås sammen, så skyldes det, at de alle er karakteriseret ved at mangle en
egentlig sål. Sko af den type kalder forfatteren hudsko i modsætning til skoen
med særlig sål, sålskoen. Af den sidstnævnte type findes kun nogle få eksempler
i det fremlagte materiale; de er fundet dels på Slesvig-egnen, dels på Ejdersted
og kan dateres til det 8. århundrede.
Sålskoens alder og udbredelse er et hovedproblem i det følgende afsnit, hvor
komparativt materiale fra bl. a. handelspladser som Skiringssal, Wolin, Birka og
Novgorod inddrages. Forfatteren giver gode grunde for at antage, at denne
nyere skotype fra det frankiske rige har spredt sig langs handelsvejene til
Norden og derpå mod øst til de nordiske bosættelser i Rusland.
Afhandlingen betegnes i undertitlen som »en arkæologisk-etnologisk studie«.
Det skal forstås på den måde, at den ikke blot bygger på jordfundet materiale,
men også inddrager fodtøj af lignende type, som i nyere tid har været i brug
visse steder i Nordeuropa, og som er bevaret i museernes samlinger eller be
skrevet i litteraturen. I et særligt afsnit er oplysninger om primitivt fodtøj fra
Irland, Skotland, Island, Færøerne, Norge, Sverige, Finland, Åland og de sven
ske bosættelser i Estland fremlagt i en særdeles nyttig oversigt.
Behandlingen af dette materiale virker imidlertid mere arkæologisk end etno
logisk. Det er hudskoenes typologi og forekomst, der interesserer forfatteren,
og de tolkes som relikter, som har holdt sig i fjerne og isolerede områder af
et nordeuropæisk kulturområde. Det er imidlertid ikke en forklaring, som vil
være tilstrækkelig for en etnolog. Han vil søge efter de faktorer, som har betin
get en fastholden ved disse gamle former, og han vil derfor i første række
spørge om skoenes funktion og deres rolle i det samlede kulturmønster. Om
brugen af de mange, mere eller mindre primitive hudsko får man imidlertid
meget lidt at vide, men man aner dog, at det ikke sjældent drejer sig om spe
cialfodtøj. Det er et eksempel herpå, når den ålandske sæljæger færdes på isen
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iført hudsko med hårene på. I andre tilfælde er det fodtøj, som er vel tilpasset
et landskab af en bestemt type. At de såkaldte »pampooties« var velegnede, når
man skulle bevæge sig rundt på de irske Aran øer, erfarede John Synge på sin
egen krop, således som det fremgår af de citater, som Margrethe Hald bringer
fra hans berømte skildring af »The Aran Islands«.
Bjarne Stoklund

Lidt om lys
NIELS-KNUD LIEBGOTT: LYS. Lamper, stager og kroner fra middelal
der og renæssance. Nationalmuseet 1973, 40 sider ill. 18 kr.
Dette smukt tilrettelagte og smukt illustrerede hæfte synes desværre at være
fremgået af et kompromis: Nationalmuseet har ønsket et billedhæfte med II
afdelings skatte på belysningsredskabernes område, mens Liebgott har villet give
en sammenhængende fremstilling af belysningens udvikling fra oldtiden op til
det 17. århundredes slutning. Da II afdelings samlinger har et tydeligt kunstkammerpræg, egner de sig ikke söm eneste illustrationskilde til en fremstilling,
som Liebgott har villet, og man havde sikkert gjort klogere i at indskrænke sig
til et egentlig billedhæfte med fyldige tekster til de enkelte plancher, evt. pied
en kort indledende tekst, det havde begge parter været bedre tjent med. Som
bogen nu er, falder billederne i klumper f. eks. de romanske alterstager, og an
dre partier af teksten er ikke dækket.
Med hensyn til teksten: vi får sikkert aldrig opklaret om olielampen eller
faklen er den ældste belysningskilde ved siden af bålet, faklen og de primitive
lys efterlader sig ikke mange spor. Bemærkningen, om at natursten skulle være
det foretrukne materiale til lamper i vikingetiden og tidlig middelalder, er vist
letsindig, vi ved så lidt om periodens keramik og brugsgenstande af jern. At
man bruger marven af siv til lampevæger er velkendt, men at man skulle sno
den som »simer«, kan jeg bestemt ikke tro, de ville være for tykke og sno sig
op under brugen i de små åbne olielamper. Her er vi forøvrigt inde på lampens
sammenhæng med det primitive lys, tænk på det engelske »rushcandle« og den
danske løbeprås. Jeg ved ikke hvorfor vokslys skulle være mere dyrebare her
hjemme end i Rom, de gæve vikingers yndlingsdrik var jo mjød og land
skabslovene beskytter omhyggeligt biavlernes rettigheder. Træstagen fra Hods
ager kirke er meget interessant, men den behøver jo ikke at være en alterstage
fordi den er fundet i en kirke.
Har man mon ikke også her i landet anvendt en »blosskorg« som den, der
fandtes i Mastermyrsmedens værktøjskasse? Princippet er det samme som i de
danske vippefyr.
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Hvis det er min bog om lysekroner s. 8, der er kilden til bemærkningen hos
Liebgott s. 21 om forholdet mellem udgifterne til madvarer og belysning ved
selskaber, så har han forvekslet historikeren Troels Lund med faderens onkel,
købmanden i Helsingør, og bemærkningen går ikke på 1500- men på 1800tallet, se »Museum« 1892,1, s. 136.
Bemærkningerne på s. 25 om den såkaldte »Klokkestages« opståen er ikke
heldige: stagen på s. 26 fra 1631 er af en form man kan finde 100 år tid
ligere i Italien, se stagen i British Museum afbi. hos Sigrid Wechssler-Kümmel: Schöne Lampen etc. 1962, s. 225, fig. 112. Valckendorffs stage fra 1600
på s. 25 hører på trods af fodens tydelige klokkeform sammen med en anden
stagetype, der har drypskålen midt på stilken, se f. eks. Wolfgang Heimbachs
maleri »Slotsskriveren« på Rosenborg. Jeg ville også gerne vide hvorfra Liebgott har oplysningen om, at man vedblev at lave klokkestager til efter år 1800,
bemærkningen i min bog s. 16 om gørtler Erik Lassens umoderne malmstager
går på en anden type, den der i antikvitetshandlersproget kaldes for »Næstvedstagen«, men det er en form, der først kommer frem ca. 1680. Noget andet
er at en stage som s. 27 øverst har været livligt kopieret i det sidste 100 år.
Så savner jeg et billede af den støbte stage på kvadratisk fod og 4 drejede
knopper, den er sikkert ligeså almindelig her i landet som klokkestagen. Og
man må have kunnet finde nogle af stagerne til daglig brug i husholdningen,
til de tynde lys, dem englænderne kalder »tapersticks«, de hidtil diskuterede er
alle til tykke, støbte tællelys til festbrug. Der findes f. eks. en type tyndt støbte
malmstager med trompetmundsformet fodstykke med opadbøjet rand, den er
afmalet af Willem Pietersz Buytewech ca. 1615 på et interiør, der nu hænger
i Budapest. Jeg har truffet den type med sikker gammel proveniens her i lan
det både på Kalundborg- og Randersegnen. Jeg mangler også et billede af lyse
pladen, som Liebgott kalder kammerstagen, den optræder ialtfald fra midten
af 1600-tallet. For øvrigt har jeg aldrig set dem af tin, de er af messing, kob
ber eller jernblik. Tin er, som Liebgott selv bemærker, upraktisk når en lyse
stage skal bruges til daglig, det smelter for let.
Da jeg åbenbart selv har stået fadder til afsnittet om lysekroner, skal jeg
afholde mig fra bemærkninger om det.
Hvis Liebgott havde brugt Erslevs: Testamenter, kunne han have kommen
teret gejstlighedens brug af lygter ved »Ærkebiskop Absalons Lygte«, de optræ
der i de gejstlige testamenter i Lund ca. 1400.
Med hensyn til litteraturlisten: jeg kan ikke lide overskriften »Supplerende
læsning« og i listen burde være medtaget J. Hedemann Baagøe: Lyspind, Tælle
lys og Bondestage. Arv og Eje 1969, s. 19-82, men jeg har nu heller ikke
indtryk af at Liebgott selv har læst den artikel.
Chr. Waagepetersen
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Hannibal nummer to C. O. BØGGILD-ANDERSEN: HANNIBAL SEHESTED. En dansk Statsmand. II. Udgivet af Jysk Selskab for Historie ved Ole Degn. Aarhus 1970.
20 + 604 s., 1 pi. 80,50 kr.
Bøger har deres skæbne. Afdøde professor Bøggild-Andersens biografi af Hanni
bal Sehested - vel den mest omfattende biografi på dansk og om nogen dan
sker - opruller ikke blot det historiske skæbnedrama omkring en af vore
betydeligste statsmandsbegavelser, men er i sig selv et skæbnerframa. Leo Tandrup har i »Historikeren og hans helt« (Historie IX, 1970-72 s. 254-273) skil
dret den smertefulde tilblivelsesproces, så jeg skal indskrænke mig til en kort
præsentation af det digre værk, stille det i relation til bd. I og på enkelte punk
ter kommentere udgiverens beundringsværdige indsats.
Professor Troels Fink skriver i forordet om betænkelighederne ved at ud
give afdøde forskeres manuskripter - ikke mindst når forfatteren som her i
årevis har haft sit manuskript liggende og kun periodisk haft lejlighed til at
arbejde med det. Alle vi andre skylder Jysk Selskab og dets formand tak for,
at man overvandt betænkelighederne og lod Bøggild-Andersens gentagne gange
erklærede ønske om at få det afsluttende bind udgivet, blive afgørende. Et held
for Selskabet var det, at man kunne disponere over en af COBAs unge elever
Ole Degn, hvis fabelagtige arbejdsevne, fortrolighed med 1600-tallet, gå på-mod
og ikke mindst udholdenhed bragte sejren hjem.
De to bind med tilsammen over 1000 tekstsider følger hverken en krono
logisk eller en fast, tematisk plan, så et sagregister havde været overordentlig
ønskeligt, men man forstår, at udgiveren sagde stop, da han nåede til regi
strene. Den detaillerede indholdsoversigt over begge bind afhjælper da også til
en vis grad savnet. Desværre er den gemt hen et lidt underligt sted, s. 547-60
mellem kildehenvisningerne til bd. 2 og registrene til begge bind. En anbrin
gelse til sidst efter registrene havde været at foretrække.
Til at udarbejde de uundværlige person- og stedregistre har Selskabet heldig
vis kunnet udskrive andre af sine tropper - den almindelige værnepligt hånd
hæves med energi i det jyske. Annegrete Dybdahl, bistået af sønnen Lars, har
klaret opgaven mere end nydeligt, særlig personregistret må fremhæves. De
korte karakteriserende bemærkninger giver mulighed for en umiddelbar identi
fikation af de enkelte personer, mens man i stedregistret har været nok så
karrig med en nærmere lokalisering. Da patronymika er ret fåtallige, er det hen
sigtsmæssigt, at der er alfabetiseret efter efternavn i stedet for fornavn. Navne
formerne skyldes vel Bøggild-Andersen, så at han har ansvaret for en navneform som »Fadersdatter, Gyrvhild« alias Gørvel Fadersdt. (Sparre) - egent
lig burde hun være anført under Sparre. På ét punkt har konsekvensen svigtet:
Nogle kvinder er - som det netop anførte eksempel - opført under deres eget
navn, evt. med tilføjet oplysning om, hvem de var gift med. Ved andre kvinder,
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bl. a. Christian 4.s døtre, er der henvisning til at søge dem under ægteman
dens navn, rimeligvis fordi deres eget navn mange gange ikke nævnes i teksten.
I en fyldig indledning gør Ole Degn dels rede for hele værkets tilblivelses
proces, dels for manuskripterne til bd. 2. Bøggild-Andersens plan om at skildre
Hannibal Sehesteds virke går øjensynlig tilbage til begyndelsen af 1930-erne.
Ved årsskiftet 1936 forelå et manuskript til »Hannibal Sehested og Norden«
og umiddelbart derefter manuskriptet til »Statsomvæltningen i 1660«. Mens dis
putatsen må være blevet trykt på rekordtid - den blev forsvaret allerede i maj
1936 - blev »Hannibal Sehested og Norden«, der udgjorde de to første af 3
»bøger« om Danmarks udenrigspolitiske historie 1660-66, aldrig trykt. Mulig
vis havde arbejdet med disputatsen bidraget til at flytte tyngdepunktet fra den
udenrigspolitiske historie samlet omkring Hannibal Sehesteds person til man
den selv og hele hans politiske gerning. I årene 1937-46 publicerede Bøggild-Andersen, der i mellemtiden var blevet professor i Århus, i Historisk Tids
skrift og en række festskrifter nogle afhandlinger, der alle belyste sider af Han
nibal Sehesteds virke. Desuden havde han i slutningen af 1930-erne til det nye
Dansk biografisk Leksikon biograferet mændene fra adelsvældets sidste dage, og
kronen på værket kom i 1940 med den meget fine biografi af Sehested. En
lidt bredere form, populær og meget velskrevet, har den samtidige skildring
i Det frie Nords skriftserie. Yderligere kom i begyndelsen af besættelsestiden
skildringen af Christian 4.s tidsalder i Schultz’ Danmarkshistorie til erstatning
for Engelstofts afsnit i Det danske Folks Historie. Det er hævet over enhver
tvivl, at Hannibal Sehested i det forløbne tiår havde stået i centrum for Bøg
gild-Andersens forskning, og i 1946 kom så første bind af »Hannibal Sehested.
En dansk Statsmand.« Ole Degn gør ved hjælp af en kapiteloversigt rede for
dette binds forhold til den oprindelige plan fra 1936.
Så meget om udenværkerne, nu til det egentlige. Det foreliggende andet bind
består af tre af hinanden uafhængige dele. Bindet skulle ifølge forordet i bd. 1
bestå af to hovedafsnit, der dels skildrede Hannibal Sehesteds virksomhed som
rigsskatmester 1660-66, og dels gennemgik hans »ydrepolitiske« indsats - for
at anvende COBAs udtryk - i samme tidsrum. Men kapitlerne om Hannibal
Sehesteds rastløse diplomatiske aktivitet - fra han tidligt på foråret 1664 var
vendt tilbage til København til drøftelser med den franske gesandt Terlon og
den engelske Haag-ambassadør Sir George Downing, til han to år senere ikke
ulig sine nutidige stressede kolleger pludselig døde under et ophold i Paris blev aldrig skrevet. Til supplering af den korte oversigt i bd. 1 får vi som et
tillæg Bøggild-Andersens forelæsningsmanuskript til de gæsteforelæsninger, han
i 1949 holdt i Göteborg med titlen »Hannibal Sehested og den danske ydrepolitik 1660-66«. Udover gennemgangen af det politiske og diplomatiske spil
indeholder forelæsningerne en grundig vurdering af kildematerialet og tidli
gere fremstillinger, og de kan i et vist omfang også opfattes som Bøggild-An
dersens svar på kritikken af første bind. Den første af forelæsningerne blev ind
ledt med en beretning om Sehesteds død og gennemgang af abbed Paulmyers
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breve til kong Frederik 3. Bøggild-Andersen gjorde rede for den tidligere forsk
ning omkring det såkaldte »politiske testamente«, som første gang blev offent
liggjort i 1823, men lagde selv hovedvægten på tanken om en nordisk union.
Forelæsningerne blev jo holdt på et tidspunkt, da man endnu troede på tanken
om et nordisk forsvarsforbund.
Forud for de ca. 100 sider forelæsningsmanuskript går de to hovedafsnit,
ligeligt fordelt med ca. 175 sider til hver. 5., 6. og 7. bog omhandler rigsskat
mesteren i forholdet til forvaltningen, til finanserne og til Norge i de 6 år
fra statsomvæltningen til hans død. Af manuskriptet til dette hovedafsnit frem
går, at dele heraf skulle have været med i bd. 1, og at hovedparten forelå
udarbejdet, da bd. 1 udkom; kun første kapitel synes helt skrevet om efter
1946, derimod er der i den følgende tid arbejdet videre med afpudsning af
teksten og endelig redaktion af de omfattende noter. I stil og komposition slut
ter denne del sig nøje til bind 1., kun opdeling i bøger og kapitler skyldes
udgiveren, der ligeledes møjsommeligt har måttet stave sig igennem flere hun
drede sider løst nedkradsede blyantsnoter. Resultatet heraf er blevet næsten 50
sider kildehenvisninger og anmærkninger ligesom i første bind.
I mange henseender er afsnittene om rigsskatmesteren en direkte fortsættelse,
dels af disputatsen, dels af kapitlerne om reorganiseringen af forvaltningen i bd.
1. Ligesom de bragte gennemgribende analyser af et enormt stort kildema
teriale, findes der her i bd. 2 vægtige bidrag til en klarere forståelse af Dan
marks indre forhold ved midten af det 17. århundrede. Ikke mindst gennem
gangen af ændringerne i lokalforvaltningen er nyttig læsning og vel stadig det
bedste, der er skrevet på det område. Her som andetsteds har Bøggild-Ander
sen gerne villet se Hannibal Sehested som sjælen i alle nyttige reformer, og
vanskeligheder i reformarbejdet som intriger fra Sehesteds modstandere i rege
ringskredsen. Denne noget ensidige fremhæven af Sehesteds indsats måtte nød
vendigvis vække indsigelse fra andre forskere. Som den, der først og fremmest
tog udfordringen op, må nævnes Johan Jørgensen, der i sine afhandlinger om
det Københavnske patriciat og problemer omkring enevældens indførelse samt
ikke mindst i disputatsen om rentemester Henrik Müller gav udtryk for en no
get anden opfattelse af hovedpersonernes indflydelse og indbyrdes forhold. Vi
dere har Johan Jørgensens arbejder på en række punkter bragt korrektiver til
Bøggild-Andersens fremstilling af finanspolitikken, selv om han ikke kendte tek
sten til bd. 2. At Bøggild-Andersens fremstilling også fremover vil komme ud
for revision og debat kan der næppe herske tvivl om, men det er hans store
fortjeneste, at han med sin kulegravning af et uhyre stort kildemateriale inspi
rerede andre forskere til at beskæftige sig med denne centrale periode i Dan
markshistorien.
Det andet hovedafsnit eller 8. bog har af udgiveren fået titlen: Hannibal
Sehesteds virksomhed i dansk-norsk ydrepolitik 1660-64, men er - som Ole
Degn selv bemærker i indledningen s. xvi - reelt begrænset til Sehesteds diplo
matiske virke fra hans »private« rejse til England i efteråret 1661, til han i fe-
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□ruar 1664 satte kursen hjemad efter en lang række betydningsfulde forhand
linger på officielt plan både i England, Frankrig og Nederlandene. Sehesteds
plan var gennem forhandlinger i København med Downing og Terlon - evt.
fulgt af forhandlinger i Stockholm - at etablere en nordeuropæisk blokdan
nelse, hvor Danmark-Norge og Sverige gennem et samarbejde skulle kunne fri
gøre sig af det nederlandske handelsimperium. Afsnittet slutter med en af Bøggild-Andersens fyndige sætninger: »Maalet var stort. Men vanskelighederne var
ikke mindre.« - Når man læser dette afsnit, forbløffes man iøvrigt gang på
gang over den friskhed, denne tekst har bevaret efter 35 år i skrivebords
skuffen. Mens 1. bogs 4 kapitler og begyndelsen af 2. bog gennemgik adskil
lige bearbejdelser og ændringer, inden de genopstod i Hannibal Sehested-biografiens bd. 1 og første hovedafsnit i bd. 2, er den anden halvdel, de sidste
300 maskinskrevne sider af det aldrig publicerede manuskript fra 1936 nemlig
urørt. Ganske vist genfindes korte afsnit af kapitlerne 4-7 indarbejdet i bd. 1,
men uden at der er strøget i manuskriptet. For ikke at øve vold mod teksten
har Ole Degn derfor - heldigvis - valgt at udgive det maskinskrevne afsnit,
som det forelå, selv om det medfører en del gentagelser i forhold til første
bind; han gør ganske kort rede herfor i indledningen. Da der ikke er udarbejdet
noter til dette afsnit, havde det nok været en fordel, om der i noterne for
hvert kapitel var henvist til de foregribende afsnit (med tilhørende noter) i bd.
1. Eller også kunne det være sket i form af en kommentar til den samlede
indholdsoversigt, det havde været mere overskueligt end oversigten s. xiv. Det
fremgår således ikke, hvorfor de første 25 sider af manuskriptet til 2. bogs
kap. 2 om handels- og toldpolitik er skåret fra, så at man nu efter at have
læst om forholdene i Norge lidt hovedkulds kastes ud i den guineiske sag.
Af hensyn til de mange, der ønsker at bruge den store Hannibal Sehestedbiografi som opslagsværk, burde udgiveren i indholdsoversigten ganske kort have
indsat tilblivelsesårene ved hovedafsnittene. På grund af den brede fremstilling
og noget løse komposition med sparsom brug af årstal - i alt fald i klummetit
ler - havde det været ønskeligt, om Ole Degn havde holdt ud lidt endnu og
i tilslutning til indholdsoversigten givet os et Hannibal Sehested-itinerar. Jeg for
langer ikke, at en sådan kronologisk oversigt skulle have bragt henvisninger til
underafsnittenes sidetal, men en årstalsliste i spidsen for indholdsoversigten ville
have hjulpet meget. I mangel heraf vil jeg råde alle til at læse den udmærkede
biografi i Dansk biografisk Leksikon, inden de kaster sig ud i kampen for at
tilegne sig de to tykke bind. DBL-biografien rummer iøvrigt summen af Bøggild-Andersens gode egenskaber som historiker og skribent, og den meget om
fattende kilde- og litteraturliste er mere overskuelig end de tilsvarende i to bindsbiografien. Ole Degn burde her have begrænset sig til at give et supplement
til bd. 1, dvs. nøjedes med at anføre de kilder og behandlinger, som fand
tes i noterne til første hovedafsnit, og som ikke var anført i bd. 1. Faren ved
en så udførlig kildeoversigt i bd. 2 er, at man glemmer, at Bøggild-Andersen
har brugt væsentligt flere arkivalier end de nævnte. Således virker det forvir-
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rende med de mange henvisninger til Danske Kancelli /ør 1660 og slet ingen
til tiden efter, skønt registre og tegneiser nødvendigvis må være benyttet og
sandsynligvis også indkomne breve efter 1660, det omtales blot ikke i de eksi
sterende noter. De relativt få udgaver og fremstillinger, der ikke er benyttet
til bd. 1 drukner i mængden, og det tilsløres derved, hvilke værker udkommet
efter 1949 Bøggild-Andersen har benyttet. Det må naturligvis blive et fåtal,
da det næppe har været ofte eller længe, Bøggild-Andersen har haft stunder
til at beskæftige sig med Hannibal Sehested efter Goteborg-forelæsningerne
1949.
Den, der tager fat på at læse Hannibal Sehested I—II i håb om at give
sig i kast med en traditionel historisk biografi med mange timers hyggelæsning
i selskab med »helten«, må nødvendigvis blive skuffet. Selv de ivrigste BøggildAndersen entusiaster må nok erkende, at de to digre bind er drøje at komme
igennem - til gengæld kan man med stort udbytte nyde dem i små portioner.
Og værket bør være selvskrevet til en række historiografiske - og kildekritiske
øvelser - en videreførelse af den Tandrup’ske linie, blot på et mindre personligt
plan.
Thelma Jexlev

Elever og lærere
SORANER-BIOGRAFIER 1901-1960. Redigeret af gamle Soranere. Indledt
med biografier over 96 lærere, der har virket på Sorø Akademis Skole
i tidsrummet 1892-1960} redigeret af Marcus Pedersen. Udgivet af Soransk
Samfund 1970. 803 sider og 4 sider billeder. Indb. 150 kr.
Soransk Samfund har i sin lange række af publikationer, som dels i Soransk
Tidsskrift og dels i skolens årsskrift også tidligere har rummet bidrag til en
matrikel, udsendt et digert værk Soraner-Biografier 1901-1960, som omfatter
96 lærere og 4135 soranere eller i alt 4231 personer.
Bogen er opdelt i syv afsnit med hver sin selvstændige paginering, og hvoraf
det første omfatter lærerbiografieme med billeder af fire lærerkollegier fra
1910, 1927, 1941 og 1949 samt de første 10-år 1901-1910 af soraner-biogra
fierne, som er redigeret af H. Krog-Meyer og A. Kann Rasmussen. De næste
fem afsnit tager sig hvert af 10 årgange biografier, 1911-20 redigeret af Ellen
Vibeke Jensen, 1921-30 af A. Kann Rasmussen, 1931-40 af T. Sanders, 1941—
50 af Erik Sanders og 1951-60 af A. Kann Rasmussen, som i afsnit syv des
uden har givet oversigter over familier, der har været særligt rigt repræsente
ret med elever på skolen. Afsnit syv, der afsluttes med fem sider rettelser
og tilføjelser, rummer også et udførligt alfabetisk navneregister, der er udarbej
det af Birgit Schaal Aaen og omfatter alle, der har været elever i Sorø Aka-
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demis skole, og som er udgået fra skolen i tiden fra 1. januar 1901 til 31. de
cember 1960. Eleverne er i de enkelte afsnit opført efter dimissionsår eller
andet afgangsår fra skolen, medens lærerne over hvilke der findes et alfabetisk
register som indledning til afsnit ét, er opført efter tiltrædelsesår.
Foruden de allerede nævnte redaktører har en lang række andre soranere
medvirket ved det store arbejdes gennemførelse, og selv om bogen således
ikke er enkeltmandsarbejde, har arbejdet alligevel stået på i fire år. Udarbej
delsen af adresselisterne, alene det må have været et kæmpearbejde, påbegynd
tes i 1966, spørgeskemaerne udsendtes i foråret 1967, og værket lå færdigtrykt
i 1970.
De biografiske oplysninger er omhyggelige og omfatter de fleste relevante
antegnelser om fødsel, vielse og eventuel død. Dødsstedet er dog ikke altid an
ført, ligesom vielsesstedet altid savnes, hvilket må siges at være en mangel. En
eventuel ægtefælles navn og fødselsdata medtages, og ved lærerbiografierne
bringes ikke alene pågældendes forældres, men også ægtefælles forældres stil
ling og navn samt fødsels- og dødsår. Ved elevbiografieme bringes derimod
kun elevens forældres stilling og navn og desuden kun dødsår, idet ægtefællens
forældre helt savnes her, hvilket også må siges at være en mangel. Begge
mangler ville nemt kunne være afhjulpet.
Biografierne rummer endvidere udførlige oplysninger om de biograferedes ud
dannelse, ansættelsesforhold eller anden virksomhed samt om medlemsskab af
såvel bestyrelser inden for erhvervslivet og dets organisationer som af offent
lige råd og forsamlinger og de hertil knyttede politiske foreninger samt af
bestyrelser inden for foreningslivet i almindelighed m. v.
Endelig bringes fyldige oplysninger om de pågældendes forfattervirksomhed,
om hvilke legater pågældende har oppebåret og om eventuelle dekorationer og
andre hædersbevisninger, medlemskab af videnskabelige selskaber samt om evt.
fritidsinteresser m. v. Sluttelig berettes om tilhørsforhold til Sorø og Soranersamfundet, og der henvises til slægtninge, som har besøgt skolen - forældre,
søskende, børn, ægtefælles familie m.v. - eventuelt ved henvisning til de nævnte
familieoversigter, der omfatter 67 familier. Ved afdøde bringes endvidere hen
visninger til nekrologer i Soransk Tidsskrift 1870-1912 og Soraner-Bladet 1916—
1970 eller anden omtale i disse skrifter.
Biografierne er udarbejdet dels på grundlag af de udsendte spørgeskemaer
eller i mangel af besvarelser efter oplysninger fra familien. Når sådanne ikke
forelå eller ikke kunne fremskaffes, eller oplysningerne i øvrigt var mangelfulde,
er de samlet af redaktionen på grundlag af opslagsværker, hvorover der findes
en fortegnelse i bogen, samt andre trykte kilder, herunder ikke mindst Sora
ner-Bladet, men også fra folkeregistrene, begravelsesvæsenet og kirkebøgerne er
der indhentet oplysninger. I tilfælde, hvor redaktionen udtrykkelig er bedt om
kun at bringe få eller slet ingen oplysninger, f. eks. om familieforhold, er dette
respekteret i den forstand, at der så kun er medtaget oplysninger, som er al
mindelig tilgængelige fra trykte kilder.
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Det har derfor ikke kunnet undgås, at biografierne er blevet noget uens
artede, men som helhed kan det siges, at de for studenternes og realisternes
vedkommende som regel er gode, i mange tilfælde endog fremragende, me
dens de for andre ikke dimitterede elever er ret svingende fra ganske få oplys
ninger til biografier, som står fuldt på højde med dimittendernes. Denne for
skel har ifølge sagens natur vel næppe kunnet undgås, idet der blandt disse
sidste elever oftest vil savnes oplysninger om bopæl og dermed om deres
videre skæbne.
Redaktionsudvalget har udført et kæmpearbejde, som uanset de få anførte
mangler har beriget den danske biografiske litteratur med en såre værdifuld
og nyttig bog, der vil være til gavn og glæde selvfølgelig først og fremmest
for gamle soranere, men også for den stadig voksende kreds af personalhistorikere, der vil forstå at værdsætte bogen. Har man selv prøvet, hvad det vil
sige at have med et lignende arbejde at gøre, kan anerkendelsen kun blive ren
og uforbeholden, det er et meget fint arbejde, der her er udført. Måtte sjælen
i foretagendet, civilingeniør A. Kann Rasmussens i indledningen udtalte håb
om, at det må blive muligt at udsende lignende biografier for lærere og alle
soranere fra 1822-1900 snart gå i opfyldelse.
Olav Christensen

Skolen og samfundet
GUNHILD NISSEN: BØNDER, SKOLE OG DEMOKRATI. En undersøgelse i fire provstier af forholdet mellem den offentlige skole og befolknin
gen på landet i tiden ca. 1880-1910. Forlaget Becktegn, København 1973.
367 sider. 111. 78,50 kr.
Man skal ikke gå så forfærdelig mange år tilbage, før skolehistorie stort set
var ensbetydende med skolelærernes, nogle skoleideers - og her først og frem
mest de grundtvig-koldske - eller skolelovgivningens historie. Skolevæsenet har
haft sin faste plads i de sognehistoriske fremstillinger, men også her er det of
test forblevet ved degne- og lærerbiografier isprængt småtræk om skolelivet.
Omkring århundredskiftet behandlede Joakim Larsen almueskolens historie
frem til slutningen af forrige århundrede, og senere har Bjørn Kornerup i sit
store to-binds værk om Ribe katedralskole (1947-52) givet et værdifuldt bidrag
til latinskolens udvikling frem til begyndelsen af det nittende århundrede. Joa
kim Larsens bøger og Bjørn Kornerups arbejde er stadig standardværkerne om
det offentlige skolevæsen. Til friskolens og folkehøjskolens historie er der frem
kommet adskillige bidrag, hvor man særlig mærker sig Roar Skovmands dispu
tats fra 1944: »Folkehøjskolen i Danmark 1841-1892«. Denne behandling af
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den grundtvigske højskoles første halvt hundrede år peger frem mod de
bestræbelser, der i de seneste år er gjort for at udvide perspektivet i arbejdet
med den danske skoles historie. Skovmands bog gav nok plads for personskildringer og for en omtale af højskoleideernes udvikling. Men samspillet mel
lem samfund og skole spiller en betydelig rolle i disputatsen. Skovmand rede
gjorde for højskolens stilling i de politiske kampe i perioden, og med en so
cial og geografisk analyse af elevflokken blev den grundtvigske højskole bragt
i en langt mere »jordnær« forbindelse med det omgivende samfund, end det
havde været almindeligt i tidligere fremstillinger. Med oprettelsen af »Institut
for dansk skolehistorie« i 1964 og udgivelsen af »Årbog for dansk skolehi
storie« fra 1967 blev der skabt et forum for arbejdet med skolehistorien. Gun
hild Nissens arbejde, der indbragte forfatteren den pædagogiske doktorgrad,
fremkommer som et resultat af denne mere institutionaliserede indsats i udforsk
ningen af den danske skoles udvikling. Både i denne bog og i de arbejder,
der pågår ved instituttet, er det skolen i det danske samfund, der er hoved
problemstillingen.
Gunhild Nissens valg af emne indenfor skolehistorien markerer klart den nye
linie. I perioden fra 1880 til 1910 var den offentlige skole på landet stort set
uforandret. Lovgivning og administration ændrede kun lidt på ydre og indre
struktur. Samtidig var den »skolen for landbosamfundet, ikke hverken et
springbrædt til et andet erhverv eller den første begyndelse til en lang uddan
nelse« (s. 13). Uden store udsving var den to-klassede skole med én lærer den
eneste skoleform i landbosamfundet for langt størstedelen af de skolesøgende
børn, men netop det samfund, landsbyskolen virkede i, prægedes af en stærk
udvikling på alle samfundslivets felter, materielt som kulturelt. Det er ud fra
disse kampe og forandringer i samfundet, Gunhild Nissen vender sig imod den
offentlige skole og spørger, hvordan påvirkedes skolen heraf, både i de store
linier over den lokale administration af skolevæsenet og helt ind i den daglige
skolegang. Gunhild Nissen understreger, at hun anskuer skolen »nedefra og
udefra« mod den ældre skolehistories »oppefra« (s. 14). Her kunne man med
udbytte sammenholde »Bønder, skole og demokrati« med Joakim Larsens på
mange måder udmærkede »Bidrag til den danske Folkeskoles Historie 1818-98«
(1899) og supplere forfatterens ovennævnte distinktion mellem nyere og ældre
synspunkter ved at tilføje, at ikke blot har man traditionelt set skolen »oppe
fra« men også »indefra«, dvs. fra skoleadministrationens, skoleautoriteternes og
lærernes side.
Det centrale spørgsmål, Gunhild Nissen stiller, lyder: »Kom det an på læ
reren?«. Det er næppe urigtigt at hævde, at den almindelige opfattelse baseret
på erindringer, sognehistorier og andre kilder stærkt har bidraget til at sætte
lærerpersonligheden som den afgørende faktor for skolens liv og virke i
denne periode. Han måtte præge skolens situation betydeligt, da han jo oftest
var eneste mand på stedet. Men hertil kommer yderligere, at skolelærergrup
pen næppe før eller siden har indtaget en så betydelig plads i samfundslivet
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med politikere som Chr. Berg og I. C. Christensen, videnskabsmænd som N. J.
Fjord og P. Nielsen, Tystofte osv. Det store værk, »Lærerne og Samfundet
I-IV« (1913) giver med ikke uforståelig selvfølelse en opsummering af lærer
standens indsats fra litteraturen til det landøkonomiske organisationsarbejde.
Heroverfor stiller Gunhild Nissen som arbejdshypotese, at »Økonomiske for
hold, erhvervsforhold og politiske og kulturelle forhold i det landbomiljø, hvor
skolen skulle virke« (s. 14) ikke blot har bestemt de materielle rammer omkring
skolen, men også haft stor betydning for den almindelige opfattelse af skolens
situation.
Som undertitlen viser, har Gunhild Nissen valgt en fire-doblet lokalhistorisk
undersøgelse. Med en meget kort skitseret ramme i form af lovgivning og
administrativ praksis spredt på de forskellige afsnit, behandles forholdet mellem
den offentlige skole på landet og befolkningen i fire provstier, den i skolesager
første administrative enhed over de enkelte kommuner. Periodens skolepoliti
ske diskussioner eller f. eks. lærerorganisationernes behandling af forskellige for
hold landsbyskolen vedrørende er ikke medtaget. De fire provstiers skoleforhold
er helt dominerende i fremstillingen, så meget, at man ind imellem dog gerne
vil have hørt om, hvad opfattede man i Rigsdag, hos skoleautoriteterne og
f. eks. i »Danmarks Lærerforening« som de aktuelle problemer i skolens liv.
Men afgrænsningen er gennemført konsekvent, og må anses for at være den
eneste fremkommelige, når man erindrer de meget store krav til arbejdsind
sats, der følger af den problemstilling, Gunhild Nissen har valgt. De fire
provstier er Merløse-Tudse på Sjælland - præget af stærk politisk aktivitet
i provisorietiden, Bjerge-Aasum på Fyn - hvor den grundtvig-koldske friskole
var meget udbredt, Hind-Bølling-Nr. Horne i Vestjylland - med missionsk præg
og den særlige vestjyske skoleordning samt endelig et »neutralt« provsti Middelsom-Sønderlyng mellem Viborg og Randers. På provstiplanet var det
hensigten at gennemføre en række overvejende statistiske undersøgelser, hvis
resultater skulle suppleres med og belyses af dybdeboring i skoleforholdene i en
enkelt kommune i hvert provsti. Her er arbejdet kun en torso. Kun et sted forfatterens fødekommune Sr. Jernløse-Søstrup i Merløse-Tudse provsti - blev
denne del af planen gennemført til bunds, mens visse undersøgelser blev gjort
i Vindum, Middelsom-Sønderlyng provsti (her hjulpet betydeligt af et fyldigt
og velbevaret sognerådsarkiv). Det kan ikke andet end svække resultatet af ar
bejdet, at forfatteren kun er nået ned til græsrødderne et sted, men man kan
næppe laste Gunhild Nissen for at have opgivet den først lagte plan. Anmel
deren kan til fulde bekræfte, at det er et overordentligt slidsomt og utaknemme
ligt arbejde at tilvejebringe kildemateriale til belysning af landbosamfundet i
slutningen af forrige århundrede. Ofte står man efter dages eftersøgning, ekserpering af kildemateriale og interviews med et særdeles magert kildemateriale!
Den reviderede arbejdsplan, der udgør bogens disposition, omfatter heref
ter en punktundersøgelse af Sønder Jernløse-Søstrup kommune og en gennem
gang af de fire provstier med henblik på privatundervisningens omfang - det
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er først og fremmest friskolerne - de forskellige skolegangsordninger i perio
den, forsømmelsernes omfang og spørgsmålet om udskrivningen af 13-årige skole
børn (jfr. § 3 i lov af 2. maj 1855).
Det første afsnit om Sr. Jemløse-Søstrup læser man med stor umiddelbar in
teresse. Gunhild Nissen er tydeligvis engageret i de mennesker og forhold, hun
beskriver, og både sympati og indignation gør stilen levende. Helt ud over det
rent skolehistoriske kunne man håbe, at denne fremstilling kunne inspirere frem
tidige sogne- og lokalhistorikere til en dybere indtrængen i dette tidsrum, der
endnu alt for ofte spises af med en kortfattet oversigt. Kommunens befolkningsog erhvervsstruktur, dens organisationsliv og det offentlige skolevæsens ram
mer beskrives indledningsvis, hvorefter Gunhild Nissen følger de enkelte lære
res virke. I Søstrup sad perioden igennem lærer Jørgensen, hvis person og pæ
dagogiske indsats ikke fremstår i noget tiltalende lys. Isoleret, hård - næsten
sadistisk overfor visse børn - var det denne lærerpersonlighed, der afgørende
betingede oprettelsen af en friskole i 1884. I Sr. Jernløse sad til 1896 den til
gengæld meget vellidte lærer Jessen, en begavet, men urolig skikkelse præget
af økonomiske bekymringer. Han efterfulgtes af lærer Petersen, en mindre per
sonlighed som menneske og pædagog, men populær og i besiddelse af »gøg
lersind«. I Krøjerup, hvor arbejderbørnene fra Knabstrup teglværk og hoved
gård hørte til, sad først lærer Witt, højremand, men tilsyneladende alligevel
i stand til at komme ud af det med sognets »herskende klasse«, venstregårdmændene, og dernæst den stilfærdige, men som pædagog måske mest sympatisk
skildrede af de fire, lærer Jensen. Mon der ikke her er temmelig meget i skil
dringen, der bygger på en broders sønnesøn, som ikke personlig har kendt den
omhandlede!
Skolegang, skoleklima, lærerpersonlighed og forholdet til beboerne, både pri
vat og officielt i form af skolekommission og sogneråd skildres indgående. I
modsætning til mange traditionelle behandlinger af tidens historie, er det i Gun
hild Nissens arbejde gårdmændene, der som ovenfor nævnt, er de lokale magt
havere. Og flertallet var venstre, selv om der var en ikke ubetydelig minoritet
af højrefolk: Folketingsvalget 1884: 138-30, 1887: 148-42 og 1890: 146-47.
Gunhild Nissen oplyser ikke meget om de to præsters stilling i sognet, mens
Lunn’erne vel både socialt og politisk stod udenfor sognets almindelige liv. Det
lokale skolestyre var sparsommeligt, men ikke urimeligt (efter tidens forhold),
men holdningen til de enkelte lærere var ikke upåvirket af de politiske skille
linier, hvad der ikke mindst kom frem ved forhandlingerne om afløsning af
højtidsoffer. Gunhild Nissen ser tre faktorer som afgørende i de lokale myn
digheders holdning til skolen: »sin pengepung, sine erhvervsvaner og sin egen
mening om, hvad der fremmede børnenes oplysningssag« (s. 121). Generelt åb
nedes pengepungen stadig mere til skoleformål perioden igennem, erhvervsva
nerne trådte tilbage i betydning, og der kunne konstateres en stadig stigende
overensstemmelse mellem de ovenfra kommende synspunkter, lærernes indstil
ling og befolkningens - gårdmandsstandens - opfattelse af, hvad der tjente
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børnenes uddannelse bedst. Man hævdede, men dog med stadig mindre skarp
hed efter 1890-erne, sin lokale uafhængighed overfor højere myndigheder, hvad
ikke mindst friskolen i Søstrup vidnede om. Men var det gårdmandssynspunk
ter og gårdmandskrav, der dirigerede de lokale afgørelser om skolens forhold,
så »blev lærerpersonen for disse beboerkredse helt afgørende for deres aktuelle
accept af den offentlige skole« (s. 122) - det kom i allerhøjeste grad an på
læreren i Sr. Jernløse-Søstrup kommune!
Som bekendt indførte skoleloven af 1814 undervisningspligt, men ikke skole
pligt. Endnu i det tidsrum, Gunhild Nissen beskæftiger sig med, blev et ikke
ubetydeligt antal børn - mellem 8 og 10 % af det samlede antal - enten hjemmeundervist eller gik på private skoler. Hjemmeundervisningen kunne have geo
grafiske årsager, men der var nok så hyppigt sociale hensyn bag. I Sr. Jern
løse-Søstrup var der en børneflok både på Knabstrup teglværks hovedbygning
og på hovedgården, og begge steder var der (folketællingen 1890) en lærer
inde til undervisningen af børnene. Her savner man i Gunhild Nissens fremstil
ling en bemærkning om, hvornår også den egentlige overklasse begyndte at op
fatte landsbyskolen som en undervisningsmulighed for deres børn, hvad der ikke
fremgår helt klart af tabellerne s. 302 ff. Men iøvrigt er det først og frem
mest den grundtvig-koldske friskole og mod slutningen af perioden private,
»byprægede« skoler - ofte i stationsbyer - der er alternativet til den offentlige
skole på landet. Friskolen afklædes i Gunhild Nissens fremstilling for meget af
den glorie, bevægelsens egen historieskrivning ofte har udstyret den med. Den
er ikke først og fremmest en bestræbelse for noget, men snarere et forsvar
mod ovenfra kommende bestemmelser om skolegang og -ordning. Også fri
skolens karakter af udpræget gårdmandsskole bliver understreget (se her dog
A. Ankerstrøm: Friskolen gennem hundrede år III (1949) s. 250 f.).
I det følgende afsnit behandler Gunhild Nissen skolegangsordningerne i de
forskellige provstier. Her var et punkt, hvor landbosamfundets krav om de
større børns deltagelse i arbejdet stod overfor pædagogiske ønsker og hensyn.
Ved periodens begyndelse åbnede lovgivningen og administrativ praksis betyde
lige muligheder for at indpasse skolegangen efter landbrugets arbejdsbehov. Men
perioden igennem hævdedes hensynet til skolen stadig stærkere på landbrugsarbejdets bekostning, og fra 1901 skulle f. eks. høstarbejdet tages af den tid, som
skolegangen levnede og ikke omvendt. Trods udprægede ønsker om hensynta
gen til børnenes - ikke mindst tjenestedrengenes - deltagelse i landbrugsarbej
det, er det dog ikke vanskeligt i det materiale, Gunhild Nissen fremlægger, at
se en klar udvikling mod en bred forståelse for, at selv de større drenge
havde krav på skolegang.
Forsømmelserne behandles i et af bogens største afsnit, ligesom behandlin
gen af det statistiske materiale til belysning af forsømmelsernes omfang har
stillet betydelige arbejdsmæssige og metodiske krav til forfatteren. Forsømmel
serne rubriceres som sygdom, lovlige forsømmelser - f. eks. på grund af vejret og ulovlige, og ikke mindst de sidste har interesse ud fra bogens problemstil-
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ling. Ved ulovlig forsømmelse skulle der idømmes mulkt, og her dokumenterer
Gunhild Nissen, hvorledes de lokale instanser kunne administrere lovgivningen
mere »smidigt« efter landbosamfundets behov. En klar skærpelse sker med et
cirkulære i 1889, af Gunhild Nissen betegnet som »krænkelse af det lokale
selvstyre« (s. 232). Lovlige og ulovlige forsømmelser falder mærkbart herefter,
og det er vanskeligt i det fremlagte materiale at se en egentlig opposition imod
de nye regler fra de lokale skoleinstansers side. I det hele er forsømmelserne
for nedadgående perioden igennem i alle fire provstier, mindst er udsvinget
i det vestjyske, stærkest er faldet i Merløse-Tudse. Uanset skolegangsordnin
gernes ændringer, der rent faktisk gav flere skoledage, sad børnene også rela
tivt flere dage på skolebænken i 1910 end i 1880. Sygedagene viser kun få ud
sving, men de lovlige og ulovlige forsømmelser falder til meget lave tal om
kring 1910. For to skoledistrikter i Sr. Jernløse-Søstrup samt for Vindum distrikt
i kommunen af samme navn har Gunhild Nissen undersøgt forsømmelsernes
fordeling på de forskellige sociale grupper. Ikke overraskende er tallet for
ulovlige forsømmelser højt for gårdmænds tjenestedrenge, ligesom husmandsog arbejderbørn har mange sygedage. Men materialet er spinkelt. Gunhild Nis
sen gør selv opmærksom på, at af 13 gårdmænds tjenestedrenge i Krøjerup
1895-1900 havde en enkelt gårdmands ene tjenestedreng ialt 47 af gruppens
samlede 143 ulovlige forsømmelser - og han var omkring de 14 år! (s. 306).
Det er rigtigt af Gunhild Nissen at opstille disse tabeller, men ligeså korrekt
s. 320 at pege på behovet for yderligere detailundersøgelser, før en endelig
mening om dette forhold kan bekræftes.
Fra 1855 til 1899 eksisterede der en mulighed for at udskrive 13-årige skole
børn, hvis skoleledelsen anså barnet for at have nået de kundskaber, skolen
skulle bibringe det. At denne regel fandt stor anvendelse i Merløse-Tudse provsti
viser tallene tydeligt, men med store, vanskeligt forklarlige variationer fra
kommune til kommune. Højest total antal udskrevne 13-årige havde Gislinge
sogn - et af Holbæk amts traditionelt mest aktive og »vågne« områder på de
fleste af samfundslivets felter.
Kom det da an på læreren? Gunhild Nissen mener at have konstateret en
række forhold, hvor lærerpersonligheden var uvedkommende for befolkningens
holdning til skolen, ikke mindst i behandlingen af forsømmelsesvaneme. Men
meget kom an på læreren, ikke blot i Sr. Jernløse-Søstrup. Her sidder man
med en fornemmelse af, at havde Gunhild Nissen nået også at gennemarbejde
Vindum i Middelsom-Sønderlyng, Rynkeby-Revninge på Fyn og Vorgod i Vest
jylland, som det havde været den oprindelige hensigt, så var lærerpersonens
betydning kommet endnu stærkere til udtryk og havde i en række tilfælde kun
net forklare udsving i statistikken på tabellerne over de respektive provstier.
Gunhild Nissen understreger i sin konklusion konflikten mellem landbrugets
krav på de større børns arbejdskraft og hensynet til skolen, og der er i frem
stillingen givet omfattende dokumentation for denne modsætning. Men det er
som om, at en nuancering her kunne behøves. Landbrugets omlægning fra
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1870-erne og fremefter, hvis hovedtræk turde være velkendte, må antages at
have stillet endog meget stigende arbejdskrav. Øget og mere krævende husdyr
hold, den stærke udbredelse af rodfrugtdyrkningen og i det hele den mere in
tensive drift har forøget behovet for arbejdsindsats. Føj hertil stigende arbejds
lønninger og den stærke bortvandring fra landbruget, og der skulle ud fra er
hvervets fornødenheder kunne have været argumenteret med effekt for større
hensyntagen til de større børns anvendelse i landbruget. Og rent faktisk må man
konstatere, at landbefolkningen i stigende grad accepterede skolens krav og end
og at disse øgedes.
Med omhu har forfatteren redegjort for, hvor politiske modsætninger eller
samstemmighed bestemte befolkningens forhold til den offentlige skole. Der er
her givet et meget væsentligt bidrag til at skildre den politiske kamp, ikke som
sædvanligt på Rigsdags- og landsplan, men lokalt og i »græsrødderne«. Gunhild
Nissens brug af begrebet »politik« og »politiske modsætninger« indebærer, hvad
der muligvis kunne have været præciseret stærkere, en langt bredere definition
end almindeligt i tiden. Både sociale, kulturelle og psykologiske faktorer indgår
i de politiske modsætninger, Gunhild Nissen beskriver, men der er ikke tvivl
om, at hun i behandlingen af mange af de konkrete konflikter har skudt sig
nærmere ind på, hvad der var kærnen i de politiske kampe i slutningen af for
rige århundrede, end de fleste studier over tidens opgør på Rigsdagen.
Man kan måske savne i konklusionen, at forfatteren i sin indgående beskæf
tigelse med forudsætningerne for konflikterne mellem den offentlige skole og
befolkningen har viet mindre plads til at omtale, hvad der betingede den helt
gennemgående, stadigt øgede accept af skolens opgave gennem perioden - mind
sket privatundervisning, pædagogisk bedre skolegangsordninger vinder indpas og
forsømmelsestallet falder kraftigt. Skoleautoriteternes og lærernes krav hono
reres stadigt villigere af sogneråd og befolkning. Det kunne her være på sin
plads at nævne, at landbosamfundet ikke var det samme i 1910 som i 1880.
Erhvervets udvikling stillede nye og flere krav til den enkelte landmands ud
dannelse, faglige, økonomiske og andre organisationer aktiviserede tusinder af
landbrugere og det landbrugsmæssige oplysningsarbejde tog et vældigt opsving.
Den frivillige efteruddannelse på høj- og landbrugsskoler blev søgt af en stor
procentdel af landbrugets unge - Roar Skovmand nævner fra 13 til 16 % af en
»årgang unge på landet« i 70-erne og 80-erne. Og det var antagelig i høj
grad de bedst skolede unge, der senere tog ledelsen i de lokale organer. Alt
tyder på øget udbredelse af aviser og litteratur, og endnu i den periode, Gun
hild Nissen behandler, nåede »Frem« over 100.000 abonnenter, ikke mindst på
landet. At der uanset politik, økonomi og lærerpersonligheder var skabt en bre
dere almen forståelse for skolegangens og uddannelsens nødvendighed i kraft
af denne udvikling må anses for givet.
Gunhild Nissen har inddraget et omfattende materiale til sin undersøgelse,
men man kan alligevel af og til overraskes over udeladelser. Joakim Larsen:
»Meddelelser om forskellige Forhold vedrørende Skolevæsenet i Danmark«
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(1880) ville have givet adskillige udsagn et bredere perspektiv, og folketællin
gerne kunne ligeledes med fordel have været udnyttet (jfr. s. 26 f. og 307).
»Bønder, skole og demokrati« er godt skrevet, og forfatterens engagement
i emnet skinner hyppigt igennem. Ikke mindst konklusionen er formet med
sympati og indlevelse og sproglig oplagthed. Gunhild Nissen har gudskelov sat
sig ud over den tradition, der går ud på, at disputatser kun skrives for fag
fæller! Sympatien er med den del af befolkningen, der i denne periode banede
sig vej frem til ligestilling med de hidtidige magthavere, men den kan blive
til indignation, når kortsynede erhvervsinteresser forsøger at forringe skolens
muligheder for at give børnene de nødvendige kundskaber, og særlig når de
svageste, tjenestedrengene, rammes (jfr. s. 195 f., 218 ff., 302 ff. og 335 ff.).
Men kunne der ikke også, når man i adresser og på anden vis hævdede, at
det var vigtigt at børn fra fattige hjem lærte kreaturpasning, være tale om en
vis realistisk opfattelse af forholdene. Man måtte dog se frem til, at disse børn
efter konfirmationen overvejende skulle beskæftiges i landbruget, for som det
rigtigt understreges allerede i indledningen: »landboerne . . . i almindelighed
kunne tænke frem på deres børns voksenliv som noget, der ville ligne deres
eget« (s. 12).
Denne bog er efter min mening et af de mest inspirerende bidrag til udforsk
ningen af nyere dansk historie i de senere år. Gunhild Nissen har lagt målet
for sin undersøgelse længere ud, end man ofte oplever det, og det er i det per
spektiv, de her fremførte indvendinger skal ses. Med en indleven i landbosam
fundet i slutningen af forrige århundrede er det lykkedes at komme bagom
periodens ydre kampe og dens institutioners mere formelle funktioner. Både
til skolehistorien, til dansk lokalhistorie og til udforskningen af den almindelige
politiske udvikling er der med »Bønder, skole og demokrati« ydet et meget
inspirerende bidrag.
Claus Bjørn

Fra industrialismens ungdom
KØBENHAVNSKE FABRIKKER OMKRING 1890. En industrihistorisk
skildring af Poul Strømstad med tegninger af Christian Tilemann-Petersen.
København 1973, 56 s., ill. (Nytårspublikation fra Fr. G. Knudtzons Bog
trykkeri A/S).
Når man tager den nydelige tryksag »Københavnske fabrikker omkring 1890«
i hånden, indgiver den straks en fornemmelse af velbehag, der leder tanken
i retning af bogtrykker-festskrift. Slår man op på kolofonen, viser bogen sig da
også primært at være en nytårshilsen fra det snart hundredårige Fr. G. Knudt-
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zons Bogtrykkeri. Man har valgt at fejre 100-året for den kendte tegnelærer og
tegner Christian Tilemann-Petersens fødsel med at udsende en række af hans
udmærkede fabriksprospekter og fået museumsinspektør Poul Strømstad til at
ledsage tegningerne med en kort, velskreven tekst.
Papiret er meget hvidt - som papir ofte er idag - men den saglige Times
og de meget detaillerede, lidt pedantiske tuschtegninger klæder hinanden. Man
imponeres uvilkårligt af den 16-åriges udprægede sans for enkeltheder og nøj
agtige proportioner. Hvilket tålmodighedsarbejde! Mon nogen nutidig teenager
frivilligt ville påtage sig en sådan opgave? De 24 tegninger stammer fra skitse
bøger, som stadig er i privateje, så det er meget væsentligt, at de her i bogen
er gengivet i naturlig størrelse. Disse pennetegninger vil for alle industrihisto
rikere være et kærkomment supplement til de ikke altid lige skarpe billeder fra
Illustreret Tidende, vi er vant til at måtte nøjes med.
Jeg går ud fra, at skitsebøgerne indeholder adskilligt flere tegninger, men
Poul Strømstad har med sikker hånd valgt godt en snes tegninger ud, som al
sidigt belyser den nyetablerede københavnske industri, efter at det var blevet
muligt at flytte uden for voldene. Gamle og nye brancher er ligeligt tilgodeset,
dels gamle industrier som kalkbrænderier, teglværker, papirfabrikker og anden
møllerivirksomhed samt væverier, dels virksomheder, der havde vovet springet
fra håndværk til industri, f. eks. bryggerier, garverier og brænderier, og endelig
de nye brancher som chokoladefabrikker, kemiske fabrikker og maskinfabrik
ker. Enkelte af de brancher, som kom til at spille en væsentlig rolle inden for
københavnsk industri, savnes dog, hvad enten det skyldes manglende materiale
eller manglende plads. Beauvais og Bing & Grøndahl nævnes kort i teksten med
grundlæggelsesår, men der savnes tegninger af såvel en konservesfabrik som en
porcelænsfabrik, og glasværker omtales overhovedet ikke, skønt det havde væ
ret naturligt at nævne Kastrup Glasværk eller Hellerup Glasværk.
Teksten bringer vel intet nyt, men får dog mange konkrete oplysninger med
på den knappe plads; og det er velgørende at se, at dansk stadig kan skrives
uden ustandselig at anvende en mængde fremmedord. Kun vil jeg anholde or
det »foretagere« i »de mange initiativrige foretagere« (s. 45) som en lidet heldig
svecisme.
I slutkapitlet »Industrialiseringen i København« diskuterer Strømstad tids
punktet for industrialismens gennembrud og påpeger rigtigt, at en tidsfæstelse
til 1850-erne, 1860-erne eller helt nede i 1890-eme afhænger af, hvilke elemen
ter i industrialiseringsprocessen, man tillægger størst betydning.
Strømstad skylder at fortælle os hvilken branche Kristinebergs Fabrikker på
omslaget repræsenterer. De nævnes hverken i tekst el. registre. løvrigt ville
denne overordentlig detailrige søndagstegning - den store fabriksskorsten ryger
ikke - være kommet bedre til sin ret inde i bogen, og en tegning med mere
enkle linier som den s. 9 af broen fra Vigerslev allé til Carlsberg ville i for
hold til titlens noget tunge typografi have givet omslaget en bedre balance.
Dette er dog kun en bagatel uden væsentlig betydning for helheden, og man
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må varmt anbefale skriftet til alle interesserede. På grund af det begrænsede
oplag bliver det en af de bøger, det bliver vanskeligt at få fat på i fremtiden.
Thelma Jexlev

God guide
KNUD KLEM: HELSINGØR. Vandringer i by og egn. N yt Nordisk Forlag,
København 1972. 128 sider. III. 25,25 kr.
Museumsdirektør Knud Klem har på grundlag af sit store kendskab til Helsing
ør skrevet en vejledning til brug under vandringer i vor interessante sundby
og dens omegn.
Efter en kort indledning, hvori byens historie ridses op, følger beskrivelser
af byens berømte monumenter: Set. Olai kirke, karmeliterklostret, Set. Maria
kirke, Vor Frue kloster og de enestående middelalderlige borgerhuse, ligesom
også nyere bygninger som Set. Vincents kirke fra 1930 og Vestervang kirke
fra 1965 beskrives. Herefter fortælles om de vigtigste gader og deres bebyg
gelse, og gennemgangen af den gamle bydel slutter med de huse, der nu lig
ger spredt rundt om i byen som de sidste rester af en sammenhængende bebyg
gelse fra byens storhedstid. I afsnittet »Kulturelle institutioner« omtales byens
forskellige museer, biblioteket og højskolerne. Derpå beskrives Kronborg, Ma
rienlyst slot og lystanlæggene, og et kort afsnit giver en oversigt over de helsingørske gadenavnes oprindelse. Derpå følger beskrivelser af de fjernere lig
gende lokaliteter Hellebæk, Gurre, Hornbæk og Tikøb, og bogen slutter med
en omtale af skovene, hvoraf visse dele er rester af de kongelige jagtrevirer.
Bogen er i lommeformat og praktisk at have på sig under ture gennem
byen. Fotografier af en del af de beskrevne bygninger letter brugen, men da
billede og tekst ikke altid er anbragt i samme opslag, kan en del bladen frem
og tilbage ikke undgås. Udsnit af bykortet eller planer af kirkerne kunne med
held have været anbragt på de ikke få sider, hvor teksten slutter øverst på si
den.
Teksten er i begyndelsen bredt fortællende, men bliver efterhånden mere knap,
hvilket måske gør brugen af bogen lettere i marken. Fra det nødtørftige regi
ster bag i bogen kan man finde frem til omtalen af de enkelte seværdigheder,
hvis navne er fremhævet i teksten med kursiv. Inskriptioner gengives uden over
sættelse, og personer og begivenheder er kun sjældent tidsfæstet. Når Helsingør
fremhæves som den by i Danmark, der har forholdsvis flest fredede bygninger,
ville det have været nærliggende ved omtalen af de enkelte bygninger, at op
lyse om de er fredede eller ej, og at angive deres omtrentlige alder. To kort,
et bykort og et kort over oplandet, giver oplysning om de forskellige lokali-
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teters placering. Indføjelse af gadenumre på bykortet ville have lettet oriente
ringen og sparet vandreren for mange skridt.
Bogen er, som titlen siger, tænkt som fører under vandringer i by og egn,
og den opfylder sit formål som en første, oversigtsmæssig indføring i Helsing
ørs historie og bebyggelseshistorie.
Poul Strømstad

Gode borgerhuse
HISTORISKE HUSE I HELSINGØR 1973. Fortegnelse over bevaringsværdige ældre bygninger i Helsingør. Nationalmuseet 1973. 240 sider, 4 kort,
talrige ill. og kortudsnit. 42,50 kr.
Gennem mange år har Nationalmuseets 2. afdeling indsamlet oplysninger om
danske købstadhuse. Et stort antal indberetninger, besigtigelser og rapporter
samt mængder af arkivudskrifter findes i afdelingens arkiv, og i de senere år
er dette vigtige materiale til belysning af vore byers bygningshistorie blevet
gjort lettere tilgængeligt ved udgivelse i bogform. I 1972 udsendtes den store
fortegnelse over bevaringsværdige københavnske huse, og i 1974 er udsendt to
tilsvarende fortegnelser over huse i Fåborg og Helsingør.
Fortegnelsen over Helsingørhusene er som de andre fortegnelser i formatet
A4, papiret er også det samme, men der er brugt flere skriftgrader, så læsnin
gen lettes. På omslaget gengives en pennetegning fra 1670-eme af den kun
lidt kendte, formodede danske tegner, Jacob Wilier, forestillende Helsingør
set fra søsiden. Farven er holdt i brune toner, der skal illudere originalens per
gament, og man får af tegningen et godt billede af byen og dens mur mod Sun
det, strandmuren.
I forordet opridses Helsingørs historie som færgeby, slotsby, sundtoldsby og
som handels- og industriby. Det understreges, at en by består af andet end
huse. Deres indbyrdes placering og deres forhold til gader, stræder, torve og
pladser er af overordentlig betydning, men vigtigst er, at husene bruges, at de
bebos eller benyttes til erhverv, at der er mennesker i dem. Brugen bør dog
opfattes i videre forstand, ikke blot ud fra økonomiske, men også ud fra
historiske, æstetiske og miljømæssige synspunkter. Det er rammen om vor hver
dag, det drejer sig om, og med den stigende forståelse for omgivelsernes betyd
ning for menneskets velbefindende, skulle der være håb om, at man ved by
fornyelse vil tage større hensyn til denne ofte negligerede side af bygningsbeva
ringen.
Bogen er en afløser for og åjour-føring af den »Generalfortegnelse over
verdslige Bygninger i Helsingør«, som Foreningen til gamle Bygningers Bevaring
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udsendte i 1910. Det er de almindelige gadehuse, der spiller hovedrollen, hvor
for slotte og kirker er udeladt. Det fremhæves, at man ikke altid kan se på et
hus, om det er bevaringsværdigt. Gennem tiden kan der være sket ombygninger
og andre ændringer, som kan tilsløre husets kvaliteter, og det kræver derfor
undersøgelser og indsigt at bedømme husenes værdi. Dette er rigtigt, men det
berører kun en lille del af de problemer, der er forbundet med bevaring af
gamle huse. Klassificeringen af en bygning til fredning er for »almindelige«
huse en kompliceret sag, som i sidste instans må hvile på et skøn. I dette
skøn indgår adskillige inkommensurable størrelser af hvilke bl. a. kan nævnes
vor viden om bygningen på det pågældende tidspunkt, det offentliges og pri
vates økonomiske eller andre interesser i bygningen eller området, de økonomi
ske og praktiske muligheder for på forsvarlig måde at istandsætte og bevare byg
ningen fremover, samtidens opfattelse af, hvad der er bevaringsværdigt og i
denne forbindelse bevaringsfortalemes gennemslagskraft over for politikere og
andre besluttende myndigheder. At føre en bygning frelst gennem alle disse
ofte i højeste grad modstridende interesser kræver forhandlingsevne, vedhol
denhed og ikke så lidt held. I denne registrant er en stor del af bygningerne
sat i klasse C, men der er ikke givet nogen specifik begrundelse for klassifice
ringen, hvad der, når det netop drejer sig om »almindelige« huse, også kan
være vanskeligt. Af oplysningerne kan man ikke se, hvorfor én bygning frem for
andre, der ikke er omtalt, er indstillet til bevaring. Erfaringen fra udsendelsen
af Københavnsfortegnelsen viser, at optagelsen af en bygning i fortegnelsen kan
have langtrækkende virkninger, idet offentlige myndigheder, ejere og arkitek
ter, der skal foretage evt. ombygninger, benytter registranten som udgangs
punkt for deres dispositioner. Hvis et hus derfor ikke er med i fortegnelsen,
kan det f. eks. senere være vanskeligt at overbevise om, at huset er bevaringsværdigt, selv om det viser sig at indeholde større værdier end først antaget. Det
er derfor særdeles vigtigt, at udvælgelsen af de bevaringsværdige huse er fore
taget efter nøje undersøgelse og overvejelse, og at oplysningerne om dem er
rigtige. Som et eksempel på, hvor vanskeligt det kan være at afgøre, hvilke
huse, der skal med og hvilke ikke, kan nævnes Svingelport 1 og la (side 221),
hvor det anføres, at de to huse i den nuværende vedligeholdelsesstand ikke i
sig selv rummer kvaliteter, der kan bære helheden oppe. De er da heller ikke
som nabohusene, Svingelport 3 og 5, opført i fortegnelsen, og man må forudse,
at det ikke vil være muligt at bevare dem. De vil rimeligvis blive nedrevet og
erstattet af høj bebyggelse, som vil forringe værdien af de to andre bygninger,
der er klassificeret som bevaringsværdige. Eksemplet viser det dilemma, man
er i, når grænsen mellem bevaringsværdig - ikke-bevaringsværdig skal træk
kes. Det skal her understreges, at intet tyder på, at udvælgelsen af de beva
ringsværdige huse i denne fortegnelse ikke er foretaget efter grundige overve
jelser og dybtgående undersøgelser, og det fremhæves da også i bogen, at
den ikke må betragtes som en afsluttet redegørelse, men kun som en registre
ring af de hidtidige iagttagelser. Hovedtanken har været at skabe en samlet
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oversigt, der kan bruges, når karréer og huse istandsættes. Ovenstående frem
føres derfor som et udtryk for forståelse af den vanskelige opgave, det er at
klassificere bygningernes værdi, og samtidig som en fremhævelse af det ansvar,
der er forbundet dermed.
Med hensyn til brugen af bogen kan bemærkes, at en ordforklaring foran
i bogen giver oplysning om de anvendte fagudtryk, men at en del fagudtryk
alligevel er forklaret i teksten. Fortegnelsen opregner de bevaringsværdige huse
i alfabetisk orden efter gadenavne, og hvert afsnit indledes med en kort hi
storisk oversigt over den pågældende gades oprindelse og senere udvikling. Ved
hvert afsnit er anbragt et kort over gaden med markering af de bygninger,
der er optaget i fortegnelsen. For hvert hus er anført adresse, matrikelnum
mer og angivelse af, hvilken bevaringsværdi, A, B eller C, huset tillægges. Der
efter følger for hvert hus en kort bygningshistorisk oversigt, hvori de vigtigste
data og forandringer omtales. De ejere, man er stødt på under arkivgennem
gangen, er opstillet i en ejerliste, ligesom der for de huse, hvor der er mulig
hed derfor, er litteraturhenvisninger. I modsætning til Københavnsfortegnelsen
bringer Helsingørfortegnelsen fotografier, såvel gamle som ganske nye, af alle
de registrerede bygningers facade, et glædeligt fremskridt, der forøger bogens
værdi betydeligt. Fotografierne overflødiggør også de egentlige beskrivelser af
bygningernes udseende.
Mange af bogens sider virker uharmoniske, for det meste fordi man af plads
mangel har byttet om på gadenummerfølgen, og husene derfor ikke over alt
kommer i nummerorden. Visse steder, f. eks. s. 124-5, 174-5, 191 og 194,
kunne denne ombytning tilsyneladende have været undgået. Ejerlisteme er,
som det nævnes, ikke fuldstændige, men det havde været ønskeligt, at de i hvert
fald var ført op til nutiden, hvilket ret let ville have kunnet lade sig gøre. En
anden indvending er, at det ikke tilstrækkelig tydeligt er fremhævet, at de an
førte årstal for opførelse eller ombygning af bygningerne er udledt af brand
taksationer og dermed er usikre og kun kan anvendes som terminus ante qvemtidsangivelser, ligesom ejerlisteme intet udsiger om ejerforholdene i de perio
der, der ligger imellem takseringerne. Som eksempel på det første kan anføres
Gyldenstræde 2 (side 46), hvor en bindingsværksbygning i flere perioder slet
ikke nævnes i brandtaksationerne, til trods for at bygningen stammer fra det
17. århundrede. Udenforstående, der ikke kender baggrunden for dateringerne,
burde have haft bedre vejledning på dette punkt.
På en del af gadekortene mangler gadenavne for flere af de tilstødende
gader. Kender man ikke gadenettet, må man så først opsøge gadenavnet på de
store kort bagi og dernæst vende tilbage til gadekortet. Det ville desuden have
været en lettelse, hvis de tre bevaringsklasser havde været markeret på kor
tene med forskellige skraveringer.
Læsningen og især opsøgningen af de enkelte bygninger ville ligeledes være
blevet lettet ved anvendelse af kursiv eller en anden form for fremhævelse i
de tilfælde, hvor flere bygninger omtales i samme fortløbende tekst, som f. eks.
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side 174, hvor Stjernegade 16 b er skjult godt i anden spalte. Endelig kan
nævnes, at billedteksternes angivelse af husnumre på fotografier med flere byg
ninger ofte er utilstrækkelig.
Det er særdeles vigtigt, at oplysninger om den historiske og kulturhistoriske
værdi, bygningerne i vore byer repræsenterer, bliver gjort let tilgængelige, så
de besluttende myndigheder hurtigt kan blive orienteret om evt. ændringers
rækkevidde. Lige så vigtigt er det, at de mennesker, der bor i husene, har op
lysningerne ved hånden, så de sagligt og veldokumenteret kan øve indflydelse
på myndighedernes beslutninger. Bogen om Helsingørs mange bevaringsværdige
huse indeholder et væld af oplysninger både om huse, som ofte tidligere har
været fremhævet, og om huse, som hidtil ikke er fundet værdige til omtale.
Mange af dem står i fare for at blive revet ned, og man må håbe, at forteg
nelsen kan medvirke til at fjerne denne trussel og sikre deres bevaring.
Poul Strømstad

Et kirkesogn bliver til
JØRN JØRGENSEN: TIDERNE SKIFTER. Kildehistoriske studier over
Høm og Vetterslev kirkesognes historie i middelalderen indtil 1574. Med
tegninger af Georg Kæstel. Eget forlag, 1973. 151 s. + 4 tvl. 53,60 kr.
Jørn Jørgensen har i nogle år været sognepræst i Høm-Vetterslev og for fire
år siden udgav forfatteren et beskedent skrift: Hvem var egentlig Set. Bendt
(1970). Hans nye bog: Tiderne skifter kan ikke sammenlignes med hans tidligere
lille bog, idet foreliggende publikation er en indgående behandling af den kirkelige
udvikling i to midtsjællandske sogne.
Jørgensens nye bog er en personligt skreven bog, som viser, at forfatteren
er kritisk over for sit stof, og at han har stor viden og er engageret i det, han
skriver om. Der er forskellige måder at vurdere en sognehistorie på. Man kan
se på forfatterens tilhørsforhold til den egn, vedkommende skriver om, eller
man kan vurdere hans faglige viden, idet man kan undersøge, om der er en
sammenhæng mellem de enkelte emner og afsnit, således at bogen kommer til
at stå som en organisk helhed. Forfatteren siger selv, at det har ikke været hans
hensigt at beskæftige sig »med denne forholdsvis sene tid, måske først og frem
mest, fordi man skal have lyttet i mange år for at kunne give blot et nogen
lunde dækkende billede af egnen, men også fordi materialet i det hele taget
bliver uoverskueligt, når vi kommer så langt op imod vor egen tid.«
Den fjerne fortid har forfatterens interesse, fordi »det er noget ganske sær
ligt at kunne gå helt tilbage i tiden for at se, hvorledes et sogn er opstået,
groet frem, haft betydning for omkringliggende byer - og betragte den udvik-

684

Anmeldelser

ling, der er foregået gennem tiderne.« Jørgensen har gravet et betydningsfuldt
kildemateriale frem, idet han dels har anvendt trykt, dels utrykt materiale.
For det utrykte materiales vedkommende har han især anvendt regnskabsbøger
fra Rigsarkivet og det sjællandske Landsarkiv. Desuden har han anvendt Ring
sted herredsbog og Vetterslevs Præstegårds arkiv. Forfatteren, der har opbyg
get sin bog udelukkende kronologisk, har ønsket at stoppe ved året 1574, da der
i det år skete forandringer på det kirkelige område. Den munk eller præst, der
tidligere havde måttet ride eller gå fra Ringsted kloster for at betjene de to
sogne (Vetterslev og Høm) kirkeligt fik nu ordre til at bosætte sig her, hvorved
den kirkelige betjening trods alt blev lidt mere effektiv.
Forfatteren fremhæver, at de to sognes historie ikke byder på særlige begi
venheder, der har haft betydning for rigshistorien som helhed - ligesom heller
ikke de store stridigheder i nationen eller i kirkekampen har sat sig synlige spor
i sognenes historie. Jørgensen mener, at disse to sognes historie må være
repræsentative for sogne på Sjælland, hvorfor han meget naturligt har ladet
kirkehistorien indtage en dominerende plads. I »Et kirkesogn bliver til« forkla
rer han oprindelsen på de to navne Høm og Vetterslev og gør rede for den
kirkelige udvikling. Høm kirke blev bygget kort før år 1100, mens Vetterslev
hører hjemme i en senere periode. Forfatteren springer derefter frem til det
fjortende århundrede, hvor han gør en del ud af de personalhistoriske oplys
ninger vedr. jord- og ejerforhold. Afsnittet er kommet til at virke lidt rodet,
idet forfatteren ud fra møntfund, gjort i Høm kirke, forsøger at fortælle lidt
om livets gang. Disse fund skulle hellere have været brugt i forbindelse med
dateringen af kirkerne og de kirkelige begravelser. Det personalhistoriske følges
op i »En ny slægt« og »Basserne kommer«, hvor Jørgensen påviser, at slægten
Basse dominerede de to sogne i sidste halvdel af det 15. årh.
De kirkelige emner dominerer som nævnt fra begyndelse til slutning, og der
er kommet et grundigt værk ud af det, som vidner om forfatterens interesse
for og kendskab til middelalderens kirkehistorie. Fremstillingen er således mere
blevet til rigshistorie end lokalhistorie.
Ud fra et lokalhistorisk synspunkt ville bogen have vundet ved at have ind
draget flere sider af sognets historie f. eks. landboforhold, handel og nærings
veje, folkeminder osv., men måske kommer dette i en næste bog.
Hjejl Resen Steenstrup

Alfred Kaaes sidste sognebog
ALFRED KAAE: STABY SOGN. TIL MINDE OM HERREMÆND,
PRÆSTER, GODE KVINDER OG MÆND I SOGNET OG DEM FRA
SKEJBY. Udgivet af det sidste sogneråd i Staby sogn. 1972 . 469 s. ill.
og 1 kort. Indb. 60 kr.
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I 1972 udkom Alfred Kaaes Staby sogn, og året efter døde han. Denne sidste
bog er et led af hans omfattende produktion af lokalhistorisk arbejde. Disse
arbejder er af en sådan kvalitet, at de for lange tider vil bevare hans navn
blandt vestjyder og blandt danske lokalhistorikere.
Den måde, han forlængst havde valgt at skrive sognebøger på, har han tro
fast fulgt til det sidste. Her møder vi den samme fortællerglæde og samme
brede stil som i hans tidligere sognebøger.
Den store bredde hænger nok sammen med, at hans mål var at fremstille
sognets forhold og begivenheder så forståeligt og letlæseligt som muligt, ja,
så spændende og levende, at han kunne rive læserne med. Han gjorde brug
af sin journalistiske eller digteriske evne. Et eksempel vil vise det. I det ind
ledende kapitel omtaler han sognet som værende en del af »den amfibialske
randzone«, og han nøjes ikke med at definere denne zone som et lavt, fladt
land med rigelige vandmængder, til tider for rigelige - men han fortæller
en spændende historie om en mand i Arbjerg, der en morgen i 1895, da han
steg ud af sengen, stod i vand til anklerne, for »den dag var det ikke ham,
der skulle gå ned til fjorden. Nej, fjorden var kommen op til ham og var
gået over hans dørtræ . . .«
Denne brede fortællemåde får naturligvis bogen til at svulme stærkt op, så
Staby sogns historie kommer op på 470 store tættrykte sider, heri dog indbereg
net over 100 af hans egne omhyggelige og nydelige tegninger. Også tilsva
rende findes i hans tidligere bøger. Omslagets stolte billede af én af de mæg
tige stæreflokke, der letter ude over rørsumpene, skyldes ligeledes hans hånd og
sikre blik. Man må dog sige om denne illustrationsmåde, hvor smuk og nøjag
tig den end er, at det havde været rart med et »både og«, at der også var med
taget fotografier af forskellige mindesmærker, f. eks. fra kirken, og billeder af
nogle af de gode kvinder og mænd, bogen vil mindes.
Undertiden kan den brede stil også blive for bred, således i stykket om her
regården Pallisbjergs oprettelse. Grundlæggeren af gården er Palle Juel, og her
falder forfatteren for fristelsen til at fortælle om denne slægts stormænd og
helte i unødvendigt omfang, når skildringen ellers gælder sognet mellem Nis
sum fjord og Husby sø bag Vesterhavsklitteme. Det virker irriterende, når det
varer for længe, inden man kommer til det egentlige. Ellers fortælles der både
livligt, grundigt og klogt om godsejerne.
Som ivrig geolog indleder Kaae bogen med et geologisk-geografisk afsnit.
Her omtaler han bl. a. de gamle fantasifulde korts fejl og mangler, men tager
dog et vist hensyn til deres angivelse af kystlinien. Den har på det tidspunkt
næppe været meget forskellig fra kysten, som den er angivet på det første no
genlunde pålidelige kort over egnen, nemlig Joh. Meiers fra 1658, som Kaae
også gengiver.
Dernæst følger kapitlerne Oldtidens folk og Sognets stednavne. Kaae var
også en kyndig amatørarkæolog, men sognet er temmelig fattig på oldtidsmin-
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der. Der er adskillige stednavnetydninger, dog har anmelderen ikke tilstrækkelige
forudsætninger til at kunne bedømme deres rigtighed.
Angående inddelingen af bogens øvrige stof følger Kaae det princip, som
han havde valgt i tidligere sognebøger (se således Fortid og Nutid XXIV 448).
I enhver sognebog er der normalt en række emner, som går igen: kirker og
præster, skoler og lærere, herregårde og godsejere, landsbyer og enkeltgårde,
kommune og foreninger osv. De fleste lokalhistorikere behandler hvert af disse
emner for sig kronologisk, men Kaae har valgt en anden måde, og den har
visse fordele. Han har nemlig samlet de fleste af emnerne sammen i tvær
gående afsnit: Sognet kommer frem i dagslyset, Under den unge enevælde,
Stavnsbåndets århundrede, Så kom der nye tider og slutter så med gårdhi
storien.
Det er ved landmålingsmatriklens tid det første tværgående afsnit slutter, og
med det slutter den gamle danske adel sin tilværelse på Pallisbjerg, og bor
gerlige ejere kommer til. Og sådan sker det også ved denne tid på mange
andre herregårde. I kirkens historie i dette kapitel viser inventaret minder om
disse adelige, tidens mange fællestræk knytter i virkeligheden kapitlet sammen.
Tilsvarende ved de andre kapitler. Det kan volde en lille smule besvær at finde
kirkens eller et andet emnes samlede historie, da den er skåret i 4 stykker.
Men det mere end opvejes ved, at de indgåri den samlede fremstilling af
dette tidsafsnit. Det er, som Kaae gør historien mere fuldttonende ved, at han
samtidig spiller på alle sognets strenge, mens mange af vi andre sognehistori
kere, derdyrker de enkelte emners fortløben, kun spiller på én streng. Des
uden har Kaae delt kapitlerne i underafsnit, så man let orienterer sig. Kapitlet
om Stavnsbåndets århundrede således i følgende: Pallisbjergs godsherrer, La
degården, Brondbjerg (tidligere adelig sædegård), Mads Pedersens og hustrus
legat, Stabykjærgård, Bøndernes forhold til godset, Kirken i 1700-tallet (med
Svend Kaaes pragtfulde tegning af sprinkelværksdøren fra 1727), Præstegården
og præsterne, Hr. Jens Windslin skriver om sognet, Skolerne, Degnene, En
skoleholder og en skolelærer, Spor af et videbrev, Folketælling 1787, Bønders og
husmænds ydelser til godset, Gårdenes indretning, Husdyrene, Avlsredskaber,
Ulvesaks og ulv, Bohave, Klædedragt, Velstand og fattigdom, Frans Lindes le
gat, Fattigpleje (kommunalvæsen grundfæstes), Kirkebogen, Lidt om udskift
ningen. Derefter følger så Nye tider.
Gårdhistorien er som i Hoverbogen bygget på kirkebogsundersøgelser som
hovedkilde og kan ikke andet end aftvinge den største respekt, mesterligt som
det er udarbejdet og skrevet. - Naturligvis kan der, som i det meste menneske
værk findes småfejl. Når det hedder om udskiftningen, at »i tvivlstilfælde var
det lodsejerens ord, der gjorde udslaget,« er det næppe rigtigt. Forordningen af
1781 bestemte, at slige tvistigheder skulle forelægges amtmanden og landvæsenskommissæreme, og de fik oftest sagen ordnet i mindelighed; i nødsfald
kunne sagen indsendes til rentekammerets påkendelse. En ren huskefejl er
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også smuttet med: Henrik Steffens var ikke fætter til Oehlenschläger, men til
Grundtvig.
Det var Staby sidste sogneråd, der ved overgangen til den ny kommuneind
deling ønskede sognets historie skrevet, og det kunne næppe have fundet nogen
bedre til at gøre det end Alfred Kaae. Vemodigt er det at tænke på, at denne
levende bog skulle blive hans sidste.
H. K. Kristensen

Handsker, pels og kvindeskørt
OLE WARTHOE-HANSEN: RANDERS HANDVÆRKERLAV. Fra lavenes opståen indtil deres ophævelse efter 1857, 1—11. Mit Zusammenfassung
auf Deutsch. Randers 1970. 287 s., 8 tavler. 68 kr.
Da handskemagersvend Hans Zachariassen i 1698 søgte optagelse i Peltsner- og
Handskemager Lauget i Randers, fremlagde han som mesterstykke de i over
skriften nævnte effekter for byens magistrat. Mesterstykket blev godkendt, og
han indtrådte hermed i det håndværkerlav i Randers, der i litteraturen har
været genstand for størst opmærksomhed, og hvis produkter - de berømte Randershandsker - flere gange har givet anledning til omtale af lavets forhold. En
lignende interesse har de øvrige af håndværkerlavene i Randers ikke kunnet
vække, og hidtil er de da også alle blevet ret så stedmoderligt behandlet i litte
raturen.
Dette rådes der nu bod på. I sin bog »Randers Håndværkerlav« beskæftiger
Ole Warthoe-Hansen sig med alle de håndværkerlav, der gennem tiden har væ
ret i Randers. Først behandles i bind I de enkelte lav hver for sig. Forfatteren
giver en beskrivelse af mesterlavene, deres opståen, deres udvikling og afvik
ling samt deres funktion som begravelseskasse. Endvidere får man en beskri
velse af de til mesterlavene knyttede svendebroderskaber. Dernæst behandles på tværs af fagene - mestrenes, svendenes og læredrengenes særlige kår og ind
byrdes forhold og til sidst fortælles om lavsinventaret og dets betydning. Bind
II indeholder det meget omfattende dokumentariske materiale: En del lavs
skråer, fortegnelse over og beskrivelse af mesterlavenes og svendebroderska
bernes inventar, 14 statistiske oversigter samt noter til begge bind. Det letter
læsningen betydeligt og er meget påskønnelsesværdigt. Det andet bind afsluttes
med person-, sted- og sagregister til begge bind.
De tre gamle Randerslav, smedelavet, skrædderlavet og skomagerlavet, var alle
oprettet, før der med enevældens håndværkerlovgivning i 1680-erne indledtes en
ny tid for dansk lavsvæsen. At dømme ud fra lavsarkiveme synes Randerssmedene at have været organiseret allerede i 1468. Skræddernes lav eksisterer
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før 1611, og i 1582 nævnes skomagerlavet første gang. Allerede nogle år tid
ligere foreligger der dog tegn på en håndværksorganisation hos skomagerne.
Bortset fra at skomagerlavets skrå fra 1668 indeholder bestemmelser om, at
enhver, der ønsker optagelse i lavet, skal fremlægge mesterstykke som bevis for
sin dygtighed, synes de tre lav at have efterlevet tidligere tiders håndvær
kerlovgivning (efter recessen af 1643 måtte der ikke kræves mesterstykke som
betingelse for optagelse i et lav). Med forordningen af 23. december 1681,
»Om Laugene udi Kiøbstædeme i Danmark og Norge«, ophævede regeringen
med ét slag de gamle lavsordninger. Fra nu af var det kun monarken og ikke
den lokale øvrighed, der kunne give lavsbevilling. Trods dette er bagerlavet
i Randers det eneste af byens lav, der, da dette blev indrettet i 1726, fik
kongeligt konfirmerede lavsartikler. De tre gamle lav fortsatte deres virksom
hed, og der foreligger ikke vidnesbyrd om, at der er sket nogen officiel lavs
fornyelse. Snedkerlavet, handskemagerlavet, feldberederlavet og hattemagerlavet, der alle oprettedes i 1680-erne, i årene efter lavsreformen, fik deres opret
telse bekræftet på Randers Rådhus. Murerne fik deres lavsbevilling af stift
amtmanden i 1739, og om det juridiske fundament for bødkerlavet, der stiftes
før år 1800, vides der intet.
Det er uvist, om der har været noget anerkendt rebslagerlav i Randers. I
første halvdel af det 19. århundrede dannes en sammenslutning af rebslagersvende, hvis tidligste vidnesbyrd er et herbergsskilt fra 1817. Svendebroderska
bet var anerkendt af magistraten i Randers, og i broderskabets artikler kan
man finde oplysninger, der peger hen på et mesterlav. Rebslagermestrene måtte
imidlertid lade deres læredrenge afslutte læretiden hos mestre fra anerkendte
rebslagerlav - bl. a. i Århus - så deres sammenslutning har formentlig været
af mere privat karakter.
Det er ikke blot med hensyn til lavsbevillingerne, der har været uoverens
stemmelser mellem lovgivningen og dens praktiske gennemførelse i administra
tionen. I følge den tidligere nævnte forordning af 23. december 1681 var alle
svendebroderskaber og -sammenslutninger blevet forbudt. Alligevel har der un
der alle mesterlav i Randers været en eller anden form for svendesammenslut
ning. Heraf var nogle tilmed stadfæstede af byens magistrat.
Der var ikke for Randerslavene fastsat nogen øvre grænse for, hvor mange
mestre, der måtte være i de enkelte lav. Teoretisk kunne enhver svend, der
ønskede det, efter et vist åremål som var fastsat i lavsartiklerne, gøre mester
stykke, tage borgerskab og lade sig indskrive som mester i et af byens lav. I
praksis viser det sig imidlertid, at mestrene, der var lavenes bærende element,
kunne gøre mesterprøven så vanskelig, at man fik en begrænsning i tilgangen
til lavene. Hos snedkerne bliver det efter 1840 så bekosteligt at gøre mester
stykke, at svendene i 1853 udfærdiger en klage til indenrigsministeriet. Snedker
svendene mener, at mesterprøven bør forenkles således, at udgifterne ved denne
nedskæres fra 200 rbd. til 50 rbd.
Skomagerlavet i Randers var det talrigeste af byens lav. Fortegnelsen over
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mestre indskrevet i lavet i tiden 1750-1859 suppleret med oplysninger fra bor
gerskabslisten 1683-1749 viser, at der i perioden 1683-1859 har været 321
skomagermestre i byen. Skrædderlavet tæller i tiden 1690-1859 i alt 175 me
stre og som nr. tre kommer snedkerlavet med 111 indskrevne mestre. For ba
gerlavets og smedelavets vedkommende er antallet af mestre, der fra 1683—
1859 har nedsat sig i byen, henholdsvis 95 og 79.
I antal viser handskemagerne sig som nr. to, hvis man kun betragter perio
den 1683-1795. I denne årrække er 79 handskemagermestre anført i borgerskabslisteme, og i årene omkring 1700 indskrives i handskemagerlavet flere
mestre end i skomagerlavet. Beregnet for tidsrummet 1683-1759 - i dette lig
ger handskemagerfagets store blomstringsperiode - er tilgangen af mestre til de
to lav nøjagtig ens, idet der indskrives 71 mestre i hver.
Feldberederlavet tæller 58 mestre, hattemagerlavet 54 og de øvrige lav: mu
rerlavet, bødkerlavet og rebslagerlavet, har kun haft et mindre antal mestre.
Som afslutning på sit tværfaglige afsnit om mestrene har Ole Warthoe-Hansen nogle overvejelser om mestrenes fødesteder, hvor lang tid en lavsmester
virkede i sit fag og hvor stor en arbejdsstyrke, der var knyttet til hans værk
sted. M. h. t. fødesteder er både borgerskabslisternes og lavsarkivernes oplys
ninger så spredte, at man ikke kan danne sig et nøjagtigt statistisk billede af,
hvor mestrene er født. Tendensen blandt skræddermestrene og handskemagermestrene synes dog at være, at knap halvdelen er født i Randers, knap en
femtedel på landet og de øvrige i andre købstæder og i København. Ganske en
kelte er født i Tyskland og Norge. M. h. t. lavsmesteren og hans arbejdsstyrke
er det muligt ud fra skomagerlavets arkiv nogenlunde at danne sig et billede
af det »gennemsnitlige« skomagerværksted i tiden 1770-1859. Skomagermeste
ren har almindeligvis stået i lavet i ca. 25 år. I denne periode har han haft
3,6 læredreng og 8,3 svend. Med en gennemsnitlig læretid på 6 år har gen
nemsnitsmesteren i næsten hele den tid, han har været mester, haft en dreng
i lære. Da man ikke har oplysninger om, hvor lang tid en skomagersvend
stod i arbejde, kan man ikke finde frem til, hvor mange svende, der i gennem
snit har været på et værksted. Til belysning af dette problem kunne man for
mentlig have fundet oplysninger i folketællingerne, men disse har Ole WarthoeHansen ikke inddraget i sin undersøgelse.
Efter endt læretid fik læredrengen sit lærebrev og blev under en ceremoni
optaget i svendenes organisation, broderskabet. Han kunne nu arbejde som
svend. Først ved plakat af 4. juli 1815 bliver svendeprøver almindelige i pro
vinsbyerne - svendeprøver var indført ved de københavnske lav i 1762 - og der
skulle fra da af gå endnu ca. 5 år før man hører om svendeprøver i Randers.
Organisatorisk var svendenes broderskaber undergivet mesterlavene. Trods
interesseforskelle mellem mestre og svende, der udgjorde den vigtigste del af
håndværkenes arbejdskraft, ser det ud til at samarbejdet mellem de to grupper
er forløbet uden større gnidninger. Kun i ét tilfælde giver lavsarkiveme oplys
ninger om en egentlig konflikt, der opstår mellem skomagermestrene og deres
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stridige svende. De sidste ville løsrive sig fra mesterlavet og udbygge deres egen
stilling. Ved magistratens hjælp bilægges striden, og skomagersvendene var nu
kun pligtige til at efterkomme magistratens krav, når denne ønskede oplysnin
ger om broderskabets økonomi. De øvrige svendesammenslutninger stod øko
nomisk til ansvar for deres overordnede mesterlav, så faktisk var det lykkedes
skomagersvendene at løsrive sig fra mesterlavet.
Gennem protokoller 1667-1850 for skomagersvendenes broderskab får man
et glimrende billede af de tilrejsende svendes antal og deres herkomst. I den
nævnte periode har skomagermestrene i Randers antaget 2776 svende, heraf
kender man hjemstedet for 2425. Af disse udgør de tilrejsende svende 5075 % gennem hele perioden, 12,2 % kommer fra København, 9,8 % fra øerne,
21,7 % fra jyske købstæder, 1,5 % fra andre steder i Jylland og 3,9 % fra
Sønderjylland. Fra udlandet kommer 14,1 %, der fordeler sig med 2,7 % på
Holsten, Launborg og Hamborg, 4,7 % fra Tyskland og Mellemeuropa,
4,8 % fra Norge og 1,9 % fra Sverige. 31,7 % af svendene havde hjemsted
i Randers. For snedkersvendenes vedkommende viser det sig, at af de svende,
der fik arbejde hos mestre i Randers i perioden 1758-1809 hører næsten halv
delen hjemme i selve Randers by, over 15 % kom fra hovedstaden og mere
end 25 % ankom fra Århus, Ålborg, Viborg og Horsens. Det var ikke alle
rejsende svende, der fik arbejde i Randers. Mange måtte, efter at have modta
get geskænk (rejseunderstøttelse) af svendenes broderskab, forlade byen igen.
Fra 1851-1862 gik 397 rebslagersvende gennem Randers uden at få arbejde.
Alene i 1858 var der 72 rejsende svende, der fik geskænk fra rebslagersven
denes broderskab. Også bagersvendene havde store udgifter i form af geskænker. 1780-1819 er der kun 3-4 svende i gennemsnit pr. år, der modtager øko
nomisk hjælp fra bagersvendenes broderskab, fordi de ikke kan få arbejde
i byen. Men efter 1820 stiger antallet af vandrende bagersvende og 1860-62
må bagersvendene give geskænk til ikke mindre end 300 personer.
Ud over at give rejseunderstøttelse til vandrende svende gav broderskabet
også sygdomsunderstøttelse. Hos snedkersvendene skulle den syge svend give
meddelelse til ladesvenden, der herefter sørgede for at han fik hjælp og støtte.
En opgørelse over bagersvendenes udgifter 1838-62 viser, at næsten halvdelen
af disse gik til sygeforplejning, læge, medicin og begravelse.
I forordningen af 6. maj 1682 fastsættes en række bestemmelser om lære
drengenes vilkår. Bl. a. hedder det, at når en dreng kommer i lære, »skal
skriftlig Contract derom opsættes,« og at »samme Contracter Ord fra Ord ind
føres i den Bog, som Oldermanden dertil skal holde ...« Af kontrakterne, der
blev indgået mellem læredrengens formynder, hans fremtidige mester og ol
dermanden for det lav han trådte ind i, fremgår det, hvilke forpligtelser lære
drengen havde over for sin mester - og omvendt - samt hvilke straffe lære
drengen var henfalden til, hvis han ikke overholdt kontrakten. Mesteren skulle
ifølge mange af lærekontrakterne holdes »skadesløs i alle Maader«, og selv om
han kunne drages til ansvar for misligholdelse af sine kontraktlige pligter, er
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der ikke i lavsarkiverne fra Randers oplysninger om, at noget sådant er sket.
I smedelavet blev 1690-1859 indskrevet 586 læredrenge, heraf er der kun an
givet fødested for de 137. Ca. 50 % af disse kom fra Randers, ca. 30 %
fra landet og ca. 20 % fra andre byer. For skrædderlavets vedkommende ken
des fødestederne for 80,6 % af de 707 læredrenge, der blev indskrevet i lavet
i perioden 1640-1859. Knapt en tredjedel af disse er født i Randers by, godt
halvdelen på landet og resten i andre byer samt i København.
Ser man på fødestederne for læredrenge indskrevet i smede-, skrædder-,
handskemager-, feldbereder og bagerlavet under ét, viser det sig, at for i alt
1990 indskrevne drenge er der angivet fødested for 1136. Heraf er 40,3 %
født i Randers, 13,9 % i andre jyske købstæder og 41 % i de jyske landdistrik
ter. Størsteparten af de læredrenge, der var født i de jyske landdistrikter, kom
fra Randers’ nære opland. 31 % af disse var født i Sønderhald og Galten her
reder.
»Randers Håndværkerlav« bygger på en omhyggelig gennemgang af Randerslavenes arkiver og lavsinventar. Ole Warthoe-Hansen har udnyttet det store
arkivmateriale meget sikkert, men han har ikke draget andet arkivalsk ma
teriale ind i sin undersøgelse. Dette præger naturligvis fremstillingen. Bl. a. får
man gennem den »tværfaglige« behandling af mestre, svende og læredrenge
indtryk af forholdene mellem disse grupper, men ikke disses forhold til og
placering blandt de Randersborgere, der ikke var håndværkere. Imidlertid har
det heller ikke været forfatterens mening at behandle sit emne ud fra den
synsvinkel. Når Ole Warthoe-Hansen i forordet til sin bog skriver, at formålet
med undersøgelsen har været at give en beskrivelse af håndværkerlavene i
købstaden Randers, må man sige, at han har nået sit mål på en givende måde.
Per Malmberg Jensen

Historiske noter

Historiske noter indeholder bidrag fra:
cand. phil. Marianne Antoniewitz (M.
A. ), universitetslektor Claus Bjørn (C.
B. ), stud. mag. Søren Ehlers (S.E.), uni
versitetslektor, dr. phil. Jens Engberg
(J.E.), professor, dr. phil. Kristian Hald
(K.H.), stud. mag. Per Malmberg Jen
sen (P.M.J.), overinspektør Peter Mi
chelsen (P.M.), landsarkivar Carl Lind
berg Nielsen (t) (C.L.N.), stud. mag.
Ole Rud Nielsen (O.R.N.) og universi
tetslektor Knud Prange (K.P.).

Mariæ Bebudelsesdag i Danmark — en
tilføjelse til Bauers Calender. Ved ud
færdigelsen af nogle attester efter kir
kebogen for Bregninge-Søby på Ærø
viste det sig, at der i 1742 var tilførsler
i følgende rækkefølge: 1. 28. februar,
2. Mariæ bebudelsesdag og 3. Palme
søndag.
Palmesøndag var i 1742 den 18. marts.
Umiddelbart ville man mene, at kirke
bogen må være forkert ført, når Mariæ
bebudelsesdag den 25. marts er anbragt
mellem 28. februar og 18. marts (Pal
mesøndag). Kirkebogen er imidlertid
rigtigt ført. Går man fra Bauer tilbage
til de originale kalendere, viser det sig,
at når 25. marts falder i den stille uge
fra Palmesøndag til Påske eller i Påske
ugen fra Påskedag til første søndag

efter Påske, henlægges i Danmark Ma
riæ bebudelsesdag til lørdag før Palme
søndag. Det vil i 1742 sige 17. marts.
At Mariæ bebudelse således flyttes, er
en liturgisk arv fra Danmarks katolske
middelalder, hvor en festdag som Ma
riæ bebudelse ikke lod sig fejre i den
stille uge, hvor sorgen over Jesu lidelse
og død knugede gudstjenesten, og hel
ler ikke i ugen efter Påske, der kun er
viet opstandelsens mysterium og jubel.
Der er derfor grund til at være på vagt
ved opløsning af betegnelsen Mariæ be
budelse, for så vidt den 25. marts falder
inden for ugen før eller ugen efter
Påske.
C. L. N.

Almindelig biografi og stater fra årene
1948 til 1972 er samlet af Hans H.
Worsøe i Personalhistorisk tidsskrift
16. rk. 1. bd. s. 69-91 (1973), og på
et enkelt, men meget betydningsfuldt
punkt, er Dansk historisk bibliografi
således blevet ført ajour. Både genealo
ger og historikere vil med tilfredsstillel
se notere, at ikke blot gejstlighed og
embedsstand, men en bred gruppe af
samfundet, f. eks. elinstallatører, gart
nere, hotelbranchens folk og slagtere,
nu biograferes i faglige stater, som for
håbentlig vil blive genudsendt efterhån-
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den med reviderede biografiske oplys
ninger, således at man fremover vil
kunne regne med at finde personalhistoriske oplysninger om udøverne af de
praktiske erhverv. Med Dansk Bogfor
tegnelse som kilde har Hans H. Worsøe desuden meddelt en oversigt over
skolejubilæumsskrifter fra årene 19481972, der som bekendt ofte indeholder
et betydeligt personalhistorisk stof, så
godt som altid en lærerfortegnelse og
ikke helt sjældent også en elevstat.
C. B.
Regionale bibliografier er vist noget
såre nyttigt, og man må derfor glæde
sig over, at Bornholmske Samlinger
igen i 1974 (II. række, 7. bind) bringer
en bibliografi for Bornholm, dækkende
de nærmest foregående år og opstillet
efter folkebibliotekernes decimalklasse
system.
Det er ikke den eneste liste i denne
righoldige årgang af Bornholmske Sam
linger. Vi får også fortegnelser over
løsøre på Klemensker-gårdene Simlegård 1659 og Køllergård 1720, kom
menteret og sat ind i forskellig sam
menhæng. I øvrigt skriver Curt Wallin
om Knuds-gilder på Bornholm.
P. M.
Zeitschrift der Gesellschaft für Schles
wig-Holsteinische Geschichte er fra og
med bind 97, 1972, gået over til offset
tryk. Tidsskriftet har hermed fået ny
typografi med mindre sats og dermed
også mere plads. Tidsskriftets hoveddel
er ikke ændret, men anmeldelsesdelen
er udvidet og nu disponeret i følgende
afsnit: 1. alment, 2. almen slesvig-

holstensk historie, 3. retsforfatnings- og
forvaltningshistorie, 4. økonomisk og
social historie, 5. kirke-, ånds- og kul
turhistorie, 6. lokalhistorie og 7. per
sonalhistorie. Der anmeldes ikke bare
monografier, men også tidsskrift-artik
ler. Desuden gøres der i notitsform
uden anmeldelse opmærksom på rele
vante publikationer. Tidsskriftet har
ganske givet vundet betydeligt ved disse
ændringer.
I bind 97 publiceres i øvrigt Jochen
Brackers værdifulde dissertation fra
1966 »Die dänische Sprachpolitik 1850
-1864 und die Bevölkerung MittelSchleswigs«. Publikationen er fortsat i
bind 98, 1973. At publicere store af
handlinger i føljeton-form i tidsskrifter
er ikke praktisk, og man må undre sig
over, at Brackers bog ikke er udsendt
som selvstændigt bind i selskabets
Quellen und Forschungen zur Ge
schichte Schleswig-Holsteins.
J. E.

Folk og kultur udsendtes med første
bind i 1972 af foreningen »Danmarks
folkeminder« som fælles årbog for
dansk etnologi og folkemindevidenskab.
Der står således to omend nært be
slægtede fagdiscipliner bag denne pu
blikation, der foruden en række artik
ler rummer en rubrik: Nyt fra forsk
ningen, der orienterer ganske kortfat
tet om, hvad der rundt omkring ar
bejdes med i de to fag. Med det stadigt
stigende antal forskere og den større
spredning også geografisk med de nye
universiteter og andre forskningsinsti
tutioner er en sådan orientering et vel
komment bidrag, som andre årbøger og
tidsskrifter kunne tage til sig.
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I forordet til årbogens første bind hed
der det, at man vil sigte mod at bringe
stof af mere end rent akademisk in
teresse, og ihvertfald to af de bidrag,
første årgang indeholder, har interesse
for alle, der beskæftiger sig med dan
ske samfunds- og kulturforhold inden
for de sidste par århundreder. Ellen
Damgaard skitserer en etnologisk ana
lyse af et købstadssamfund i det 19.
århundrede, og hendes artikel kan sam
men med Niels Senius Clausens under
søgelse af håndværksmestergruppen i
Roskilde
(Erhvervshistorisk
årbog
1970) og Vagn Dybdahls: »Socialhi
storie i købstæderne« (Fortid og Nutid
XXIV s. 643-59) inspirere til forny
ede købstadshistoriske studier. Allan
Hjorth Rasmussen behandler Vorupør
fiskerkompagnis historie, et missionsk
kooperativ i slutningen af forrige år
hundrede. Med en lærerpersonlighed i
centrum skabtes og fungerede i en år
række en sammenslutning af fiskere i
det lille fiskerleje i Thy. Den mission
ske vækkelse indgår som en betydnings
fuld faktor i tilblivelsen af det erhvervs
mæssige fællesskab. Allan Hjorth Ras
mussens artikel er et spændende bidrag
til det stadigt diskuterede spørgsmål
om samspillet mellem livssyn og økono
misk aktivitet.
C. B.

En prægtig, lille billedbog er udsendt
af Kunstindustrimuseet. Samlingernes
rigdom fremgår tydeligt af bogens 113
fotografier, som Ole Woldbye fuldt ud
kan være tilfreds med. Skønt texten er
ret kortfattet, er den dog meget gi
vende, og forfatternavnene burde være
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nævnt. Bogens format (17,5 X 12 cm)
gør det nemt at tage den med ved
besøg på museet. Og så koster den kun
12 kr. Et exempel til efterfølgelse!
K. P.
På årsmødet i Maribo holdt Andelsud
valgets formand, proprietær Johs. Dons
Christensen et fortrinligt foredrag om
andelsbevægelsens folkelige betydning
og sikringen af dens historie. Foredra
get blev trykt i Andelsbladet nr. 37 og
38, 1973, og det er nu i særtryk ud
sendt til alle medlemmer af Dansk hi
storisk Fællesforening.
K. P.

Danske brugsforeninger 1866-1900 er
en duplikeret fortegnelse på grundlag
af fortrinsvis trykt materiale. Forenin
gerne er dels opstillet geografisk efter
herreder og dels kronologisk efter stif
telsesår eller først kendte år. På grund
lag af hidtil uudnyttet materiale, bl. a.
Det kgl. Biblioteks småtrykssamling,
præsenteres en del hidtil ukendte for
eninger i et sådant omfang, at brugs
foreningsbevægelsen må betegnes som
mere omfattende end hidtil antaget.
Teksten oplyser om navn, beliggenhed,
stiftelsesår og funktionsperiode og hen
viser ved hver forening til kildegrund
laget. Indledningsvis gennemgås de væ
sentligste kilder til fortegnelsen.
Fortegnelsen sendes til interesserede
ved henvendelse til Søren Ehlers, c/o
universitetslektor Claus Bjørn, Histo
risk Institut, Bispetorvet 3, 1167 Kbh.
K.
5. E.
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Hurra for Aalborg! - eller rettere for
Selskabet for Aalborgs historie, der i
1967 startede udgivelsen af den smuk
ke og velskrevne årbog, Aalborg-bogen.
1971-udgaven, Henning Kirkebys »Den
gammelkære Brændevin«, følges i 1972
og -73 op af tobindsværket »Fra Povl
Pop til Poul Pagh« I (1972) og II
(1973). Begge årbøger er skrevet af
Svend B. Olesen og handler om mænd
og deres huse i det gamle Aalborg.
Bind I omhandler nogle af de køb
mænd, der efter Klementsfejden og Re
formationen i 1530-erne bosatte sig i
det fattige Aalborg - to af disse var
Povl Pop og Jens Bang - samt borger
lige embedsmænd som dr. Niels Jesper
sen, der ejede hele Nørre Sundby, og
som efter 1660 tjente formuer ved at
låne penge til forarmede adelsmænd.
Bind II omhandler de aalborggensere,
der i sidste halvdel af det 18. århun
drede førte an i skibsfart og storhan
del. Sidst behandles storkøbmanden og
skibsrederen Poul Pagh.
P. M. J.

Hvordan skal den bruges? Det er det
normale spørgsmål, når man står over
for en ting, der just er udgravet eller
hjemført til museet. Det er et hoved
synspunkt i flere artikler i Tools &
Tillage (11,2,1973), især i Axel Steensbergs behandling af træredskaberne fra
Satrup Mose i Angel. Her er et frem
ragende eksempel på noget af det, som
er Steensbergs særlige talent. Han ser
på slidspor i redskaberne og føler,
hvordan de falder i hænderne, når
kopier af dem tages i brug. Som gam
mel landmand er han den rette til
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gennem efterlignende eksperimenter at
finde frem til, at den ene af de såkaldte
spader fra den slesvigske mose har
været beregnet til kastning af korn for
at skille avnerne fra kernen. Den anden
har derimod været benyttet som en
slags pløjeredskab, formentlig til at lave
furer til såsæden og til at dække sæden
med. Den har været ført af to per
soner, der henholdsvis hev i et træk
reb og styrede ved hjælp af det lange
skaft. På den måde kastes der lys over
det ældste agerbrug i Danmark, fra
overgangen mellem ældre og yngre
stenalder, som redskaberne er dateret
til ved kulstof-14 metoden.
Ved bedømmelsen af stenalderredska
bernes funktioner har Steensberg kun
net støtte sig til sine egne og Grith
Lerches iagttagelser på Ny Guinea,
hvor de i højlandet har besøgt folk,
der kender til bearbejdning af jorden
med træspader. Endnu en artikel i dette
hæfte falder godt i tråd hermed, nemlig
Robert M. Johnstons nyvurdering af
den velkendte koreanske trækspade, der
har spillet en vis rolle for forskellige
udviklingsteorier inden for plovforsk
ningen. Det viser sig her, at dette red
skab snarere skal betragtes som en
træk-skovl.
I øvrigt fortsætter A. T. Lucas sin
redegørelse for irsk pløjning, og Vassil
Marinov behandler bulgarske plovjern.
Det lyder meget internationalt, sådan
som det også er tidsskriftets idé. Men
hvor ofte har ikke det fjerne betyd
ning for forståelsen af det nære. Tools
& Tillage bekræfter med dette hæfte,
at der her er ved at opstå et tidsskrift,
som er såre væsentligt for studiet af
arbejdets kulturhistorie i almindelighed.
P. M.
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I den forbindelse har jeg endnu en
udregning. Den kommer fra en schwei
zisk videnskabsmand, og jeg læste den
forleden i et udenlandsk blad. Han
fremsatte sin udtalelse i 1972.
Den drejer sig om datamaskiner og
EDB og sligt.
- Ser De, sagde professoren, hvis man
havde haft datamatanlæg i 1872, ville
man have fået at vide, at der i 1972
ville være dobbelt så mange heste i
verden som mennesker, og at hele jor
den i 1972 ville være dækket af et to
meter højt lag hestepærer.
Jens Kruuse i Jyllands-Posten, her efter
Historie & Samtidsorientering, 12. årg.
nr. 5, s. 490.

»Bedstefars Bornholm . . . som fotogra
fen så det /« er titlen på et nydeligt
billedhæfte, som William Dams bog
handel i Rønne har udsendt med faglig
bistand af den nyansatte leder af Born
holms museum, Henrik Vensild. Billed
materialet spænder fra ca. 1880 til ti
den mellem de to verdenskrige, og fo
tografens linse har i udstrakt grad væ
ret rettet mod bornholmerne - og
særlig de socialt jævnt stillede - i ar
bejde. I hæftet skildres både de almin
delige erhverv et par generationer til
bage og de særlige bornholmske be
skæftigelser, silderøgning og stenhug
geri. Det er forfriskende i en publika
tion af denne art at se skildret små
kårsfolk og deres omgivelser i så vid
udstrækning, som tilfældet er her. Alt
for ofte bliver det til en kredsen om
det bedre borgerskabs klunkestuer. Et
af billederne menes at forestille Martin
Andersen Nexøs far i arbejde med at
brolægge en smøge i forfatterens føde
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by og med den halvvoksne Martin med
på billedet. Hele publikationen kunne
udmærket fungere som illustration til
»Pelle Erobreren« og til Andersen
Nexøs erindringer.
C. B.

Østjysk Hjemstavn, der har fået et nyt
redaktionsudvalg, fremtræder med sin
38. årgang i fornyet skikkelse. Tids
skriftet slutter sig hermed til den lille
gruppe lokalhistoriske årbøger, der i de
seneste år er undergået en modernise
ring i form af mere indbydende lay
out og typografi, et mere omfattende og
mere utraditionelt billedmateriale og til
en vis grad også en fornyelse af ind
holdet. Det har også været tiltrængt, da
årbøgernes rammer i mange tilfælde
har været så godt som uændrede fra
tiden omkring 1. verdenskrig, da de
amtshistoriske selskaber opstod. Vagn
Dybdahl gjorde for nogle år siden (For
tid og nutid XXIV s. 379ff.) opmærk
som på, at publikum for denne art
tidsskrifter nu var et andet end om
kring 1920 og at man såvel i tilrette
læggelse af hæfternes udseende som i
indholdet måtte indrette sig efter disse
forandringer.
Det nye hæfte af Østjysk Hjemstavn
har med omlægningen taget højde for
disse krav. Typografien er ført ajour
og man har med hensyn til billed
materialet bl. a. flottet sig med helsides
illustrationer. En god fornyelse er per
son- og stedsregister og et - vel af
»Skalk« inspireret - kort over, »hvor
det foregår«. Desuden bringes årsberet
ninger, dels fra det lokalhistoriske ar
bejde og dels fra museerne i landsdelen.
Men også indholdet er undergået en
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forandring, en stilfærdig fornyelse, da
et lokalhistorisk tidsskrift naturligvis
ikke i jagten på nye læsere helt skal
svigte sit gamle publikum. Østjysk
Hjemstavn har været præget af mange
erindringsartikler, og i det nye hæfte
er der også fire af den slags bidrag.
Men nye toner anslås imidlertid med
en byplanlæggers helt aktuelle indlæg
om forholdet mellem menneskene og
vore omgivelser, ligesom man har fået
en amerikansk antropolog, der har op
holdt sig i Hammel, til at forsøge en
beskrivelse af dansk - østjysk - livs
form, herunder ikke mindst det for
danskere altid spændende, at en udefra
kommende søger at definere begrebet
»hygge«.
Alt i alt er Østjysk Hjemstavn i sin nye
skikkelse blevet en publikation, der
skulle have de bedste muligheder for
på en gang at fastholde den linie, der
ligger i titlen, og så samtidig nå nye
kredse af historisk interesserede.
C. B.
Meddelelser om forskning i arbejder
bevægelsens historie er et tidsskrift, der
er udsprunget af et andet tidsskrift,
Årbog for arbejderbevægelsens historie.
Blandt de mange unge historikere, der
i de senere år har givet sig i kast med
studiet af arbejderklassens og arbejder
bevægelsens historie blev der udtrykt
behov for et forum for arkivoversigter,
bibliografier og almindelig kommunika
tion interesserede imellem. Det første
hæfte, der udsendtes i august 1973
rummer således en udmærket forteg
nelse over arkivmateriale fra danske
fagforbund i Arbejderbevægelsens bi
bliotek og arkiv, et materiale, der langt

fra er inddraget i forskningen i det om
fang, det fortjener, og en fortegnelse
over specialer vedr. arbejderbevægel
sens historie fra Københavns og Århus
universiteter. Desuden rummer det før
ste hæfte omtaler af seminarer og kon
gresser samt korte anmeldelser.
C. B.

»Skovens betydning for landbrugets ud
vikling i Danmark indtil ca. 1300« er
titlen på en artikel af forstmanden
Bent Jakobsen. Den er udkommet i
serien Det forstlige Forsøgsvæsen i
Danmark, bd. XXIII, hæfte 4, [Kbh.]
1973. Artiklen er baseret på pol
lenanalyser og er tilsyneladende en
kompilation. Hensigten er at påvise, at
skoven foruden løvfoderet (grene med
blade eller skud) rummede mulighed
for gennem græsning at skaffe foder til
husdyrbrug året rundt. Rettigheden til
at høste løvfoder kaldes løvtægt. For
fatteren når frem til, at man havde
den største foderproduktion i den skov
form, hvor man havde løvtægt og
spredt græsning for husdyr; begge ud
nyttelser afpasset til skovens foderka
pacitet. Man savner i nogen grad en
betoning af lokale variationer og kunne
måske godt have ønsket en afslutning
ved ca. 1500, så den senmiddelalderlige
krise i højere grad var kommet med
end tilfældet er s. 390. Der tænkes her
på, at en animalsk produktion (fx.
smørydelser) og dermed en øget foder
produktion kan have haft en større be
tydning i en periode - netop artiklens
emne.
O. R. N.
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Dagbøger er noget de fleste lidt større
børn forsøger sig med på et eller andet
tidspunkt under deres opvækst. Det lyk
kes så nogen tid, men før eller senere
opstår der et hul på nogle dage, og så
er det i almindelighed forbi, og det fine
hæfte, der er anskaffet til formålet,
bliver lagt til side. Det var imidlertid
ikke tilfældet med kunsthåndværkersønnen, senere typograf Gustav Adolf
Petersen (1833-1913). Fra 1845 og
frem til kort før sin død førte han
dagbog eller, som det senere synes,
mere sammenhængende optegnelser
om sine oplevelser. Det er et uddrag
heraf, Egil Skall har offentliggjort i
Historiske meddelelser fra København
1973 s. 74-162, desværre uden at
gøre rede for udeladelsernes omfang
og kriterierne for at medtage, respek
tive udelade oplysninger. Man følger
gennem de offentliggjorte optegnelser
Gustav Adolf Petersen fra hans 12. til
hans 25. år, fra drengetiden i et jævnt
borgerhjem i Nyboder gennem år som
lærling i Bianco Lunos trykkeri og
endelig som ung svend. Det er ikke
den vide horisont, der præger disse op
tegnelser, som er afgrænset til familie,
arbejdsplads og fornøjelser i venners
kreds med indslag af almindelige kø
benhavnerbegivenheder.
Men
ikke
mindst som kilde til arbejdsgang og
arbejdsmiljø i typograffaget vil denne
dagbog være af betydelig værdi.
C. B.
Budkavlen 1913 indeholder en afhand
ling af Ilmar Talve: Utbredningsgrans,
kulturgräns och kulturområde. Den er
et diskussionsindlæg efter et foredrag
af Knut Kolsrud på den nordiske et
nologkongres i Sønderborg 1972, trykt
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i Ethnologia Scandinavica 1973 med
titlen »On Cultural boundaries as an
Ethnological Problem.
Afhandlingen diskuterer begrebet ker
neområde, noget der kan være vanske
ligt at fastslå på grundlag af kort over
et enkelt kulturelement, men normalt
kræver kortlægning af to eller flere ele
menter, der udelukker hverandre. Et
praktisk spørgsmål er valget mellem
talrige kortlagte kulturelementer, når
det gælder at påvise en kulturgrænse.
Der må i øvrigt skelnes mellem pri
mære og sekundære grænser. De første
er gamle med fast forankring i næ
ringsliv og ofte også i økologi. Til slut
berøres kortfattet - med eksempler
fra Finland - problemet om, hvilke
faktorer, der skaber kulturgrænserne.
K. H.
V aldeinarernes epitafium — i en in
spireret artikel i Skalk 1973 nr. 3 ny
fortolker Erik Moltke trekantsrelieffet
over Kathoveddøren i Ribe domkirke.
»Det himmelske Jerusalem« sættes ind
i en historisk sammenhæng og ses ud
fra andre synspunkter end de kunst
historiske og religiøst symbolske.
En ny indfaldsvinkel til det berømte
relief blev foreslået af Asger Jom i
»Tegn og underlige gerninger« 1970.
Med den bildende kunstners foragt for
kunsthistorikere fejer han tidligere for
tolkninger til side og foreslår billedet,
som et udtryk for kongemagten. Jorns
måde at se billeder på er en anden end
den, vi som regel møder hos histori
kere - og hans kommentarer til disse
er sjældent venlige, men hans syns
punkter er ofte forfriskende og umid
delbare.
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Det er måske her, dr. Moltke har fået
lyst til at revidere tolkningen af tre
kantsrelieffet. Han ser det som kongens
(Valdemar Sejr’s) minde over sønnen
Valdemar den Unge, der blev dræbt
ved et vådeskud 1231. Billedet opfattes
nu, som kongen der, med slægten om
kring sig, overgiver yndlingssønnen til
de himmelske magter.
M .A .

A t holde liv i en neger kan være tem
melig svært, især når han er stuvet
sammen med hundreder af sine race
fæller på et slaveskib på vej til Vest
indien. Sv. E. Green-Pedersen gør rede
for vanskelighederne ved at opstille en
nøjagtig statistik over dødeligheden på
disse skibe. Det kan dog fastslås, at det
også kunne være svært at holde liv i
en hvid sømand, især når han havde
pådraget sig forskellige sygdomme un
der skibets ophold ved Afrikas kyst.
Neutralitet er stikordet til en anden
vigtig artikel i Handels- og Søfarts
museets Årbog 1973. Det er Knud
Klem, der fortæller, hvordan dansk
skibsfart udnyttede de særlige mulig
heder under krigen først i 1780-eme.
Myndighederne omstillede sig impone
rende hurtigt fra beskyttelse af dansk
skibsbyggeri til begunstigelse af opkøb
af udenlandske skibe. Artiklen omfatter
udgivelse af en liste over disse skibe,
indkøbt i fremmede havne.
P. M.
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Idealet af et landsted kaldte H. C. An
dersen ejendommen Marieshøj ved den
østlige side af Odense kanal. Under
denne titel giver Niels Oxenvad et fa
scinerende billede af boghandleren og
avisudgiveren Chr. Iversens landsted
uden for Odense. Vi fornemmer tiden
omkring 1800 og livet i den romanti
ske have, selv om det altsammen nu
er borte, og der på stedet kun er hav
neterræn og industrianlæg.
I samme årgang af Fynske Minder
(1973) fortæller Finn Grandt-Nielsen
om Pernille Lykkes boder, den fattig
stiftelse fra begyndelsen af 1600-årene,
der nu indgår i museumskomplekset
ved Møntestræde i Odense. Oprettelsen
af denne stiftelse skildres, og det er
lykkedes i elvte time at finde nogle
ældre folk, der kan huske lidt om livet
i boderne, før de blev kasseret som
boliger.
Fynske minder 1974 er tilegnet Erling
Albrectsen på 70 års dagen. Denne
flittige forskers bibliografi er et nyttigt
indslag i festskriftet. Som hyldest til
den ældste danske arkæolog bringes
artikler spændende over det meste af
oldtiden. Der er også bidrag om mid
delalder og nyere tid, helt frem til
statsbankerotten (betragtet fra fynsk
udgangspunkt). Der sluttes af med mu
seumshistorie, nemlig en redegørelse for
tilblivelsen af museet på herregården
Broholm.
P. M.
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