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O  KOMMENTAR Et redaktørskifte

Fortid og Nutid har skiftet redaktør.
Siden 1966 har Knud Prange forestået redaktionen. Det er blevet til

1.916 sider! Ganske vist har han ikke skrevet dem allesammen selv. Men 
han har tænkt dem, kaldt på dem, vurderet dem, streget i dem, skrevet til, 
manet sendrægtige forfattere!

Knud Prange ønsker nu at kunne samle sig helt om udbygningen af den 
lokalhistoriske afdeling, der er tilknyttet historisk institut ved Københavns 
Universitet. Fra afdelingens start i 1970 har han været dens leder -  og 
faste stab -  og sat mange ting i værk, derom vidner 13 større og mindre 
udgivelser. Når han nu ønsker at kunne hellige sig en udbygning af afde
lingen, så er det et ønske, der fuldt og helt må støttes af dem, der inter
esserer sig for studiet af lokalhistorien.

Hvis man gennemblader de årgange af Fortid og Nutid, som Prange har 
redigeret, opdager man, at han på flere måder har fornyet tidsskriftet. Lidt 
i det ydre, mere indadtil. Ny typografi, nye rubrikker med debat, kommen
tarer og historiske noter har gjort præget livligere. Til tider har redaktøren 
også kunnet overraske læserne ved hjælp af utraditionelle udgivelsestids
punkter!

Men samtidig har Prange fastholdt traditionen for et højt fagligt niveau, 
for en alsidig og bred orientering og for en fremstilling i et forståeligt sprog. 
Under Pranges redaktion har Fortid og Nutid været et tidsskrift, som man 
ikke blot har holdt, men også læst.

DHF siger Knud Prange tak for en omhyggelig og idérig redaktion og 
glæder sig over, at samarbejdet fortsætter på en lang række områder.

Med udsendelsen af dette hæfte er redaktionen af Fortid og Nutid over
gået til mag. art. Claus Bjørn.

En del af læserne har utvivlsomt oplevet Claus Bjørn som ung student 
på cykel rundt i landet på jagt efter historiske kilder. Han drog ud for 
at få noget at vide om lokale mejerier og slagterier, deres opkomst og ud
vikling, og finde nye spor om andelsbevægelsen. Det fortælles, at resulta
terne blev endnu større end forventningerne; store blev de i hvert fald, -  det 
kan man få bekræftet ved at læse nogle af hans artikler og afhandlinger, 
bl. a. om folkehøjskolen og andelsbevægelsen. Han cykler stadigvæk!

Til daglig er Claus Bjørn lektor i historie ved Københavns Universitet. 
Han støtter og styrker her den interesse for det danske landbrugs og land-
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bosamfunds historie, som -  ikke mindst takket være Fr. Skrubbeltrang -  er 
blevet en værdifuld tradition inden for det historiske studium.

DHFs styrelse er glad for, at Claus Bjørn har villet overtage redaktio
nen. Den er overbevist om, at han har ganske særlige forudsætninger for 
at redigere et tidsskrift, der ønsker at forbinde fortid og nutid. Velkommen.

Vagn Skovgaard-Petersen.



Lensregnskaberne III
A F  T H E L M A  J E X L E V

Den tredie og afsluttende del af oversigten over lensregnskaberne 
omfatter Jylland, dvs. Nørrejylland — af Sønderjylland forekommer 
kun Møgeltønder len, der var opstået af Ribe bispestols sønderjydske 
gods — samt Færøerne og de tidligere norske len i Bohuslen. 1 Jylland 
forekommer adskillige store regnskabslen med et betydningsfuldt 
materiale til belysning af de umiddelbare virkninger af hærstyrkernes 
fremmarch under de mange krige i 1600-tallet.

ASTRUP LEN

Med Vennebjerg og Jerslev herreder var et af kronens gamle nørrejyske 
len. Under Christian 2. var det bortpantet til Niels Høg, der imidlertid om
byttede det med Skivehus 1520, som nok gav en betydelig større indtægt. 
Den emsige Hans Tolder fik Åstrup lagt til sit i forvejen meget store len 
Ålborghus. Ordningen blev i første omgang kun kortvarig, men genopstod
1614-30. En del materiale skal derfor søges under Ålborghus.

Biskop Stygge Krumpen 1523-25

Erik Hak 1525-27, på afgift.

Ove Lunge 1527-41, dels på afgift, dels som pant.
(død 1540)

Erik Krabbe 1541-661, som frit len, enken havde det fortsat i pant.
(død 1564)

Peder Munk 1566-74, som pant, indløst 1574.

1 Et tingsvidne af Jerslev herredsting 1550 6/11 om skovhugst i Allerup fællesskov 
findes i Top. Saml., papir, Hellevad s., Børglum h.

18*
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Henrik Gyldenstjerne 1574-76, som frit len.

Predbjørn Gyldenstjerne 1576-95, fra 1577 desuden det tiloversblevne gods 
fra Vrejlev kloster; mod afgift.

b Jordebog 1578/79 og 1581/82. 
d Kvittanser.

Hannibal Gyldenstjerne 1595-97

Enevold Kruse 1597-1600, med stiftets indtægter og afgiften af Hjørring by.

Benedikt Rantzau 1600-07, frit på livstid, men overdraget svigersønnen 
Axel Galt 1607-14 a Liste over ydet byg og havre 1611.

c Skattemandtal 1606/07, 1608-11, 1613/14.

1614-30 forenet med Ålborghus.

a Regnskab med jordebog (og bilag visse år) 
1614-16, 1617-25 og 1629/30, regnskab med 
bilag 1625-27; liste over stedsmål og sagefald 
1618/19; stiftsbog 1622-24 og 1629/30.

b Jordebog 1626/27 og 1629. 
c Skattemandtal 1614/15, 1617-19, 1622-25,

1626-28 og 1629/30.2

Jørgen Orning 1630-46, med det tiloversblevne af Vrejlev kloster.
(til Skårupgård) a Regnskab med bilag og jordebog 1630/31,

regnskab 1630-43 og 1645/46; regnskab for 
det gods i Jerslev og Vennebjerg h., som Peder 
Munk havde været forlenet med, 1630-41 
(fra 1632 blev godset i Jerslev h. dog lagt til 
Ålborghus).

c Skattemandtal 1631-44. 
d Kvittanser med fortegnelse.

Manderup Due 1646-50
a Regnskab med bilag 1646-50. 
c Skattemandtal 1646-50.
d Lensbreve, kvittanser og inventarier (med for

tegnelse).

2 Et udateret skattemandtal forrest i pakken er ikke fra ca. 1606, men snarere fra 
1630’erne.
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Henrik Below 1650-53
a Regnskab med bilag 1650-53; særligt regn

skab med bilag for Henrik Belows 3 års afgift 
til afhjælpning af kronens gæld på Kieler om
slag.

c Skattemandtal 1650-53.

Malte Sehested 1653-62
(til Rydhave, a Regnskab med bilag 1653-58.
død 1661) c Skattemandtal 1653-57.

SEJLSTRUP LEN

Tilhørte i middelalderen Børglum bispestol, inddraget ved reformationen og 
af kronen bortforlenet med Børglum herred. Først pantsat til Sivert Svin 
til 1541, derefter havde Enevold Jensen (Seefeld) det på afgift 1541-44, 
hvorefter det igen var pantsat 1544-60 til Christoffer Gøye.

Otte Banner 1560-1605, får pantesum forhøjet flere gange, får det 1578
(død 1580, enken 
Ingeborg Skeel, 
død 1604)

frit for sin og hustruens levetid, mod eftergi
velse af pantesummen.

1604/05 under Ålborghus.

Enevold Kruse 1605-08, på regnskab, senere på afgift.
(til Hjermeslev)

Jørgen Friis 1608-17, på afgift, gejstlig jurisdiktion dog på regnskab.
(til Krastrup, 
død 1616)

a 1608-10 kun antegnelser (i 1610/11) regnskab 
med bilag 1610-13, regnskab 1613-17, eks
trakt og forklaring 1614-15.

b Jordebog 1611/12 og 1616-17.
c Skattemandtal 1610-14.
d Inventarium.

Gunde Lange 1617-18
a Regnskab med bilag 1617/18.
b Jordebog 1617/18.
d Lensbrev, kvittanser og inventarier med for

tegnelse.
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Anders Friis 1618-27
a Regnskab 1618/19 og 1620-27 (visse år med 

bilag); spindepenge 1624-26; fortegnelse på 
hvad der er modtaget efter jordebogen 1627.

b Jordebog 1619/20, 1622-24 og 1626/27. 
c Skattemandtal 1620-23 og 1624-27.

Christen Thomesen Sehested 1627 maj-sept.
c Skattemandtal 1627. 
d Kvittanser og inventarier.

Reinhold Heidenstrup 1629-32
a Regnskab med bilag og spindepengeregistre

1629-32.
b Jordebog 1629-32. 
c Skattemandtal 1629-32.
d Lensbrev, kvittanser og inventarier med for

tegnelse.

Niels Friis 1631-40, skal betale 1100 dl. i afståelse til Reinhold Heidenstrup. 
(til Krastrup, a Regnskab med bilag 1632-40; spindepengere-
død 1639) gistre 1632-35, 1636/37 og 1638/39; liste

over gårde, der af kommissærerne er udlagt til
officersgårde 1639/40. 

b Jordebog 1632-34 og 1636-40. 
c Skattemandtal 1632-40. 
d Lensbrev, inventarium med fortegnelse.

Sten (Holgersen) Bille 1640-51
a Regnskab med bilag 1640-51; spindepengere

gistre 1641/42, 1643/44, 1645/46 og 1650/
51; regnskab for modtaget jordebogsindkomst 
inden svenskernes ankomst 1643/44; afslag i 
landgilden 1645/46 (med bilag); regnskab med 
bilag for det gods, der blev udlagt til rigens 
gæld 1648-51.

b Jordebog 1640-43, 1645/46 og 1648-50 og 
udat.

c Skattemandtal 1640-44 og 1646-51. 
d Lensbrev, kvittanser, inventarium med forteg

nelse.
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1651 blev godset udlagt til forsk, af rigets kreditorer, og Sten Bille fik til
lagt en årlig pension på 1000 dl.3 Jurisdiktionen m. v. i Børglum herred 
blev lagt under Børglum kloster.

HUNDSLUND KLOSTER (»Peder Munks gods«)

Forstander mag. Anders Gyldenstjerne fik 1531 stadfæstelse på klostrets 
birk på livstid. Derpå havde Gabriel Gyldenstjerne det dels på afgift dels 
som pant 1537-44. Eskil Gøye 1544-54, Erik Podebusk 1554-59, Anne 
Olufsdatter Krognos 1559-62 og 1568-74, Corfitz Ulfeldt (død 1563) 
1562-63, Jakob Ulfeldt 1563-68 og Peder Munk 1574-81 som pant for 
varierende beløb. 1581 bortmageskiftede kronen klostret til Hans Johansen 
Lindenov, mens Peder Munk beholdt det tiloversblevne gods frit på livstid. 
Ved hans død 1623 blev dette gods lagt til Åstrup og Ålborghus len, men der 
blev ført særskilte jordebøger og regnskaber herfor.

Regnskab og jordebog (de fleste år med bilag) 
1623/24, 1625-27, 1629/30, 1631-43, 1645/ 
46 og 1648-52.

ØRUM LEN

Kronen erhvervede under Valdemar Atterdag den faste borg Ørum i Thy. 
Den blev i begyndelsen af det 15. årh. bortforlenet til biskoppen af Børg
lum. I slutningen af kong Hans’ tid og det meste af Christian 2.s og Fre
derik l.s regeringer, afbrudt af en kortvarig pantsættelse 1514, havde bi
skop Niels Stygge lenet. Derefter var det indtil reformationen pantsat til 
Holger Rosenkrantz (død 1534) og hans enke Kirstine Friis, hvis anden 
mand Gabriel Gyldenstjerne overtog pantet 1536-56 (død 1555). Knud 
Gyldenstjerne fortsatte pantet 1556-61 (død 1561) og havde tillige Ve
stervig klosters len. Til lenet hørte de 4 herreder i Thy, og det fortsatte 
med at være pante- eller afgiftslen.

Frantz Bille 1561-65, dels på afgift, dels som pant.
(død 1563, enken Edele Hardenberg)

3 Sten Billes klage (fra slutn. af 1652) over at være blevet frataget lenet, ikke at have 
fået den lovede pension samt ikke at have fået et andet len til gengæld findes i Top. 
Saml., papir, Sejlstrup, Børglum h. -  Sst. findes Frederik 3.s brev 1651 14/1 til 
Jacob Kohi, borgmester på Øsel, på Sejlstrup med tilliggende gods.
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Oluf Munk 1565-69, som pant.
(død 1568)

Ludvig (Olufsen) Munk 1569-95, fortsatte på faderens betingelser, til lenet 
(død 1595) blev indløst 1583; derefter på afgift og den

gejstlige jurisdiktion på regnskab, 
b Jordebog 1580 og 1585. 
d Enkelte kvittanser.

Erik Lykke 1595-97, på afgift, men regnskab af gejstlig jurisdiktion.
a Ekstrakt og forklaring 1595-97.

Johan Rud 1597-1610
(til Møgelkær, død a Kun antegnelser 1597-1609; regnskab med bi-
1609) lag 1609/10.

b Jordebog over Jegindø og Thisted bispegårds 
gods 1597/98 og 1608/09.

c Skattemandtal 1600/01, 1602-04, 1606/07 og
1608/09.

d Lensbrev, kvittanser og inventarier (med for
tegnelse) samt endelig opgørelse over Ørum 
og Bøvling lens regnskaber.

Jørgen Lunge 1610-13, på afgift med særligt regnskab for Vigsø gods, Thi- 
(til Odden) stedgård og det gods, som havde været pant

sat til Cristen Skeels arvinger (Smerup på Thy-
holm).

a Regnskab 1610-12; tingsvidner om øde gods 
1610/11.

b Jordebog 1610 over det gods Ørum len er for
øget med; jordebog 1612/13.

c Skattemandtal 1610-12. 
d Inventarium og 1 kvittering.

Mogens Kaas 1613-19
(til Støvringgård) a Regnskab med antegnelser 1613-16 og 1617-

19; 1616/17 kun fortegnelse på udskrevne bøn
ders landgilde.

c Skattemandtal 1614/15 og 1618/19. 
d En enkelt kvittering og antegnelse til noget in

ventar.
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Tfinne Friis 1619-22
a Regnskab 1619-21 (2 eks.). 
c Skattemandtal 1620-22. 
d Inventarium.

Oluf Parsberg 1622-24
a Regnskab 1622-24, særligt regnskab for uvisse 

indtægter og spindepengeregister 1623/24.
c Skattemandtal 1622-24. 
d Kvittanser og inventarium med fortegnelse.

Reinhold Heidenstrup 1624-27
a Kun bilag og antegnelse 1624/25; spindepen

geregister 1624/25; regnskab med bilag 1625- 
28 (til 29. sept. 1627).

c Skattemandtal 1624-27.
d Lensbrev, kvittanser og inventarium, med for

tegnelse.

Tage Andersen Thott 1629-31
(til Egede) a Regnskab med bilag 1629-31; fortegnelse på

øde gods 1629 og tingsvidner om forarmet 
gods 1630; indkøbt tagmateriale og arbejdsti
mer medgået til tækning 1630/31.

b Jordebog 1629-31 og over stiftsgodset 1629/ 
30.

Gunde Lange 1631-35
(til Brejninge) a Regnskab med bilag 1631-35 (bilag mgl.

1634/35).
b Jordebog 1632/33. 
c Skattemandtal med bilag 1631-35. 
d To inventarieoptegneiser.

Christoffer Hvas 1635-50
(til Hennegård) a Regnskab med bilag 1635-44 og 1645-50;

ekstrakt 1643/44 og 1645-48 (i 1647/48); 
udat. fortegnelse på omdraget landgilde (i 
1648/49).

b Jordebog 1637 25/10.
c Skattemandtal med bilag 1635-44 og 1646-
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50; fortegnelse over afgiften af kongetienderne 
mortensdag 1647.

d Lensbrev, kvittanser og fortegnelse over kirker
nes beholdning (med fortegnelse).

Manderup Due 1650-6...
(død 1659, a Regnskab med bilag 1650-57 og 1660/61; ud-
enken Anne Skeel) drag af jordebogen efter kommissærernes af

slag 1660/61.
b (Jordebog 1651/52 i Da.Kanc. B. 187, jorde- 

bog 1660/61 se regnskabet).
c Skattemandtal med bilag 1650-57 (1651/52 

med genpart i 2 eks.); udgifter af bønderne til 
Frederiksoddes befæstning 1651-53 (i 1653/ 
54); regnskab for skat af udestående rente
penge 1652 og 1653 samt landstingsdom for fri
tagelse af nogle af Ingeborg Skeels bønder 1654 
(i 1653/54); regnskab for kom udgivet af 
adelen til flådens udrustning 1654/55; regn
skab samt bilag over månedsskatter 1657/58; 
bilag til skattemandtal 1660/61.

VESTERVIG KLOSTERS LEN

Efter reformationen fortsatte provsten Svend Mogensen som lensmand til 
sin død 1547. Derefter blev klostret afgiftslen.

Erik Rud 1547-57

Knud Gyldenstjerne 1557-61, der i forvejen havde Ørum len i pant.
(død 1561)

Jytte Podebusk 1561-73, fra 1563 som pant.
(død 1573, Knud Ekstrakter i årgang 1570 og 1571.
Gyldenstjemes enke)

Predbjørn Gyldenstjerne 1573-76, på afgift.

Peder Gyldenstjerne 1576-95, på afgift.
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Albert Friis 1595-96, på afgift.

Peder Munk 1596-1608, først frit som løn for marskembedet, derefter på
(til Estvadgård) afgift.

d Lensbrev og kvittering.

Jørgen Lunge 1608-10 og 1618-20
(til Odden, død 1619, 
enken Sofie Brahe)

a Regnskab med bilag 1618/19 og med anteg
nelser 1619/20.

b Jordebog 1620/21 underskrevet af Sofie Brahe, 
d Lensbrev, inventarium og kvittanser med for

tegnelse.

Sten Maltesen Sehested (1610-12, på afgift (sammen med Frosta h. i
(til Holmgård, død
1612, enken
Anne Brahe)

Skåne), selv om han var marsk, og den gejstlige 
jurisdiktion på regnskab.

a Regnskab for indtægt af told og vrag 1610-12, 
regnskab for den uvisse indtægt af Vestervig 
klosters len 1610/11, indtægten af de to birker 
1611/12; indtægt af stiftsgodset samt den uvis
se indtægt i Frosta h. 1610/11.

c Skattemandtal 1610/11 (på madskatten til på
ske 1611).

d Lensbrev, kvittanser med fortegnelse og inven
tarium (gælder både Vestervig kl. og Frosta h.).

Knud Henriksen Gyldenstjerne 1612-18
(til Møgelkær) a Kun antegnelser 1612/13; regnskab med bilag 

1613-18 (med særlige regnskaber over den 
uvisse indtægt); fortegnelse på de udskrevne 
bøndersoldaters landgilde 1615/16.

b Jordebog 1612-18.
c Skattemandtal 1612-14 og 1617/18. 
d Kvittanser.

Claus Daa 1620-24 
(til Ravnstrup) a Regnskab med bilag 1620-22 (med særligt 

regnskab over uvisse indtægter), kun bilag 1622 
-24; fortegnelse over vrag 1620.

b Jordebog 1620-22 og 1623/24.
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c Skattemandtal 1620/21.
d Lensbrev, kvittanser og inventarium med for-

tegnelse.

Jørgen Grubbe 1624-27
a Kun bilag 1624/25, regnskab med bilag 1625- 

28 (til okt. 1627), tingsvidner om øde og for
armet gods 1625/26; spindepengeregister 1626/ 
27.

b Jordebog 1624-27, 1625-27 bilagt tingsvidner 
om afkortning i jordebogen.

c Skattemandtal 1624-28 (til okt. 1627). 
d Lensbrev, kvittanser og inventarium med for

tegnelse.

Jørgen Skeel 1629-32 
(til Sostrup, død 1631, 
enken Jytte Brock)

a Regnskab med bilag 1629-32; register over 
spindepenge 1629-31.

b Jordebog 1629/30.
c Skattemandtal 1629/30 og 1631/32. 
d Lensbrev og kvittanser med fortegnelse.

Jørgen Urne 1632-42 
(død 1642) a Regnskab med bilag 1633-42.

c Skattemandtal 1632-42.
d Lensbrev, kvittanser og inventarium med for

tegnelse.

Anders Bille 1642-50 
(til Damsbo) a Regnskab 1642-44 og 1648/49 med bilag 1644 

-48 og 1649/50; i 1647/48 en fortegnelse 
over regnskaber og skattemandtaller 1642-48.

c Skattemandtal 1642-44 og 1646-52. 
d Kvittanser med fortegnelse.

Oluf Parsberg 1650-61 
(død 1661) a Regnskab med bilag 1650-61; uddrag af jor

debogen efter kommissærernes afkortning.
b Jordebog 1650-53; jordebog 1660/61 er i Ren

tekammeret.
c Skattemandtal 1650-57 og 1660/61. 
d Lensbrev, kvittanser med fortegnelse og inven

tarium med antegnelser.
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Mors Nørre og Sønder herred se: Hald len s. 300.

DUEHOLM KLOSTERS LEN og Skarpenbergs gods på Mors

Prior Jakob fortsatte til 1539 (?), da Niels Lange fik klostret i pant 
for 1000 dl., senere forhøjet med endnu 1000 dl. og 500 dl. Ved hans 
død i 1560’erne beholdt enken Abele Skeel pantet mod endnu en forhø
jelse. Det blev indløst ved hendes død 1585. -  Skarpenbergs gods på Mors 
blev efter kgl. tilladelse indløst 1516 fra Eiler Stygges arvinger af Otte 
Krumpen, der beholdt det til sin død 1569. Derefter havde Iver Kaas god
set på afgift 1569-81. Albert Friis fik det derpå frit i 10 år som erstat
ning for Sebber kloster og fra 1593 på afgift. Pr edbjørn Gyldenstjerne 1594- 
95, på afgift. Eiler Bryske 1595-97, på afgift. Christen Munk 1597-1613, 
på afgift (død 1612). Herefter fik Otte Skeel godset lagt til Dueholm, og 
fra 1629 var det fast forlenet med Dueholm kloster. Regnskaberne omfat
ter fra 1613 begge forleninger.4

Erik Lykke 1585-87, på afgift.

Henning Reventlow 1587-1600, frit i 12 år for en forstrækning til kongen 
på 8000 dl; fra 1599 på afgift.

Enevold Kruse 1600-06, som frit len.
(til Hjermeslev) —

Laurids Kruse 1606-09, på afgift.
(til Svenstrup, død 1609)

Otte Skeel 1609-27, på afgift; fra 1613 tillige Skarpenbergs gods på Mors. 
(til Hammelmose) a Regnskab med bilag 1610-15 og 1625-27,

regnskab 1615/16 og 1623-25; spindepengere-
gister 1623-25. 

b Jordebog 1614 og 1616/17. 
d Lensbrev og kvittanser med fortegnelse (kvit-

tanseme omfatter også Skarpenbergs gods).

4 Klostrets middelalderlige brevbøger, nu i den Arnamagnæanske Samling, er udgivet 
af O. Nielsen. -  En registratur fra 1591, fortrinsvis over klosterarkivet, er trykt ÆA. 
III 171 ff.
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Mogens Kaas 1629-39, begge len på afgift.
(til Frøstrup, død 1639) a Regnskab 1629-39 (de fleste år med bilag), 

b Jordebog 1629/30 og sammen med kommissæ
rernes afslag, jordebog 1638/39. 

d Lensbrev, kvittanser og inventarium med for
tegnelse.

Jørgen Krag 1639-44 
(til Emdrupholm, 
død 1643)

a Regnskab med bilag 1639-43. 
b Jordebog 1639/40. 
d Lensbrev og kvittanser med fortegnelse.

Hans Juul 1644-57 
(til Skovgård) a Regnskab 1644-49 og 1650-57 (de fleste år 

med bilag; 1649/50 findes kun antegnelser).
b Jordebog 1645/46 og sammen med kommissæ

rernes afslag.
d Kvittanser med fortegnelse; lensbrev, fortegnel

se over mgl. kvitteringer; bilag og antegnelser.

Jørgen (Enevoldsen) 
Seefeld 1657- a Regnskab 1660/61.

b Jordebog 1657/58 og jordebog 1660/61 (2 
eksemplarer med kommissærernes forskellige 
afslagsberegninger).

LUNDEGARD

Med nogle sogne på Mors.
Et af de ældre, mindre kronlen, som i det 16. årh. fortrinsvis var bort

pantet, først til Niels Høg, dernæst til Thomas Iversen Juul, som dog kort 
efter døde, men enken og sønnen Hartvig Thomsen Juul beholdt pantet 
til 1558.

Mourids Podebusk 1558-60

Knud Gyldenstjerne 1560-61
(død 1561)

Jørgen Barnekow 1561-67 
(død 1567)
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Peder Munk 1567-74

Bjørn Kaas 1574-79

Hannibal Gylden stjerne 1579-92
Pantet blev derefter indløst og overladt frit til 

Thomas Fasti 1592-99

Mourids Stygge 1599-1605, som afgiftslen.
(til Holbækgård, død 1604)

Jakob Lykke 1605-16, på afgift, udvidet med Jegindø.
(til Tanderup) a Regnskab 1604/05 med ugekostbog; ekstrakt 

og forklaring 1605-07.

Hans Dyre 1616-26 
(til Boller) a Regnskab 1622/23 og 1624.

d Forleningsbrev, kvittanser og inventarier med 
fortegnelse.

Jens Juel 1626-27 
(til Lindbjerg) a Regnskab 1626/27.

b Jordebog over Lundegård med Jegindø birk. 
d Lensbrev, kvittanser og inventarium.

Mogens Høg 1627-40 
(til Kærgårdsholm) a Regnskab 1627/28 og 1629—40 (et enkelt åi 

med bilag).
b Jordebog 1629.
d Lensbrev, kvittanser og inventarier med for

tegnelse.

Niels Krag 1640-49 
(til Trudsholm) a Regnskab 1640-43 (med bilag 1640/41) og 

1645-49 (med bilag 1647-49); regnskab af 
det uvisse samt grev Valdemars gods 1643-47. 

b Jordebog 1642 over 6 gårde lagt fra Hald til 
Lundegård; jordebog 1645-46 over Lundegård 
med Jegindø birk; jordebog 1646 på grev Val
demars gods i Middelsom, Hindsted og Onsild 
h., som Niels Krag fik på afgift; udat. jordebog
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(1647?) for Lundegård og Jegindø med kom
missærernes afslag.

d Lensbrev, kvittanser, kongebreve og inventarier 
med fortegnelse.

Erik Grubbe 1649-51
a Regnskab med bilag 1649-51. 
d Lensbrev, kvittanser og inventarium (med for

tegnelse).

1651 fik Erik Grubbe i stedet en pension på 600 daler, da godset blev ud
lagt for kronens gæld til kgl. faktor i Hamburg Albrecht Balzer Berns.

SKARPENBERGS GODS på Mors

Ligesom Skarpenbergs gods i Salling og Fjends herred, der senest i 1590’eme 
blev lagt til Skivehus len, stammede godset på Mors fra krongodsreduktio- 
neme under dronning Margrete. -  Den senere rigsmarsk Otte Krumpen 
fik af kong Hans tilladelse til at indløse godset fra Ejler Stygges arvinger 
og beholdt lenet for sin livstid (død 1569).

Iver Kaas 1569-81, mod afgift.

Albert Friis 1581-94, fik lenet frit i 10 år mod at afgive Sebber kloster; 
fra 1593 mod afgift.

Predbjørn Gyldenstjerne 1594-95, mod afgift.

Eiler Bryske 1595-97, mod afgift.

Christen Munk 1597-1613, mod afgift.
(død 1612) a Regnskab 1608-11.

d Lensbrev og kvittanser (1597-1613) med for
tegnelse.

Otte Skeel 1613-27, mod afgift.
(til Hammelmose)

1629 blev lenet forenet med Dueholm len.
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ÅLBORGHUS LEN

Dette vigtige nørrejyske slotslen havde et meget stort, men noget varierende 
administrationsområde omfattende 8-12 herreder. Ved Christian 2.s tronbe
stigelse havde Mogens Gøye det på afgift, med herrederne Års, Fleskum, 
Gislum, Hindsted, Homum, Hvetbo og Kær. 1516 overgik det til regn
skabslen og blev udvidet med Helium h. Det lykkedes Christian 2. for en 
tid at gennemtrumfe sin personlige politik i dette len, men den alminde
lige misfornøjelse hermed har rimeligvis været en medvirkende årsag til 
de jyske råders oprør.5

Niels Clementsen 1516-18
(død 1518)

Eiler Bryske 1518-20, forøget med Slet h.

Hans Bartholomæussen 1520-22, forøget med Han h. samt Åstrup len 
(kaldet Tolder, dræbt med 2 herreder.
1522)

Ove Vincentsen Lunge 1522-26, uden Åstrup len og Han h. samt Gislum 
og Hindsted herreder.

Fra Eiler Bryskes, Hans Tolders og Ove Lunges tid er bevaret adskillige 
regnskabsfragmenter.

Axel Gøye 1526-33

Peder Lykke 1533-34, indsat af rigsrådet.

Erik Eriksen Banner 1535-36

Axel Juul 1536-50, får Gislum h. tilbage og 1545 også Han h. Får tillige 
stiftsgodset i lenet og kaldes derfor stiftslens
mand.

5 Jfr. Mikael Venge, Christian 2.s fald, Odense 1972, s. 30-33. -  Dagligliv i lenet er 
skildret af Susanne Krogh Bender, Livet på Aalborghus i det 16. og 17. årh., Fra 
Himmerland og Kjær herred, 1975. -  Af registraturerne over breve på Ålboighus 
1573 og 1578, trykt ÆA. III s. 3 ff, omfatter kun den sidste del lenets egne breve. -  
I LA. Viborg B.O.A. Ålborghus len 1-2 findes en dom 1585 18/8 om fiskeriet i 
Sebbersund og to kongebreve 1554 5/6 og 1595 okt.
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Oluf Munk 1550-52

Jakob Brockenhus 1552-55, har for en kort periode Hindsted h.

Otte Brahe 1552-67, har visse af årene Gislum og Han h. og visse år
Hindsted og Horns h. 

b Jordebog 1562.

Erik Podebusk 1567—74 
(død 1573) Ekstrakter i bindene 1570-72 og 1574.

Erik Rud 1547-77 
(død 1577) Ekstrakter i bindene 1574, 1575 og 1577.

Jens Kaas 1577-79 
(død 1578) Ekstrakter i bindene 1578-79.

Axel Viffert 1579-80 
(død 1580) Ekstrakt i årgang 1580.

Bjørn Andersen (Bjørn) 
(død 1583)

1580-84
Ekstrakter i bindene 1582 og 1585.

Ove Lunge 1584-97, med herrederne Ars, Fleskum, Gislum, Helium, Hind
sted, Horns, Hornum, Hvetbo, Kær og Slet. 
Ekstrakter i bindene 1585-86 og 1587/88- 
1597/98.

a Regnskab 1591/92 og ekstrakt 1593/94. 
b Jordebog for det gejstlige gods 1591.

Manderup Parsberg 1597-1622, får 1602 tillagt Han h. og afgiver 1603 
Gislum h., har tillige Sejlstrup len 1604-05 og 
fra 1614 Åstrup len.
Ekstrakt i bindet 1598/99. 

a Fra 1602-04 er kun bevaret antegnelser; ind
tægtsregnskab 1604/05; regnskab med bilag 
1606-09 og 1610-22; tingsvidner om øde gods 
1606-09; oldengældsregister 1606/07 og 1616;
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tiendesedler 1608; regnskab over byggerier på 
kirker 1618 og 1620/21; fortegn, på udtagne 
bådsmænd i Alborg og Åstrup len 1619/20; 
tingsvidner om pile og humlekuler 1620/21; 
byggearbejder på Alborg slot 1616-22.

b Stiftsjordebog 1597/98, 1600/01 og 1610-14; 
tillige for Åstrup og Han h. 1606/07, 1608/09,
1615-17, 1618-20 og 1621/22; udat. jordebog 
c. 1600 findes i Da.Kancellis akter om indret
telse af en stående landmilits 1614-15; jordebog 
1600/01 og 1604/05 med forandring i jorde
bog 1605/06, jordebog 1606-09, 1611-17 og 
1618-22 (1621/22 med bilag).

c Skattemandtal 1610-14, 1617-19 og 1620- 
22.

d Lensbreve, kvittanser og inventarier over Ål- 
borghus og Åstrup (med fortegnelse).

Tønne Friis 1622-27, med Åstrup len og fra 1624(?) Hundslund kloster.
a Regnskab med bilag 1622-27; spindepengere-

gistre 1624-27; summen af jordebogsindtægter 
med afkortningsregister 1625-27; oldengældsre
gister 1625/26; skovtaksationer i Ålborghus og 
Åstrup len 1625/26.

b Jordebog (med bilag) 1622-27; stiftsjordebog 
1622-24; jordebog c. 1623 over Hundslund klo
sters gods, som Peder Munk havde haft i forle- 
ning, og som ved hans død blev lagt til Ål
borghus og Åstrup (øvrige jordebøger og regn
skaber findes i særskilt pakke).

c Skattemandtal 1622-27. 
d Kvittanser og inventarium (med fortegnelse).

Otte Marsvin 1627(-29)
a Regnskab med bilag 1627; fortegnelse over jor- 

debogsindkomster og regnskab for uvisse indtæg
ter samt for det af adelen bevilgede korn 1627.

c Skattemandtal 1627/28.
d Lensbrev, kvittanser og inventarium (med for

tegnelse).
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Jens Juel 1629-31 (Åstrup kun til 1630)
a Regnskab med bilag 1629-31; opgørelse af ud

gift på afkortning i jordebog 1629/30; mandtal 
på den afkortning kommissærerne har indført 
i jordebogen og tingsvidner herom 1629/30; ol
dengældsregister 1630/31.

b Jordebog 1629-31; stiftsjordebog med bilag 
1629-31.

c Skattemandtal 1629-31.
d Kvittanser og inventarium med fortegnelse.

Otte Skeel 1631-35 
(død 1634) a Regnskab med bilag 1631-35; afkortningsliste 

til jordebog 1631/32.
b Jordebog med gammel og ny afkortning 1631/ 

32, jordebog med bilag 1632-35; stiftsjordebog 
(med afkortninger) 1631-35.

c Skattemandtal 1631-35.
d Lensbrev, kvittanser og inventarier med for

tegnelse.

Gunde Lange 1635—48 
(til Brejninge) a Regnskab med bilag 1635-48; oldengældsregi

stre (med bilag) 1635/36, 1641/42 og 1644; 
spindepengeregister 1635/36; regnskab for of
ficersgårde 1636-43 og 1645-48, regnskab for 
Hals birk (med bilag) 1637-43; fortegnelse på 
landgildekorn ydet på Ålborghus før 18. no
vember 1643; syn på skovene i Ålborghus len 
1645/46; fortegnelse på rente- og børnepenge, 
som er angivet i Ålborg by og len 1647/48 (med 
bilag).

b Jordebøger og stiftsjordebøger (de fleste med 
bilag) 1635-43 og 1645/46.

c Skattemandtal 1635-44 og 1646-48. 
d Lensbrev for Hans Lindenov for Hals birk, som

han havde i forlening fra Ålborghus, og hans 
kvittanser derpå 1637-43. Gunde Langes 
kvittanser m. v. synes tabt.
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Erik Juel 1648-58
(til Hundsbæk, død a Regnskab med bilag 1648-58; oldengældsregi- 
1657) stre med bilag 1648, 1650, 1653 og 1656/57;

regnskab for officersgårde 1648-52, regnskab 
for 17 gårde udlagt til underofficerer 1653-57; 
bygningsregnskab for Ålborghus 1648/49 
(med bilag) og bisperesidensen 1651/52 (med 
bilag); udgift ved opsættelse af 2 søtåme ved 
Hals og til udlæggelsen af 2 søtønder ved Læsø 
1650/51 (med bilag); Hals skanses fortifika
tionsregnskab 1653/54; regnskab for Corfitz Ul- 
feldts gods i Vendsyssel med bilag 1653-58; 
magasinregnskab for korn og andre varer med 
bilag 1654-57; fortegnelse over modtaget smør
på Ålborghus 1657.

b Jordebog med bilag 1648-57 (1652-55 inde
holder den tillige stiftsjordebogen); stiftsjorde- 
bog 1648-57.

c Skattemandtal 1648-58. 
d Kvittanser med fortegnelse (og antegnelser).

Kaj Lykke 1658-61
a Regnskab med bilag 1658-61; regnskab for Ni

be saltebod med bilag 1658 og 1660; regnskab 
på stedsmål og sagefald 1660/61; magasin
regnskab 1659-60.

b Jordebog 1660/61 findes i Rentekammeret, 
c Skattemandtal 1658-61.

PANDUMGÅRD LEN

Vitskøl kloster ejede i middelalderen dette gods i Homum hrd., men om
kring 1500 kom det i Viborg-bispens besiddelse. Den sidste biskoppelige 
lensmand, Christian Glob, fortsatte som lensmand under kronen indtil sin 
død 1542. Han efterfulgtes af Karl Skotte (1542-46) og derefter af Jørgen 
Prip, der fik det frit for sin hustru Agnete Skencks levetid, hun overtog 
lenet 1582 (til 1591). I Jørgen Prips tid kom Snorupgård under Pandum- 
gård len,0 begge gårde var det meste af tiden frit forlenet. Udover de ne
dennævnte regnskaber og jordebøger er der bevaret en udateret jordebog.

6 Ifølge Trap5 måtte Jørgen Prip atter afstå Snorupgård, der 1591-97 var pantsat til 
Christoffer Mikkelsen (Tornekrans), derefter igen forenet med Pandumgård.
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Tyge Kruse 1591-1610
(til Vingegård)

IverJuul 1610-17
(til Villestrup)

Gunde Lange 1617-23
(til Brejninge)

Gregers Krabbe 1623—40
(til Torstedlund) a Regnskab for stedsmål og sagefald 1624-36,

regnskab for uvisse indtægter 1638-40.
d Lensbrev og kvittanser med fortegnelse.

Erik Juel 1640-46
(til Hundsbæk) a Regnskab 1641/42, 1643/44 og 1645/46 (en

kelte bilag de sidste to år).
d Lensbrev og kvittanser med fortegnelse.

Henrik Below 1646-50
(til Spøttrup)

Christoffer Hvas 1650-52
(til Hennegård) a Jordebog 1651/52.

d Lensbrev, regnskab, kvittanser og inventarium,
med fortegnelse.

1652 pantsættes lenet til Samuel von Surck, kongen af Polens faktor. Fra 
hans tid stammer en jordebog 1657/58.

Gislum herred se: Mariager klosters len s. 304.

SKIVEHUS LEN

Omfattede Sallings 4 herreder: Nørre, Harre, Hindborg og Rødding. Lenet 
var pantsat det meste af det 16. årh., indtil det 1584 kom på afgift; denne 
forleningsform fortsatte, normalt med den gejstlige jurisdiktion på regnskab. 
En udateret jordebog findes, formodentlig efter 1561.
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Henrik Below 1584-92, på afgift, gejstlig jurisdiktion på regnskab. Fra 
1590 frit, dog afgift af uvisse gejstlige indtæg
ter.

Erik Lykke 1592-95, på afgift, gejstlig jurisdiktion på regnskab.

Jørgen Friis 1595-96

Jakob Høg 1596-1602, på afgift, gejstlig jurisdiktion på regnskab. Skarpen- 
(til Trudsholm) bergs gods i Fjends h. og Salling lægges til fra

1600.
a Regnskab med kort forklaring 1598/99.

Henning Reventlow 1602-06
a Regnskab med ekstrakt og bilag 1603/04. 
b Jordebog 1603.

Claus Daa 1606-13
a 1606/07 kun antegnelser; regnskab med eks

trakt 1607-13 (bilag 1608-13).
b Jordebog 1607-09 (1608/09 tillige over Skar- 

penbergs gods og kirkegodset under Skivehus).
c Skattemandtal 1610-13.
d Lensbrev, kvittanser og inventarielister med 

fortegnelse.

Christian Thott 1613-18
a Regnskab 1613-15 (med bilag 1613/14) og

1616-18; ekstrakt 1614—16; fortegnelse over 
jordegne bønders landgilde 1614/15.

b Jordebog 1614-16 og 1617/18. 
c Skattemandtal 1613-15.

Knud Gyldenstjerne 1618-19
a Regnskab 1618/19.
b Jordebog 1618; kirketjenere 1618, som Hen

rik Below tidligere havde på livstid.
c Skattemandtal 1618/19.

Tyge Brahe 1619-32 a Regnskab 1619-28 og 1629-32 (visse år med 
(til Mattrup) bilag); spindepengeregnskab 1626/27 og 1631/

32; kirkeregnskab 1626-29; afkortningsregister
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1629/30; fortegnelse på føde- og sædekorn til 
bønderne 1630/31.

b Jordebog 1622-24, 1626/27 og 1629-31. 
c Skattemandtal 1620-28 og 1629-32. 
d Lensbrev, kvittanser og inventarielister med

fortegnelse.

Mogens Sehested 1632-46
a Regnskab med bilag 1632-44 og 1645/46; 

spindepengeregister 1636/37; afkortningsregi
ster og afslag efter jordebogen 1645/46.

b Jordebog 1636/37 og 1645/46. 
c Skattemandtal 1632-44.
d Lensbrev, kvittanser og inventarielister med 

fortegnelse.

Ebbe Ulfeldt 1646-55
(til Urup) a Regnskab med bilag 1646-55; afregning på

afgiften af lenet (med bilag) 1647/48 og 1650- 
52 (i 1652/53).

c Skattemandtal 1646-55.

Erik Krag 1655-56
a Regnskab med bilag 1655/56. 
c Skattemandtal 1655/56.
d Lensbrev, kvittanser og inventarielister med 

fortegnelse.

Mogens Arenfeldt 16567
a Regnskab med bilag 1656-58; regnskab 1660/ 

61; jordebog iflg. kommissærers taksationsfor
retning, taksationsvidner 1660/61.

b (Jordebog i Rentekammeret), 
c Skattemandtal 1656/57. 
d Lensbrev og kvittans.

HALD LEN

Med Mors Nørre og Søndre, Fjends og Nørlyng herreder, senere tillige 
Rinds og Middelsom herreder.

7 I Top. Saml., papir, Hindborg h., findes en udskrift af den jyske landstingsprotokol 
af skøde på Skivehus 1661 20/8 til gengæld for afstået skånsk gods.
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Før reformationen var de to herreder på Mors og Fjends h. givet som 
pantelen til Viborgbispen, først Erik Kaas (død 1520), derpå Jørgen Friis 
1520-36. Dog blev Mors en kort tid frataget ham på grund af mangler 
i regnskabsaflæggelsen.

Nørlyng h. var i begyndelsen af Christian 2.s tid givet som frit len til 
Joachim Lykke. Han efterfulgtes 1516 af Jakob Andersen Bjørn, Eiler 
Bryske 1520-23 og Mogens Lauritsen Løvenbalk 1523-36 (død ca. 1536). 
Blev derpå lagt til Hald, idet den gamle bispeborg ved kronens overtagelse 
blev administrationscentrum for de ovennævnte 4 herreder samt stiftsgod
set. Det nye hovedlen blev straks fra starten et regnskabslen. Der findes 
forskellige skatteregnskaber fra 1520’eme.

Henrik Rantzau 1536-41

Christoffer Stygge (Rosenkrantz) 1541-44, som fra 1542 tillige fik Rinds h.
og en kort overgang tillige Han h.

Otte Krumpen 1544-698
(død 1569) Ekstrakt i bindet fra 1570.

Corfitz Vif fert 1569-73
Ekstrakt i årgang 1573-74.

Hiels Jonsen Viffert 1573-83, på afgift; fra 1575 tillige Middelsom h.
Bevarede ekstrakter i årgang 1574-79 og 1581 
-82  samt 1585.

Niels Skram 1583-85
Ekstrakt i årgang 1585.

Jørgen Skram 1585-92
(død 1592) Ekstrakter i årgang 1586-1588/89 og 1590/91

-1592/93.

Henrik Below 1592—96
b Jordebog over kirkegodset 1594.

Jørgen Friis 1596-1601
a 1596-97 kun antegnelser; indtægtsregnskab 

1598/99; fortegnelse på det som Jørgen Friis

8 1552 10/9 om fælled og fædrift i Fjends h., findes Top. Saml., papir, Fjends h.
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blev skyldig på Ørslevklosters og Sebberklosters 
gods 1600/01.

b Jordebog 1599/1600 og tiendejordebog ca. 
1600.

d Kvitt anser (med fortegnelse).

Christen Hoick 1601-11
a Regnskab med ekstrakt og forklaring 1603/04, 

1606/07, 1608/09 og 1610/11 (sidstnævnte 
år med bilag).

b Jordebog 1603/04, 1606/07, 1608/09 og 
1610/11.

c Skattemandtal 1610/11.
d Forleningsbreve og kvittanser (med fortegnel

se).

Kjeld Krabbe 1611-12
(død 1612)

Knud (Axelsen) Gyldenstjerne 1612-27 og 1629-37
(død 1636) a Regnskab med ekstrakt og forklaring samt bi

lag 1611-27 (da kejserens krigsfolk indtog slot
tet) og 1629-37; register på sundkorn af Sal- 
lingsund og Vilsund færger 1614-18, 1619-23,
1624-27, 1629-37 og brokorn af Simested, Lø
vel m. fl. broer 1614—18, 1620-27 og 1629-36; 
regnskab på gods, som Eske Brock og Christen 
Munk har haft i forlening 1615/16; spinde- 
pengeregister 1623/24, 1629/30 og 1631-37; 
jordebog med kommissærernes afkortninger 
1629/30; fortegnelse på bønder, som har fået 
nedslag i landgilden 1630/31; de lastpengc, 
som lensmanden på Hald har oppebåret af tol
dere i adskillige købstæder til de nye båds
mandsbygninger ved St. Anne 1631/32; regi
ster på kvægtiende af Fjends og Middelsom h. 
1635-37; fortegnelse på officersgårde 1636/ 
37; udspisningsregister 1636/37.

b Jordebog 1611-14, 1615-18, 1620-22, 1624/ 
25 og 1629-37.
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c Skattemandtal 1611-15, 1617-19, 1620-27, 
1629-37.

d Kjeld Krabbes forleningsbrev og kvittanser; 
Knud Gyldenstjernes lensbreve, kvittanser og 
inventarielister (med fortegnelse).

Jørgen (Enevoldsen) Seefeld 1637-48
(til Visborg) a Regnskab med bilag 1637-48 (med ekstrakt og

forklaring 1637-40); regnskab på brokorn og 
sundkorn 1637/38 og 1639/40; spindepenge- 
register 1637/38 og 1639/40; landgildeafkort
ningsregister 1645-48; kvægtienderegister 1643 
/44  og 1645/46.

b Ny jordebog efter kommissærernes anordning 
1637; jordebog på indløst og tilmageskiftet gods 
1640, jordebog over tilskiftet og bortskiftet 
gods 1641/42; jordebog 1645/46.

c Skattemandtal 1637-44 og 1646-48. 
d Forleningsbrev og kvittanser samt inventarieli

ster (med fortegnelse).

Frantz Pogwisch 1648-55
(til Ravnholt, død 1653) a Regnskab med bilag 1648-55; afkortningsregi

ster 1648-50 og 1651/52; tingsvidner om øde 
gods 1651/52.

b Jordebog over til- og bortskiftet gods 1648/49 
og udat.

c Skattemandtal 1648-55.
d Forleningsbreve og kvittanser (med fortegnelse).

Mogens A renfeldt 1655-5 6
(til Rugård) a Regnskab med bilag 1655/56.

c Skattemandtal 1655/56.

Ulrik Christian Gyldenløve 1656-58, som frit len.
a Regnskab med bilag 1656-58. 
c Skattemandtal 1656/57.

Ove Gjedde 1658-62, som admiralløn.
(død 1660) a Regnskab med bilag 1658-61; mandtal på

sundkorn 1660/61.
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Lysgård og Hids herreder se: Silkeborg len s. 318.

MARIAGER KLOSTERS LEN

Klostret var i 1540’erne forlenet til Jørgen Rud. 1548 blev det overladt 
Jørgen Lykke (til Overgård) frit på livstid, 1567 omdannet til pantelen og 
forøget med Gislum h., uafløst for hans og hans hustru Beate Brahes livstid, 
1581 atter frit mod eftergivelse af den halve pantesum, død 1583.

Jakob Seefeld 1584-1600, mod afgift; tiender og gejstlig jurisdiktion på 
(til Visborggård, død regnskab.
1599, enken Sofie Ekstrakt i årgang 1590/91 og 1593/94.
Bille) a Ekstrakt og forklaring 1585/86.

b Jordebog 1584. 
d Lensbrev i hans privatarkiv.9

Henning Reventlow 1600-02

Fra 1603 hører Gislum h. til lenet.

Oluf Rosensparre 1602-10, på afgift, 1603 udvidet med Gislum h., den 
(til Skarhult) visse indtægt heraf frit fra 1604.

a Ekstrakt og bilag 1609/10. 
b Jordebog over Gislum h. 1603, jordebog 1604/

05.

Eske Bille 1610-19, på afgift.
(til Vallen, død 1619) a Ekstrakter 1610-14 og 1615-19; regnskab 

1610-19 (visse år med bilag); register på kalk 
leveret til kongens bygninger 1612/13, 1615— 
19; tingsvidner om øde gods 1614.

b Jordebog 1612.
c Skattemandtal 1610-14 og 1617/18.

9 RA. Pr. ark. nr. 1865. -  Lensarkivet blev registreret i forbindelse med Jakob Seefelds 
overtagelse af lenet. 1584-registraturen findes nu sammen med de øvrige ældste arkiv- 
registraturer i Arkivvæsenets arkiv, den er trykt i ÆA. V s. 643-761. -  Enkelte do
kumenter i Visborggård godsarkiv i LA. for Nørrejylland synes snarere at stamme 
fra Mariager klosters lensarkiv, men er forblevet hos Jakob Seefeld.
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Mogens Kaas 1619-27 og 1629-31, på afgift.10
(til Støvringgård) a Ekstrakt og forklaring 1619-21, regnskab 1619

-27 og 1629-31 (fra 1624 med bilag); kalk 
til kongens bygninger 1619/20 og 1622/23; 
spindepengeregister 1622/23; opgørelse over 
forarmede bønder 1630/31.

b Jordebog 1619/20 og 1628-30. 
c Skattemandtal 1622/23, 1624-28 og 1639-31. 
d Lensbrev, kvittanser, inventarielister med for

tegnelse samt kvittanser 1613-19 for Ørum len.

Tage Andersen Thott 1631-32, på afgift.
a Regnskab med bilag og tingsvidner om øde

gods 1631/32; spindepengeregister 1631/32. 
b Jordebog 1631/32. 
c Skattemandtal 1631/32.
d Følgebrev, kvittanser, inventarier med forteg

nelse.

Gabriel Kruse 1632-34, på afgift som før.
a Regnskab med bilag 1632-34. 
b Jordebog 1633/34. 
c Skattemandtal 1632-34.
d Lensbreve, kvittanser, inventarier med forteg

nelse.

Iver Nielsen Krabbe 1634-41, på afgift.
(til Torstedlund, a Regnskab med bilag 1634-41; tingsvidner på
død 1641) øde gods 1635/36; oldensvinsregister 1635/36.

b Jordebog 1638. 
c Skattemandtal 1634-41.
d Lensbreve, kvittanser, inventarier med forteg

nelse.

Mogens Arenfeldt 1641-53, på afgift, gejstlig jurisdiktion på regnskab.
(til Rugård) a Regnskab med bilag 1641-43 og 1647-53,

regnskab 1645-47; kirkebogsudskrifter og tings-

10 1624 4/8, 1623 11/1 etc. Onsild herredstingsvidner om syn på Fladbjerg skov m. v. 
stammer nok fra lensarkivet, men er ikke egentlige bilag, da de er unummererede. 
De findes i Top. Saml., papir, Onsild h.
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vidner om kirkernes tilstand ved Mogens Aren- 
feldts overtagelse af lenet 1641/42; smørland
gilde med restanceregister 1643/44; kommis
særernes jordebogsafslag 1645-47.

b Jordebog 1645/46 og 1650/51; jordebog 1651 
/52  i Rtk.

c Skattemandtal 1641-44 og 1646-53. 
d Lensbrev, kvittanser med fortegnelse.

Christen Friis 1653-58
(til Lyngbygård, død a Regnskabsbilag 1654/55.
1657, enken Øllegaard
Gyldenstjerne)

Ove Juul 1658-64
(til Villestrup) a Regnskab 1660/61 med bilag; kommissærer

nes afslag på jordebogen 1660/61.
b Jordebog 1660/61. 
c Kopskat 1660/61.

DRONNINGBORG LEN

Randersgård var fra starten et regnskabslen, som 1547-48 var bortforlenet 
til Frantz Bille sammen med Støvring og Onsild herreder samt Tanum birk. 
1548-59 havde Hans Stygge lenet sammen med Tordrup samt Galten og 
Houlbjerg herreder, 1552 fik han yderligere Gerlev og Nørhald herreder. 
1559-72 var lenet tillagt dronning Dorothea som livgeding -  deraf navne
forandringen. Som lendes lensmænd virkede først Jørgen Rosenkrantz 1559— 
63, senere Erik Lange 1563-69 og Claus Huitjeldt 1569-72. I 1572-bin- 
det findes en ekstrakt af regnskabet 1571/72.

Jørgen Skram 1572-85, fik fra 1573 Tordrup ladegård og fra 1575 Sønder- 
lyng h., samt fra 1580 Rougsø h. -  fortrins
vis som afgiftslen.
I de indbundne lensregnskabsekstrakter findes 
Dronningborg i årgangene 1574-85.

b Jordebog 1579/80 med dele af et indtægts
regnskab.
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Niels Skram 1585-97, får 1588 Rougsø h. frit (til 1593) og fritages for 
afgift af Tordrup ladegård, fratages 1592 Søn- 
derlyng h.
Ekstrakter i følgende årgange: 1586-1588/89 
og 1591-1597/98.

b Fortegnelse på det gejstlige gods i Dronning
borg len 1597.

Fra 1596 hører herrederne Galten, Gerlev, Houlbjerg, Nørhald, Onsild, 
Rougsø, Støvring og Sønderlyng normalt til Dronningborg len.

Eske Brock 1597-1626
(til Es trup og Vem- Ekstrakter i årgang 1598/99.
metofte, død 1625) a Ekstrakt og forklaring 1604/05 og 1606/07;

1607-09 kun regnskabsbilag (herunder tings
vidner om øde gods); regnskab 1610-26 (med 
bilag visse år); fortegnelse over håndværkere 
1611/12 og 1618-22; oldengældsregister 1616 
/17 og 1619/20; brobyg og brohavre af Kon
gens Bro 1617 og 1620/21; spindepengeregister 
1623/24.

b Jordebog 1605, 1610, 1612-17, 1623/24. 
c Skattemandtal 1608/09, 1610-15, 1617-19,

1620-26.

Oluf Parsberg 1626-27
(til Jemit) a Regnskab med bilag 1626/27; fortegnelse på
og Frantz Rantzau 1627 arbejdere til opmåling af korn m. v. 1626-27; 
(til Rantzausholm) restanceregister 1626.

c Skattemandtal 1626-28.
d Lensbrev, kvittanser og inventarier (med for

tegnelse), samt lensbrev og kvittanser for Frantz 
Rantzau.

Otte Marsvin 1629-4611
(til Dybæk, død 1647) a Regnskab med bilag 1629-46; oldengældsregi

ster 1629-31, 1635/36, 1637/38 og 1641/42; 
mandtal på dem, der er fri for spindepenge 
1629/30; afkortning i jordebog foretaget af 
kommissærerne og afslag i bøndernes landgilde

11 En pakke synsforretninger 1632 over olden i kronens skove (spec. Essenbæk og Kri- 
strup sogne) findes i LA. Viborg B.4.C. Dronningborg len.
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1629-32 og 1645/46; udspisningsmandtal 
1631/32, 1634-37 og 1641-43; spindepenge 
1632/33, 1634/35 og 1637/38; tingsvidner 
om humlekuler og pilestager 1632-34 og 1637/ 
38; kvægtienderegister 1634/35, 1637/38 og 
1641/42.

b Jordebog 1631/32, 1634/35, 1637-42. 
c Skattemandtal 1629-41.
d Kvittanser, inventarier, antegnelser (med for

tegnelse).

Knud (Jakobsen) Ulfeldt 1646-47
(død 1646) a Regnskab med bilag 1646-49; stiftsbog over
og Frantz Lykke kirkernes regnskab med inventarium 1646/47;
1647-48 bygningsregnskab 1647/48; stedsmål- og sage-

f aidsregister 1647/48. 
b Jordebog over lenets selvejere 1646. 
c Skattemandtal 1646-48.
d For begge lensmænd findes lensbrev, kvittan

ser og inventarielister med fortegnelse.

Henrik Thott 1648-60
(til Bol tinggård) a Regnskab med bilag 1648-57 (af 1657-58

regnskabet findes for månederne maj-sept. 1657 
indtil svenskernes ankomst) og regnskab for 
det uvisse 1657-60; udspisningsregistre 1648/49 
og 1650/52; regnskab for gods udlagt for kro
nens gæld 1648-50 (med bilag); oldengælds
register 1650/51; fortegnelse over vindfælder 
1650-52; stedsmål- og sagefaidsregister 1650- 
53; fortegnelse på tiendelam 1651/52; tingsvid
ner om øde og forarmet gods 1652/53.

b Jordebog 1648/49; 1650/51 jordebog findes i 
Rentekammeret.

c Skattemandtal 1648-57 og 1658/59.

Henrik Rantzau 1660-
a Regnskab og særligt bygningsregnskab (med bi

lag) 1660/61; udtog af jordebog efter kommis
særernes forretning.

c Skattemandtal 1660/61.
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KALØ LEN

Med herrederne: Mols, Nørre og Sønder Djurs, Sønderhald og Øster Lis
bjerg.

Kalø var fra gammel tid en af kronens faste borge i Jylland og var 
i kong Hans’ tid forlenet til Niels Clementsen på regnskab. Derpå havde 
Erik Eriksen Banner lenet i 40 år (død 1554), først på regnskab, men 
fra 1540 som pant for Erik Banners deltagelse i kautionsforpligtelsen for 
kongens gæld til en række holstenske adelsmænd.

Frantz Banner 1554-57, på regnskab.

Derpå forenet med Århusgård 1557-63.

Jørgen Rosenkrantz 1563-96, på regnskab, men ændret til afgift 1584.
(til Rosenholm,
død 1596) Ekstrakter bevaret i årgangene 1571-79 og

1581-84.
a Nogle regnskabsbilag er bevaret 1569-71 og 

1576-78.
b Jordebog 1573 og jordebog over kirkegods 

1595.
d Lensbreve, register over kvittanser, kvittanser 

på regnskab; en del kvitteringer for pengeskat
ter og madskatter; inventarium 1596.

Henrik Lykke 1596-97, på regnskab.
b Jordebog 1596/97. 
d Kvittering 1597.

Henrik Below 1597-1607, forøget med Hassens birk, som havde været
(til Spøttrup, død selvstændigt bortforlenet 1578-97.
1606) Ekstrakt i årgang 1598/99.

a Ekstrakt 1598/99; indtægtsregnskab 1602/03
og regnskab 1605-07 (med bilag); oldenregi
ster 1604/05.

c Skattemandtal 1606/07.
d Lensbreve, kvittanser og inventarieliste, med 

fortegnelse.

Jørgen Skeel 1607-27
(til Fussingø og Sostrup) a Regnskab med ekstrakt, forklaring og bilag



310 Thelma Jexlev

1608/09 og 1610-27 (ingen bilag 1624/25 og
1626/27); skovfogedemes regnskab 1615; for
tegnelse over kirkernes beholdning og gæld 
1615-17; kvægtienderegister 1616, 1622-23 og 
1625; restanceliste 1618-26 og 1627, spinde- 
pengeregister 1626/27.

b Jordebog 1610-22, 1623-25 og 1626/27. 
c Skattemandtal 1610-15, 1617/18 og 1620-

27.
d Lensbrev, kvittanser og inventarieliste med for

tegnelse.

Christen Thomesen Sehested 1629-40
a Regnskab med ekstrakt, forklaring og bilag

1629-36, med bilag 1637-40; restancelister
1629/30; fortegn, over kommissærernes afslag 
og jordebog med kommissærernes vedtegningcr 
om afslag 1629-31; spindepengeregister 1631/ 
32; kvægtienderegister 1635-38 og 1639/40.

b Jordebog 1629/30 og 1631-38. 
c Skattemandtal 1629-40.
d Lensbrev, kvittanser og inventarieliste med for

tegnelse.

Just Høg VMQ-A1
(til Gjorslev, kansler, a Regnskab med bilag 1640-47 (nogle år til
død 1646) lige ekstrakter); spindepengeregister 1640/41;

kvægtienderegister 1641-43 og 1645/46; ol
dengældsregister 1643/44; register på jordebogs 
indkomst og unionsskat før Wrangels ankomst 
(med bilag) 1643/44; restancelister 1643/44 
og kommissærernes afkortningsregister 1645/46. 

b Jordebog 1640/41 og 1642/43; designation
over selvejerbønder 1646. 

c Skattemandtal 1640-44 og 1646/47. 
d Lensbrev, kvittanser og inventarieliste med for

tegnelse.

Claus Ahlefeldt 1647-48, på afgift, den gejstlige jurisdiktion på regnskab.
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Gunde Rosenkrantz 1648—60
a Regnskab med bilag 1648-57; 1657/58 kun

regnskab over smørlandgilden til fjendernes an
komst; særlige stedsmål-, sagefald- og husbond- 
holdregistre 1648-51 (med restancelister); 
kvægtienderegister 1649 og 1650.

c Skattemandtal 1648-58 og 1659/60 regnskab 
for magasinkom, som er modtaget før polak
kernes indkvartering.

Erik Rosenkrantz 1660-
(til Rosen holm) a Regnskab 1660/61; ekstrakt af lensjordebogen

med kommissærernes påbud.

ARHUSGÅRD LEN

Lenet blev oprettet 1536 som et regnskabslen ved kronens overtagelse af 
bispegården og -godset. I begyndelsen omfattede det foruden stiftsgodset 
7 herreder: Hasle, Vester Lisbjerg, Støvring, Onsild, Nørhald, Hads og 
Ning.121 1540’erne kom hertil det tidligere bispelen Havreballegård. Støvring 
og Onsild h. blev fra 1548 lagt under Dronningborg len, der 1552 blev 
udvidet med Nørhald h., mens Hads h. fra 1548 var grundlaget for Åkær 
len.

Peder Ebbesen Galt 1536-48

Peder (Eskesen) Bille 1548-54

Jens Juel 1554-64, fra 1557 tillige Kalø len.

Folmer Rosenkrantz 1564-72
Ekstrakter i bindene 1570 og 1572.

Bjørn Andersen (Bjørn) 1572—80
Ekstrakter i bindene 1574, 1575 og 1577-79.

Erik Lykke 1580-82
b Udat. jordebog (ca. 1580).

12 Ning herredstingsvidne 1635 7/7, givet lensmanden på Århusgård om Ravnholt i 
Tiset s., findes i Top. Saml., papir, Ning h. -  En jordebog fra 1544, Århusgård og 
Åkær lens jordebog, er udgivet af Poul Rasmussen 1960 for Landbohistorisk Selskab.
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Jakob Seefeld 1582-84
Ekstrakt i bindet 1583.

Manderup Parsberg 1584-89
Ekstrakter i bindene 1585, 1586, 1587/88 og 
1588/89.

a 1584 7 /6  kongebrev om byggeri på Havrebal- 
legård.

Knud Brahe 1589-1602
(til Engelsholm) Ekstrakter i bindene 1590/91, 1592/93, 1593

/94, 1594/95, 1595/96, 1597/98 og 1598/ 
99.

a Regnskab 1599/1600 (med antegnelser), 
b Jordebog 1599/1600.

Carl Bryske 1602-14
(død 1613) a Regnskab 1603/04, 1605/06, 1610-14 (vis

se år med bilag); oldengældsregister 1611/12 
og 1613/14.

b Jordebog 1603/04, 1605/06, 1607/08 og 1610 
-14  (1611/12 med forandring i jordebogens 
visse rente).

Jørgen Kaas 1614-20
(død 1619) a Regnskab med bilag 1614-18; fortegnelse over

udskrevne jordegne bønders skyld og landgilde 
1617/18; 1618/19 findes kun antegnelser (for 
hele embedsperioden); regnskab 1619/20.

b Jordebog 1614-17 (med forandring i jordebo- 
gen 1615/16) og 1619/20.

c Kun mandtal for bygningsskatten til den ny 
by på Amager 1618.

d Lensbreve, kvittanser og inventarium med for
tegnelse.

Laurits Lindenov 1620-36
(død 1635) a Regnskabsbilag 1622/23, regnskab med bilag

1626-28 og 1629-36; fortegnelse på varer an
vendt til Århusgårds bygning 1629/30.

b Jordebog 1626/27 og 1629-36.
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c Skattemandtal 1620-28 og 1629-36. 
d Lensbreve, kvittanser og inventarier med for

tegnelse.

Erik Grubbe 1636-49, fra 1646 på afgift.
(til Tjele) a Regnskab med bilag 1636-39, 1641-44 og

1645/46, regnskabsbilag 1639-41; restancere
gister 1643/44; forklaring på Århusgårds lens 
afgift 1646—48; regnskab med bilag 1648/49; 
regnskab for Ristrup gods 1646-49 og restance- 
register på Ristrup og Lyngballegårds bønder 
1646-49.

b Jordebog 1636/37, 1641/42, 1645/46 og 1648 
/49; jordebog over jordegne bønder 1645/46.

c Skattemandtal 1636-44 og 1646-49. 
d Lensbreve, kvittanser, inventarier med forteg

nelse.

Niels Krag 1649-51
(til Trudsholm, død a Regnskab med bilag 1649-51; officersgårde- 
1650) nes landgilde 1649-51; regnskabsbilag for Ri

strup gods 1649/50 og regnskab 1650/51 (med 
bilag); restanceregister på Ristrupgårds bønder
1649/50.

b Jordebog 1649/50. 
c Skattemandtal 1649-51.
d Lensbreve, kvittanser og inventarier med for

tegnelse.

Erik Rosenkrantz 1651-60
a Regnskab med bilag 1651-60; beregning over

afgiften af genanten 1650-52 og beviser på 
Vs deraf samt tolden af nogle toldsteder; liste 
over officersgårde 1652/53; ekstrakt af Havre- 
ballegårds jordebog på landgildesmør 1657.

b Jordebog 1651-57. 
c Skattemandtal 1651-58.

Henrik Thott 1660-62
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RISTRUPGÅRD LEN

I Sabro herred. Godset blev til mageskiftet kronen fra prins Valdemar Chri
stian 1646 (sammen med Lyngballegård til gengæld for Saltø).

Dorthe Friis 1646-(49), mod afgift.
a Regnskab med bilag 1646-50; (antegnelser, se

Skanderborg og Akær 1649/50).

1649 lægges Ristrupgård len under Århusgård, men bortmageskiftes det føl
gende år til Caspar Gersdorf.

SKANDERBORG (og AKÆR) LEN13

Med herrederne Framlev, Gjern, Hjelmslev og Tyrsting samt i visse perio
der Sabro, Vrads, Støvring, Hald, Onsild og Nim.

Skanderborghus var fra Valdemarstiden en af kronens faste borge i Jyl
land og havde som gammelt kronlen et tilliggende på adskillige herreder. Un
der Frederik 2. og Christian 4. blev Skanderborg ligesom Koldinghus et af 
hoffets foretrukne opholdssteder. Der udførtes omfattende byggearbejder på 
slottet, og i forbindelse hermed blev byen gjort til købstad 1583.

I kong Hans’ tid havde Århusbispen Niels Clausen lenet med alle 10 
herreder som afgiftslen. Han blev afløst af Mogens Gøye, der i forvejen 
havde Tordrup (i Randers amt) med 3 herreder og derfor foretrak Skan
derborg fremfor Alborghus. Hans første lensbrev lød på Skanderborg med 
de 6 første herreder i 12 år mod en årlig afgift på 600 mark. Fra 1520’erne 
fik han lenet frit på livstid (som rigshofmesterløn), og fra 1531 blev det 
omdannet til pantelen. Ved Mogens Gøyes død 1544 blev Skanderborg med 
6 herreder regnskabslen, uden at der dog er bevaret regnskaber forud for 
ekstraktbindene.

Hans Stygge 1545-47

13 I Rigsarkivets nugældende ordning af Lensregnskaberne findes tre rækker for Skan
derborg og Åkær, dels for de to len hver for sig og dels en samlet række for begge 
len. Opdelingen modsvarer ikke helt forleningsforholdene og vil formentlig blive 
ændret under den igangværende revision i forbindelse med ompakningen. For tiden 
indtil 1600 kan der findes materiale i alle tre rækker, 1600-50 er alt samlet i Skan- 
derborg-Åkær, og 1650-60 er regnskaberne adskilt i to rækker svarende til de selv
stændige forleninger. -  I LA. Viborg B.5.B. Skanderborg len findes et enkelt konge
brev 1630 16/1.
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Jørgen Lykke 1547-52, uden Vrads h. Skulle 1549 afløses af Oluj Munk, 
men rokaden gennemførtes ikke.

Albert Gøye 1552-58, med Voer kloster.
(død 1558, enken
Anne Rosenkrantz}

Eskil Gøye 1558-61
(død 1560)

Holger Rosenkrantz 1561-73, forøget med Øm kloster, og 1571 med Ring 
kloster.
Ekstrakter 1569-73.

Claus Glambæk 1573-89, fra 1579 tillige Åkær len med Hads h., fra 1580 
Voer h. og 1581 Nim birk. 1588 blev Åkær 
og Sabro h. særskilt bortforlenede (indtil 1597). 
Ekstrakter i samtlige årgange 1574-1589/90. 

a Regnskab 1581/82 (omfatter også Åkær len, 
men er anbragt under Skanderborg len). Regi
ster på øl til høstfolk 1585; smederegnskab 1585; 
register på det gejstlige gods i Sabro h. 1588 
(vel i forbindelse med udskillelsen af Sabro h.). 

b Jordebog 1573 og 1575 over Skanderborg med
Øm, Voer og Ring kloster; jordebog 1581/82 
over Skanderborg og Åkær len.

Manderup Parsberg 1589-97, uden Nim birk 1587-96.
Ekstrakter i årgangene 1590-1598/99.

a Bilag 1590 og 1592; indtægtsregnskab 1594/ 
95.

Valdemar Parsberg 1597-1604, atter forenet med Åkær len og Sabro h. 
(til Jernit) Ekstrakt for Skanderborg og Åkær 1597/98 (i

årg. 1598/99).
a Regnskab 1598/99 (med jordebog); kort eks

trakt 1599/1600 (vist kun for Skanderborg len), 
b Jordebog 1602/03 (vist kun for Skanderborg

len).
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Peder Mund 1604-08
(til Sandbygård, død a Ekstrakt og forklaring 1607/08 (inclusive 
1607, enken Vibeke Åkær).
Gris) b Jordebog 1604/05 (vist kun Skanderborg len).

d Forleningsbrev, fortegnelse over kvittanser og
inventarielister.

Laurits Ebbesen (Udsen) 1608-46
(til Tulstrup, død 1646, a Ekstrakt og forklaring 1609-23/24, 1626/27 
enken Sofie Staverskov) og 1629-46; indtægts- og udgiftsregnskaber

1609-27 og 1629-46 med bilag (div. år); 
mandtal på høstfolk, pligtfolk og ugedagstjene
re 1609-12/13 og 1613-18/19; oldengældsre
gister 1610-13/14, 1616/17, 1619/20, 1623- 
26/27, 1629-30/31, 1634-37/38, 1641/42 
og 1645/46; register på søm 1613-15 og 1624/ 
25; den årlige stiftsindtægt 1614/15; ugekost- 
register 1616/17 og udspisningsregister for 
Skanderborg slot 1619/20; slagterpenge 1622; 
spindepenge 1623-27, 1631-43 og 1645/46 
(1641/42 kun for Akær len); skovregister for 
Åkær 1624/25, takseringsvidner for skovene i 
Skanderborg len 1631/32 og 1641/42; lysre
gistre for Skanderborg 1635-37; fortegnelse på 
smørpenge 1626/27; stedsmål- og sagefalds- 
register for Gjern h. 1627/28; afkortning i beg
ge lens jordebøger 1629-31 og 1645-46; an
tegnelser 1608-36 findes ved regnskabet 1635 
/36, antegnelser 1636-43 i 1642/43 og an
tegnelser til de sidste år i 1645/46; regnskab 
for underofficerernes løn og gårde 1636/37, 
1638/39 og 1641/42; reparationer på Skan
derborg slot 1642/43.

b Jordebog for Skanderborg len 1609/10, 1613/ 
14 og 1641/42, jordebøger for begge len 1610 
-12, 1614-27, 1629-41 og 1645/46 samt jor
debog 1615 over jordegne bønder og tjenere i 
Skanderborg og Åkær len, der er udskrevet til 
krigstjeneste.
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c Skattemandtal 1610-14, 1617-19, 1620-28 og 
1629-44.

d Forleningsbrev, kvittanser (m. fortegnelse og 
antegnelser), inventarielister 1632 og 1646 samt 
regnskab for inventariet 1608-46 (med bilag).

Oluj Parsberg 1646-50, mod afgift; gejstlig jurisdiktion på regnskab.
a Regnskab for Oluf Parsbergs afgift for den år

lige visse og uvisse rente (med bilag) 1646- 
48; ekstrakt og regnskab med bilag samt restan
ceregistre 1648-50; spindepengeregister 1648/ 
49; afkortningsregistre 1648-50.

b Jordebog for Skanderborg og Åkær 1649/50. 
c Skattemandtal 1646-50.
d Forleningsbrev, kvittanser med fortegnelse og 

antegnelser samt inventarieliste. Registrering af 
Skanderborg slots og Åkær slots inventarium 
1650.

Fra 1650 blev Åkær len igen selvstændigt bortforlenet.

Anders Bille 1650-58, mod afgift; gejstlig jurisdiktion på regnskab.
(rigsmarsk, død 1657) a Regnskab med bilag 1650-57; afregning for

forstrækning til Frederiksodde (m. bilag) 1656 
/57; (antegnelser findes i regnskabet 1658- 
60).

c Skattemandtal 1650-57.
d Kvittanser med fortegnelse og antegnelser; in

ventarieliste.

Ulrik Christian Gyldenløve 1658
(død 1658) a Regnskab 1658-60 med bilag.

b Jordebog (egti. fra 1624, men med tilføjelser)
-1660 /61 .

Gunde Rosenkrantz 1660-61

ÅKÆR LEN

Med Hads h.
Åkær hørte fra gammel tid til de kongelige slotte, men uden noget større
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administrationsområde. Da Arhus bispegård 1536 blev et af kronens hoved
len blev Hads h. for en tid lagt derunder (1536-48), men siden bortfor
lenet med Akær som selvstændigt len eller sammen med Skanderborg.

Evert Bille 1548-53

Jørgen Barnekow 1553-59, fortsatte som dronningens lensmand, da dron- 
(død 1567) ning Dorothea 1558 fik Akær udlagt til livge-

ding.

(Claus Huitfeldt 1567-71 og Birgitte Gøye 1571-72)
Ekstrakter i årgang 1572 og 1573.

b Jordebog 1571.

Christen Munk 1572-79, i denne periode et selvstændigt kronlen.
(død 1579) Ekstrakter i årgang 1573-79.
1580-88 forenet med Skanderborg len.

Christen Skeel 1588-96
(død 1595) Ekstrakter i årgang 1592/93, 1594/95 og 1596.

b Jordebog 1589/90.

Albert Friis 1596-97
Ekstrakt i årgang 1597/98.

1597-1650 atter forenet med Skanderborg.

Henrik Rantzau 1650-6014
a Regnskab med bilag 1650-56; kommissærernes

afslag på landgilden 1652. 
b Jordebog 1650-52, 1656/57. 
c Skattemandtal 1650-56.

SILKEBORG LEN

Med Lysgård, Hids og Vrads herreder. Lenet bestod af gammelt bispegods, 
der ved reformationen blev overtaget af kronen; 1542 lagdes Lysgård og

14 Kopi af Frederik 3.s mageskifteskøde 1661 til Joachim Gersdorffs arvinger på Åkær 
med tilliggende gods til gengæld for skånsk og bornholmsk gods findes Top. Saml., 
papir, Hads h.



Lensregnskaberne IH 319

Hids herreder til og i slutningen af 1540’erne desuden Vrads herred. Fra 
1525 er bevaret en jordebog over Lysgård og Hids herreder. Lensmænd 
var Hans Stygge (1536-48), i hvis tid Tvilum kloster kom til, Frantz Bille 
(1548-57), Erik Rosenkrantz (1557-60) og Hans Johansen Lindenov 
(1560-69), de tre sidstnævnte på regnskab med genant. Fra 1562 havde 
lensmanden på Silkeborg Alling kloster i pant.

Hans Johansen Lindenov 1563—73
Ekstrakter i årgang 1571-73.

Jens Kaas 1573-77, med Alling kloster, der nu lægges fast under Silkeborg 
len.
Ekstrakter i årgang 1574-77.

Manderup Parsberg 1577-84, Alling kloster frit fra 1579, Tvilum kloster 
frit 1581-83, derefter på afgift.
Ekstrakter i årgang 1578-84.

Henning Reventlow 1548-88, 1586 kommer Vinderslevgård til.
Ekstrakter i årgang 1585-1588/89.

b Jordebog 1586; udat. summarum over jorde
bog.15

Frantz Rantzau 1588-1611, uden Lysgård herred og Vinderslevgård 1589- 
95, da dette gods var tillagt Jørgen Friis frit 
som landsdommerløn.
Ekstrakter i årgang 1590/91-1595/96 og 
1597/98-1598/99.

a 1595/96 og 1597/98 kun antegnelser, regn
skab med bilag og ekstrakt 1596/97, 1598— 
1600, 1601/02, regnskab 1608/09 og 1610/11 
(m. ekstrakt 1610/11); fortegnelse over kon
getiender 1598/99; stiftsregnskab (m. bilag) 
1598/99; mandtalsregister på brobyg og -havre 
1599/1600; register på solgt malt og byg 1610 
/11.

b Jordebog 1596/97, 1598-1600, 1608 og 1610 
__________ / I L
15 1586-jordebogen er udgivet af Poul Rasmussen 1964. -  I det udat. summarum ind

går Vinderslevgårds gods som en særlig gruppe, det må derfor enten stamme fra 
tiden 1586-89 eller efter 1595.
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c Skattemandtal 1610/11.
d Lensbrev, kvittanser, inventarium samt registre

ring.

Christen Hoick 1611-41
(til Søbo) a Regnskab med ekstrakt og bilag 1611-13, 1614

-1627 29/9 og 1629-41 (1632/33, 1635/36, 
1637/38 ingen ekstrakt, 1617-19, 1627 ingen 
bilag); fortegnelse og afkortningsregister over 
udskrevne bønders landgilde 1614/15, jorde- 
bog over udskrevne bønders landgilde 1616-22; 
mandtal på brokom 1615/16, 1618-20, 1621/ 
22 og 1624-27; kirkemes regnskaber og byg- 
fældighed 1616-17, kirkernes gæld og forråd 
1621/22; oldengældsregister 1615/16, 1619, 
1621, 1623-25, 1629-30, 1637/38; regnskab 
af gods forlenet til Eske Brock 1616/17; mand
tal over pligtfolk 1617/18; kvægtienderegister 
1621 og 1631-35; afkortning på gårde, der er 
tillagt officerer 1621-23 og 1625/26; spinde- 
pengeregister 1623-26 og 1636/37; afslag i 
landgilde 1629-31; tingsvidner om humlekuler 
1631/32.

b Jordebog 1611-13, 1614-19, 1620-27, 1629, 
1634-39 og 1640/41.

c Skattemandtal 1612-15, 1617/18, 1620-28, 
1629-41; de fleste år med bilag.

d Lensbrev, kvittanser, inventarium samt regi
strering.

Frederik Urne 1641-42
(til Bregentved) a Regnskab med bilag 1641/42; regnskab for

den uvisse indkomst og tingsvidner om ymper, 
pil og humlekuler samt oldengældsregister med 
bilag 1641/42.

b Jordebog 1641/42. 
c Skattemandtal med bilag 1641/42. 
d Lensbrev og kvittanser samt registrering.

Tage Andersen Thott 1642-43
(død 1642) a Regnskab 1642/43.

c Skattemandtal (m. bilag) 1642/43.
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Joachim Beck 1643-50
(til Gladsax) a Regnskab (m. bilag) 1643-46 og 1647-50;

spindepengeregister, arbejdspengeregister samt 
brødbagningspenge 1643; kvægtienderegister 
1643 og 1644; penge oppebåret af officersgår
dene 1643; restance (m. ekstrakt) og restance 
på diverse ydelser af officersgårde 1643; ol
dengældsregister 1644; kommissærernes afkort
ningsforretning samt tingsvidner om afslag i 
landgilde 1645/46.

b Jordebog 1645/46.
c Skattemandtal 1646-50 (de fleste år m. bilag), 
d Lensbrev og kvittanser med registrering.

Mogens H(pg 1650-58, må fra 1651 nyde Vinderslevgård i 10 år mod afgift, 
(til Kærsgård) a Regnskab med bilag 1650-aug. 1657; regnskab

(m. bilag) for Bustrup tjeneres landgilde 1650 
/51; bygningsregnskab 1652/53; udgiftspenge 
for breve til Viborg landsting 1655/56.

b (Jordebog 1651/52 i Rentekammeret), 
c Skattemandtal 1650-57 (de fleste år m. bilag).

Hans Friis 1658-65
(til Clausholm) a Regnskab 1658-61 (m. bilag 1660/61); kom

missærernes afkortningsforretning 165 8-60; 
tingsvidner om øde gods 1660/61.

b Jordebog 1660/61.

STJERNHOLM (BYGHOLM) LEN

Omfattede herrederne Bjerre, Hatting, Nim og indtil 1580 Voer. Indtil 1617 
kaldtes det Bygholm, derefter Stjernholm len. Lenet var indtil 1551 pant
sat til medlemmer af slægten Gyldenstjerne, 1551-76 til Holger Rosen- 
krantz.™

16 Christian 3.s afgørelse 1551 3/10 mellem Holger Rosenkrantz og fru Helvig, Otte 
Gyldenstiernes enke, om Bygholm len og en udat. besigtigelse på gods under lenet 
(ca. 1580) findes i Top. Saml., papir, Hatting h. -  Om lenets senere historie se: 
Hans H. Fussing, Stjemholm len.
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Claus Glambeck 1576-80, på regnskab. 1576-77 uden Bjerre h.

Bjørn Kaas 1580-81, på regnskab.

Niels Skram 1581-83, på afgift.

Erik Lange 1583-96, frit på livstid. Havde 1584—(93) tillige Slavs og Malt 
herreder.

Niels Skram 1596-1602, på regnskab.

Knud Brahe 1602-15
a 1602/03 kun antegnelser bevaret; regnskab 

med ekstrakt og bilag 1603-05, regnskab 1609 
-15 (visse år med ekstrakt og bilag); oldenre
gister 1612-14; kirkeregnskab 1614/15.

b Jordebog 1603-05,1609-12 og 1614. 
c Skattemandtal 1610-14.
d Lensbrev, kvittanser med registrering; forklaring 

over beholdning af tømmer og sten 1/5 1615; 
overleveringsforretning til Ernst Normand.

Ernst Normand 1615-20
a Regnskab 1615-20 med ekstrakt 1616-20; ol

denregister 1616/17.
b Jordebog 1616-19, forandring i jordebogen 

1617/18.
c Skattemandtal 1618/19.
d Lensbrev, kvittanser, inventarium med registre

ring.

Reinhold Heidenstrup 1620-24
a Regnskab 1620-22 og 1623/24, med bilag og

ekstrakt 1620/21 og 1623/24; kun antegnel
ser 1622/23.

b Jordebog 1620-23.
c Skattemandtal 1621-24.
d Kvittanser med registrering, arkivfortegnelse.

Oluf Parsberg 1624-26
a Regnskab med ekstrakt og bilag 1624-26; for-
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tæring m. m. anvendt på at overføre kongens 
skat til Vordingborg og København 1624-26; 
oldenregister 1625/26.

b Jordebog 1624-26.
c Skattemandtal 1624-26.
d Kvittanser med registrering, inventarier og ar

kivfortegnelser m. m.

Jens Høg 1626-27
a Regnskab med ekstrakt og bilag 1626/27. 
b Jordebog 1626/27. 
c Skattemandtal 1626/27.
d Kvittanser og inventarium med registrering, ar

kivfortegnelser.

Tønne Friis 1627-42 
(til Hesselager) a Regnskab 1627/28, 1629-42 med bilag og en

kelte år ekstrakt; kvægtienderegister 1630/31, 
1632-36 og 1639/40; indbetalinger til kongen 
1631/32; spindepengeregister 1629-34 og 1635 
/36; kirkernes beholdning og gæld 1627-35 og 
1637/38; tingsvidner om pil, ymper og humle
kuler 1634-36; fortegnelse over Kirstine Munks 
fortæring 2 /4 -21 /7  1635. Antegnelse på af
slag i bøndernes landgilde 1635/36.

b Jordebog 1629/30, 1636-38.
c Skattemandtal 1627/28, 1629-42.
d Lensbrev, kvittanser, inventarium og arkiv

fortegnelse med registrering.

Erik Krabbe 1642-43 a Regnskabsbilag og antegnelser 1642/43. 
b Jordebog 1642/43. 
c Skattemandtal 1642/43. 
d Kvittanser.

Axel Arenfeldt 1643-46
a 1643/44 kun antegnelser; regnskab 1645/46; 

kommissionsforretning om afslag på landgilden 
10/3 1646.

c Skattemandtal 1643/44.
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Frantz Pogwisch 1646-48, på afgift.
a Regnskab med bilag og ekstrakt 1646—48; kir

kernes beholdning 1647. 
c Skattemandtal 1646-48. 
d Lensbrev og kvittanser med registrering.

Laurits Ulfeldt 1648-57, på regnskab.
(til Egeskov, død 1659, a Regnskab med bilag 1648—juli 1657; tingsvidner 
enken Else Parsberg) om ymper og humlekuler 1648/49; fortegnelse

på kirkernes beholdning 1648-50; spindepenge 
1648-51; liste over afslag i landgilde 1649/50. 

b Jordebog over gods i Bjerre og Nim h. ca. 1650.
c Skattemandtal 1648-58.
d Lensbrev, kvittanser og kvittanciarumantegnel- 

ser med registrering.

Henning Pogwisch 1660-61
a Regnskab 1660/61.

KOLDINGHUS LEN

Koldinghus hørte til kronens faste borge i Østjylland. I kong Hans’ tid var 
det med Brusk, Jerlev, Holmans, Tørrild herreder og halvdelen af Anst h. 
pantsat til Niels Eriksen Rosenkrantz (død 1516), der afløstes af sønnen 
Oluf Nielsen Rosenkrantz på samme betingelser. Ved regeringsskiftet 1523 
ændredes Koldinghus til regnskabslen, og Oluf Nielsen fik i bytte Abra- 
hamstrup len. Koldinghus blev i stedet overdraget et andet medlem af slæg
ten.17

Holger Rosenkrantz 1523-26. Fra ca. 1524 findes et skatteregister og en 
jordebogsekstrakt.

Mogens Pedersen Bille 1526-36, forøget med Nørre og Øster Home h. In
ventarium 1526 13/11 ved hans overtagelse 
af lenet. Et »hovedregnskab« 1532-36 findes i 
hans privatarkiv.

17 I LA. Viborg findes i B.6.B. Koldinghus len en dom af Brusk h. 1552 7/3 og et 
kongebrev 1635 4/1; en jordebog 1634 og et oppebørselsregister 1641 med tilføjelser 
om restancebetalinger frem til 1649, er som andre jordebøger udtaget og findes Z l-  
14 og 15; endvidere findes inventariejordebøger 1653 og 1662 i Zl-16 og Z2-2.
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Kai Rantzau 1536-42, mister 1537 de 2 herreder.
Inventarium 1536.

Christoffer Johansen Lindenov 1542-47(?)

Iver Krabbe 1547(?)-55, får tillige den gejstlige jurisdiktion i lenet, der ca.
1547 forøges med Nørre og Øster Horne h. 
samt Nørvang h. og det 1552 oprettede Slavs h.

Jørgen Rosenkrantz 1555-59, fra 1557 tillige Hønborg med Elbo herred.

Livgeding for dronning Dorothea 1559-71 (død 1571). Som dronningens 
fogeder fungerede Poul Huitfeldt (1559-63) og Morten Svendsen (1563- 
71), der siden fortsatte som lensmand.

Morten Svendsen 1571-74, 1573 forøget med Skodborg, Malt og den anden 
(død 1574) halvdel af Anst herred.

Ekstrakter i bindene 1573-74. 
b Jordebog 1573.

Vincens Juel 1574-77, 1576 forøget med Bjerre herred.
Ekstrakter i bindene 1575-77.

Laurits Skram 1577-79, uden Bjerre herred.
Ekstrakter i bindene 1578-79.

Henrik Below 1579-85, uden Nørre og Nørvang herreder, men får et par 
dage senere følgebrev til halvdelen af Anst h., 
1580 tillige til kirkernes gods i lenet; fratages 
1583 Malt h. og Øster h. og 1584 Slavs h. 
Ekstrakter i bindene 1580-82 og 1584-85.

Frao 1596/96 omfattede lenet normalt Anst, Brusk, Elbo, Holmans, Jerlev 
og Slavs herreder samt Nørvang og Tørrild h. med Jelling birk.

Casper Markdanner 1585-1617, mister 1588 Tørrild herred, får 1593 
(til Søgård) Slavs h.

Ekstrakter i bindene 1586, 1588/89-1595/96 
og 1597/98-1598/99.

a Regnskabsekstrakter og forklaringer 1610-17;
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indtægtsregnskab med jordebøger og udgifts
regnskaber, begge med bilag 1610-18, udgif
ter til underhold af kongen og hans følge og 
til bespisning af fyrst Rudolf af Anhalt med føl
ge 1610/11 (med bilag), til bespisning m. v. af 
kongen, prinsen og de unge herrer med følge 
1613/14 og 1616/17; oldengældsregistre 1611- 
14 og 1616/17; bygningsregnskab (med bilag) 
for en ny galej 1611/12; udspisningsregistre 
for brød, øl og sild til bønder, der har arbejdet 
på Koldinghus 1613-15 og 1616/17; forbrug af 
lys ved kongens og de fremmede fyrsters ophold 
1616/17.

b se a); jordebog over gårde til soldaterhold 
1615/16.

c Skattemandtal 1610-15.
d Forleningsbreve, kvittanser med fortegnelse og 

antegnelser.

Otte (Pedersen) Brahe 1617-23
(til Krogholm) a Ekstrakter og forklaringer 1617-23, indtægts

regnskab med jordebog og udgiftsregnskab (alle 
med bilag) 1617-23; register på soldaterbønder, 
der er fritaget for landgilde 1617/18; føde gi
vet bønder, der har arbejdet på Koldinghus 1617 
/18; føde (brød, øl og sild) givet fangerne på 
Koldinghus 1617/18 og 1620/21; forandrin
ger i jordebogen 1618/19; oldenregister 1619/ 
20 og 1621/22; udspisning af kongen, prinsen 
og de unge herrer med følge samt fremmede 
fyrster med følge 1619-21 og 1622/23; pilesta
ger, hulekuler og ymper (bilag) 1619-21; lysre
gistre 1620/21 og 1622/23.

b se a); jordebog over gårde til soldaterhold og 
derfor fri for landgilde 1618/19 og 1620/21.

c Skattemandtal 1617-19 og 1621-23. 
d Forleningsbreve, kvittanser og inventarielister.

Gunde Lange 1623-31
a Ekstrakter 1625-27 og 1629-31; indtægts-
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regnskab med jordebog 1623/24, 1625-27 og 
1629-31 (visse år med bilag); bilag til ud
giftsregnskab 1623/24, udgiftsregnskab med bi
lag 1625-27 og 1629-31; indtægts- og udgifts
regnskab maj-sept. 1627 samt for penge- og 
kornskatter siden St. Hansdag 1626 (med bi
lag); oldengældsregistre 1623-26 og 1629/30; 
spindepenge 1623-26; restanceregister 1623- 
27 (i 1626/27) og 1629-31; afkortning i jor- 
debogens indkomst, bevilget af kommissærerne 
1629-31 (med synsforretning 1629); restance
regnskab 1629-31 med tilhørende tingsvidner 
og kvitteringer; indtægt af bønder, der tidligere 
har gjort arbejde til Nygård 1630/31.

b se a); 1624/25-jordebog findes i Da. Kane.
2 Skattemandtal 1623-28 og 1629-31.
1 Forleningsbreve, kvittanser og inventarielister

(med fortegnelse), nogle antegnelser og kgl. 
missiver.

Ernst Normand 1631-43 
(til Selsø, død 1643, 
enken Ingeborg Ahren- 
feldf)

Mogens Bille 1643-49 
(til Tirsbæk, død 1648, 
enke Margrete Lunge)

Ekstrakt og forklaring 1631-43; regnskab med 
bilag 1641-43; udgiftsregnskab til tømmer, læg
ter og søm (med bilag) 1631/32; indtægt af 
bønder, der tidligere har gjort hoveri til Nygård 
1633/34; bygningsregnskab for rorsjagten 
»Kolding Ørn« 1636/37 med bilag; udfodring 
til kongens kuske og heste 1640/41; udgift til 
skibsbygger og stavskærere, der har arbejdet på 
galejen, samt til materialer 1640/41; kgl. missi
ver vedrørende Koldinghus lens regnskab 1631 — 
43 (i 1642/43).
Jordebog 1631-32 og 1635-43.
Skattemandtal 1631-43.
Forleningsbreve og kvittanser (med fortegnelse) 
samt antegnelser.

Regnskab med bilag 1643 1/5-1644 9/1, 1645 
7/8-1646 1/5 og 1646-49; kommissærernes
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afkortning på jordebogen 1645/46; bygnings
regnskab med bilag 1648/49.

b Jordebog over stiftets indkomst i lenet 1645/ 
46; se desuden regnskabet dette år.

c Skattemandtal 1643/44 og 1646-49. 
d Forleningsbreve, kvittanser og inventarielister

(med fortegnelse) samt antegnelser.

Ebbe Gyldenstjerne 1649-57
(til Tygestrup) a Regnskab med bilag 1649-51; oldengældsregi

ster 1650/51.
b Jordebog 1650/51 se Da. Kane. 
c Skattemandtal 1649-51.
d Forleningsbreve, kvittanser og inventarielister 

(med fortegnelse).

Jørgen Seefeld 1651-53
(til Visborg) a Regnskab med bilag 1651-53; ekstrakt 1651—

53 (i 1652/53); materialeregnskab til bygning 
af en tegllade og ovn ved Frederiksodde 1652 
/53.

b Jordebog 1651/52 se Rentekammeret, 
c Skattemandtal 1651-53.

Sten Bille 1653-61
(til Kærsgård) a Regnskab med bilag 1653-57 og 1660/61

(1657-58 kun antegnelser); regnskabsbilag for 
bygning og reparation på Koldinghus under le
delse af borgmester Morten Panck 1651-55 (i 
1653/54); kvægtiende 1654/55.

b Jordebog 1653/54. 
c Skattemandtal 1653-56.
d Forleningsbreve og kvittanser (med fortegnelse) 

samt antegnelser, der tillige gælder Rugård 
1634-53 og Dalum kl. 1639-42.

TØRRILD HERRED

Lå i almindelighed under Koldinghus, men var 1588-97 med Jelling birk 
frit forlenet til Albert Friis med den gejstlige jurisdiktion på regnskab. Fra
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denne periode findes en pk. med et pengeskattemandtal 1595/96 og en 
sammenligning mellem mandtallene 1589 og 1596.

BØVLING LEN

Med Skodborg herred, fra 1537 Vandfuld h. og fra 1597 Hind og Ulfborg h. 
Bøvling tilhørte indtil reformationen Ribe bispedømme, den bispelige for-

lening fortsatte efter inddragelsen.

Hiels Kjeldsen Juel 1536-58, fra 1537 tillige Vandfuld h. på afgift.

Albert Skeel 1558-61, mod afgift.

Holger Viffert 1561-64, som pant mod afgift.
(død 1564)

Vincens Juel 1564-69, som pant.
Ekstrakt i årgang 1570 og 1571.

Christen Skeel 1569-88, som pant, delvis mod afgift.
Ekstrakt i årgang 1571.

Johan Rud  1588-97, mod afgift og den gejstlige jurisdiktion på regnskab.
a Der er intet regnskab bevaret, men antegnelser

1588-93.
b Jordebog 1596/97.
d Lensbreve, kvittanser, inventarium med forteg

nelse.

Predbjørn Gyldenstjerne 1597-1617, tillige Hind og Ulfsborg herreder, på 
(til Vosborg, død 1616) afgift.

a 1598/99 kun antegnelser; regnskab med bilag 
1609-17; fortegnelse over gejstlig rente og 
på kongekvægtiende 1609/10 og 1611-17; for
tegnelse på afkortning i jordebogen 1609-11 
og 1614-17; fortegnelse over bønder og gårde 
henlagt til Ribe kompagni 1611/12; landgilde
fortegnelse for bønder udskrevet til kongens tje
neste 1615-17.
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b Jordebog over tidligere pantsat gods, som er 
lagt under lenet 1609, 1611-17.

c Skattemandtal 1610-12 og 1614/15. 
d Kvittanser, inventarium med fortegnelse.

Iver Juul 1617-27, landsdommer, mod afgift og gejstlig jurisdiktion på 
(til Villestrup, død 1627) regnskab.

a Regnskab 1617-27 med bilag 1619/20 og 1622
-27; fortegnelse på gejstlig rente 1617-24 og
1625-27; fortegnelse på kongekvægtiende 1617
-22  og 1623-27; afkortningsregister 1617-21 
og 1626/27, gods der er øde af sandflugt 1622 
-24; bønder udskrevet til kongens tjeneste 1617— 
19, 1620/21 og gårde henlagt til officerers un
derhold 1624/25; fortegnelse på smørskyld 
1621/22; spindepengeregister 1624-27.

b Jordebog over tidligere pantsat gods 1621-24 
og 1626-27; jordebog 1625/26.

c Skattemandtal 1617-19, 1620/21 og 1622-27. 
d Kvittanser og inventarium med fortegnelse.

Otte Skeel 1629-31
(til Hammelmose) a Regnskab med bilag og fortegnelse på konge

kvægtiende 1629-31; fortegnelse på gejstlig ren
te og spindepengeregister 1629/30; kommissæ
rernes afkortning i landgilden 1629-31.

b Jordebog over tidligere pantsat gods 1630/31. 
c Skattemandtal 1629-31 (1630/31 kun bilag), 
d Lensbrev, kvittanser, inventarium med forteg

nelse.

Jens Juel 1631-34
(til Kjeldgård, død a Regnskab med bilag og fortegnelse på konge-
1634) kvægtiende 1631-34; fortegnelse på gejstlig

rente 1631-33; afkortning i landgilden 1631—
34; spindepengeregister 1632/33. 

b Jordebog over tidligere pantsat gods 1631-33;
jordebog 1632/33. 

c Skattemandtal 1631-34. 
d Kvittanser og inventarium med fortegnelse.
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Joachim Beck 1634-39 
(til Gladsax) a Regnskab med bilag 1634-39; fortegnelse på 

gejstlig rente og kongekvægtiende 1634 og hhv. 
1636-38 og 1636-39; spindepengeregister 
1634/35, 1636/37 og 1638; afkortning på 
grund af sandflugt m. v. 1634/35; fortegnelse 
på officersgårde 1635-38.

b Jordebog 1636; jordebog over tidligere pantsat 
gods 1638.

c Skattemandtal 1634-39.
d Lensbrev, kvittanser og inventarium med for

tegnelse.

Malte Juul 1639-46 
(til Gjessinggård, død 
1648)

a Regnskab med bilag 1639-43, regnskab 1643 
/44  og regnskab med bilag 1645/46; spinde
pengeregister 1639-40 og ca. 1645; fortegnelse 
på kongekvægtiende 1639-42 og 1645-46; går
de udlagt til officersgårde 1639/40, 1642/43 
og 1645-46; stiftets visse indkomst 1642/43; 
fortegn, på torsk 1645/46; jordebog med kom
missærernes afkortninger 1646; fortegnelse over 
hvad Malte Juuls enke fru Anne Ramel blev 
skyldig på regnskabet 1639-46.

b Jordebog over tidligere pantsat gods 1641 og 
ca. 1645; jordebog 1642/43.

c Skattemandtal 1639-44.
d Lensbreve, kvittanser, besigtigelse (med forteg

nelse).

Mogens Sehested 1646-51 og igen 1655-57.
(til Holmgård) a Regnskab med bilag 1646-51 og 1655-57; af

giften af Harboøre 1646/47; fortegnelse over 
den gejstlige rente 1646 og 1656/57; spinde
pengeregister 1646-48, 1650/51 og 1656; for
tegnelse på officersgårde, hvis landgilde leveres 
Tønne Friis, lensmand på Bygholm, og kommis
sarieskriver Ernst Ernstsen; fortegnelse på 
kvægtiende 1649-51 og 1656; stiftets indkomst 
1655/56.



332 Thelma J exlev

b Jordebog over tidligere pantsat gods 1648 og 
1656 samt udat.

c Skattemandtal 1646-51 og 1655-57. 
d Lensbreve, kvittanser og besigtigelse (med for

tegnelse); kopi af det mandtal over Bøvling len, 
som Malte Juel lod levere Mogens Sehested.

Otte Krag 1651-55
(til Voldbjerg) a Regnskab med bilag 1651-55; fortegnelse over

gejstlig rente 1651.
c Skattemandtal 1651-55. 
d Lensbreve og kvittanser med fortegnelse.

Corfitz Trolle 1658—
a Regnskab med bilag 1658-61. 
c Skattemandtal 1657/58.

LUNDENÆS LEN

Med de 4 herreder, Bølling, Ginding, Hammerum og Hjerm, således som 
det fremgår af en af vore allerældste lensjordebøger, der fortegner den 
»rente«, der lå til Lundenæs 1498.18 Dette gamle kronlen synes således at 
have været regnskabslen før 1500, men blev senere dels afgiftslen, dels 
pantelen. I kong Hans’ senere år havde Eiler Bryske lenet på afgift og 
fik 1515 nyt lensbrev på livstid. Ved Frederik l.s  tronbestigelse måtte 
Bryske et par år afgive Lundenæs til Predbjørn Podebusk, der havde le
net i pant, til det 1525 blev tilbagegivet Bryske, som beholdt det til sin død 
1529. Peder Ebbesen Galt, der ligeledes midlertidigt havde måttet forlade 
sit len Næsbyhoved, ombyttede nu dette med Lundenæs (død 1548), hvorpå 
enken Ingeborg Dresfeld fratrådte lenet 1549. Lundenæs blev derpå regn
skabslen i en kortere periode.

Erik Krabbe 1549-64, fra 1563 som pant.
(død 1564)

Oluf Munk 1564, indløste pantet.

18 Reg. 108 A, pk. 6, trykt i Harsyssels Diplomatarium, udg. ved O. Nielsen 1893, og 
behandlet i Thelma Jexlev, Fra dansk Senmiddelalder, Odense 1976, s. 31-35.
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Niels Lange 1564-85, som pant, uafløst for livstid.
(død 1565, enken Abele Skeel, død 1585)

Lenet forøget med Nørre og Øster (Horne) h. samt Nørvang herred (dette 
herred kun til 1588).

Hans Lange 1585-99, som pant; den gejstlige indtægt mod afgift, fra 1598 
på regnskab.

a Jordebog 1597 og 1599.19

Børge Trolle 1599-1602, mod afgift; gejstlig jurisdiktion på regnskab.
(til Trolleholm)

Preben Bild 1602-03
(død 1602, enken Anne Kaas)

Ulrik Sandberg 1603-37
(død 1636) a Antegnelser 1608-35 findes i regnskabet 1634/

35; regnskab 1610-37 (de fleste år med eks
trakt og forklaring samt bilag; 1627-28 findes 
kun regnskab for maj-oktober 1627); regnskab 
for stiftsindtægterne 1614-15, 1616-17, 1619/ 
20, 1624/25 og 1635/36; spindepengeregister 
1623-26; tingsvidner om forarmede bønder 
1625-26.

b Jordebog over tiender 1607 og 1610-12'1 jor
debog 16Ö8/Ö9, 1610-12, 1614—15, 1617, 
1623-32, 1634 og 1636; 1610 og 1618-19 jor
debog over det gods kongen fik af Christen Han
sen ca. 1610 og 1617.20

19 Disse jordebøger og de flg. regnskaber samt mandtaller er grundlaget for Alfred 
Kaaes omfattende artikel: Lundenæs len. Et bidrag til dets historie, Hardsyssels Aar- 
bog 1959. -  En registratur fra ca. 1600 over Lundenæs slots breve er trykt i ÆA. IH 
s. 231-50.

20 Ifølge Erslev II s. 67 blev Holstebro bispegård, der hidtil havde været selvstændigt 
pantelen, i beg. af 1599 lagt til Lundenæs len. Erslev tilføjer, at gården i 1618 27/3 
blev skødet til Christen Hansen (Baden), hvilket må bero på en misforståelse. Det 
originale skøde, jfr. Kronens Skøder I s. 393, meddeler, at Christen Hansen til kongen 
skøder i Hjerm h. Holstebrogård, som han har fået i søskendeskifte, og adskilligt 
mere gods i Hjerm og Hammerum herreder. Noget af det opregnede gods indgik 
1585 i et mageskifte mellem kronen og Peder Gyldenstjeme, Holstebrogård fore-
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Iver Vind 1637-46 
(til Torpegård cg 
Nørholm, øverste sekr, 
i Da. Kane).

Erik Juel 1646-48 
(til Hundsbæk)
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c Skattemandtal 1610-14, 1617-19, 1620/21, 
1622-28 og 1629-37.

d Lensbrev, kvittanser (med fortegnelse).21

a Regnskab med bilag og stiftsbog 1637^43 (»stif
tens bog« mgl. 1Ö39/40); regnskab 1643-45 
med bilag (i 1645/46) og jordebog 1645-46 
med kommissærernes afslag.

b Jordebog 1637-43.
c Skattemandtal 1637-44.
d Lensbrev og kvittanser med fortegnelse.

a 1646/47 kun antegnelser; regnskab med 1647 
/48.

c Skattemandtal 1646-48.
d Lensbrev og kvittanser med fortegnelse.

Palle Rosenkrantz 1648-52
(til Vesløsgård, død a Regnskab med bilag 1648-52, tillige for Løn- 
1651) borg bispegård 1649-51; jordebog med regnskab

for det udlagte gods 1648/49 og 1650/51; af
kortningsregister 1650. 

b Jordebog 1648/49 og 1651/52. 
c Skattemandtal 1648-52.
d Lensbrev, kvittanser og inventarium (med for

tegnelse).

Peder Reedtz 1652-57, både lenet og stiftsindtægter mod afgift; den gejst- 
(til Tygestrup) lige jurisdiktion på regnskab.

a Regnskab med bilag 1652-57; mandtal på slot
tets daglige personer 1652/53.

kommer derimod ikke tidligere i Kronens Skøder, men må være afhændet efter 
1599. Skødet, der er udstedt ca. Vi år, før Christen Hansen døde som slægtens sidste 
mand, synes at være den endelige afgørelse på en handel, som havde taget et par år, 
jfr. jordebøgerne. Da grev Valdemar Christian i 1646 mageskiftede Ristrupgård og 
sit øvrige jyske gods til kronen mod Sallø, siges det om Holstebrogård, at det havde 
tilhørt afdøde Christen Hansen. Søskendeskiftet er skiftet efter Peder Gyldenstjerne, 
og Christen Hansen må have overtaget sin mor Karen Gyldenstjernes arvepart. -  Den 
jordebog, der i registraturen er sat til ca. 1610, må i stedet være fra 1620.

21 1634 24/3 om tolden over Skjern bro findes i Top. Saml., papir, Bølling h.
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b Jordebog 1652/53. 
c Skattemandtal 1652-57.
d Lensbrev, kvittanser og inventarium (med for

tegnelse).

Henning Valkendorf 1657-58

Erik Krag 1658-

LØNBORGGARD LEN

Gammel bispegård, ofte kaldt Lønborg bispegård. Gården blev ved refor
mationen som andet bispegods inddraget af kronen. Lønborg og Vostrup 
birker blev lagt under lenet, som i de følgende 40 år var pantsat, først 
til Henrik Rantzau (1539-40), derpå til Jørgen Kremohn (Rantzau) (1540 
71); han døde 1563, hvorefter hans enke Ellen Bang overtog pantet, ende
lig til Kønne Qvitzow (1571-78).

Godske Ahlefeldt 1578-1605, som frit len på livstid mod eftergivelse af 
pantesummen.

Christoffer Gersdorf, 1605-(35), frit for sin og hustrus levetid.

Hartvig Saxe 1635-5722, mod forpagtningsafgift og regnskab af det uvisse.
a Regnskab med bilag 1635/36, 1645-47 og

1647/48, regnskab 1637-38; regnskab for det 
uvisse 1645-47; jordebog 1645/46 med af
kortningsforretning 1646; tingsvidner om bøn
dernes tilstand 1645.

b Jordebog 1634-35 (jordebog 1645/46 se regn
skabet).

1651 udlægges Lønborggård til Henrik Møller, der 1664 får skøde på ejen
dommen.

22 I Erslev II anføres, at Hartvig Saxe i 1639 fik lov til at beholde lenet til 1654, og at 
han i 1651 fik pension for de sidste 3 af de 15 år; årstallet 1657 må derfor nok være 
fejl for 1654.
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RIBERHUS (OG MØGELTØNDER) LEN

Riberhus len omfattede indtil 1536 Gørding og Skast herreder, fra 
1542 tillige Vester Horne herred. Predbjørn Podebusk havde fra kort før 
1500 lenet først på afgift, derefter i pant, indtil han 1536 ombyttede det 
med Tranekær. Det var regnskabslen under de følgende lensmænd: Johan 
Rantzau 1536-40, forøget med Hind, Ulfborg, Øster og Nørre Home her
reder, Henrik Rantzau 1540-42 uden Hind og Ulfborg herreder, Claus 
Sehested 1542-50, mistede desuden Øster og Nørre Home herreder, Jesper 
Krafse 1550-54, Peder Bild 1554-57 og Erik Rud 1557-59.

Niels Lange 1559-65, med pligt til at underholde jomfruerne i Vor Frue 
(død 1565, enken kloster.
Abele Skeel) a Regnskab 1562/63.

b Jordebog 1562/63.

Axel Viffert 1565-71
Ekstrakter tilbage til 1565 i bindet 1570.

Erik Lykke  1571-80, 1573 blev Hundsbæk lagt til Riberhus, indtil det 
blev bortmageskiftet 1578.
Ekstrakter i bindene 1573-79.

Albert Friis 1580-94, med Malt herred 1583-84; på regnskab fra 1584 
(til Haraldskær) på afgift.

Ekstrakter i bindene 1581-82, 1584-1589/90 
og 1592-94.

a Regnskab med jordebog 1581/82 og 1585/86 
(tillige ekstrakt og bilag); stiftets regnskab med 
ekstrakt, forklaring og bilag 1584/85; kun an
tegnelser 1589-91.

b Jordebog 1593/94.

Valdemar Parsberg 1594-97
Ekstrakter i bind 1595/96, 1596 og 1597/98.

1600 blev Riberhus len forenet med Møgeltønder len.

Albert Friis 1597-1601, sammen med Møgeltønder len fra 1600.
(til Haraldskær) Ekstrakt i bindet 1598/99.
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a Regnskab med ekstrakt og bilag 1598/99, 
regnskab 1600/01.

b Jordebog 1598/99. 
d Registrering og enkelte bilag.

Albert Skeel 1601-27 og 1629-39, får tillige Malt herred.
a Regnskab 1602/03, 1605-09, 1610-15 (med

ekstrakter og bilag div. år), ekstrakt og bilag 
1615/16; regnskab 1616-27 og 1629-39 (de 
fleste år med ekstrakt og bilag) tingsvidner om 
humlekuler, ymper og pil 1621/22; restance
register med antegnelser 1626/27, afkortnings- 
register 1630/31; liste over stormskadet gods i 
Riberhus og Møgeltønder len 1630/31; liste 
over afslag og bilag til antegnelser 1634/35; 
erklæring om bortskiftet gods i Riberhus og 
Møgeltønder len samt afkortning for øde gods 
1637.

b Jordebog 1602-04, 1605-08, 1610-21, 1625- 
27, 1629-33, 1634/35 og 1636-39; jordebog 
over bønder, udskrevet til soldater i Riberhus 
len 1614/15.

c Skattemandtal 1606/07, 1610-14, 1617-19, 
1620-27, 1627/28, 1629-39 (med bilag 1631 
/32).

d Lensbreve, kvittanser, inventarium samt regi
strering.

Gregers Krabbe 1639-51
a Regnskab med bilag 1639—44 og 1645-51 samt 

ekstrakter 1639-44, 1645/46 og 1648-50; for
tegnelse på fortoldede øksne i Ribe 1641; re
stanceregister med bilag for Riberhus len 1643/ 
44; afkortningsregistre 1645-47; regnskab 
over Riberhus ladegårds bygning 1649/50 (med 
bilag og antegnelser); bygningsregnskab med 
bilag 1650/51.

b Jordebog 1639-43, 1645/46 og 1649. 
c Skattemand tal 1639-44 og 1645-51; register

på penge oppebåret af kronens og kirkernes
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korntiende i Riberhus og Møgeltønder len samt 
af dem, der har penge på rente 1647.

d Lensbrev, kvittanser, inventarium med registre
ring; kopier af skattebreve 1641-43.

Mogens S ehest ed 1651-55
a Regnskab med bilag 1651-55; rulle (med bi

lag) over hvervede bådsmænd i Riberhus og 
Møgeltønder len samt fyrstedømmet Holsten 
1654.

c Skattemandtal 1651-55.
d Lensbreve, kvittanser, inventarium og registre

ring.

Otte Krag 1655-58
a Regnskab med bilag 1655-58; fortegnelse over 

indkvartering i Ribe febr. 1657.
c Skattemandtal 1655-58.

Hans Schack 165 8-
(død 1659)

MØGELTØNDER LEN

Gammelt bispegods under Ribe stift. Fra reformationen til 1562 forlenet 
til Ditlev von Ahlejeldt, dels på afgift og dels som pant. Derefter var det 
pantsat til Niels Lange 1562-64, Claus Rantzau 1564-73 (død 1571) og 
Benedikt Rantzau 1573-83. Han skulle have lenet uafløst på livstid, og 
fik 1583 godset tilskødet undtagen det, som lå i Haderslev len, 1599 blev 
det tilbagekøbt og 1600 forenet med Riberhus.

Albert Friis -  1601
a Ekstrakt og antegnelser 1600/01. 
b Jordebog 1600/01.

Albert Skeel 1601-27 og 1629-39.
a Regnskab med ekstrakt 1603/04, ekstrakter

1605/06 og 1608/09, regnskab med ekstrakt 
1610-21 og 1622-24 (bilag div. år), ekstrakt og 
bilag 1624/25, regnskab med ekstrakter (kun
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visse år) og bilag 1625-27 og 1629-39; mand
tal over udspisning 1611/12, 1614/15, 1618- 
20, 1622/23, 1625/26 og 1629-32.

b Jordebøger 1603/04, 1605/06, 1608-23, 1629 
-34, 1635/37 og 1638/39.

c Se Riberhus len.

Gregers Krabbe 1639-51
a Regnskab med bilag 1639-46 og 1648-51; ud- 

spisningsregistre og udgifter 1640-43 og 1649- 
51; bygningsregnskab med bilag 1648/49.

b Jordebog 1639-43, 1645/46 og 1648-51. 
c Se Riberhus len.

Mogens Sehested 1651-55
a Regnskab med bilag 1651-55; udspisningsre-

gistre med regnskab 1652-55. 
b Jordebog 1654/55. 
c se Riberhus len.

Otte Krag 1655-58
a Regnskab 1655-58 med bilag 1655-57; byg

ningsregnskab med bilag 1656/57; udspisnings- 
registre med regnskab 1655-58.

b Jordebog 1655-57. 
c Se Riberhus len.

Hans Schack 1658-
(død 1659)

FÆRØERNE

Øen blev det meste af 16. årh. administreret af lensmanden på Bergenshus, 
for først i slutningen af århundredet at få en egen lensmand.

a Regnskab med jordebog 1584 og 1588; jorde
bog 1584.

Peder Thott 1589-96
a Regnskab med jordebog 1590.
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Laurits Kruse 1596-1606
(til Svenstrup) a Regnskab med jordebog 1600-03.

Niels Vind 1606-15 
(til Ullerup, død 1615) a Regnskab med jordebog 1613-15.

Knud Urne 1615-19 
(til Årsmarke) a Regnskab med jordebog 1615/16 og 1617-19 

samt bilag 1618/19.

Knud Gyldenstjerne Henriksen 1619-27
(til Ågård, død 1627) a Regnskab med jordebog 1619-25 og 1626/27

Oluf Parsberg 1627-29

samt bilag 1619-23 og 1626/27.

(til Jemit) a Regnskab med jordebog 1627-29 og med bi-
lag 1627/28.

Jens Juel 1629-33 
(til Lindbjerg) a Regnskab med jordebog og bilag 1629-33.

Jens Bielke 1633—
(til Østraat) a Regnskab med jordebog 1633-41 og bilag 

1633-41.

Henrik Thott 1641-48
(til Boltinggård) a Regnskab med jordebog 1641/42; (regnskab

Ove Bielke 1648-

med jordebog 1645/46 og 1647/48 i filmsaml. 
D 129).

(til Østraat) a Regnskab med jordebog 1649-53 og bilag 1649
-53 (regnskab med jordebog 1648/49 i film- 
saml. D 129).

BOHUS OG VIKEN LEN

Ved grænsen mod det danske Halland og det svenske Västergötland ud
gjorde den stærke fæstning Bohus det sydligste norske administrationscen
trum.

I norsk/dansk tid udgjorde Bohus det sydlige len omfattende Hisingen,
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Tjörn, Oroust og Inland med ialt 7 el. 8 herreder (skipreider), mens Vi
ken eller det nordlige len havde 9 herreder. Oprindeligt hørte området til 
Borgatingslagen, men blev fra slutningen af det 13. årh. selvstændig lag
sogn og øverste myndighed lå hos lagmanden i Viken. Gejstligt hørte om
rådet til Oslo stift, og ved reformationen blev bispegodset lagt til Akershus, 
men kom dog før 1568 til Bohus. Af lenets to store klostre Dragsmark og 
Kastelle vedblev Dragsmark at være et selvstændigt len -  ganske vist ofte 
forenet med Bohus, mens Kastelleklostergods blev lagt under Bohus sammen 
med det øvrige klostergods, der tidligere havde tilhørt Hovedø, Nonnesæter, 
Gimsø, Verne og St. Olavs kloster i Tønsberg. I lensjordebøgerne blev det 
gamle krongods fortsat opført for sig.

Ved Roskilde-freden blev Bohus og Viken (tilsammen lig det nuværende 
Bohuslen) ligesom Skånelandene afstået til Sverige, og de arkivalske for
hold for tiden frem til 1660 er temmelig komplicerede, idet der findes lens
arkivalier både i København, Oslo, Göteborg og Stockholm.

Under den nordiske syvårskrig var Jens Holgersen Uljstand lensmand -  
1566 og modstod de gentagne svenske belejringer.

Vincents Juel 1566-72
Ekstrakter i årgang 1574. 

b Jordebog 1568.23

Peder Gyldenstjerne 1572-76
Ekstrakt i årgang 1574.

b Jordebøger 1573 og 1574 findes i länsstyrel
sens arkiv i Göteborg og i Kammerarkivet i 
Stockholm.

Henrik Gyldenstjerne 1576-92
(død 1592, enken Ekstrakter i årgangene 1577-79, 1581-84,
Mette Rud) 1587/88-1589/90,1591/92-1592/93.

a Ekstrakt og forklaring 1587/88. 
b Jordebog 1580/81 og 1585/86; 1589 jordebog

over gods, som kronen købte af Henrik Gylden
stjerne.

Hannibal Gyldenstfems 1592-95
Ekstrakter i årgangene 1593/94-1595/96.

23 Trykt i Norske Regnskaber og Jordebøger, bd. V.
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Sten Maltesen Sehested 1595-1606, mod afgift; fik desuden Dragsmark 
kloster 1602.
Ekstrakter i årgangene 1596 og 1597/98- 
1598/99.

a Regnskab med ekstrakt 1601/02; indtægtsregn
skab for register på arbejdspenge af Viken (bi
lag til indtægtsregnskab) 1601/02 og 1603/04; 
regnskab over udgifter til pligtfolk m. v. 1601/ 
02; regnskab for uvisse indtægter 1601/02 og 
udgiftsregnskab 1603/04; regnskabsbilag 1604/ 
05.

b Jordebog 1593/94, 1596/97, 1601/02 og 1604 
/05 samt over Dragsmark klosters gods 1603/ 
04.

Sten Madsen Laxmand 1606-13, mod afgift.
a Udgift til håndværkere og pligtfolk 1609-12;

regnskab med ekstrakt og bilag 1610-13 (1610 
/ l i  dog ingen bilag); regnskab over uvist 
1610-13; arbejdspenge af Nordviken 1610/11; 
regnskab over biskopstiende og garnisonsregn
skab 1611/12; regnskab over svensk gods i Vi
ken og restanceregister 1612/13.

b Jordebog 1611-13 samt over Dragsmark klo
ster og over svensk gods i Viken 1612/13.

c Skattemandtal 1610-13.
d Forleningsbreve, kvittanser og inventarielister 

med fortegnelse.

Jørgen Lunge 1613-18, mod afgift, som ændredes 1617. Havde samtidigt 
(til Odden) Dragsmark kloster på regnskab.

a Ekstrakt og forklaring samt regnskab med bi
lag 1613-18; regnskab for uvisse indtægter, bl.a. 
af Dragsmark kl. 1613-18; proviant modtaget 
af Marstrands borgere 1611-13 (i 1613/14); 
bispetiende 1615-17; udgifter til håndværkere 
og bådsmænd 1615/16; udgifter til lys ved kon
gens ophold på Bohus 1615/16.

b Jordebog 1613-18; jordebog over Dragsmark 
kloster 1613/14 og 1615-17; afgifter af odels-
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bønder i Bohus og Viken 1615/16, register på 
bortforlenet gods, ødegods m. v. 1615/16.

c Skattemandtal 1614/15 og 1617/18. 
d Kvittanser og inventarielister.

Jens Sparre 1618-32, mod afgift; Dragsmark kloster på regnskab 1618-28. 
(til Sparresolm, død a Ekstrakt og forklaring samt regnskab med bi- 
1632, enken Sidsel lag 1618-32; enkelte bispetiender 1618/19;
Parsberg) uvisse indtægter 1618-32 (NB. af Dragsmark

kloster for hele perioden). Udgifter til håndvær
kere og pligtfolk 1618-20 og 1624-27; udgif
ter til smedearbejde 1618-20 og 1624-26; gar
nisonsregnskab 1625-27 og 1631/32 regnskab 
for underhold af prinsen og hans følge 1627/28. 

b Jordebog 1618-26, for visse år kun over
Dragsmark kloster; register på bortforlenet og 
ødegods m. v. 1618-20 og 1624-26.

c Skattemandtal 1618/19 og 1620-32. 
d Forleningsbreve, kvittanser og inventarielister

med fortegnelse.

Corfitz Ulfeldt 1632-34, mod afgift.
a Ekstrakt og forklaring samt regnskab med bi

lag 1632-34; uvisse indtægter 1632-34; selv
stændigt regnskab for Dragsmark kloster 1632/ 
33 (var forlenet til Niels Hammer); sagefalds- 
regnskab af Uddevalla 1632/33; garnisons
regnskab 1633/34.

b Jordebog over Vren gods 1634. 
c Skattemandtal 1632-34. 
d Forleningsbrev, kvittanser og inventarieliste.

Otte Thott 1634-40, på afgift.
(til Näss) a Regnskab med bilag 1634—40; uvisse indtægter

1634-40; garnisonsregnskab 1634-40; forbrug 
af krudt og kugler 1634-40; mandtal over ud
skrevne bådsmænd 1638/39.

c Skattemandtal 1634—40. 
d Forleningsbrev, kvittanser og inventarielister.
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Hannibal Sehested 1640-42, mod afgift.
a Regnskab med bilag 1640-42; uvisse indtægter

1640-42; garnisonsregnskab 1640-42. 
c Skattemandtal 1640-42.
d Forleningsbrev, kvittanser og inventarielister 

med fortegnelse.

Oluf Parsberg 1642-46, mod afgift.
(til Jemit) a Regnskab med bilag 1642—46; uvisse indtægter

1642-46; gamisonsregnskab 1642-44, byg
ningsregnskab med bilag 1644/45; forbrug af 
ammunition 1645/46.

c Skattemandtal 1642-46.
d Forleningsbrev, kvittanser og inventarielister 

med fortegnelser samt antegnelser hertil.

Iver Krabbe 1646-58, mod afgift.
(til Jordberga) a Regnskab med bilag 1646-58; uvisse indtægter

1646/47 og 1648-58; register på tiendefisk 
1646-48; bygningsregnskab og garnisonsregn
skab (begge med bilag) 1646-58; regnskab 
vedr. afdøde Matthias Kobberslager i Udde
valla 1648/49.

c Skattemandtal 1646-58.
d Forleningsbreve, kvittanser og inventarielister 

med fortegnelse og antegnelser hertil.

DRAGSMARK KLOSTER

Det tidligere præmonstratenserkloster blev kort før reformationen bortfor
lenet i 10 år til Peder Størle mod samme afgift, som Herman Skriver havde 
givet. 1544 blev lenet lagt under Bohus. Jens Holgersen Ulf stand havde det 
1549-1552 og efterfulgtes af Palle Grubbe (død 1561), hvis enke Mar- 
grete Hardenberg beholdt det i pant til 1573.

Knud Grubbe 1575-1602, som frit len på livstid for sig og sin hustru.
(død 1600, enken Mette 
Ulf stand død 1602)

Derefter blev det omdannet til regnskabslen, som fulgte Bohus.
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Niels Hammer 1628-44, havde Dragsmarks visse indtægt frit, mens der af 
(skibskaptajn, død uvisse indtægter skulle gøres regnskab til Bohus.
1644)

Thomas Dyre 1644-52, havde haft ventebrev på det fra 1640; fra 1647 
(til Sundsby, død 1651, frit, dog afgift for rostjenestefritagelse. 
enken Margrethe Huit- a Regnskab for en del uvisse indtægter 1644-52. 
jeldt) d Forleningsbreve og kvittanser med fortegnelse.

Henrik Villumsen (Rosenvinge) 1652-
(til Lystager)



De folkelige bevægelser i Danmark
AF C L A U S  B J Ø R N

På Dansk historisk fællesforenings årsmøde i Odense 1975 holdt 
universitetslektor, mag. art. Claus Bjørn, København, et foredrag der 
gengives i lettere omarbejdet form. Baggrunden for foredraget er 
den trods alt stigende interesse for udforskningen af de folkelige be
vægelsers historie, herunder det arbejde, der er påbegyndt under 
DHF’s auspicier for at sikre kildematerialet til de folkelige bevæ
gelsers historie.

Emnet -  De folkelige bevægelser -  har en naturlig plads på dette årsmøde, 
da et udvalg under Dansk historisk fællesforening gennem nogen tid har 
drøftet, hvorledes de folkelige bevægelsers arkiver kunne sikres for efter
tiden. Da dette udvalg mødtes første gang, diskuterede man naturligt nok, 
hvad man forstod ved »de folkelige bevægelser«. Der fremkom et par for
slag, som teoretisk beskrev de former for gruppeaktivitet, der henhørte un
der »de folkelige bevægelser«, men det blev fra anden side hævdet, at 
sådanne teoretiske definitioner var mindre påkrævede, idet samtlige udval
gets medlemmer var på det rene med, hvad opgaven drejede sig om -  hvad 
arbejdet i udvalget da også bekræftede! De folkelige bevægelser kan be
skrives som den historiske foreteelse, der knytter sig til Danmark i det nit
tende århundrede, med tyngdepunkt i dettes sidste trediedel, og som rum
mer en række sammenslutninger fra vækkelserne og bondebevægelsen i 
1830’erne og 1840’erne over de kirkelige retningers opkomst, tilblivelsen 
af de politiske partier og det store net af politiske, økonomiske, sociale og 
kulturelle foreningsdannelser -  arbejderbevægelse, andelsvirksomheder, fo
redragsforeninger og forsamlingshuse, husmandsbevægelse og afholdssag for 
at nævne en række af de væsentlige. En udmærket oversigt findes i Roar 
Skovmands: »De folkelige bevægelser i Danmark« fra 1951. De folkelige 
bevægelser opfattes i almindelighed som et entydigt begreb, en afgrænset -  
måske endog afsluttet -  fase i det danske samfunds udvikling. Ikke mindst 
i grundtvigsk tankeverden indtager de folkelige bevægelser en fremtrædende 
plads, og det er ikke mindst herfra, at man har hævdet, at de folkelige 
bevægelser fra mellemkrigstiden har tabt deres dynamik, er blevet etab
lerede eller i bedste fald koncentrerer sig om at beholde det en gang 
vundne.
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Jeg skal i det følgende tage mit udgangspunkt i den ovenfor nævnte 
opfattelse af de folkelige bevægelser og med det samme fastslå, at i betragt
ning af den betydning, de folkelige bevægelser -  også udenfor grundt vigsk- 
højskoleprægede kredse -  tillægges for udformningen af det moderne Dan
mark, er udforskningen af de folkelige bevægelsers historie endnu i sin 
vorden. Sammenlignet med Norge og Sverige er vi på dette område langt 
bagefter. Fra kirkehistorisk hold er der gennem de sidste årtier fremkom
met den største samlede indsats -  vækkelsesstudierne -  der også har til
skyndet ikke-teologer til at beskæftige sig med denne første fase i de folke
lige bevægelsers historie. Emner af den grundtvigske bevægelses historie har 
ligeledes været indgående behandlet, og husmandsbevægelsen har i Fridlev 
Skrubbeltrang sin historiker. Der pågår i disse år en betydelig indsats for 
udforskningen af dansk arbejderbevægelses tidligste periode -  med en vis 
tilbøjelighed til at hæfte sig rigeligt ved de magre idéhistoriske aspekter 
fremfor opbygningen af det politiske og faglige apparat, og der arbejdes med 
andre sider af de folkelige bevægelsers historie som forsamlingshusene og 
andelsbevægelsens gennembrud i 1880’erne. Men der er helt eller næsten 
totalt forsømte områder, hvor alt hvad der foreligger er bevægelsernes egne 
skrifter i bedste tilfælde historiske tilbageblik ved jubilæerne. Her skal blot 
nævnes afholdsbevægelsen, skytte- og gymnastikforeningerne og den ene 
af de to store kirkelige retninger, Indre mission.

Det er i 1975 ikke muligt at kortlægge de folkelige bevægelser -  og man 
kan for så vidt være lettet over, at det planlagte historiske atlas over Dan
mark endnu ikke er ført ud i livet -  og vi ved alt for lidt om tilslutningen 
til de folkelige bevægelser, hvem sluttede sig til bondebevægelsen i 1840’- 
eme, hvem rejste missionshuset i stationsbyen eller stod bag den socialdemo
kratiske vælgerforening i købstaden for slet ikke at tale om, hvem der ved 
århundredets begyndelse bar afholdsnålen. Ingen af de centrale folkelige 
bevægelser er tilstrækkelig kortlagt, eller på en anden led, ingen lokalitet 
i det danske samfund er så indgående beskrevet, at tilslutningen til de for
skellige sammenslutninger blot et enkelt sted er belyst.

Jeg vil i det følgende forsøge -  med udgangspunkt i en karakteristik af 
hovedtræk i det danske samfund i det nittende århundrede -  at omtale 
nogle centrale ændringer i samfundet af væsentlig betydning for tilblivelsen 
af de folkelige bevægelser. Mere end en egentlig beskrivelse af de folkelige 
bevægelser vil jeg fremdrage nogle efter min opfattelse vigtige forudsætnin
ger for de folkelige bevægelsers tilblivelse og udvikling. Her kan ikke gives 
en udtømmende forklaring, men alene bidrag til en »ramme« for en for
ståelse af emnet.

Det nittende århundredes samfundsstruktur er skabt af landboreformerne!
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Med disse begynder vor nyere historie, og det er med det endelige opbrud 
fra den struktur, der blev fastlagt sidst i 1700-tallet, at vor nyeste historie 
bliver indledt. Det er ikke utænkeligt, at kommende forskning vil nuancere 
vor opfattelse af de store landboreformer, hæfte sig mere ved reformpolitik
kens kompromisser, f. eks. i 1790’eme, og i de positive reformer i højere 
grad se allerede eksisterende tilstande formaliseret. Men de lovgivningsmæs
sige rammer for det danske samfunds hovederhverv, for væsentlige offent
lige funktioner og for det store befolkningsflertals retstilstand blev fastlagt. 
Sv. Aa. Hansen peger i »Økonomisk vækst i Danmark« på, at reformrege
ringens store lovarbejder i det væsentlige først er blevet ændrede ind i det 
tyvende århundrede, ikke mindst for landbolovgivningens vedkommende. 
Udflytning og udskiftning betød den »tekniske« modernisering, og forholdet 
mellem jordejere og jordbrugere blev reguleret under en regeringskurs, der 
tilskyndede til at ophæve modsætningsforholdet mellem ejer og bruger af 
jorden i form af selveje og som indebar en central placering i landets hoved
erhverv for den middelstore af bondestanden ejede og ledede bedrift.

Trods eksistensen af sociale skel også i det 18. årh.’s landbosamfund kan 
der næppe være tvivl om, at reformerne lagde grunden for en klarere lag
deling i landbefolkningen. Allerede i 1795 ønskede pastor Høegh med jord
lodder til husmænd at bygge bro over de stigende sociale kløfter, en utrykt 
undersøgelse af de sociale forhold på Lolland-Falster i 1840’eme peger i 
samme retning, og skolelærerlitteraturen fra 60’erne og 70’erne er udtryk for, 
at de sociale skel mellem gårdmænd og husmænd blev opfattet som ved
kommende.

Landboreformerne udstak på en gang de tekniske og sociale rammer for 
den fremtidige udvikling i det erhverv, fire femtedele af befolkningen var 
beskæftiget i eller afhængige af. Trods den stigende bybefolkning ned gen
nem det nittende årh. og begyndende industrialisering var landbruget længe 
at opfatte som Danmarks vigtigste erhverv. V. Falbe Hansen skrev i »Dan
marks Statistik« fra 1887: »Landbruget er den vigtigste af vore Produk
tionsgrene. Den største Del af Landets Befolkning er beskjæftiget ved dette, 
og det er dets Produkter, der afgive langt den overvejende Del af de Varer, 
vi udfører, og ved Hjælp af hvilke vi betale vor Indførsel fra Udlandet. 
Landbruget er den centrale Del af vor Produktion, om hvilken de fleste 
andre Virksomheder grupperer sig, snart for at tilvejebringe Landbrugernes 
Forbrugsartikler, snart for at bearbejde og forhandle deres Frembringel
ser.«

Netop i 1887 stod landbruget midt i en moderniseringsproces, der i første 
række førte til en stærkt forøget animalsk produktion, men hvor bondestan-
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dens aktive deltagelse, bl. a. gennem andelsbevægelsen, også på længere sigt 
fik sociale konsekvenser ved at åbne nye muligheder for småbruget.

1890’eme bragte et industrielt opsving, og byernes andel af den samlede 
befolkning øgedes. Industritællingen af 1897 viser imidlertid, at den danske 
industri, der nu beskæftigede ca. 8 °/o af den samlede arbejdsstyrke, var 
domineret af relativt små enheder -  et billede, der kan følges et stykke ind 
i dette århundrede. Provinsbyerne kommer nu med, og jeg vil mene, at det 
industrielle opsving og ikke mindst den geografiske spredning i vid ud
strækning har været betinget af den ovennævnte omlægning af landbruget og 
de hermed sammenhørende forandringer i den daglige tilværelse i landbefolk
ningen. Moderniseringen medførte en stærkt øget omsætning, et stigende 
behov for redskaber og maskiner og til husholdningen nye krav efterhånden 
som den traditionelle hjemmeproduktion ophørte. Slagterier og dampmøller -  
visse steder sukkerfabrikker -  forarbedjede landbrugets produkter, mens det 
nye landbrug blev kunder hos jernstøberier og maskinfabrikker, ligesom 
dampbagerier, bryggerier og textilfabrikker -  de sidste ikke mindst i Jylland 
-  fandt nye aftagere i oplandets husholdninger.

Alexander Foss mente endnu i 1912, at »Danmark som industriland« lå 
noget ude i fremtiden. Man kan næppe tale om et industrielt gennembrud 
i 1890’erne -  så lidt som i 1850’erne eller 70’erne som tidligere foreslået. 
Danmarks industrialisering har været en langvarig proces, præget af små 
bedrifter, af industri med begrænset og kendt kundekreds og for en betyde
lig dels vedkommende aftagere fra og leverandører til et intensivt landbrug. 
I byerhvervene som i landbruget har ind i dette århundrede de mindre, 
selvstændige enheder været dominerende, og landbruget var længe Dan
marks hovederhverv målt i kroner og ører og endnu længere i den almin
deligt udbredte opfattelse af det danske samfunds struktur.

Det er i opbruddet fra dette her skitserede mønster med den endnu i før
ste halvdel af dette århundrede stærke landbrugssektor i produktionslivet og 
de mindre virksomheders overvægt, at landboreformernes samfundsstruktur 
endelig afvikles. Jeg kan tilslutte mig H. P. Clausen, når han i sin artikel: 
»Hvor længe varede det 19. århundrede kulturelt?« fremsætter den umiddel
bart provokerende påstand, »at først efter midten af det 20. århundrede 
indtraf sådanne ændringer i de grundlæggende socio-økonomiske og andre 
faktorer, at en løsgørelse fra tankebaner, der var fikseret i forrige århun
drede, for alvor blev mulig. Først da kunne det 19. århundrede tænkes at 
gå til ende . ..«  Danmarks endelige industrialisering, stordriftens frem
march i erhvervslivet, landbrugets tredie modernisering med de gennemgri
bende driftsmæssige og sociale konsekvenser, tilkomsten af den offentlige og
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private servicesektor som en betydningsfuld samfundsdannelse -  og man 
kunne for så vidt gerne tale om det danske samfunds endelige overgang til 
kapitalistisk økonomi -  fuldbyrdes under den højkonjunktur, der sætter ind 
fra 1950’erne!

Skal man forstå de folkelige bevægelsers baggrund, opkomst og deres se
nere udvikling, er en klarlæggelse af de grundlæggende produktionsvilkår og 
samfundets sociale struktur nødvendig. Hvis man da iøvrigt går ud fra en er
kendelse af de materielle vilkårs afgørende, altid komplekse og tidsmæssigt 
ofte forskudte betydning for politiske, kulturelle og religiøse foreteelser. I det 
tidsrum, hvor de folkelige bevægelser bliver til -  fra ca. 1830 og frem til 
tiden omkring 1. verdenskrig -  er det danske samfund overvejende bestemt 
af landbrugets vilkår og med en meget stærk mellemgruppe i samfundspy
ramiden, lige langt fra egentlig overklasse som fra et besiddelsesløst prole
tariat. Det er i landbosamfundet, de fleste folkelige bevægelser opstår og vin
der udbredelse. Indre mission var en landbevægelse, der fra ca. 1890 vandt 
stigende indpas i de voksende stations- og provinsbyer, og afholdsbevægel- 
sen synes at have gennemløbet samme udvikling. Store dele af bybefolknin
gen i begyndelsen af dette århundrede var indvandrere med en opvækst, 
uddannelse og eventuelt erhvervsarbejde i landbosamfundet forud for bosæt
telsen i byerne.

De foran skitserede træk af samfundsstrukturen har naturligvis ikke 
mindst været af afgørende betydning for den udformning, dansk arbejder
bevægelse fik i perioden. En stor del af socialdemokratiets stemmer har væ
ret hentet hos håndværkere, småmestre og detailhandlere, hos det stigende 
antal bestillingsmænd og efterhånden også blandt småbrugere på landet. Na
turlige politiske krav for disse småborgerlige grupper har været tilvejebrin
gelsen af et socialt sikkerhedsnet i tilfælde af sygdom, alderdom og død, ud
bygning af de offentlige funktioner, der virkede til gavn for de ringest stillede 
-  ikke mindst skolevæsenet -  og en almindelig økonomisk og social højnelse 
af tilværelsen for småkårsfolk. Det var tillige krav, store dele af den egentlige 
arbejderklasse kunne identificere som sine egne. En socialdemokratisk væl
gerforening i en jysk stationsby (Langå), hvis forhandlingsprotokol jeg har 
fået lejlighed til at se på det stedlige lokalhistoriske arkiv, samlede i årene 
før 1. verdenskrig banens og postvæsenets folk, de småhandlende, omeg
nens husmænd og håndværkere sammen med de faglærte og ufaglærte arbej
dere i byen. De nære opgaver i det bestående samfund synes at have opta
get opmærksomheden -  alderdomsforsørgelse og stadige bestræbelser på at 
udbygge og forbedre kommuneskolen overfor den private realskole herunder 
hidsig kamp med missionen om læreransættelser, afholdssag og brugsforening 
og ikke mindst store arrangementer af festligt-selskabeligt præg med faner,



De folkelige bevægelser i Danmark 351

musik og spisning efter tidens almindelige mønster. Gennem denne antagelig 
typiske socialdemokratiske forenings arbejde går en stadig bestræbelse for 
social højnelse, for ligestilling med de øvrige grupper i det lokale samfund, 
de større næringsdrivende og sognerådets flertal -  gårdejerne.

Når man skal pege på nogle af de faktorer, der muliggjorde den sam
fundsmæssige aktivitet, som de folkelige bevægelser var udtryk for, vil det 
være rimeligt at fremdrage de forhold, der indebar en ændring af vilkårene 
for det store befolkningsflertal -  den del af samfundet, der i første halvdel 
af det nittende århundrede blev betegnet som »almuen«. Den udgjorde om
kring år 1800 godt fire femtedele af kongerigets befolkning og rummede 
store forskelle -  den velsituerede fynske gårdmand, hedebonden og den 
jordløse daglejer på de østlige øer. Jeg skal i det følgende koncentrere mig 
om tre efter min opfattelse centrale faktorer -  den stigende levestandard, 
den øgede oplysning og nedbrydelsen af standsskellene.

En afgørende forandring i almuens tilstand var den stigning i levestan
dard, der foregik ned gennem det nittende århundrede, og som fandt sted 
samtidig med en kraftig befolkningsforøgelse. Stadig større dele af landbe
folkningen kom i betryggende afstand af den »sultegrænse«, Peter Riismøl- 
ler med stor indlevelse har skildret. For gårdbrugemes vedkommende skete 
det antagelig ved århundredets begyndelse, men landbosamfundets ringest 
stillede, de jordløse landarbejdere, måtte vente til landbrugskrisens forbed
ringer af realindkomsten for lønarbejderne og udbygningen af den offent
lige bistand sidst i forrige århundrede. Men endnu i sidste halvdel af 1700- 
tallet, hvor dårlige høstår og epidemier, som påvist af Adolph Jensen og 
senest af Hans Chr. Johansen, kunne sætte sig markante spor i fødsels- og 
dødelighedstallene, har kun en mindre del af landbefolkningen kunnet vide 
sig i sikker afstand.

De topografiske forfattere i begyndelsen af forrige århundrede ved at be
rette om rigeligere og mere varieret kost end tidligere (kartoflen!) og bolig
forholdene forbedres med solidere byggeskik, større rum og vinduer, de 
sidste eventuelt til at åbne, og bræddegulv til afløsning af de lerstampede 
eller brolagte. De medicinske fremskridt og landbefolkningens øgede adgang 
til at få del i disse bidrog til bedre sygdomsbekæmpelse, og den større hygi
ejne, der efterhånden vandt indpas -  noget distriktslæge Rambusch i Sjørup 
i 1890’erne tillagde andelsmejerierne en del af æren for -  gav modstands
kraft. Den velkendte forøgelse af legemshøjden peger i samme retning.

Ligeså banalt det er at fastslå, at denne udvikling fandt sted, ligeså ind
lysende er det, at den bidrog til i bondestanden at tilvejebringe mulighe
derne for et overskud til aktivitet udover det til livets opretholdelse simpelt 
nødvendige. Husmandslederen, Jens Holdgaard, var som ung mand ikke poli-
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tisk interesseret. »Grunden var simpelthen«, berettede han senere, »at vi var 
meget fattige, og hver Dag krævede haardt Arbejde for Føden.«

Den anden faktor, der skal nævnes i denne sammenhæng, er den stigende 
oplysning. Det er vanskeligt at bedømme, hvor udbredt læse- og skrivekyn- 
dighed var i bondestanden omkring år 1800. Elle Jensens undersøgelser i for
bindelse med den jyske pietisme, de »stærke jyders« kamp for at bevare 
katekismus og salmebog og udsagn i den topografiske litteratur tyder på en 
vis udbredelse. Men det er betydningsfuldt, ikke blot hvor udbredt, læsekyn- 
digheden var, men også, hvad den blev brugt til. Man kunne her skelne 
mellem intensiv læsning, koncentreret om stadig gentagen, måske næsten ri
tuelt præget, læsning i de samme, fåtallige skrifter af overvejende religiøs 
karakter. Og så den ekstensive læsning, hvor læsekyndigheden benyttes til at 
skaffe sig oplevelser eller oplysninger ved at læse nye tekster. Den afgørende 
forandring kunne så beskrives som ikke blot, at læse- og skrivekyndighed 
blev almindelig udbredt, men også at den ekstensive læsning vandt indpas.

Landhusholdningsselskabet introducerede svingploven så tidligt som i 1770, 
og ikke mindst på tryk blev der i de kommende årtier stærkt agiteret for ud
bredelsen af det nye redskab. Amtsbeskrivelserne, der udkom fra 1826 til 
1844, vidner imidlertid om, at agitationen på dette punkt kun delvis havde 
båret frugt. Et halvt århundrede senere kan man på de mange møder, der 
i 1880’erne blev afholdt omkring i landet om oprettelse af andelsmejerier 
opleve sønnesønnerne indgående drøfte de nyeste fjordske mejeriforsøg og 
autoriteternes seneste vurderinger af hjemmebehandling kontra salg af mæl
ken. Læsekyndigheden var blevet almindelig, mængden af læsestof mange
doblet og læsefærdigheden anvendt til at skaffe sig indsigt og ny viden.

Ole Nørskov Nielsen har peget på den pietistiske andagtslitteraturs betyd
ning for de fynske vækkelser allerede mellem 1820 og 1840. »Almueven
nens« betydning for bondebevægelsen i 1840’erne turde være veldokumen
teret, og senere udvikledes en folkelig presse, hvis funktion i de folkelige 
bevægelser, først og fremmest de politiske, næppe kan overvurderes, når man 
erindrer de mange vidnesbyrd om den opmærksomhed der blev vist »avi
sen«.

I de folkelige bevægelser indgår oplysningsarbejde ofte som et sidemotiv, 
selvom udviklingen i Danmark har fået sit særpræg gennem den dominerende 
stilling, højskolen og de grundtvigske oplysende foreninger indtog fra ca. 
1870. Men den stærke trang til oplysning er et gennemgående træk hos pio
nererne i de folkelige bevægelser, hvor man kan nævne I. A. Hansens be
retning om den næsten desperate kundskabstørst i ungdommen og den umæt
telighed, der kunne præge højskoleelever, og som er skildret i Andersen- 
Nexøs erindringer og i kildeudgaven, »En højskolevinter«. Men forudsæt-
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ningen var almindelige grundlæggende skolekundskaber, og det forekommer 
derfor mindre heldigt, når »Dansk guldalder« udhænger 1814-loven og dens 
lærebøger som et led i overklassens undertrykkelse af underklassen!

Det nittende århundrede medførte en langsom, men stadig nedbrydning 
af de tidligere dybe skel mellem bondebefolkningen og de højerestillede. I 
denne proces -  hvor også de folkelige bevægelser efterhånden kommer til at 
fungere som en katalysator -  indgår den øgede velstand og oplysning, den 
stigende og hastige kommunikation af personer, genstande og ideer i et kom
pliceret samspil. Ved århundredets begyndelse må gabet mellem de »dan
nede« klasser -  større ejendomsbesiddere, embedsstanden, akademikerne 
og det højere borgerskab -  og »almuen« have forekommet uoverstigeligt. 
Fremtoning, påklædning, sprog og optræden har karakteriseret en person 
som henhørende til en af de to stænder, og man erindrer sig fra 1840’erne 
i forbindelse med alliancen mellem bonde og borger fru Tschernings husmo
derlige bekymringer for stuernes udseende efter besøg af politiske menings
fæller og Julie Marckmanns glade forundring over, at Laurids Skau og hans 
fæller ikke spyttede indendøre! Bondestanden omgav sig med materielle 
frembringelser med klart særpræg, og man må formode, at der til de ydre 
forskelle har svaret indre. Der har antagelig været et svælg mellem sam
fundsgrupperne i den måde, hvorpå man har struktureret sin opfattelse af 
omverdenen, hvordan man har forstået sin funktion heri og naturligvis ikke 
mindst i opfattelsen af mulighederne for at påvirke denne omverden. Sva
rende til den materielle kultur har der formentlig eksisteret en ikke-materiel, 
om hvilken folkedigtning og eventyr og de tidligst bevarede optegnelser fra 
almuesfolk kan give et indblik i.

I løbet af det nittende århundrede blev dette skel gradvist mere og mere 
udvisket. Omkring år 1900 var det anderledes vanskeligt alene ved en per
sons påklædning og optræden at bestemme vedkommendes geografiske og 
sociale tilhørsforhold, og udviklingen er fortsat. Landbefolkningens mate
rielle og immaterielle kultur blev i stadig større overensstemmelse med, hvad 
der skabtes af og for andre lag af befolkningen. Anton Nielsen giver i »Den 
danske Bonde« fra 1877 et ikke ukritisk billede af den fynske gårdmand på 
overgangen mellem bondestand og middelklasse, og H. F. Feilbergs bekendte 
»Dansk Bondeliv« fra 1889-99 konfronterer ofte i fremstillingen den be
handlede fortid -  »i mands minde« -  med samtidens på mange områder 
ændrede vilkår. Den materielle kultur blev til museumsgenstande, den ikke- 
materielle til folkeminder!

De her fremdragne faktorer forekommer mig at indgå som væsentlige led 
i den komplicerede udvikling, der ind i det nittende århundrede betinger, 
at almuen -  eller ihvertfald et ledende og meningsdannende lag i denne -
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når frem til at kunne strukturere sin oplevelse af omverdenen, således at 
den kan handle i og påvikre denne omverden. Heri ligger det afgørende 
brud med fortiden. 1700-tallets hovbønder var næppe helt så underkuede, 
som C. F. Allen og med ham et par generationer af historieskrivere gjorde 
dem. Men bondens reaktioner på den omverden, der i alt væsentligt lagde 
rammerne for hans tilværelse fra fødsel til død var tilsyneladende ret be
grænsede. Man protesterede mod byrder, unddrog sig pålagte forpligtelser 
og søgte at slippe for afgifter og arbejde. Men reaktionerne var normalt 
hvad man kunne betegne som »lavt strukturerede« med ringe samvirken 
i tid og rum. Greb omverdenen -  godsejere eller myndighederne -  ind, 
bøjede man oftest af. Og reaktionerne var spredte og få, ligesom det er 
vanskeligt at se udtrykt en bevidsthed om samfundsforeteelser heri.

Allerede i første halvdel af det nittende århundrede er dette ved at æn
dre sig. Den grundlæggende dejensive holdning er afløst af en offensiv, og 
på religiøse og social-politiske områder af samfundslivet begynder almuen at 
formulere sig, skabe en aktivitet med sammenhæng i tid og rum.

Det kan her være på sin plads at gribe tilbage til landboreformeme, hvis 
betydning for vækkelserne er blevet diskuteret siden fremkomsten af P. G. 
Lindhardts »Vækkelser og kirkelige retninger« udkom første gang i 1951. 
Lindhardt og Hal Koch har understreget udskiftningens, udflytningens og 
selvejets betydning for den almindelige frigørelse fra gamle afhængighedsfor
hold, materielt som psykologisk, mens H. P. Clausen i en løbende diskussion 
med kirkehistorikerens vækkelsesstudier har peget på den særlige betydning, 
reformerne fik for landbounderklassen, der så at sige blev udsprængt af 
fællesskabet og som efter Clausens opfattelse gennem vækkelserne søgte og 
fandt en ny identitet. Der foreligger nu materiale, der kan give en idé om 
tilslutningen til de gudelige vækkelser, først og fremmest i bindene om væk
kelsernes frembrud, men også i artikler af Poul Nissen og Astrid Tønnesen. 
Og de vaktes kreds synes at omfatte alle dele af almuen -  fra solide gård- 
mænd over landhåndværkere til inderster med et betydeligt indslag af bonde
standens unge, karle og piger. Materialet peger ikke på nogen bestemt 
social gruppe indenfor landbefolkningen, ligesom fæstere og selvejere synes 
ligeligt repræsenterede. De unge aldersklasser dominerer i materialet -  men 
det turde også være at vente.

Landboreformerne må tillægges en afgørende betydning for de gudelige 
vækkelsers tilblivelse -  og herigennem for opkomsten af de folkelige bevæ
gelser. Men det er forsåvidt landboreformerne udstikker de socio-økonomi- 
ske rammer for den kommende tids samfundsudviklling, betinger en almin
delig stigning i den jævne befolknings levestandard, og som lovgivningskom
pleks normalt opfattes som afsluttet med en undervisningsreform, der rum-



De folkelige bevægelser i Danmark 355

mede undervisningspligt for alle. Og fordi disse faktorer medvirkede til en 
nedbrydelse af den isolerede verden, almuen hidtil havde levet i og gav 
den mulighed for at handle på områder i samfundslivet der hidtil havde 
været forbeholdt de øvrige stænder.

Som det danske samfund var opbygget i første halvdel af nittende århun
drede, måtte almuens nye aktivitet støde mod de øvrige stænder, mod de, der 
handlede med almuen i verdslig som i religiøs henseende. På alle områder 
af samfundslivet var bonden umyndiggjort -  Jacob Mandix går i sin bekendte 
»Landvæsensret« fra 1802 ud fra en definition af »bonde« som mindre op
lyst og borgerlig udviklet end de øvrige samfundsgrupper. Man har beskæf
tiget sig en del med forholdet mellem de gudelige vækkelser og den social
politiske bonderejsning i 1830’erne og 40’erne og bl. a. peget på personer 
som I. A. Hansen og Rasmus Sørensen. Men de vakte områder som Kerte- 
mindeegnen og det »hellige land«, Øster og Vr. Flakkebjerg herreder, opvi
ser ikke særlig politisk aktivitet, mens Nordfalster og Merløse-Tudse herre
der på Sjælland, hvor bondebevægelsen fik solidt fodfæste, var stort set ube
rørt af vækkelserne. Der er langt snarere tale om, at de forsamlinger hvor 
bibelens tekst blev udlagt, og møderne, hvor kommunalsager blev drøftet 
og petioner om hoveri- og fæsteafløsning blev udfærdigede, som fælles forud
sætninger har ikke blot de foran omtalte samfundsmæssige forandringer, 
men grundlæggende er udtryk for den samme, endnu lidet strukturerede, 
aktivitet fra almuens side. Når denne aktivitet kunne få skikkelse af en for
muleret religiøs holdning med et samfundssyn, der ikke var radikalt, eller 
udtrykkes som en radikal politisk optræden, der ikke nødvendigvis betød et 
brud med det etablerede på troslivets område for de optrædende, så er det 
nærliggende at inddrage faktorer ud over de socio-økonomiske for at forstå 
de folkelige bevægelsers fremtrædelsesformer. A t almuen i det nittende år
hundrede kan begynde at udvise en aktivitet, rettet mod en ændring af de 
af samfundet lagte rammer for enkeltpersoners og gruppers tilværelse, kan 
forstås bl. a. med henvisning til de her fremdragne faktorer, men hvorledes 
denne aktivitet udformes, kræver et mere kompliceret forklaringssæt.

Tilslutningen til vækkelsesadresserne i 1830’eme kunne opvise store for
skelle på det geografiske område, således viser f. eks. de fynske store ud
sving fra sogn til sogn. De rejser, en lægprædikant som Peter Larsen 
Skræppenborg foretog i Jylland og hans senere bosættelse i Dons, sætter ty
delige spor i de berørte egnes folkelige og religiøse udvikling, ligesom andre 
fynske vaktes udvandring til Vestsjælland kom til at præge forholdene i et 
strøg langs Storebælt. Hvad angår den tidlige bondebevægelse, så har Erik 
Stig Jørgensen i »Landbohistoriske studier tilegnede Fridlev Skrubbeltrang« 
og for nylig Asger Simonsen i en endnu utrykt undersøgelse peget på, hvor-
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ledes enkeltpersoners optræden kan bidrage til at forklare forskellig grad af 
politisk aktivitet i et område som Lolland-Falster, tildels uafhængigt af den 
socio-økonomiske struktur i området.

I en af de bedste fremstillinger af de folkelige bevægelsers historie -  
Thomas Larsens »En gennembrudstid« -  bliver det sandsynliggjort gennem 
en skildring af retningsprægede præsters virksomhed, hvorfor Midtvendsys- 
sel med Vrå som centrum fik et overvejende grundtvigsk præg, mens dele 
af Vennebjerg herred blev stærkt missionsk præget. Alan Hjorth Rasmussen 
peger i en interessant artikel i »Folk og kultur 1972« -  »Vorupør Fiske
kompagni« -  på, hvorledes en betydelig lærerpersonlighed forløste en væk
kelse, der resulterede i et særegent missionsk produktionskollektiv i Thy i 
slutningen af forrige århundrede. Også for mange grundtvigske vækkelsers 
vedkommende kan der peges på en enkelt igangsætter -  en kapellan, en 
lærerpersonlighed eller en fremtrædende bonde. Andelsmejeribevægelsen slog 
igennem i 1880’erne, og på mindre end et tiår var landet stort set dækket 
af mejerier. Men selv i dette meget koncentrerede gennembrud er det ikke 
vanskeligt at udskille enkeltpersoners indsats som afgørende for, at netop 
denne egn eller dette sogn kom først med oprettelse af et andelsmejeri -  
en mejerimands foredrag, ledende folks personlige kontakter eller den i de 
folkelige bevægelsers historie uundgåelige skolelærer!

Fra de folkelige bevægelsers geografi er begrebet »vågne« og »døde« 
egne velkendt. Spredt over hele landet findes der sogne eller større områ
der, der gennem hele eller store dele af det tidsrum, der præges af de folke
lige bevægelser, har opvist en høj grad af aktivitet. Når begreberne »vågne« 
og »døde« normalt anvendes, har kriterierne været de grundtvigske og 
grundtvigsk prægede bevægelser, men det er ikke vanskeligt omkring Aarhus 
f. eks. at finde »vågne« bjørnbakske sogne i slutningen af forrige århun
drede eller ind i dette missionske områder med stor folkelig aktivitet. Det er 
også velkendt for de, der har arbejdet med de folkelige bevægelser, at blot 
en sognegrænse eller et skovområde kunne skille de »vågne« og »døde« egne 
uden mærkbare skel i den socio-økonomiske struktur. I tilfældet med de 
»vågne« lokaliteter vil man hyppigt kunne finde tilbage til en enkeltperson 
eller en lille gruppe mennesker, hvis indsats -  oftest indenfor troslivets om
råde -  så at sige forløser et aktivitetsniveau, som frem gennem det nittende 
og begyndelsen af det tyvende århundrede finder nye udtryksformer.

De »mulighedsbetingelser« for de folkelige bevægelsers tilblivelse, der har 
været fremdraget her, rækker som det blev fastslået indledningsvis ikke til 
udtømmende at forklare opkomsten og udbredelsen af bevægelserne. De 
faktorer, som jeg har gjort til genstand for omtale, har været betragtet i en 
national afgrænsning, selvom det er indlysende, at de materielle vilkår i
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Danmark, herunder landbrugets længe dominerende rolle i økonomi og sam
fundsliv, har været afgørende betinget af udviklingen i Europa og vor place
ring i den internationale omsætning.

Men man kan også vende blikket den anden vej og pege på, at f. eks. 
spørgsmålet om at forstå »vågne« og »døde« områder må forklares inden
for rammerne af lokalsamfundet. Man har ofte opfattet forholdet lokalhisto- 
rie-rigshistorie som brik i et mønster, hvor tilstrækkelig mange brikker gav 
det endelige billede. Efter min mening må man snarere akceptere, at vor 
forståelse af historiske foreteelser, og de folkelige bevægelser er velegnet til 
at illustrere dette forhold, kan rumme flere, men hver for sig gyldige, for
klaringer -  på det overnationale plan, indenfor rammerne af det danske 
samfund og på lokalsamfundets niveau.

Gennem de folkelige bevægelser i det nittende århundrede går som et fæl
lestræk på en eller anden måde en forkastelse af eksisterende normer, der 
udefra var påført de, der nu vendte sig mod dem. I opfattelsen af samfun
det og i troslivet repræsenterede bevægelserne nye normer, og hertil svarer 
på det personlige plan en venden sig mod de autoriteter, der havde udtrykt 
de hidtil herskende synspunkter -  præst, embedsmand og godsejer. I deres 
sted skabtes med de folkelige bevægelser en opinionsledende gruppe, ofte 
udgået af almuen, hvis individuelle betydning -  således som der foran er 
givet eksempler på -  kunne få stor indflydelse på de folkelige bevægelsers 
forløb, på det lokale plan måske være afgørende. Typografernes betydning 
for den unge arbejderbevægelse er velkendt, og for den bevægelse, jeg selv 
har beskæftiget mig med, andelsmejeribevægeslen i 1880’erne, gælder det, at 
den opinionsledende gruppe som fællestræk synes at være i besiddelse af 
en skoleuddannelse og/eller en skoling i offentligt arbejde, der adskiller den 
fra gennemsnittet. Jeg skal også pege på skolelæreren som en nøgleperson 
i de folkelige bevægelser, en gruppe, hvis baggrund, uddannelse og rolle 
snarest burde undersøges ihvertfald for det nittende århundredes vedkom
mende.

I indledningen nævnte jeg som den almindelige opfattelse, at de folkelige 
bevægelser havde mistet deres betydning, således at stadig færre mennesker 
i stadig mindre omfang oplever deres omverden gennem de folkelige bevæ
gelser. Bevægelserne var, således som det er skildret her, udtryk for en æn
dring fra passivitet til aktivitet, fra umynd’ggørelse til formulering af behov 
og krav. Når de folkelige bevægelser idag har en ændret funktion -  i sam
fundet og for den enkelte -  beror det efter min opfattelse på, at aktiviteten 
er blevet akcepteret, kravene er blevet til interesser. De politiske partier, de 
kirkelige retninger, andelsbevægelsen, arbejder- og husmandsbevægelsen er 
idag det etablerede samfund, mens de blev til mod det »bestående«.



Debatten om foldudbyttets størrelse 
i det 17. århundrede
A F  G E R T  P O U L S E N

Foldudbyttets størrelse i dansk landbrug før de store landboreformer 
i slutningen af det 18. århundrede har ofte været diskuteret i den hi
storiske litteratur. Adjunktvikar Gert Poulsen, Ålborg Universitets
center, giver i denne artikel en oversigt over de synspunkter, der er 
kommet frem gennem de snart hundrede år, spørgsmålet har optaget 
historikerne, og bidrager med et forsøg på at opstille en metode til at 
beregne et minimumsudbytte for bondebruget i det 17. århundrede.

Et af de mest omdiskuterede emner inden for dansk landbohistorie er uden 
tvivl spørgsmålet om foldudbyttets størrelse i det 16.-17. århundrede. I det 
efterfølgende skal denne debat gennemgås med særlig henblik på de resulta
ter, debattens deltagere nåede frem til. Endvidere vil der i denne artikel 
blive behandlet et kildemateriale, som hidtil er blevet afvist af danske land
bohistorikere, fordi det ansås for at være uanvendeligt til belysning af fold
udbyttets størrelse. Denne behandling vil munde ud i et forsøg på at opstille 
nogle nye tal for foldudbyttets størrelse.

Den egentlige debat om foldudbyttets størrelse tog sin begyndelse i 1886. 
Det var med Edvard Holms »Danmark-Norges Indre Historie« og C. Chri
stensen (Hørsholms) »Agrarhistoriske Studier«. Edvard Holms foldtal er re
lativt høje, især når man sammenligner med de senere resultater. Han skri
ver: »Hvad vi nu omtrent vilde kalde Misvæxt, var i det 17. Aarhundrede 
Gjennemsnitshøst paa Landets bedste Jorder. Fire til fem Fold af Byg og 
Rug og tre til fire af Havre omtales idelig som det almindeligste.«1

Desværre angiver Edvard Holm ikke, hvor disse tal »idelig omtales«, men 
han har andetsteds en henvisning til en artikel af C. E. Secher i Ugeskrift 
for Landmænd 1876 bd. 2 så det er muligt, at Holm har anvendt denne som 
sin kilde. Det synes dog, at vendingen »fire til fem fold« er overdrevet, hvis 
Secher skulle have været den eneste kilde, men hvor Holm så skulle have 
sine oplysninger fra, er det umuligt at gisne om. Under alle omstændigheder 
er det rimeligt at se på, hvilket materiale Secher benyttede sig af: »Fra 
Flakkebjerg Herreder haves lignende Optegnelser af samme Aar (1661), 
og der har Tilstanden ikke været synderlig bedre. Tingsvidnet derom er alle-
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rede udstedt den 27de Juli -  saa tidligt har altsaa Høsten været til Ende -  i 
Sønder-Sællinge af otte mænd, der havde synet de Gaarde i de to Herre
der, som hørte Kronen til, »hvad der er saaet og avlet igen, og hvilken Mis
vækst, der har været ved den Hede og Brynde, som den Almægtige har 
straffet dem med for deres Synders Skyld.« I selve Flakkebjærg var Forhol
det aldeles ikke saa ynkeligt som mange andre Steder. En mand havde avlet 
275 Fold Rug, 1!6 Fold Byg og Havre.«2

Sechers oplysninger er interessante, idet det er tal, der stammer fra bøn
dergårde. Men den metode, han anvender er problematisk, fordi han bruger 
oplysninger, som bønderne havde givet for at undgå at betale landgilde, og 
yderligere bliver de problematiske, fordi de stammer fra et år med mis
vækst. Tallene kan under ingen omstændigheder sige noget om den sædvan
lige høst på bøndergårdene. Secher bringer også tal fra kronens ladegårde 
og kommer til det resultat, at udbyttet lå mellem 1 og 4 fold.3

C. Christensen (Hørsholms) undersøgelse, der ligesom Holms er fra 1886, 
er baseret på regnskaber fra kronens ladegårde. I Agrarhistoriske Studier 
bd. 1 beregner han gennemsnitsfoldudbyttet til 2-3 fold i middelår og i et 
sjældent gunstigt år til højest 4-5 fold.4 C. Christensen undrede sig over 
resultatet, men fandt ingen anledning til at komme ind på svaghederne ved 
det. Han undrede sig også over, at man fortsatte med at dyrke jorden med 
dette ringe udbytte, »men »sund Sands« var ikke det der karakteriserede 
Christian den Fjerdes og hans Samtids Agerbrug.«5

Hans H. Fussing har mere end nogen anden bidraget til debatten om 
foldudbyttet. I 1934 offentliggjorde han en undersøgelse vedrørende adels
godset Gessingholm 1609-63.6 Undersøgelsen baserede sig på ladegårds- 
regnskabet fra Gessingholm og fik til resultat, at foldudbyttet lå mellem 1,7 
og 4 fold med et gennemsnit på 2,6 fold.7 Senere behandlede Fussing an
dre regnskaber fra adelige godser, og gennem disse undersøgelser beviste 
han, at foldudbyttet på adelsgodserne var yderst ringe -  selv hos de mest 
effektive godsejere.8 1 forbindelse med Gessingholmundersøgelsen stødte Fus
sing på nogle interessante oplysninger fra nogle bøndergårde på Langeland. 
Fussing skriver: »En meget omhyggelig vurdering af Nygård på Langeland, 
som Chr. Rantzau i 1646 lod en foged foretage, anslår næsten alle godsets 
gårde til at give 3-4 fold »efter som året er«, nogle enkelte lavere, men in
gen højere udbytte.«9 Her er der altså igen en kilde, der giver oplysninger 
om bøndernes foldudbytte, men Fussings tal lider, ligesom Sechers, af visse 
svagheder, hvilket gør det nødvendigt at tage alle mulige forbehold over for 
resultatet: tallene stammer fra en besigtigelse og ikke fra et høstresultat, og 
besigtigelsen er foretaget i 1646, hvor høsten var lavere end normalt, (i 
det mindste ifølge Gunnar Olsens resultater10).11 Gunnar Olsen tog -  i 1943
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-  kronens ladegårdsregnskaber op til en samlet behandling i »Studier i Dan
marks Kornavl og Kornhandelspolitik i Tiden 1610-60«. I denne kritiske 
og grundige undersøgelse kom Gunnar Olsen til det resultat, at gennem
snitsudbyttet lå mellem 2 og 3 fold -  meget ofte dog et stykke under. Ma
terialet var behæftet med mange og store fejlkilder, som vanskeliggør ma
terialets anvendelighed, men generelt må man konkludere, at foldudbyttet 
har været meget lavt på ladegårdene, og Gunnar Olsens konklusion lyder 
da også: »Tallene er så små, at man ikke kan antage Muligheden af, at 
Bønderne skulde have høstet endnu mindre, da det i saa Fald vilde have 
været umuligt for dem at svare Landgildekom og andre Naturalieafgifter 
i den Udstrækning, de faktisk gjorde det, . . . Man fristes tværtimod til at 
antage større Foldudbytte hos Bønderne, men det vil være vanskeligt at 
føre tilfredsstillende Beviser for denne Antagelse.«12

I 1951 kom Hans H. Fussing igen med et indlæg i foldudbyttedebatten. 
Denne gang tog han i sin »Stiernholm Len 1603-1661« et af kronens lade
gårdsregnskaber op til behandling. Ved hjælp af oplysninger i Stjernholms 
lensregnskab fandt Fussing foldtal fra to år nemlig 1638/39 og 1641/42. 
For regnskabsåret 1638/39 konstaterer Fussing et gennemsnit på 2,9 fold 
og for 1641/42 et gennemsnit på 2,6 fold.13 I sin beregning af disse gen
nemsnitstal har Fussing begået to fejl: for det første har han medregnet 
boghvedens foldudbytte, skønt boghveden ingen praktisk betydning havde 
i dette len. -  For det andet har han for begge års vedkommende begået 
regnefejl, idet de to gennemsnitstal i virkeligheden bliver henholdsvis 2,5 
og 2,3 fold, når boghveden er medregnet, og 3,4 og 2,9 fold, når boghveden 
ikke er medregnet. Udover at gennemsnitstallene er ukorrekte, har Fus- 
sings tal de samme svagheder, som Gunnar Olsens havde, fordi de er af 
nøjagtig samme karakter. Tallene er således ikke særlig interessante, idet de 
på ingen måder kaster nyt lys over sagen.

Det seneste indlæg i debatten kom i 1972. Det var Fridlev Skrubbel- 
trangs anmeldelse i Historisk Tidsskrift af Svend Gissels »Landgilde og Ud
sæd«. Skrubbeltrang har tidligere beskæftiget sig med foldudbyttets størrelse 
i det 18. århundrede, som han beregnede på grundlag af bondeskifternes 
vurderinger. Han bruger også denne gang en bondesklftevurdering, og han 
kommer til følgende resultat, der stammer fra 1. august 1644: »Gennem
snittet bliver ca. 5,8 fold, idet man vurderede i skæpper ager for ager: ialt 
73 skpr. udsæd og ca. 425 skpr. høstet. 18 skpr. udsæd var vurderet til 7 
og 14 til 9 fold, altså næsten 4 4%  anslået til 7-9 fold byg. Det kan have 
været overvejende god jord og et godt høstår, men også andetsteds findes 
så mange udsagn om 4 fold og derover, endog for rug, at det er rimeligt 
at regne med et høstudbytte på op imod det dobbelte af Gunnar Olsens tal
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for ladegårdsavlen.14 Skrubbeltrangs tal er usædvanlige og overraskende, 
idet det er de bedste oplysninger om bøndergårdenes høstresultater, der hid
til er fremkommet. Resultatet er faktisk det første svar på det spørgsmål, 
Gunnar Olsen havde stillet 39 år tidligere: om ikke bønderne måtte have 
haft et større foldudbytte end ladegårdene. Fussing viste gennem sine lade
gårdsundersøgelser, at foldtallet var uhyre lavt på adelens ladegårde. Fus- 
sings materiale var ikke, som Gunnar Olsens, behæftet med den usikkerhed, 
at det var beregnet på ekstern kontrol. Adelens regnskaber var udelukkende 
beregnet til intern brug, og de må derfor anses for mere troværdige end lens
regnskaberne i denne sammenhæng. Skrubbeltrang har på sin side vist, at 
der må regnes med større foldtal, når det gælder bøndergårdene. Hans resul
tater kan naturligvis ikke sige noget generelt om at bøndernes høstresulta
ter altid var større end ladegårdenes, men der er ingen tvivl om, at Skrubbel
trang har ret, når han siger, at »Sjællandsk bondejord kunne utvivlsomt i 
normale år give en høst, der forslog til dækning af tiende, landgilde, skat, 
folkeløn, udsæd m.m.«15 Der kan være mange årsager til, at bøndergårdenes 
foldudbytte var større end ladegårdenes, men her skal der kun nævnes nogle 
få af de mulige forklaringer: Anvendelsen af hovbønder som arbejdskraft 
har uden tvivl spillet en rolle i negativ retning for ladegårdenes høstud
bytter.16 Hovbønderne kunne naturligvis ikke være interesseret i at arbejde 
mere eller bedre end højst nødvendigt. Kunne de komme afsted med det 
stjal de af herremandens korn. Et eksempel på dette forhold kan bl.a. ses 
i Vester Lisbjerg provstibog fra 1661. Under Grundfør og Spørring sogne 
hedder det: »Udi Holmen er 5 blokke, som ikke i 14 eller 15 år har været 
dyrket eller sået udi, thi den tid der var noget sået, da blev der mesten 
det stjålet bort«.17 Det er klart, at efter sådanne tyverier kunne der ikke 
høstes så meget som udsædsmængden ellers berettigede til. Hvis opsynet med 
hovbøndernes arbejde var for dårligt, kunne der også gå korn til spilde på 
andre måder: af Ribe bys tingbog fra omkring 1660 fremgår det, at der 
var rejst tiltale mod en karl for imod husbondens ordre at have høstet 
med le i stedet for med segl. Ved denne handling havde karlen forvoldt skade 
på både korn og strå. Synsmænd anslog den skete skade til 100 traver ud 
af 200 traver for stråets vedkommende og 1 skæppe for hver trave rug 
for komets vedkommende.18 Fridlev Skrubbeltrang har i »Fortid og Nutid« 
oplyst, at en trave af de tre hovedkomsorter oftest takseredes til 4 å 5 
skæpper korn.19 Sagen fra Ribe betød altså 20-25 °/o ringere udbytte, 
blot fordi der var blevet høstet med le.20

Der var også væsentlige forskelle i dyrkningsmetoderne på henholdsvis ho
vedgårdene og bøndergårdene: som Gunnar Olsen viste var ukrudtsproble
met meget stort på kronens ladegårde,21 hvorimod man må formode, at det
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var mere overkommeligt for bønderne på deres mindre marker at holde 
ukrudtet nogenlunde nede. Den væsentligste forskel på hovedgårdsdyrkning 
og bøndernes dyrkning af egne marker har dog uden tvivl ligget i gødnin
gen: hovedgårdsmarkerne blev dyrket extensivt, mens bønderne dyrkede de
res jord intensivt. Selv om hovedgårdene ofte havde ret store kvæghold, har 
de på ingen måde kunnet levere tilstrækkeligt gødning til de relativt store 
hovedgårdsmarker, hvorimod der ikke skulle ret mange kreaturer til at le
vere gødning til bøndernes relativt små marker: Dette er blot nogle af de 
få årsager, der kan tænkes til, at bønderne høstede mere end herremæn- 
dene. Det ville også have været mærkeligt, hvis bøndernes høsttal ikke var 
større end de tal, der er fundet for ladegårdene, ikke mindst på baggrund 
af, at bønderne i Sverige kunne høste 6V2-7 fold og de engelske bønder 
6-8 fold.22 Nu kunne det selvfølgelig tænkes, at de foldtal, Skrubbeltrang 
har fremdraget stammer fra et usædvanligt godt høstår, derfor vil det i det 
efterfølgende blive forsøgt at give gennemsnitstal for danske bønders høst
udbytte, tal som måske kan underbygge Skrubbeltrangs resultat.

Hvis man vil forsøge at beregne foldudbyttet for bøndergårde, må man 
først og fremmest gå til kilder, der ikke alene kan give oplysninger om 
de enkelte gårdes udsæd, men også om deres høstresultater. Høstresultater 
oplyses kun meget sjældent, men til gengæld findes der en del kilder, der 
oplyser om tiendens størrelse, så man ved hjælp af disse oplysninger kan 
finde frem til høstresultatet og dermed til foldudbyttet. Den tiende, kilderne 
oftest oplyser om, er konge- og kirketienden. Konge- og kirketienden blev 
de fleste steder i Danmark bortforpagtet til den højstbydende, som så betalte 
en vis afgift til kongen eller til kirken. Meget ofte forpagtede bønderne selv 
en tiende og delte derefter forpagtningsafgiften imellem sig. Størrelsen af 
den enkelte bondes tiendeafgift kan læses i en del kilder fra det 16. og 17. 
århundrede, men disse kilder er hidtil blevet karakteriseret som uanvende
lige til beregning af foldudbyttet. Hans H. Fussing har givet følgende karak
teristik af denne tiendeafgift: »Da tiendeavgiften var fixeret og ikke ændre
des, kan man intet se av den om avlens størrelse, ligesom fordelingen mel
lem kornsorterne formentlig også blot avspejler forholdene på det -  ukendte 
-  tidspunkt, da tiende her var blevet fastlagt.«23 Også Svend Gissel finder 
afgiften uanvendelig til beregning af foldudbyttet -  han skriver: »Fra 16. 
århundrede . . . foreligger et ret omfattende tiendemateriale. Ved udnyttelsen 
af dette må man først og fremmest se bort fra de »tiender«, der kun er 
forpagtningsafgifter.«24 Det er disse forpagtningsafgifter, der her skal tages 
op til behandling i det håb, at der derved kan vindes viden om foldudbyt
tets størrelse i det 17. århundredes Danmark.

Metoden, der skal anvendes til forsøget på foldtalsberegning, bygger på



Debatten om foldudbyttets størrelse 363

følgende antagelse: hvis bønderne har været villige til fæste en tiende, må 
det have været en økonomisk fordel for dem. Dette vil i praksis sige, at 
tiendeafgiften, som bønderne skulle yde i konge- eller kirketiende, har væ
ret mindre end den reelle tiende ville have været. Afgiften må endog have 
været væsentligt mindre end den reelle tiende, idet det ellers ikke ville have 
været en økonomisk fordel at fæste en tiende mod en fast afgift, -  især 
ikke i det 17. århundrede, hvor høsten i mange år var under middel på 
grund af krige, pest og misvækst. Nu kan man naturligvis ikke sige, at 
fordi tiendeafgiften et enkelt år var mindre end den reelle tiende, så har 
bønderne straks fæstet tienden. En tiendeforpagtning må have bygget på 
mange års erfaring for, at det var billigere selv at fæste sin tiende frem 
for at lade herremanden tage forpagtningen og dermed lade ham hente den 
reelle tiende på marken -  altså Vso af høsten. En årsag til at bønderne 
var villige til selv at fæste deres tiende kunne være, at de ville forhindre, 
at den øvrige del af høsten blev ødelagt af regn, hvis en eventuel tiende
forpagter ikke kom til tiden. Dette er i det mindste en teori, der er frem
ført af flere historikere, men teorien holder ikke -  for ifølge recessen 
var bønderne ikke forpligtet til at vente på tiendeforpagteren, men de kunne 
blot køre kornet ind, hvis han ikke kom til den tid, bønderne havde fast
sat.25 Når et sogns bønder skulle forpagte f. eks. en kongetiende, aftalte de 
en samlet tiendeafgift med lensmanden. Derefter skulle de så fordele denne 
tiendeafgift indbyrdes. Fordelingskriterierne er det ikke længere muligt at 
konstatere: stikprøver viser, at det ikke er landgilden, man har brugt som 
fordelingskriterium, ligesom det heller ikke er udsæden, der entydigt er brugt. 
(Dette fremgår af omstående tabeller). En ting er mere sikker: når fordelin
gen skulle foretages, omregnede man først til hartkorn. Det er et resultat, 
som også Jörgen Weibull kommer til for Skånes vedkommende: »bönderna 
fingo själva avgöra, i vilka produkter de ville ha tionden satt.«26 At dette 
også gælder for Jyllands vedkommende kan man se af følgende eksempel: 
en bonde, der havde et stykke jord på Fløjstrup Mark i Malling sogn, kunne 
så: 3 skpr. rug og 4 skpr. byg. Hans tiendeafgift var: 1 skp. 1 fjdk. rug, 
!/2 skp. byg og V2 skp. havre. Han ydede altså tiendeafgift af en kornsort, 
han slet ikke såede!27

Af ovenstående er det fremgået, at man ved hjælp af tiendeafgifterne 
kan beregne en »slags« foldudbytte. Man kan altså opstille følgende ulighed:

Tiendeafgiften -30 r-------- 3-^3--------- <  foldudbyttet.udsæden

Det foldudbytte, man finder frem til ved hjælp af denne ulighed, er altså 
ikke lig med det reelle foldudbytte. Der er tale om et gennemsnitsfoldud-
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bytte, der ligger under det reelle gennemsnitsfoldudbytte, da det ellers ikke 
ville have været en økonomisk fordel for bønderne at fæste denne tiende. 
Man kan altså sige, at det beregnede gennemsnitsfoldudbytte er et mini
mumsfoldudbytte: et tal for, hvor meget bønderne mindst skulle høste i gen
nemsnit, for at det skulle være rentabelt for dem at fæste tienden selv. Man 
kan være sikker på, at der har været en rimelig afstand mellem det bereg
nede gennemsnit og det reelle gennemsnit, ellers skulle bønderne sikkert 
ret hurtigt have givet denne tiende fra sig. Jörgen Weibull har for Skånes 
vedkommende undersøgt, hvor stor forskel, der var mellem tiendeafgiften 
og den reelle tiende på V30 af høsten. Han kommer til det resultat, at 
krontienden (det blev ydet i form af afgift) kun udgjorde 52-60 % af 
præstetienden (der blev ydet i kærven).28 Weibulls oplysninger stammer 
endda fra præsternes egne opgivelser, og man må formode, at præsterne ikke 
har overvurderet deres egne indtægter. Disse oplysninger viser, at det har 
været en yderst givtig forretning, at fæste en tiende, og man forstår der
for bedre, hvorfor interessen var så stor for disse tiendeforpagtninger: 
bønderne var f. eks. villige til at betale 10-40 rigsdaler i stedsmål for selv 
at få tienden. Også adelen var interesseret i de indtægtsmuligheder, der lå 
i en tiendeforpagtning, dette kan bl. a. ses af et kongeligt brev af 8/7 
1654 til lensmændene i Danmark:29

Efttersom riderskabet udi wor rige Danmarch sig wnderd (anigste) be
klaget haffuer, att mange tiender, som de burde mod anden besuering 
haffue stor hielp, naar de ledig bliffuer, anden snarer end dem selff att 
forundis, wnderd(anigste) derfor begeirendis, wi saadant wille tage udi 
naad(igste) betennkende, da bede wi dig och naad(igst) wille, att naar udi 
ditt lehn nogen (af) wore och kronens anpart tiende udi adelens hoffuit- 
sogne eller deres anexer ledig bliffuer, du da dennem, som mod os och de- 
ris federnland deris willighed bewiser, samme tiende for sedwanlig feste och 
affgifftt frem for nogen anden fester och wnder, med mindre nogen serdelis 
betenkende der udi kunde were, hour paa wi os naadigst (?) naar dett 
os wnderd(anigste) worder tillkiendegiffuet, wille resolvere.

Colding 8 julii anno 1654

Adelen ønskede altså ved hjælp af tiendeafgifterne at rette op på de tab, 
den havde lidt ved kongens skatteudskrivninger.

Som det er fremgået af det ovenstående, har det altså helt klart været 
en økonomisk fordel ved tiendeforpagtningen. Antagelsen om metodens 
holdbarhed har altså vist sig at holde stik. Tilbage står så at afprøve meto
den i praksis. Til dette formål er der her valgt nogle sognejordebøger fra
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1661 fra Aarhus Stift,30 men regneeksemplerne må kun opfattes som eks
empler på metodens anvendelse på et konkret materiale, den kan lige så 
godt anvendes på alt andet kildemateriale, der oplyser om tiendeafgifter og 
udsædens størrelse. De her nævnte sognejordebøger stammer som nævnt fra 
1661, og de er bevaret fra tre jyske stifter: Århus, Viborg og Ribe stifter. 
De er blevet til, fordi man i Rentekammeret ønskede oplysninger om bøn
dernes økonomiske forhold efter svenskekrigen. Bønderne har uden tvivl næ
ret en vis frygt for, at jordebøgerne skulle anvendes til skatteudskrivninger, 
og de har derfor sikkert ikke overdrevet deres udsædsangivelser. Dette sam
menholdt med, at det var et meget dårligt høstår, kan måske give betæn
keligheder ved at anvende dette materiale. Men skønt det er af overordent
lig stor betydning med en korrekt udsædsangivelse, er der måske alligevel 
ikke så stor grund til bekymring i dette tilfælde: for det første har sogne
præsterne, som skulle indhente og videresende oplysningerne, i flere til
fælde anført udsæd både for 1661 og for normale år, og for det andet kan 
man sige, at for lave udsædsangivelser blot fører til, at det beregnede fold
udbytte nærmer sig det reelle foldudbytte. De oplyste udsædsstørrelser skulle 
altså være ekstremt fejlagtige (mellem 80 og 100 %) for at det bereg
nede foldtal ikke skulle kunne sige noget om gennemsnitshøsten.

Til det foreliggende beregningsforsøg er udvalgt en enkelt af disse sog
nejordebøger omfattende de tre nabosogne Kattrup, Ørridsslev og Tolstrup 
i Vor herred i Skanderborg Len; også andre af sogne jordebøgerne indehol
der de relevante oplysninger, men de tre førnævnte skal kun fremdrages 
som eksempel på hvilke resultater, man kan komme til ved denne bereg
ningsmåde.

Sognejordebogen, der omfatter disse tre sogne, er skrevet af præsten Jens 
Holm. Jordebogens udsædsangivelser er alle overstreget og erstattet med et 
højere tal end før. Tiendeafgiften, der er angivet, omfatter kun kirketien
den, og der står, at den blev ydet i alle tre hovedkornsorter. Jordebogen er 
på i alt 12 sider -  den er en smule gnidret skrevet og indeholder en del 
forkortelser, men er alligevel ret nem at læse. Endelig skal det nævnes, at 
præsten oplyser, at det er efter bøndernes egne angivelser, denne jordebcg 
er skrevet.

Tabellernes opstilling
1. Gårdens nummer. Dette nummer findes ikke i jordebogen, men er med
taget for overskuelighedens skyld.

2. Gårdens landgilde omregnet til skpr. hartkorn. Der er visse vanskelig-
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heder forbundet med denne beregning, idet der ikke altid er antegnet, hvor 
stor en del, der er gæsteri, og hvor stor en del, der er egentlig skyld. Men 
kolonnen er i øvrigt uden betydning for foldtalsberegningen, og den er her 
blot medtaget for at give et vist indtryk af gårdenes størrelse.

3. Gårdens udsæd omregnet til skpr. hartkorn. Hvis man skal sammen
ligne gårdstørrelser, er udsæden egentlig et bedre grundlag at gå ud fra. Men 
også denne sammenligningsmetode indeholder visse fejlkilder: hvis en gård 
ifølge tabellerne har en lille udsæd, kan det alligevel godt være, at det er 
en ret stor gård. Grunden er den, at der i udsæden ikke medregnes høavl 
og svins olden, da disse to ting er uden betydning for foldtalsberegningen. 
Det kan således godt forekomme, at en bonde, der har en stor skov og fak
tisk lever af denne skov, optræder i udsædskolonnen med en meget lille ud
sæd -  til gengæld vil samme bonde sikkert have en ret stor landgildeydelse. 
Man må således se både på landgilden og udsæden, hvis man vil have et 
nogenlunde sikkert indtryk af gårdens størrelse.

4. Tiendeafgiften omregnet til skpr. hartkorn.
5. »Høsten« -  angivet i skpr. hartkorn. Høsten er beregnet ved at multi

plicere tiendeafgiften (4) med 30. Grunden til, at det er 30, der multi
pliceres med, er den, at tiendeafgiften er sat lig med den reelle tiende -  
altså 730 af høsten.

6. Foldudbyttet. Dette tal er fundet ved division af høsten med udsæden.

7. Landgilde, udsæd, tiende, h<f>st og foldudbytte i Kattrup sogn.

1 2 3 4 5 6

1. 38 3472 10 skpr. 300 5,7
2. 94 60 10 skpr. 300 5,0
3. 74 60 10 skpr. 300 5,0
4. 36 44 6 skpr. 3 fjk. 202 4,6
5. 10372 66 16 skpr. 3å  fjk. 486 7,4
6. 28 23 3 skpr. 2 fjk. 105 4,6
7. 7072 32 6 skpr. 3 fjk. 202 6,3
8. 85 60 6 skpr. 3 fjk. 202 3,4
9. 96 72 13 skpr. Vi fjk. 394 5,5
10. 67 47 6 skpr. 2 fjk. 195 4,2
11. 67 47 6 skpr. 2 fjk. 195 4,2
12. 116 72 10 skpr. Vi fjk. 304 4,2
13. 89 96 13 skpr. Vi fjk. 394 3,9
14. 92 76 10 skpr. 300 3,9
15. 92 76 10 skpr. 300 3,9
16. 92 76 10 skpr. 300 3,9
17. 94 60 10 skpr. 300 5,0
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2. Landgilde, udsæd, tiende, høst og foldudbytte i Ørridsslev sogn.

1 2 3 4 5 6

1. 58 60 9 skpr. 2 fjk. 285 4,8
2. 58 60 9 skpr. 2 fjk. 285 4,8
3. 60 60 9 skpr. 2 fjk. 285 4,8
4. 72 60 9 skpr. 2 fjk. 285 4,8
5. 54 60 9 skpr. 2 fjk. 285 4,8
6. 78 60 9 skpr. 2 fjk. 285 4,8
7. 31 30 3 skpr. 3 fjk. 112 3,8
8. 58 60 9 skpr. 2 fjk. 285 4,8
9. 56 60 9 skpr. 2 fjk. 285 4,8

10. 851/2 102 22 skpr. 660 6,5
11. 85 104 22 skpr. 660 6,4
12. 103 74 13 skpr. 390 5,3
13. 76 39 7 skpr. 2 fjk. 225 5,8
14. 49 55 7 skpr. 2 fjk. 225 4,1
15. 76 39 7 skpr. 2 fjk. 225 5,8
16. 76 39 7 skpr. 2 fjk. 225 5,8
17. 75 39 7 skpr. 2 fjk. 225 5,8
18. 85 82 15 skpr. 450 5,5
19. 56 57 9 skpr. 2 fjk. 285 5,0
20. 56 57 9 skpr. 2 fjk. 285 5,0
21. 60 57 9 skpr. 2 fjk. 285 5,0
22. 41 32 4 skpr. 3 fjk. 142 4,4

Af tabellerne kan man se, at det ikke entydigt er udsædstallene, bønderne 
har lagt vægt på, når man skulle foretage fordelingen af tiendeafgiften. 
Hvis det kun havde været udsæden, skulle de beregnede foldtal have været 
lige store i hver enkelt sogn. Det kan måske siges at være gældende for 
Tolstrup sogn, hvor afvigelserne ikke er ret store, men i Kattrup sogn er der 
til gengæld betydelige afvigelser. I Kattrup sogn ser man ved gård nr. 1, at 
det beregnede foldtal ligger på 8,7 fold. Dette betyder, at denne bonde 
skulle høste mindst 8,7 fold, for at tiendeforpagtningen skulle være en for
del for ham. Til gengæld er der en anden bonde, der kunne nøjes med at 
høste 3,4 fold, -  så ville forpagtningen være en fordel for ham. Forskellen 
kan have sin årsag i forskelle i jordens bonitet fra gård til gård, eller den 
kan skyldes, at gård nr. 1 f. eks. har haft adgang til et større skovareal 
eller lignende, og sognets bønder derfor har pålagt denne gård en relativ 
stor del af tiendeafgiften. Endelig kan det også tænkes, at de andre bønder 
simpelthen har snydt denne bonde ved fordelingen. Men selv om nogle 
bønder således skulle være blevet snydt, så rokker det ikke ved den her 
opstillede metode: uanset hvor uretfærdig tiendeafgiften end er blevet for-
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3. Landgilde, udsæd, tiende, høst og foldudbytte i Tolstrup sogn.

1 2 3 4 5 6

1. 106 46 6 skpr. 180 5,9
2. 110 46 6 skpr. 180 5,9
3. 168 54 9 skpr. 270 5,0
4. 72 18 3 skpr. 90 5,0
5. 93 52 7 skpr. 210 4,0
6. 79 46 6 skpr. 180 3,9
7. 76 40 4 skpr. 2 fjk. 135 3,4
8. 94 46 6 skpr. 180 3,9
9. 41 25 3 skpr. 3 fjk. 113 4,5

10. - 92 12 skpr. 360 3,9
11. 98 46 6 skpr. 180 3,9
12. 66 50 6 skpr. 180 3,6
13. 43 19 3 skpr. 3 fjk. 113 5,9
14. 94 50 6 skpr. 180 3,6
15. - 46 6 skpr. 180 3,9
16. - 46 6 skpr. 2 fjk. 195 4,2
17. 58 25 3 skpr. 3 fjk. 113 5,9
18. 70 50 6 skpr. 180 3,6
19. 121 92 12 skpr. 360 3,9
20. 60 46 6 skpr. 180 3,9
21. 74 46 6 skpr. 180 3,9

delt mellem de enkelte bønder, så har det uden tvivl været en fordel for 
landsbyen som helhed at fæste tienden.

Hvis vi ser på, hvor meget gennemsnitsfoldudbyttet er for hele landsbyen, 
kommer vi til følgende resultat: Kattrup sogn: 5,0 fold, Ørridslev sogn: 
5,1 fold og Tolstrup sogn: 4,1 fold. Disse tal fortæller, hvor meget lands
byen som helhed mindst skulle høste i gennemsnit, for at det skulle være 
en fordel for dem at beholde tiendeforpagtningen. Det foldtal, vi har fundet 
frem til, er altså et minimumsgennemsnitsfoldtal, et tal der kan fortælle os, 
hvor meget bønderne mindst høstede. Tallet gælder alle tre kornsorter: hvis 
man høstede mindre end gennemsnittet af den ene kornsort, så skulle man 
til gengæld høste så meget mere af den anden.

Som foran nævnt havde Jörgen Weibull fundet frem til, at den reelle 
tiende har ligget 50-60 % over tiendeafgiften. Hvis dette forhold også 
gælder for Jyllands vedkommende, kan man se, at det reelle foldtal f. eks. 
for Kattrup sogn har ligget på omkring 8 fold i gennemsnit -  forudsat 
de her anvendte udsædsangivelser er pålidelige.

Metoden, der her er opstillet, kan naturligvis også anvendes på tilsva
rende materiale fra andre år, men der er ingen tvivl om, at jo længere man
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går tilbage i tiden, desto lavere bliver de beregnede foldtal. Dette hænger 
ikke sammen med, at bønderne skulle have høstet mindre den gang, men 
med at det var en større fordel for dem at forpagte tienden. De beregnede 
foldtal bliver egentlig først interessante, efterhånden som vi kommer op i 
det 17. århundrede, hvor udbytningen af bønderne voksede, og tienderne 
generelt blev bortforpagtet til højere afgifter.31 Efterhånden som afgiften 
vokser, kommer man nærmere og nærmere den reelle tiende, men man 
overstiger den naturligvis aldrig, idet det så ikke ville være muligt at for
pagte tienden bort.

Det kan måske synes utilfredsstillende, at metoden kun kan bruges til at 
beregne så upræcise størrelser som minimumsgennemsnitsfoldudbytter, men 
da der ikke findes tal for, hvor meget bønderne høstede i de enkelte år, så 
må man ty til denne type kilder for i det mindste at få et fingerpeg om 
høstudbyttet. Så meget mere som de hidtil fundne foldtal er for usandsyn
lige for bøndergårdenes vedkommende: med foldtal på 2-3 ville det, som 
Gunnar Olsen og Fridlev Skrubbeltrang har gjort opmærksom på, ikke have 
været muligt for bønderne at yde landgilder, skatter og afgifter i den ud
strækning, de faktisk gjorde det.

Noter
1 Edvard Holm: Danmark-Norges Indre Historie. 2. del (1886), s. 268.
2 Ugeskrift for Landmænd 5. række 2. bind, 3. 243 f.
3 Sammesteds, s. 245.
4 C. Christensen (Hørsholm): Agrarhistoriske Studier bd. I, (1886), s. 245 f.
5 Sammesteds.
6 Historisk Tidsskrift: 10. række bd. 3, s. 59-101 og s. 193-241.
7 Sammesteds, s. 79.
8 Foruden den citerede undersøgelse af Gessingholm offentliggjort i Historisk Tids

skrift, har Fussing foretaget følgende godsstudier: Yderligere om Gessingholm: 
Godsregnskaber fra Gessingholm 1619-1661. Jydske Samlinger 5. række 111 bd. 
Hans H. Fussing: Hemingholm, Harsyssel Aarbøger 1934. Hans H. Fussing: Skov- 
gaards drift i Christian Rantzaus ejertid 1635-1663. Jydske Samlinger 5. række 11 bd. 
Og endelig Hans H. Fussing: Demstrup og Sødringholm 1625-63. Jydske Samlinger 
5. række III bd.

9 Historisk Tidsskrift 10. række bd. 3. s. 79, note 1.
10 Gunnar Olsen: Studier i Danmarks Kornavl og Komhandelspolitik i Tiden 1610-60. 

Historisk Tidsskrift 10. række bind 6, s. 477.
11 løvrigt kan man i denne forbindelse anføre, at landbrugseksperter stadig har meget 

svært ved at foretage blot nogenlunde præcise vurderinger af høstudbyttet.
12 Gunnar Olsen: anførte arbejde s. 477.
13 Hans H. Fussing: Stiernholm Len 1603-1661, (1951), s. 96.
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14 Fridlev Skrubbeltrangs anmeldelse af Svend Gissel: Landgilde og Udsæd i Historisk 
Tidsskrift 12. række bind VI, s. 252.

15 Sammesteds, s. 252.
16 Man kan på denne baggrund undre sig over, at der ikke allerede på dette tidspunkt 

var indført lønarbejde, hvis hovbønderne virkeligt skulle have spillet en så negativ 
rolle, som det påstås her. Nu er dette spørgsmål ganske vist ikke objekt for denne 
undersøgelse, men en del af forklaringen skal alligevel anføres her: Med den givne 
teknologiske udvikling ville det ikke have været muligt at producere tilstrækkeligt til, 
at der både kunne betales en løn, der var tilstrækkelig til en families reproduktion 
samtidig med, at der kunne blive overskud til en eventuel godsejer. Især ikke når 
godsejerne i givet fald selv skulle afholde udgifterne til landbrugsredskaberne.

17 Vester Lisbjerg Herreds Provstibog fra 1661. (LA Nørrejylland).
18 Fortid og Nutid bd. XIII, s. 27.
19 J. Kinch: Seglen og Leen. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi bd. VII s. 197.
20 Det er vel muligt, at man i egne med mangel på hovbønder på hovedgårdsmarker 

har ladet hovbønder høste kornet med le -  også inden den egentlige kornle var blevet 
rigtigt udbredt. Også dette forhold kan have spillet en rolle i forbindelse med det lave 
udbytte på godserne.

21 Gunnar Olsen: anførte arbejde, s. 435.
22 Svend Gissel: andgilde og Udsæd, (1968) note 37 og 38, s. 99.
23 Hans H. Fussing: Stiernholm Len 1603-1661, s. 27.
24 Svend Gissel: Anførte værk, s. 95.
25 V. A. Secher: Corpus Constitutionem Daniæ. bd. 3, (1891) s. 3.
26 Jörgen Weibull: Tionden i Skåne under senara delen av 1600-talet (1953), s. 96.
27 Sognejordebogen for Malling og Beder sogne. Se note 30.
28 Jörgen Weibull: Anførte værk, s. 38.
29 Danske Kancelli: Sjællandske Tegneiser 1654 (RA).
30 Sognejordebøger på landgilde, udsæd og avling -  fra Århus, Ribe og Viborg stifter 

(RA). -  Jfr. Vejledende Arkivregistraturer bd. XII nr. 311. 67-70 ved Jens Holm- 
gaard.

31 Mange steder har tiendeafgiften dog ligget fast i over 100 år. Dette forhold betyder 
ikke noget i forbindelse med anvendelsen af ovennævnte metode til foldtalsberegning. 
Forholdet betyder sandsynligvis blot, at der ikke har været konkurrenter, der kunne 
byde mere for tienden end tiendeforpagteren.
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Fortsatte studier over den nordiske 
stednavnetype lev (löv) II
A F  B E N T  S Ø N D E R G A A R D

Dansk stednavneforskning har fra tidsskriftets start i 1914 haft et 
forum i Fortid og Nutid. 1 forlængelse af en tidligere undersøgelse 
(Fortsatte studier over den nordiske stednavnetype lev 1, Festskrift til 
Kristian Hald, 1974, s. 145 ff.) søger dr. phil. Bent Søndergaard, Tøn
der, i denne artikel at nå frem til en relativ datering af stednavne
typen lev.

»god metod fordrar, att man ej vid ålder sbestämningar går längre 
tillbaka i tiderna än vad materialet fordrar« (Jöran Sahlgren i Häl
singborgs historia, 1 p. 110).

1.1. I kapitel IV af Indledende studier over den nordiske stednavnetype 
lev (löv), 1972, -  i det følgende forkortet Indi. stud.1 -  har jeg forsøgt 
en relativ datering af levtypen ved hjælp af en udtømmende personnavne
typologisk analyse af forleddene. Resultatet heraf var, at lev som type pla
cerer sig noget tidligere end sted og meget tidligere end torp (p. 156). 
Samme sted -  p. 157 -  fremhæves det, at det må efterprøves ved hjælp af 
andre metoder, om denne tidsmæssige placering af levtypen generelt holder 
stik eller ej.

Den følgende studie er et forsøg på at kontrollere holdbarheden heraf 
ved hjælp af en såkaldt administrationshistorisk dateringsmetode.

1.2. Til grund for undersøgelsen er lagt navnematerialet, således som det 
er præsenteret i Indl. stud. p. 37 ff. Af dette er følgende navne udskudt: 
Hjelmslev, der med sikkerhed kun kendes som herredsnavn, jvf. DS.XII 
p. 96 med henvisninger, samt de forsvundne bebyggelser Kunderslev, Horns 
h., og Serridslev, København. Oxlöf identificeres med det senere nedlagte 
Oslöv, Gråmanstorps s., N. Åsbo h., jvf. I. Ingers i ale, Historisk tidskrift 
för Skåneland 1972, p. 20.

2.1. Det afgørende begreb i den her anvendte administrationshistoriske da
teringsmetode er sognenavneprocenten, idet man som bekendt går ud fra, at 
en navnetype med en meget høj sognenavneprocent er væsentligt ældre end 
én, der har et betydeligt lavere procenttal.
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Som det fremhæves af Vibeke Christensen og John Kousgård Sørensen 
i Stednavneforskning I p. 220 er teorien bag metoden denne: »Med hensyn 
til forskellene mellem de enkelte navnetyper i henseende til sognenavnepro- 
centen, må de være udtryk for, at bebyggelser med navne af én type havde 
en vigtigere samfundsmæssig placering end bebyggelser med navne af en 
anden type ved sogneinstitutionens etablering.« -  »Nogle bebyggelser havde, 
da sognedannelsen foregik, højere social position end andre, . . .  og dermed 
større chance for også at blive centre inden for det ny administrative 
system. En nærliggende forklaring [her]på . . .  er, at de har haft et læn
gere tidsrum til at udvikle sig i.«

Personligt forekommer en sådan antagelse mig at være rimelig, men det 
må dog nok erkendes, at det snarere er en common-sense-betragtning end 
en i strengeste forstand videnskabelig hypotese, som gennem undersøgelser 
kan bekræftes eller afkræftes.

Vi må nemlig medgive, at vi ikke har en sikker historisk viden om, hvad 
der i det enkelte tilfælde har været årsag til, at netop dette stednavn blev 
sognenavn frem for andre, dengang da sognene blev grundlagt. Det er der
for også usikkert, hvor stor en rolle aldersfaktoren har spillet.

Følgende formulering af Kristian Hald, KLNM: Sognenavne: »Fordelin
gen af s[ognenavne] på de forskellige navnetyper er udtryk for . . .  i hvilket 
omfang bebyggelserne var så store og betydelige, da kirkerne blev bygget, 
at de gav navn til de pågældende sogne« er for mig at se ikke entydig med 
hensyn til dateringsproblematikken, da det ikke præciseres, hvorledes begre
berne størrelse og betydning forholder sig til begrebet alder. Om diskussion 
af begrebet sogneinstitution som alderskriterium, se W. Laur, Schleswig-Hol
stein, p. 108 f.

Af den her nævnte grund kan en navneforsker næppe anvende den admi
nistrationshistoriske dateringsmetode uden en vis angst for fejlslutninger på 
grund af de mange usikkerhedsmomenter. Sligt maner til forsigtighed. Og 
dog er denne dateringsmetode næppe mere usikker end andre traditionelle 
dateringsmetoder, men en forfinelse af dateringsmetoderne og dermed en 
øget sikkerhed i aldersbestemmelsen er og bliver en påtrængende opgave 
for onomastikken.

2.2. Herefter skal jeg pege på tre specielle problemer ved den administra
tionshistoriske dateringsmetodes anvendelse af sognebegrebet. For det første 
er der det forhold at tage hensyn til, at den nuværende sogneinddeling ikke 
overalt svarer til den tidligst kendte. Der er både tale om sognetilkomst og 
navnlig om sognenedlæggelser. Ved beregningerne må man naturligvis gå
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ud fra den tidligst kendte sognestruktur, jvf. Vibeke Christensen og J. 
Kousgård Sørensen, a. a. p. 221.

For levnavnenes vedkommende har jeg fundet følgende forskydninger:2
Oprindelige sognenavne er:

Araslöv, nu Färlövs s., Ö. Göinge h. (LAL).
Ferritslev, nu Rolsted s., Åsum h. (Trap V, p. 254).
Frerslev, nu N. Herlev s., Lynge-Frederiksborg h. (Trap II, p. 230).
Råbelöv, nu Fjälkestads s., Villands h. (LAL).
Saritslöv, nu Skurups s., Vemmenhögs h. (LAL).
Skjoldelev, nu Lading s., Sabro h. (Trap VIII, p. 242).
Ölöv, nu Ö. Vemmenhögs s., Vemmenhögs h. (LAL).
Åraslöv, nu Nosaby s., Villands h. (LAL).

Omvendt var Eslöv, nu »stad«, oprindelig en by i V. Sallerups s., Harja- 
gers h. (LAL).

For det andet må der specielt for de ældste bebyggelsesnavnetypers ved
kommende antages at være en betydelig tidsmæssig diskrepans mellem nav
nenes formodede alder og beregningsgrundlaget herfor. Beregningerne hviler 
som sagt på sognenavneprocenten, og dette vil jo sige noget middelalderligt, 
thi sogneinstitutionen, således som den kendes i historisk tid, er organisk 
forbundet med kirkerne og dermed med kristendommen. Der henvises til 
KLNM: Sogn. De ældste bebyggelsesnavne må imidlertid antages at være 
væsentligt ældre end middelalderen. En fuldstændig forledsanalyse tyder så
ledes på, at hele levtypens produktivitet må være ophørt før år 1000, jvf. 
Indl. stud. p. 157 og 147. Ved hjælp af et middelalderligt måleinstrument, 
nemlig sogneinstitutionen, måler man altså noget, som må antages at være 
væsentligt ældre. Dette sker uden sikker viden om tidsfaktorens indvirken på 
sogneetableringen, jvf. ovenfor.

For det tredje en iagttagelse, som jeg har gjort ved at arbejde med denne 
type: Den stærke tendens til »gruppedannelse«, som er så karakteristisk for 
levnavnene, jvf. Indl. stud. p. 24 og 189 ff., bevirker, at man i nogle til
fælde -  jeg har noteret 23 -  inden for samme sogneenhed, benævnt med 
et levnavn, vil finde flere end ét navn af denne type. Dette betyder, at fre
kvensen af levnavne er så høj, at kun ét navn af denne type blandt flere 
teoretiske muligheder har kunnet tages i brug som overordnet navneenhed, 
d. v. s. sognenavn.

Det kan derfor ikke udelukkes, at en mere spredt geografisk fordeling af 
levnavnene ville have kunnet resultere i en højere sognenavneprocent.
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Senere er jeg blevet opmærksom på, at Johannes Steenstrup i Historisk 
Tidsskrift VI række bd. 5, p. 360 bedømmer dette forhold anderledes -  og 
i mine øjne forkert.

2.3. Den administrationshistoriske dateringsmetode, således som den er skit
seret ovenfor, har en temmelig lang tradition bag sig i den systematiske 
levnavneforsknings historie. Den ældste anvendelse af den, som jeg kender 
til, findes hos August Sach i Der Ursprung der Stadt Hadersleben, 1892: 
»Wie der Umstand, daß sie [die Namen auf lev/leben] meistens bei Ein
führung des Christentums als Kirchorte gewählt wurden, für ihre frühe Bedeu
tung spricht, . . .«, p. 6. Kendtest i den ældre forskning er vel Steenstrups 
anvendelse af metoden i afhandlingen Nogle Bidrag til vore Landsbyers 
og Bebyggelsens Historie. Følgende citat til illustration: »Paa den Tid, da 
Kirkerne byggedes og Sognene opstode [på Falster], havde altsaa de Byer, 
der ende paa -lef, været saa fremtrædende, at adskilligt over en Fjerdedel 
af Kirkerne blev bygget i dem«, p. 318, jvf. også p. 359 f.

Den senere forskning har bekræftet den tidligere forsknings resultater. 
Som eksempler anføres her: Andr. M. Hansen, Landnåm i Norge, p. 106: 
Mellem 50 og 60 % af de sjællandske levbyer er sognenavne, Marius 
Kristensen, Aarbog udgivet af Historisk Samfund for Københavns Amt 1912, 
p. 134 f.: I Københavns amt -  som i hele landet -  er lev den endelse, der 
har det største antal kirkebyer, nemlig over 60 %, Sven Dahl, Torna 
och Bara, p. 26 f.: 49 % af de skånske lövnavne er sognenavne, Ole Wid- 
ding, Markfællesskab og Landskifte, p. 147: Af de 9 lollandske levbyer er 
7 kirkebyer.

Der er god overensstemmelse mellem den nordiske og den tyske forskning 
på dette punkt. Konkrete beregninger over sognenavneprocenten af de tyske 
lebennavne er mig ikke bekendt, men der er enighed om, at der er tale 
om en stor procentdel.

Som typeeksempel anføres her E. Schwarz, NoB. 1949, p. 75: ». . . viele 
[-leben-Orte] sind Pfarrdörfer geworden. Es handelt sich also bestimmt um 
alte Anlagen, deren Gründung einige Jahrhunderte den ältesten Belegen des 
8. Jh. voranliegt«, jvf. også A. Bach, Deutsche Namenkunde, II p. 332.

3.1. Efter denne redegørelse for den administrationshistoriske dateringsme
tode og dens tradition i levnavneforskningen går jeg over til at redegøre for 
mine egne undersøgelser. Ifølge mine beregninger er der i det samlede nor
diske levområde 196 sognenavne og 156 ikke-sognenavne. Dette giver en sog- 
nenavneprocent på 55,7. Om tilsvarende beregninger på et andet grundlag, 
se Steenstrup, a. a. p. 360, og Gunnar Knudsen, NK V p. 80 f.
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3.2. Denne procentberegning skal derefter jævnføres med tilsvarende for 
de andre navnetypers vedkommende. Som sammenligningsgrundlag er an
vendt Kousgård Sørensens opstilling, -sted, p. 279 f.:

løse: 50,7 °/o sognenavne (af i alt 75 navne). 
um: 45,6 % sognenavne (af i alt 250 navne). 
inge: 40,0 °/o sognenavne (af i alt 400 navne). 
sted: 36,4 °/o sognenavne (af i alt 368 navne). 
by: 25,5 % sognenavne (af i alt 650 navne). 
torp: 14,2 % sognenavne (af i alt 2000 navne).

(Beregningerne af typen sted, der omfatter hele det gammeldanske sprog
område, er foretaget af Kousgård Sørensen; de øvrige, der kun gælder det 
nudanske område, af Gunnar Knudsen. Mine egne levnavneberegninger om
fatter som bekendt hele det nordiske sprogområde. Disse forskelle i bereg
ningsgrundlaget er selvsagt et usikkerhedsmoment).

Følgende kommentarer knyttes til denne opstilling: Det ses, at lev har 
langt den højeste sognenavneprocent; og, forudsat at det teoretiske grundlag 
for den administrationshistoriske dateringsmetode er holdbart, er det hermed 
bekræftet, at lev hører hjemme blandt de allerældste gammeldanske bebyg
gelsesnavnetyper.

Dette bør ikke mistolkes. Det betyder ikke nødvendigvis, at alle levnavne 
tilhører den ældste navngivningsperiode, men det må betyde, at typens mest 
produktive fase falder her. Der er intet til hinder for at antage, at der også 
i vikingetiden har kunnet dannes levnavne, jvf. Indl. stud. p. 156 f. Tilsva
rende forhold gælder naturligvis for de andre typer, og det ændrer derfor 
ikke ved grundlaget for den administrationshistoriske dateringsmetode.

Konklusionen på det personnavnetypologiske dateringsforsøg i Indl. stud. 
p. 156, nemlig at lev placerer sig noget tidligere end sted og meget tid
ligere end torp, bekræftes til fulde af denne undersøgelse, ja, man må sige, 
at den tidsmæssige afstand mellem lev og sted synes at være større efter 
denne beregningsmetode end efter den tidligere.

3.3. I Indl. stud. p. 31 har jeg på grundlag af navnefrekvensen opregnet 
syv nordiske levnavnekoncentrationer. Typens sognenavneprocent i disse 
områder er: Nordøstskåne: 50 % (af 24 navne), Sydvestskåne: 56 % (af 
39 navne), Nordøstsjælland: 64 % (af 22 navne), Syd- og Vestsjælland: 
69 °/o (af 54 navne), Lolland-Falster: 65 °/o (af 20 navne), Nordfyn: 
53 % (af 32 navne), Midtøstjylland: 61 % (af 28 navne).
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Disse tal giver anledning til følgende betragtninger: Sikkert sammenligne
lige er procenterne næppe, da beregningsgrundlaget stedvis er ret lille.

I to tilfælde, nemlig Nordøstskåne og Nordfyn, ligger tallet under gen
nemsnittet. I ét tilfælde, nemlig Sydvestskåne, ligger det ubetydeligt over 
gennemsnittet, men i fire tilfælde, Midtøstjylland, Nordøstsjælland, Lolland- 
Falster, Syd- og Vestsjælland, ligger det over 60 %. I det sidste tilfælde er 
tallet endog så overraskende højt som 69% , altså 13%  over gennem
snittet.

Dette får til følge, at det bør overvejes, om der i disse tal er støtte for 
den gamle teori om, at Sjælland -  Lolland-Falster bør dog inddrages i over
vejelserne -  er levs ekspansionscentrum, hvorfor typen er ældst her.

For mig at se peger tallene i denne retning, uden at de dog p. g. a. de 
mange usikkerhedsmomenter kan bevise teorien, som derfor må kunne be
kræftes ad anden vej, før den kan accepteres.

Hidtil har jeg været skeptisk over for denne teori, jvf. Forts. stud. I, p. 
147, først og fremmest fordi den personnavnetypologiske undersøgelse af 
det samme problem i Indl. stud. p. 157 ikke gav mulighed for at slutte, at 
der skulle være aldersmæssige forskelle mellem de forskellige levnavnekon- 
centrationer.

3.4. I Indl. stud. p. 22 f. har jeg påvist, hvordan levtypen »udmarves« ved 
overskridelsen af det gammeldanske sprogområde i Sverige. Det er fristende 
at se en sammenhæng mellem dette og det forhold, at levtypens sogne- 
navneprocent i det nuværende Sverige uden for Skåne og Halland er så 
lav som 29, men det må dog indrømmes, at talmaterialet (21 navne) er så 
spinkelt, at der ikke kan drages sikre slutninger herudfra.

4.1. De to første systematiske forsøg på en relativ datering af levtypen, 
som jeg har gennemført, har givet et i alt væsentligt sammenfaldende resul
tat.

De traditionelle dateringsmetoder indeholder dog så mange usikkerheds
momenter, at en række nye undersøgelser, der hviler på andre metoder, er 
påkrævet, før det er endegyldigt dokumenteret, at den tidsmæssige place
ring i forhold til andre typer af bebyggelsesnavne er som angivet her.

Noter
1 Fortsatte studier over den nordiske stednavnetype lev (löv) I, Festskrift til Kristian 

Hald, 1974, p. 145 ff. Forkortet: Forts. stud. I.
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2 Oplysningerne om sogneforholdene i det nuværende Sverige er modtaget skriftligt fra 
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund og Ortnamnsarkivet i Uppsala.

Om forkortelser se Indl. stud. p. 196 ff.

Deutsche Zusammenfassung
In Kapitel IV von »Indledende studier over den nordiske stednavnetype lev (löv)« (1972) 
hat der Verfasser an Hand einer personennamentypologischen Analyse der Bestimmungs
wörter eine relative Datierung des lev-Namen-Typus durchgeführt. Das Ergebnis ist, daß 
die lev-Namen zeitlich etwas früher als die sted-Namen und sehr viel früher als die torp- 
Namen angesetzt werden müssen.

In diesem Aufsatz überprüft der Verfasser mit Hilfe einer »verwaltungsgeschichtli
chen« Datierungsmethode dieses Ergebnis.

Der Prozentsatz von Pfarrdörfern der verschiedenen Ortsnamentypsn ist die Grund
lage dieser Methode. (Wenn der Prozentsatz groß ist, ist der Typus alt, wenn er klein ist, 
ist er jung, so wird behauptet). Diese Theorie wird vom Verfasser kritisch analysiert.

Anschließend berichtet er über seine eigenen Untersuchungen: Der Prozentsatz von 
Pfarrdörfem der nordischen lev-Namen beträgt 55,7. Diese Ziffer wird mit ent
sprechenden Ziffern anderer Ortsnamentypen verglichen. Das Ergebnis dieser Unter
suchung ist, daß der lev-Typus zu den ältesten altdänischen Siedlungsnamen gehört.



Debat

Inga Floto:

60’ernes dilemma
Noget om at skrive historie

Det følgende repræsenterer en delvis omarbejdelse af et foredrag, holdt den 
10. december 1975 i Historisk Samfund. Når jeg har fulgt Claus Bjørns 
opfordring til at publicere mine overvejelser på dette tidlige og ufærdige 
stade, skyldes det mit ønske om at være med til at rejse en positiv debat 
om disse problemer. Som universitetslærer må man erkende, at det såkaldte 
ungdomsoprør har betydet et »bevidsthedsskred«, hvis konsekvenser fort
sat er vanskelige at bedømme. På den anden side er det en betingelse for 
overhovedet at få greb om disse ting, at vi begynder at diskutere dem, 
ikke følelsesladet og engageret -  for så kommer vi ingen vegne -  men som 
et historiografisk problem.

Som et middel til at rejse en sådan debat har jeg valgt at præsentere 
nogle synspunkter fremført af den amerikanske historiker, Gene Wise, i bo
gen American Historical Explanations,1 hvor han analyserer en række 
»forklaringsformer« i amerikansk historieforskning og samtidig fremsætter et 
forslag til en forskningsstrategi for historiografer, som jeg mener med held 
også ville kunne anvendes på danske forhold -  naturligvis med nødvendige 
modifikationer. Det vil jeg prøve at gøre til sidst.

Wise er stærkt påvirket af den amerikanske videnskabshistoriker Thomas 
Kuhns bog om The Structure of Scientific Revolutions,2 hvorfra bl. a. hans 
paradigme-begreb er hentet, men også nykritikeren Kenneth Burkes over
vejelser over The Philosophy of Literary Form3 har spillet en stor rolle for 
ham, det vigtigste metodiske bidrag er dog så vidt jeg kan forstå hans eget. 
Wise’s mere langsigtede formål er at lægge grunden til en historie-sociologi 
(»a sociology of historical knowledge«), og han har til den ende søgt at 
give et udkast til en »grounded strategy« for historiografisk arbejde og prø
vet at anvende denne strategi i praksis gennem en analyse af en overgangs
situation fra én »forklaringsform« til en anden. Det spændende ved hans 
fremgangsmåde er efter min opfattelse den, at han ikke som historiografer
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plejer, tager sit udgangspunkt i kildeanalysen, men derimod i værkets frem
trædelsesform ud fra den betragtning, at den fremtrædelsesform og de for
klaringsmønstre, en forfatter vælger når han skal fremlægge sit stof i sig 
selv er udtryk for nogle til grund liggende værdier, der må formodes at 
afspejle forfatterens egen holdning, for hvorfor skulle han ellers vælge just 
denne form?

Ræsonnementet er meget groft optrukket dette: enhver historiker er et 
produkt af og virker i en bestemt tid og et bestemt forskningsmiljø med en 
bestemt forskningstradition. Disse ting bestemmer tilsammen det »para
digme«, den »forklaringsform«, det »erkendelsesbur« inden for hvilket han 
opererer. Men derudover er han jo også et selvstændigt individ, der »inde
fra« skal fylde disse rammer ud. Den »forklaringsform« han vælger at struk
turere sit stof omkring kan derfor også anskues som en slags »situations- 
strategi«: det er den måde at forklare tingene på, der på det pågældende 
tidspunkt, i den givne situation, forekommer forfatteren at give det mest 
troværdige billede af, eller den mest hensigtsmæssige fortolkning af den 
»virkelighed«, han søger at genkalde. Når forfatteren vælger at benytte sig 
af en bestemt forklaringsform, er det altså ikke blot, fordi han er »vokset« 
ind i en bestemt videnskabstradition, en bestemt »normalvidenskab«, men 
også fordi den »forklaringsform« den stiller til hans rådighed stemmer over
ens med grundlæggende elementer i hans egen »virkelighedsopfattelse«, hans 
egen »omverdensoplevelse«. Der er med andre ord ingen konflikt mellem for
fatterens »selvforståelse« og hans »virkelighedsopfattelse«, når han benytter 
den pågældende »forklaringsform«.

Men dette er naturligvis en idealsituation, selve begrebet »forklarings
form« er jo et kunstgreb. Det er i sig selv en form historiografen presser 
ned over sit stof, for at finde en adækvat gruppering af forskellige forfat
tere, på et givet tidspunkt, og den dækker altså aldrig helt, er i virkelig
heden under langsom, men konstant omformning. Der findes imidlertid tids
punkter, hvor så mange forfattere på een gang begynder at finde den frem
herskende »forklaringsform« utilstrækkelig, at et »paradigme-sammenbrud« 
synes overhængende. Wise lægger sig på dette sted i sine overvejelser meget 
tæt op ad Thomas Kuhns ideer, ikke blot i valget af terminologi, men også 
når han beskriver denne situation som en revolutionær tilstand, der kan 
medføre et »paradigme-skifte«, dvs. overgangen til en anden »forklarings
form«, der stemmer bedre overens med forfatterens »virkelighedsopfattelse«. 
Men det kan også ende med, at flertallet falder tilbage i det gamle forkla
ringsmønster, og »kætterne« stødes ud. Netop på dette punkt kan Wise’s 
teori måske forekomme meget rigid, især hvis man fokuserer på ord som 
»paradigme-skifte« og »videnskabelig revolution«. Man kan imidlertid også
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sige det samme på en anden måde, idet man ikke lægger vægten på det 
revolutionære, men på den fortløbende omstøbningsproces, og bruger beteg
nelsen »bevidsthedsskred« for at beskrive en situation, hvor denne omstøb
ningsproces foregår hastigere og med flere aktive deltagere end i andre pe
rioder. Under alle omstændigheder er det afgørende ved en teori ikke nød
vendigvis om den er »rigtig«, men om den er »frugtbar«, om den evner at 
formidle ny indsigt, og det mener jeg, denne gør.

Det Wise gør, er nemlig, at han foreslår, at historiografen i sin analyse 
af en bog, et forfatterskab eller eventuelt en hel forklaringsform tager sit 
udgangspunkt i en situation, hvor »forklaringsformen« bryder sammen. Vi 
må i teksten lede efter »brud«, eller med den af Wise benyttede metafor: 
en »forkastning«. Vi må lede efter et sted, hvor forfatterens »»experience« 
and »explanation« go in separate ways«, hvor »[his] mind may tell [him] 
one thing, but [his] eyes see another«. Altså et sted, hvor hans »selvforstå
else« og hans »virkelighedsopfattelse« ikke længere stemmer overens. Det 
er nemlig i sådanne konfliktsituationer, at »forklaringsformens« til grund lig
gende værdier og ideer lægges blot, det er derfor her, man med held kan 
begynde optrevlingen af en bog. Denne optrevling tager i Wise’s regie form 
af en indgående tekstanalyse, der søger at klarlægge tekstens grundlæggende 
struktur og i øvrigt også har ideologi-kritiske elementer i sig. Altså en ana
lyseform, der er overtaget fra litteraturvidenskaben. Wise betegner også disse 
»brud«-situationer som »pivotal-moments« eller »tærskel-steder«.

Wise’s metode egner sig både til analyse af en enkelt bog, et forfatter
skab og en hel »forklaringsform«, hvis grundlæggende værdistruktur, man 
søger klarlagt. Den er et forsøg på en håndfast løsning på historiografens 
evige dilemma: sammenhængen mellem »tidsånden« og historikeren. Et for
søg på at »tøjre« denne underlige størrelse gennem en analyse af et konkret 
tekststed hos en bestemt forfatter i en konkret situation, ud fra den betragt
ning, at forklaringsformen ikke er en given ting, men en strategi, skabt i for
fatterens møde med en bestemt situation, og at det er i dette møde, den 
må findes og analyseres. Centralt for Wise’s opfattelse er videre, at der for 
ham ikke er noget skel mellem »intellectual history« og historiografi, ud 
fra den meget rigtige betragtning, at historikerne i deres arbejde jo ikke le
ver og fungerer løsrevet fra den omgivende kultur og fra andre intellektuelle 
subkulturer. Men det vil atter sige, at »many of their signals come from 
outside their profession«. Dvs. at man, når man skal lede efter »tærskelste
der« for at få en indgang til værdistrukturen i en forklaringsform på et gi
vet tidspunkt, med held kan søge over i f. eks. den samtidige kulturdebat. 
Har man først fået hold på ideerne og de indre konfliktmomenter i »for
klaringsformen«, kan man benytte den herigennem erhvervede indsigt i en
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analyse af selve historieskrivningen. Nu ved man nemlig, hvad det er, man 
skal lede efter.

Gene Wise har i sin fremstilling analyseret 3 »forklaringsformer«, som efter 
hans -  og mange andres -  mening har afløst hinanden i amerikansk hi
storieskrivning i løbet af dette århundrede, men han har især beskæftiget sig 
med overgangen fra den første til den anden »forklaringsform«. Den »pro
gressive forklaringsform« var den fremherskende i hele århundredet frem til
2. verdenskrig. De progressive historikere så verden i konstant udvikling, 
de anså det for historikerens opgave at trænge frem til virkeligheden med 
stort V, og de mente, de kunne. De anskuede samfundet som et klassesam
fund og så økonomien som den drivende kraft. Det var derfor historikerens 
opgave at afsløre dette, således at det ikke skulle fortsætte fremover. USA’s 
historie var for dem een lang konflikt mellem ondt og godt, sort og hvidt, 
rige og fattige, land og by, besiddende og besiddelsesløse osv. Men de så 
med optimisme på fremtiden.

I perioden efter 2. verdenskrig afløses denne »forklaringsform« af en ny, 
der anlægger et helt andet syn. Den grundlæggende holdning hos disse hi
storikere er pluralistisk, de taler ikke om virkeligheden, men om forskellige 
perspektiver af tilværelsen. De oplever verden som uigennemskuelig, ja, må
ske absurd. Samfundet anskues ikke under synsvinklen klasser, men grup
per, og man taler om kultur. Nøgleord er begreber som ironi, paradoks, 
tvetydighed og kompleksitet. De interesserer sig for holdninger, ikke facts, 
de leder efter underliggende motiver. Og de tror ikke mere på ideologier. -  
Man har betegnet denne »forklaringsform« som »konsensus«-formen, Wise 
foretrækker betegnelsen de »mod-progressive«, mens jeg selv i det følgende 
vil anvende udtrykket »holdningskompleksitet« om denne »forklaringsform«.

I løbet af 60-erne er denne »forklaringsform« blevet anfægtet af en så
kaldt New-left-fortolkning, der dog på ingen måde kan siges at have præ
senteret nogen sammenhængende »forklaringsform« endnu. Men generelt 
kan det siges, at konfliktanskuelsen og virkelighedstroen synes på vej ind 
igen, om end under andre former. Det centrale element for disse histo
rikere er deres ønske om »a usable past«, de vil bruge historien, og de vil 
bl. a. bruge den til at afdække tingenes virkelige sammenhæng. De vil finde 
frem til de strukturer og systemer, der »i virkeligheden« bestemmer menne
skets tilværelse, ud fra den betragtning, at hvis man kan afdække disse sy
stemer, kan man muligvis også ændre dem. Der ligger altså heri en kritisk 
holdning til både fortid og nutid. Men der er en undertone af pessimisme.

Som ydre faktorer bag disse »forklaringsformer«s opståen og udvikling 
nævner man jo sædvanligvis for »konsensus-formen«s vedkommende dels 
erfaringen fra den 2. verdenskrig, dels den kolde krigs miljø; medens Viet-
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nam-krigen er blevet »New-left«-formens vartegn. En lang række andre fak
torer spiller naturligvis også ind. Det er måske i denne forbindelse værd at 
nævne, at Wise -  med støtte bl. a. i Richard Hofstadters forfatterskab -  
også fremdrager et helt andet element, nemlig generationsskiftet. Ikke blot 
forskellen i livserfaring, som den kan udledes af ovenstående, men også no
get rent psykologisk:4 »If we are to have any new thoughts, if we are to 
have an intellectual identity of our own, we must make the effort to dis
tinguish ourselves from those who proceeded us, and perhaps preeminently 
from those to whom we once had the greatest indebtedness.« Det er bl. a. 
derfor Wise selv foretrækker betegnelsen »mod-progressiv« frem for »kon
sensus«. Det er imidlertid ikke årsagerne til disse »forklaringsformer«s opstå
en og eksistens, der skal analyseres her. Vort ærinde er at anskue proble
met »indefra«, at se hvordan den ændrede virkelighedsopfattelse afspejler 
sig i den måde, historikeren skriver på.

Der er for mig at se ingen tvivl om, at denne måde at anskue historie
skrivningen på med held vil kunne overføres på studiet af dansk historio
grafi i det 20. århundrede. F. eks. vil Erik Arup stå centralt placeret i en 
dansk »progressiv forklaringsform«, og Povl Bagge vil indtage en nøglepossi- 
tion i den »holdningskomplekse forklaringsform«, medens en »New-left for
klaringsform« endnu ikke kan siges definitivt at have manifesteret sig, selv 
om der er tilløb fra flere sider. At eftervise dette er imidlertid et stort og 
omfattende projekt, mit ærinde her er et andet og langt mere ydmygt: jeg 
vil søge gennem nogle analyser af »tærskelsteder« i dansk kulturdebat i 
1960-erne at vise, at en »holdningskompleks« tankegang rent faktisk lader 
sig påvise ved årtiets begyndelse, men at den i løbet af årtiet geråder i et 
dilemma; jeg vil diskutere, hvori dette dilemma består, og endelig søge at 
lede læseren ind på nogle overvejelser over, hvilke konsekvenser dette even
tuelt kan få for historieskrivningen.

Villy Sørensen tegnede i sit essay fra 1957 om Den tavse generation det 
klassiske portræt af den generation, der voksede op med og ind i den 
»holdningskomplekse« tænkning i Danmark. Den afgørende oplevelse var 
for dem besættelsen, krigen: de var gamle nok til at forstå, men for unge til 
at være med. Derfor var befrielsen heller ingen befrielse for dem, de 
brændte inde med deres heroisme og samtidig dukkede atomtruslen op. Re
sultatet blev »blasert skepsis« og »uvis katastrofestemning«, alting var egent
lig ligegyldigt. Man overlod den ydre verden til sig selv og vendte blik
ket indad. Og nogle fandt i eksistentialismen en etisk holdning, der kunne 
vendes mod nihilismen. Den følgende passus er central: »Ungdommens ån
delige udvikling kan ikke her forfølges skridt for skridt fra 1945 til 
1957. Men der er alt antydet en mulig genetisk forklaring på, at den synes
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at svinge ængsteligt frem og tilbage mellem en nihilistisk og en etisk hold
ning, mellem hovmodig selvopgivelse og ydmyg selvudfoldelse. Den taler 
mere om holdninger end om handlinger og har lettere ved at foretage psy
kologiske end politiske analyser. En sagligt forsvarlig handling eller mening 
forudsætter en etisk forsvarlig holdning, men så er det jo formasteligt at 
handle! Ved det som de højrøstede forstår ved »personlig stillingtagen«, for
står de tavse gerne lige det modsatte . . .« Det er denne optagethed af hold
ninger, af problemerne omkring magtens natur, af motiverne til handlin
gerne snarere end handlingernes virkning, vi også genfinder i den samti
dige historieskrivning og i 60-ernes med. Det er magtkamp, »realpolitik«, 
politisk strategi og taktik (indenfor alle tidsafsnit), der optager en række af 
periodens fremtrædende danske historikere.

Hvis vi igen bruger kulturdebatten som barometer, kan vi måske sige, 
at den »holdningskomplekse« måde at tænke på stod i sin fulde blomst 
også i Danmark omkring 1960, men at der nu samtidig kan fornemmes visse 
opbrudstendenser. Den tavse generation var begyndt at røre på sig. Disse 
tendenser kommer meget klart til udtryk i den debat, der udspandt sig om
kring det såkaldte Krogerup-Louisiana-møde, der afholdtes i dagene 30. 
september til 2. oktober 1960 med deltagelse af en række fremtrædende po
litikere, forfattere og kulturdebatører. Bjørn Poulsen publicerede siden sit 
indlæg under titlen »Ideernes krise i åndsliv og politik«,6 medens Villy Sø
rensen satte »frigørelse«7 som overskrift for sine overvejelser. Finn Methling 
kommenterede det hele i sit essay »Det tværpolitiske menneske«,8 og hvis 
det er de til grund liggende værdier vi søger at fastlægge, så er det nok her, 
vi skal søge. Bjørn Poulsens bog var en kritisk samtidsdiagnose, men det er 
især værd at mærke sig, at han fornemmer et opbrud, men ikke hvor det 
bærer hen. Og det er måske også værd at mærke sig, at de tendenser, han 
analyserer og hvorigennem han diagnosticerer bruddet peger væk fra den 
sociale virkelighed og fra mennesket i det hele taget. Medens på den anden 
side titlen på bogen synes at indicere, at problemet efter hans mening netop 
ligger i kulturens manglende politiske engagement.

Finn Methlings essay er meget mere indforstået. Det, der optager ham, 
sådan som det også optog Bjørn Poulsen (omend kritisk), er Ole Sarvigs for
tolkning af den moderne kunst fra impressionismen og fremad: han (Sarvig) 
finder et farvel til den omgivende sociale verden og en vandring ind i noget, 
der hidtil har været mennesket fremmed. Methling kæder denne »virkelig
hedsopløsning« sammen med de fundamentale ændringer i den naturviden
skabelige tænkning, der først betød fremkomsten af den ikke-euklidiske geo
metri og siden relativitetsteorien. Også kunsten har nu brudt med det abso
lutte, »ikke for at opløse, men for at udvide og fuldkommengøre«. Han taler
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om at leve i en overgangstid, og om et bevidsthedsskred større end over
gangen mellem middelalder og renæssance; og han finder, at det generelle 
kodeord er frihed. Kunsten eksperimenterer med alle mulige former og ind
hold, det man søger er ikke det entydige, men det mangfoldige, men sam
tidig viger den bort fra den sociale virkelighed, fordi den her kun finder 
indsnævring og totalitaritet. Finn Methling taler også om »det vesterlandske 
intellekt, der har ført os så vidt som til muligheden for en sådan overbæ
rende bredde, hvor form og indhold veksler indenfor samme tidsrum og ikke 
blot som tidligere tvinges til eentydig form med eet bestemt indhold, hvor
efter alle gerne havde at rette sig . .  .« Man kunne godt kalde ovenstående 
for holdningskompleksitetens apoteose, man kunne også sige, at indgangen til 
60-erne står i den optimistiske relativismes tegn. Frigørelsen er målet, og 
selvrefleksionen accepteres som erstatning for det tidligere givne normsy
stem.9 Og i de følgende år, blev det da »den tavse generation« der under 
navn af »kultureliten« talte højt for at opløse forældede frontholdninger og 
kunstige skillelinjer.10

Hvis vi springer frem til 1967 og standser ved Johan Fjord Jensens artikel 
i Kritik nr. 4 om Det litterære, det videnskabelige og det kritiske værdipro
blem,11 står vi atter ved et »tærskelsted«. Vi møder her den fuldmodne 
»holdningskomplekse« tænkning midt i brudsituationen. Og denne situation 
er vel at mærke erkendt af forfatteren selv. Vi kan klart udskille nogle nøgle
ord, der placerer ham i den »holdningskomplekse« sammenhæng: han taler 
om frigørelsen, om frigørelsen som livsmulighed, om holdningskompleksitet, 
om tvetydig og højspændt tvivl, om formbehersket spænding, om organiseret 
tvivl og inklusivitet. Men han taler også om noget andet, han taler om 
en »følelse af misforhold mellem »behov« og »opfyldelse«, en oplevelse 
af sin egen situation som »værdispaltet«. Og denne følelse af at befinde sig 
midt i et brud fører ham ind i en række overvejelser om de præmisser, han 
hidtil har dyrket videnskab på.

Han tager sit udgangspunkt i en gennemgang af norske disputatsoppo
sitioner i litteratur, publiceret i Edda 1953-1967, og han påpeger som noget 
karakteristisk, at der ikke finder nogen egentlig thesekritik sted: man kan 
disputere på alt blot det lader sig verificere. Det, vi møder, er efter hans 
mening et værdisystem, der har sit centrum i sikkerheden, beskyttet bag en 
bestemt sandhedsopfattelse. »Men at stå i forhold til sikkerheden er at hen
give sig til det bestående. Sikkerheden søger ikke sit grundlag, den har 
det«, siger han i et centralt citat. Det problem, der optager ham, er forhol
det mellem videnskab og politik; det problem der for alvor accentueredes 
med det såkaldte »ungdomsoprør« året efter. Fjord Jensen når ikke til no
gen afklaring, men hans overvejelser kaster lys over både det der gik forud,
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og det der kom efter, derfor skal denne centrale passus citeres i sin helhed:
»Sagen har bl. a. at gøre med åbne værdisystemer overfor lukkede. Spillet 

mellem det åbne og det lukkede giver sig til kende i den åbne holdning til 
disputatsernes teser og den lukkede til disses realisation. Men kun i een 
forstand er den første åben: den at intet synspunkt på forhånd udelukkes og 
intet (litterært relevant) stof på forhånd afskæres. Lukket er den derimod 
i den forstand, at hvad der fremdrages og hvad der underkastes et syns
punkt og selve synspunktet, fremlægges på det lukkede systems vilkår, nem
lig, at det skal kunne dokumentere sig som overindividuelt gyldigt. Dette 
vilkår er betingelsesløst, skønt der ofte nok dispenseres fra det under hand
lingerne. På dets fasthed beror det, at traditionen tør forholde sig tolerant 
til disputatsernes hensigter. Ved kravet om disses overindividuelle ac
ceptabilitet har videnskabslivet sikret sig mod det vilkårlige og mod politi
sering. På dette krav beror det, at man har kunnet danne et skel mellem den 
objektive og derved videnskabelige holdning og den subjektive og derfor vi
denskabsfremmede. Og på dette beror da endelig den opfattelse, at den vi
denskabelige udfoldelse i sin art er værdineutral, at den i forskydningen 
mod det overindividuelle har magtet at skyde sig bort fra værdierne.« Der 
hvor han især sætter sin kritik ind over for det i disputatssystemet eksem
plificerede videnskabssyn, er, at det afskærer sig fra situationen. Den these- 
opfattelse, der ifølge hans mening her repræsenteres er, at det der fremtræ
der som disputatsens hensigt, alene må have sit korrellat i materialet selv. 
»Den sandhed, der blev til gennem tesens bekræftelse, var en sandhed i 
stoffet.« Det bygger imidlertid på den fejlslutning, »at sandheden alene har 
sin instans i stoffet. Det har den ikke. Den har det også i situationen.« 
Han foretager derefter en analyse af værdibegrebet, som han sætter i rela
tion til behov: »en given tings værdi opstår ved dens evne til at blive 
brugt, altså til at opfylde behov.« Det er behovet, der vækker skaberev
nen, men behovet er betinget af bevidstgørelsen om værdien: »at leve med 
lav værdibevidsthed er at leve konservativt«, hævder han. Og han mener 
dette også gælder forskningen.

Til sidst følger så hans analyse af det kritiske værdiproblem. Hans opfat
telse er indeholdt i dette nøglecitat: »at forske er som at forholde sig til 
stole. Det kan ske ved tilpasning eller ved original udfoldelse. Det kan ske 
gennem værdibevidsthed eller uden, og det kan ske med lav bevidsthedsgrad 
eller med høj. Det sker derimod ikke ved at stille sig uafhængigt af vær
dierne, det kan ingen. Det valg, der melder sig, er også for forskeren: at 
sætte sine vilkår og sin virkelighed i det systemgivne eller med værdibe
vidstheden som instrument at skabe sin virkelighed i systembruddet. Kan 
han i første tilfælde kalde sig jorsker, virker han i det andet som kritiker.«

I det følgende giver Fjord Jensen et eksempel på, hvad han kalder »sy-
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stemkritik«, ved at beskrive, hvad han selv gjorde i sin egen Turgenjevbog. 
Sådan som han beskriver sin fremgangsmåde, synes jeg imidlertid ikke, den 
opfylder hans egne krav til en såkaldt »kritisk« analyse: for det første står 
det overhovedet ikke klart, hvad det er i »situationen«, der gør et studium 
af Turgenjevs indflydelse på dansk åndsliv relevant. Dernæst forekommer 
det mig, at han netop ikke henter sit værdigrundlag uden for systemet, ma
terialet, erkendelsesburet, i hvert fald ikke som han selv beskriver sin frem
gangsmåde: » han kan i lyset af den fremmede digtning tillægge sider af 
vor digtning, der ikke tidligere har været tillagt betydning, værdi . . .« Så 
vidt jeg kan se, er der her ikke tale om systemkritik, eller om systemned
brydning, men om en situation, hvor forskeren bevidst solidariserer sig med 
een side af sit materiale. Det han beskriver er en eksistentiel, personligt 
engageret forskning, ikke den politisk-bevidste, kritiske forskning, der nu om
fattes af begrebet kritisk forskning. Hans overvejelser såvel som hans løs
ningsforsøg ligger stadig på det private plan.

Han kredser længe og indædt om problemet, men nogen afklaring når 
han ikke, måske kan følgende citat antyde i hvilken retning hans overve
jelser går: (eksemplet er Carl Plougs digtning) »hvor forskeren i sin søgen 
efter den overindividuelle sandhed enten fastholder genstanden i sin 100- 
årige abstraktion eller søger tilbage til den oprindelige situation for genstan
den binder kritikeren genstanden såvel som sig selv til den nutidige situa
tion. Inde under de polariteter, der udgår fra situationen, konfronterer han 
sit emne med et værdisyn, i det konkrete tilfælde: det nedvurderes. Men 
denne nedvurdering virker tilbage på situationen som et budskab til denne. 
En udsoning er på v e j. . .«

Vi har således her mødt en forsker, der står midt i bruddet. Han har er
kendt, »et misforhold mellem »behov« og opfyldelse«. Han befinder sig 
i en situation, hvor det videnskabelige apparat, der hidtil har stået til hans 
rådighed ikke mere forekommer ham tilfredsstillende, men han har endnu 
ikke fundet et nyt. Og det han bl. a. søger er en videnskab, der kan 
bruges. Vi har desuden, og dette mener jeg er væsentligt, lokaliseret en brud
flade, der omkranses af begreberne »holdningskompleksitet« og »kritik«, og 
det er en brudflade, jeg vil tillade mig at betegne som »60-emes dilemma«. 
Thi dette var just Fjord Jensens problem: han opdagede, at han ikke kunne 
være både holdningskompleks og kritisk, han måtte vælge. Men hvad har 
nu alt dette med historieskrivning at gøre?

Hvis vi kan acceptere -  og det mener jeg analyserne af Villy Sørensen 
og Finn Methling har vist, at Wises’ rids af grundelementerne i »konsensus«- 
tænkningen (i det foregående kaldet »holdningskompleksiteten«) også er 
gældende for samme tidsrum i Danmark, så kan man også begribe historie
skrivningen herudfra. Hvis det er holdninger, ikke facts; psykologi ikke
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politik; menneskelige motiver; moralske og etiske konflikter, magt versus ret 
osv., der optager historikerne som mennesker, så er det klart, at disse in
teresser styrer deres emnevalg. Emnet vælges ikke på grund af sit konkrete 
indhold, men fordi dets problematik er dækkende for historikerens interes
ser, men dermed er det også i aller højeste grad relevant og har netop sit 
udspring i situationen, situationen er blot en anden, end den Fjord Jensen 
nu vil tage højde for. Det han nemlig pludselig oplever på sin egen sjæl 
og krop er, at den tilværelsesfortolkning, han hidtil har identificeret sig med, 
ikke længere tilfredsstiller ham. Det er nu andre ting, der forekommer ham 
væsentlige, andre spørgsmål han vil have svar på, og den videnskabelige 
»forklaringsform« han hidtil har benyttet sig af forekommer ham ikke læn
gere dækkende, den tilfredsstiller ikke hans nuværende behov. Han erken
der nemlig, at hans situation, hans virkelighedsopfattelse må betinge hans 
videnskabssyn, han forstår bare ikke, at nøjagtig det samme må have været 
gældende for hans forgængere (og for hans tidligere jeg). Deres situation 
var blot en anden, derfor søgte de svar på andre spørgsmål, der var rele
vante for dem, for deres situation. Derfor mener jeg også, at hans dispu
tatskritik er forfejlet.

Jeg mener desuden, at vi netop ved at tage vores udgangspunkt i den 
brudflade vi har lokaliseret via analysen af Fjord Jensens kritik og i de 
værdier, vi har kunnet fastlægge via denne og de foregående analyser af 
Villy Sørensen og Finn Methling har fået en værdifuld indfaldsvinkel til 
forståelsen af efterkrigstidens danske historieskrivning. Hvis vi kan accep
tere tanken om et fælles grundmønster for hele det kulturelle miljø, hvoraf 
historikeren er en del, så kan vi prøve at efterspore dette grundmønster i 
deres produktion og forstå deres måde at skrive på og deres emnevalg her
udfra. I en anden sammenhæng har jeg forsøgt at analysere Jens Engbergs 
bog om Dansk Guldalder ud fra denne synsvinkel.12 Hans situation er ef
ter min mening den samme som Fjord Jensens, blot med den forskel, at den 
indtræffer seks år senere. Hans dilemma er fundamentalt det samme: også 
han har haft en oplevelse, i dette tilfælde af fortiden, der bringer hans 
»virkelighedsopfattelse« og hans »selvforståelse« i konflikt, og han gør den 
samme erkendelse som Fjord Jensen: at det må få konsekvenser for hans 
videnskabssyn. Men heller ikke han kan løse problemet omkring en forening 
af »holdningskompleksitet« og kritik. Han geråder i en konflikt, som han -  
efter min mening uden held -  søger at skrive sig ud af.

Men hvad er det da for en oplevelse, de har haft? De to -  og mange an
dre med dem. Tage Skou Hansen har fortalt om det således:13 »I 1949 
forsøgte jeg at skrive nogle drengehistorier. Jeg mente bare ikke, jeg kunne 
få nogen til at tro på dem, hvis ikke jeg var meget dybsindig. Og det var
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jeg så. Det gik alligevel ikke. Men 20 år efter kom jeg i tanker om histo
rierne igen, fordi radioen bad om et bidrag til en sommer enquete, som hed 
Min skolevej. Og så skrev jeg dem uden dybsindigheder. Nu duede de fak
tisk, og de trak en hel roman med sig, nemlig Tredje halvleg. Historierne 
handlede slet ikke om menneskets problematiske natur på godt og ondt, som 
jeg havde troet i 1949. Pointen i dem var dels at drengene, når de spillede 
fodbold og boksede og lavede hærværk, opdagede, at der var forskellige 
vurderingssystemer til. De blev politisk bevidste. Oppe hos mor og far gjaldt 
et sæt regler. Nede i gården et andet. Henne i skolen et tredie sæt. Dren
gene lærte at hoppe fra den ene hakkeorden til den anden og at holde kæft 
til de rigtige tidspunkter, og de tabte noget ved det. Men det perspektiv var 
der ingen, der havde sans for i 1949, så tæt på krigen og besættelsen. Den
gang interesserede man sig for arvesynden, som var kommet for dagen igen 
med kz-lejrene. Man interesserede sig ikke konkret for politik eller for børns 
lege, og derfor kunne jeg altså heller ikke få fortalt mine egne historier. 
Jeg forstod dem ikke endnu.«

Tilbage er kun eet eneste spørgsmål: Er det nødvendigt at sætte en væ
sentlig indsigt over styr for at erhverve en anden?

(Manuskript afleveret februar 1976).
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Dorte Haahr Carlsen:

Folketællingerne er afskaffet

Under denne overskrift kunne Kristeligt Dagblad i maj 1975 meddele, at 
man nu har likvideret en af de vigtigste, længere serier af kilder til den del 
af dansk historie, som direkte handler om mennesker.

Danmarks Statistik har dermed foretaget et nyt fremstød under felttoget 
mod dansk historisk og etnologisk forskning. Hidtil har man holdt sig til 
konsekvent at afvise selv meget velmotiverede ansøgninger om adgang til 
nyere folketællinger med henblik på løsning af forskningsopgaver, og til at 
forlænge den periode, hvori folketællingerne er utilgængelige, fra 50 til 80 
år. Det er sket trods viden om, at man i Sverige finder det acceptabelt 
med fuld offentlig adgang også til den seneste tælling. Nu tager Danmarks 
Statistik altså skridtet fuldt ud og afskaffer folketællingerne.

I disse år, hvor historisk-demografiske undersøgelser har fået et vældigt 
opsving i den internationale forskning, indtager de skandinaviske lande ellers 
lidt af en særstilling netop i kraft af folketællingerne. Der er ikke særlig 
mange andre lande, der så tidligt har fået et så forholdsvis pålideligt be
folkningshistorisk kildemateriale, et materiale hvis oplysninger tilmed er så 
ensartede, at det er muligt at foretage sammenligninger for samme enhed 
gennem en periode på næsten 200 år. En væsentlig del af den socialhistori
ske forskning må altså herefter indstille sig på at operere med kunstige og 
lidt gammelmodige afgrænsninger som »indtil 1970« og »efter 1970«. Di
rekte sammenligninger hen over dette magiske år vil være umulige.

Men det bliver værre endnu. I Danmarks Statistik deler man nemlig den 
menneskelige tilværelse op i sektorer, adskilt af vandtætte skot. Een sektor 
hedder befolkningstal og befolkningens fordeling på alder, køn og civilstand. 
En anden sektor hedder erhverv, en tredie hedder bolig. Den tanke, at 
nogen kunne finde på at ville undersøge sammenhængen mellem den en
kelte husstands sammensætning, erhverv og boligforhold, har tilsyneladende 
ikke strejfet Danmarks Statistik. Det er ellers en tanke, som absolut ikke 
var fremmed for en af institutionens første, og næppe ringeste, ledere, Mar
cus Rubin.

Det er, ifølge artiklen i Kristeligt Dagblad, tanken, at de oplysninger, som 
man hidtil har kunnet finde i folketællingerne, men som ikke er med i 
CPR-registret, skal indsamles ved, at man spørger et »repræsentativt« ud
snit af befolkningen. Det er en fremgangsmåde, som udelukkende tilgodeser 
de allermest traditionelle sociologiske forskningsmetoder, som måler alting i 
»samples«, statistisk pålidelige udsnit af befolkningen. Den store fordel ved
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de nu gammeldags folketællinger var, at de både gav mulighed for denne 
form for forskning og for forskning, der som grundlæggende enhed ønskede 
konkret materiale om det enkelte menneske eller den enkelte familie eller 
husstand, i nøjagtig den geografiske eller sociale afgrænsning, man nu havde 
brug for til en given undersøgelse.

Gør Danmarks Statistik alvor af at gå over til kun at arbejde med 
samples, er historikeren i bedste fald henvist til at afgrænse sine undersøgel
ser til de geografiske eller sociale enheder, som Danmarks Statistik finder 
rimelige, i værste fald er døren slået eftertrykkeligt i for geografisk af
grænsede undersøgelser, for lokalhistorien.

Kontorchef i Danmarks Statistik, Poul Jensens, forsikringer til Kristeligt 
Dagblad om, at man nu via CPR-registeret løbende kan oplyse om befolk
ningsudviklingen, at man hvert år laver stikprøvetællinger af erhvervsmæs
sige forhold, og at man overvejer en løbende boligregistrering, er ikke nogen 
trøst i denne sammenhæng. Det vil for fremtiden tilsyneladende kun være 
muligt at udarbejde befolkningsstatistik på enkeltpersoner og for hele landet 
under ét. Så længe CPR-registeret ikke er udstyret med »hukommelse«, men 
kun opbevarer de aktuelle oplysninger om f. eks. bopæl, vil det heller ikke 
være muligt at foretage selv den nødtørftigste befolkningsstatistiske status 
for en bestemt dato, svarende til folketællingernes, medmindre man beslut
ter, at de samme oplysninger med visse faste mellemrum skal trækkes ud 
af registeret og opbevares, så materialet kan benyttes retrospektivt.

Jeg ved ikke, om disse problemer har været drøftet med rigsarkivaren. 
Hvis de har, må man gå ud fra, at hans harmdirrende protester ikke har 
haft nogen virkning. Man kunne måske heller ikke vente, at rigsarkivarens 
ønsker skal være afgørende i sager som denne, men det kan nok undre, at 
ikke en eneste historiker har så meget som protesteret offentligt.

Det er naturligvis mit inderlige håb, at man fra Danmarks Statistik vil 
kunne dæmpe min bekymring og meddele, hvorledes CPR-registeret og 
supplerende materiale vil kunne svare på alle de spørgsmål, som folketæl
lingerne har kunnet give svar på, ikke blot i det aktuelle øjeblik, men også 
bagud i tid.

Skulle Danmarks Statistik i stedet svare, at det kan man ganske vist 
ikke, men at det er for dyrt med de store folketællinger hvert femte år, 
må næste spørgsmål jo så være, om ikke der dog kunne blive råd blot hvert 
tiende år?

Hvis så vigtige sider af dansk historisk og etnologisk forskning kan neg
ligeres totalt af myndighederne, bør det vel i hvert fald ikke ske under 
stiltiende accept fra forskerne?
(Manuskript afleveret februar 1976)
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Hans Chr. Bjerg:

Den maritimhistoriske forskning i Danmark

Det er vel ubestrideligt, at Danmarks geografiske placering som en sønation 
har spillet en afgørende rolle for landet og dets historiske udvikling. Dan
marks maritime fortid har været med til at give landet dets historiske iden
titet og må samtidigt anses for at være forudsætningen for den vigtige del 
af landets næringsliv, som foregår ved, i forbindelse med, eller på havet.

Ejendommeligt er det derfor, at man tit må konstatere, hvor lidt det mari
time aspekt af Danmarks historie og samfundsforhold egentlig er opdyrket, 
og hvor ringe vilkår udforskningen af dette har i almindelighed. Under ét 
kan man sammenfatte dette aspekt i begrebet maritimhistorie. Med dette 
begreb mener man således søfartshistorie, skibshistorie, orlogsmarinehistorie, 
søkrigshistorie, søtraditionshistorie og maritim etnologi etc., kort sagt alt det, 
der har at gøre med menneskets kulturelle relation til havet. Udtrykkene 
marinhistorie og søhistorie ses også anvendt som samlede betegnelser for 
disse ting, men maritimhistorie synes under indtryk af international sprog
brug at have vundet almindelig anerkendelse.

Det er jo moderne at pukke på de almindelige historiske fremstillinger. 
Det ene øjeblik påviser man således, hvorledes godsejerne omtales flere gange 
end bønderne, det næste øjeblik påvises det med kvantitative angivelser, at 
kun mænd aldrig kvinder omtales i de historiske lærebøger. Sådanne opfat
telser er udtryk for en ensidig opfattelse af historie og historieskrivning. Den 
historiske virkelighed er mangesidig og må opfattes som en lang række fak
torer, der virker samtidigt med forskellig styrke og som gensidigt påvir
ker hinanden. Man kan i en fremstilling lægge vægt på at undersøge eller 
vurdere en eller flere af disse faktorer. Derfor vil det altid være umuligt at 
skrive en helt såkaldt objektiv Danmarkshistorie. Prioriteringen af fakto
rerne ændrer sig i takt med en teknisk, kulturel, ideologisk-politisk udvikling. 
Som bekendt har »hver ny generation skrevet sin Danmarkshistorie«.

Danmarks historie kan f. eks. således ikke alene ses ud fra en maritim
historisk synsvinkel, men det kan undre, at så få historikere, som tilfældet 
er, har opereret med det maritime aspekt blandt de højstprioriterede fak
torer, der har indvirket på vor histories gang.

Det vil i denne forbindelse i takt med tiden være en let sag at påvise, 
hvor lidt maritimhistorie, der optræder i de almindelige historiske fremstil
linger og i de lærebøger, der bruges i skolen. Politikens Danmarkshistorie 
er et brugbart eksempel. I dette får man nærmest indtrykket af, at skibsfart 
kun var noget Danmark havde i den florissante handelsperiode. Værket er
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»vor generations Danmarkshistorie«! Historie skulle nødigt skrives som et 
sammensurium af interesser, som nutiden ønsker at lægge vægt på eller 
ønsker at fremhæve, men det skal blot med dette understreges hvor ignoreret 
maritimhistorien er i vor almindelige historie-opfattelse. Historielæsning giver 
ofte indtryk af danskerne som et folk af bønder, men er dette en korrekt 
og fuldgyldig karakteristik? Næppe nogen vil bestride, at det maritime as
pekt hører til en af de væsentlige faktorer i Danmarks historie. Derfor er 
det så mærkværdigt, at dette aldrig rigtig kommer frem i de relevante sam
menhænge. Der er -  ligesom i andre forbindelser af lignende art -  næppe 
tale om bevidste forglemmelser hos de historikere, der skriver oversigtsvær
kerne. I mange tilfælde er de undskyldt -  og er det nok også i tilfældet 
med maritimhistorien. Historikere, der skriver oversigtsværker må nødven
digvis støtte sig til speciallitteratur, og sagen er jo den enkle, at der ikke 
eksisterer nogen maritim forskningstradition i Danmark, hvorfor der heller 
ikke er publiceret egentlig grundforskning inden for dette emneområde i 
større stil. Det er vanskeligt at finde litteratur, som opfylder de krav, som 
en historiker må stille for at kunne bruge den som grundlag for en frem
stilling. Dette forhold er nok den ene af hovedårsagerne til den mang
lende erkendelse af maritimhistorien.

På universiteterne har man aldrig systematisk beskæftiget sig med mari
tim forskning såsom søfartshistorie eller maritim etnologi. Der har således 
aldrig eksisteret en lærestol i disse discipliner inden for universiteternes faste 
rammer. Man uddanner marinbiologer og skibsbygningsingeniører, men den 
kulturelle og historiske side af sagen har inden for den højere forskning kun 
været henvist til enkeltpersoners specielle interesser inden for rammerne af 
allerede veletablerede videnskaber. I mange år har man ved Københavns 
Universitet haft et lektorat med henblik på landbohistorie. Dette blot være 
sagt som en konstatering af, hvorledes den vigtige agrarhistorie er blevet 
prioriteret. Umiddelbart skulle man tro, at den maritime forskning eller i det 
hele taget forskningen inden for landets mange maritime relationer priorite
redes højt og samtidigt nød en vis popularitet blandt forskere. Men dette 
synes ikke at være tilfældet. Opmuntring og impuls mangler! Det synes van
skeligt at bryde den onde cirkel. Uden forskere inden for disse emneområ
der kommer der ingen nødvendig grundforskning og uden denne grundforsk
ning kommer der sikkert heller ingen forskere. Af 483 historiske specialer 
skrevet ved Københavns Universitet inden for de sidste 15 år kan kun 11 
eller ca. 3 °/o siges at falde inden for det maritimhistoriske forskningsom
råde (jfr. »Bibliografi over historiske specialer og konferensopgaver ved 
Kbh. Univ. indtil 1974« udg. af 1066 -  Tidsskrift for Historisk Forskning).

Den maritime kulturforskning foregår i dag stort set kun ved de få mari-
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time museer, som vi har. De forskere, som er knyttet til disse kan imid
lertid tælles på én hånd. I 1914 oprettedes Handels- og Søfartsmuseet på 
Kronborg, i 1958 begyndte under trange forhold Orlogsmuseets Udstilling 
i København og i 1966 etableredes Nationalmuseets Skibshistoriske Labora
torium, der nu er knyttet til Vikingeskibshallen i Roskilde. Især det sidst
nævntes meget udadvendte aktivitet har til fulde afsløret, at interessen for 
de maritime kulturrelationer eksisterer i befolkningen i dag. Konsekvenserne 
af denne interesse er imidlertid kun taget eller indset af få.

En anden hovedårsag til den manglende maritimhistoriske forskning i 
Danmark er, at man har været tilbøjelig til kun at tale om maritime aspek
ter af forskellige emneområder i stedet for at se det maritime kulturbegreb 
som en helhed -  så at sige på en anden led end den sædvanlige. Skibs
bygning f. eks. er blevet betragtet som en underdisciplin af teknisk viden
skab -  hvad det selvfølgelig også er, men samtidigt er det da også en del 
af den maritime videnskab. Skibsbygningen og dens tekniske udvikling har 
gennem tiderne således stærkt influeret på sociale forhold i maritime mil
jøer, ligesom den har spillet en rolle ved tilvejebringelsen af forudsætnin
gerne for landets økonomiske forhold. Flere andre lignende eksempler kan 
nævnes. Formentlig vil man ved en sådan maritim-kulturel helhedsbetragt
ning, dannet af betragtninger gjort på tværs af de eksisterende, traditionelle 
emneområder, kunne få en større erkendelse og viden om Danmarks mari
time relationer -  såvel i fortid som nutid.

Det vil være nærliggende til sammenligning at se på, hvorledes de tilsva
rende forhold er i Norge og Sverige, specielt da landene stort set har samme 
geografiske og kulturelle forudsætninger i så henseende som Danmark. Ge
nerelt set har forholdene indtil for få år siden været som i Danmark. Der 
har ikke ved svenske eller norske universiteter eksisteret lærestole inden 
for maritime forskningsområder. I begge lande spores der nu et gennembrud 
for den maritimhistoriske forskning.

Man skulle forvente, at Norges store afhængighed af sønæringen havde 
markeret sig i prioriteringen af forskningsmulighederne i dette land. Men 
her som i Danmark har den maritime forskningstradition været relativt svag. 
Maritime artikler i f. eks. historiske fagtidsskrifter har været få. I visse kredse 
har behovet for igangsættelsen af en systematisk udforskning af norsk sø
fartshistorie været følt stærkt. Resultatet af disse anstrengelser blev at der 
i 1970 oprettedes det såkaldte »Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond« ved 
en donation på 3 mill. n.kr. formidlet gennem Norges Rederforbund. Fon
dets formål er at fremme arbejdet med norsk søfartshistorie generelt og sam
tidigt tilrettelægge en kontinuerlig videreførelse af fremstillingen af norsk
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søfartshistorie i moderne tid. Dette søges bl. a. opnået gennem ansættelsen 
af videnskabeligt personale til forskning, ved at indsamle søfartshistorisk kil
demateriale, ved publicering af forskningsresultater og ved samarbejde med 
andre videnskabelige institutioner. Fondet er som sådan tillagt Bergens 
Sjøfartsmuseum, men administreres iøvrigt af en selvstændig bestyrelse.

Siden oprettelsen af dette forskningsfond er der blevet lagt et stort arbejde 
i opbygningen af et kildearkiv eller en dokumentationscentral for norsk sø
fartshistorie. Det er i denne forbindelse tanken systematisk at indsamle i 
kopi kildemateriale til Norges søfartshistorie, som befinder sig i udenland
ske arkiver, noget der selvsagt vil blive et godt udgangspunkt for en forsk
ningsindsats inden for dette område.

I Sverige har der i senere år været en stigende interesse for den mari
time historie- og samfundsforskning. Især har maritimetnologerne gjort en 
vældig indsats med studiet af kystmiljøeme og søhandelens betydning på det 
lokale plan. Statens Sjöhistoriska Museum i Stockholm har nu efter et stort 
forarbejde fastlagt retningslinierne for en større systematisk maritimhistorisk 
forskning grupperet omkring to hovedemner. Dels ønsker man inden for den 
geografiske ramme af kystbygderne at undersøge og behandle maritimt næ
rings- og samfundsliv med henblik på de økonomiske, sociale og kulturelle 
faktorer i den historiske udvikling, dels vil man i historisk perspektiv under
søge og behandle svensk søfart og svenske søfolks liv og arbejde ombord 
og i land. Man påregner at kunne gennemføre disse to projekter inden 
for en 10-års periode. Projekterne udføres i Sjöhistoriska Museets regi, men 
man agter at inddrage udefra kommende forskere med økonomisk-historisk, 
socialhistorisk og kulturgeografisk baggrund. Til nærmere at planlægge og 
skaffe finansiel dækning for projekterne, der ikke vil kunne klares ved de 
til rådighed stående museumsressourcer, dannedes i 1971-72 det såkaldte 
»Rådet för Maritim Historisk Forskning« i Sverige. Dette består af en mi
nister, generaldirektøren for Sjöfartsverket, en admiral, to professorer samt 
to museumsfolk. Det er tanken, at denne baggrunds- og finansieringsgruppe 
efterhånden skal udvikles og tage andre opgaver op.

Den her nævnte udvikling, som har fundet sted i vore nabolande i de 
senere år, er naturligvis af maritimhistorisk interesserede i Danmark blevet 
fulgt nøje og blevet følt som en opmuntring. Det var derfor naturligt, at 
Marinehistorisk Selskab for et år siden, den 22.-24. marts 1974, tog initia
tivet til afholdelsen af den første maritimhistoriske konference i Danmark. 
På denne ville man forsøge at bringe maritimforskere i Danmark sammen, 
at gøre status over dansk maritimhistorisk forskning samt at undersøge mu
lighederne for et nærmere fremtidigt samarbejde med udgangspunkt i det nor-
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ske og det svenske initiativ. En rapport over denne konference er udarbejdet.
Under status over den igangværende maritimhistoriske forskning måtte 

man konstatere, at der rent faktisk var mange arbejder i gang rundt om
kring, men at det netop var karakteristisk, at de individuelle anstrengelser 
var meget lidt koordineret, hvilket tydeligvis indebærer, at større systemati
ske undersøgelser ikke blev igangsat. Manglen på en egentlig grundforsk
ning og et nøjere kendskab til alle de kildegrupper, der eksisterer inden 
for disse emneområder, var også tydelig. Endvidere var der tilsyneladende 
store vanskeligheder med at skaffe midler til at publicere afsluttede un
dersøgelser eller afhandlinger.

Som afslutning på konferencen dannedes et foreløbigt Kontaktudvalg for 
dansk maritim historie- og samfundsforskning. Dette kom til at bestå af 9 
personer, som gennem deres arbejde eller interesser repræsenterer forskel
lige aspekter af den maritime kulturforskning. Kontaktudvalget har bl. a. til 
opgave at undersøge mulighederne for en koordinering af den maritime 
historie- og samfundsforskning i Danmark samt at arrangere en ny mari
timhistorisk konference.

Kontaktudvalget har nu eksisteret i et år og har taget skridt til udarbej
delsen af en forskningsoversigt over igangværende arbejder inden for områ
det, en guide til kildematerialet til den maritime forskning samt til ud
sendelsen af en årsbibliografi (se s. 469). At der er behov for disse ting af
slører på hvilket elementært stade forskningen inden for disse områder be
finder sig. Det er nødvendigt at skabe en maritim forskningstradition her 
i landet så at sige fra grunden af. Kontaktudvalget har mødt megen positiv 
forståelse for sine initiativer mange steder, men generelt set er den maritim
historiske forskning et område, som har behov for mæcener.

På længere sigt er målet med Kontaktudvalgets arbejde først og fremmest 
dannelsen af et halv-officielt råd for dansk maritim historie- og samfunds
forskning, vel nærmest i retning af det svenske initiativ. Dernæst må ska
belsen af et forskningscenter eller en dokumentationscentral i lighed med 
det norske eksempel sættes i gang. En optimal løsning vil således kunne 
hente sine forbilleder både i Sverige og i Norge. Under alle omstændig
heder må etableringen af koordinerende organer af hvilken type de end 
vælges ikke indebærer en monopolisering af forskningsområdet. Hovedop
gaven må være at stimulere interessen for Danmarks såvel fortidige som nu
tidige maritime relationer i erkendelse af disses kulturelle betydning for 
landet, og at sikre en bedre udnyttelse af de begrænsede ressourcer, der vil 
kunne stilles til rådighed både fra privat som fra officiel side for denne 
forskning.

Udforskningen af Danmarks maritime fortid har altid været prioriteret lavt.
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Er dette fortsat rimeligt landets forudsætninger taget i betragtning? Det ma
ritime aspekt må bringes ind i et rimeligt og afbalanceret forhold til de an
dre vigtige faktorer, der har haft betydning for vores udvikling. Et nej til 
den maritime historie- og samfundsforskning vil være at benægte Danmarks 
geo-politiske situation og de historiske forudsætninger for vort samfund i 
dag!
(Manuskript afleveret september 1975)



Anmeldelser

LOKALHISTORISKE SAMLINGER. Formål, Indhold, Organisation. 
Utgitt av Norsk Lokalhistorisk Institutt i samarbeid med Norsk Kulturråd. 
Oslo 1975. 72 s. + litteraturhenvisninger. Udlev, gratis fra instituttet.

»Lokalhistoriske Samlinger« er nr. 4 i den serie af små, nyttige publikationer, 
der udsendes af Norsk Lokalhistorisk Institut. Den fungerer som pendant til nr. 
2 i serien, »Lokalhistoriske Årbøker« (anm. i Fortid og Nutid 1972), og er som 
denne en publikation af indlæggene på et seminar om emnet.

Det er nok karakteristisk for forholdene i Norge, hvor arbejdet med lokal
historiske publikationer er så langt mere omfattende end i Danmark, mens ar
bejdet med de lokalhistoriske arkiver endnu er forholdsvis beskedent, at det er 
i »Lokalhistoriske årbøker« og ikke i den foreliggende bog, man skal finde en 
blot lidt mere principiel debat om sigtet med det lokalhistoriske arbejde, en de
bat som dog nok kunne behøves i forbindelse med et så langsigtet arbejde, som 
det, der drives af arkiverne. I »Lokalhistoriske årbøker« lægger Edvard Bull så
ledes op til en drøftelse af, hvilke emner og arbejdsområder der i det hele ta
get er af betydning i det lokalhistoriske arbejde -  mens et tilsvarende afsnit 
helt mangler i den foreliggende bog.

Sigtet med bogen er da snarere et helt andet og »lavere«. Da det forum, 
som seminaret blev holdt for, bestod dels af repræsentanter for en række insti
tutioner (statsarkiver, museer, biblioteker m. v.) dels af lokalhistorikere, kunne 
seminarets og bogens formål også være at skabe, ikke en principdebat, men en 
art førstehjælp til arbejdet med at starte eller opbygge et lokalhistorisk ar
kiv. I Rolf Fladbys oplæg (s. 9) præsenteres dette da også som bogens hen
sigt.

Ud fra denne hensigt er bogens mest vellykkede, dvs. mest konkrete afsnit 
Jørgen Marthinsens om »Lokalsamlingens innhold, ordning og bruk«. Dette ka
pitel, bogens længste, indeholder en udførlig, systematisk og konkret gennem
gang af en lang række overordnede, praktiske problemer ved indretningen af et 
lokalarkiv, en gennemgang, der også i nogen grad tager hensynet til den bedst 
mulige udnyttelse af samlingen i betragtning. Tilmed rummer dette afsnit noget 
så sjældent som en klart formuleret og mere detailleret drøftelse af mulige frem
gangsmåder og af problemer ved anvendelsen af proveniensprincippet i lokal
historiske arkiver. Et gennemgående tema -  også i andre af bogens afsnit -  
er i denne forbindelse understregningen af det nødvendige i at skelne mellem
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på den ene side ordningen af arkivalierne og på den anden side registreringen 
af dem (udarbejdelse af søgekartoteker m. m.).

Bogens øvrige afsnit, om samlingernes Formål og indhold, om Indsamling og 
registrering af privatarkiver og fotografier og om Arbejdsopgaver, drift og or
ganisation rummer dels lovlig mange gentagelser fra afsnit til afsnit, dels er de 
stort set holdt på et for generelt plan til at de kan siges at opfylde bogens 
sigte -  at være til praktisk nytte. Det er således betegnende, at der ofte, men 
netop kun generelt, henvises til behovet for en »systematisk« opbygning af 
samlingerne og for fælles registreringssystemer til brug for en art fælleskatalog, 
men generelle henvisninger gør det visselig ikke. Som bekendt er det den kon
krete udformning af det enkelte arkivs indsamlingsprogram, af registreringssy
stemer o. s. v., der har betydning og som volder problemer.

Det er i denne forbindelse ejendommeligt, at flere forfattere påpeger det nyt
tige i, at de mange lokalhistorikeres arbejdsmateriale til bygdehistorien ind
går i lokalarkiverne, men ikke finder på at vende problemet om: netop arbejdet 
med systematisk undersøgelse og fremstilling af emner i stedets historie kan jo 
dels betyde, at man opdager »huller« i indsamlingsarbejdet, dels give vejledning 
til hvilket materiale, det vil være af størst betydning at indsamle til netop det 
arkiv.

Alt i alt må det siges, at bogen fungerer som en nyttig sammenfatning af 
en stor del af de synspunkter, der har været fremme i diskussionen om de 
lokalhistoriske arkiver, også i Danmark, og dertil i enkelte afsnit rummer 
nyttige, konkrete anvisninger. Man savner blot de lidt større perspektiver for 
arbejdet, som man vel kunne vente, når Norsk Lokalhistorisk Institut står bag 
udgivelsen.

Dorte Haahr Carlsen

JØRGEN STEEN JENSEN: NUMISMATISK OPSLAGSBOG. Nyt Nor
disk Forlag Arnold Busk, 156 s., ill., 1974. Kr. 38,50.

Der er en stadig voksende interesse for mønter dels blandt de mange samlere 
og dels hos den almindelige læser, som gennem avisernes hyppige omtale af 
sjældne mønter er blevet interesseret i emnet. Til glæde for disse parter har 
inspektør ved den kgl. Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet, Jørgen 
Steen Jensen samlet en Numismatisk Opslagsbog omhandlende mønter gennem 
de sidste 1000 år.

For en opslagsbog er det af betydning, at alle de almindelige ord inden for 
området er med, og at man hurtigt kan finde det, man søger. Det skal med 
det samme siges, at disse krav her er opfyldt, og samtidigt er det' en glæde 
at konstatere, at leksikonformen er særdeles kompetent udnyttet. De få linjer 
om hvert emne giver eksakte og fuldstændige oplysninger, uden at stilen derfor 
virker komprimeret eller telegramagtig, tværtimod er den let og levende.
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Bogen er imidlertid ikke alene en håndbog for samlere. Der ligger ofte langt 
mere historie og kulturhistorie bag mønterne end man tænker. Det bliver man 
for alvor klar over, når emnet behandles leksikalt, for her går det som altid, 
når man arbejder med en opslagsbog, man søger en oplysning, finder den, men 
falder samtidigt over andre emneord, bliver interesseret, og inden man ved af 
det, er man i gang med at følge pengevæsnets udvikling fra Middelalder til 
Nutid.

Man møder her Skærven og Penningen, Blafferten og Hviden og den nyere 
tids mange sølvmønter fra Groschen over Mark til Specien. Udledningen af 
mange af disse møntnavnes oprindelige betydning er højst usikker, og forfat
teren går derfor klogeligt ikke synderligt ind på møntnavnenes etymologi, men 
anfører i stedet en række øgenavne, der har været brugt om tidligere tiders 
mønter, som f.eks. Degnelus, Rundstycker, Sildeflas, Slanter, Stræbekat og 
mange andre.

Det ville sikkert have interesseret mange, om man kunne have sagt noget om 
købekraften af disse mønter, men vanskelighederne her er overordentlig store; 
man kan give eksempler på, hvad man kunne købe for en given mønt, og stort 
længere kan man ikke komme, selv om der nævnes et forsøg derpå; kun ét 
ligger fast: Praktisk taget alle møntenheder har i tidernes løb været ude for 
en inflation, der hurtigere eller langsommere har reduceret deres værdi fra en 
forholdsvis betydelig størrelse til småmønter, som det tilsidst ikke længere kan 
befale sig at udmønte.

Kan man end ikke sige noget eksakt om købekraften, fortæller mønterne 
dog på så mange andre måder meget om samfundsforholdene i den periode, 
der her behandles. Skattefund beretter om urolige tider, hvor den, der havde 
gemt sin formue i jorden, ikke nåede tilbage og grave den op. Løsfund for
tæller om dagliglivets småmønter, som ejeren tabte, og som nu giver os mu
lighed for at konstatere, hvilke mønter der cirkulerede på den pågældende 
egn. Møntindskrifteme fortæller om, hvem der i Middelalderen havde ret til 
at slå mønt, i Norden var det konger, bisper og undertiden lensmænd, i Mel
lemeuropa var det foruden alle småfyrsterne en lang række byer, der af kej
seren havde fået tildelt møntret. Derved fremkom en mængde forskellige møn
ter og møntnavne, som alle er medtaget i bogen, hvor ikke alene Norden, men 
også resten af Europa er behandlet; dog forekommer her en af bogens få la
kuner, idet de i italiensk numismatik så vigtige begreber som Giulio, Quattrino, 
Sede vacante mønter og Zecchiner m.m. savnes.

Foruden at være et letanvendeligt opslagsværk har denne håndbog sin selv
stændige betydning gennem de mange litteraturhenvisninger, der gives til næ
sten alle emneordene. Henvisningerne gælder i første række Kulturhistorisk Lek
sikon for nordisk Middelalder samt de nordiske numismatiske tidsskrifter, men 
også mange andre bøger er taget med, for som forfatteren siger, den numis
matiske litteratur præges af »en næsten umådeholden meddelelsestrang«, og 
heri kan man kun give ham ret. Så meget des mere forbavsende er det egent-
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ligt, at der findes så få bøger om selve den numismatiske videnskab, dens me
toder, teorier og læresætninger. Luschin von Ebengreuth’s Allgemeine Münz
kunde fra 1924 er ret forældet, og Philip Grierson’s Numismatics, London 
1975, er -  omend udmærket på mange punkter -  ikke rigtig dækkende og 
taget som helhed for populært skrevet.

Mangelen på bøger om Numismatik som sådan hænger vel nok i nogen grad 
sammen med at Numismatikken som moderne videnskab betragtet er for
holdsvis ung og endnu ikke rigtigt er trængt ind på universiteterne, men ho
vedsageligt er blevet dyrket dels af seriøse amatører og dels af de offentlige 
møntsamlingers embedsmænd, som ved siden af det ganske krævende muse
umstekniske arbejde har gennemført en forskning af meget stor betydning.

Ikke mindst på denne baggrund må man være taknemmelig for at muse
umsinspektør Jørgen Steen Jensen har ofret sin fritid på at skrive »Numisma
tisk opslagsbog«, der bør have sin faste plads ikke alene på samlernes reoler, 
men først og fremmest på skoler og i de offentlige biblioteker.

Leo Hansen

LARS BUGGE ANDERSEN, HENRIK TOFT JENSEN, VIGGO PLUM 
OG SØREN VILLADSEN: SAMFUNDSANALYSE OG ERHEVRVS- 
STRUKTUR. En håndbog til lokale og nationale analyser af erhvervs
strukturens udvikling i Danmark 1901-1970, J, Paludans forlag, 1974, 
150 s. 34,50 kr.

Bogen er tænkt som et hjælperedskab ved undersøgelser af erhvervsstrukturens 
udvikling i Danmark eller i danske delområder (amter, kommuner) 1901- 
1970, hvis man ønsker at anvende folketællingerne som kildemateriale. Des
uden påpeger forfatterne betydningen af, at erhvervsstrukturelle undersøgelser 
ikke alene bør anvendes beskrivende, men er nært knyttet til forandringer i in
dustrialiseringsprocessen og klassestrukturen, både for hele landets vedkommende 
og for mindre regioner.

Enhver, der har prøvet at arbejde med folketællinger fra forskellige år, ved, 
at dette arbejde er meget kompliceret, idet Danmarks Statistik meget sjældent 
anvender den samme opgørelsesform to tællinger i træk. De forskellige opgø
relsesformer vanskeliggør sammenligninger over tid. Dette forsøg på at gøre 
folketællingerne 1901-1970 sammenlignelige for erhvervsoplysningernes ved
kommende, må derfor på forhånd hilses velkomment.

Bogen består af et forord, en indledning, 6 kapitler, 4 bilag, en fortegnelse 
over anvendte folketællinger og til sidst 6 sider noter.

Indledningen fortæller først, hvad bogen kan bruges til: 1. En langsigtet 
sammenligning af befolkningens fordeling på erhverv for hele landet, idet de 
forskellige folketællinger er søgt omgrupperet efter 1950-tællingens princip
per. 2. En tilsvarende sammenligning for hovedlandsdelenes vedkommende, idet
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man opstiller regler for nødvendige omgrupperinger, hvis man ønsker en sam
menligning f.eks. på kommuneniveau. 3. En sammenligning af de enkelte tæl
linger i en kortere periode. 4. Som opslagsbog for indholdet af hver enkelt tæl
ling. Endelig oplyses om klassifikationsproblemer, f.eks. at en frisør 1906 var 
»håndværk«, i 1930 »husgerning m.v.« ogi 1960 »anden service«.

Kap. 1 omhandler »Erhvervsoplysningerne og samfundsvidenskaberne«: at 
bogen kan anvendes til deskriptive undersøgelser, men at sådanne undersø
gelser bør sættes ind i en samfundsmæssig sammenhæng, økonomisk, historisk, 
sociologisk, psykologisk eller politisk. Endelig fremhæves nødvendigheden af at 
kombinere den statistiske undersøgelse med et abstrakt billede, en teori.

Kap. 2 er for størstedelen en lettere udbygning af de anvendelsesforslag, der 
allerede er nævnt. Men sproget er knudret og fremstillingen meget »indfor
stået«: begreberne defineres ikke, og nogle bruges meget løst, f.eks. »by«. De 
forskellige teorier om økonomisk udvikling, der ligger til grund for en del af 
fremstillingen, skitseres så kort og løst, at udbyttet er ringe. Flere af bogens 
udsagn om samfundsmæssige forandringer forekommer så brede og lidet doku
menterede, at de alene af den grund kommer til at virke overfladiske, f.eks. 
side 20-21.

Som en ny anvendelse for bogen foreslås, at man kan anvende folketællin
gerne til at lave klasseundersøgelser. Brugere, der ikke har deres begrebsappa- 
lat i orden, får dog ikke meget hjælp i bogen. Om klassebegrebet hedder det: 
»Det tjener ikke noget formål her at forsøge at lægge sig fast på en meget 
præcis eller snæver definition«, og om mellemlagene, der er vanskelige at de
finere: »På dette sted skal der ikke fremhæves nogen speciel måde at løse 
problemet på.« Men uden en nogenlunde håndfast definition af klasserne vil 
det jo ikke være muligt at anvende folketællingerne til klasseundersøgelser, og 
til sidst foretages da også en opstilling, der i skematisk form viser, hvorledes 
man kan forsøge at gribe sagen an.

Kapitel 3, 4 og 5 har egentlig håndbogsagtig karakter. Kap. 3 giver en ud
mærket gennemgang af generelle definitions- og klassifikationsproblemer. De 
der har arbejdet med folke- og erhvervstællinger, vil få størst udbytte af ka
pitlet, f.eks. forklares begreber som »lokaløkonomiske og tekniske enheder« 
ikke. I kap. 4 gives en grundig gennemgang af indholdet af de »store folketæl
linger« (folketællinger med oplysninger om erhvervsforhold) 1901-1970. Bo
gens vigtigste kapitel er kap. 5, hvor der med 1950-tællingen som basis gives 
en opskrift på, hvorledes de mange uensartede folketællinger kan sammenlignes. 
Jo mindre enheder man ønsker at lave sin undersøgelse på (komunen), jo 
større bliver usikkerheden, på grund af de mangfoldige ændringer Danmarks 
Statistik har foretaget i tidens løb. Men da problemstillingen vil være, om man 
ønsker at lave en undersøgelse, med de fejl og mangler en sådan har, eller om 
man opgiver på grund af vanskelighederne og usikkerheden, er det positivt, at 
der her gives hjælp til de, der forsøger.

Problemerne vedrørende ændringer i den administrative inddeling omtales
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i kap. 6, men skal man have konkrete oplysninger om en lokalitet, må man 
gå til andre kilder. I bilagene orienteres der bl.a. om problemerne ved folke
tællingen 1970, da denne kun har opgørelse over »erhvervsaktive«, hvor de tid
ligere tællinger fordelte hele befolkningen på erhvervene.

Bogen vil især være til gavn for de, der har beskæftiget sig med folketæl
linger og erhvervstællinger, og som følge heraf på forhånd har kendskab til 
sådanne tællingers begrebsapparat. De afsnit, lokalhistorikeren vil kunne an
vende som håndbog, er kap. 4 og 5 og i nogen grad kap. 3. Ønsker man at 
foretage en klasseundersøgelse, må henvises til kap. 2. Men grundig gennemlæs
ning af anden litteratur vil nok være nødvendigt forinden, og usikkerheden 
ved gennemførelse af en klasseundersøgelse er stor. Den mindste enhed en så
dan undersøgelse kan gennemføres på, er amtet.

Har man ikke tidligere arbejdet med folketællinger, vil bogen selvfølgelig 
også kunne være til nogen hjælp som introduktion. Det anbefales i så fald 
at starte med side 74-120, og dernæst begynde forfra. På denne måde vil man 
nogenlunde få defineret de nødvendige begreber, der er en forudsætning for 
at forstå de første sider.

Helle Askgaard

AXEL BOLVIG: BILLEDER -  SADAN SET. København, Gyldendal 
1974.102 s., ill., kr. 46.

Det tjener Axel Bolvig til megen ære, at han har givet sig i kast med en bog 
om dette emne, der uomtvistelig i dansk metodisk debat har været noget »alle 
taler om, men ingen gør noget ved.« Der er således tale om en pionerindsats, 
og det er desto mere beklageligt, at resultatet ikke er fuldt ud vellykket.

I sit forord skriver Bolvig, at bogen først og fremmest sigter på at afhjælpe 
det behov, der eksisterer i gymnasiet, HF og på seminariet på at få opstillet 
nogle retningslinjer for en metodisk og kildekritisk behandling af billeder som 
historisk kildemateriale. Det anføres således, at bogen »indgår som grundstam
men i en serie af kildepublikationer, der lægger hovedvægten på billedstoffet.« 
Men, stadig med forordets ord: Bogen er også tænkt som en vejledende hånds
rækning til de mennesker, der gerne vil prøve at opbygge en personlig kritisk 
holdning til de visuelle påvirkninger, som vi alle ustandselig præsenteres for 
i TV og aviser, på museer og i kirker.«

Det vil altså sige, at bogen både i snæver og i bredere forstand henvender 
sig til mennesker, hvis forhåndsviden om historisk metode og teori må antages 
at være ganske beskeden, eller helt at mangle. Der påhviler derfor forfat
teren til en bog som foreliggende et særligt ansvar for at give en klar, letfat
telig, præcis og pædagogisk indføring, både i den almindelige historiske metodik 
som han arbejder ud fra, og i de forskellige specielle metodiske problemstillin-
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ger som arbejdet med de særlige varianter af det historiske kildemateriale, billed
stoffet, der her behandles, medfører.

Det er, som om den sidste del af opgaven er lykkedes væsentlig bedre for 
Bolvig end den første.

Bogens 80 tekstsider er delt op i 18 kapitler, der hver behandler ét meto
disk aspekt, og således, at der gradvist gås fra det almene til det mere specielle. 
Også på grund af det store antal illustrationer (102 stk.) bliver disse afsnit ofte 
særdeles kortfattede. Dette er i sig selv ikke af det onde, men det medfører 
unægtelig, at de ovenfor anførte krav om klarhed og præcision yderligere 
skærpes.

Efter anmelderens mening ligger bogens hovedsvaghed i det forhold, at det 
kun delvis lykkes Bolvig at leve op til disse krav. For det første synes sproget 
unødvendig tungt, og sine steder logisk usammenhængende og spækket med 
fremmedord, der ikke bidrager til at give større klarhed, tværtimod. Når der 
på s. 50 således tales om et billedes sekundære sigte, er der i den givne sammen
hæng tale om en brug af ordet »sekundær«, der ikke svarer til den, der nor
malt er den gængse i historisk-metodisk sammenhæng. Meningen det pågæl
dende sted er for så vidt klar nok, men fremgår ikke umiddelbart af teksten.

Mere alvorligt er det imidlertid, at det synes, som om Bolvig ikke selv gan
ske har gjort sig sine metodiske grundsynspunkter klare.

Det kommer især frem i de første almene afsnit, »Hvad kan man bruge som 
historisk kilde«, »Meddelende og ikke-meddelende kilder«, og »Semiotik og hi
storie«. I det første skriver han: »Men da historien ikke som visse andre vi
denskaber har sit særlige sagområde«, hvorefter han straks i næste afsnit fort
sætter: »Hvis man definerer historien som studiet af mennesket i fortidens sam
fund«. Resten af afsnittet bruges derfor til en introduktion af Erslevs grund
opfattelse: at alle historiske kilder, af hvilken art de måtte være, er at opfatte 
som levninger fra fortiden. Selv om det, når man læser bogen igennem, viser 
sig, at Bolvig faktisk baserer sin behandling af historiske kilder, og in casu 
også billeder på dette grundsynspunkt, forlader han i sin almene introduktion 
emnet. I stedet behandler han i det følgende afsnit sondringen mellem med
delende og ikke-meddelende kilder. Han starter igen med en introduktion, igen 
baseret på Erslev: »En meddelende kilde »indeholder en eller anden Medde
lelse fra Frembringeren, det være sig nu i Ord eller Billede«, (Kr. Erslev), 
hvad en ikke-meddelende ikke gør«. Logisk er denne definition uangribelig, 
men derudover er den næppe særlig givende.

I resten af afsnittet fortsætter Bolvig med at prøve på at klargøre skellet 
mellem meddelende og ikke-meddelende kilder, idet han synes at lægge op til 
at netop denne sondring er væsentlig når talen er om den type historisk kilde
materiale som han omtaler. Ikke desto mindre afsluttes afsnittet med den er
kendelse, at forskellen mellem de to kildetyper ligger mere i historikerens brug 
af kilderne, end i kilderne selv.

Da Bolvig imidlertid, i hvert fald på dette stadium synes at ville bibeholde
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skellet mellem meddelende og ikke-meddelende kilder som det bærende element 
i sin metodiske bygning, tyr han til semiotikken. Ud fra en meget kortfattet 
introduktion til semiotikkens arbejdsfelt, (begrebet semiotik defineres ikke), når 
han frem til, at man, hvis man accepterer semiotikkens begrebsapparat, kan 
bruge alle kilder som meddelende kilder. Denne tilsyneladende modsætning mel
lem historikerens og semiotikerens begrebsverden må derfor forklares, og Bol
vig giver da også selv nøglen: De forskellige krav man stiller til begrebet kom
munikation. Derfor gennemgår han i resten af afsnittet historikerens arbejde 
med sine kilder. Dette sker i et strengt erslevsk regi, og er efter min mening 
noget af det mest fornuftige, og brugbare, i bogens almene del. Derefter vendes 
der tilbage til forskellen mellem semiotikeren og historikeren: »Forskellen mel
lem de to discipliner må som tidligere nævnt ligge i forskellige krav til begre
bet kommunikation, idet historikeren opererer med to former for kommunika
tion: de oplysninger han kan få ved at anvende kildematerialet som levninger, 
og de oplysninger han kan få ved at anvende materialet som meddelelser. Her
med har man blot ikke fået løst vanskelighederne ved at skelne mellem de 
meddelende og ikke-meddelende kilder.« Hermed forlades emnet, og så er man 
jo strengt taget lige langt.

Ikke desto mindre benytter Bolvig begreber som »semiotisk funktion« o.l., 
som om der var givet en klar definition af semiotikkens begrebsapparat, hvad 
der ikke er.

Den historisk-metodiske debat her i landet er i disse år inde i en rivende 
udvikling, hvor velkendte begreber bliver sat under debat. Dette er i sig selv 
frugtbart, men den første konsekvens heraf er, at man ikke længere, hvis man 
da nogen sinde har kunnet det, kan undlade med størst mulig præcision at de
finere indholdet af de begreber man anvender.

Når Bolvig derfor, med hyppige henvisninger til Erslev, H. P. Clausen m.fl. 
(der citeres i det hele taget hyppigt i bogen), synes at gøre begreber som 
»meddelelse«, »meddelende«, »ikke-meddelende«, »kommunikation«, »Kogni
tiv«, »ikke-kognitiv« m.m. til de bærende elementer i sin metodiske introduk
tion, skylder han derfor læseren en præcis definition på disse begreber. Denne 
gives imidlertid ikke, og jeg vil derfor hævde, at den tænksomme læser efter 
de første 20 sider næppe vil være blevet stort klogere, men nok en del mere 
forvirret.

Og det er synd, for Bolvig er en meget bedre metodiker end disse første 20 
sider giver indtryk af. Igennem bogen skinner nemlig en sund metodisk grund
holdning, baseret, så vidt det kan skønnes, på Kr. Erslevs metodiske grund
synspunkter, som fremlagt i »Historisk Teknik«.

Det værdifulde hos Erslev ligger efter min mening i påvisningen af, at der 
ikke så meget er tale om forskellige kildetyper, at man ikke skal bestræbe 
sig for at opdele og klassificere kilderne, som der er tale om forskelle i den 
holdning historikeren har til, og den brug han gør af kilderne. Derved bliver 
tyngdepunktet i den metodiske debat placeret dér hvor det hører hjemme, hos
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historikeren, og i hans angrebsvinkel på materialet. At klassificere og opdele 
kilder kan være nyttigt, men er dog et underordnet aspekt i den historiske un
dersøgelse.

Og så snart Bolvig forlader de generelle metodiske aspekter, og begynder at 
tale om billeder, hvad man kan bruge dem til, hvilke faktorer man må være 
opmærksom på, og tage sig i vare for, hvilke faldgruber der bør undgås o.s.v. 
er han på langt sikrere grund, og der er her, i bogens sidste del, megen solid 
og nyttig viden at hente. Det vil derfor være synd, om nogen læser lader 
sig skræmme væk af den første del af bogen. På den anden side er det også 
at håbe, at der ved en eventuel genudgivelse vil være mulighed for en grundig 
gennem- og omarbejdelse, med det formål at bringe større overensstemmelse 
mellem dens første, almene del, og dens sidste, mere specielle, og langt mere 
givende del.

Til sidst et par hjertesuk: Bolvig anfører i forordet, at bogen er således 
disponeret, at den »gennemillustrerede tekst kan læses for sig«, men at der der
udover bag i bogen er bragt meget fyldige realkommentarer og vejledende 
spørgsmål. Den pædagogiske hensigt hermed synes klar: At præsentere billed
materialet så frigjort for styrende kommentarer som muligt. Alligevel tror jeg, 
af det, netop pædagogisk set, er uheldigt, at billederne er bragt helt uden 
supplerende oplysninger. Et middelalderdiplom, uden afsender, modtager og dato 
har i sig selv en meget begrænset kildeværdi. På samme måde har et billede, 
det være sig et fotografi, et maleri, et foto af en skulptur, en arkitekts blå- 
tryk o.s.v., uden nogen som helst oplysninger om ophavssituationen, som histo
risk kilde kun en ringe værdi. Som eksempel kan anføres illustration nr. 22 
på s. 26 f. Billedet forestiller, som det umiddelbart bliver præsenteret, en smad
ret bil, og ikke andet. Det er først efter at have slået op i noterne og kon
stateret, at der er tale om et billede fra et færdselssammenstød, at man kan 
begynde at lægge de normative elementer ind i det, som den ledsagende tekst 
omtaler. Jeg tror det ville have været en fordel, dersom illustrationerne var 
blevet ledsaget af de nødvendigste verificerende oplysninger. Så kunne man med 
yderligere sindsro have placeret mere fyldige kommentarer, fortolkninger og 
vejledende spørgsmål i noterne.

Og endelig: Bolvig gør med rette i sit første afsnit opmærksom på, at bogens 
illustrationer i sig selv er erstatninger for de afbillede motiver.

Alle ved, at sort-hvid reproduktioner er billigere end farve-ditto. Ikke desto 
mindre ville det have været en fordel, dersom man fra forlagets side havde 
villet ofre prisen for farvereproduktioner for i hvert fald et udvalg af de gen
givne billeder. Når man tænker på hvor væsentlig en del af helhedsindtrykket 
farvevalget, og farvebrugen, er i de fleste visuelle gengivelser, ville det i en 
bog, der har som formål at indføre læserne i den verden som billeder repræ
senterer, have været af stor værdi at have haft i hvert fald et indtryk af den 
farveverden som f. eks. et kalkmaleri repræsenterer. Kan hænde, at det er en 
for bekostelig opgave for et enkelt forlag i et enkelt land at binde an med,
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men i så fald måtte det være muligt på internationalt (nordisk?) grundlag at 
løse opgaven, så meget mere som emnet nok kan siges at vedkomme dan
ske læsere, men næppe dem alene.

Ejvind Slottved

DITLEV TAMM. JENS ULF JØRGENSEN: DANSK RETSHISTORIE 
I HOVEDPUNKTER FRA LANDSKABSLOVENE TIL ØRSTED. Bd. 1 
Kilder til Dansk Retshistorie (Universitetsforlaget i Kbhv. 1973) 323 s., 
kr. 86,25. Bd. 11 Oversigt over retsudviklingen (Akademisk Foralg, Kbhv. 
1975) 187 s., kr. 49,75.

Samlede fremstillinger af den danske retshistorie er ikke hverdagsbegivenheder. 
De dukker op med menneskealdres mellemrum som sjældne kometer. Siden 
Kofod Anchers monumentale Lovhistorie fremkom i årene 1769-76, kan vær
kerne tælles på een hånd: Kolderup Rosenvinges fra 1822 og senere, et værk 
der har dannet skole, Stemanns lidt undervurderede oversigt fra 1871, Matzens 
minutiøse forelæsninger, udgivet i halvfemserne og endelig Poul Johs. Jørgen
sens bundsolide standardværk over retskildernes og forfatningsrettens historie 
indtil sidste halvdel af det 17. århundrede, et værk som forfatteren udar
bejdede og bearbejdede igennem en menneskealders forskning og undervisning, 
før det endelig blev udgivet i 1940 -  med det bekendte resultat at Poul Johs. 
Jørgensen siden har fremstået som autoritet for historikere af enhver art, og 
det i reglen med fuld ret, for Poul Johs. Jørgensen har så at sige vendt hver 
sten på sin vej gennem dansk retshistorie, ikke blot på de i titlen angivne 
områder, men også på mange andre.

Som fag på den juridiske studieplan er retshistorien i lighed med andre klas
siske juridiske fag trængt som følge af nye discipliners opståen og dermed føl
gende krav om yderligere specialisering. Des større er behovet for en gang 
under studiet at give et overblik over retssystemet i hele dets bredde som et 
historisk fænomen, således at nugældende ret sættes i forhold til fortidens ret. 
Hertil har fagets lærere ca. et semester. Det stiller krav til disse lærere, og 
det stiller krav til undervisningsmaterialet. De oversigtsværker, som blev nævnt 
ovenfor går i tid kun til Danske Lov fra 1683, de er mindre egnede på grund 
af deres omfang, og alderen trykker naturligvis mange steder -  Poul Johs. Jør
gensen i det store og hele undtaget.

Det er derfor glædeligt, at Ditlev Tamm og Jens Ulf Jørgensen, som begge 
underviser jurister i dansk retshistorie, vil råde bod på en så udtalt mangel 
på egnet undervisningsmateriale ved de foreliggende to bind, som fremkommer 
i serien af »Skrifter udgivet af Retsvidenskabeligt Institut ved Københavns Uni
versitet«.

Forfatterne har valgt den fremgangsmåde at lægge et udvalg af kilder -  155 
ialt -  frem i bind I, for så i bind II på 165 sider af give en oversigt over rets-
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udviklingen fra landskabslovene til Ørsted, altså fra ca. 1200 til 1850. Såvel 
kildesamlingen som oversigten behandler i skarpt afgrænsede kapitler føl
gende syv områder: I Stat, forvaltning og domstole, II Forbrydelse og straf, 
III Proces, IV Familie og ægteskab, V Arv og skifte, VI Ejendomsret og ob
ligationsret og endelig VII Dansk og fremmed ret.

Forfatterne har delt opgaven imellem sig: Tamm har skrevet oversigten i ka
pitlerne I, III, VI og VII, Jørgensen har skrevet kapitlerne II og V, mens 
begge har bidraget til kap IV. Arbejdsdelingen volder ikke læseren problemer, 
resultatet er et velskrevet og i det ydre homogent værk.

Ulig vanskeligere er den opgave at give en homogen fremstilling i hense
ende til disposition og indhold. Som det fremgår af kapitelinddelingen, er frem
stillingen bygget op omkring nogle vigtige retsinstitutters historie. Udgangspunk
tet er udtrykkeligt taget i nutidige og for jurister velkendte begreber, hvis ud
vikling forfølges fra landskabslovene indtil moderne dansk retsvidenskabs be
gyndelse ved Anders Sandøe Ørsted.

Fordelene herved er indlysende: en understregning af, at retten i dag er et 
produkt af retten i går, en markering af traditionen og af den inerti, som 
er karakteristisk netop for lov og ret.

Ulemperne er måske knap så indlysende -  i hvert fald for dem, bøgerne 
er beregnet for: når man tager sit udgangspunkt i velkendte begreber, begræn
ser man sig på en måde, der kan være betænkelig. Forsvundne retsinstitutter, 
som var fundamentale under andre samfundsforhold, omtales måske slet ikke, 
som f.eks. et tidligere for den altovervejende del af befolkningen så vigtigt 
institut som fæste. Tamm og Jørgensen gør meget ud af ejendomsretten, men 
fæstebønderne og deres retsstilling forbigås i tavshed. De i dag vigtige rets
institutter kan forvrænges og overdrives i deres fortidige funktion, blot fordi 
de blev vigtige. Selvom kildesamlingen på visse punkter kan råde bod herpå, 
kan også valget af kilderne fordreje perspektivet. Resultatet kan være, at læ
seren ikke får noget indtryk af retsreglernes indbyrdes forhold -  endsige af 
deres afhængighed af samfundsforholdene -  på noget tidspunkt eller i nogen 
periode i fortiden. Hertil kommer den elevatoragtige svimmelhedsfornemmelse, 
som følger af, at de enkelte retsinstitutter på ganske få sider køres fra deres 
oprindelse og op til vore dage, og den eksplosive grad af kompression, der 
bringer romerretten ned på seks sider.

Det fremgår af forordet, at forfatterne er fuldt ud klare over, at den valgte 
fremgangsmåde er behæftet med ulemper, men de har ønsket at ville lette for
ståelsen af retshistorien for jurister med indsigt i gældende ret. Dette lyder 
acceptabelt, men rummer dog den fare, at man af pædagogiske grunde letter 
forståelsen så meget, at fortidens fungerende retssystem forsvinder til fordel 
for en række indbyrdes uafhængige optakter til det velkendte resultat: gældende 
dansk ret i gængs dogmatisk udformning. Hermed være ikke sagt, at den dia
metralt modsatte fremgangsmåde, en række udvalgte snit igennem fortidens 
samfund og ret, ville være uden ulemper -  eller at den overhovedet kunne
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gennemføres inden for de givne rammer, kun skal det bemærkes, at ulemperne 
ved den valgte fremstillingsmåde må fremhæves klart i selve fremstillingen og 
ikke blot i forordet eller i spredte forbehold, som glemmes i det følgende. 
Såvidt det overhovedet er muligt og for læserne forståeligt, må fortidens sam
funds- og dermed retsforhold beskrives på fortidens præmisser i terminologisk 
og begrebsmæssig henseende, eller i nødsfald under anvendelse af udtryk, der 
ikke lægger op til misforståelser.

På nogle vigtige punkter, som skal nævnes nedenfor, går forfatterne i over
sigten -  specielt vedr. middelalderen -  længere end nødvendigt i tilbageprojice
ring af nutidens retssystem og dets institutter.

Forfatternes dilemma er ikke nyt i den retshisforiske litteratur: på side 157 
i oversigten omtales von Savigny’s forsøg (fra 1815) på at forene den histo
riske og den retsdogmatiske retning inden for retsvidenskaben. Det mangfoldige 
har, hedder det, dels et samtidigt, dels et successivt aspekt, derfor er det ifølge 
Savigny nødvendigt at behandle retsstoffet på to måder, systematisk og histo
risk. Der har siden været tradition for den fremstilling af retshistorien, som 
Tamm og Jørgensen vælger, men resultatet bliver i en kort fremstilling meget 
let, at man kun ser nutiden i fortiden, endda gennem juristens briller.

Nogle eksempler: kap. I har overskriften »stat, forvaltning og domstole«. 
For middelalderens vedkommende siges det umiddelbart efter, at den slet ikke 
kendte nogen statsret, der gav en statsmagt kompetence til ved lovgivning at 
bryde private rettigheder, og at man ikke sondrede imellem statsret og privat
ret. Alligevel tales der om statens opgaver i middelalderen. Om »lovgivnings
magt« siges det, at middelalderen ikke kendte lovgivningsmagt i vore dages for
stand, alligevel tales der i det følgende om lovgivningsmagten og dens fordeling 
imellem konge og landsting og om Danehoffets lovgivende funktion.

Et tredie eksempel er »straf«. Der gøres (s. 32) omhyggeligt opmærksom på, 
at man her bruger en senere tids terminologi på et retsfænomen af en helt 
anden karakter, når man taler om strafferet i forbindelse med det reaktionssy
stem, der behandles under overskriften »den ældste strafferet«. Men hvorfor 
så bruge ordet, når benævnelsen reaktionssystem kan forebygge misforståelser? 
Hvorfor tale om »forbrydelse og straf«, om »den ældste strafferet«, »straffe
rettens oprindelse«, »landskabslovenes strafferet«, om strafbarhedsbetingelser 
og straffuldbyrdelse, altsammen vedrørende en periode, som ikke kendte be
grebet straf. Hvorfor ikke tale om reaktioner, om et reaktionssystem, som ikke 
forudsætter en centralmagt, og allerede dermed markere, at det statslige straffe
system er et nyere fænomen, fremfor at bruge en senere tids terminologi og 
begreber vedrørende retsfænomener af en helt anden karakter. Man risikerer 
misforståelser trods de udtalte forbehold, og hvad værre er, forfatterne får svært 
ved at leve op til den opgave, de har stillet sig i forordet: »At påpege sammen
hænge mellem juridiske betragtningsmåder og vekslende tiders samfundsfor
hold . . .«

Ligesom anvendelsen af nutidige ord og begreber kan lede på vildspor, så-
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ledes kan nogle af retshistorikernes teoretiske konstruktioner få tingene til at 
fremstå i et forklarelsens lys, som er skarpere, end kilderne tillader. Der ta
les om kongens »bandret«, hans ret til at befale under trussel om straf. Denne 
ret siges at være fastslået i Jydske Lovs fortale; anerkendelsen af kongens 
bandret siges at være grundlaget for den centrale statsmagts opståen, grundla
get for kongens virksomhed som indehaver af udøvende, dømmende og lovgi
vende myndighed (s. 16 og 60). Knud VI’s frd. af 28/12 1200 må således 
betragtes som et udslag af kongens bandret (s. 36). Bandretten er altså til
syneladende et afgørende begreb, men ret beset er dette ord ikke andet end 
en etikette, der antyder en realitet, et enten-eller, og ikke blot nogle politiske 
aspirationer, hvis grad af opfyldelse ligger hen i tåger. Ordet har sin oprindelse 
i en karolingisk banret, som i tysk retshistorisk litteratur blev udviklet til et 
sindrigt kompetencesystem. Men i vore dage synker det sammen som så mange 
andre fine systemer i middelalderens retshistorie. Bandretten er et betænkeligt 
pædagogisk middel i beskrivelsen af verdslig ret. Og som det er gået konstruk
tionerne omkring bandretten, kan man gætte på, at det vil gå de ligeså omhyg
geligt udspekulerede teorier omkring »gewere«-begrebet, som Tamm refererer 
på side 112 f.

Trækker vi vort eget juridiske begrebsapparat ned over hovedet på fortiden, 
myldrer det med udviklinger, sammenhænge og solide traditioner, men vi går 
glip af forståelsen af, hvorledes samfundet og retten fungerede. Og det er vel 
retshistoriens primære opgave, der hermed trues.

Selvfølgelig kan vi kun tale om fortidens ret i et sprog, vi forstår, ellers 
ender vi i sort tale. Men den pædagogiske opgave skal ikke lettes så meget, 
at vi ender med at sige mere om os selv end om fortiden.

Denne anke gælder ikke specielt denne oversigt, men de fleste traditionelle 
retshistoriske oversigtsværker, og det siger sig selv, at forfatterne må bygge på 
den eksisterende litteratur. Det bekender de klart, og de har prisværdigt for
synet hvert kapitel med udførlige henvisninger til en å-jour-ført litteratur, og 
tilmed har Inger Dübeck og Tamm i slutningen af fremstillingen udarbejdet en 
udmærket bibliografisk vejledning. Men hertil kommer henvisningerne til kilde
samlingen, som i høj grad afbøder virkningen af al tale i nutidens terminologi 
og begreber. I samspillet imellem oversigt og kilder ligger mulighederne, ikke 
mindst når kildeudvalget er så alsidigt og opfindsomt, som tilfældet er. Proble
met i undervisningen må blot være at få tid til det nødvendige arbejde med 
kilderne inden for studieplanens stramme rammer.

De fleste kilder fremtræder som fotografiske aftryk af lov- og domssamlin
ger samt af original litteratur. Det giver et afvekslende og appetitvækkende 
indtryk. Af gode grunde er landskabslovenes regler oversat til nutidsdansk -  
med de problemer, der følger deraf -  men man synes nok, at forfatterne i 
oversigten kunne have lettet læserne opgaven ved konsekvent af oversætte la
tinske, gammeltyske og andre citater. En lettelse ville det også være, hvis der 
fra de enkelte kilder blev henvist til det eller de steder i oversigten, hvor det 
problem behandles, som kilden illustrerer.
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Værket er skrevet af jurister og primært for jurister. Juristerne og deres pro
fession i historien behandles nænsomt for ikke at sige ukritisk. Jens Ulf Jør
gensen fastslår (side 66), at retsplejen ved de overordnede instanser har været 
udøvet på en særdeles samvittighedsfuld måde, og at dommerne bestræbte sig 
for at dømme uden at være bundne af deres standsfællers interesser. Det lyder 
næsten for godt til at være sandt, men kan jo meget vel være det, så længe 
standsfællemes interesser er solidt funderet i det gældende retssystem. Tamm 
taler i forbindelse med receptionen af romerretten lidt opstemt om fagjuri
sterne, hvis sejrsgang over Europa ikke siden har kunnet bremses (s. 142). 
Han nævner ikke de besejrede, men sådanne fandtes måske ikke i dette felttog. 
Vi får også at vide, at den forordning fra 1821, der gjorde juridisk embeds
eksamen obligatorisk for opnåelse af visse stillinger, kaldes juristens Magna 
Charta (s. 153). Denne sammenligning burde i hvert fald gøre en retshistoriker 
betænkelig.

Værdifuldt er det, at det er lykkedes for forfatterne at få plads til en omend 
meget kort omtale af romerretten, samt til mange vigtige træk af europæisk 
retsudvikling, herunder naturretten. Dansk retshistorie har alt for længe været 
alt for dansk, og det er glædeligt, at forfatterne udfra deres gode orientering 
i den nyeste europæiske litteratur formår at sætte den danske retsudvikling ind 
i en for forståelsen af kilderne helt nødvendig bredere sammenhæng.

Tidligere tog det en menneskealder at tilvejebringe en oversigt over dansk 
retshistorie. Så megen tid har Jens Ulf Jørgensen og Ditlev Tamm af gode 
grunde ikke kunnet ofre på opgaven. De har selvfølgelig overvejende måttet 
bygge på ældre litteratur, så nogle af dennes skavanker smutter med, men på 
mange punkter bidrager forfatterne med nye og selvstændige betragtninger ud
fra et solidt kendskab til den nyeste forskning.

Det er svært at skrive kort og enfoldigt om det mangfoldige. Valg af ho
vedpunkter og systematik vil altid kunne diskuteres. Forfatterne har med en 
god kombination af kilderne og oversigten afhjulpet et savn -  ikke blot på et 
undervisningsmateriale, men til gavn for alle interesserede. Forfatterne håber at 
kunne supplere »Dansk retshistorie i hovedpunkter« med et bind specielt ved
rørende retsudviklingen i det 19. århundrede. Også det vil falde på et tørt sted.

Ole Fenger

LOTTE JANSEN: DE FYNSKE GODSARKIVER. En introduktion. 
Udg. af Landsarkivet for Fyn, 1975. Kr. 15.
GODSARKIVER A-B OG LANGELAND. Arkivregistraturer udg. af 
Landsarkivet for Fyn, 1975. Kr. 15 og 25.

Det er ofte en besværlig og undertiden også utaknemmelig opgave at skabe 
gode hjælpemidler for arkivbenyttere. At systematisere et arkiv på en fornuftig 
måde og forklare, hvad det indeholder kan synes enkelt, men bag arkivregi-
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straturer og øvrige hjælpemidler ligger dog ofte mange pædagogiske overvejel
ser og flere års arbejde, da der ikke sjældent er tale om indtagelse af nyt 
land i kildemæssig henseende. Arkivar Lotte Jansens Introduktion til de fynske 
godsarkiver er sammen med den påbegyndte række af godsarkivregistraturer et 
vellykket resultat af et sådant arbejde. Med godsarkivintroduktionen er land
bohistorikere og lokalhistorikere i bredeste forstand blevet beriget med et for
træffeligt hjælpemiddel, hvis grundlæggende idé er hjælp til selvhjælp. Med mange 
henvisninger til hjælpemidler og andre arkivfonds i og uden for det fynske 
landsarkiv, med beskrivelse af materialet, med ordliste og med et fyldigt stik
ordsregister er introduktionen et pionerarbejde, som lover godt for arkivernes 
fremtidige holdning til benytterne. Man er godt på vej ud af Elfenbenstårnet!

Bogens formål er først og fremmest at fungere som en slags hovednøgle til 
de mange værdifulde fynske godsarkiver, og fremstillingen følger derfor nøje 
den systematik, hvorefter disse arkiver er opstillet. Her er tale om en række 
af gods- og landbohistoriens hovedemner, mere end 20 i tallet, som præsenteres 
på den måde, at der først gives en beskrivelse af de kilder hertil, som gods- 
arkiverne rummer (eller kan rumme). Dernæst følger korte referater af eller 
henvisninger til de vigtigste forordninger og love på det særlige område, og 
endelig er der vejledning i, hvordan det emne, der behandles, kan eller bør 
suppleres ved undersøgelser i andre arkivfonds. Navnlig er der mange henvis
ninger til amtsarkiver, præstearkiver og retsbetjentarkiver i Landsarkivet for 
Fyn og til rentekammer og kommissionsarkiver i Rigsarkivet, men også Ma
trikelsarkivets og Det kgl. Biblioteks mange muligheder i godshistorisk sam
menhæng nævnes.

Litteraturhenvisningerne tager i overensstemmelse med bogens ide mest sigte 
på oversigter og hjælpemidler: lovsamlinger, leksika, registre, arkivregistraturer 
og metodiske værker med tilknytning til godsarkivernes indhold.

Som man vil kunne forstå af ovenstående, har introduktionen en anvendelses
mulighed, som rækker længere end til at være indgang til de fynske godsarki
ver. På flere områder vil den lige så vel kunne hjælpe benytteren af godsar
kivalier i de øvrige landsarkiver, selv om systematikken i arkivopstillingen kan 
variere. Beskrivelsen af de administrative forhold på landet gennem 2-300 år 
og mindre forskningsoversigter ved omtalen af de enkelte emner placerer den 
tillige som et oversigtsværk i rigshistorisk sammenhæng. Således får man mange 
indfaldsvinkler til den administrative centralisering, som sætter ind i slutningen 
af det 18. århundrede, og dermed til godsejerklassens gradvise afståelse af en 
lang række særrettigheder.

På 164 maskinskrevne A4-sider får man naturligvis ikke alt at vide om gods- 
arkiver, men man har fået en mulighed for at erhverve sig et overblik, som 
det hidtil har været langt mere besværligt at få. Mange tråde samles gennem 
krydshenvisninger, og man fornemmer Lotte Jansens store sagkundskab på om
rådet som den forbindende tråd mellem de enkelte afsnit.

Som bilag til introduktionen findes oversigter over samtlige fynske hoved-
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gårde ca. 1700 og 1850 med en markering af, om der er bevaret godsarki
valier fra de pågældende godser, og i bekræftende fald af hvilken art.

De hidtil udsendte registraturbind omfatter godserne Ahlefeldt, Billesbølle, 
Billeshave, Biskopstorp, Bjørnemose, Boltinggård, Brahesborg, Brahesholm og 
godset på Langeland. I en del tilfælde er der bevaret godsarkivalier fra sen
middelalder til virkningerne af lensafløsningsloven sætter ind i løbet af 1920’- 
erne. Langelands godsarkiv er imponerende med Ahlefeldt-Laurvig slægtens 
grevskab Tranekær som den overordnede enhed. I tid spænder det over pe
rioden ca. 1650-1928, og det består af mere end 2000 pakker og bind, her
iblandt' et ualmindeligt righoldigt regnskabsmateriale. På grund af dette arkivs 
omfang og sammensatte karakter er også registraturen lidt svær at få overblik 
over, og af og til kan den vedtagne gruppeopdeling virke lidt for stiv til ma
terialet, men som helhed afbødes denne gene meget gennem krydshenvisninger 
fra den ene gruppe til den anden. Netop i tilfældet Langeland kan der være 
særlig grund til at gøre opmærksom på gruppen »Fremmed gods«, hvor man 
som en konsekvens af Ahlefeldt-Laurvig og slægtens vidtstrakte besiddelser fin
der arkivalier fra sjællandske og jyske godser samt fra grevskabet Laurvig i 
Norge

Hverken introduktionen eller registraturernes anmærkninger lover, at alle sten 
er ryddet af vejen for den, som giver sig i lag med godsarkiverne; heller ikke, 
at inkonsekvenser og fejl ikke forekommer. Heldigvis, fristes man til at sige, 
for i modsat fald var der måske hengået år, før publikum og arkivernes an
satte havde fået disse gode indgange til et arkivfond med en rigdom af uud
nyttede muligheder.

Margit Mogensen

HERLUFSHOLMS FRIE SKOLES REGNSKAB 1585-86. Udgivet af 
Landbohistorisk Selskab ved Merete Dahlerup, under tilsyn af Svend Gis- 
esl. København 1975, XV I + 140 s., kr. 60 (for medl. af historiske 
foreninger kr. 45).

Herlufsholms Frie Skoles regnskab 1585-86 udmærker sig blandt andet ved 
sin store rigdom på detaljer, ikke mindst, som Merete Dahlerup i sin indled
ning gør opmærksom på, på grund af sin ugekostbog, der giver mulighed for 
at følge såvel kostplanen som det daglige arbejde på skolen året rundt. At 
bogen vil være af værdi for forskningen siger næsten sig selv, men dertil kom
mer, at den givet med stort udbytte vil kunne inddrages, helt eller i uddrag, 
i undervisningen i folkeskolen og gymnasiet ved specialeskrivning og område- 
gennemgang inden for dansk historie og kultur i det 16. århundrede.

Udgiverteknisk er bogen et smukt eksempel på det fornemme niveau, som 
den klassiske kildeudgave har nået, der vil næppe, selv ved den mest minu
tiøse gennemgang, være mange kommaer at rette, ligesom den grundige ind-
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ledning og de forskellige registre i høj grad vil lette benyttelsen. Således kan 
man især pege på fortegnelsen over regnskabsposterne på s. 127 f. og ordfor
klaringslisten på s. 131 f.

Alligevel rejser der sig ved udgaven for mig nogle spørgsmål om begrebet 
kildeudgivelser og udgiverteknik. Det er for mig at se et problem, om man 
ikke kan blive for perfektionistisk. Det gælder f.eks. hvad angår forkortelser 
i tekstgrundlaget. Merete Dahlerup har, i stor troskab mod teksten, valgt at 
bevare de der forekommende forkortelser. Hendes begrundelse er, at de er 
umiddelbart indlysende, og det er måske rigtigt, i hvert fald når man i for
vejen er frotrolig med perioden, og behersker dens terminologi. Yderligere giver 
hun på s. VIII en fortegnelse over de mest anvendte forkortelser. Alligevel vir
ker de, i hvert fald på mig, distraherende ved læsningen, og det er vel et 
spørgsmål, om en læser, der ikke umiddelbart behersker datidens sprogbrug og 
skrivemåde, uden videre vil opfatte at »g:rij« står for »gæsteri«, eller »1 sk.g:t« 
for »1 skilling grot«. Problemet kan jo uden større besvær, og uden at det 
behøver at forringe den videnskabelige standard, løses ved af forkortelserne 
opløses, og de indsatte bogstaver markeres ved kursiv.

Det er naturligvis et spørgsmål, der har relation til kildeudgivelser som så
dan, og ikke specielt til den her omhandlede. Men man kunne benytte lej
ligheden til at opfordre vore udgiverselskaber til at foranledige, at de rige er
faringer, som er indhøstet gennem mere end et århundredes arbejde med kilde- 
udgivelser, blev udmøntet i en almindelig standard for kildeudgaver. Således at 
den enkelte udgiver i højere grad end tilfældet er nu, slap for på egen hånd 
hver gang at skulle tage stilling til alle de praktiske problemer i forbindelse 
med kildeudgivelser, så som brugen af store og små bogstaver, moderne tegn
sætning eller ej, arabertal eller romertal, forkortelser m.m.

Et andet, mere principielt spørgsmål rejser den tilsynsførende med udgivel
sen, dr. phil. Svend Gissel i sit forord, hvor han skriver: »Det diskuteres meget 
i disse år, om udgiverselskaberne i langt højere grad end hidtil bør lægge den 
klassiske tekstudgave på hylden for i stedet at lægge hovedvægten på publika
tionen af afhandlinger. En sådan problemstilling motiveres vel først og frem
mest ved misforholdet mellem de utrykte kilders overvældende mængde og de 
stærkt begrænsede midler, der står til rådighed for udgivervirksomheden. Det 
turde imidlertid være sikkert, at den sans for nuancer, som måske især kende
tegner studiet af den ældre tids samfundsforhold og kultur, ville lide alvorlig 
skade, hvis udsendelsen af tekstudgaver gik i stå. Problemet må vel først og 
fremmest blive, hvor man naturligst sætter grænsen mellem kildeudgave og 
behandling, og her påhviler der udgiverselskaberne et stort ansvar som særligt 
sagkyndige og som initiativtagere.« Jeg kan kun erklære mig enig med Svend 
Gissel, såvel i hans afvisning af tanken om at man skal ophøre med at publi
cere tekstudgaver som i hans sidste punktum om det særlige ansvar, der på
hviler udgiverselskaberne.

Medens det således efter min mening ikke er noget problem, hvorvidt man
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skal publicere tekstudgaver, for det skal man, er det i aller højeste grad et 
problem, hvilke kilder man skal publicere. Forholdet er jo det, at antallet af 
kilder, der fortjener at publiceres, er langt større end det antal man i prak
sis har mulighed for at udgive. Det må derfor for udgiverselskaberne være 
cn sag af aller største vigtighed, nøje af overveje, hvilke kilder man vil vælge 
at bruge de begrænsede ressourcer på.

Ved en udgave som den foreliggende spørger man derfor: er der, alle den 
aktuelle udgaves mange kvaliteter til trods, et rimeligt forhold mellem det store 
arbejde der er lagt i netop denne udgave, de ressourcer der er medgået til den, 
og det udbytte man får? Jeg er ikke helt' sikker.

Regnskaber og jordebøger, ikke mindst fra det 16-17. århundrede er en 
uhyre givende, men også særdeles problematisk kildegruppe at arbejde med. 
Der er for det første vanskelighederne ved at overskue materialet. Det selv 
samme, den store datamængde, der er deres force, er også deres ulempe. Et 
andet problem rejser sig, når man som her kun har et enkelt års regnskab 
at arbejde med. Uanset’ hvor rigt et enkelt regnskab er på oplysninger, vil det 
dog ikke kunne bruges til besvarelsen af en række centrale spørgsmål. Hvor
ledes forholder det billede vi her har sig til den større sammenhæng, til udviklin
gen i priser og konjunkturer o.s.v.? Sådanne spørgsmål lader sig først besvare, 
når man har de årlige regnskaber for den samme enhed bevaret for en, helst 
længere og helst ubrudt årrække. Nok har skæbnen været hård ved vore gamle 
regnskaber, og har man ikke andet, må man tage til takke med de smuler der 
er, men der er dog lensregnskaberne, der især efter 1600 er ganske vel beva
rede, man kan også pege på Københavns Universitets regnskaber og jordebøger, 
hvor vi for perioden mellem 1539 og 1641 har bevaret materiale fra en 60-70 
år, og andet kunne nævnes.

Når det vældige materiale der her findes kun er så beskedent udnyttet som 
tilfældet er, hænger det for mig at se først og fremmest sammen med det oven 
for omtalte overskuelighedsproblem. Her ville en kildeudgivelse være en enorm 
hjælp. På den anden side er det klart, at en udgivelse af dette materiale, f.eks. 
de bevarede lensregnskaber før 1660 efter de klassiske udgiverprincipper, ville 
antage så uhyre dimensioner, at det ville være urealistisk overhovedet at be
gynde herpå.

Her var måske en mulighed for udgiverselskaberne for, på trods af de sørge
ligt begrænsede ressourcer der i dag er til rådighed, at leve op til den rolle 
som initiativtagere som Svend Gissel fremhæver. Ud fra den erkendelse, at det 
er vigtigt at undgå, at kildeudgivelser koncentreres om mindre, men måske knap 
så centrale og relevante tekster, der udgives netop fordi de er overkommelige, 
at opstille et program for løsningen af blot nogle af de mest presserende opga
ver. Ud fra en samlet prioritering, hvor de enkelte kildetyper, regnskaber, 
retsprotokoller, memoirer, brevbøger, journaler o.s.v., og de enkelte kilder blev 
afvej et, med henblik på deres relative nytteværdi, at dirigere de til rådighed 
stående midler der hen, hvor de ville give størst udbytte. Og hvor den klassiske



416 Anmeldelser

udgiverteknik ikke slår til, som f.eks. ved lensregnskaberne, at overveje og ko
ordinere bestræbelserne på at finde andre udveje. Her kunne man oplagt pege 
på de muligheder der ligger i den moderne teknik, EDB f.eks., som netop 
når det drejer sig om et omfattende regnskabsmateriale vil være vejen frem.

Uden derfor at' ville forklejne værdien af den foreliggende udgave og det 
store og værdifulde arbejde der fra udgiverens side er lagt i den, skal jeg derfor 
slutte med at opfordre vore udgiverselskaber til at overveje, om der trods alt 
ikke er mulighed for også at tage fat på de store og centrale opgaver, der stadig 
venter på deres løsning.

Ejvind Slottved

SKAFØGAARDS ADKOMSTBREVE OG JORDEBØGER 1647-1797. 
Udgivet af Knud J. V. Jespersen, under medvirken af Egon Hasselgreen 
og Knud Hornbeck. Historisk Samfund for Randers Am t 1975. 152 s. III. 
kr. 45,00.

Skøder og jordebøger hører til de vigtigste kilder til ejendoms- og landbohi
storien i ældre tid. Gennem dette materiale får man i koncentreret form en 
række grundlæggende oplysninger om hovedgårde og bøndergods, og den ret
lige sammenhæng, hvori disse dokumenter er blevet til, giver dem en særlig 
autencitet.

For perioden indtil ind i anden halvdel af det 17. århundrede foreligger væ
sentlige udgivelser af skøder og jordebøger, hvorimod den følgende tid er langt 
ringere dækket på dette felt. At udvælge og udgive blot en mindre del af det 
tilsvarende materiale fra det 18. århundrede ville være en kolossal opgave, og 
måske tilmed en noget overflødig anstrengelse, eftersom det utrykte materiale 
bliver mere kontinuerligt og lettere at arbejde med i original. Ikke desto min
dre er det i forskellige sammenhænge, f.eks. pædagogiske, af betydning, at 
der i trykt form foreligger eksempler på adkomstbreve, jordebøger o.a. også 
fra den nyere tid. Gerne fra et enkelt' gods og spændende over en længere 
periode, sådan som det er tilfældet med denne udgivelse af kilder til det øst
jyske gods Skaføgaards historie. Det drejer sig om adkomstbreve og jorde
bøger fra 1647, 1650, 1666, 1712, 1779-80 og 1797. Hertil knytter sig en 76 
sider lang indledning og mange udførlige noter. Som appendix er trykt Jacob- 
Estrups studie over en annexgård under godset.

Der gives dels på grundlag af de aftrykte kilder og dels ud fra den trykte 
litteratur en oversigt over godsets historie afgrænset efter ejerperioder. Skafø- 
gaard daterer sig som hovedgård tilbage til 1551, og afsnittet om ejerne er 
ført tilbage til dette tidspunkt', selv om det ældste skøde er næsten hundrede 
år yngre. På tilsvarende måde er fremstillingen ført op til nutiden, skønt tekst
afsnittet afgrænses ved 1797. Oprindelig sad der Rosenkrantz’er på godset, siden 
-  i nævnte rækkefølge -  slægterne Hoick, Bille, Behr, Secher og Estrup. Af-
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snittet er illustreret med ejerportrætter, men desværre er gengivelserne så dår
lige, at man nok havde været bedre tjent med henvisninger til ordentlige af
bildninger af de sikkert udmærkede malerier.

I et omfattende kapitel (s. 38-60) skildres hovedgårdsdriftens udvikling frem 
til 1850, og bøndergodsets struktur skitseres inden for den periode, de af
trykte skøder og jordebøger spænder over. Der er især grund til at fremhæve 
analysen af hovedgårdsdriften, som på udmærket vis sideløbende med omtalen 
af Skaføgaard giver et indblik i de almindelige vilkår for godsdrift i Danmark.

Udgiverens begrundelse for den meget omfattende indledning er, at også 
den ikke-sagkyndige læser skal kunne forstå teksterne »uden at være omgivet 
af et større opbud af opslagsværker, håndbøger og speciallitteratur« (s. 10). 
Til opfyldelse af dette mål skal vel især »håndbogs-kapitlet« om landgilde, 
hartkornstaksation, mål og vægt tjene, men uagtet meningen har været god, så 
er det dog blevet lidt vel tung læsning, som man kan frygte snarere vil af
skrække end hjælpe. Mange af disse realoplysninger burde nok have været pla
ceret som noter ved kilderne. Det havde gjort indledningen mere homogen, og 
tilegnelsen af kilderne lettere.

Tekstafsnittet giver bl.a. god mulighed for at studere fæsternes afgiftsforhold 
gennem en længere periode. Landgildeydelserne har med få undtagelser været 
uforandrede gennem 150 år, og så sent som i 1797 bestod -  iflg. jordebogen -  
de oprindelige småredselsafgifter, gæsteriafgift i form af malt, smør in natura, 
fødenød og brændsvin. Det er ydelser som i hvert fald på Sjælland de fleste 
steder for længst var afløst med korn eller penge. Spørgsmålet er imidlertid, 
om ikke en lignende udvikling havde fundet sted ved Skaføgaard, selv om det 
ikke kan ses af jordebogen. Man havde gerne set udgiverens kommentar til dette 
ikke uvæsentlige problem.

Langt de fleste fæstere under Skaføgaard forrettede hoveri in natura. Hus- 
mændenes almindelige betaling for brug af fæstehus var hel eller halv ugedags
tjeneste på hovedgården. Desværre er jordebøgerne her som andre steder yderst 
lakoniske, når det gælder hoveriet. Bedst belyser de husmændenes arbejde, og 
det gælder især for de husmænd, der af den ene eller anden grund var fritaget 
helt eller delvist for det, de øvrige måtte præstere. Alt i alt er der næppe tvivl 
om, at man ved dette jyske gods via en forøgelse af hoveriet har taget sig 
kompensation for den reelt svindende landgildeindfægt.

Man savner i bogen en begrundelse for, hvorfor man netop har valgt at 
udgive disse dele af Skaføgaards godsarkiv, og man savner en redegørelse for 
dette arkivs omfang. Det er nemlig af betydning for læseren at vide, hvilke 
muligheder der er for at supplere de aftrykte kilder, som kun udgør dele af 
en mosaik til godsets historie.

Margit Mogensen
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HENRIK THRANE: EUROPÆISKE FORBINDELSER. BIDRAG TIL 
STUDIET AF FREMMEDE FORBINDELSER I DANMARKS YNGRE 
BRONZEALDER (PERIODE IV-V). With a summary in english. (Na
tionalmuseets skrifter. Arkæologisk-historisk række Bind XVI.) København 
1975. 296 s., kr. 218,50.

Den skandinaviske bronzealder var den første forhistoriske kulturperiode, hvor 
kildematerialet var tilstrækkeligt repræsentativt til udarbejdelsen af en krono
logi, der med mindre modifikationer kan anvendes idag. Det skete i Oscar 
Montelius bog fra 1885: »Tidsbestämning innom bronsåldern«, et arbejde der 
også i metodisk henseende var banebrydende og har tjent som model for senere 
kronologiske undersøgelser. Denne landvinding betød, at man allerede tidligt 
kunne koncentrere sig om mere kulturhistorisk prægede opgaver, såsom bebyg
gelseshistoriske undersøgelser, undersøgelsen og fremlæggelsen af de velbeva
rede egekistebegravelser, samt sammenfattende publikationer af det rige bronze
aldermateriale, der for Danmarks vedkommende blev fremlagt i H. C. Bro
holms fire-binds værk: Danmarks Bronzealder (1943-1949). De kronologiske 
problemer der knyttede sig til den nordiske bronzealders forhold til de euro
pæiske bronzealderkulturer stod i denne periode i baggrunden -  først og frem
mest fordi materialet her var spredt publiceret, og en samlet kronologi sav
nedes. Disse mangler blev der imidlertid rådet bod på i løbet af 1950’eme og 
60’erne gennem en række banebrydende arbejder af tyske forskere som Müller- 
Karpe og von Brunn. Herefter måtte det være et naturligt forskningsmål at 
søge den nordiske bronzealderkulturs relationer til de europæiske kulturer nær
mere fastlagt -  en opgave, som Henrik Thrane forsøgte at løse i en række vi
denskabelige artikler i 1960’erne og 70’erne. Disse fremlægges nu samlet og på 
dansk i nærværende bog, der desuden rummer en behandling af de fremmede 
indslag, som forfatteren ikke tidligere har analyseret, ligesom der foretages en 
samlet nyvurdering af hele problemkomplekset.

Først gøres der i to særskilte kapitler (1 og 2) rede for problemstillingen og 
den europæiske baggrund, hvorefter de fremmede genstandsgrupper analyseres en 
for en i de følgende kapitler (3-9). I de afsluttende kapitler diskuteres hande
len og de fremmede forbindelsers betydning for den nordiske bronzealder, lige
som forholdet mellem den nordiske og den mellemeuropæiske kronologi (kapit
lerne 10-17). Bagest i bogen findes fundlister og en samlet litteraturliste, der 
er yderst værdifuld (selv i nyere publikationer mangler en sådan ofte!).

Efter nærværende anmelders opfattelse er bogens vigtigste bidrag den om
hyggelige fremlæggelse og analyse af de enkelte fremmede genstandsgrupper, 
deres afsmitning på dansk bronzehåndværk, samt deres oprindelse og datering. 
Dette er fastholdt i en række overskuelige udbredelseskort med tilhørende fund- 
lister, ligesom hele bogen er rigt illustreret med tegninger og fotografier. (En 
del af tegningerne er dog udført i en teknik der egner sig dårligt til gengivelse 
af bronzer, vigtige detaljer går tabt og gør illustrationernes anvendeligled pro-
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blematisk). Visse mangler af mere formel art kan dog påpeges. Således savnes 
en klarere og mere konsekvent disponering bl.a. mellem beskrivende og konklu
derende kapitelsekvenser. Nogle steder er de forskellige typer endvidere be
nævnt med tal (celtene t.eks.), andre steder savnes en sådan vejledning (f.eks. 
skaftlapøkseme), ligesom typebeskrivelserne også varierer en del. I nogle kapit
ler mangler endv. typeafbildninger.

I et konkluderende kapitel diskuteres forholdet mellem den nordiske og den 
europæiske kronologi (kap. 13), ligesom der gives en glimrende sammenfatning 
af forbindelserne med Europa (kap. 15) med to meget værdifulde kort over 
udbredelsen af import og lokale efterligninger henholdsvis i periode IV og V. 
Jeg vil imidlertid gå lidt nærmere ind på kapitel 13 om de kronologiske pro
blemer. Som forfatteren skriver, er der visse uoverensstemmelser mellem det 
europæiske og det nordiske kronologisystem. Det ytrer sig bl.a. ved at mellem
europæiske typer, som i Norden burde findes i periode V fund i stedet findes 
sammen med periode IV genstande (bl.a. skaftlapøkser og celte). Thrane søger 
at forklare dette ved skiftende cirkulationstid -  en væsentlig kronologisk faktor. 
Imidlertid er der en vis systematik i uoverensstemmelserne, der giver mulighed 
for en anden forklaring. Alle periode IV fund med periode V import ligger 
nemlig i Vestskandinavien. Man kunne derfor antage, at produktionen af pe
riode IV genstande fortsatte i Vestskandinavien selv efter at man i Østskandi- 
navien var begyndt at producere den nye periode V stil. Lignende forhold er 
dokumenteret i ældre bronzealder af Klavs Randsborg, og det viser, at man 
ved kronologiske studier må operere med både konservative og innoverende 
områder indenfor den samme kulturkreds.

Mere problematisk er forsøgef på at analysere handelen og de fremmede 
forbindelsers betydning, især i kapitel 11. Det virker ikke gennemarbejdet og 
viser, at forfatteren her ikke besidder de samme videnskabelige forudsætninger 
som lå til grund for de korologisk-kronologiske studier i kapitlerne 3-10. Der 
bliver derfor tale om spredt fægtning, præget af nogle gode ideer, som imid
lertid ikke formes til en helhed og endvidere savner empirisk underbygning. 
Bedømmelsen af det konkrete fundstof i kapitel 11 efter visse kriterier er såle
des sine steder direkte meningsløs. Det gælder eksempelvis det såkaldte »sam
fundsstrukturkriterium« (ld), og la, hvor Malmen bruges fejlagtigt. Her er for
fatteren ikke på hjemmebane, og det ytrer sig i intetsigende formuleringer af 
denne art: »Udbredelseskortet vil altid vise spredningsveje (handelsveje), men 
det er ikke sikkert, at de kan præciseres nærmere. Der kræves en sprednings
vej for at genstandene kan nå fra produktionsområdet til (afsætningsområ
det) nedlægningsområdet. På en eller anden måde vil kortet registrere dette, di
rekte eller indirekte (det sidste ifølge Stjernquist 1967a).« Disse kapitler (11-12) 
virker påklistrede og er præget af overlapninger med andre kapitler, samt gen
tagelser. Kapitel 12 er således for en dels vedkommende en slags appendix til 
gennemgangen af sværdene i kapitel 3. Kapitel 15 rummer endvidere en række 
vigtige forudsætninger for kapitel 11 og burde derfor have været anbragt før
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det. Det bør dog tilføjes, at betingelserne idag for at vurdere handelen og im
portens betydning ikke er særlig gunstige, idet vi savner analyser af den sociale 
struktur og den økonomiske udvikling i både Norden og Europa.

De problematiske kapitler er imidlertid den mindste del af bogen, og de 
vejes op af kapitlerne 3-10, samt 13-15. Disse betegner en vægtig og koncen
treret forskningsindsats, der vil være et væsentligt og nødvendigt udgangspunkt 
for fremtidige undersøgelser. Med dette bidrag er den nordiske bronzealders 
kildemateriale efterhånden så systematisk klassificeret og publiceret (med und
tagelse af bopladserne og keramikken), at fremtidig forskning i udstrakt grad 
kan og bør hellige sig kulturhistoriske studier og i forening med etnografi og 
historie forsøge at forklare den nordiske bronzealder i relation til ikke blot 
den europæiske, men også den globale kulturudvikling.

Kristian Kristiansen

ERLING RUMP: KULTKAR. Offer -  død -  frugtbarhed -  dåb. Eget 
Forlag, 1974. 64 sider, ill., kr. 100.

I sit forord nævner Erling Rump, at han er amatør, og understreger sit arbej
des »uvidenskabelige form«. Det er klart, at dette bør være uvæsentligt for en 
anmelder. En amatør skal naturligvis hverken mødes med nedladenhed eller 
med særlig hensynsfuldhed. Begge dele er lige fornærmelige. Det eneste, der 
tæller, må være arbejdet selv, der skal behandles som det forskningsresultat’, det 
er, og dermed Basta! Men når det er sagt, må der også tilføjes, at man af og 
til har hørt om, at det kan være svært at være amatør i Danmark. Det er en 
skam, for der er her i landet mange dygtige amatører, som har lavet vær
difuldt arbejde, måske netop fordi deres syn var friskt, og fordi de ikke var 
belemret med et »image«, der ikke tålte at blive beskadiget af en for dristig 
idé. Blandt amatør arbejder af høj standard kan man netop nævne Rumps egen 
artikel om Øster-Hornum-fonten, et lille arbejde, der aftvang respekt. Man må 
håbe, at det efterhånden bliver overflødigt, at amatøren føler det nødvendigt 
halvvejs at gøre undskyldning for sin tilstedeværelse.

Og nu til resultatet: Erling Rump har givet sig i lag med et Sisyfos-arbejde: 
de østjyske løvefonte -  nærmere bestemt Mariager-Himmerland-grappen efter 
Mackeprangs inddeling. R. går i det hele taget ud fra Mackeprang og har jo 
-  sandt at sige -  heller ikke stort andet at gå ud fra. Han kombinerer dristigt 
to løse ender, som ikke før har været forenet, nemlig de ca. 22 løvefonte og 
Gundestrupkedlen. Udgangspunktet har været en geografisk sammenhæng, der 
er faldet forfatteren i øjnene helt på tværs af den historiske linjeføring, sam
men med de ikke ukendte ligheder mellem fontene og den keltiske kunst. Det 
er en vågen iagttagelse -  men et voveligt eksperiment. I de følgende afsnit 
udbygger R. nu sine iagttagelser, og her er to ting af afgørende betydning for 
ham: Det ene er stilsammenligningen. Han sammenligner først sine fonte med
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dansk keltisk materiale, bl.a. Rynkeby- og Bråkedlerne, maskerne og de mær
kelige tre-hoveder fra Bramminge og Glejbjerg. Undervejs undres man over, at 
man -  bortset fra »Kumi« 1954 -  må gå til udenlandske eksperter som Anne 
Ross for at se disse unica nævnt og afbildet og set i større sammenhæng og 
over, hvor lidt, de keltiske rester i Danmark i det hele taget er blevet be
handlet og forsøgt udskilt af det romanske gods. Kun få har taget emnet op, 
og det berøres overhovedet ikke i bd. I i Politikens nye danske Kunsthistorie.

Så følger en sammenligning med europæiske eksempler fra Pfalzfeldsøjlen til 
Terasquen fra Noves, hvor R. tager tilbørligt hensyn til både motiver, struk
turer og detaljer, og hans oprids af pandeornamentik og haleduske er grundige 
og ofte overbevisende. Men der rejser sig samtidig næsten uoverstigelige van
skeligheder. R. strejfer om fra Salzburg til Lorraine, fra Irland til Zebrovice 
og samler sine detaljer som æg i en pløjemark. Men herved kommer han rig
tignok til at fremstille keltisk kunst som en amorf rodebunke, der strækker sig 
over hele Europa i rum og over 1500 år i tid, og dens karakteristika for- 
flygtiges og bliver til fællesgods. Og han svækker sin beviskraft ved kun at vise, 
hvad vi ved i forvejen, nemlig, at der er en lighed i almindelighed mellem 
fontene og den keltiske kunst. En anden vanskelighed er, at sammenligningen 
foretages mellem stenhoveder, der forlængst' har mistet bemaling og afgørende 
detaljer og fremtræder som blinde, ustafferede masker, så godt som umulige at 
sammenligne. I hundredevis stirrer disse ansigter på os langs Europas pilgrims
veje fra katedraler og fra afsides landsby kirker, hugget i alle mulige stenma
terialer. Ligger fontenes hoveder nærmere ved de højst forskellige Yorkshire- 
hoveder end ved de middelalderlige fra 1100-tallets pilgrimskirker? Eller er 
mankekrøllerne, som R. lægger så stor vægt på, mere lig de keltiske end man
kerne fra Moissacs og Souillacs portaler? Hvorfor er forresten ingen af fon
tenes hoveder forsynet med de vigtige »torques«, som ses på næsten alle ked
lens hoveder, ja, selv på det løse hovede fra Zebrovice? Det andet vigtige punkt 
for R. er en sammenligning af billedindholdet. I sit tolkningsforsøg forkaster R. 
med rette tidligere tiders naturalistiske tolkninger, der snævert betragter ked
ler og kar som en art zoologiske haver, mens R. véd, at vi har at gøre med 
myter og rituelle symboler ofte med seksuelt indhold. Det bliver svært at slippe 
udenom en phallisk tolkning af slange og ring på karrets side og om maske
dansene med den mystiske forening af dyr og mand. I Øster Stamp forsvin
der der også en arm i løvens gab; men der foregår der rigtignok noget ganske 
andet mellem mand og løve. Fontene ligner her mere apsiskvadren fra Tøm
merby, hvor tilstrækkelige spor synes at godtgøre, at vi står overfor en mand 
iført løvehud -  altså en rituel løvedans. Så er det ganske underordnet, om en 
enkelt knop eller to er et naglehovede eller en brystvorte, grundmotivet er 
uomtvisteligt; mand står overfor kvinde på fontenes buge og demonstrerer de
res køn, og vi tvinges til at tage stilling til de drastiske ritualer og den util
slørede phalloskult, der har fundet sted i eller omkring vore kirkerum. Vi har 
jo dog forlængst passeret Chr. Dalsgårds opfattelse af missionen i Danmark,
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hvor Ansgar døber den spæde, frembåret af en hvidklædt og velfriseret ung 
dame, der netop har været på Askov, -  så det skulle ikke være vanskeligt 
virkelig at se, hvad vi ser, på de genstande, som vore nykristnede forfædre 
så elskværdigt har efterladt os at kigge på.

Men tilsyneladende overensstemmelser i ritualer og kult er ikke noget afgø
rende bevis på kunstnerisk sammenhæng. Også buskmænd afbilder dyredanse. 
Forresten er det værd at bemærke, at fontene er domineret af løver -  Gunde- 
strupkedlen af tyren.

Jeg må her nævne en svaghed hos forfatteren: R. er en mand med mange 
livlige associationer, men bør stramme tøjlerne. Han kommer ofte »uvilkårligt 
til at tænke på« . . .  men det er ikke sikkert, at det er klogt at nedskrive 
hvert flygtigt indfald, der melder sig. »Uvilkårlige« tanker har det med at blive 
hængende i læserens erindring som dårligt underbyggede påstande og slører ind
trykket af vederhæftighed. Og tager man R. på ordet og aflæser billederne di
rekte, må man f.eks. studse over, at »en vandfyldt krukke er den centrale gen
stand på Gundestrupkarrets offerscene.« Hvorfra véd vi egentlig, at den krukke 
er fyldt med vand?

Men det afgørende er naturligvis konklusionen. R. fremsætter den teori, at 
fontene er keltisk arbejde -  nærmere bestemt fra la Téne, ca. 500 f.v.t. -  og 
at de bliver fundet igen og indsat i de nye kirkebygninger som dåbskar omkring 
1130. Det skal dog understreges, at R. på side 64 opstiller begge de for ham eks
isterende muligheder: Enten er disse fonte keltiske -  eller også er de lavet til 
kirkerne, men keltisk stil har da overlevet på dette ene sted i landet. Han 
lader i sidste instans spørgsmålet stå åbent, men man er ganske vist ikke i 
tvivl om, hvilken tese, han selv foretrækker. Men det er jo ikke sandt, at der 
kun findes to muligheder, og det er mærkeligt, at forfatteren helt negligerer 
den tredje, som Erla Bergendahl Hohler arbejder med i »Den iconographiske 
Post« 2-3 1975, -  nemlig den, at fontene kan være afhængige af samtidig 
irsk kunst. De befinder sig jo netop i det østjyske område, der modtog engelsk
irsk påvirkning på denne tid. Og det er immervæk nemmere for en stil at rejse 
700 km i rum end 1500 år i tid. De tre muligheder kan mødes om ét enkelt 
problem, som man nok kunne ønske at få opklaret: Er figuren på Svenstrup- 
fonten en pilgrim -  er han en irsk apostel -  eller er han den keltiske gud 
Lug? Hans identitet ville afgøre sagen; -  så drilagtigt er det.

Man forstår nok, hvilken reaktion en så radikal hypotese må vække. Det 
må siges til forfatterens ros, at han loyalt lader sine modstandere komme til 
orde i en slags dialog, så at læseren kan følge debatten et stykke på vej. Det 
er ikke cn anmelders pligt at tage parti i denne debat, som vil kræve mange 
spalter, men der skal dog nævnes et enkelt eksempel på sagens kompleksitet:

Såfremt R. har ret -  hvis fontene virkelig er lavet 500 år f.v.t. -  så må 
han give os en forklaring på, hvor de har været i mellemtiden. Det kan lyde 
som en petitesse, men det er et spørgsmål, man ikke kan se bort fra. Der er 
noget helt absurd i den tanke, at denne ophobning af kultkar forefindes klar
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til brug (med bevaret maling?) efter 1500 års forløb, hvorpå de for resten 
taber alle farver i løbet af de næste 800 år. Har de ligget og ventet i et stort 
lager? Har de været brugt i vikingernes gudehov? -  eller er de gravet op af 
jorden enkeltvis? Og har middelalderens præster ukritisk taget sære, ukendte 
ritual-billeder, der ikke kunne sige dem noget som helst, ind i deres kirkerum?

Men på den anden side: Hvis disse fonte blev hugget til de kristne kultrum 
i det romanske Danmark, må vi se i øjnene, at præster eller menighed har 
danset maskedanse med skind over hovederne og med frugtbarheds-ritualer -  
eller i hvert fald have godkendt det i billedfremstilling. Noget sådan omtales 
vitterligt i det karolingiske Frankrig, men vi befinder os nu i de samme årtier, 
der så Chartresfacaden blive rejst, og hvor man i Jylland udmalede Råsteds 
kor med teologiske programmer på et højt plan -  lige akkurat midt imellem 
de samme fonte. Og kan vi godtage et så broget billede?

Hvilken spændende konfrontation af besværlige realiteter! Det ville være en 
skam, om debatten mundede ud i et pindehuggeri om stilistiske ligheder med 
dette eller hint. Om to ting »ligner« hinanden eller ej, er i høj grad et subjek
tivt spørgsmål, der farves af, hvad man har brug for at se, og det vil i hvert 
fald næppe føre til nogen endelig afgørelse. Det ville være bedre, om vi for
stod, at bogens værdi først og fremmest ligger i, at den gør opmærksom på, 
at vi står i en situation, hvor vi må foretage et valg mellem to vanskelige 
muligheder: Enten må vi godtage en tilsyneladende absurd hypotese om, at 22 
stenkar har overvintret i femtenhundrede år på ef lille område i Danmark og 
er blevet benyttet i en helt anden kultur og i en anden religion, -  eller også 
må vi gøre vort begreb om den tidlige kristendom meget rummeligt og for 
alvor inddrage nogle elementer i den, som tidligere er blevet afvist som anstø
delige, irrationelle og »barbariske«. Bogen peger på uudnyttede muligheder og 
vanskeligheder, som ikke har været erkendt, og den er i alle tilfælde ikke en 
ligegyldighed, selv om den har fejl, og nok drager alt for vidtgående konklu
sioner. _. f ,Lise G otf redsen.

KRISTIAN HALD: PERSONNAVNE I DANMARK. II. Middelalderen. 
1974. Dansk historisk fællesforening. 115 s. 2 kort. Kr. 42,75 (normalpris 
64,15).

Kristian Hald har skrevet nogle glimrende artikler om personnavne i Kultur
historisk Leksikon for Nordisk Middelalder, foruden de knappe navneetymolo
gier i Nudansk Ordbog og studier over enkeltnavne og ældre personnavnekil
der, men han har åbenbart haft mere på hjerte, end pladsen tillod -  eller må
ske gerne villet ud af leksikonformens spændetrøje -  han har i hvert fald 
haft lyst og trang til at gå mere både i bredden og dybden ved at skrive en 
lærd men alligevel let tilgængelig håndbog, Personnavne i Danmark, et fint side
stykke til hans Vore Stednavne (1950, ny udg. 1965).
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Personnavnebogen blev af praktiske grunde planlagt til tre overkommelige 
bind i DHFs udmærkede båndbogsserie. Første bind, om oldtidens navne, ud
kom 1971 (anmeldt her bd. XXV, 144-47), andet bind, om middelalderlig 
navneskik, kom i slutningen af 1974, og nu håber Halds mange trofaste læsere, 
at det lovede bind (gerne flere) om nyere tids navneskik ikke lader vente for 
længe på sig. Periodeinddelingen er både naturlig og hensigtsmæssig, når det 
gælder personnavneskik -  en samlet håndbog ville sikkert være delt i tilsvarende 
kronologiske afsnit -  og da begge hidtil udkomne bind er forsynet med regi
stre over behandlede (men ikke alle de blot opregnede) navne, er der kun den 
ringe ulempe, at man skal slå efter flere steder efter et bestemt navn -  ulem
pen kan iøvrigt nemt afhjælpes ved et fælles register i det afsluttende bind. 
Registrene er nødvendige, da Halds håndbog i modsætning til hans to nær
meste forgængeres, Rikard Hornbys (Danske Navne, 1951) og Johs. Steenstrups 
(Mænds og Kvinders Navne i Danmark gennem Tiderne, 1918), ikke inde
holder noget navneleksikon. Det er netop navngivningens og navneskikkens 
udvikling der beskrives, men Hald anfører naturligvis mange navne som eks
empler, med god og grundig besked om deres herkomst og etymologi, deres 
lydlige udvikling og historie m.m. Alligevel udgør de ca. 250 behandlede navne 
i oldtidsbindet og de henimod 200 andre fornavne og næsten lige så mange til
navne i middelalderbindet kun en lille brøkdel af den samlede ældre navnemasse. 
Hald oplyser, at alene tilnavnene i det store firebinds leksikon Danmarks gamle 
Personnavne (af G. Knudsen, M. Kristensen og R. Hornby, 1936-64) kommer 
op på ca. 5500.

To træk træder særlig stærkt frem i middelalderens navneskik og behandles 
i bogens to sidste kapitler. Det ene er, at fremmede navne, først og fremmest 
helgennavne og andre med kristendommen indførte navne, breder sig stærkt 
i løbet af perioden, så stærkt, at nedarvede nordiske navne henimod periodens 
slutning kun bæres af omkring en snes procent af befolkningen, medens det 
store flertal har navne af fremmed oprindelse. Nu findes der ganske vist ikke 
landsdækkende kilder af større omfang, men Halds stikprøver fra forskellige 
egne stemmer godt overens på dette punkt. I kong Valdemars jordebogs »bro- 
derliste« fra slutningen af 12. årh. nævnes ca. 215 mænd, de fleste fra Jylland, 
kun ca. 40 fra Fyn og Sjælland og alle formodentlig hørende til landets øver
ste sociale lag, hvor de fremmede navne efter al sandsynlighed tidligst er trængt 
ind. Af disse 215 mænd har omkring 70 % et navn af hjemlig oprindelse, 
medens ca. 30 % bærer et indført navn, fortrinsvis et af de tidligst indførte 
kristennavne: Niels (Nigles, Nicies, Nicolaus) ikke mindre end 20 gange, Peter 
(Pæter) 16 gange og Johannes (Jon, Jones) 11 gange, og i den lidt yngre 
Falsterliste i samme jordebog er der ikke ret mange flere bærere af frem
mede navne, kun 28 (ca. 35 %) af de ca. 75 navngivne jordegodsbesiddere på 
denne ø; her er Peter (Petær, Petrus) det dominerende navn, 13 har det som 
fornavn, alle med tilføjet tilnavn eller patronymikon, hvortil kommer en Bo og 
en Gnemer (!) Pætersun; kun 2 hedder Niclæs. I den godt 100 år yngre Ros-
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kildebispens jordebog (ca. 1370) finder man derimod blandt ca. 70 navngivne 
bønder på Møn kun 12 med hjemlige navne, herunder de to nordiske helgen
navne Knud og Olaf; her er Peter ligeledes det hyppigst forekommende frem
mede navn (12 eks.). Og i Esrum klosters jordebog 1497 har af 179 mænd og 
kvinder kun de 35 (20 %) et nordisk navn, heraf de 17 helgennavnet Oleff. 
Samtidige jyske kilder (Lundenæs lens jb. 1498 og et par angelske skattemand
tal 1483) viser endnu lavere procenttal for bærere af nordiske navne, ca. 
10-12 %. Man kunne nok ønske nogle flere beregninger af forholdet mellem 
hjemlige og fremmede navne i forskellige kilder, men de vil næppe forrykke 
Halds resultater væsentligt.

At de indvandrede, især de kristne navne tidligt har gjort sig gældende og 
sat sig fast, viser deres store udbredelse som forled i torp-navne. Hald har ind
lagt disse stednavne på to kort, et der viser udbredelsen af Johannes, Niels og 
Peter og et med andre fremmede personnavne, og selv om kortene er ukom
plette (man savner adskillige nedlagte landsbyer som Abrahamstrup i Horns hrd., 
et falstersk og et fynsk Pederstrup, et lollandsk Povlstrup og 5-6 fynske torper 
med fremmede navne), viser de interessante fordelinger, bl.a. at sådanne navne 
savnes helt i Syd- og Vestjylland.

Det andet fremtrædende træk er den gennem middelalderen tiltagende brug 
af patronymikon (fadersnavn) eller tilnavn som fast tilføjelse til fornavnet eller 
fornavnene, en skik der næppe er uden sammenhæng med, at visse navne blev 
særligt yndede; det ses let i de ældre kilder, at brugen af patronymikon begyn
der ved de almindeligste som Peter, Niels, Knud, Olaf etc. Man har vel altid 
kunnet bruge faderens (og i sjældne tilfælde moderens) navn til nærmere iden
tifikation af en person, således ofte i runeindskrifter, men Hald har sikkert ret 
i, at det først i middelalderen kan betragtes som fast bestanddel af navnet. 
Brugen af et egentligt, ofte karakteriserende tilnavn efter døbenavnet er nok 
ældre, velkendt frajruneindskrifter, og når sådanne til- eller øgenavne ikke helt 
sjælden forekommer som forled i torp-navne (*Aflang »den meget lange« i Af- 
langsthorp, Alstrup på Falster, *Ofhøgh »den meget høje« i Ofhoghsthorp, Ov- 
strup i Himmerland, *Blith »den blide« i Blidstrup, *Flat »den flade« i Flad
strup o.fl.), betyder det vel, at de kunne erstatte et egentligt døbenavn. I oven
nævnte »broderliste« (12. årh.) er begge slags navnetillæg endnu få: af de ca. 
215 fornemme mænd i listen har ca. 33 tilnavn, men kun 11 patronymikon, 
3 af disse tillige et tilnavn (Hwitæ, Beskæ). I den lidt yngre Falsterliste, hvis 
personer nok er af lavere rang, er begge navnetillæg relativt hyppigere, men 
forholdet er nu omvendt: 28 af de ca. 75 navngivne mænd har et patronymi
kon (Hald har oversprunget nogle i opregningen p. 95), men kun 17 et egent
ligt tilnavn; alle 13 med fornavnet Peter har enten patronymikon (9) eller til
navn (4). Og i den senmiddelalderlige Esrum klosters jb. 1497 har langt de fle
ste af de ca. 180 personer enten patronymikon: 129 mænd har et sen-navn, 
6 kvinder får tilføjet mandens fornavn i genitiv (Karine Ødges o.s.v.), eller 
tilnavn: ca. 40; en del af disse tilnavne er imidlertid håndværker- eller stillings-



426 Anmeldelser

betegnelser, som kan angive bærerens erhverv, hvilket ikke gælder Falsterlistens 
tilnavne. -  De mange tusinde middelalderlige tilnavne giver i al deres brogede 
mangfoldighed et kærkomment bidrag til gammeldansk leksikografi, og Hald 
har heldigvis ikke kunnet nægte sig selv og læserne den fornøjelse at præsen
tere og udlægge et righoldigt og interessant udvalg.

Bogens fem første kapitler handler om de ret fåtallige indvandrede keltiske, 
angelsaksiske og slaviske navne -  disse sidste gennem kongehuset og indvan
dring på de sydlige øer -  og de talmæssigt stærkt dominerende tyske og frisiske. 
Man havde nok en fornemmelse af, at vi har fået en del navne sydfra i ti
dens løb, men at mere end halvdelen af samtlige fornavne i Danmarks gamle 
Personnavne er af tysk eller frisisk herkomst, kommer alligevel bag på én.

De med kristendommen indførte navne, der behandles indgående i de to føl
gende kapitler, mands- og kvindenavne hver for sig, er langtfra så talrige 
som de tyske, men nogle af dem er som nævnt blevet højfrekvente og domi
nerer stærkt i middelalderens navneforråd. Det er særlig med helgendyrkelsens 
opsving i højmiddelalderen, at de kristne navne for alvor vinder indpas, skri
ver Hald, og der er tydelig sammenhæng mellem nye helgeners optagelse og 
fremkomsten af de tilsvarende personnavne. Ligesom i Sverige bliver således 
navnet Anna først almindeligt i løbet af 15. årh. som følge af den da opduk
kende Skt. Anna-kult. Man kan også konstatere forskellig geografisk udbre
delse afhængig af helgendyrkelsen. Navnet Tøger, af tysk Theodgar, thyboernes 
helgen (død i Vestervig o. 1065), er næsten kun kendt i Nord- og Midtjylland 
i middelalderen. Som følge af den store yndest har mange af kristennavnene 
fået mange former i dansk, også nogle tilskud af former, der er opstået på 
tysk område. Medens Jon og Jens (Jes, Jøsse, Jøns, Jønæs o.fl.) er danske ud
viklinger af Johannes (og delvis Jonas), er de senmiddelalderlige former Hans, 
Hannes kommet fra tysk. Niels og Nis er danske udviklinger af Nicolaus (over 
Niklæs, Nigles), medens Klaus, Clawes er tyske. Ib, Jep, Jeppe (Jæip, Jæghop) 
er danske udviklinger af Jacobus, det specielt sønderjyske Jap, Jappe er kommet 
fra frisisk. Peter, Peder, Per og former med tidlig vokalforkortelse og -åbning: 
Pæter, Pæder, Pæjr er ligesom det hypokoristiske Pelle hjemlige former af Pe
trus; Peiter og Pitter stammer sydfra. Navnet Jørgen, ældre Jurgen, Juriæn o.fl., 
skal være en tysk omdannelse af Georgius, medens middelalderformer som Yr- 
yæn, Øriæn, Ørgen etc. vist er nordiske udviklinger af dette navn. Undertiden er 
to forskellige navne løbet sammen i ét, således Mattheus og Matthias i Mattes, 
Mattis, Mats, Mads.

Et par korte kapitler om litterære navne, der gennem oversættelser og folke
viser har fået en vis udbredelse (Ivan, Weland, Verland, Holger, Hector, Did
rik, Paris), og om latiniserede navneformer (Ascerus af Asser, Bero af Bjørn, 
Boecius af Bo, Haquinus af Hakon, Canutus af Knud, Thorstanus af Thorsten 
-  de to sidste med angelsaksiske former som mellemled) afrunder den alsidige 
beskrivelse af dansk navneskik i middelalderen.

Det er en imponerende mængde lærdom og solid oplysning man får på rela-
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tivt begrænset plads, uden at fremstillingen føles tynget heraf. Da vi er ryk
ket noget nærmere til vor egen tid, vil dette bind sikkert være endnu lettere 
tilgængeligt for ikke-filologer end oldtidsbindet. For en ordens skyld bemærkes, 
at der naturligvis er fyldige henvisninger til kilder og litteratur om emnet efter 
hvert kapitel.

Når der i statistiske afsnit i de to sidste kapitler (p. 83ff) ikke sjælden står 
ca. foran optællinger af navne i en bestemt kilde, hænger det sammen med, at 
det ikke altid er klart, om to navne hører til samme person, eller om samme 
person nævnes flere gange; men når der p. 86 regnes med 179 personer i Es
rum klosters jb. og p. 100 med 197, er det ene vel en trykfejl. Jeg kommer 
nu til 184.

Christian Lisse

FINN ASKGAARD: KAMPEN OM ØSTERSØEN 1654-60. 1974. 652 s. 
ill. m.reg. og bibliografi. Hft. kr. 118,50.

Man har mange gange haft indtryk af, at danske historikere »har sat en ære 
i at være uvidende om krigs- og militærhistorie«. En kendsgerning er det imid
lertid, at kun ganske få faghistorikere i Danmark har dyrket' denne disciplin. 
Studier i krigs- og militærhistorie har stort set været overladt til historisk in
teresserede officerer; noget, der har gjort litteraturen på dansk inden for dette 
område ensidig, idet officerernes formål med krigshistoriske studier er at drage 
en lære eller regler ud fra tidligere situationer med henblik på fremtidige dis
positioner under lignende forhold.

Nu foreligger der på dansk en mammut-monografi af overinspektør ved Tøj
husmuseet, cand. mag. Finn Askgaard omhandlende kampen om hegemoniet 
i Østersøen i de bevægede år 1654-60. Værket udgør bind VI i rækken af så
kaldte Carl X Gustaf-studier, der udsendes af den svenske Militærhøjskoles Mi
litærhistoriske afdeling. En af ideerne bag disse studier, der belyser Nordisk hi
storie i midten af det 17. århundrede med særlig inddragelse af de militærpo
litiske aspekter, er at udsendelsen sker i samarbejde med de andre nordiske 
landes militærhistorikere, således at man undgår at fremstillingerne bliver for 
nationalt præget eller ligefrem chauvinistiske.

Udarbejdelsen blev i sin tid overdraget Søværnsstabens krigshistoriske Arbej
der, hvis daværende leder, kommandørkaptajn H. F. Kiær, i 1962 fik udvirket, 
at F. Askgaard påtog sig den krævende udarbejdelse. Søværnets historiske sek
tion fulgte her det princip, som har været anvendt i Sverige, nemlig at den mi
litærhistoriske afdeling midlertidigt ansatte civile faghistorikere til at udarbejde 
særlige værker eller afhandlinger. På denne måde opnåede man, at den faghi
storiske teknik og viden kombineredes med militære forskere. F. Askgaard tog 
opgaven op og har siden ved siden af andre gøremål arbejdet med dette 
værk, hvis rene udarbejdelse er en kæmpepræstation.
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I sit forord siger Askgaard, at værket ..  . »tilsigter at give en fremstilling 
af de søkrigshistoriske begivenheder, således som de fremtræder efter en bear
bejdelse af det primære kildemateriale. Samtidig er søkrigen bragt ind i den 
udenrigspolitiske sammenhæng, hvor den rettelig hører hjemme. De udenrigs
politiske afsnit er naturligvis blevet beskåret til væsentligt kun at berøre de 
sider, der har relevans set fra et søkrigshistorisk synspunkt«. Målsætningen for 
værket karakteriserer dette som en rendyrket søkrigshistorisk studie. På titel
bladet -  dog ikke på omslaget -  er bogens undertitel da også anført som »Et 
bidrag til nordisk søkrigshistorie på Carl X Gustafs tid 1654-60«.

Den danske søkrigshistoriske litteratur er ikke forvendt med videnskabeligt 
underbyggede afhandlinger. Faktisk må det primære kildemateriale, der findes 
til den danske flådes og de danske søkriges historie, siges at være meget lidt 
udnyttet. Stort set bygger vor viden om dansk-norsk søkrigshistorie på værker 
fra forrige århundrede, som såvel hvad kildemateriale som metode angår gør 
disse ubrugelige i moderne forskningssammenhæng. Større og nyere fremstillin
ger til den dansk-norske flådes historie er udarbejdet af nordmanden, komman
dør O. Bergersen. Hans polemiske synspunkter og tit manglende kildehenvisnin
ger gør imidlertid, at hans bøger ikke kan opfylde moderne krav til videnska
belige fremstillinger. Askgaards bog viser på en hidtil uhørt måde dybden i 
dette vældige kildemateriale, der findes til søkrigshistorien, og at det kan brin
ges til at tale i en kyndig faghistorikers hånd. Askgaard skriver da også i for
ordet, at det har været et klart mål for forfatteren, at »vise, at et krigshisto
risk arbejde kan gennemføres med samme lødighed som arbejder om andre hi
storiske emnekredse«. Måske netop på baggrund af disse bemærkninger fore
kommer det ejendommeligt, når Askgaard i samme forord siger, at »forfatte
ren har af gode grunde undladt militære analyser og vurderinger af begivenhe
derne. Det har været ham alt nok at fremlægge et så bredt stof, at det må 
kunne danne et godt grundlag for fremtidige, fagmilitære vurderinger og be
tragtninger. Skrivebordsstrategi er fristende, men uønskelig. For en civil histo
riker må det være facts, der tæller i den krigshistoriske sammenhæng.« Efter 
anmelderens mening er der her tale om en misforstået beskedenhed. Beskeden
heden er udtryk for det altmodische synspunkt, at kun officerer må og kan 
beskæftige sig med egentlig krigshistorie og at faghistorikeren som en anden 
skomager skal blive ved sin læst, nemlig den politiske historie. Hvad forskel 
er der på for en historiker at foretage vurderinger af diplomatiske afgørelser 
og militære slag -  såvidt anm. kan se ingen! Behandler en historiker et mili
tært slag må han naturligvis sætte sig ind i den militære problematik, bl.a. for 
overhovedet at kunne tolke kilderne, dette er ganske enkelt en del af begrebet 
historisk teknik! Forfatteren kunne efter anm.s mening i lige så høj grad som 
tilfældet er for udenrigspolitikken have foretaget vurderinger af de sømilitære 
operationer. Askgaard har åbenbart ikke villet optræde som en »dansk Ma- 
han«, selv om han havde mulighed for det! Bogen dokumenterer på en tyde
lig måde, hvorfor man ikke blot vil kunne overlade studiet af militær- og
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krigshistorie til officerer! Fra nu af kan ingen historikere påberåbe sig ukend
skab til de sømilitære aspekter i Carl Gustaf-krigene!

For Askgaard udgør det foreliggende værk den foreløbige slutsten på mange 
års forskning i perioden 1654-60, herunder publicering af bøger og afhandlinger 
om denne periode i Nordens historie. Askgaard har været den rette mand til 
den foreliggende opgave. Han har befundet sig på hjemmebane.

Kildematerialet, som Askgaard har haft mulighed for at inddrage er kolos
salt. I 1902 skrev G. L. Grove i Tidsskrift for Søvæsen i forbindelse med skil
dringen af den hollandske søofficer Adrian Banckers kamp ved Hven 1659, 
at »når nogen engang vil sætte sig det mål at skrive en udførligere søkrigshi
storie vedrørende krigen mellem Danmark og Sverige 1658-60, vil der ikke 
opnås noget fuldstændigt billede af denne, hvis man fremdeles vil udelade, hvad 
der nærmest angår hollænderne, eller forsømmer deres kilder, navnlig hvor vore 
er så hullede, som de for denne periode er«. Askgaard synes at have holdt sig 
dette for øje. Han har bogstaveligt talt endevendt samtlige relevante kilder i 
Danmark, Sverige og Holland. Interessant er det med Askgaard at konstatere, 
at de svenske og hollandske kilder for denne periodes vedkommende flyder 
langt rigeligere end de tilsvarende danske. Askgaard er på denne måde virkelig 
i stand til at belyse begivenhederne fra alle sider og gøre dette meget detalje
ret. Mange steder synes kildestoffet ligefrem at have været for rigeligt, såle
des at fremstillingen er blevet tynget af mange så vidt det kan skønnes uvæ
sentlige detaljer. Muligvis er dette gjort for at »krydre« fremstillingen, men 
virker mange steder overflødig. For at tage et par eksempler af hvilke flere 
kan findes: »Han blev dødeligt såret, formodentlig ramt af et musketskud« 
(p. 244) og »Der forlyder heller intet om, under hvilke omstændigheder admi
ral Gerdtsson pådrog sig et musketskud i venstre skulder« (p. 247)! Undervejs 
får Askgaard imidlertid rettet flere fejltagelser eller overfortolkninger hos tid
ligere forfattere, således især O. Bergersen. Interessant er i denne forbindelse 
Askgaards påpegning af orlogskaptajn P. Hoicks fejlagtige identificering af den 
berømte elfenbensmodel på Rosenborg. Modellen menes at forestille Norske 
Løve og bruges af Hoick som argument for, at der i 1652-54 blev bygget et 
nyt skib benævnt Norske Løve. Askgaard dokumenterer, at dette ikke kan være 
rigtigt, (jfr. p. 62, note 96).

Hoveddrivkraften og den afgørende faktor i dansk udenrigspolitik var kon
kurrencen med Sverige om magten i Østersø-området. Danmark og Sveriges 
historie frem til det 19. årh. er historien om to kæmpende parter, der stadig 
søger at omklamre hinanden og stadig søger at udnytte hinandens blottelser. 
Begge forsøgte de at hente hjælp udefra til deres kamp hos andre magter, der 
havde store interesser i Østersøen; dette gjaldt først og fremmest England og 
Holland. I 1649 lykkedes det Danmark at slutte en forsvarsalliance med Neder
landene. Denne -  påpeger Askgaard -  var forudsætningen for landets redning 
i 1658.

Efter at Carl X Gustaf overtog ledelsen i Sverige tog begivenhederne fart.
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Den svenske konge begyndte at bekrige Polen og det danske rigsråd mente, 
at tidspunktet nu var inde til at tage et nyt favntag med Sverige. I virkelighe
den var danskerne ikke særlig forberedte på en krig, hvilket Askgaards under
søgelser af flåden og dens udrustning godtgør.

Askgaard beskriver den svenske flådes opgaver i forbindelse med felttoget 
mod polakkerne. Efter at have konvojeret tropper over Østersøen blev den 
stærke svenske flåde beordret til at blokere Dantzig og tage told af de ind
gående skibe -  undtagen de engelske, som Carl Gustaf åbenbart nødig ville 
provokere. Denne toldtagning skete 25. august til 25. november 1655 og med 
Askgaard kan man med rette undre sig over, hvad formålet med denne opera
tion i virkeligheden var, især når man ser de følger, som den fik for det vi
dere storpolitiske forløb. Blokaden hidsede i høj grad stemningen op såvel i 
Nederlandene som i Danmark og har utvivlsomt haft betydning som katalysa
tor for de nederlandsk-danske tilnærmelser med udgangspunkt i traktaten af 
1653, der skulle sikre et dansk-nederlandsk flådesamarbejde. Overfor sven
skerne anlagde danskerne den kendte strategi, hvorved man med flåden ville 
hindre en hærmagt, der var trængt frem i Jylland, i at trænge videre over bæl
terne. Vinteren 1657-58 satte imidlertid enhver form for udøvelse af sømagt 
ud af spillet. Resultatet blev som bekendt den ydmygende Roskildefred. I vær
ket foretager Askgaard en interessant analyse af denne fred, hvis maritim-po- 
litiske intentioner først nu rigtig fremlægges. Askgaard påviser således, hvor 
maritim-strategiske de krævede landafståelser var, og hvorledes de indgik i en 
samlet plan hos Carl X Gustaf, der gik ud på at skyde den svenske flådes ho
vedbase helt frem til Øresund. Han havde her kig på Landskrona. En etable
ring af en sådan base ved Sundet ville blive dødsensfarlig for den danske 
sømagt og derigennem for Danmark som sådan. En af hovedlinierne i værket 
er Askgaards påvisning af den nærmest ambivalente holdning, som Carl Gustaf 
havde til Danmark. Et af hans hovedmål var etableringen af en fælles dansk
svensk sømagt -  naturligvis under svensk overledelse -  med hvilken han ville 
holde fremmede flåder ude fra Østersøen. Samtidigt erkendte han dog, at en 
sådan ordning kunne danskerne kun tvinges til gennem en knægtelse af dets 
sømagt. I Roskildefredens § 3 fastsattes det da også ligefrem, at Danmark for
pligtede sig til sammen med svenskerne at holde fremmede flåder ude fra Øs
tersøen. En bestemmelse som naturligvis kun kunne hjælpe til at ophidse neder
lænderne yderligere. Freden var naturligvis i direkte modsætning til dansk sik
kerhedspolitik og kunne derfor ikke holde i længden, bl.a. p.g.a. det store pres 
udefra.

Carl X Gustaf genoptog som bekendt krigen og belejringen af København 
blev indledt. Byen blev i oktober undsat af en nederlandsk flåde under kom
mando af admiral Jakob Wassenaer van Obdam. Askgaard giver en nøje og 
udmærket beskrivelse af sammenstødet mellem den nederlandske og den 
svenske flåde i Øresund, hvis resultat blev, at nederlænderne slog sig igennem 
til København. Slaget i Øresund -  eller som Askgaard kalder det Sundslaget -



Anmeldelser 43 i

fik stor betydning for den søstrategiske situation, som med ét blev ændret. 
Herredømmet gik fra nu af over til den nederlandsk-danske flåde i de danske 
farvande, ligesom det også omgående havde virkning for belejringen i land. De 
svenske forsyningslinjer blev pludselig tvivlsomme. Slaget turde være et ekla
tant eksempel på sømagt og dens indflydelse på historie! På det taktiske om
råde synes Askgaards på primære kilder byggede skildring af slaget ikke at 
bringe noget nyt til de allerede eksisterende skildringer af slaget.

Askgaard har lagt meget arbejde i at beskrive flådernes materiel, vel fordi 
dette opfattes som forudsætninger for de muligheder, der trods alt var til rå
dighed for den førte politik og de politiske beslutninger. Der er her gjort ad
skillige interessante fund under gennempløj ningen af kilderne. Således har Ask
gaard fundet et meget interessant memorial om den svenske flådes tilstand af 
14. marts 1656 (se p. 70). På den danske side beskriver Askgaard (p. 106 ff) 
diskussionerne om den danske flådes tilstand og utilfredsheden med Ove Ged
des embedsførelse. Måske netop på baggrund af alle disse detaljerede og inter
essante oplysninger virker det ejendommeligt, at Askgaard intet sted beskriver 
de sømilitære overledelsesorganer, hverken den svenske eller den danske. Kun 
to steder (p. 110 og 224) nævnes det danske Admiralitetskollegium, nærmest 
en passant. Sandheden er imidlertid den, at dette som en interessant nyska
belse blev etableret i 1655, det første af sin art på dansk grund. Dets etable
ring var bl.a. begrundet i utilfredsleden med flådens ledelse og kom ganske 
givet til at betyde en hel del i forbindelse med udrustningerne under krigen. 
Dette forhold er vel nok den væsentligste anke, man kan rette mod værket. 
Til småtingsafdelingen hører, at skønt Askgaard gør brug af den nederlandske 
maler W. van de Veide d.æ.’s tegninger, der som skitser udførtes under selve 
Sundslaget, så nævnes der intet i teksten om denne. Han er trods alt en væ
sentlig og interessant kilde.

Askgaards sammenfatning på 6V2 side må siges at være meget lidt »tese- 
præget. Interessant er imidlertid hans understregning af de selvforstærkende 
faktorer, der virkede i forbindelse med krigsudbruddet. Den politiske situation 
i det østlige Baltikum tvang Sverige til et stort krigsberedskab, som dels gen
nem sit underhold lagde op til nye krigssituationer dels gennem sin tilstede
værelse i Østersøen tvang konkurrenten til kampen om hegemoniet i Østersøen, 
Danmark-Norge, til at iværksætte modforholdsregler, som så igen indvirkede 
på de svenske beslutninger. Forskningsmæssigt set må hovedresultatet af Ask
gaards bog være en påvisning af, at »de søkrigshistoriske forhold har spillet 
en mere betydningsfuld rolle for periodens almindelige politiske udvikling end 
de alment anerkendte fremstillinger giver udtryk for« (p. 13).

Askgaards bog rager højt op i vor søkrigslitteratur. Den er den første større 
videnskabelige fremstilling af et emne fra vor søkrigshistorie. Kildematerialet 
har været så righoldigt at det nok har været vanskeligt at forkorte fremstillin
gen, noget der ville have gjort værket lettere tilgængelig og mere overskuelig 
uden, at der var gået en splint af den videnskabelige kraftpræstation, som dette
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værk er udtryk for. Bogen viser, at der findes et enormt kildemateriale til den 
danske søkrigshistorie og at dette praktisk taget slet ikke endnu er udnyttet 
blot tilnærmelsesvis, samt at det er muligt for faghistorikeren seriøst at be
handle et militær- og krigshistorisk emne. Anmelderen tør godt vove den spå
dom, at bogen vil blive banebrydende for det krigs- og søkrigshistoriske stu
dium i Danmark!

Hans Chr. Bjerg

CARL-JOHAN BRYLD: HANS SVANE OG GEJSTLIGHEDEN PA 
STÆNDERMØDET I 1660. Odense University. Studies in History and 
Social Sciences. Vol. 16. Odense University Press, 1974, 166 s., kr. 30,00 
+ moms.

Forfatteren har stillet sig den opgave at belyse en enkelt stands, gejstlighedens, 
position og rolle i den politiske proces, der resulterede i arverigets og enevæl
dens indførelse. Undersøgelsen gennemføres fortrinsvis med udgangspunkt i bi
skop Hans Svanes politiske stilling til begivenhederne på stændermødet i Kø
benhavn, videreført ved behandling af de øvrige bispers stilling, af kapitelre
præsentanternes og præsternes.

I indledningen gøres der kortfattet rede for den historiske forskning vedrø
rende enevældens gennembrud i Danmark, og i bogens første kapitel under
kastes det anvendte beretningsmateriale en solid og frugtbar analyse med det 
formål at klarlægge dets ophavsforhold og dets tendens. Forfatteren kommer 
til resultater, der på flere måder afviger fra tidligere forskeres. Det er ikke 
muligt her at komme nærmere ind på denne analyse, men som eksempel kan 
fremhæves behandlingen af Lerche-dagbogen. Forfatteren påviser dens adels
fjendtlige tendens, der især kommer frem ved omtalen af Henrik Gyldenstjerne 
og Otte Krag. Ifølge Lerche-dagbogen er det Henrik Gyldenstjerne, der lægger 
op til sammenstødet med understænderne, men hos apotekeren og rådmanden 
fra Nyborg, Knud Wolf, er det Ove Juul. Otte Krag optræder i Lerche-dagbo
gen altid fjendtlig over for understænderne, således ved deres møde med rigs
rådet i rådstuen den 10. oktober. Både Lerche-dagbogen og Wolf er enige om, 
at Gunde Rosenkrantz var den rigsråd, der beordrede dørene åbnede, og ifølge 
Lerch-dagbogen var det Otte Krag, der befalede, at de skulle lukkes, hos Wolf 
er det Peder Reedtz. Forfatteren er tilbøjelig til at foretrække Wolf fremfor 
Lerchedagbogen, og med rette synes det. Det forekommer usandsynligt, at Knud 
Wolf skulle have forvekslet personerne. Knud Wolf må have kendt Henrik Gyl
denstjerne, der boede på det i nærheden af Nyborg liggende Skovsbo og havde 
betænkt Nyborg danske skole med en pengegave, og Otte Krag residerede som 
lensmand på Nyborg slot 1657-58 og havde gentagne gange forhandlinger 
med byens råd og borgere.

Som baggrund for fastlæggelsen af gejstlighedens stilling giver forfatteren en 
kort fremstilling af stændermødets forløb, baseret på beretningsmaterialet og
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dokumenterne. Skarpere, end det tidligere er gjort, fremhæver han, at forhand
lingerne allerede brød sammen på fællesmødet d. 19. september. Adelen, der 
tidligere lavde søgt at skabe en fælles stænderfront, skiftede nu taktik og søgte 
kongens støtte for at redde privilegierne. Dette brud, siger forfatteren, gjorde 
kongen til den udslaggivende faktor. Begge parter bejlede til ham, og fællesmø
derne blev ikke genoptaget. Reformforslaget af 17. september så Bøggild-An
dersen som et udtryk for samarbejde mellem Hannibal Sehested og de køben
havnske deputerede; forslaget lægger imidlertid så stor vægt på at fremdrage 
provinskøbstædernes specielle problemer, så forfatteren formoder, at det snarere 
skyldes disses delegerede. Medens Bøggild-Andersen antog, at indlægget til kon
gen af 10. oktober om at supplere rigsrådet med gejstlige og borgerlige med
lemmer skulle komme fra adelens reformvenlige fløj, mener forfatteren, at det 
stammer fra borgerligt hold, idet han henviser til, at Ludvig Pouch på bagsi
den af sin afskrift har skrevet: »En forslag aff en deel aff Borgerskabet«, ind
lægget indeholder da også angreb på Anders Bille, Korfits Ulfeldt og Hannibal 
Sehested.

På baggrund af fremstillingen af stændermødets forløb foretager forfatteren 
så sin undersøgelse af gejstlighedens placering. Standens fører var så ubetinget 
Sjællands biskop Hans Svane; han optræder første gang på stændermødet d. 
11. september, hvor han på understændernes vegne afviser et adeligt forslag om 
rigsrådets komplettering og således straks tog kongens parti. Som bekendt sam
ledes nogle dage senere understændeme i en fælles front »de konjungerede under 
Københavns frihed«, og i den følgende tid fremstillede biskoppen adelen som 
den stand, der i modsætning til »de konjungerede« forfulgte egne særinteresser 
frem for landets vel. Forfatteren fremhæver kraftigt, at Svane var stærkt fjendt
lig over for universitet, adel og rigsråd, hvad der bekræftes af den kejserlige 
ambassadør Goes’ indberetning af 26. oktober. At Svane stod i forbindelse med 
kongen angående planerne om arverigets indførelse, vidner bispegårdsberetnin
gen om. Biskoppen stod nu centralt placeret og var mødets leder, og umiddel
bart efter mødet med rigsrådet i rådstuen er Svane stændernes talsmand over
for kongen. Næste gang Svane optræder som stændernes ordfører, er den 13. 
oktober. Om hans standpunkt den dag er kilderne modstridende, iflg. Wolf øn
skede han stændernes indflydelse på regeringens udformning sikret, men den 
Hammerske beretning hævder, at biskoppen ville overlade det til kongen; for
fatteren forkaster Wolfs udsagn, fordi den Hammerske beretning bekræftes af 
Goes’ indberetning af 30. oktober.

Udvalgsmødet af 14. oktober behandles indgående, hvad der er rimeligt, da 
biskoppen her har en dominerende rolle. Det har været diskuteret, om udvalget 
var »upartisk sammensat« eller ej, man må give forfatteren ret i, at udvalget 
selvfølgelig havde den sammensætning, som kongen fandt mest gunstig for 
kongemagten. Fra mødet er bevaret nogle notater, der er lige så vanskelige at 
læse som at fortolke. De skyldes en repræsentant for Ribe kapitel dr. Lud
vig H. Pouch; foruden referatet af forhandlingerne findes der iblandt Pouchs 
papirer en kommentar til Frederik Ill’s håndfæstning samt en optegnelse, skre-
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vet med en anden hånd end Pouchs, hvori der tages stilling til en række æn
dringsforslag; i modsætning til Knud Fabricius, der tidligere har analyseret de 
pouchske notater, antog Sven Ellehøj i 1967, at samtlige notater er blevet til 
under udvalgsarbejdet, hvad forfatteren tilslutter sig. I sin analyse fastslår for
fatteren, at udvalget har været splittet i spørgsmålet om ændringer i håndfæst
ningen. Det bevarede udkast til ændringer repræsenterer især borgerlige syns
punkter, medens optegnelsen med den anden hånd opfattes af forfatteren som 
udtryk for en adelig opposition, repræsenteret, formoder forfatteren, af Ove 
Juul. Det er forfatterens opfattelse, at Svane fra mødets begyndelse var ind
stillet på, at håndfæstningen skulle ophæves og erstattes med noget nyt, men 
dette nye skulle bero på kongen. Svane kunne imidlertid ikke få udvalget med 
sig, og i stedet for begyndte man af udforme bestemmelser, der skulle optages 
i den nye reces; dette var i modstrid med biskoppens mål, og han foreslog da 
en detaljeret gennemgang af håndfæstningen, hvad der efter forfatterens mening 
var en taktisk manøvre, da de gamle stridsspørgsmål mellem adel og under
stænder ville dukke op igen og udelukke enighed, og man endte da også til 
sidst med, at håndfæstningen uden betingelser skulle overlades til kongen, idet 
man dog »formodede«, at han ville give en reces. Hans Svane kunne være til
freds; mødet var endt med det, han havde ønsket, takket være at han var en 
større taktiker og havde mere politisk tæft end nogen anden i udvalget. Støttet 
til Johan Jørgensen fremhæver forfatteren som et motiv for biskoppens 
indsats for kongemagten, at han som statens kreditor var interesseret i at styrke 
den på adelens bekostning; et andet motiv var ønsket om at skabe en magt
position for gejstligheden, og kort efter udnævntes han til præsident for et på
tænkt konsistorialkollegium, men det blev på papiret.

Fem biskopper var til stede på stændermødet; 3 af dem ydede aktiv støtte 
til arverigets gennemførelse, nemlig foruden Svane biskopperne af Viborg og 
Ålborg. Den fynske biskop var pro-adelig indstillet; på dette punkt imødegår 
forfatteren Johan Jørgensen, der ville tage ham til indtægt for understænderne. 
Den fynske biskop deltog i bispegårdsmødet, vidste altså, hvad der var i gære, 
men forlod umiddelbart København sammen med sin gode ven odenseborgme- 
steren Thomas Brodersen; biskoppen var i Odense d. 4. oktober; både hans og 
borgmesterens bortrejse er sikkert udtryk for uvilje over for den forestående 
udvikling, på den anden side må man ikke overse, at det for mange deputerede 
var en økonomisk belastning at opholde sig i København, og vi ved, at biskop
pen var plaget af økonomiske bekymringer; ikke mindre end tre gange under 
stændermødet indsendte han supplik til kongen. Det var ofte svært for købstæ- 
dernes deputerede at få deres udgifter refunderede. I Odense nægtede borgerne 
at dække borgmestrenes rejseudgifter, i Faaborg ville man ikke betale den 
gamle, fattige borgmester Laurids Hansens omkostninger, og så sent som i 1672 
henvendte Knud Wolf sig til Christian V for ved hans hjælp at få Nyborg by 
til at betale sine omkostninger.

Forfatteren fastslår, at som stand betragtet var gejstligheden i 1660 økono-
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misk og politisk svag; kapitelrepræsentanterne var en konservativ gruppe, der 
spillede en underordnet rolle, og hvis eneste mål synes at have været at bevare 
privilegierne. Præsterne var i 1660 økonomisk hårdt ramt og ønskede derfor 
lighed i beskatningen, men i modsætning til borgerstanden rejste gejstligheden 
ingen krav om fundamentale ændringer. Standens politiske initiativ var begræn
set til Hans Svane og hans to kolleger, et initiativ, de udfoldede i forståelse med 
kongen, især med hensyn til den fremtidige forfatnings udformning; på dette 
punkt var gejstligheden uenig med borgerstanden, der ville sikre sig politisk re
præsentation. Med rette gør forfatteren opmærksom på forskellen i understæn
dernes stilling. Borgerstanden kunne håbe på, når adelens politiske monopol blev 
knust, at have alle muligheder for at hævde sig ved egen hjælp, gejstligheden 
var selv uden økonomiske muligheder, den måtte søge kongens støtte og kunne, 
som forfatteren skriver, til gengæld tilbyde et »landsdækkende kommunika
tions- og propagandaapparat«.

Enkelte småfejl er løbet i pennen. Det er vel ikke korrekt at kalde Frede
rik I ll’s søn Frederik Gyldenløve, Hans Schack »en holstener« og Claus Ahle- 
feldt »en anden tysker«. En omhyggeligere korrekturlæsning på manuskriptet 
ville ikke have skadet, og mangelen på et personregister er følelig.

Carl-Johan Brylds bog er et væsentlig bidrag til statsomvæltningens historie, 
det er et iderigt arbejde, der i høj grad er præget af bærekraftig bevisføring.

Åge Fasmer Blomberg.

JACOB A. BUKSTI: ET ENIGT LANDBRUG? Konflikt og samarbejde 
mellem landbrugets organisationer. Universitetsforlaget, Aarhus 1974. 312 
s., ill. kr. 87,00.

En kriseagtig udvikling på nogle af vore vigtigste landbrugsvarer i 1957 frem
kaldte hos landbrugsorganisationerne et ønske om en større koordinering eller 
centralisering af afsætningen end hidtil. Forløbet af forhandlingerne herom dan
ner grundlaget for Bukstis studie af landbrugets organisationsforhold i perioden 
1957-61.

Det var navnlig de 2 landøkonomiske organisationer, landbo- og husmands
foreningerne, der ønskede en ændring i den hidtidige praksis, hvorefter det 
var produktions- og salgsforeningernes egne eksportudvalg, der varetog afsæt
ningen til udlandet. Krisen resulterede dels i en af erhvervet ønsket bemyn
digelseslov dels i et af organisationerne nedsat Landbrugets Afsætningsråd, der i 
1958 begyndte med en statsgaranti på 100 mio. kr. Allerede fra starten var 
der imidlertid uenighed om, hvilken kompetance dette Afsætningsråd skulle have. 
De landøkonomiske organisationer ønskede nemlig, at rådet skulle optage et di
rekte salgsarbejde, bl.a. ved at oprette kontorer og agenturer i udlandet, hvor
imod produktions- og salgsforeningerne mente, at rådet skulle skabe bedre af-
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sætningsmuligheder, men overlade selve salgsarbejdet til eksportudvalgene. I 
formuleringen af rådets formålsparagraf blev der indgået et kompromis, der 
syntes at give produktionsforeningerne medhold. Dette indtryk forstyrredes imid
lertid af, at det blev folk fra landbo- og husmandsforeningerne, der fik flertal- 
let i afsætningsrådets snævrere organer: forretningsudvalget og formandsskabet.

Oprettelsen af afsætningsrådet måtte uvægerligt rejse spørgsmålet om Land
brugsrådets stilling. Siden starten i 1919 havde dette organ varetaget såvel de 
erhvervspolitiske som handelsmæssige interesser for erhvervet. Det uklare for
hold mellem de 2 råds opgaver på det afsætningsmæssige felt kompliceredes 
ved, at produktionsforeningerne havde flertal i Landbrugsrådet, omend de jyske 
landboforeningers formand, Hans Pinstrup, sad i præsidiestolen. Endnu et kon
fliktpunkt udsprang af Landbrugsrådets sammensætning. I sit forhold til det 
øvrige samfund led rådet nemlig af den skavank ikke at kunne tale på hele er
hvervets vegne, fordi husmandsforeningerne -  bortset fra en kortere periode 
i 1930’erne -  stod udenfor. Dette var dog ikke ensbetydende med, at husmæn- 
dene var uden indflydelse. Tværtimod havde de opnået forhandlingsret på lige 
fod med Landbrugsrådet og dermed en noget' større indflydelse end landbofor
eningerne, der -  skønt større i medlemstal -  måtte tale gennem Landbrugsrå
det og da ovenikøbet som minoritet. Det nye Afsætningsråd havde set fra er
hvervets synsvinkel den fordel, at alle landbrugsorganisationerne var tilsluttet, 
og set fra landboforeningernes synsvinkel den fordel, at ledelsen efter al sand
synlighed i noget højere grad ville komme til at ligge hos de landøkonomiske 
organisationer.

Allerede før Afsætningsrådets start lød der fra organisationsledere på Øerne 
røster om, at Landbrugsrådets nedlæggelse måtte være en naturlig konsekvens 
af begivenhedernes gang. Dette bragte imidlertid en tredje konfliktdimension 
ind i billedet, idet de jyske landboforeninger tog skarpt afstand herfra. Siden 
1920 havde det været en uskreven regel, at formanden for de jyske landbo
foreninger tillige sad som præsident for Landbrugsrådet, og de fremførte tan
ker var derfor en trussel mod jydernes magtstilling. Som det ses hang konflik
terne sammen. Et spørgsmål om Afsætningsrådets stilling over for de hidtidige 
eksportudvalg implicerede en strid mellem det nye organ og Landbrugsrådet, og 
dette medførte atter en strid mellem landboforeningerne på Øerne +  husmands
foreningerne på den ene side og de jyske landboforeninger +  produktionsfor
eningerne på den anden. Hele konflikten forstærkedes yderligere af, at direktø
ren for det nyoprettede Afsætningsråd, Viggo Villadsen, ved sin aktive frem
færd i mange landbokredse forstærkede indtrykket af Afsætningsrådet som et 
overordnet organ.

Bemyndigelseslovens udløb sommeren 1961 satte en grænse for konfliktens 
varighed, idet Afsætningsrådets finansieringsgrundlag inden da skulle være af
klaret. Utilfredsheden med Afsætningsrådets virksomhed kom tydelig frem i det 
forslag, som mejerierne lagde frem et år forinden, og hvorefter rådet skulle 
virke som et serviceorgan med en fastere tilknytning til -  og under -  Land-
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brugsrådet, der bl.a. skulle ansætte den daglige leder. Om dette forslag, der 
støttedes af produktionsforeningerne og de jyske landboforeninger, mens hus- 
mændene og landboforeningerne på Øerne var imod, førtes i den følgende tid 
nogle meget vanskelige forhandlinger, der prægedes af parternes forståelige øn
ske om at vende situationen til egen fordel samtidig med, at man ville undgå 
at pådrage sig ansvaret for et eventuelt sammenbrud i forhandlingerne. Inden 
for husmandsforeningernes ledelse opstod der nu en divergens i spørgsmålet 
om, hvorvidt man skulle fortsætte forhandlingerne om et Afsætningsråd på 
ændrede vilkår. Her sejrede den sjællandske husmandsførers, Peter Jørgensen, 
klart afvisende linje over den jyske Emanuel Vestbos mere forhandlingsbeto
nede. Da den i efteråret 1959 nyvalgte formand for de jyske landboforeninger, 
Anders Andersen, derpå fremførte den tanke, at man skulle søge at løse pro
blemerne omkring Afsætningsrådet på en bredere basis gennem dannelsen af 
et nyt toporgan for hele landbruget, søgte Peter Jørgensen at spille på uenig
heden i landboforeningernes rækker ved at forlange et fælles forslag herfra. 
Mod forventning lykkedes det Anders Andersen at tilvejebringe et forslag, hvor
efter Landbrugsrådet foruden at omfatte landboforeninger og andelsproduk
tionsforeninger skulle udvides med husmandsforeningerne og de eksisterende 
eksportudvalg. Præsidiet skulle bestå af lige mange repræsentanter for de 3 
førstnævnte organisationer. Under sig skulle de have et marketingsudvalg, der 
skulle tage sig af afsætningsfremmende foranstaltninger. Derudover skulle der 
oprettes et sekretærkollegium bestående af de eksisterende organisationers se
kretariatschefer. Enhver af de 3 store organisationer skulle ifølge forslaget have 
vetoret i spørgsmål af principiel karakter. Husmændene var ret kritiske over 
for forslaget, men da de øvrige organisationer støttede det, nu da enigheden 
var genoprettet, stod husmandsforeningerne i den situation at ville få tildelt 
ansvaret for forhandlingernes sammenbrud med de konsekvenser dette kunne 
få i medlemsrækkerne. Skulle man på den anden side indtræde i Landbrugsrå
det, måtte der ske virkelige ændringer, så ethvert skær af »Canossa-gang« blev 
undgået. Husmændene krævede derfor ligestilling »helt til tops«, bl.a. ved navne
forandring og skiftende præsident mellem de 3 store organisationer. Hertil 
sagde et flertal af landboforeningernes repræsentanter, anført af Anders An
dersen, imidlertid nej og støttedes heri af produktionsforeningerne og eksport
udvalgene. Konflikten omkring Afsætningsrådet fandt herefter sin løsning ved, 
at eksportudvalgene simpelthen vedtog at lægge det ind under Landbrugsrådet 
under navnet Landbrugets Afsætningsudvalg.

Hele konfliktperioden er behandlet i et analyseskema, der bygger på den 
teoretiske litteratur om magtbegrebet og anvendelsen heraf. Skemaet opererer 
med 3 hovedkategorier: I) organisationernes interesser og præferencer: II) or
ganisationernes magtpositioner og III) organisationernes anvendelse heraf. Svag
heden ved denne fremgangsmåde er, at skemaet kun medtager sådanne for
hold, som antages at have betydning for emnet, samt at det medtagne stof op
deles i en række undergrupper, hvis indbyrdes relationer ikke umiddelbart kan
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fastslås. Forf. har dog været opmærksom på denne fare, og det analytiske af
snit giver da også indtryk af et samspil mellem flere faktorer. De ydre for
hold, den kriseagtige udvikling i 1957, tildeles en afgørende rolle og var den 
direkte anledning til forhandlingerne i 1957/58. I disse forhandlinger fremstod 
en »Afsætningsrådsblok« bestående af husmandsforeningerne og Øernes land
boforeninger og en »Landbrugsrådsblok« bestående af produktionsforeningerne 
og de jyske landboforeninger. I den første forhandlingsfase var produktionsfor
eningerne svækket af den økonomiske udvikling, hvilket gav de landøkonomiske 
organisationer mulighed for øget indflydelse. Ikke mindst husmandsforeningerne 
blev organisationsmæssigt stærkt placeret ved Afsætningsrådets dannelse. Sam
tidig med at man beholdt sin erhvervspolitiske frihed, fik husmændene indfly
delse på, hvad produktionsforeningerne skulle foretage sig lige som det nyop
rettede organ ville svække Landbrugsrådets stilling. I den næste forhandlings
fase 1960/61 havde produktionsforeningerne forbedret deres situation væsent
ligt, mens de landøkonomiske organisationers indflydelsesmuligheder var blevet 
indsnævret bl.a. p.g.a. interne stridigheder. I landboforeningernes interne strid 
var magtforholdet ændret i jysk favør efter den taktisk kloge og udholdende 
Anders Andersen havde overtaget formandsposten efter Pinstrup.

Ved en sammenligning af de 2 situationer rejser forf. det spørgsmål, hvorfor 
»Landbrugsrådsblokken« ikke allerede i 1957/58 satte hårdt imod hårdt og 
benyttede sig af de magtmidler, de faktisk havde til rådighed? Hans svar herpå 
er den antagelse, at omkostningerne for de pågældende organisationer ved at 
anvende deres magt på dette tidspunkt ikke stod i et rimeligt forhold til de 
eventuelle resultater, man ville kunne opnå. Efterhånden som tiden gik og Af
sætningsrådet udviklede sig, stod det imidlertid klart, at omkostningerne ved 
rådets fortsættelse var større end de omkostninger, der var forbundet med 
en reorganisering af rådet. Denne forklaring ligger helt på linje med det an
vendte analyseskema, men for anmelderen forekommer en anden forklaring lige 
så sandsynlig: at man indtog en afventende holdning -  hvad ville det udvikle 
sig til? Produktionsforeningerne fik dog flertal i det samlede afsætningsråd, hvor 
de derfor kunne forvente at få deres synspunkter tilgodeset. Da dette imidlertid 
ikke skete var svaret klar: Landbrugets Afsætningsråd måtte ophøre som selv
stændigt organ.

Udover perioden 1957-61 indeholder bogen et rids over udviklingen i land
brugets organisationsforhold fra 1961 op til idag. Som bilag er udarbejdet 
nogle skemaer over landbrugets organisationsstruktur, medlemstal, sammensæt
ningen af de forskellige råd og udvalg, repræsentation i folketingets partier 
samt økonomiske og regnskabsmæssige oplysninger, der letter tilegnelsen af bo
gen. Endelig indeholder den nogle udmærkede biografier af de i forhandlingerne 
implicerede personer.

Torben Hansgaard
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NIELS-KNUD LIEBGOTT: KISTER OG SKABE. Nationalmuseet, 1975, 
44 s. ill,, kr, 18,

Blandt de mange forskellige måder at formidle et museums samling af gen
stande og viden på er nok den emneorienterede gennemgang den, der giver 
den besøgende størst udbytte. De såkaldte emneomvisninger har været brugt på 
bl.a. Nationalmuseet gennem flere år, og den række småskrifter, der uden no
gen egentlig seriebetegnelse har været under udgivelse et stykke tid, og hvori 
også nærværende publikation indgår, er vel at betragte som en forlængelse af 
denne tematiske formidling.

En betragtelig del af disse publikationer har været forfattet af museumsin
spektør Niels-Knud Liebgott fra Nationalmuseets 2. afdeling. Han har nu skre
vet et nyt bind i serien. Den meget favnende titel: Kister og Skabe, der måske 
nok burde have været fulgt af en forklarende undertekst, dækker en fremstilling 
af Nationalmuseets 2. afdelings (middelalderafdelingens) bestand af opbeva
ringsmøbler fra middelalderen til et stykke op i 1600-årene.

Bogen starter med en gennemgang af kilderne til vor viden om de forskellige 
møbeltypers forekomst og sammenhæng. I dette afsnit kommer forfatteren også 
ind på et så vigtigt spørgsmål som de skævheder, vore museers møbelsamlin
ger præges af, især fsv. angår de ældre perioder. Dernæst følger en kort frem
stilling af hjemmenes udseende i tiden op til ca. 1550, i hvilken det forsøges 
at sætte de enkelte stykker inventar ind i en møbleringsmæssig og funktionel 
sammenhæng. En tilsvarende gennemgang gives senere for den møbleringsmåde, 
der kom i brug en gang i 1500-årene, og som mange steder i landet var den 
gængse til helt op mod år 1900.

Bogens hovedindhold er dog en kronologisk gennemgang af de to vigtigste 
grupper opbevaringsmøbler: kisterne og skabene. De beskrives med flydende 
pen både for så vidt angår deres udformning og konstruktion og deres ud
smykning. Beskrivelserne er ledsaget af et rigeligt antal fotografier i gennem
gående god kvalitet -  enkelte virker dog lidt tørre med deres fritskrabede bag
grunde -  samt nogle meget instruktive marginillustrationer i streg, hvor forfat
teren har fundet det nødvendigt at give en visuel støtte til tekstens forklaringer. 
Under gennemgangen, hvor der hentes sammenligningsmateriale ind fra andre 
danske museer og fra vore nabolande, gøres der afstikkere til spørgsmål om 
lavsvæsen, håndværkerforhold og forlæg for dekorationerne.

Fremstillingen af emnet virker kompetent, og formen er på en gang saglig 
og meget letlæst uden at være poppet. Bedst og mest sikker er teksten, hvor 
den omhandler kirkeinventar og møbler fra adels- og borgerstand. Hvor det 
drejer sig om forholdene på bondegårde og i huse på landet, virker den knap 
så gedigen. Når Liebgott fortæller, at klædeskabet i renæssancen var et helt 
ukendt fænomen og tidligst optrådte hos adel og borger hen mod 1600-årenes 
slutning, kan man endnu følge ham, men når han derefter fortsætter » . . .  men 
i bøndergårdene holdt kisten stand langt op i 1800-årene«, bliver teksten efter
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min mening vildledende. Man havde på landet mange steder kendt klædeskabe 
fra en gang i 1700-årene. At man så stadig brugte kister til opbevaringsformål 
i 1800-tallet -  og endda lod sådanne fremstille endnu omkring 1870 -  betyder 
ikke, at klædeskabene var et ukendt fænomen. De to typer opbevaringsmøbler 
tjente bare forskellige formål. Ligeledes kan man måske være uenig med for
fatteren, når han mener, at de lange jernbeslag på skabet fra Bjerreby kirke 
på Tåsinge skulle have haft til formål at forhindre lågerne i den uægte fyl
dingskonstruktion i at slå sig. Endelig ville det have været en fordel, om der 
ved hvert enkelt møbel havde været anført dets museumsnummer. Det ville have 
gjort det lettere for interesserede læsere at rette forespørgsler til museet. Disse 
indvendinger kan dog kun blive petitesser over for en bog, der er både ind
holdsrig og velskrevet.

Lars Friis

KARL-ERIK FRANDSEN: TÅRNBY. Træk af bebyggelsens historie. 
Kastrup Central Forlag, 1975. 43 s., UL, kr. 25,75.

Selv for den opmærksomme iagttager kan det efterhånden være vanskeligt at 
få øje på fortidens spor i de københavnske forstæder. Men endnu stikker de 
middelalderlige landsbykirker hist og her tårnene op som et levn fra de landsby
samfund, der mange steder har fået deres dødsstød inden for de seneste år
tier. Ofte viser det sig dog, at der er adskilligt mere end kirken, der peger til
bage i tiden. Således kan forløbet af gader og veje være en nøje afspejling 
af de oprindelige markskel, og et moderne kort kan på den måde blive en før
ste nøgle til forståelse af et områdes bebyggelseshistorie.

Påvisningen af kontinuiteten i vej- og bebyggelsesstrukturen er det centrale 
i universitetslektor Karl-Erik Frandsens lille bog om forstaden Tårnby på Ama
ger. Herudover har det været forfatterens ønske at demonstrere historisk-geo- 
grafiske metoder, som har vist sig at være almengyldige i analyser af lokal
samfunds udvikling. Begge de stillede opgaver må siges at være løst særdeles 
sobert og kyndigt, det beskedne sideantal taget i betragtning.

Selv om det ikke nævnes i bogens indledning, er det tydeligt, at Karl-Erik 
Frandsen har villet noget mere med dette skrift, nemlig at mane til eftertanke 
hos diverse trafik- og byplanlæggere, før de giver sig til at udslette de sidste 
rester af landsbysamfundet. Bogen bliver på den måde tillige politisk, et indlæg 
i en aktuel debat.

Fremstillingsformen er den traditionelle kronologisk fremadskridende fra sten
alder til nutid, men da tiden indtil 16.-18. århundrede overstås på et par sider, 
når man prisværdigt hurtigt frem til den periode, hvorfra de bevarede historiske 
kilder kan danne grundlag for mere præcise slutninger om ejerforlold, dyrk
ningsmetoder og bebyggelse. Der arbejdes dels ud fra matrikler, skøder og 
jordebøger, og dels ud fra de mange bevarede kort fra udskiftningstiden omk.
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1800 og fremefter. Ved at sammenlolde markbogen 1682 med de mere end 
hundrede år yngre kort lykkes det at anskueliggøre dyrknings- og bebyggelses
forholdene, som de må have været i slutningen af 17. århundrede og før. Til 
disse afsnit knytter sig flere af forfatteren udarbejdede kort, som på bedste 
måde bidrager til at give bogen pædagogisk kvalitet. Mindre pædagogisk er 
det derimod, at der overalt er udeladt figurnumre ved kortene, skønt der flit
tigt i teksten henvises til sådanne. Havde der i det mindste været en samlet 
fortegnelse andetsteds over kortene, men også det må man savne.

Naturligt nok er det de perioder, hvor billedet skifter, der har haft forfatte
rens største interesse, og derfor er udskiftningen af fællesskabet og den påføl
gende gradvise udflytning af en del af gårdene et centralt afsnit i fremstillingen. 
Mange af bønderne var blevet selvejere allerede før reformperioden i slutnin
gen af det 18. århundrede, og da udskiftningen stod for, kunne de i højere 
grad end fæstebønderne sætte deres eget præg på forløbet. Det fik i Tårnby 
den konsekvens, at mange først fik flyttet deres gårde ud på markerne i løbet 
af det 19. århundrede, og i en del tilfælde skete det først efter at gårdene 
inde i byen var nedbrændt.

I forbindelse med omtalen af udskiftningen havde det været nyttigt med et 
par bemærkninger om den bagvedliggende lovgivning og om den reformbevæ
gelse, som ophævelsen af fællesskabet er så indvævet i. For forfatteren har 
kendskabet til dette baggrundsstof været en selvfølge, men det er det ikke nød
vendigvis for de mange Tårnby-borgere (bl.a.), som forhåbentlig vil stifte be- 
bekendtskab med dette smukke lille skrift.

Til det æstetiske indtryk medvirker også mange smukke fotografier af gårde 
og landskabelig idyl, som åbenbart stadig kan findes i Tårnby. Det hele er med: 
græssende får i modlys (s. 12) og et smukt vue over præstegården fra 1791 
(s. 22)!

Til bogens øvrige kvaliteter hører, at den i modsætning til megen lokal
historie er forsynet med en grundig litteratur- og kildefortegnelse. Tårnby og 
Karl-Erik Frandsen kan have ære af dette skrift, og man må oprigtigt håbe, 
at trafikplanlæggerne ikke får ført en 6 sporet motorvej tværs over Tårnbys 
kirkegård, sådan som forfatteren frygter.

Margit Mogensen

SNESLEV -  ET SOGN I MIDTSJÆLLAND. Redigeret af Jens E. Han
sen, Carl Jensen, H. Ingemann Johansen, Niels Fr. Rasmussen. Eget forlag. 
Sneslev 1974. III. 177 sider. Kr. 36.

Har kommunesammenlægningen været til gavn for lokalhistorien? Det er højst 
sandsynligt, at 1970-reformen hos mange har vakt større interesse for, hvad der 
er hændt på egnen i alle de århundreder det gamle sogn har bestået, ja endnu 
tidligere (oldtidsfundene). I Sneslev har fire mænd, efter at sognet var ophørt
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at være en selvstændig kommunal enhed samlet og skrevet en sognehistorie, 
der gerne måtte tilskynde andre til at gå hen og gøre ligeså i deres sogne. 
Man mærker sig, at næsten alle kulturområder er kommet i søgelyset: oldtids
levn, kirken og præsterne, herregården Eskildstrup og dens ejeres historie, sog
nets mølle gennem 300 år, landsbyliv indtil ca. år 1900, et lille afsnit om skole
væsenet fra 1742, da den første skole blev opført i Hjelmsømagle by, til 1901, 
da en gammel lærer havde svært ved at klare undervisningen i en overfyldt 
skole. Meget righoldigt er afsnittet »tiden, der fulgte«. Sneslev og Førslev blev 
i 1904 to selvstændige kommuner, som det var påtænkt allerede i 1860erne. 
Videre fortælles der om sogneråd og sognerådsvalg efter 1900, om erhvervsliv 
i sognet, om fattigvæsen og alderdomshjem, Sneslev skole og dens lærere, om 
sognets sygekasse og sygeplejeforening. Udførligt omtales andelsmejeriet »Bro- 
dal« (1889-1962) og Sneslev brugsforening (1874-1973); brugsens første leveår 
er forøvrigt ikke helt klarlagt. Forsamlingshus blev opført 1911, men længe for
inden havde der været planer om dets oprettelse. »Livet udenfor arbejdstiden« 
får også sin omtale: gammel og nyere selskabelighed, politiske foreninger, syge
kassefester, idrætsliv (gymnastikforening og boldklub blev sammensluttet i 1947). 
Menighedsrådet og dets virke 1904-73 skildres ret udførligt, et par af sognets 
mest fremtrædende mænd fra de sidste henved 100 år får deres biografi, 
og sognefogderne lige siden 1791 nævnes. Ganske jævnt, men måske dog sym
bolsk slutter J.E.H. med at skildre -  nytårsaften.

Fridlev Skrubbeltrang

CARSTEN BREGENHØJ: HELLIGTREKONGERSLØB PÅ AGERSØ. 
Socialt, statistisk og strukturelt. With an English Summary. Dansk folke
mindesamlings skrifter 3. Akademisk Forlag. København 1974. 184 s. 
ill. + bilag, kr. 45.

Arkivar ved Dansk Folkemindesamling, mag.art. Carsten Bregenhøj, har udgivet 
en omarbejdet version af sit magisterspeciale, der bygger på en flerårig under
søgelse af helligtrekongersløbet på Agersø ud fra sociale, statistiske og struktu
relle perspektiver. Hovedvægten er lagt på de teoretiske og metodiske aspekter, 
og i bogens centrale dele demonstreres den strukturelle teoris og metodes an
vendelse på et folkloristisk traditionsmateriale, der hidtil ikke er blevet gjort til 
genstand for videnskabelig udforskning her i landet.

Selve den undersøgte skik lader sig i korthed beskrive således: helligtrekon
gersaften, den 5. januar, går børn og voksne den dag i dag forklædte og ma
skerede rundt på besøg i andre folks huse og lader sig beværte og beskænke, 
alt imens de forsøger at holde deres identitet skjult for værtsfolkene, som på 
deres side gør hvad de kan for at gætte sig til den eller at afsløre den.

Bregenhøj opregner de indbyrdes afhængige traditionelle handlingsmønstre, 
som skikken består af:
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»1. Man forklæder sig og løber omkring.
2. Man modtager de udklædte.
3. Man er gæst hos nogen, med hvem man modtager de udklædte (eller 

løber).
4. Man har gæster, med hvem man modtager de udklædte (eller løber).«

På grundlag af sine undersøgelser hævder Bregenhøj, at helligtrekongersløbet 
har en tredobbelt funktion:

»1. Skikken er en sikkerhedsventil for opsparede aggressioner eller fru
strationer. (Man kan få afløb for sin nysgerrighed eller usikkerhed 
med hensyn til nytilflyttede eller som nytilflyttet, man kan klæde sig 
ud i det modsatte køns tøj, man kan gøre grin med »outsider-figurer«, 
man kan i samspillet anslå erotiske eller sexuelle strenge etc. Man kan 
opføre sig anderledes end normalt. Dette kan vi kalde den mental
hygiejniske funktion).

2. Skikken er en mekanisme for gensidig kontrol og accept. (Man kan 
besøge folk uden at have noget ærinde -  de nye, eller fordi man 
selv er tilflytter -  og se hvordan de bor, man viser sin accept af 
folk ved at besøge dem, man måler sin og andres prestige i antal om
klædte, man negligerer festen, hvis man føler sig sat uden for, og man 
oplyser vinduer eller gårdsplads, hvis man gerne vil have besøg).

3. Skikken er en initiation af nye medlemmer, en slags optagelsesprøve. 
(Man besøger med forkærlighed nytilflyttede for at se hvordan de 
reagerer, nytilflyttede løber selv rundt for at prøve rollen som ma
skeret og derved lærer af de andres reaktioner).«

Det pointeres, at såvel værtsgrupperne som de udklædte opfører sig omvendt 
af det normale. Værtsfolkene har frisprog over for de maskerede. Øboerne luk
kes ind ad hoveddøren, som om de var fremmede -  i den normale dagligdag 
er hoveddøren lukket, og folk benytter køkkendøren, når de har et ærinde 
hos hinanden. Værtsfolkene spørger de indtrædende, hvor de kommer fra, som 
om det drejer sig om folk, der ikke er bosatte på øen. Blandt de udklædte er 
forklædning i det modsatte køns tøj meget almindelig.

Under helligtrekongersløbet befinder vi os altså i den omvendte verden.
Den engelske antropolog E. R. Leach har givet en strukturel forklaring på 

sammenhængen mellem menneskets opfattelse af tid og overgangsriter/maske
ringsskikke i forbindelse med årscyklens og livscyklens højtider. Bregenhøj gør 
denne forklaring til sin egen ved at citere Leach, der siger, at »hvis man skal 
forstå, hvor nydeligt festivitas bringer orden i tiden, må vi betragte systemet 
som en helhed og ikke bare som isolerede fester.«

Leach viser, at mennesker »skaber« tid ved gennem fester at skabe interval
ler i det sociale liv. Disse intervaller -  dvs. festerne -  har tre faser: 1. Men-
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neskenes adskillelse fra det almindelige liv, de helliggøres eller »dør«. 2. Den 
almindelige sociale orden er sat ud af kraft, personerne er i en slags hellig til
stand. 3. Personerne bringes tilbage fra den hellige tid til den verdslige verden, 
de »genfødes«.

Disse tre faser svarer til, hvad Bregenhøj mener at finde i maskeringsskikke 
af helligtrekongertypen, og han gennemgår, hvad der ud fra en strukturel syns
vinkel sker under helligtrekongersløbet og de dermed parallelle skikke på 
grundlag af egne feltundersøgelser og spørgeskemaundersøgelser samt de eksi
sterende sparsomme traditionsoptegnelser og når frem til følgende konklusion:

»I en hellig tid henvender kendte og dog anonyme, fremmede eller uigen
kendelige personer eller væsner sig til en gruppe mennesker på en unormal 
eller bagvendt måde, der kan være positivt, positivt/negativt eller negativt ladet. 
Denne henvendelse, der sætter modtagergruppen i et gældsforhold, kræver et 
svar, en gengældelse eller modydelse, og så længe spillets regler er overholdt 
(eller huskes), er svaret altid positivt. Den unormale, bagvendte opførsel nor
maliseres ved denne rituelle modydelse, eller ved forsøg på en rituel menne
skeliggørelse, dvs. ved modydelsen forsvinder væsnet eller det bliver menne
skeliggjort, det genfødes. Mangel på eller nægtelse af modydelser (overholdelse 
af ritualet) vil ofte medføre straf eller repression, eller det vil føles beklem
mende, nedværdigende eller skamfuldt af dem, der undlader den eller for
hindres i at give den. Den bedste sikring mod straf eller skam er gennem den 
udklædtes menneskeliggørelse.

Hvis vi nu skeler til Leach’s terminologi og modellen for hele hverdag/fest- 
forløbet, kan vi formalisere ovenstående beskrivelse af interaktionen under hel
ligtrekongersløbet til følgende primære bestanddele og igen oversætte den til 
vedstående model:«

Helligtrekonger slæbets primære 
bestanddele
1. Helligtrekongersløbernes maskering
2. Helligtrekongersløbernes besøg
3. De ikke-udklædtes gætterier, vær

ternes demaskeringsforsøg
4. Traktering

Helligtrekongermodellen

=  Skjult identitet/bagvendt opførsel 
=  En gave eller en hilsen 
=  Afsløring af identitet, reidentifikati-

on/normalisering af opførsel 
=  En gengave

Helligtrekongermodellen svarer så vidt jeg kan se ikke på alle punkter til virke
ligheden eller til de konkrete forløb af de udklædtes besøg, idet værtsfolkenes 
demaskeringsforsøg ikke altid krones med held. Ethvert besøg resulterer i en el
ler anden form for traktement, som modtages om ikke andet så af rene høf
lighedsgrunde. Denne gave/gengaveproblematik indgår naturligvis også i hellig- 
trekongerløbernes besøg i hjemmene, men kan efter min opfattelse ikke anses 
for at være central i helligtrekongersløbet. Pointen er netop, at den udklædte 
besøgende under hele forløbet forsøger at bevare sin identitet skjult, og værts
folkenes traktering udgør et led i det sæt af handlinger og sproglige formule-
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ringer, gestus og gebærder, som afslørings-»spillet« består af. På et tidspunkt 
forlader de udklædte besøgende værtsfolkene, som ikke altid har afsløret eller 
efter besøget er i stand til efter diskussion og gætteri at finde frem til deres 
identitet.

Personligt ville jeg nok anse det for mere frugtbart at studere helligtrekon- 
gersløbet og dermed beslægtede skikke som traditionelle ekstemporalspil og et 
af det folkelige dramas mange udtryksformer fremfor som helliggørelse gennem 
maskering, symbolsk død og genfødelse, gave og gengave osv.

Bregenhøj rejser i øvrigt også det interessante spørgsmål, hvorfor maskering 
og demaskering er nært forbundet med gaveudveksling, men er desværre ikke 
i stand til at give andet svar, end at det »ud fra en almindelig fornemmelse 
synes selvklart, at fest, fødsel og død er sammenknyttet med en udveksling af 
gaver.«

Opløsningen -  »formaliseringen« -  af skikken i »primære bestanddele« og 
oversættelsen til en »model« er på én gang det helt centrale og mest proble
matiske i Bregenhøjs undersøgelse, som prætenderer »at finde en eller anden 
form for lovmæssighed i menneskeligt samspil.« Det teoretiske udgangspunkt 
for Bregenhøj kan aflæses af følgende udsagn:

»[Der er] i alle mennesker et sæt ens grundregler, et fælles program, der 
ubevidst strukturerer alle menneskeskabte institutioner [dvs. et i gruppen 
eller samfundet accepteret sæt af regler for samspil mellem mennesker]. 
Hvis samtlige af sindets ubevidste aktiviteter består i at danne former i 
deres eget billede, og hvis disse former er fundamentalt ens for alle sind, 
så er det nødvendigt og tilstrækkeligt at opfatte og forstå den ubevidste 
struktur, der ligger til grund for hver institution og hver skik [dvs. en 
i gruppen eller samfundet accepteret form for samspil mellem mennesker], 
for at komme til et fortolkningsprincip, der også er gyldigt for andre in
stitutioner og skikke.

Dette vil i praksis blot' sige, at vi kan have skikke, der i det ydre er 
højst forskellige, men som i virkeligheden udtrykker det samme. Det gør 
de, fordi de er skabt af mennesker, hvis hjerner i princippet er ens og 
derfor nødvendigvis må tænke i de samme baner, selv om tankernes indhold 
af forskellige grunde iklædes mangeartede ydre fremtrædelsesformer. Det 
vi blot skal forstå, for at indse dette, er, hvad det er for nogle ube
vidste, tilgrundliggende tankemuligheder, der har skabt institutionerne. Kan 
vi finde dette for én skik, har vi fortolkningsgrundlaget for en række 
andre.«

Dette er altså Bregenhøjs trossætninger eller dogmer: mennesker tænker grund
læggende ens, men gør det blot forskelligt i den konkrete udformning! For at 
finde frem til de grundlæggende »universelle« strukturer, der determinerer alle 
handlinger og forløb, skal man blot abstrahere fra de faktiske variationer, ud
skille de »primære« forløb og oversætte disse til almene »modeller«. -  Så en-
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kelt er det, hvis man er en dygtig fortolker, der på forhånd (ud fra den struk
turelle hypotese) ved, hvad man skal søge efter og »afdække«.

Bregenhøj er en dygtig og ivrig fortolker. Modellerne videreudvikles og brin
ges på forskellig vis i samklang med andre skikke, som Bregenhøj mener struk
turelt set er de samme som helligtrekongersløbet. Agersøs befolkning besvarer 
spørgeskemaer, kommer på hulkort og udsættes for diverse krydstabuleringer. 
Tabeller, diagrammer, bilag og meget andet fylder godt i bogen, og giver na
turligvis læseren mulighed for at kontrollere Bregenhøjs sociologisk-statistiske 
metoder. Et sted indrømmer han, at »vi . . .  balancerer på grænsen af det 
testable«, men er på den anden side ikke i »tvivl om, at vi har opmærksom
heden rettet i den rigtige retning.«

Bogens to væsentligste dele -  den empiriske undersøgelse af Agersøboerne 
og helligtrekongersløbet dér og de mere teoretiske strukturelle overvejelser hæn
ger imidlertid ret dårligt sammen. Dette skyldes formentlig, at Bregenhøj 
endnu ikke er nået tilstrækkeligt langt i sit ambitiøst anlagte forskningsarbejde 
i retning af »universelle« forklaringer på verdens orden og livets gang her på 
jorden.

Personligt stiller jeg mig stærkt tvivlende overfor den antagelse, at »sandhe
den« alene bør søges og kan findes gennem anvendelse af strukturelle tanke
baner og metoder. Menneskets skiftende materielle vilkår og de til enhver tid 
herskende produktionsforhold lades således helt ude af betragtning som for
udsætning for menneskelig interaktion og de kulturelle mønstre i det hele 
taget.

Bregenhøjs verdensbillede er udpræget statisk og fornægter muligheden for 
mere dybtgående sociale og kulturelle forandringer, fordi mennesker nu en gang 
for alle er skabt således, at de tænker »grundlæggende ens« og derfor hand
ler efter disse mønstre. De kulturelle variationer anses som følge heraf for at 
være ret ligegyldige, hvis de ellers »passer« med den udfundne struktur. I de 
tilfælde, hvor virkeligheden fremtræder anderledes end strukturen, må virke
ligheden, dvs. menneskene i en konkret situation, have »glemt« noget, som 
forskeren snildt vil være i stand til at rekonstruere ud fra sine modeller.

Bregenhøj giver ikke udtryk for megen videnskabelig tvivl eller usikkerhed. 
Personligt må jeg imidlertid udtrykke betænkelighed ved den nærmest fa
natiske ensporethed, der præger bogen. Forskningsarbejdet er stort anlagt og 
har været langvarigt. Spørgsmålet er, om forfatteren ikke havde været bedre 
tjent med at udskyde publiceringen, til der havde fundet en større afklaring og 
nuancering sted. På den anden side kan der næppe herske tvivl om, at forfat
terens foreløbige forskningsresultater vil rejse en debat, som i hans fortsatte 
studier kan komme ham til gode, og af denne grund er det forståeligt og ri
meligt, at bogen er publiceret på nuværende tidspunkt. En mere kritisk hold
ning -  også overfor den sproglige fremlæggelse af stoffet -  burde dog alle
rede på dette stadium have været mulig.

Karsten Biering
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HISTORISKE HUSE I FÅBORG. Bevaringsplan for Fåborg Købstad, 
Nationalmuseet, 109 s., ill., 1974. Kr. 22.

Den rivende udvikling i vore købstæder i det 19. og 20. århundrede har haft 
skæbnesvangre følger for vor bygningsarv fra fortiden. »Udviklingen« krævede, 
at mange værdifulde bygningsværker blev revet ned. Dette gav stødet til, at 
»Foreningen for gamle Bygningers Bevarelse« så lyset i 1907, og siden har 
foreningen gennem sine »Meddelelser« ydet ypperlige bidrag til dansk bygnings
kulturs historie; også Nationalmuseet satte ind med bevaringsarbejder, og i 
1918 kom der endelig en lov om bygningsfredning. Fredning var imidlertid 
ikke nok; nedbrydningseksperter huserede i vore byer og gjorde større skade 
end tidligere tiders brande. Kravet rejstes derfor om byplanlægning; i 1921 
stiftedes Dansk Byplanlaboratorium, og i 1949 kom Egil Fischers bog om Dra
gør, der viste, hvorledes et mindre bysamfunds planlægningsopgaver kunne lø
ses, og siden har Nationalmuseet udarbejdet en række bevaringsplaner for dan
ske købstæder, og turen er nu kommet til Fåborg.

En række store brande hærgede Fåborg 1672, 1715 og 1728; de tæt sam
menbyggede bindingsværksgårde og -huse med deres forråd af korn, hø og halm 
blev et let bytte for ilden, og efter den sidste storbrand var der kun 3 huse 
i byen, der ikke siden 1672 havde været beskadiget ved ild. Byens gamle 
huse hidrører derfor fra 1700-årene og fra begyndelsen af 1800-årene. Det er 
overvejende bindingsværkshuse, ofte forsynet med kvist og lille karnap. Enkelte 
grundmurede bygninger fra 1800-årene er præget af den lokale bygmester Lang. 
I tidens løb er dog meget gået tabt, men trods alt har der i Fåborg været 
større forståelse for bygningskulturelle værdier end andre steder. Vort ældste 
byhistoriske arkiv blev således grundlagt her i 1937, og byen var den første, 
der udlagde »bevaringszoner« i byplanen; der dannedes også en privat støtte
organisation »Fåborg-fonden«, som har gjort og gør et stort arbejde for at 
vække og fastholde interessen for byens arkitektoniske værdier. I 1970 overlod 
byrådet det til arkitekt m.a.a. Ole Pårup at udarbejde en dispositionsplan for 
den Fåborgkommune, der blev resultatet af kommunalreformens gennemfø
relse. Der foreligger nu en byplan i 3 dele, hvoraf den ene omfatter »Fåborg 
bykerne«, og inden for denne ligger det gamle Fåborgs historiske huse, det 
såkaldte bevaringsområde, som byrådet har ønsket undersøgt. Dette arbejde har 
Nationalmuseets 2. afdeling påtaget sig, og et resultat heraf er denne smukke 
bog med mange udmærkede gengivelser af byprospekter og fotografier af de 
historiske huse. Kernen i bogen er registranten, en fortegnelse over de histori
ske og bevaringsværdige huse, forsynet med et imponerende væld af oplysnin
ger. Bogen har desuden gode matrikel- og oversigtskort, et personregister, og 
hvad man er taknemlig for, en ordforklaring.

Bogen føjer sig smukt til den række bøger om historiske huse, der hidtil er 
udkommet, og alle, der interesserer sig for Fåborg, vil værdsætte bogen.

Åge Fasmer Blomberg
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BERNHARDT JENSEN OG PEDER JENSEN: MARSELISBORG- 
SKOVENE, HISTORIE OG BEGIVENHEDER GENNEM ÅRHUN
DREDER, udg. af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget, Aar
hus, 1974. 208 s., ill., kr. 69.

Det første indtryk af en bog er altid betydningsfuldt -  og omslaget til »Mar- 
selisborg skovene« er godt! Det er en farvegengivelse af et maleri af Peter 
Holm fra 1850, forestillende udsigt over Århus bugt og by med skovene og en 
lystgård i forgrunden.

Blandt illustrationerne må fremhæves fire farvereproduktioner af ældre ma
lerier. En ting, der straks falder i øjnene, er, at mange billeder fortæller om 
folk og om menneskenes brug af skoven. Dette tema viser sig ved nærmere 
bekendtskab med bogen at være et karakteristisk træk ved det lokalhistoriske 
værk, som de to Århusbrødre forelægger.

Bogen er led i den række af publikationer, der siden 1956 er udgivet af 
Århus byhistoriske udvalg. I listen over udvalgets publikationer finder vi Bern
hardt Jensen som forfatter til følgende: »Fra det glade Århus«, 1963, »Som 
Århus morede sig«, 1966, og »Da Århus var Hollywood«, 1969. Titlerne på 
disse bøger fortæller, at folkelivet har en central plads i den tidligere Århus- 
borgmesters interessesphære.

Århus kommune ejer prægtige kystskove, der ligger såvel nord som syd for 
byen, ialt 877 ha. Knapt halvdelen udgøres af Marselisborgskovene, som Århus 
kommune købte i 1896 sammen med den øvrige del af Marselisborg gods med 
henblik på at sikre byen udvidelsesmuligheder.

Kapitel 1 hedder »En skovvandring blandt gamle stednavne«. Heri gennem
går forfatterne med stor omhu oplysninger om skovenes stednavne. De søger 
at finde frem til navnenes oprindelse og at udpege de lokaliteter, som sted
navnene hentyder til. For at hjælpe læseren på ret spor bringes der i bogen 
kort med gamle og nye stednavne.

Kapitel 2 er kaldt »En herregård gennem 400 år«, og heri fortælles træk 
af Marselisborgs godshistorie. Betydningen af Århus kommunes køb af godset 
resumeres: »Århus kommunes overtagelse af Marselisborg og ikke mindst Mar
selisborg Skov samt det store villakvarter, der voksede op, ændrede totalt hele 
landskabet i den tidligere herregårds omgivelser. Fra at have været en privatejet 
skov blev Marselisborgskovene i fuld udstrækning tilgængelig for alle« (s. 45) 
og »Kun en snes år havde det taget at »kultivere« området omkring Marselis
borg og langs kysten, og i samme tidsrum var der vokset en generation af nye 
århusianere op, for hvem den forsvundne herregård allerede var noget uvirke
ligt og fjernt« (s. 49).

Kun få vil i vore dage tænke på den gamle herregård i forbindelse med 
navnet Marselisborg -  det kongelige slot har taget billedet fra herregården. 
I kapitlet »Små huse og et stort slot« fortælles om baggrunden for slottets til
blivelse, bl.a. følgende med udpluk af Århusbladene, 1897: »Uofficielt var Århus 
inde i billedet som hjemsted for prinseslottet (Christian X), og tanken om en
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»sommerbolig herovre i en smuk egn« fandt stor sympati hos Århus Stif stri
dende, men mindre hos byens anden avis Demokraten, der skumlede over den 
påtænkte indsamling, der, mente avisen, kom til at »virke som en befaling for 
alle jyske snobber«. Det var bedre skrev Demokraten videre, hvis prinsen ville 
opfordre til opførelse af arbejderboliger, såfremt han da kendte »noget videre 
til de meget elendige beboelsesforhold, hvorunder mange tusinde land- og by
arbejdere lever«« (s. 144).

Bogen er delt op i mange kapitler, der hver koncentrerer sig om særlige 
emner. Opdelingen medfører nu og da, at læseren kan tabe den kronologiske 
oversigt. Bogen er ikke så meget skovhistorie i egentlig forstand, som titlen må
ske antyder, men kapitler af lokalhistorien for det område, der i sin tid ud
gjordes af Marselisborg gods. Forfatterne siger herom i forordet: »forhåbentligt 
kan det berettede give et indtryk af, at en skov ikke blot er en samling træer, 
men også en skueplads for liv og begivenheder af en broget art.« (s. 7)

Det er især menneskene og deres virke, der er genstand for skildringerne, 
der bygger på et meget betydeligt og veldokumenteret studium af både trykte 
og utrykte kilder.

Befolkningens forhold til skoven er genstand for adskillige vigtige kapitler, 
der behandler emner af så forskellig karakter som mølledrift, skovtyveri, »mor
dere og stimænd på øde veje«, »rettens håndhævere«, »skovens vogtere«, »dyre
liv og jagt«, »de gamle traktørsteder«, »stranden og badelivet«. Nogle få ci
tater vil give et lille indtryk: »Øde og vildsomt lå Marselisborg-skovene tæt ned 
på stranden på en lang strækning fra gården syd på til grænsen for Moesgård 
Skov. Det var et fristende terræn for skovtyve, der tit sejlede langs kysten 
for at gå i land på de mest ensomme steder. For de få skovfogeder var det 
umuligt at holde øje med alt, hvad der skete i de store skovområder« (s. 80).

Om skovenes tiltrækning på byens borgere på en forårssøndag, skrev Århus 
Stiftstidende 2. maj 1921: »Allerede om formiddagen begyndte skovvandringen, 
og om eftermiddagen var hele Århus i skoven . . .« (s. 136).

Århus byråd skulle have indtægter eller mindst muligt underskud af skoven, 
men samtidig ville byrådet gerne gøre skoven til en publikumsvenlig skov. For
fatterne fremhæver indsatsen fra skovriderne N. J. Bang (1919-1946) og Kjeld 
Ladefoged (1946- ). »Bang gjorde et stort arbejde for at gøre Marselisborg 
Skov tiltrækkende for byens borgere, og Århus-skovene blev et mønster for 
danske lystskove.

Hans efterfølger i embedet er nuværende skovrider Kjeld Ladefoged, der alle
rede i en alder af 26 år blev dr. agro., og som siden har gjort sig kendt i ind- 
og udland ved sin forbilledlige ledelse af driften af Marselisborg Skov« (s. 113).

»Marselisborg-skovene« indeholder en mængde lokalhistoriske oplysninger om 
et område, som århusborgere nu kender som en del af byen og som byens 
skov. Det er et smukt værk, der bringer værdifuldt billedstof, dels fra skoven, 
som den ser ud i dag, og navnlig gamle billeder fra arkiverne. 69 kr. er 
billigt for bogen!

P. Chr. Nielsen
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LISE GOTFREDSEN: RASTED KIRKE. SPIL OG BILLEDE. 87 s., 
ill. Poul Pedersen fot. Akademisk forlag 1975, kr. 49,85.

Nogenlunde en mils vej fra Randers ad Hobro til ligger landsbyen Råsted, hvis 
ganske store kirke rummer en sjælden skat af romanske kalkmalerier. Vi har 
her på triumfvæggen Kristus tronende mellem apostle, i korbuen syndefald 
og Kain, der ihjelslår sin broder; i korets nordlige halvdel findes Jesu barn
domshistorie og i syd lidelses- og opstandelsesberetning. Men det interessante 
er, at når vi går billederne nøjere efter, så ligner de ikke rigtig, hvad vi el
lers har af romansk kunst her i landet, hverken i billedprogram, i de enkelte 
sceners komposition eller i ikonografiske detaljer.

Disse billeders problemer har kunsthistorikeren Lise Gotfredsen taget op i 
denne bog, hvor hun især koncentrerer sig om at finde ud af, hvad der kan 
have været forbillede og inspiration, og som titlen angiver, er hun kommet 
frem til det middelalderlige liturgiske drama. Man kender temmelig mange 
»regi-bøger« til sådanne optrin og spil, der blev fremført i klostrene og de 
store kirker, og selv om de ofte er fragmentariske og vanskelig daterbare, inde
holder de dog detaljer nok til at give en forklaring på flere af de netop for 
Råsted-billederne påfaldende fræk.

Men det er ikke nok for Lise Gotfredsen at sige »liturgisk drama«; hun har 
også måttet søge at finde nogle forbindelser til billedlige fremstillinger, der kan 
have tjent som forbillede og/eller inspiration. Allerede Poul Nørlund mente, 
at disse malerier var engelsk påvirkede, dog uden at specificere det nærmere; 
og i det engelske er Lise Gotfredsen nået frem til St. Albans-psalteret fra 
o. 1125 (et stort bogværk med kalenderbilleder, bibelske billeder, hymner og 
litanier) samt nogle andre engelsk/normanniske billeder fra samme tid. Det 
er en meget interessant analyse, hvor de førnævnte manuskripters regi-bemærk
ninger og psalterets illustrationer kombineres livfuldt og inspireret til at give 
en forklaring på problemet om Råsted-billedernes forlæg, påvirkning og date
ring —  en af de mulige forklaringer.

Man kan i denne forbindelse nok bebrejde forfatteren, at hun alt for hurtigt 
når frem til just disse engelske forbilleder; når man arbejder med materiale fra 
denne periode, må man erindre sig, at der er tale om fælles vesteuropæiske 
kulturtræk, og det ofte vil være ganske tilfældigt, om noget er bevaret i engelsk, 
fransk eller tysk »udgave«. Der kan konstateres så mange kulturpåvirkninger 
i Danmark i det 12. årh. fra forskellige sider, at man må blive betænkelig ved 
denne ensidige fremhævning af en enkelt mulighed; selv om forfatteren anven
der ord som »kan være«, »er muligvis«, så er det tydeligt, at det er denne 
mulighed, der har hendes varmeste sympati.

Ud fra denne sin opfattelse når hun frem til en datering ca. 1125 i stedet 
for den af Poul Nørlund foreslåede ca. 1175. Denne nye datering må godtages, 
men ikke udelukkende på Lise Gotfredsens argumenter.

Forfatteren fortæller i forordet, at mens bogen endnu kun forelå i manu
skript, udkom Ulla Haastrups artikel om samme emne: »Die romanischen Wand-
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malereien in Råsted. Ikonographie, Bildprogram und Theater« (Tidsskriftet 
HAFNIA 1972, udg. af Institut for Kunsthistorie, Københavns Universitet). 
Denne artikel er på så godt som alle punkter mere dybtgående og tager hen
syn til flere muligheder end den anmeldte bog. Men efter disse to forskeres ar
bejder er der ingen tvivl om, at Råsteds kalkmalerier er stærkt præget af de 
liturgiske spil, og at de må dateres til ca. 1125.

Bogen er veldisponeret og arbejder sig logisk frem til sin konklusion; den 
har en fyldig litteraturliste og noteapparat, samt mange gode fotografier. Tek
sten er derimod hele vejen skæmmet af mange fag-fremmedord og latinisme, 
som dels synes overflødige, dels er ukorrekte. Eksempelvis er ordet »besø- 
gelse« forlængst knæsat for mødet mellem Maria og Elizabeth (Luk. 1), så der 
er ingen grund til at skrive Visitation (jfr. fig. 1), slet ikke da det på latin hed
der visitatio. Man har forsøgt at bøde på det med en leksikalsk ordliste, der 
jo alligevel er blevet utilstrækkelig: således savnes forklaring på psalter. Men 
også her er der sprogforbistring; sacra conversazione angives at være latin -  
det er italiensk! Den er også gal med de bygningstekniske fagudtryk; s. 11: 
»triumfbuens nordlige svikel på væggen . ..«, skal være »triumfmurens østvæg, 
nordlige d e l....« ; i en kirke med lige vægge og fladt loft findes ingen svikler! 
(jfr. ordlisten s. 86). s. 55: »korbuens store scene . .  .« skal være »triumfvæg
gens store scene ...«  Og som en sidste irritation for læseren: der henvises til 
en folder, som ikke findes.

Inden for de sidste år er der i »Fornvännen«, »Den iconographiske post« og 
i beretningerne fra de ikonografiske symposier fremkommet en række artikler, 
der har fastslået liturgiens og de liturgiske spils betydning for billedkunsten 
gennem hele middelalderen og om billedernes virken-tilbage på spillene; blandt 
disse arbejder indtager Lise Gotfredsens bog smukt sin plads som et værdifuldt 
detailstudie.

Niels M. Saxtorph

KARL JOHAN HANSEN: DAGLIGLIV I AALBORG VED ÅRHUN
DREDSKIFTET. Aalborg-bogen 1974, udg. af Selskabet for Aalborgs Hi
storie. 108 s., ill. 39,75 kr.

Erindringsstof udgør en betydelig del af de lokalhistoriske publikationer, og der 
er heller ingen tvivl om, at det er noget, som der er mange læsere til. Erin
dringer opfattes af mange som meget underholdende læsning, og de kan også 
være udmærkede lokalhistoriske kilder. Ofte er den historiske værdi dog yderst 
ringe, og man undrer sig undertiden over, hvad der har fået et eller andet lo
kalhistorisk tidsskrift til at trykke en gammel mands reflektioner over sin fjerne 
barndom i en tid, hvor alting endnu var på plads og i orden, hvor man opførte 
sig pænt og nydeligt, og hvor alt var billigt. Men når anmelderen undrer sig, 
er det måske simpelthen, fordi han søger andet og mere i afhandlingerne, end 
de har til hensigt at give, at han med andre ord ikke hører til det publikum,
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de i første række henvender sig til. De ældre læsere har måske deres fornø
jelse ved at nikke genkendende til det, der bliver fortalt, måske kender man 
i provinsbyen de personer, der bliver omtalt, eller i hvert fald deres børn 
eller børnebørn, og man kan sidde og hygge sig ved at høre de gammel
kendte eller måske endda nye historier om dem. Det er da en uskyldig for
nøjelse, og der skal ikke siges ét ondt ord om det. Men det må være rigtigt 
i et tidsskrift som Fortid og Nutid at bedømme et erindringsværk efter dets 
værdi som lokal- eller kulturhistorisk kildemateriale, selv om man på den måde 
forbigår andre af dets fortjenester.

Aalborg-bogen 1974 indeholder erindringer fra 9 forskellige personer. De har 
ikke selv ført dem i pennen, men Karl Johan Hansen har nedskrevet, hvad 
han har fået fortalt. Det har den store fordel, at man kan få erindringer fra 
folk, som på grund af beskedenhed, tilbageholdenhed, angst for pen og papir 
eller lignende årsager ikke selv vil kunne nedskrive dem. Metoden bør også 
kun anvendes i sådanne tilfælde, for det kan ikke undgås, at beretningerne på 
denne måde taber noget i autencitet. Desværre gør Karl Johan Hansen slet ikke 
rede for, hvilke retningslinjer han har fulgt ved udarbejdelsen. Erindringerne 
fremtræder som afrundede og velformulerede afsnit, og nogen redaktion må 
der have fundet sted. Men hvormeget? Er fortællerne blevet ledt på vej ved 
hjælp af spørgsmål? Er de blevet instrueret om, hvad man ville høre om? Er 
der forkortet og hvordan? Def får vi ikke at vide.

Omtrent halvdelen af erindringerne (Ellen Bindslev, Lars Pedersen, Anna 
Andersen og H. C. Pedersen) fortæller om opvækst i arbejdermiljø, og det giver 
bogen en rosværdig social balance, for selv om naturligvis mere end halvdelen 
af byens befolkning levede i fattige kår, er det erfaringsmæssigt altid vanske
ligt at finde gode fortællere fra denne del af befolkningen: »Min barndom har 
i det hele taget ikke været så god. Min mor var meget drikfældig, og min far 
blev fyret fra sit arbejde. . .« »Da min far døde på fattiggårdens sygehus, 
kom min mor på fattiggården . ..« Det er usædvanlige toner i erindringer. 
I den modsatte ende har vi børn af byens bedre, tildels allerfornemste borger
skab (Gerda Kirkeby, Milly L. Jurgovits, Otto Simony, Johanne Møller). So
cialinspektør William Simonsens afsnit falder derimod ligesom lidt udenfor ved 
i højere grad at være en afhandling om fattigvæsenets historie.

Erindringerne er ikke fri for sætninger som: »Der var mere hyggeligt i min 
barndomsby end nu. Alt er så stort, og man kan ikke følge med«, der siger 
mere om gamle menneskers tænkemåde end om tiden omkring århundredskif
tet. At »snapsen var billig i min barndom. 25 øre for en helflaske«, forskånes 
vi heller ikke for. Sådanne almindeligheder er dog ikke typiske for erindrin
gerne, og der bringes mange morsomme, rørende eller rystende tidsbilleder. Alt 
i alf er der dog næppe tvivl om, at læsere med tilknytning til Ålborg får størst 
fornøjelse af bogen.

Som de tidligere 7 årgange af Aalborg-bogen er udstyret nydeligt, og bogen 
er morsomt og ofte ganske rammende illustreret.

Viggo Petersen
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SOGNET. C. Nørrelykke. Tegninger Lars Swane. Udgivet af Serritslev 
Sparekasse 1975. 80 s., ill., kr. 35.

Sognet er Serritslev i Midtvendsyssel, og C. Nørrelykke var så god en lokal
historiker, at han med sikker hånd kunne trække udviklingslinjer fra en fjern 
fortid, hvor kun oldtidshøje og jordfundne genstande fortæller om beboelse og 
antyder vejføring, helt frem til nytår 1975, vel 50 generationers levetid! Der 
indledes med »Veje og vad« (vadesteder og broer var fra de ældste tider af 
vigtighed) og fortsættes med »Tingsted og marked«, begge dele kendt siden 
o. 1700. Afsnittet »Sognestrukturen« tager udgangspunkt i en præst eindberet- 
ning fra 1553, der nævner 18 gårde og 18 bol. Anmelderen ville foretrække 
en tilsvarende indberetning fra 1568, der omtaler 22 gårde og 20 bol, men 
desuden 22 gadehuse. Matriklen 1688 anfører 46 ejendomme med over 1 td. 
hartkorn og 27 huse, der havde under 1 td. htk. Det tyder på en jævn udvik
ling, der først i 1800-tallet tog fart. Nørrelykke oplyser s. 55, at folketallet 
1801-1901 steg fra 497 til 1128. År 1930 lå det på 1220, men så fulgte som 
i de fleste danske landsogne en nedgang. 1970-74 steg indbyggerantallet i Ser
ritslev by ganske vist fra 358 til 406, men samtidig var der i landdistriktet 
en tilbagegang fra 618 til 547. »Om forholdene frem til de store landborefor
mers gennemførelse i begyndelsen af 1800-tallet ved vi ikke ret meget«, hedder 
det s. 17. I så fald er skylden vor egen. Da sognets fæstegårde engang til
hørte 8 forskellige godser, er det overvejende sandsynligt, at der i godsarkiver 
findes oplysninger om adskillige gårde. Vrejlevklosters fæsteprotokol omtaler 
således et par gårdfæstere i Serritslev, viser en stikprøve. Hvad skildringen af 
landbruget angår, er der et spring fra et videbrev 1641 til L. C. Brinck-Sei- 
delins alsidige oplysninger om jordens behandling henved 200 år senere. Inter
essante er Lars Swanes tegninger af landbrugsredskaber fra 1800-tallet (»Hjer
teharven« og skærekisten på bogens omslag var også i flittig brug efter 1900, 
husker anmelderen fra sin barndom). Om merglingen i nyere tid, i samarbejde 
med Hedeselskabet, fortæller Nørrelykke s. 69 f.

Ret udførligt omtales kirkens historie, alle kirkeejere og præsterne efter re
formationen samt degne og lærere siden 1600-tallet nævnes. »Folkelige vækkel
ser« er placeret centralt i fremstillingen. Det er overraskende at møde biskop 
P. C. Kierkegaard (Søren K.s bror), der havde æren for gennemførelsen af 
valgmenighedsloven 1868, som den autoritetens mand, der fik Ove Grønborg 
til at opgive lærergerningen. Senere kom det dog til en forsoning mellem disse 
to mænd, der gennem hårde prøvelser var blevet »lutrede og forædlede« (der 
står uheldigvis »forældede«!). Hårdt prøvet blev også den særprægede lokale 
grundtvigske fører Ludvig Bøgeskov (1853-1914), hvis alvorlige, dybt religiøse 
tale i forsamlingshuse selv en meget ung tilhører vanskeligt glemmer. En for
udsætning for hans virksomhed var utvivlsomt den ejendommelige, opofrende 
og åndeligt vakte bondekone Inger Dal. Serritslev-boer med et helt andet sær
præg var Chr. Peter Christensen (»Socialist-Christian«) og hans mere kendte
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søn, forfatteren Erling Kristensen (1893-1961). I materiel henseende havde den 
nye tid holdt sit indtog med indvielsen af jernbanen Nørresundby-Frederiks- 
havn 1871. Om kommunestyret før 1890erne oplyses kun lidt (arkivet brændte 
i 1913), mere om Serritslev Sparekasse (hvis 100-års jubilæum 1975 vel er an
ledning til udgivelsen af »Sognet«), om landøkonomiske foreninger, andelsme
jeri, kontrolforening, brugsforening, afholdsbevægelse, plantningssag og som 
nævnt merglingen i 1920erne. En opremsning af samtlige foreninger og fælles
foretagender samt forretninger i Serritslev by har vel kun »udensogns« inter
esse derved, at den synes typisk dansk anno 1975.

Af betydelig interesse er de talrige fotografier, et par nyttige kortrids og de 
kulturhistoriske tegninger. Men C. Nørrelykke har gemt et ejendommeligt akt
stykke til bogens sidste blade: folkemindesamleren Nikolaj Christensens ord
rette optegnelse af et eventyr, fortalt af Kristen Kjær, Holt Hede, i juli 1856. -  
Fortegnelse over litteratur og kilder (til dels utrykte) afslutter det store, smukt 
udstyrede hefte.

Fridlev Skrubb eltrang.

ERIK CHRISTENSEN: HAVNEARBEJDERSTREJKEN I ESBJERG I 
1893. Træk af arbejdsmandenes fagforenings første år i Esbjerg. (SFAH s 
publikationsserie 2). 1975. 113 s. 20,00 kr. (medlemmer af SF AH  15,00 kr.)

Den 25. april 1893 nedlagde omkring 60 havnearbejdere arbejdet på DFDS’ 
plads i Esbjerg havn, efter at selskabet havde nægtet at imødekomme deres 
krav om lønforhøjelse og bedre arbejdsvilkår. Strejken kom til at vare henved 
11 uger, selv om det efter lige så mange dage stod klart, at den nyoprettede 
fagforening ville lide nederlag: DFDS var i stand til at opretholde den vigtige 
landbrugseksport til England ved hjælp af skruebrækkere, dels udefra kom
mende, dels lokale. Når strejken blev så langvarig, skyldtes det, at den ret 
hurtigt udviklede sig fra en lønkamp til en strid om organisationsretten, idet 
DFDS som modtræk søgte at udelukke organiserede arbejdere fra pladsen. Fag
foreningen mærkede følgerne af nederlaget i en årrække: først i 1900, efter 
det store opgør på arbejdsmarkedet, indvilgede DFDS i at slutte overenskomst.

Erik Christensen, forskningsmedarbejder ved Sydjysk Universitetscenter, vil 
i sin bog »give en detaljeret historisk beskrivelse (af strejkerne) . . .  for her
igennem at kaste lys over de vilkår, hvorunder klassekampen mellem arbejdere 
og arbejdsgivere blev ført på i tiden før Septemberforliget« (s. 6). Blandt det 
materiale til den esbjergensiske arbejderbevægelses historie, som Byhistorisk Ar
kiv siden 1972 under ledelse af Verner Bruhn har indsamlet -  et eksempel til 
efterfølgelse -  stødte Erik Christensen, under arbejdet på en større afhandling 
om fire vestjyske fagforeninger, på forhandlingsprotokollen for Arbejdsmænde- 
nes Fagforening. Denne var netop for strejkeperioden meget udførlig, og har 
udgjort hovedkilden for undersøgelsen, suppleret med aviser, fagblade, materiale
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fra DFDS’ arkiv (hvor forfatteren blev nægtet adgang til bestyrelsesprotokol
len) etc. Lokalstudier af denne art er beklageligt sjældne, og har krav på in
teresse fra såvel lokalhistorisk som arbejderhistorisk hold.

Konflikten i 1893 er sparsomt omtalt i fremstillinger af Esbjergs historie 
(mens festlighederne omkring kongebesøget i anledning af byens 25 års jubilæum 
samme år er udførligt skildret de fleste steder). I Søren Alkærsigs (Esbjerg 
Havn og By« I—II (1909-14) er strejken overhovedet ikke nævnt, så lidt som 
arbejderbevægelsen i øvrigt; en af årsagerne hertil var fjendskabet mellem Al- 
kærsig og J. P. Sundbo, der førte til, at Sundbo forbød parti- og fagforeninger 
at udlevere materiale til Alkærsig. Og selv om nyere fremstillinger, som Ver
ner Bruhns og Sigurd Rambuschs, nævner konflikten, er det klart, at Erik 
Christensens grundige afhandling er en væsentlig lokalhistorisk indsats.

Men lige så væsentligt er det, at bogen medvirker til at afhjælpe den fatale 
mangel på lokale studier i arbejderbevægelsens historie. Man kunne ønske, at 
andre ville blive inspireret til at gå i gang med lignende undersøgelser, som 
der er et langt større behov for end der er for yderligere diskussion af Gerson 
Trier og Nicolaj Petersen. Erik Christensen belyser mange problemstillinger, som 
også må undersøges i kommende arbejder af denne art: forholdet mellem fag- 
foreningsledelsen og på den ene side arbejderne, på den anden side forbun
det (ledelsen i Esbjerg var tilsyneladende mere kompromisløst indstillet end 
begge); politikken over for skruebrækkere, under og efter strejken; arbejdsgi
vernes kampmidler (kontraktansættelse, afskedigelse og boykotning af fagligt 
aktive); samarbejde med borgerlige kræfter (bl.a. ved »åbne møder«, som vel 
skaffede de strejkende sympati, men som også gjorde det muligt for DFDS 
at følge den voksende uenighed blandt arbejderne og indrette strategien der
efter). Først og fremmest giver bogen et levende billede af en nystartet fagfor
enings vanskeligheder i en arbejdskamp med ét af landets største firmaer.

Uden svagheder er bogen dog ikke. At den er traditionelt deskriptiv er ikke 
i sig selv kritisabelt, omend måske overraskende i betragtning af forfatterens 
baggrund (scient, pol.); men fremstillingen er ofte unødvendig omstændelig og 
kunne med fordel have været strammet betydeligt. Et eksempel (s. 11): det kon
stateres, at ledernes synspunkter dominerer referaterne, uden at man kan af
gøre om »de faktisk dominerede møderne, eller [om] deres synspunkter er blevet 
anset (af sekretæren) for at være mest betydningsfulde. Man kan formode, at 
det skyldes en kombination af begge dele, måske ikke mindst det første for
hold.« Den sidste sætning er ren tomgang og gør ikke nogen klogere. End
videre er en del af de sproglige formuleringer ubehændige for ikke at sige 
meningsforstyrrende, som når det (s. 8) hedder om de kontraktansatte arbejdere, 
at de måtte optræde som skruebrækkere i arbejdskonflikter, »hvis de ikke ville 
undgå omgående afskedigelse.« Det ville de formentlig netop.

Svage er efter min mening også forfatterens afsluttende betragtninger om 
»strejkens strategiske lære« (s. 82 ff.). Erfaringerne fra strejken kan muligvis 
have spillet en rolle rent lokalt, i 1899 eller under den store konflikt på havnen
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i 1934, og det ville have gjort bogen lidt mere spændende, hvis Erik Chri
stensen havde undersøgt dette; men erfaringernes relevans for »de nationale 
fagbevægelsers kamp mod de multinationale selskaber« (s. 84) turde være be
grænset. Lige så postuleret virker antydningen s. 86 af muligheden for, at 
fagforeningen kunne have vundet strejken, »hvis man kunne have holdt sam
men på alle de strejkende«. Intet i fremstillingen sandsynliggør denne kon
trafaktiske hypotese, tværtimod: Erik Christensen dokumenterer overbevisende, 
at fagforeningen ganske overvurderede medlemmernes klassebevidsthed og so
lidaritet (og tilsvarende undervurderede DFDS* styrke). Fagforeningen, og strej
ketanken, var ny i Esbjerg. Året efter, i 1894, blev en tømrerkonflikt afgjort 
ved lodtrækning! Man kan finde det uklogt, at strejken blev iværksat, men 
under de givne betingelser kunne udfaldet næppe være blevet anderledes.

Bogens positive sider opvejer imidlertid langt disse svagheder. Den bør få 
mange læsere, og mange efterfølgere.

Jens Rahbek Rasmussen

GERD CALLESEN: EN VERDEN AT VINDE. Arbejderbevægelsens 
start i Sønderjylland 1872—78. Skærbæk: Forlaget Melby hus 1974. 48 s. 
14,95 kr.

I sine tidligere arbejder om socialdemokratisk internationalisme og dens betyd
ning for de danske og tyske partiers stillingtagen til spørgsmålet om Nord
slesvig -  dissertationen »Die Schleswig-Frage in den Beziehungen zwischen dä
nischer und deutscher Sozialdemokratie« fra 1970 og kildepublikationen »So
cialdemokratiet og internationalismen« (Fremad, 1973) -  har Gerd Callesen 
beskæftiget sig med perioden fra århundredets begyndelse frem til Stauning/ 
Wels-overenskomsten i 1923. I »En verden at vinde« (i parentes bemærket en 
bombastisk titel til en pjece på 48 sider!) er det 1870’erne, arbejderbevægel
sens første år i Sønderjylland, der er emnet; men også her er det samspillet 
mellem de nationale og klassemæssige modsætninger, der interesserer forfatte
ren.

Arbejderbevægelsen fik i første omgang kun ringe udbredelse i Nordslesvig. 
Callesen peger på flere faktorer, der kan have bidraget til dette, primært den 
skærpede undertrykkelse af den tyske arbejderbevægelse kulminerende i socia
listlovene 1878, og »afindustrialiseringen« efter 1864, der medførte en faldende 
industriarbejderkvote i landsdelen. I vurderingen af den nationale faktors be
tydning er han noget mere valen: han påviser, at bevægelsen ikke tog nationale 
hensyn i agitationen, men må dog indrømme, at »formentlig har den nationale 
spænding dog bidraget til, at dens udbredelse ikke blev særlig stor« (s. 42). 
Dette ville man unægtelig gerne have haft uddybet og præciseret.

Organiseringen af de nordslesvigske arbejdere stillede det danske socialdemo
krati over for to problemer: skulle man opfordre danske arbejdere til at
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stemme på, og organisere sig i, et tysk arbejderparti, eller skulle man gå ind 
for stemmeafgivning efter nationale linjer? -  og hvordan skulle man stille sig 
til splittelsen mellem lassalleanere og eisenachere? Hvad det første angik, var 
linjen klar. Det danske parti stod fast på internationalismen og anbefalede de 
danske arbejdere i Nordslesvig at støtte de tyske socialdemokratiske kandidater, 
som på deres side erklærede at ville arbejde for en folkeafstemning hurtigst 
muligt. Det andet spørgsmål var mere ømtåleligt. Som sektion af Internationale 
skulle det danske socialistparti samarbejde med de marxistiske eisenachere, 
men det lassalleanske ADAV dominerede i hele Slesvig-Holsten. For at mar
kere fronten mod den borgerlige nationalisme støttede danskerne ADAV-kan- 
didaten ved valget i 1872, hvad de tyske marxister tog meget fortrydeligt op. 
Pio forsøgte at forklare baggrunden for partiets handlemåde i et brev til En
gels, men åbenbart uden held. I hvert fald gav Engels året efter udtryk for den 
opfattelse, at danskerne, netop påvirket af de lassalleanske nordslesvigere, hæl
dede mod ADAV. »Fanden tage socialisterne i alle disse bondelande«, tord
nede han i et brev til Sorge, »de kan altid bestikkes med fraser« (s. 41). Denne 
opfattelse er efter Callesens mening urigtig. Med støtte i flere nyere arbejder, 
bl.a. en specialeafhandling af Søren Federspiel, hævder han det synspunkt, at 
den danske arbejderbevægelse var selvstændig og uden den postulerede indfly
delse fra Lasalle. Når man hertil lægger den konsekvente internationalisme, som 
vendte sig mod den nationalt-borgerlige politik i Sønderjylland, er der, mener 
Callesen, efterhånden skabt »grundlag for en nyvurdering af den danske ar
bejderbevægelses start« (s. 5). At der er behov for en sådan nyvurdering, er 
givet. Men det er også givet, at man skal være forsigtig med at betragte pio
nerårene isoleret. Jo radikalere man gør halvfjerdsernes bevægelse, jo vanske
ligere forekommer det at give en overbevisende materialistisk forklaring på 
den senere reformistiske praksis. Dette er ikke en kritik af Callesens arbejde, 
som ikke giver sig ud for at være en udtømmende behandling af emnet. Han 
peger selv på, at yderligere materiale vil kunne fremdrages fra de relevante 
arkiver og ved en systematisk gennemgang af de ganske vist ufuldstændigt 
bevarede arbejderblade, og den lokale presse. (Til det sidste kunne man rette 
den indvending, at andre forskere, bl.a. Gunter Hirt i sin undersøgelse af so
cialismen i Ditmarsken, har fundet det borgerlige pressestof ret så værdiløst). 
Callesen efterlyser også en aflevering af eventuelle kilder i privateje.

Til trods for det spinkle kildegrundlag og det afgrænsede undersøgelsesfelt 
er det på flere punkter lykkedes Callesen at rokke ved den partihistoriske 
ortodoksi, og man kan kun håbe, at han senere vil udbygge sin skitse og der
ved forøge det endnu beskedne antal af regionale studier i dansk arbejderbevæ
gelses historie.

Jens Rahbek Rasmussen
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H. V. GREGERSEN: PLATTYSK I SØNDERJYLLAND. En undersø
gelse af fortyskningens historie indtil 1600-årene. Odense Universitetsfor
lag 1974. 393 s. Kr. 112.

Man kan ikke lade være med at blive imponeret, når man bemærker, hvor 
meget H. V. Gregersen ved siden af sit krævende undervisningsarbejde har 
formået at udrette som forsker, udgiver og skribent. En anselig række af ar
tikler og afhandlinger med emner fortrinsvis fra Sønderjyllands historie fore
ligger allerede fra hans hånd. Nu har han yderligere udgivet en meget omfat
tende og grundig undersøgelse af fortyskningens historie i Sønderjylland, som 
han i december 1974 forsvarede for doktorgraden ved Odense Universitet.

Det er et meget væsentligt emne, Gregersen har taget op til undersøgelse, 
spørgsmålet om, hvornår og i hvilken udstrækning det plattyske sprog er kom
met i anvendelse som det, forfatteren har valgt at kalde »kultursprog«, i Søn
derjylland som helhed, d.v.s. det sprog, som med tiden blev fremherskende 
i administrationen og også på det kirkelige område og tillige til en vis grad 
som talesprog, dog kun indenfor de højere sociale lag. Fremstillingen føres frem 
til 1600-tallet, da det højtyske sprog gradvis afløste det plattyske. H. V. Gre
gersen har givet et meget værdifuldt bidrag til forståelse af fortyskningens hi
storie i Sønderjylland, og hans »tese« (eller hypotese) er den, at det sprogskifte, 
som foregik i Sydslesvig i tiden efter 1800, må forklares ud fra den kendsger
ning, at det plattyske sprog (og senere det højtyske) gennem de mange år
hundreder havde været det eneste »kultursprog«, mens den danske (sønder
jyske) dialekt kun anvendtes som talesprog i landbefolkningen og i de lavere 
sociale lag i byerne.

Det omfattende værk er delt op i to hovedafsnit: I det første, »Sønder
jylland fra Ejder og Levensau til Kongeå og Kolding fjord«, behandles i en 
række afsnit tiden fra 808 til 1440, i andet afsnit, »Sønderjylland fra Skelbæk 
og Flensborg fjord til Kongeå og Kolding fjord«, er det tiden efter 1440 frem 
til 1600-årene, der behandles, men således, at fremstillingen er koncentreret om 
det område, der sædvanligvis kaldes Nordslesvig. I en kort indledning, hvor pro
blemstillingen ridses op, går forfatteren endnu længere tilbage, idet han kom
mer ind på det tidligere så omdiskuterede problem om anglerne, og han 
slutter sig her til den opfattelse, som flere forskere (bl.a. stednavneforskeren 
Anders Bjerrum) er nået til, nemlig at anglerne, hvis sprog var vestgermansk, 
ikke nordisk, næppe kan have været hjemmehørende i Sønderjylland (Angel). 
Det kan således fastslås, at det danske sprogs oprindelige område strakte sig 
ned til det ubebyggede område syd for linjen Eckernförde-Danevirke.

I første hovedafsnit anvendes en væsentlig del af pladsen til en udførlig gen
nemgang af den politiske og kirkelige udvikling. Disse afsnit rummer i og for 
sig ikke noget nyt, men de har værdi, fordi forfatteren her har sammenfattet, 
hvad både danske og tyske historikere har skrevet om disse forhold. Når for
fatteren beskæftiger sig så indgående med disse sider af udviklingen, er det na-
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turligvis for at ridse baggrunden op for den sprogligt-kulfurelle udvikling og 
betingelserne for, at det plattyske sprog trængte frem. Først når de skriftlige 
kilder dukker op i 13. og 14. århundrede, kan forskningen af bogens egentlige 
emne begynde.

Det er den politiske udvikling, som får forfatteren til at lægge et afgørende 
skel ved året 1440. Fra og med dette år opgav den danske kongemagt alle 
forsøg på at få ophævet Sønderjyllands særstilling som hertugdømme og det 
nøje fællesskab med Holsten, som gradvis var kommet i stand i de foregå
ende ca. 200 år. Fra nu af og helt frem til krigsårene 1848-50 udgjorde Søn
derjylland (eller Slesvig, som det nu kaldtes) og Holsten et fælles administrations
område.

Men det plattyske sprogs fremtrængen nord for Ejderen var af flere grunde 
begyndt længe før. Ved at støtte Abelslægten overfor den danske konge havde 
de schauenburgske grever i Holsten i sidste halvdel af 13. årh. og videre frem 
i det 14. årh. på forskellig måde skaffet sig magt nord for den gamle Ejder- 
grænse, først i landet mellem Ejderen og Danevirke, som de tidligt fik i pant. 
Derved banedes vej for en fortyskning gennem bosættelse af holstenske ade
lige og bønder i dette hidtil meget tyndt beboede område, navnlig på halv
øerne Dänischwohld og Svansen. Derimod spores der endnu ikke nogen for
tyskning i de sønderjyske købstæder, der voksede frem i denne tid -  her har 
det latinske eller det danske sprog længe været benyttet som officielt sprog. 
En undtagelse er Eckernförde, og for Tønders vedkommende fik man i 1243 
en stadsret efter lybsk forbillede til forskel fra de øvrige sønderjyske købstæ
der, hvilket dog næppe betyder, at byen var tyskpræget på den tid. Der skete 
blot dette, at man fra benyttelse af latin gik over til plattysk og ikke på no
get tidspunkt brugte dansk som skriftsprog som i de øvrige købstæder. Tilsva
rende afløstes i byen Slesvig det latinske sprog af plattysk, men latinen holdt 
sig her længere, formentlig på grund af den store latinkyndige stab af gejst
lige, der var knyttet til domkapitlet. Efter 1400 findes plattysk anvendt i 
Slesvig by, men flertallet af byens indbyggere må dog antages at have været 
dansktalende endnu langt op i tiden. For gejstlighedens vedkommende kan det 
allerede i tiden efter 1300 konstateres ved hjælp af navnene, at det tyske ele
ment dominerer, og da domkapitlet var, hvad forfatteren kalder en åndelig høj
borg, kan fortyskningen af gejstligheden i Slesvig by næppe overvurderes -  
det fik med tiden afgørende betydning for den sproglige udvikling.

I løbet af 14. århundrede sker der en stærk indvandring af holstenske adels- 
mænd, især i Sydslesvig. Forfatteren har opstillet en liste over navnene på de 
holstenske adelige, som 1325-50 havde ejendomme i Sønderjylland, hoved
sagelig i Angel. Det formodes, at en del af den indfødte sønderjyske adel er 
sunket ned i bondestanden, mens døtre af sønderjyske adelsmænd er blevet 
gift med holstenere. Efter 1350 fortsattes holstenske adelsmænds erhvervelse af 
jord op i Nordslesvig og også på Als. Som en sandsynlig forklaring herpå an
føres den mulighed, som »den sorte død« og landbrugskrisen gav holstenerne
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for at erhverve jord, og dertil kom, at de lagde vægt på kvægopdræt, der be
talte sig bedre, og som ikke krævede så meget »mandskab«. Ved indførelse af 
livegenskab blev det muligt for de nye godsejere at holde på de bønder, der 
var bosat i de efterhånden ret anselige godsområder.

Når det plattyske sprog i tiden efter 1300 gradvis afløste latinen i store 
dele af Sønderjylland, må forklaringen ifølge fremstillingen søges i den politi
ske udvikling med den deraf følgende tyske indflydelse inden for adel og gejst
lighed. Der er dog væsentlige områder, hvor det blev dansk, der afløste lati
nen. Det gælder den del af Vestslesvig, der hørte under Ribebispen, og Als, 
der hørte til Odense stift. Mest interessant for udviklingen i det nordlige er 
imidlertid den indflydelse, der udgik fra det såkaldte kollegiatkapitel i Hader
slev, der var en slags filial af domkapitlet i Slesvig. Ved kollegiatkapitlet ud
dannedes de præster, der fik deres virke i Barved syssels provsti, der strakte 
sig fra Kolding fjord sydpå til og med Øster Løgum sogn. Disse præster fik 
det danske skriftsprog som kultursprog nr. 2 efter latinen i modsætning til de 
præster, der uddannedes ved domkapitlet i Slesvig, der fra omkring 1450 fik 
plattysk som kultursprog. De fik som regel deres virke i hele det nuværende 
Sydslesvig og i det sydlige af det nuværende Nordslesvig (til og med Løjt sogn), 
altså op i det område, der senere er blevet kaldt »den skæve firkant«.

Forfatteren mener, at det plattyske sprogs stilling som tillært kultursprog gi
ver forklaringen på, hvorfor det sprog, der nutildags tales i egnene nord for 
den gamle sproggrænse ved Danevirke, tydeligt adskiller sig fra de plattyske 
dialekter, som tales længere mod syd. De oprindelig dansktalende egnes plat
tyske talesprog er afledt af det plattyske skriftsprog, og han tilslutter sig den 
opfattelse, at det var det hanseatiske skriftsprog, der dannede grundlaget for 
det særlige plattyske skriftsprog, som også fik indflydelse på sproget i Danmark, 
idet en mængde tyske låneord derved kom ind i det danske sprog i tiden 1350- 
1500. Men da det kun var i byerne og hos de fornemme stænder, at kend
skabet til plattysk blev almindeligt, førte påvirkningen ikke til noget sprogskifte 
hos befolkningen som helhed. Derimod slås det fast, at årsagen til det sprog- 
skifte, der efter mange århundreders forløb fandt sted i det sydlige Sønderjyl
land først og fremmest må søges i det plattyske sprogs egenmægtige stilling 
som kultursprog, efter at latinen var kommet på retur. Det var -  siges det -  de 
præster, der var uddannet ved Slesvig domkapitel, der bragte kendskabet til 
plattysk ud til alle afkroge af domkapitlets område og dermed beredte jord
bunden for det senere sprogskifte. For befolkningen fik det plattyske sprog et 
skær af fornemhed, fordi stormænd og købmænd benyttede det, og samtidig 
blev det et »helligt sprog«, foreløbig ved siden af latinen.

Som tidligere omtalt, lægger forfatteren et afgørende skel i sin fremstilling 
ved året 1440. Men skellet markeres efter fremstillingen allerede 1431, da 
Schauenburgerne indtog Flensborg. I Flensborg benyttedes fra nu af det plat
tyske sprog i dokumenterne, og allerede 1431 blev stadsretten oversat til plat
tysk. I hele området fra Flensborg og sydpå var dansk i tiden derefter på
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retur som kultursprog, hvorimod befolkningen fortsat talte dansk. I Nord
slesvig var situationen derimod stadig uafklaret. Det betones her, at det slesvig- 
holstenske ridderskab fik vidtrækkende betydning for den kulturelle udvikling -  
ridderskabets indflydelse var forudsætningen for, at hele Sønderjylland helt frem 
til midten af 19. årh. blev styret på tysk, selvom det fra 1460 var den danske 
konge, der var hertug. De senere delinger af landet (især i den periode, da 
Gottorperne 1543-1721 besad anselige dele af hertugdømmet) bidrog også til 
fortyskningen, men det tillægger forfatteren mindre betydning, end andre før 
har gjort.

I de nordslesvigske købstæder kom det plattyske sprog efter 1440 i brug 
som officielt sprog. Til belysning af situationen i landdistrikterne er kildema
terialet selvsagt spinkelt, men der er bevaret en række såkaldte fribreve til frem
trædende bønder fra hertug Adolfs tid på plattysk, og en gennemgang af en 
del bevarede tingsvidner fra herredstingene i det sydlige Nordslesvig viser, at 
disse i adskillige tilfælde er udfærdiget på plattysk, i en række tilfælde på 
dansk. Det formodes, at dansk har været det normale, og at skrivelserne i en 
del tilfælde også er blevet udfærdiget på plattysk, hvis en stormand ønskede 
det. En anden interessant kilde, som er benyttet, er sognevidnerne, doku
menter, der udfærdigedes som resultat af en forhandling om et retsligt spørgs
mål, der foregik efter søndagsgudstjenesten. Disse sognevidner blev som regel 
nedskrevet af præsten, og sproget afhang så af hans skriftsprog. De bevarede 
sognevidner (ialt 32) er i de fleste tilfælde på dansk fra sognene i Ribe stift 
og i Barved syssels provsti, mens de, der er bevaret fra det slesvigske domka
pitels område (op til Løjt), er på plattysk.

Måske vil man kunne rette den indvending imod fremstillingen, at der læg
ges lidt for rigelig vægt på årstallet 1440 som skelsættende i udviklingen. Som for
fatteren selv fastslår, blev det reformationen, som skabte det egentlige skel, 
idet brugen af det danske sprog i kirkerne ned til den nuværende grænse 
først da begyndte at fæstne sig. En væsentlig del af bogen omhandler da også 
netop den kirkelige udvikling i 16. århundrede. Men det er forfatterens udtryk
kelige ønske at vise kontinuiteten i udviklingen -  et forhold, som han med 
rette anser for meget vigtigt for forståelsen af historie i det hele taget (jfr. 
Gregersens artikel: Om det kontinuerlige i vor historie, trykt i Stambladet, I, 
1963), og han går derfor ret grundigt ind på sprogspørgsmålet for kirkens 
vedkommende i de sidste 100 år før reformationen. Det er i denne periode, 
at man i den katolske kirke giver sig til at forkynde kristendommen på mo
dersmålet samtidig med, at man selvfølgelig beholder latinen i ritualerne. I 
Nordslesvig, som forfatteren har koncentreret sig om efter 1440, kan det kon
stateres eller formodes, at der ved hovedkirkerne i købstæderne blev prædiket 
på plattysk af førstepræsten, men at der desuden blev prædiket på dansk af 
andenpræsten. I Haderslev kan det konstateres derved, at der i 1442 af bis
pen i Slesvig blev oprettet et nyt og fornemt præsteembede (vicarie) ved kol- 
legiatkapitlet med pligt til at sørge for prædiken på modersmålet på et dertil
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egnet sted i kirken eller inden for Haderslevs område. Dokumentet af 1442 
er et af de få kildesteder, der nævner folkesproget. Med udtrykket »Hader- 
slevs område« menes formentlig GI. Haderslev samt Starup.

I landdistrikterne i Nordslesvig formede udviklingen sig forskelligt. I de om
råder, der hørte under Ribe og Odense stifter, bevarede dansk sin stilling som 
kultursprog, og det gjaldt også i Barved syssels provsti. Men i de egne, der hørte 
under Slesvig domkapitel, d.v.s. mod nord til og med Løjt sogn, hvor præsterne 
havde fået deres uddannelse i Slesvig, blev plattysk kultursproget. Først i re
formationstiden blev den sprogligt-kulturelle situation inden for kirken en anden 
her.

Forfatteren har i gennemgangen af forholdene før reformationen og i det 
efterfølgende udførlige afsnit om udviklingen i selve reformationsperioden taget 
tråden op efter det foredrag, som Troels Fink i 1956 holdt i Historisk Sam
fund for Sønderjylland (trykt i Sønderjyske Aarbøger 1964), og stort set kan 
det siges, at undersøgelsen bekræfter de formodninger, som Fink dengang frem
satte. Det er lykkedes for Gregersen ad forskellige veje at samle så mange op
lysninger, at problemet om de kirkelige sprogforhold bliver klaret så vidt, at 
en forklaring på, hvorfor kirkesproget (og skolesproget) ned til den nuværende 
grænse blev dansk og ikke plattysk, lader sig opstille. Af afgørende betydning 
blev det, at hertug Christian, Frederik Ps søn, i 1525 til sit underhold fik over
draget den nordligste del af Sønderjylland, Haderslevområdet og Tørning len. 
Han fik i dette område i løbet af ganske få år gennemført en luthersk kirke
ordning. Han afskedigede den ledende gejstlige i Haderslev, Johan Wulf, og 
begyndte snart på egen hånd at udstede kaldsbreve for præster i Barved sys
sel. Arbejdet med gennemførelsen af reformationen blev ledet af to dygtige ty
ske teologer, som hertugen indkaldte. Den ene, Eberhard Weidensee, blev 
ved nytår 1526 provst og præst i Haderslev og superintendent over området 
Haderslev-Tørning. Han har naturligvis holdt sine prædikener i Vor Frue kirke 
i Haderslev på plattysk. Allerede i 1526 blev præsterne i Barved syssel kaldt 
til møde i Haderslev for at få forelagt nogle trosartikler, som de havde at rette 
sig efter. Derimod synes ingen præster fra Tørning len at have været med, vist
nok på grund af protester fra Ribebispen (Iver Munk). Men efter herredagen 
i Odense 1527 blev der fri bane for hertug Christian, og i 1528 blev præsterne 
fra Tørning len tilkaldt og instrueret om den nye opfattelse af kristendom
men. De fik udleveret nogle skriftlige artikler, de såkaldte Haderslevartikler, 
som rettesnor. Det mest interessante er bestemmelsen om, at præsterne efter 
prædikenen (på dansk) skal synge litaniet på dansk sammen med menigheden, 
og at dåbshandlingen skal foregå på dansk. Derimod må det anses for givet, 
at plattysk er blevet brugt ved den præsteskole, som på samme tid blev etab
leret i Haderslev, og som fik så stor betydning. Da hertug Christian som konge 
i 1536 havde gennemført reformationen i Danmark og Norge, ønskede han, 
at kirkeordinansen af 1537 også skulle være gældende for begge hertugdømmer, 
men planen måtte opgives, og i 1542 fik Sønderjylland og Holsten deres sær-
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lige kirkeordinans på plattysk, så at der derved blev skabt en fælles landskirke 
for hertugdømmerne med plattysk (senere højtysk) som øvrighedssprog. Men 
én ting var øvrighedssproget, noget andet forkyndelsen på modersmålet. Forfat
teren antager, at præsterne, der for hovedpartens vedkommende formentlig har 
været »landets egne børn«, som det siges, har anvendt den sønderjyske danske 
dialekt, men også har udtrykt vigtigere religiøse begreber på plattysk, mens 
latinen nu forsvandt i gudstjenesten.

I de nordslesvigske købstæder fortsattes efter reformationen den gamle skik, 
at førstepræsten benyttede plattysk gudstjenestesprog, andenpræsten derimod 
dansk. Andenpræsterne var dårligere aflønnet end førstepræsterne, et tegn på, 
at dansk betragtedes som et andenrangssprog, hvilket hænger sammen med, at 
»den herskende klasses« sprog var plattysk. I de nordslesvigske landsogne var 
der ikke den plattyske tradition, som fandtes i byerne. Trods den plattyske ad
ministration havde det plattyske sprog ikke rigtig befæstet sig her. Da en af 
Christian I ll’s hjælpere, Anthon Keyser (der var tysk), 1542 var blevet super
intendent i Haderslev, fik han også tilsynet med kirkerne ned til den kirke
sprogsgrænse, der kom til at vare ved til 1850. Det betød, at tilsynet fra nu 
af blev foretaget af udsendinge, der var fortrolige med det danske sprogs an
vendelse i kirkerne. Kilderne kan dog først med nogenlunde vished fastslå, at 
sproggrænsen mellem dansk og tysk i kirkerne lå fast i tiden efter 1600 -  ind
til da har tilstandene åbenbart været flydende. Atter understreger forfatteren, 
at man for at forstå kirkesprogsgrænsen må se på traditionen fra tiden før 
reformationen.

Selv om sproget i kirkerne altså var eller blev dansk i hele det nuværende 
Nordslesvig (bortset fra de plattyske gudstjenester i købstæderne), viser under
søgelserne, at de bevarede kirkeregnskabsbøger hovedsagelig er ført på plattysk 
(som jo var øvrighedssproget). Derimod viser de få bevarede kirkebøger (fra 
Barved syssels provsti) sig at være ført på dansk eller at skifte over til dansk 
ret tidligt. Til forfatterens grundighed hører også, at han har undersøgt inskrip
tioner på kirkeinventar, navnlig på prædikestole. Det viser sig, at inskriptionerne 
på prædikestolene syd for linjen Løjt-Ravsted-Hostrup hovedsagelig er på plat
tysk, mens de sogne, der altid har haft dansk kultursprog, i mange tilfælde har 
benyttet latin -  nogle steder er indskrifterne dog her på dansk. Undersøgelsen 
af kirkeinventaret -  foruden prædikestolene også alterkalke, alterstager og grav
sten -  viser, at det gamle skel endnu levede et stykke ind i 1600-årene mellem 
det område, der havde hørt under Slesvig domkapitel og det, der havde hørt 
under kollegiatkapitlet i Haderslev.

Et andet forhold, som søges belyst, er spørgsmålet om skoleforholdene. Fra 
den katolske tid fandtes særlige kapellanembeder mange steder i sognene, og 
disse kapellaners opgave har bl.a. været at undervise børnene. Kapellanerne 
skulle tage sig af de større børn, degnene af de små. Der var langt fra kapel
laner overalt, og det må da have været degnene, der var skoleholdere og na
turligt nok underviste på dansk. Omend kildematerialet er spinkelt, finder Gre-



464 Anmeldelser

gersen det dog tilstrækkeligt til, at han kan være enig med G. Japsen og andre 
forskere i, at læse- og skrivefærdigheden tidligt har været almindelig udbredt. 
Også derigennem er dansk blevet sikret som kultursprog. I de nordslesvigske 
købstæder var sproget plattysk, men det kan iøvrigt konstateres, at man ad
skillige steder i landsognene langt op i tiden fremsatte ønsker om undervisning 
i tysk.

Et ofte diskuteret problem strejfes også i bogen: hvor udbredt var kendska
bet til plattysk i Nordslesvig i tiden efter reformationen? Her kommer retspro
tokollerne fra nogle af købstæderne til hjælp, idet vidneudsagn normalt er gen
givet på plattysk (et emne, Achelis har behandlet for Haderslevs vedkommende). 
Endnu langt op i 1600-tallet anvendes plattysk, men gradvis afløses det plattyske 
af højtysk ligesom i Sydslesvig. Forfatteren antager -  utvivlsomt med rette -  
at det for en befolkning med dansk dialekt som dagligsprog har været en vold
som overgang nu at skulle vænne sig til det højtyske, der lå dansk betydeligt 
fjernere end det plattyske, som mange gennem generationer var blevet for
trolige med.

I de afsluttende bemærkninger går forfatteren uden egentligt kildebelæg uden 
for sit emne, idet han fremsætter nogle antagelser, der skal tjene til at vise 
kontinuiteten i udviklingen, når man går længere frem i tiden. Til disse for
modninger hører, at det, man senere fandt på at kalde »hjemmetyskheden« 
i det område, der har fået betegnelsen »den skæve firkant« (nogenlunde sva
rende til det område af Nordslesvig, som fik sine præster fra Slesvig domkapi
tel), kan have sin rod i den århundredgamle tradition, der bl.a. kan iagttages 
ved inskriptioner i kirker samt i bøger og papirer på gamle slægtsgårde. Men 
forfatteren gør selv med det samme opmærksom på, at der intet bevis kan 
føres for denne antagelse.

I det hele taget kan det om afhandlingens resultater siges, at forfatteren trods 
sit ihærdige arbejde med materialet meget ofte må nøjes med formodninger. 
Det må imidlertid fremhæves, at værket som helhed går dybt ind i et emne, 
som er af stor interesse, og at forfatteren har lagt fremragende evner for da
gen med hensyn til at udnytte alt relevant kildemateriale. Om der kan graves 
endnu dybere, er svært at afgøre.

Værket afsluttes med et kort, men godt resumé på tysk. Derpå følger en 
fyldig litteratur-fortegnelse og en liste over det store utrykte kildemateriale, 
som er draget ind i undersøgelserne. Forfatterens kendskab både til trykt og 
utrykt materiale er omfattende, og det udbytte, han har fået af sit arbejde 
med det store, næsten for store stof, har skabt mulighed for at få en langt 
bedre forståelse af de indviklede sprogforhold i grænselandet, end m an hidtil 
har haft.

Johs. Lomholt-Thomsen
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SØREN RYGE PETERSEN: DANSK ELLER TYSK? En undersøgelse af 
sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973. Udg. af 
Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Flensburg 1975, 
132 s., kr. 45.

Den flersprogede sydslesvigske kommune er Agtrup, en landsby lidt øst for Læk 
i det gamle Kær herred. Den ligger i det område, hvor dansk (sønderjysk) endnu 
lever som folkesprog. Det er ikke enestående, at der i disse egne anvendes 
fem sprog: højtysk, plattysk, sønderjysk, rigsdansk og -  mod vest -  frisisk. 
Således også i Agtrup, et lille samfund, som på undersøgelsestidspunktet havde 
950 indbyggere, hvoraf de 862 blev interviewet. Det vil i praksis sige, at alle, 
der kunne svare, blev spurgt. 17 personer blev adspurgt på rigsdansk, 175 på 
sønderjysk, 164 på plattysk og 506 på højtysk. Undersøgelsen gennemførtes i 
sommeren 1973 af Søren Ryge Petersen, søn af den danske lærer på stedet. 
Den er en specialeopgave i faget dansk ved Aarhus Universitet.

Opgaven består af tre dele: en undersøgelse, 116 edb-tabeller og 47 diagram
mer. Heraf er edb-tabellerne ikke trykt, men kan lånes ved henvendelse til for
fatteren. Undersøgelsen beskrives derimod ret udførligt i ca. en tredjedel af 
fremstillingen, bl.a. gengives det anvendte spørgeskema og der redegøres for de 
overvejelser, der ligger bag sprøgsmålenes udformning. Belyses skal dels »sprog- 
billedet«, dels »sprogdannelsen«, d.v.s. at svarene på spørgsmålsgruppen hvilke 
sprog taler De, hvilke sprog forstår De? »skal vise et billede (fotografi), taget 
i sommeren 1973, eksponeringstiden ca. 40 dage og fremkaldt i EDB. Motiv: 
Sproget i Agtrup« (s. 25), mens svarene i gruppen hvorledes har De lært at 
tale sproget? tilsigter at afdække et forløb, som tidsmæssigt strækker sig fra 
1880 (da den ældste interviewperson blev født) til nu og som måske kan sige 
noget om sprogskifteproblemet. Undersøgelsens resultater er dernæst gengivet 
i 47 diagrammer (søjlediagrammer plus en række krydstabeller) der klart og 
pædagogisk præsenterer -  for at sige det korrekt, men lidt abstrakt -  korre
lationen af en sproglig information med alder, fødested eller med en anden 
sproglig information. Der er ganske oplagt, at forfatteren ikke blot er trylle
bund et af sprogforholdene i Agtrup -  som han for øvrigt ofte og veloplagt 
krydrer med anekdoter og private bemærkninger -  men også af de muligheder, 
den elektroniske databehandling synes at byde visse humanistiske videnskaber.

Konklusioner er forfatteren ikke meget for at drage. Han har villet vise og 
forklare billedet af en sproglig mangfoldighed (s. 117, den tidligere nævnte 
sprogdannelse synes at være trådt lidt i baggrunden), men han peger dog på, at 
plattysk er vigende, sønderjysk ligeså, at højtysk vinder frem og at »rigs
dansk ser ud til at vinde en lille smule også.« (Frisisk spiller næsten ikke no
gen rolle i Agtrup). Jeg gad dog vide, om konklusionerne ikke var blevet ty
deligere, hvis forfatteren i stedet for at undersøge en enkelt kommune til 
bunds havde undersøgt et repræsentativt udsnit af befolkningen i hele det fire- 
eller femsprogede område i det nordlige Sydslesvig. Men det ville givetvis have
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været et ret omfattende arbejde, og jeg skal ikke bebrejde forfatteren, at han 
ikke har taget det op inden for en specialeopgaves rammer.

Derimod virker det forbløffende på en historiker, at undersøgelsen end ikke 
strejfer de tidligere danske og tyske behandlinger af sprogforholdene i Sydsles
vig (C. F. Allen, Karl N. Bock, Paul Selk, Chr. Stenz) der vel sagtens ikke 
i enkeltheder kan jævnføres med denne interviewundersøgelse -  se dog Gerd 
Vaagts anmeldelse af bogen i Grenzfriedenshefte 1975, s. 119f., der sammen
ligner med Selk og for øvrigt med rette anker over, at TV-, radio- og læse
vaner ikke er berørt i undersøgelsen -  men som dog må kunne yde bidrag til 
det perspektiv, der nu kun mere eller mindre ubevidst er indbygget i opgaven. 
Forfatteren lægger i hvert fald ikke skjul på, at han er dansk sydslesviger og 
ønsker »at fastholde nogle væsentlige aspekter af de sproglige -  i videre for
stand nationale -  brydninger, der har eksisteret og stadig eksisterer i Sydsles
vig, men som i fremtidens integrerede Europa synes at måtte forsvinde« (s. 4).

Netop denne bedrøvede formodning er der imidlertid ikke hjemmel for i Sø
ren Ryge Petersens undersøgelse. Det er jo de »folke «-sprog (plattysk, sønder
jysk) der ikke formidles af noget institutionelt apparat (uddannelsessystem, mas
semedier), der er vigende, ikke »kultur«-sprogene. Dansk eller tysk er i en vis 
forstand en vildledende bogtitel. Taberen eller taberne er da allenfals de af 
familien, naboer, det private og nære miljø formidlede sprogtyper, vinderne de 
»koncessionerede« sprog. Hvorfor skal disse sene men konsekvente frugter af 
de nationale tankers udvikling nu lægges det integrerede Europa til last?

Lorenz Rerup.

HENRY MORTON. SKITSEBOG OG DAGBOG FRA DANSK VEST
INDIEN 1843-44. Udgivet af Dansk Vestindisk Selskab og St. Croix 
Landmarks Society. 1975. 184 s. III. Indb. 180 kr.

Dette fornemme værk, hvis fremkomst skyldes Dansk Vestindisk Selskab (ved 
arkitekt Einar Kirk) og museumsforeningen St. Croix Landmarks Society, er 
i form og indhold et usædvanligt stykke dansk lokalhistorie fra kolonitiden. Den 
36-årige amatørkunstner pastor Henry Jackson Morton opholdt sig indtil maj 
1844 nogle måneder på de tre dansk-vestindiske øer og vendte hjem til Phila
delphia med en skitsebog og en lille dagbog, begge fyldt med indtryk af natur 
og kulturliv på disse øer, der endnu var et slavesamfund (negerfrigørelsen kom 
brat i 1848). Mortons familie opbevarede gennem flere generationer tegninger 
og dagbog, men i nyeste tid er det lykkedes St. Croix Landmarks Society at 
opspore og købe hovedparten af samlingens henved 60 tegninger og akvareller. 
Stærkt interesseret i en udgivelse blev også Dansk Vestindisk Selskab, der blandt 
sine medlemmer tæller adskillige, som er født i Vestindien før øsalget i 1917. 
De to selskaber har samarbejdet gennem et fælles udvalg, og alle bidrag fore-
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ligger på engelsk og dansk. Rigsbibliotekar Palle Birkelund har oversat for
fatteren Florence Lewisohns engelske tekst, og museumsdirektør Henning Hen- 
ningsen har et afsnit om amatørkunstnere på St. Croix i 1830-40erne. Ved 
siden af Henry Morton omtaler dr. Henningsen især Frederik von Schölten, 
hvis »tegnebøger« indeholdt talrige akvareller, »sobre, men dog romantiske«, 
af landskaber, bygninger og folketyper (en del af akvarellerne vil være kendt 
fra værket »Vore gamle Tropekolonier«). Antagelig har Morton set mange af 
den 11 år ældre amatørkunstners arbejder, en del af deres tegninger har samme 
motiv, og von Schölten kopierede i et enkelt tilfælde en tegning af Morton 
(vaskepigerne ved bækken). Den amerikanske præst havde sikkert større kunst
neriske evner end von Schölten; så velkomponerede dennes akvareller end er, 
overgår Henry Morton ham i sine nydelige, ofte flygtige, men næsten altid 
levende og udtryksfulde skitser.

Motiverne er mangfoldige. Morton har portrætter af guvernør Peter von 
Schölten, bror til Frederik von Schölten, af officerer, plantageejere m.fl. Men 
aristokratiet har næppe interesseret kunstneren i samme grad som øernes af
vekslende landskaber, skibe i havnene og ved kysten, plantager inde i landet, 
den frodige plantevækst og det ejendommelige folkeliv. Han har tegnet mange 
bygninger: guvernørbolig, fort, missionsstation, købstadhuse, skoler, plantage-ho
vedbygninger, sukkermøller (nogle i forfald) o.a. Men uden tvivl har menne
skene, især de mørke, moret ham mere. I byerne kan det løst skitserede myld
rende »lørdagstorv« eller kvinder med byrder på hovedet godt stjæle billedet 
fra bygningerne; der er også mennesker i forgrunden ved Hermhuterkolonien 
og adskillige plantager, og et næsten lystigt arbejdsliv udfolder sig ved en suk
kermølle i høsttiden. Der er fart over feltet, når kvikke vogterdrenge driver 
æsler, og når slaver skræmt af en opsynsmand haster fra hvilen under et mæg
tigt kapoktræ tilbage til arbejdet. Og en af pigerne, der vasker tøj i bækken, 
er sandt at sige mere charmerende end den feterede københavnskfødte dame, 
som Morton tegner i en kreds af officerer (s. 172) og ofrer usædvanligt mange 
poetiske (og let ironiske?) ord på i dagbogen. Den er forøvrigt kortfattet, men 
også her er skibe, landskaber, planterigdom og mennesketyper i forgrunden. 
Om gejstligheden har han kun få ord, men bl.a. et lille hib til »de kloge folk« 
i den protestantiske episkopale kirke, som var lidt vel glade for at tale. Humor 
savnede pastor Morton ikke. Dagbogen slutter overraskende med beretningen 
om en irsk forvalters komisk-forskrækkende ridt på en bunke magas (knuste 
sukkerrør) ned ad en afløbsrende med et fald på 200 fod i en vinkel på 45 
grader!

Fridlev Skrubbeltrang
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Ingeniørkorpsets Arkiv I. Med denne 
publikation udsendte Rigsarkivet i 1974 
for første gang en registratur over en 
del af det righoldige militærhistoriske 
materiale, der befinder sig her. Bag
grunden herfor var, at hærens arkiv 
fra 1. april 1971 blev en afdeling un
der rigsarkivet. En af arkivets medar
bejdere, oberstløjtnant S. A. Larsen, 
havde gennem længere tid arbejdet på 
en registratur over ingeniørkorpsets ar
kiv. Første del af hans manuskript fo
religger nu med denne registratur, der 
indeholder fortifikationsetaternes arkiv 
1697-1763 og ingeniørkorpsets arkiv 
1763-1848. I rigsarkivet befinder sig 
størsteparten af de militære værns ar
kiver. Undtagelsen er flyvevåbnets ar
kiv. Hærens og marinens arkivalier er 
i dag fordelt på rigsarkivets forskellige 
afdelinger. På 1. afdeling findes for 
tiden frem til 1848 alle marinens ar
kivalier, hvorimod det for hærens ved

kommende gælder, at der her kun fin
des materiale vedrørende dets central
administration. På 2. afdeling findes det 
tilsvarende materiale fra tiden efter 
1848. I hærens arkiv -  nu 3. afdeling -  
er beliggende alle de landmilitære vå
benarter og afdelingers arkiver. Af dis
se arkiver er ingeniørkorpsets arkiv 
langt det største. Naturligvis interesse
rer de militære arkiver i første række 
de militærhistoriske forskere. Personal- 
historiske forskere kender dog også de
res værdi. Men disse arkiver bør ikke 
kun interessere disse grupper, for de 
indeholder meget materiale, der kan 
anskueliggøre andre historiske områder. 
I ingeniørkorpsets arkiv ligger der me
get materiale, som både kan belyse 
militær og almindelig bygningshistorie. 
I alle de militære afdelingers arkiver 
findes et rigt materiale, der kan belyse 
sociale forhold, eftersom hærens afde
linger i visse perioder var indkvarte
rede hos borgerne. Både hærens og ma
rinens arkiver indeholder et stort regn
skabsmateriale, der næsten ikke er be
nyttet i økonomisk historiske sammen
hænge. Som et måske mere specielt 
eksempel kan nævnes, at der i mari
nens arkiv ligger landbrugshistorisk 
materiale samt kilder til belysning af 
teknikkens historie. Dette skyldes, at 
marinens berømte skibskonstruktør i 
1700-tallet Henrik Gerner var stærkt
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interesseret i disse emner. Rigsarkivets 
mange militære arkiver indeholder så
ledes meget værdifuldt materiale, der 
ikke kun har militærhistorisk og perso- 
nalhistorisk interesse. Den foreliggende 
registratur over ingeniørkorpsets arkiv 
er derfor et arbejdsredskab for enhver 
historisk interesseret. _ „

Arsbibliografi 1974 for dansk maritim 
historie- og samfundsforskning, Kø- 
bønhavn 1975. På dansk maritimhisto
risk konference i 1974 enedes delta
gerne om at nedsætte et »Kontaktud
valg for dansk maritim historie- og sam
fundsforskning«. Dette udvalg -  hvis 
opgave bl.a. er på bedste måde at ori
entere om forskningen på dette område 
-  satte sig som en naturlig opgave at 
udarbejde foreliggende bibliografi. Den 
registrerede litteratur omfatter bøger 
og artikler om emnet. Artiklerne er 
uddraget af årsberetninger, årbøger og 
tidsskrifter, alle med et maritimt ind
hold. Det systematiske opstillingssy
stem er nyt. Dette skyldes dels, at det 
er en specialbibliografi, dels at hensig
ten har været at anskue de maritime 
forhold udfra en tværfaglig synsvin
kel. Systemet kan måske synes lidt til
fældigt, men som det fremhæves i for
ordet, er det foreløbig og i høj grad 
præget af, hvad netop 1974 bragte af 
litteratur. Visse emnegrupper, der nor
malt findes i maritime bibliografier, fi
gurerer ikke på grund af manglende 
litteratur herom. Det er kontaktudval
gets tanke løbende at tilpasse opstil
lingsformen, således at den mest hen
sigtsmæssige form med tiden kan op
nås. I forbindelse med placeringen af 
de forskellige artikler i systemet næv

nes det, at der har været visse proble
mer. Disse er bl.a. søgt løst ved flere 
registre. Der er ialt anført 393 bøger 
og artikler, hvilket egentlig er ganske 
meget. Mange artikler er dog meget 
korte, på et par sider. Litteraturen be
lyser især nutidige maritime aspekter, 
f.eks. forhold vedrørende maritime in
stitutioner, rederier og foreninger. Et 
overblik over den maritime forsknings
situation i dag kan ikke tilvejebringes 
ved hjælp af denne bibliografi alene. 
En anden af kontaktudvalgets publika
tioner, hvem forsker hvad inden for 
dansk maritim historie- og samfunds
forskning 1974-75, er et nødvendigt 
supplement. Ved at gennemse begge 
publikationer kan man konstatere, at 
de maritimt interesserede særlig be
skæftiger sig med områder som rede
rivirksomhed og lokale maritime akti
viteter. Til en vis grad er der således 
sket en ændring med forskningens ka
rakter i forhold til tidligere, hvor man 
i højere grad beskrev maritime forhold 
udfra en statssynsvinkel. Denne udvik
ling er glædelig, fordi den kan med
virke til at skabe en større forståelse 
for de maritime forholds betydning for 
vort samfunds historie. Når dette an
ses for ønskeligt, skyldes det en op
fattelse af, at de maritime aktiviteter 
i fortiden ikke har fået den plads i 
beskrivelsen af vort samfunds historie, 
som de burde. Den øgede aktivitet in
den for dansk maritim historie- og sam
fundsforskning må derfor hilses vel
kommen.

I den seneste tid har der vist sig en 
stigende interesse for militærhistorien. 
Et udslag heraf er Militærhistoriens
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hvem forsker hvad ved Claus C. von 
Bamekow, Ole Louis Frantzen og Kaa
re E. Janson. Skrifter fra institut for 
historie og samfundsvidenskab Odense 
Universitet. Odense 1975. Baggrunden 
for foreliggende skrift er, at en række 
militærhistorisk interesserede -  heri
blandt redaktørerne -  i 1974 dannede 
en gruppe, de kaldte »Militærhistorisk 
Kontaktudvalg«. Dette navn hang snæ
vert sammen med den hovedopgave 
man satte sig, nemlig at udarbejde en 
militærhistoriens hvem forsker hvad. 
Kontaktudvalget udsendte et spørge
skema til alle tænkeligt interesserede, 
hvori man bad om forskellige oplys
ninger angående folks militærhistoriske 
forskning. Kun personer som besvare
de skemaet er medtaget i skriftet. Be
svarelserne er ofte blevet omarbejdet i 
sproglig og bibliografisk henseende for 
at opnå et vist ensartet præg. Nogen 
kontrol af besvarelsernes oplysninger er 
der generelt ikke foretaget. Skriftet in
deholder 79 besvarelser, og der kan 
konstateres en stigende interesse for 
militærhistorien blandt yngre kandida
ter og studerende. Blandt militærhisto
riens forskellige dyrkere tales der om, 
at denne historiske disciplin har været 
og er forsømt. Samtidig erkendes det 
dog, at en af de væsentligste årsager 
hertil har været en manglende dialog 
mellem faghistorikeren og officeren. 
Dette skrift kan forhåbentlig bidrage 
til en øget kontakt mellem disse grup
per. O. F.

Ny udgave af Dansk biografisk leksi
kon. Ca. 25 år efter at sidste bind af 
Brickas Dansk biografisk leksikon var 
udkommet, gik Povl Engelstoft i gang 
med at forberede udsendelsen af en ny

og revideret udgave. Det blev til 26 
bind +  et supplementsbind, der blev 
udgivet i årene 1933-44. Der er nu 
gået godt 30 år siden dette værk af
sluttedes, og der er god mening i, at 
et værk af den karakter fornys en gang 
for hvert slægtled. Der er taget initia
tiv til en sådan ny revideret og ajour
ført udgave på Gyldendal, og som tid
ligere har Carlsbergfondet vist sin in
teresse ved at støtte udgivelsen økono
misk. Værkets hovedredaktør er histo
rikeren, cand. mag. Sv. Cedergreen 
Bech. Med et værk af denne karakter, 
med dets enorme mængde af eksakte 
data, er det lige så sikkert som det er 
beklageligt, at der kan komme fejl, 
dels forkerte oplysninger fra begyndel
sen, dels fejl opstået på grund af ind
trufne ændringer. Det er klart at et af 
redaktionens mål er at nedbringe fej
lene til et minimum, og der vil blive 
sat meget ind på at efterprøve data. 
Men en del af disse ændringer vil mu
ligvis ikke være registreret, eller regi
streret på et sted, hvor man ikke uden 
videre vil søge. En del oplysninger vil 
muligvis forblive inden for en familie
kreds. Redaktionen ønsker derfor at 
appellere til alle brugere af Dansk bio
grafisk leksikon, til folk der er interes
seret i eller arbejder med personalhi
storie, om at være behjælpelig. Dersom 
De er vidende om fejl/mangler/supp
lement vedrørende en eller flere artik
ler, bedes De skrive til os på følgende 
adresse, Gyldendal, Klarebodeme 5, 
1001 Kbh. K, tlf. (01) 11 07 75. Op
lysningen bør være forsynet med kilde
angivelse.

Dansk kulturhistorie og bevidstheds
dannelse 1880-1920 er den pompøse ti-
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tel på et tværfagligt projekt iværksat 
ved Nordisk Institut, Odense Universi
tet. Foreløbig er udkommet en intro
duktion skrevet af Jørgen Gleerup og 
den tidligere Askovlærer Povl Schmidt. 
De skitserer projektet i korte træk 
og foretager en grundig gennemgang 
af perioden 1720-1896 med vægt på 
Jürgen Habermas' offentlighedsbegreb. 
Foreløbig vil man koncentrere sig om 
»den agrare modoffentlighed« 1880- 
1900, og der er iværksat delprojekter 
om bl.a. vækkelserne og den ny grundt
vigske bevægelse, bøndernes politiske 
organisationshistorie, højskolen som 
dannelsesinstitution og venstrepressens 
funktion ved start af andelsvirksomhe
der. Ved henvendelse til Kulturhisto
rie-projekt et, Nordisk Institut, Niels 
Bohrs Allé, 5000 Odense kan man be
stille introduktionen, tegne abonne
ment på skriftserien og melde sig til 
de kommende planlægnings- og arbejds
seminarer. o

Lokalhistorien har altid været dyrket 
af de få, og også i undervisningen har 
lokalhistoriske emner kun vundet ind
pas i begrænset omfang. De sidste år 
er der imidlertid sket en stærk vækst i 
interessen for lokalhistorie, som har vist 
sig ved oprettelsen af lokale samlinger, 
arkiver og museer. Ved mange større 
museer arbejder museumspædagoger, 
som gennem deres arbejde har givet 
mange lærere værdifuld støtte bl.a. 
med udarbejdelse af materiale til for
skellige klassetrin. For yderligere at sti
mulere dette arbejde og for at få end
nu flere lærere til -  i alle skoleformer 
-  at inddrage lokalhistorisk stof i un
dervisningen har Dansk Historisk Fæl

lesforening nedsat et udvalg for dels 
at kortlægge den indsats der allerede 
gøres, dels for at komme med forslag 
om hvorledes arbejdet kan udvides og 
undersøge hvilket undervisningsmateri
ale der er brug for. En af udvalgets 
opgaver er at udgive en håndbog for 
lærere i anvendelse af lokalhistoriske 
emner. I udvalget sidder repræsentan
ter for lærere ved alle skoleformer, for 
skolecentralerne, museerne og Dansk 
Historisk Fællesforening. Udvalgets 
formand er seminarielektor Verner 
Bruhn, Tulipanvej 24, 6700 Esbjerg, 
der gerne modtager henvendelser med 
forslag og ideer fra interesserede læ
rere.

Forlaget »C lio« der har specialiseret 
sig i genudgivelse af kilder til dansk 
økonomisk og social historie har ud
sendt Louis Pio: »Erindringer fra Re
daktionskontoret og Fængslet« (1877). 
Samtidig har man fået den udmærkede 
idé at udsende fire postkort med hi
storiske motiver -  en Klæstruptegning 
af ladegårdslemmerne på vej til arbej
de, to satiriske tegninger fra Corsaren 
i 1840’erne og en gengivelse af en side 
af en læsebog fra forrige århundrede 
med moraliserende tekst og billede over 
emnet »Lønnen«. Kortene kan købes 
i 20 stk. pakninger med 5 af hver for 
blot kr. 6.00.

100-året for kvinders adgang til uni
versitetet markeres af danske kvin
delige jurister ved udsendelse af fest
skriftet »Jura og kvinder«, hvis 22 ar
tikler af fællespræg dog kun har dette 
ene, at de er skrevet af kvindelige ju-
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rister. De fleste af artiklerne behandler 
juridiske emner, en del heraf specielt 
kvindens retslige stilling i nutiden. For 
den historisk interesserede må frem
hæves Inger Dübecks historiske rids 
»Lærde damer«, kvindelige akademi
kere og kvindelige jurister« (s. 11-30), 
Beth Grothe Nielsens tankevækkende 
artikel om barnedrab (s. 122-136) og 
Ruth Nielsens behandling af en mate
rialistisk kvinderetsteoris opståen (s. 
314-330). Skriftet afsluttes med en 
fortegnelse over examinatae et candi- 
datae juris ved Københavns og Århus 
universitet. „ „  n

Geologi, plante- og dyreliv -  hører det 
hjemme i et lokalhistorisk værk? Det 
er botanikeren Egil Ingvar Aune, der 
stiller spørgsmålet i Heimen 1975, nr. 
3. Naturgrundlaget har været afgøren
de for bosætningen og for næringsgre
nenes udvikling, men efter Aunes me
ning kommer denne sammenhæng ikke 
særlig tydeligt frem i de bygdebøger, 
han gennemgår i artiklen. De natur
faglige afsnit bliver let præget af »mu
seal« tankegang, således at der beret
tes om sjældne planter, dyr og sten. 
Forfatteren mener dog ikke man skal 
udelade disse afsnit. De bør derimod 
redigeres mere stramt. Og så skal de 
skrives først, så de kan tjene som 
grundlag for de historiske afsnit af bo
gen. -  Også danske lokalhistorikere 
burde nok overveje disse synspunkter.

K. P.

Mediaeval Scandinavia hører til de 
snart ikke helt få nyere skandinaviske 
tidsskrifter, der af hensyn til en inter
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national læserkreds udelukkende brin
ger bidrag på hovedsprogene, overve
jende engelsk. Titlen dækker sigtet med 
tidsskriftet godt. De årlige bind har si
den starten i 1968 indeholdt et bredt 
spektrum af bidrag til belysning af 
skandinaviske og islandske kultur- og 
samfundsforhold. Filologer, historikere, 
arkæologer m.fl. har her under samme 
tag fået mulighed for at bidrage til en 
øget forståelse for deres fælles studie
objekt. Det må være en rigtig tanke. 
Initiativ og redaktion er knyttet til 
Odense Universitet, men det har fra 
starten sikret sig en international re
daktionskomité og en tilsvarende kreds 
af bidragydere, der hurtigt har placeret 
tidsskriftet blandt landets betydnings
fulde. Mediaeval Scandinavia henven
der sig vel især til fagfolk, men andre 
kan utvivlsomt have glæde af at kikke 
med over skulderen. Som smagsprøver 
kan fra 1973-bindet nævnes Lene De- 
midoffs »The Poppo Legend«, der 
følger den kendte missionshistorie fra 
dens første spire o. 970 til det 12. og 
13. årh.s bearbejdelser, sådan som vi 
vel bedst kender den dramatiske begi
venhed. I samme bind har Brian Pa
trick McGuire redegjort for »Property 
and Politics at Esrum Abbey: 1151— 
1251«, der giver et spændende billede 
af det store klosters første tid, dets be
tydelige godserhvervelser og stridighe
der, men i høj grad også dets afhæn
gighed af de stores velvilje. Henrik M. 
Jansen har i »Archeological investiga
tions in medieval Svendborg« aflagt 
rapport om dele af det omfattende by- 
arkæologiske projekt i Svendborg. Den
ne artikel vil dog forhåbentlig hurtigt 
blive overflødiggjort af en større pub
likation . ..  Det er også værd at nævne
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Jørgen Steen Jensens »Danish Money 
in the Fourteenth Century«, der vist 
for første gang inddrager det vældige 
Kirial-møntfund i en større mønthisto
risk sammenhæng, men som desuden 
er lærerig læsning for den, der gerne 
vil have et indblik i dansk middelalder
lig mønthistorie og dens problemer. 
Også 1974-bindet har sin møntafhand
ling. Her giver Kirsten Bendixen i 
»The first Merovingian Coin-Treasure 
from Denmark« en redegørelse for et 
sikkert meget vigtigt møntfund ved 
Dankirk syd for Ribe, der giver rime
lig grund til at formode en mere be
tydningsfuld handelskontakt mod syd 
og vest i det 8. årh. end hidtil antaget. 
Dette binds vægtigste bidrag er dog 
nok en 100 sider stor diskussion om 
Jelling, hvor forskere, især runologer 
og arkæologer, giver en grundig over
sigt over vor nuværende viden om dette 
gådefulde, men stadig lige fængslende 
monument fra vikingetiden. Mediaeval 
Scandinavia bringer i hvert bind en 
mindre afdeling anmeldelser og noter.

K. C.

Finn Friis: Les Suisses au Danemark 
a travers les ages (1975) er et særtryk 
af tidsskriftet »Versailles«, men det kan 
erhverves særskilt. Afhandlingens titel 
dækker meget bogstaveligt dens ind
hold, idet' fremstillingen er ordnet dels 
kronologisk, dels tematisk, men især 
biografisk. Materien i fremstillingen er 
en række summariske personbiografier, 
som, da forf. har tilstræbt at få rub 
og stub med, forbliver ved det anek
dotiske. Da denne artikel antagelig 
først og fremmest henvender sig til et 
fransktalende publikum, kunne man

have ønsket sig, at forf. havde gjort 
mere ud af personligheder, der har ar
bejdet med danske forhold, som fx. 
Reverdil, Mallet og Bonstetten -  må
ske på bekostning af de schweiziske 
lejesoldater fra 1600-tallet. Disse krigs
karle er jo fælleseuropæisk kulturgods, 
-  ikke mindst i Trediveårskrigens år
hundrede. Afhandlingens tyngdepunk
ter ligger i de små afsnit om den re
formerte menighed i Gothersgade, de 
schweiziske konditorier og restauranter 
i Danmark, den schweiziske mejeridrift 
og osteproduktion, som dog nok især 
giver vidnesbyrd om danske driftige, 
der søgte Schweiz, -  samt endelig i 
redegørelsen for dansk-schweizisk or
ganisationsarbejde siden midten af for
rige århundrede, privat som officielt. 
Når man læser Finn Friis’ afhandling 
falder det i øjnene, at der i forholdet 
mellem Schweiz og Danmark mangler 
et kulturelt kraftcenter; -  såvel Schweiz 
som Danmark ligger i kulturelle græn
seområder, og derfor bliver indholdet 
af en fremstilling som denne let noget 
tilfældigt. Et personregister ville dog 
have gjort gavn -  af hensyn til over
skueligheden. Hæftet koster 30 kr. + 
porto hos Det danske Selskab i Kø
benhavn.

Blandt de danske kistebilleder findes et 
med et ejendommeligt motiv: »Flittige 
søer og dovne møer«, en sovende pige 
ved spinderokken og 5 svin travlt be
skæftiget med at spinde garn, vinde 
o.s.v. Dette motiv har en lang historie 
helt tilbage til middelalderen og ken
des fra en række forskellige lande med 
skiftende udlægning af billedets ind
hold, der ikke altid har været morali-
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sende vendt mod tjenestefolkene. 
Redegørelsen for dette motiv gives af 
den lundensiske professor Bringéus, 
der med vanlig lærdom og overblik 
ikke blot får hovedsagen med, men 
også får vendt småstenene på sin vej.

H. R.

Kulturhistorikerne bør følge med i, 
hvad der publiceres i Kirkehistoriske 
Samlinger. I årbogen for 1974 har Eli
sabeth Dons Christensen fremlagt et af
snit af sit speciale om mormonernes 
første år i Danmark 1850-64 under 
titlen: En komparativ undersøgelse af 
mormon- og baptistsamfundets sociale 
struktur i Vendsyssel og Aalborg på 
basis af folketællingen i 1855. -  Forf. 
vender sig kritisk mod P. G. Lindhardts 
udsagn om, at mormonerne »sigtede 
på en åndelig og socialt lavtstående 
befolkning«. Det er ialtfald ikke hele 
forklaringen, og det er ikke et forhold, 
der er enestående for mormonerne. En 
direkte illustration til de fremførte syns
punkter kan hentes i Henry Petersens 
publicerede præsteindberetninger fra 
Viborg Stift 1854-1889, der følger li
ge efter den førstnævnte artikel.

H. R.

Vartovbogen 1975 er en samling me
get forskelligartede artikler, der for de 
flestes vedkommende tager udgangs
punkt i det grundtvigske. Poul Eng
berg behandler især forholdet mellem 
grundtvigianismen og brandesianismen 
og har iøvrigt en del synspunkter fæl
les med Gleerup og Schmidt. »Den po
litiske grundtvigianisme i 1860erne« 
hedder en specialeafhandling afleveret

ved Århus Universitet, og Birgitte Møl
ler Petersen offentliggør her et afsnit 
om den første grundtvigske organisa
tionsdannelse »Foreningen for Frihed 
i Folkekirken«, stiftet 1863. Med ud
gangspunkt i foreningen opstiller for
fatteren en grundtvigsk organisations
model, hvor en københavnsk inder
kreds opretholder personlige kontakter 
med »Venner« over hele landet, der 
derefter bringer »Ordet« til det grundt
vigske lægfolk. Hun finder, at struktu
ren var overordentlig løs og udeluk
kende byggede på kontakt mellem en
keltindivider, men den fungerede ikke 
desto mindre. Hvem var dette grundt
vigske lægfolk egentlig. Birgitte Møller 
Petersen formoder, at de skal søges i 
miljøerne omkring valgmenigheder og 
fri- og højskoler, og hun anfører, at 
personer, der var tilknyttet alle tre or
ganisationsformer, var de »ægte« 
grundtvigianere. Det er sikkert kor
rekt, at studiet af institutionerne er 
vejen til at trænge ind i grundtvigia
nismen. Povl Bendix Knudsen forsøger 
i en interessant artikel at nå til en hel
hedsbetragtning af de politiske partier 
i det 19. og 20. århundrede og be
handler bl.a. Grundtvigs kritiske hold
ning og Hørups og Bjørnsons positive 
stilling til partisystemet. Endelig por
trætteres den grundtvigske rigsdags
mand Harald Holm overordentlig 
kortfattet af provst Jens Jelsbak.

5. E.

Nyt om besættelsestidens historie. Års- 
skrifter for Frihedsmuseets Venner 
1973-75. Foreningen »Frihedsmuseets 
Venner« blev stiftet i 1972 med det 
formål at støtte »Museet for Dan-
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marks Frihedskamp 1940-45« og iøv- 
rigt på alle måder at fremme interes
sen for besættelsestiden. Som led i den
ne opgave har man udsendt sine første 
årsskrifter. Udover årsberetninger om 
museets og foreningens virksomhed in
deholder hver årgang et større og et 
mindre bidrag om besættelsestidens hi
storie. Det første årsskrifts hoved
indlæg er »I neutral havn« af Finn 
Løkkegaard. Artiklen belyser den si
tuation, mange danske søfolk i over
søisk fart befandt sig i, da Danmark 
blev besat i april 1940. Skulle man sej
le -  og i givet fald for de allierede? 
Eller skulle man blive liggende i neu
tral havn og afvente udviklingen? Ved 
et møde den 29. maj 1940 i New York 
samledes 18 danske kaptajner sammen 
med den danske gesandt i Washington 
Henrik Kauffmann for at drøfte dette 
spørgsmål. Forfatteren anskueliggør 
begivenheden ved at gengive de sam
tidige kilder, der omhandler mødet. 
Ligeledes gengives et udsnit af en ma
tros’ erindringer. Ved således at frem
lægge aktørernes informationsgrundlag, 
selve beslutningsprocessen og en reak
tion på begivenheden giver Finn Løk
kegaard læseren lejlighed til selv at vur
dere situationen. Årgang 1974 har fået 
navn efter hovedartiklen »Kapløb om 
Danmark« også af Finn Løkkegaard, 
som hermed kommer med et bidrag 
til belysning af Danmarks strategiske 
situation i slutfasen af 2. verdenskrig. 
Udgangspunktet er det spændende 
spørgsmål, om der fandt et kapløb sted 
mellem England og Sovjet om at nå 
Danmark først. Forfatteren har valgt 
at behandle spørgsmålet ved at vur
dere de fremstillinger, der påberåber 
sig en vis dokumentation. Det lykkes

ikke at afklare spørgsmålet, fordi det 
eksisterende materiale er for spinkelt. 
Titlen på årgang 1975 er »Mørklagte 
rejser«. Herved refereres til hovedind
lægget, »Vi sender flygtningen til Sve
rige«, der er baseret på et manuskript 
af den kendte modstandsmand »Tom«, 
hvis egentlige navn var Robert Jensen. 
Allerede under krigen begyndte han på 
en beretning om sit arbejde med or
ganiseringen af flygtningeruterne mel
lem Danmark og Sverige. Han nåede 
kun at nedskrive begivenhederne om
handlende efteråret 1943, idet han i 
sommeren 1944 blev dræbt under en 
ildkamp med gestapo. Toms manu
skript ligger i Frihedsmuseets arkiv. 
Det gengives ordret. Kun indlednin
gen og et par sider til sidst er udeladt. 
Selve artiklen indledes med en kort 
redegørelse om Robert Jensen og hans 
arbejde under krigen. Herefter får 
Tom lov til at fortælle. Beretningen 
hverken kommenteres eller vurderes, 
hvilket er udmærket, fordi den taler 
for sig selv. Med disse årsskrifter har 
Frihedsmuseets Venner taget et vær
difuldt initiativ til at udbrede kendska
bet til besættelsestidens historie.

O. F.

Museumsforeningen for Hørsholm og 
Omegn udsendte i 1974 en lille net pub
likation: Svend Jensen: Hørsholm Min
der, A f en Hørsholmborgers erindrin
ger. Svend Jensen var barnefødt i 
Hørsholm og havde som malermester 
hele sin gerning i byen til sin død i 
1973. Minderne er blevet til på opfor
dring af Museumsforeningen, der glæ
der sig over, »at kunne sende med
lemmerne et årsskrift af en mand, der
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havde sans for at berette om dagligli
vets hændelser og om Hørsholms be
boere, således at læseren kan fornem
me noget af byens fordums liv og hyg
ge«. Det er jævn og ligefrem fortæl
ling, stort og småt som tankerne har 
meldt sig, men ofte fortalt med god 
ironi; fortællingen rummer nogle ko
stelige portrætskitser af byens borgere i 
de første årtier af århundredet, og dem 
kan man læse uden at være fra Hørs
holm. Men dette Lidenlund er i op
løsning. Trafikomlægninger har faret 
hårdt med Hørsholm, og mere sker. 
Svend Jensens meddelelser om hånd
værkerne i Lillegade er idag kulturhi
storie, men snart er også Lillegade 
væk. Denne lille bog fastholder meget 
af det, der nu er revet ned, med sine 
mange og gode illustrationer; -  nogle 
meget smukke, og de skyldes som re
gel Svend Jensen, thi han er især en 
god fotograf.

i årene før 1873, men han fremhæver 
også friskolekredsene som grobund for 
valgmenigheden. Uffe Hansen, præst 
1925-65 kritiserer i et lille kapitel P. 
G. Lindhardts formulering i Vækkel
ser og kirkelige Retningers førsteud
gave og argumenterer bl.a. ved hjælp 
af en simpel optælling af medlemmernes 
stillingsangivelse for, at der ikke var 
sociale skel i menigheden. Hans af
snit er iøvrigt i udpræget grad kilde til 
deres ophavsmand. Det er næppe mu
ligt for en så indlevet grundtvigianer 
at give en dækkende skildring af em-

Valgmenigheden i Ubberup udgav ved 
100 års jubilæet i 1973 et festskrift, 
hvor bl.a. den nuværende og den tid
ligere præst fortæller om menigheden 
i stort og småt. Fest- og jubilæums
skrifter er jo oftest domineret af per
sonalhistorien, og der berettes da også 
en del om præsterne Hoff, Carl Koch 
og Uffe Hansen -  men teksten rum
mer desuden en sådan mængde af de
taljer, at læseren får mulighed for at 
danne sig et indtryk af menighedens 
særpræg. De lokale forudsætninger for 
menighedens dannelse behandles af 
Erik Nissen, den nuværende præst, og 
han lægger vægt på arven fra vækkel
sen og Beck, Hoff og Triers arbejde

Stationsbyen er nu ofte så gammel, at 
fænomenet kan vurderes fra rimelig af
stand. Tølløse station anlagdes 1874, 
og årbogen Fra Holbæk Amt 1974 
har helt overvejende artikler om den 
100-årige. Grundstammen er en i 1944 
afleveret artikel om Tølløse stationsby 
1874-1940 af afdøde sognefoged, post
bud og sognerådsmedlem N. P. Niel
sen; han var personligt kender af ud
viklingen og fortæller med lune derom, 
bl.a. da indehaveren af Carlsberg-de- 
potet, valgt på landdistriktets liste, ved 
at stemme for et af landboerne uøn
sket alderdomshjem, opført 1927, i de 
første år blev genstand for »forfølgel
se« og øget salg af Tuborg øl. Det er 
i det hele et meget læseligt hæfte, for
mentlig mest for Tølløseboere; mere 
generelle træk om en stationsby kan 
vel også uddrages. Det er nok vanske
ligt at tilgodese såvel lokale interesser 
og historikernes ønsker om belysning 
af stationsbyen som sådan på samme 
tid og i kort, læselig form. Fyldigst er 
skolevæsenet belyst, og det er unormalt
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kraftigt udviklet ved Tølløse station, 
med kommunalt skolevæsen, privat re
alskole med kostskole foruden bapti
sternes ret sent (1928) tilflyttede høj
skole med real- og efterskole samt præ
dikantskole. Hæftet har også afsnit om 
Indre Mission og den grundtvigske be
vægelse, så det er begrænset, hvor dybt 
der har kunnet graves på de godt 100 
sider, stationsbyen har fået; der afslut
tes med EDB-behandling af folketæl
lingerne 1880, 1890, 1901 og 1911, 
der viser »gennemtræk« i stationsbyen 
med stor til- og fraflytning. Det er vi
denskaben, der taler her. Årsagerne til 
det store gennemtræk siges at falde 
uden for artiklens rammer.

C. R. H.

Topografiske skildringer i ny ugaver. 
I den første tredi edel af det 19. årh. 
var den rationalistiske præst en hyp
pigt forekommende gejstlig type. Disse 
præster har fået deres indsats skildret 
af deres fjender -  vækkelsernes folk 
-  og i sine visitatsdagbøger har biskop
J. P. Mynster bedømt dem hårdt. Til 
deres dyder hørte imidlertid en omfat
tende og interesseret deltagelse i de 
mange gøremål af forskellig art, der 
nu engang henhørte under gejstlighe
dens embedsområde. Mange var skole- 
interesserede, andre gjorde en indsats 
inden for fattigforsorgen eller var fo
regangsmænd på landbrugets område. 
Det er også denne generation af præ
ster, vi skylder mange af de statistiske 
økonomiske eller topografiske beskri
velser af sogne eller større landområ
der. To sådanne skildringer foreligger 
nu -  den ene i optryk, den anden for 
første gang udgivet. Fr. Chr. Lund: Be

skrivelse over Øen Thorseng stammer 
fra 1823 (nyudgivet 1973) skyldte sin 
fremkomst et initiativ fra amtsprovst 
Vedel, Skaarup, der opfordrede de 
ham undergivne sognepræster til at be
handle deres respektive sogne. Fornuf
tigvis gik Tåsingepræsterne i samarbej
de, og resultatet blev en fyldig, ofte 
kyndig og veldokumenteret beskrivel
se af øen. Kapitlet: »Thorsengs Ind- 
vaanere, deres Levemaade, Kultur, 
Sundhedstilstand og Sprog« er en også 
meget morsom og »set« beskrivelse af 
befolkningens forhold. Poul Sørensen 
(udg.): Samsøe og Tunøe. Topografisk 
beskrevne af J. H. Larsen 1849 (1974) 
har ikke tidligere været trykt, men fo
religger her med indledning, noter og 
udmærkede illustrationer fra M. Rør- 
byes hånd, dateret 1847. Denne be
skrivelse er mere kortfattet end den 
foregående, og Larsen har ikke Lund 
og hans kollegers indsigt, men den 
rummer foruden tidstypiske spekulatio
ner af naturejendommeligheder også 
markante synspunkter på samfundsfor
holdene på øerne. Begge skildringer 
indeholder et væld af konkrete oplys
ninger vedrørende praktiske, erhvervs
mæssige forhold og de spejler begge en 
bred interesse for menneskelig aktivi
tet og samfundsforhold.

Friedrich Jessen: Kirche im Grenzland, 
hæfte 27 i Schriften der Heimatkund
lichen Arbeitsgemeinschaft für Nord
schleswig (1973), er et festskrift ud
sendt i anledning af 50-året for opret
telsen af den hjemmetyske menighed 
i Sønderjylland i 1923. Forf. indleder 
med en kort oversigt over de nationale 
og politiske forhold, der førte til de-
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lingen af hertugdømmet Slesvig i 1920 
-  med særligt henblik på kirkelige for
hold. Derefter redegør han for dan
nelsen af en mindretalskirke, dens vir
ke i Sønderjylland, og samarbejdet med 
den danske folkekirke og de kirkelige 
myndigheder syd for grænsen. Det ty
ske kirkeliv belyses overalt ved gæl
dende lovgivning. Fremstillingen om
fatter desuden præstefortegnelser 
med omfattende biografier, ligesom 
der gøres rede for det tyske menigheds
arbejdes befolkningsmæssige underlag. 
Afhandlingen er i hovedsagen institu
tionshistorie, men indirekte afspejler 
den historiske fremstilling tillige det 
tyske mindretals vilkår i Danmark un
der skiftende politiske forhold.

S. C.

Bro og By, En Folkebog om Holste
bro (1974), står klarest for læseren 
som dokument fra en by med en mål
bevidst kommunalpolitik. Det er kom
munaldirektør Jens Johansen, der med 
bogens tredie del, »Efter 1945, Ud
viklingspolitik og planlægning«, opfyl
der redaktionens ønske om en ajour
ført byhistorie til købstadens 700-års- 
jubilæum. Museumsinspektør Stef
fen Linvalds afsnit »Holstebros histo
rie 1274-1945« kan alene på grund af 
sit beskedne omfang (hele bogen rum
mer 134 sider) ikke betragtes som af
løser for J. Aldals mange arbejder. 
Men Linvald causerer let over begi
venheder og institutioner i byens hi
storie i klart afrundede kapitler med 
gode overskrifter, der gør det let at 
orientere sig efter et bestemt emne. 
Når bogen kalder sig en folkebog, må 
man dog undre sig over, at 1800-tal-

lets store folkelige bevægelser, vækkel
serne, kun omtales stedmoderligt. Lit
teraturfortegnelsen til Linvalds afsnit 
er i øvrigt ufuldstændig, sammenholdt 
med H. Bruun: Dansk Historisk Bib
liografi 1913-1942. Museumsinspektør 
Thorkild Ramskou har forfattet første 
del, »Holstebroegnens forhistorie«. 
Som Linvald peger på er det tvivlsomt 
om købstaden har rødder så langt til
bage, men man ser at redaktionen har 
anlagt vide perspektiver. Prisen er 7 
kr. hos boghandlerne i Holstebro.

5. C.

Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt 
har påbegyndt udgivelsen af protokoll 
for Venstres Stortingsgruppe 1883- 
1940 ved Rolf Danielsen. Det forelig
gende bind I (1975) dækker perioden 
1883-1924, og det forudses fulgt op 
af yderligere tre bind, udsendt i hastig 
takt. Bind IV vil rumme sag- og per
sonregistre, og når det foreligger er 
det tanken at anmelde udgivelsen sam
let.

S. C.

På Statens historiska Museum er man 
i færd med at opbygge en samling af 
håndværksredskaber fra den sidste pe
riode af håndværksfremstillet værktøj 
for at kunne belyse de jordfundne gen
stande fra middelalderen, som ofte er 
fragmentarisk bevaret. Som forfatteren 
Göran Tegnér skriver i Fornvännen 
1973, h. 4 har redskabsformer i man
ge tilfælde ikke undergået større for
andringer gennem lange tidsrum. »Där
för är det berättigat, att vid identifi
ering av medeltida verktyg och frag-
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ment söka lösningar inte bara bland 
medeltida avbildningar utan även bland 
redskap som använts ända in i vår tid.« 
Anvendeligheden demonstreres ved 
gennemgang af en række redskabsfor-

Schriften des Vereins für Schleswig- 
Holsteinische Kirchengeschichte er -  
naturligt nok -  vældigt teologisk ori
enteret i sine anlæg. Det betyder, at 
man fortrinsvis må søge stof af almen 
historisk interesse i tidsskriftets bidrag 
til middelalder og reformationstid. Af 
det foreliggende hæfte, 2. række bd. 
20-31 (Beiträge und Mitteilungen 1974 
-75), vil jeg således fremhæve fire ting. 
Elfriede Keim undersøger »Das Buch 
im Chore der Preetzer Klosterkirche« 
[1487] og kommer til det resultat, at

»So bleibt das Buch im Chore ein Pri
vatwerk . . .  -  ein Buch für ihre [Anna 
de Bockwolde] Hausgemeinschaft«. Til 
reformationshistorien fortæller Peter 
Meinold om en af de første »marty
rer« for Luthers forkyndelse i »Hein
rich von Zütphen und die Anfänge der 
Reformation in Ditmarschen«. Og Er
win Freytag meddeler et brev til op
lysning af Lybæks stilling til lutherdom
men i »Die Reichstadt Lübeck und der 
Schmalkaldis che Bund. Ein Brief der 
Bundesführung an Bürgermeister und 
Rat der Stadt vom 1. September 
1536.«

Et bidrag til luthersk-nordtysk lær
domshistorie bringer Erwin Freytag 
desuden i sin lille introduktion »Die 
»Academia Holsato-Schaumburgica« in 
Rinteln«, -  med omfattende litteratur
referencer. „
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Dansk kulturhistorisk Museumsforening
Mødet fandt sted i H. C. Andersens Hus kl. 14, og følgende museer var re
præsenteret:

Bangsbomuseet, Djurslands Museum, Esbjerg Museum, Falsters Minder, Fi
skeri- og Søfartsmuseet Esbjerg, Forhistorisk Museum Moesgaard, Frede- 
riksborgmuseet Hillerød, Frilandsmuseet, Gilleleje Museum, Grindsted Museum, 
Haderslev Museum, Helsingør Bymuseum, Herning Museum, Vendsyssel histo
riske Museum Hjørring, Holbæk Museum, Holstebro Museum, Horsens histo
riske Museum, Hørsholm Egns Museum, Museet på Jægerspris Slot, Kalund
borg Museum, Kerteminde Museum, Museet på Koldinghus, Landbrugsmuseet, 
Limfjordsmuseet Løgstør, Musikhistorisk Museum, Nationalmuseets 1., 2., 3. 
og konserveringsafdeling, Næstved Museum, Nørresundby byhistoriske Samling, 
Den fynske Landsby Odense, H. C. Andersens Hus Odense, Fyns Stiftsmuseum 
Odense, Møntergaarden Odense, Odense Bys Museer, Odder Museum, Odsher
reds Folkemuseum Nykøbing Sj., Orlogsmuseet, Kulturhistorisk museum Ran
ders, Antikvarisk Samling Ribe, Rosenborgsamlingen, Roskilde Museum, Lange
lands Museum Rudkøbing, Skive Museum, Sundby-Hvorup Sognehistoriske sam
ling, Svendborg Museum, Søllerød Museum, Museet på Sønderborg Slot, Thisted 
Museum, Tøjhusmuseet, Varde Museum, Viborg Stiftsmuseum, Sydsjællands 
Museum Vordingborg, Værløse Museum, Wormianum, Ølgod Museum, Den 
gamle By Aarhus, Aalborg historiske Museum.

Desuden deltog repræsentanter for Statens Lokalmuseumstilsyn og Ministe
riet for kulturelle anliggender.

1. Valg af dirigent: Efter formanden, Palle Friis’ velkomst og på dennes forslag 
valgtes museumsinspektør Aino Kann Rasmussen, Esbjerg, til mødets dirigent.

2. Nye medlemmer: Følgende museer havde anmodet om optagelse i for
eningen:

Brandværnshistorisk Museum Præstø, Gudhjem Museum, Nexø Museum, 
Nørresundby byhistoriske samling og Teknisk Museum Helsingør.

Disse godkendtes af forsamlingen uden afstemning.

3. Styrelsens beretning: Formanden aflagde for styrelsen følgende beretning:
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Dansk kulturhistorisk museumsforening har i år mistet to af sine venner: 
museumsleder Axel Munch fra Gudhjem By og Mindeforening og museumsleder 
F. Nabe-Nielsen fra Falsters Minder.

Æret være deres minde.
1975 kommer for danske museer til at stå som afslutningsåret for en lang 

og enerverende forhandlingsperiode. I fem år har museerne levet med fast
frosne statstilskud, holdt hen med løfter og forventninger om en ny museums
lov.

Uanset hvad resultatet bliver er der god grund til her at rette en tak til de 
museumsfolk, embedsmænd og andre, som har været involveret i de mange 
forhandlinger og medvirket ved formulering af den nye betænkning.

En tak med ekstra varme skal i dag gå til Mogens Ørsnes -  dels for din 
store og aktive indsats i museumskommissionen, der som for mange af de øv
rige deltagere, må have været en alvorlig belastning oven i en i forvejen pres
set arbejdssituation -  dels og allermest for de to år du har fungeret som for
mand for DKM.

Det var mildest talt en vanskelig opgave at skulle træde op i Peter Seebergs 
helt specielle fodspor uden at snuble. Du valgte da også i stedet for at gå 
mod de samme mål ad andre veje, med foreningens nye vedtægter som fartplan.

Foreningens drift er i din formandsperiode, gennem din fortolkning af nye 
vedtægter, blevet til et reelt styrelsesanliggende, uden at nogen af den grund 
skal tro, at dette har betydet en reduktion af din indsats. Dine evner til at 
lede en forhandling er beundringsværdige. De består af lige dele engagement 
og embedsmandsklarsyn, der opblandet med godt humør, har gjort det til en 
spændende oplevelse at være med i foreningens styrelse. Def var altid sagen det 
drejede sig om -  den fælles sag. Skulle der virkelig have siddet enkelte skum
lere, der var sure over at formandsposten skulle tilgå en Nationalmuseums
mand, hvilket du selv var meget bekymret for dengang du tiltrådte, så har du 
ihvert fald gennem din formandsperiode fejet de sidste rester af den slags 
gamle fordomme af bordet.

Tak Mogens.
For den nye styrelse har det været selvfølgeligt at søge foreningens virk

somhed fortsat i den samme ånd i bestræbelserne for at løse de opgaver, som 
foreningen i tidens løb har taget på sig, med en stadig skelen til muligheden 
for forbedringer.

Foreningens faglige arbejdsmøde blev afholdt på Lakolk den 21.-23. novem
ber. Mødet indledtes den første aften med gensidige redegørelser for faglige 
resultater og problemer i 3 orienteringsgrupper omfattende forhistorisk arkæo
logi, middelalderarkæologi og etnologi. Den faglige orientering blev fortsat 
følgende formiddag, og eftermiddagen var helliget et fællesmøde med oriente
ring om Nationalmuseets 8. afdeling, og om Danefælovgivningen. Om aftenen 
opdelte forsamlingen sig i emnegrupper om formidling og om en række andre 
tværfaglige emner.
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Tiden viste sig, som sædvanlig, at være alt for kort og på det afsluttende 
plenum næste dags formiddag blev der fremsat konkret forslag til et program 
for et fremtidigt arbejdsmøde af 3 dages varighed, begyndende med et fælles 
formøde om formidling og fortsættende med møder i tværfaglige emnegrupper 
og faglige orienteringsgrupper de følgende dage.

Styrelsen har forslaget under overvejelse, men man drøfter i samme forbin
delse om det vil være mere betimeligt at starte en ny række arbejdsmøder, der 
koncentreres omkring formidlingsproblematikken.

Et andet ønske fra deltagerne om at flytte arbejdsmøderne fra Lakolk til en 
mere centralt beliggende lokalitet med bedre mødelokaler og flere værelser vil 
nok give et lille klem om hjertet på mange museumsfolk. Lakolk har sin helt 
specielle charme, som det bliver vanskeligt for andre steder at konkurrere med. 
Styrelsen er gået i gang med at lede. Gode forslag udbedes.

Som optakt til selve mødet på Lakolk afholdt den såkaldte økogruppe et 
møde, hvor man drøftede planer og muligheder for et fællesmusealt udstillings- 
projekt i 1976 over temaet: Menneskets afhængighed af naturens ressourcer 
og følgerne af denne afhængighed.

Ideen til dette projekt fik sin første formulering på Lakolkmødet i 1973 og 
det er siden blevet videre bearbejdet på et arbejdsmøde som museumsforenin
gen afholdt på Hald Hovedgård den 25.-27. september. For den videre plan
lægning har mødedeltagerne nedsat et arbejdsudvalg af Bent Jørgensen fra 
Zoologisk Museum og Inger Sorgenfrei og Ole Strandgaard fra Nationalmu
seet. Et nyt møde til koordinering af alle de praktiske detaljer er under for
beredelse og ventes afholdt inden vinter.

Efter et års pause og en række økonomiske overvejelser har foreningen igen 
optaget sin kursusvirksomhed. På forslag fra sidste repræsentantskabsmøde har 
vi flyttet kursus fra den lidt for dyre Brandbjerg Højskole til Try Højskole i 
Østvendsyssel. Styrelsen beklager at Dansk kulturhistorisk museumsforening her
ved blev nødsaget til at afbryde en planlagt kursusvirksomhed i Østjylland, men 
flytningen til Try Højskole viste sig på flere måder at være heldig. Deltager
prisen kunne reduceres og elevværelserne var ihvert fald ikke så tillokkende 
komfortable at nogle følte sig fristet til ensom meditation på bekostning af fæl
lesskab og undervisning.

Tilrettelæggelsen af kurset var lagt i hænderne på Torben Witt, forenin
gens gamle sekretær, som med sit rutinerede sekretariat og en dygtig lærerstab 
sørgede for, at der blev »læsset på« i et godt tilrettelagt kursusprogram.

Det er styrelsens opfattelse at museumskurset med udbytte kan afholdes i 
Østvendsyssel endnu engang eller måske to. Derefter bør kurset flyttes til en 
anden landsdel, Djursland, Fyn eller Sjælland. En sådan nomadevirksomhed med 
to eller tre års intervaller vil give en maksimal udnyttelse af de muligheder en 
landsdel kan byde på og samtidig sikre at hverken skole, lærer eller elever fal
der hen i rutinens kedsomhed. Som sædvanligt var kurset overtegnet og der 
var et langt større antal »nye ansigter« end nogensinde tidligere. Dansk Muse-
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umsverden vokser til trods for ugunstige vilkår og det må være en selvfølge 
og ikke en økonomisk balanceakt at kunne afholde disse kurser, der står som 
den eneste mulighed for danske museumsfolk -  professionelle og amatører -  til 
at skaffe sig en supplerende uddannelse.

Ministeriet for kulturelle anliggender har i år støttet museumskurset med 
kr. 66.000. Dem siger vi tak for og udtrykker samtidig håbet om en fortsat og 
udbygget støtte i fremtiden.

Problemerne omkring uddannelse og efteruddannelse af museernes perso
nale har i museumskommissionen været indgående drøftet i et særligt udvalg 
hvor man har skitseret et forslag til en fremtidig kursusvirksomhed, som der 
gøres rede for i museumsbetænkningens kapitel 8.

Villy Toft Jensen -  ham med den for nogle år siden omdiskuterede »lille 
turkisgrønne« redegørelse for dansk museumsstruktur, er med støtte fra Forsk
ningsrådet igang med en omfattende undersøgelse om museologi på europæisk 
plan. Styrelsen har med tak taget imod et tilbud fra ham om en foreløbig 
orientering og mulig debat på næste faglige arbejdsmøde.

Detaljerede referater fra foreningens forskellige aktiviteter er, som tidligere 
publicerer i »Stof«, der i årets løb er udkommet med 3 numre.

Redaktionsvirksomheden ligger stadig i hænderne på Finn Grandt-Nielsen, 
der støttes praktisk og moralsk af et redaktionsudvalg på 3 medlemmer.

Årbogen »Arv og Eje« har i 1974 koncentreret sig om emnet »Sparetider« 
og indeholder omkring en halv snes artikler om sparsommelighed og hittepå- 
somhed i den daglige tilværelse. Den tekniske tilrettelæggelse er varetaget af 
Niels Bendsen og redaktionen af foreningens gamle redaktør Holger Rasmussen 
med bistand af et redaktionsudvalg på 4 medlemmer. Når jeg tillader mig at 
sige »gamle« er det slet ikke fordi Holger Rasmussen i foråret fejrede sin 60 
års fødselsdag, men kun fordi han trofast og dygtigt har redigeret årbogen i ikke 
mindre end 25 år. Det var helt i temanummerets ånd, at styrelse og redak
tionsudvalg tilegnede den gamle redaktør hans eget produkt i anledning af 60- 
årsdagen ved at udvide det med en billedkavalkade og en bibliografi af Lis 
Castberg over hans omfattende litterære produktion.

Ingen kan med rimelighed bebrejde »Ras« at han nu vil trække sig tilbage 
fra redaktørposten, men heldigvis har han lovet at gøre det langsomt, så en eller 
flere nye redaktører kan blive forsvarligt lært op i kunsten.

Under »Eventuelt« vil næstformanden, Ulla Thyrring gøre rede for planerne 
til de kommende årbøger, der vil udkomme som temanumre indtil der igen er 
artikler nok til et traditionelt opsamlingsnummer. Hvis nogen ligger inde med 
en god, upubliceret artikel, så sig endelig til. Måske kan den danne inspiration 
for endnu en temaårbog, som kan lokke endnu mere upubliceret stof frem fra 
museernes skuffer og reoler.

Under et Lakolkmøde i 1971 tog en lille gruppe museumsformidlere initia
tiv til at udarbejde et konkret forslag til et museumsregister, en lille håndbog 
i hvilken man gennem et navneregister, et topografisk register og et emneregi-
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ster kan finde frem til alle relevante oplysninger om hvad museerne har at 
byde på.

Forslaget blev forelagt foreningens styrelse og Statens Lokalmuseumstilsyn, 
som fandt ideen indlysende god. Ministeriet for kulturelle anliggender ydede 
tilskud til fremstillingen, som i al sin enkelthed skulle foregå på den måde, at 
hvert enkelt museum udfyldte et standardskema som direkte kunne bruges som 
manuskriptforlæg. Sidste oktober udkom så museumsregistret. Det viste sig at 
være en lille nyttig håndbog, som levede op til forventningerne, bortset fra et 
enkelt område, der til gengæld også flere steder i museumskredse virkelig har 
vakt irritation. Det er afsnittet om museernes specialer, hvor museernes egen 
vurdering af egne kæpheste har givet sig udtryk i informationer, som kan fore
komme helt absurde når de i registret bliver sammenstillet med andre museers.

At ideen imidlertid er god nok fortæller den omstændighed, at ikke mindre 
end tre forskellige bogforlag har udtrykt interesse for opgaven. Styrelsen har 
derfor, med nogen lettelse, givet afkald på revision og genoptryk af museums- 
registret og valgt i stedet at yde råd og bistand til forlaget Suenson, som nu 
har et nyt museumsregister i trykken.

I stedet vil vi koncentrere kræfterne om en anden serviceordning, nemlig 
oprettelsen af Dansk Museumstjeneste.

Ideen til dette koordinerende organ blev fostret på arbejdsmødet i Grenå 
i 1972, fik en mere detaljeret formulering under formidlingsmødet på Hinds
gavl i 1973, og er blevet endelig behandlet af museumskommissionen, som nu 
har medtaget oprettelsen af Dansk Museumstjeneste som et konkret forslag i 
den nye betænkning.

Foreløbig har vi i DKM fundet det rigtigt at begynde museumstjenesten 
straks, men i det små, og vi har formået Viborg Stiftsmuseum til at starte med 
udsendelse af en række spørgeark til alle danske museer om deres lokalefor
hold, publikationer, udstillinger og souvenirs.

Vi er i styrelsen overbeviste om, at Dansk Museumstjeneste vil kunne blive 
til lettelse og til stor inspiration for museerne. Men tilbud og efterspørgsel vil 
naturligvis komme til at afhænge af museerne selv.

Museumstjenesten skal vel til sin tid fungere som en selvejende institution 
under opsyn af Danske Museers Fællesråd, når forholdene omkring denne or
ganisation er fuldstændigt afklarede. Endvidere er det tanken at lave en søster- 
institution i større målestok på skandinavisk plan, gennem tilskud fra Nordisk 
Råd.

Dansk kulturhistorisk museumsforening har i årets løb virket på en hel 
række andre fronter gennem sine forskellige arbejdsudvalg:

Ørslev Klosterudvalget melder om pænt besøg og udvalget håber meget at en 
bevilling på kr. 325.000 til istandsættelse af tag og kælder går igennem på 
Miljøministeriets bevilling til fremme af beskæftigelsen.

Film og fotoudvalget har foranlediget at A/S Kodak vil fremstille en dansk
sproget publikation om foto- og filmopbevaring.
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Udvalget vedrørende kulturhistoriske museers indsamlingsplanlægning har ud
sendt en forespørgsel om prioritering af indsamling og dokumentation på dan
ske museer. 46 museer har indtil nu reageret herpå og materialet vil blive pub
liceret i Stof når de sidste svar er halet i land.

Udvalget vedrørende regler for kontingentberegning har udarbejdet et forslag 
som vil blive forelagt i forbindelse med budgetforelæggelsen.

På initiativ fra DKM nedsatte Statens Lokalmuseumstilsyn for nogle år siden 
et udvalg, der fik til opgave at udarbejde vejledende regler for museernes regi
streringsvirksomhed. Til trods for stadig tilbagevendende varsler om snarlig ned
komst har udvalget endnu ikke barslet. Styrelsen vover derfor ikke i år at 
fremkomme med løfter på udvalgets vegne, men ingen bør være i tvivl om, at 
vi alle utålmodigt ser frem til en lykkelig begivenhed.

I forbindelse med det internationale bygningsfredningsår har DKM nedsat et 
udvalg, som fik til opgave at søge opbygget en vandreudstilling, der fortæller 
om museernes virksomhed inden for bygningsbevaring. Udvalget har udsendt 
en række spørgeskemaer til museerne og fået mange svar tilbage, der fortæller 
at danske museer i høj grad er aktive også på dette område.

Museernes materiale synes imidlertid langt mere velegnet til formidling gen
nem en publikation end gennem en udstilling og arbejdsudvalget undersøger 
for øjeblikket, om der er muligheder herfor eller om der findes andre måder, 
hvorpå museerne bedre kan give deres besyv med i anledning af bygningsfred
ningsåret.

Som sidste skud på udvalgsstammen skal nævnes, at DKM i sommer har ud
peget medlemmer til et kontaktudvalg, der skal formidle forbindelsen mellem 
de kulturhistoriske museer og Kunstakademiets konservatorskole.

Først i februar udkom så den gule betænkning nr. 727 vedrørende revision 
af museumslovene.

Hvordan er den så blevet -  betænkningen? Svarer resultatet til den entusiasme 
hvormed den blev igangsat? Styrelsen fandt det rigtigt ikke at udtale sig offi
cielt herom før alle i DKM har haft lejlighed til at gennemgå og vurdere for
slaget i alle dets aspekter.

Straks efter betænkningens udgivelse udsendte styrelsen en opfordring herom 
til alle museumsstyrelser og 11.-12. april afholdt DKM et orienteringsmøde om 
betænkningen på Danhotel i Kastrup.

Mødet blev indledt fredag aften med et historisk tilbageblik af Peter Seeberg 
og redegørelser for struktur og økonomiske konsekvenser af Else-Marie Boy- 
hus, Mogens Ørsnes og Olfert Voss, der alle har fulgt kommissionsarbejdet på 
nærmeste hold. Lørdag formiddag blev benyttet til en generaldebat og efter
middagen til gruppedrøftelser af forskellige delemner, som man fandt særlig 
problematiske.

Jeg skal ikke gøre nærmere rede for Kastrupmødet, som er refereret i sidste 
nummer af Stof, men i stedet prøve på grundlag af mødet og af de skrivelser, 
som styrelsen har modtaget fra sine medlemmer, her at drage en konklusion.
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Forslaget til revision af museumslovene gør rede for en ny museumsstruktur, 
der åbner muligheder for et inspirerende samarbejde mellem museerne og mel
lem forskellige museumskategorier på nationalt og regionalt plan. Som det frem
går af Stof nr. 13 kan man være uenige med forslaget i en lang række detal
jer, som slet ikke behøver at være uvæsentlige fordi det er detaljer. Problemerne 
omkring oprettelse af de nye amtsmuseumsnævn er nok et af de punkter, hvor 
der hersker den største uenighed. Den struktur, som kommissionen har formu
leret i sit lovforslag, svarer i store træk til de intentioner, som DKM nåede 
frem til på sit planlægningsmøde i Grenå.

Vi må vedkende os resultatet?
Men hvorfor har vi så ikke modtaget betænkningen med bare en lille gnist 

af den begejstring, som flammede i os dengang?
Den væsentligste forklaring er ikke svær at finde. Den næstvæsentligste heller 

ikke. De bidrager begge til den foruroligende omstændighed, at museumskom
missionens betænkning må udsendes med mindretalsudtalelser fra repræsen
tanterne for Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Foreningen af 
danske kunstmuseer i provinsen og Miljøministeriets repræsentant i udvalget.

Den væsentligste forklaring er den deprimerende kendsgerning, at den skit
serede museumsstruktur, der skulle åbne for helt nye perspektiver i det mu
seale samarbejde, ikke er fulgt op af bevillinger, der på nogen realistisk måde 
svarer til det foreslåede -  store og komplicerede -  forvaltningsapparat. Tvært
imod har man »fulgt op« ved at skære i gamle bevillingsprincipper, så de gode 
ord og løfter, som vi har troet på allesammen, bliver til tom snak.

Den næstvæsentligste forklaring er det totale sammenbrud, som i realiteten 
har fundet sted i underudvalget, der har drøftet varetagelsen af de antikvari
ske opgaver.

Med Miljøministeriets oprettelse blev Rigsantikvarens Fortidsmindeforvalt
ning og naturfredningsloven fjernet fra Kulturministeriets ressort og dermed 
revet bort fra sin naturlige samhørighed med Nationalmuseet og den øvrige 
danske museumsverden.

For at kunne fungere under et nyt ministerium har Fortidsmindeforvaltnin
gen fundet det nødvendigt at opbygge sin egen administration med dertil hø
rende arkiver. Da man ikke fra Miljøministeriet kan tvinge museerne, som 
hører under Kulturministeriet, til at foretage arkæologiske undersøgelser har 
Fortidsmindeforvaltningen også fundet det nødvendigt at have sin egen flok 
af udgravere til at klare de nødgravninger, som museerne ikke kan eller vil 
påtage sig. (Man kan ikke bebrejde dem, hvis de som gode fagarkæologer ikke 
kan nære sig for også at gå igang med spændende arkæologiske sensationer.)

Miljøministeriet kan ikke pålægge museerne at grave. Men det kan egentlig 
heller ikke pålægge museerne at foretage konserveringsarbejde eller genstands- 
magasinering, således som tilfældet er i dag.

Det er derfor let at spå, hvad Miljøministeriet kan ønske sig for at slippe 
for alt det vrøvl med museerne. Sidste træk bliver nødvendigvis oprettelse og
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drift af en række planlagte landskabsmuseer under Miljøministeriets direktorat 
for antikvariske opgaver. -  Dubleringen af dansk museumsvæsen er hermed gen
nemført til fuldkommenhed med en meningsløs dobbeltadministration.

Der eksisterer i dag et godt samarbejdsforhold mellem Fortidsmindeforvalt
ningen og de fleste museer, som beskæftiger sig med arkæologi, og Fortidsminde- 
forvaltningen udtrykker i betænkningen varme ønsker om snævert samarbejde 
med museerne. Samtidig frabeder man sig imidlertid på det bestemteste og ved 
at forlade forhandlingerne i kommissionen, at museerne skal have lov at 
blande sig med andet og mere end den rådgivning, som passer Fortidsminde- 
forvaltningen.

Den her skitserede udvikling vil vel nok, med landets økonomi taget i be
tragtning, komme til at strække sig over et længere tidsrum. Men kimen er 
lagt og sammenbrudet i udvalgsforhandlingerne fortæller med al tydelighed, at 
vi er på vej mod en splittelse af dansk museumsverden. En splittelse, som er 
langt større og alvorligere end den Sophus Müller og Nationalmuseet omkring 
århundredskiftet søgte at gennemføre. Styrelsen for Dansk kulturhistorisk mu
seumsforening har sidste efterår i en skrivelse til Miljøministeriet peget på pro
blemerne og givet tilbud om en nærmere redegørelse og om forhandling i for
bindelse med den omstrukturering af Miljøministeriet, som vi ved foregår i øje
blikket. Tilbuddet har endnu ikke haft Miljøministeriets interesse.

Vender vi tilbage til det første spørgsmål om økonomi, så kunne man fristes 
til at foreslå alle problemerne løst ved at lade hele museumsvæsenet flytte over 
til Miljøministeriet, hvor posteringen nok vil forekomme så mikroskopisk, at vi 
ville kunne leve fedt og godt under kontoen for diverse udgifter. Vi tvinges 
i hvert fald nu til at erkende, at der ikke bliver noget at rutte med efter de 
tilskudsregler som betænkningen foreslår. Det statstilskud, som lovforslaget stil
ler i udsigt er taget under ét ingen forbedring og knap nok en pristalsregulering 
af det tilskud som museerne fik før situationen blev fastlåst.

Til trods for disse triste kendsgerninger og under forudsætning af behørigt 
hensyn til de i Stof nr. 13 fremsatte kommentarer, må styrelsen konstatere, at 
Dansk kulturhistorisk museumsforenings medlemmer er indstillet på at leve med 
den nye lov.

Dette er bemærkelsesværdigt og tegn på både ukuelig optimisme og økono
misk desperation.

I 1969-70 var statens andel af museernes samlede budget på 42 %. I 1974- 
75 var statens andel dalet til 23 % og i indeværende finansår bliver den på 
omkring 20% , hvilket er lavere end nogensinde efter at loven i 1958 trådte 
i kraft.

Af økonomiske grunde kan danske kulturhistoriske museer ikke undvære en 
gennemgribende lovrevision -  og den må komme nu.

I tilslutning til beretningen oplæste formanden følgende brev fra kontorchef 
Viggo Nielsen, Miljøministeriet:
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Miljøministeriet.
København, den 27. august 1975.

Dansk kulturhistorisk Museumsforening
Postbox 26
4000 Roskilde.

Dansk kulturhistorisk Museumsforening har med skrivelse af 18. april 1975 
sendt mig et materiale, herunder en formandsberetning, der fremlægges på 
foreningens årsmøde den 29. august 1975.

Formandsberetningen indeholder flere fejlagtige udsagn, der har relation til 
miljøministeriet, og det ville være mig en glæde, om disse kunne blive berig
tigede.

Det drejer sig om følgende:

side 9 linie 5-6 f.o.: ». . . ved at forlade forhandlingerne i kommissionen . ..«
Det er urigtigt, at miljøministeriets repræsentation skulle have forladt for

handlingerne i udvalget vedrørende revision af museumslovene. Om denne re
præsentation henvises til beretningens side 10-13. Det tilføjes, at de pågæl
dende deltagere i arbejdet først efter 5. oktober 1973, da miljøministeriet blev 
oprettet, kunne anses som repræsentanter for dette. Tidligere henhørte de un
der ministeriet for kulturelle anliggender.

For mit eget vedkommende har jeg deltaget i udvalgsarbejdet endog til de 
sidste redaktionelle møder, jfr. eksempelvis mit brev af 15. november 1974 
til udvalgets formand.

side 8 linie 4-2 f.n.: ». . . oprettelse og drift af en række planlagte land
skabsmuseer under miljøministeriets direktorat for antikvariske opgaver.«

Det er urigtigt, at der under miljøministeriet er planlagt en række land
skabsmuseer.

Der er enkelte steder i landet i samarbejde med bl.a. Naturhistorisk Museum 
i Århus og Forhistorisk Museum på Moesgård opsat tavler og lign. i skur
vogne, kioskbygninger m.v. i udprægede besøgsområder.

Ministeriet søger iøvrigt om erhvervede arealer og bygninger i videst muligt 
omfang et samarbejde med de respektive museer. Blot for et enkelt amt som 
Nordjyllands amt kan henvises til aftalerne med Vendsyssels historiske Museum 
om anvendelsen af Bjørnager til museumsmagasiner m.v., om anvendelsen af 
Rubjerg Knude Fyr til sandflugtsmuseum og forsøgene på at skabe muligheder 
for en museumsmæssig anvendelse af Hjermitslevgård.

Om miljøministeriets forestående opbygning kan i øvrigt henvises til miljø
ministeriets publikation af maj 1975: Miljøministeriets struktur.

side 8 linie 15-13 f.n.: ». .. har fortidsmindeforvaltningen også fundet det nød
vendigt at have sin egen flok af udgravere ...«
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Miljøministeriet er ikke bekendt med nogen flok af udgravere tilknyttet mi
nisteriet.

Til løsningen af administrationen omkring varetagelsen af restaureringsop
gaver, registreringer, kortlægning af fortidsminder, medvirken i den almindelige 
fysiske planlægning og en vis informationsvirksomhed samt rådgivning af fred
ningsnævnene i medfør af naturfredningslovens § 53 og ved organiseringen 
af undersøgelser m.v. i medfør af § 49 foruden ved tilsyn m.v. for de 25- 
30.000 registrerede jordfaste fortidsminder, har der gennem en årrække været 
ansat en chef og 4 akademiske sagsbehandlere. Denne gruppe er foreløbig ved 
en midlertidig bevilling udvidet med en akademisk sagsbehandler.

Det er hidtil lykkedes at få den langt overvejende del, anslået 95 %, af de 
i forbindelse med administrationen af naturfredningslovens §§ 48 og 49 fore
tagne arkæologiske undersøgelser udført igennem landets kulturhistoriske mu
seer.

side 9 linie 14 f.n.: » . . .  under kontoen for diverse udgifter.«
Om miljøministeriets bevillingsmæssige forhold henvises til § 27 under finans

loven for finansåret 1975/76 og specielt for fredningsområdets vedkommende 
til a. Fredning.

Det tilføjes, at det beløb på over 2 mill, kr., der i finansåret 1974/75 og 
i indeværende finansår er ydet gennem miljøministeriet til istandsættelsesarbej
der ved en række kulturhistoriske museer, er afholdt under finanslovkonto 
§ 27.4.02. 62.01. Tilskud til istandsættelse af fredede bygninger.

Med venlig hilsen 
Viggo Nielsen 

kontorchef.

Formanden kunne oplyse, at Miljøministeriets skrivelse ikke havde givet styrel
sen anledning til at ændre sin almindelige bedømmelse af museernes situation, 
men man fandt det glædeligt at beretningen tilsyneladende allerede havde givet 
anledning til en genoptagelse af en forhandlingskontakt med miljøministeriet, 
som tidligere ønsket af DKM.

Efter en livlig debat om styrelsens holdning til den antikvariske lovgivning 
og om museernes regionale samarbejde, godkendtes beretningen med 40 stem
mer for, 3 imod og 6, som undlod at stemme.

4. Aflæggelse af regnskab: Foreningens kasserer, Vald. Smed, Odder, frem- 
lagde det reviderede regnskab, og der meddeltes styrelsen decharge.

5. Forslag til budget: Kassereren forelagde forslag til budget for 1975/76 
samt et af et udvalg udarbejdet forslag til regler for kontingentberegning.

Steffen Lindvald mente, at det var mere relevant at fremlægge budget for 
1976/77 og ikke for det år, som næsten er gået halvt.
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Ved omlægningen af kommunernes regnskabsår til at følge kalenderåret vil 
dette ske automatisk.

løvrigt godkendtes budget og kontingentberegningsregler, og kontingent til 
foreningen beregnes således nu af driftsbudgettets balance med fradrag af til
skud eller udgifter til husleje, hovedistandsættelse, forrentning og afdrag samt 
fradrag af ekstraordinære statstilskud som forventes modtaget fra revalide
ringen, forskningsrådene og Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning.

For indeværende år beregnes kontingent med V2 % af ovenstående, dog max. 
5.000 kr. for lokalmuseer og 1.000 kr. for specialmuseer. For museer, hvis 
driftsbalance er under 20.000 kr. betales 100 kr.

6. Forslag fra styrelse og medlemmer: Der var ikke indkommet forslag til 
dette punkt.

7. Valg til styrelsen: Følgende skulle afgå efter tur: Palle Friis, Alan Hjorth 
Rasmussen, Vald. Smed og Mogens Ørsnes. Smed og Ørsnes ønskede ikke gen
valg. I stedet valgtes George Nellemann, Nationalmuseet, og Aino Kann Ras
mussen, Esbjerg Museum. De øvrige genvalgtes.

8. Øvrige valg: Som suppleanter til styrelsen valgtes følgende: Birte Friis, Na
tionalmuseet, Søren B. Frederiksen, Hobro Museum, Hans Jeppesen, Limfjords
museet, og Svend Nielsen, Landbrugsmuseet.

9. Eventuelt: Under eventuelt bad kontorchef Thrane om, at museerne ville 
tilkendegive deres synspunkter over for den nye museumslov, specielt på spørgs
målet om oprettelse af amtsmuseumsnævn eller -råd.

Der var i forsamlingen enighed om, at det var uhyre vigtigt at amtssam
arbejdet blev lovfæstet, også selv om der ikke var de store midler til rådighed 
for et sådant samarbejde.

Der blev af en deltager udtrykt ønske om, at flere styrelsesmedlemmer fra 
museerne skulle have mulighed for at deltage i DKMs møder og have udbytte 
af det. Det ønskedes bl.a., at foreningens skrivelser og indbydelser skulle sen
des til museerne i flere eksemplarer end det hidtil har været tilfældet.

Peter Seeberg orienterede om oprettelsen af en museumstjeneste. Der begyn
des i det små, og museumstjenesten får i første omgang station i Viborg, hvor 
Viborg kommune har stillet et årligt tilskud på 75.000 kr. i udsigt til at starte på.

Guri Dybsand, Randers, anbefalede medlemmerne at købe en nordisk van
dreudstilling med titlen »Der var engang« om nordiske folkeeventyr. Udstil
lingen produceres af Nordisk Udstillingsråd og forventes færdig omkring års
skiftet 1975/76. Prisen er 100 svenske kr.

Ulla Thyrring orienterede om foreningens årbog »Arv og Eje«, og kunne op
lyse, at alle manuskripter til 75-årgangen var indkommet, undtagen ét, og at 
man forventer, årbogen når frem til julehandlen. 75-årgangen er et tema-num-
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mer om vand. 76-årbogen bliver et tema-nummer om industrikulturen. Ma
nuskripterne hertil er lovet færdige til 1. september i år, og man forventer at 
årbogen kan udkomme i foråret 1976.

DKM har 5O-års jubilæum i 1979. Ulla Thyrring bad på redaktionsudvalgets 
vegne om ideer til et evt. festskrift.

Desuden kunne Ulla Thyrring oplyse, at såfremt man havde artikler eller for
slag til sådanne liggende, var man velkommen til at henvende sig til redak
tøren, Rikke Olsen, Alrø.

Alan Hjorth Rasmussen kunne oplyse, at det havde vist sig vanskeligt at 
finde et nyt sted for arbejdsmødet i november. Højskolerne var optaget af 
normal undervisning, og hvad man ellers havde fundet frem til var i en pris
klasse, som måske ville udelukke for mange fra at deltage. Det blev fra for
samlingen pålagt styrelsen at arbejde videre med sagen. Deltagerne syntes at 
være enige om, at man godt kunne bruge Lakolk endnu et år, såfremt der 
ikke viste sig andet. Styrelsen lovede at undersøge forslag fra deltagerne og 
have en række muligheder for næste års novembermøde med på dette års 
møde.

Palle Friis gjorde opmærksom på en invitation fra middelalderarkæologisk in
stitut på Moesgård til en byarkæologisk konference den 19. september.

Herefter takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden, og forman
den takkede dirigenten for præstationen samt deltagerne for et spændende møde. 
Formanden rettede desuden en speciel tak til ministeriets embedsmænd og til
synets repræsentanter for deres deltagelse i mødet.

Mødet sluttede kl. 17.30.
Efter mødet konstituerede styrelsen sig med Palle Friis, Hjørring, som for

mand og Ulla Thyrring, Herning, som næstformand.

Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger
Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger holdt repræsentantskabsmøde 
fredag den 29. august i Odense adelige Jomfrukloster.

Til dirigent valgtes formanden for Dansk historisk Fællesforening, Vagn 
Skovgaard-Petersen.

Formanden, Ole Warthoe-Hansen, aflagde en udførlig beretning for 1974- 
75.

Sammenslutningens mest markante indslag havde været afholdelse af to ens
artede kurser for årbogsredaktører og -skribenter på henholdsvis højskolen i 
Silkeborg og Idrætshøjskolen ved Slagelse. Der var to gange ca. 30 deltagere.

Gode kursuserfaringer
Som en god erfaring måtte noteres, at redaktørers og skribenters interesser ud
mærket kunne tilgodeses samtidig, og desuden, at der intet er i vejen for, at
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lignende kurser kan afholdes i fremtiden; der bør nok stiles mod flere regionale.
De to kurser viste, at man kan stille store og stadig stigende krav til den 

danske lokalhistoriker. Kurserne var ikke tilrettelagt som en bastant, fast insti
tution, men som et udgangspunkt for en glidende udvikling.

Foruden at deltagerne selv afholdt rejse- og opholdsudgifter, har SLF haft 
et samlet underskud på ca. 125 kr. pr. kursusdeltager. Det bør være et mål 
at etablere årlige kurser og at få disse finansieret af offentlige midler.

Kurserne viste, at forbindelsen -  alt det, man kalder kommunikation i den 
lokalhistoriske verden -  er for ringe. Det gælder både den regionale og set 
på landsplan.

Det allervigtigste forbindelsesorgan, Lokalhistorisk Journal, har længe været 
godt i gang og får ris og ros. Det ville være godt, om journalen kunne udbyg
ges og komme lidt oftere, nemlig seks gange om året; men betingelsen herfor 
er flere abonnenter, og hertil må alle kunne bidrage. Det er også meningen 
i de kommende måneder at foretage en hvervekampagne øst for Storebælt.

Undervisningen i lokalhistorie
Formanden oplyste, at der er nedsat et udvalg repræsenterende Danmarks Læ
rerhøjskole, seminarierne, folkeskolen, museerne og gymnasierne, og dets mål 
skal være hurtigt at indsamle oplysninger om den undervisning med lokalhi
storie som basis, der drives i dag, og fremlægge dette i en rapport.

Som små glimt fra det lokalhistoriske arbejde nævnte Ole Warthoe-Hansen, 
at der på Lolland-Falster arbejdes med hvert år at lade et årbogsafsnit handle 
om en kommunes historie. Desuden er der i Susålandet afholdt en udstilling, 
hvor man søgte at stille fortiden og fremtiden sammen. Han omtalte endvidere 
den stærke fremgang, der gennem årene har været i Vejle amt. Som en aner
kendelse deraf overrakte Ole Warthoe-Hansen et skjold med en kurve og en 
margueriteblomst til formanden for Vejle amt, A. Wamberg, der takkede og 
gav nogle oplysninger om enkelthederne i en hvervekampagne.

Det lokalhistoriske arbejdes sammenhæng
Formanden omtalte videre i sin beretning mulighederne for tilskud fra staten 
og amterne. Han berørte det lokalhistoriske arbejdes sammenhæng i Dansk hi
storisk Fællesforening, der har en række hjælpeorganer som Fortid og Nutid, 
Lokalhistorisk Journal, bogudgivervirksomheden, det store historiske billedværk, 
det lokalhistoriske konsulentarbejde og det lokalhistoriske institut.

Mulighederne for tilskud
I debatten om beretningen havde flere ordet. Vagn Skovgaard-Petersen op
lyste, at det var lykkedes i år at skaffe 20.000 kr. mere i statstilskud til de 
lokalhistoriske foreninger.

Roar Skovmand efterlyste et genoptryk af de arkæologiske kort »Vore for
tidsminder«, som tidligere var udgivet, men nu er udsolgt.
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Edelberg og P. Kr. Iversen belyste nærmere mulighederne for tilskud fra 
amter og kommuner. I Sønderjylland yder amtet 20 øre pr. indbygger om året, 
hvilket er en god løsning. Iversen beklagede i øvrigt, at historien havde fået 
en dårlig placering i den nye skolelov.

Kamma Warming nævnte muligheden af de lokalhistoriske årbøger som klas
sesæt, og P. Chr. Nielsen pegede på, at selv om ansøgningerne til kommunerne 
om tilskud ikke giver mange penge, så henledes i alle tilfælde opmærksomhe
den på det lokalhistoriske arbejde.

Konsulentvirksomheden
Formanden omtalte konsulentvirksomheden, idet Viggo Pedersen ikke kunne 
være til stede og i øvrigt ønskede at trække sig tilbage. 29 personer havde fået 
svar i forhold til 45 året før, og 8 manuskripter var gennemgået, mens det 
drejede sig om 9 året forud.

Finn H. Lauridsen redegjorde for arbejdet med udgivelsen af et fælles bog
katalog og beklagede, at foreningerne havde tegnet for lidt, så der ville frem
komme et underskud, og derfor måtte Dansk historisk Fællesforening se nær
mere herpå.

Genoptryk af værker
Knud Prange nævnte, at der i tidligere tid var udgivet en del topografis k- 
lokalhistoriske værker, som nu var udsolgt, og pegede på, at det var en na
turlig opgave at søge disse genoptrykt. Lokalhistorisk Institut vil gerne yde 
hjælp hertil.

Regnskabet
Kassereren, J. Ingemann Pedersen, gennemgik regnskabets enkeltheder ud fra, 
at der var en balance på 67.557 kr. og en formue på 23.259 kr. Han rejste 
spørgsmålet, om ikke det burde være således, at Dansk historisk Fællesforening 
opkrævede kontingentet og derefter gav de tre foreninger hver deres part.

Til formand genvalgtes Ole Warthoe-Hansen og til bestyrelsen J. Ingemann 
Pedersen og Finn H. Lauridsen. Som suppleanter valgtes Aage Lauritsen og til 
revisor Hugo Lindholdt.

Amtssamfundene og fremtiden
Formanden gav et omfattende indlæg om fremtidsplanerne og belyste lokal
historiens rolle i samfundet. Han beskæftigede sig ikke mindst med museumsin
spektør, dr. phil. Henrik Thranes tanker i en artikel »Bebyggelseshistorie -  en 
arkæologisk arbejdsopgave«, og de perspektiver, som der lå i denne med hen
syn til at få noget sat i gang.

Det er meget aktuelt at beskæftige sig med de historiske amtssamfund og 
fremtiden. Spørgsmålet er, om det stadig vil være muligt at finde mennesker, der
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vederlagsfrit vil gøre det store arbejde, ellers må man arbejde på en institutio
nalisering og risikere, at det folkelige element svækkes eller går tabt.

To udvalg
Richard Nielsen stillede forslag om, at der nedsattes to udvalg, hvoraf det ene 
skulle beskæftige sig med kursusplaner, og det andet med informationstjenesten.

Der blev af flere mødedeltagere givet principiel tilslutning til forslaget, så
ledes at bestyrelsen i samråd med Richard Nielsen arbejder videre med tanken 
og søger at få den ført ud i praksis.

Det blev sluttelig henstillet til bestyrelsen, at det ved fremtidige møder blev 
konstateret, hvilke foreninger der var repræsenteret.

Verner Hansen

Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver
Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver holdt repræsentantmøde i Fyns 
Stiftsmuseum i Odense fredag den 29. august. Der deltog repræsentanter for 35 
arkiver, ialt ca. 60 personer. Efter at formanden, skoleinspektør A. Strange Niel
sen havde budt velkommen, valgtes landsarkivar, dr. phil. Harald Jørgensen til 
dirigent.

/. Formandens beretning: Ved sidste årsmøde kunne medlemstallet opgøres til 
170 ordinære medlemmer og 14 institutionsmedlemmer; den fortsat stærke 
vækst i det lokalhistoriske arkivarbejde har medført oprettelsen af endnu en 
række arkiver, og 18 af disse har indmeldt sig i SLA. Blandt de 18 arkiver 
er Bornholms lokalhistoriske Arkiv, hvis oprettelse især må hilses med glæde, 
da øen i henseende til lokalhistorisk arkivarbejde hidtil har været een stor hvid 
plet på landkortet. Også et nyt institutionsmedlem er indmeldt, nemlig Det 
danske Filmmuseum, som arkiverne på mange felter har interessefællesskab med. 
-  Formanden rettede en velkomst til de 19 nye medlemmer.

Der havde også fundet en afgang sted, idet 3 arkiver ved Aalborg og i 
Hirtshals er sluttet sammen med større arkiver. Denne tendens til at arkiverne 
går sammen i større enheder vil sikkert blive mere fremherskende fremover. 
Medlemstallet udgør herefter 184 lokalhistoriske arkiver og 15 institutioner, ialt 
199 .-95  primærkommuner er endnu uden lokalhistorisk arkiv.

Den tilskudsmulighed, arkiverne har haft i henhold til biblioteksloven, for
svinder pr. 1. april 1978 og erstattes af bloktilskud. Der er næppe tvivl om, 
at mange arkiver er oprettet i tilknytning til bibliotekerne i kraft af denne 
lov, og formanden stillede et spørgsmålstegn ved virkningen af de nye tilskuds
regler og opfordrede arkivfolkene til at gøre en indsats mod forringelse af de 
økonomiske vilkår ved at overbevise de bevilgende myndigheder om at arkiv-
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arbejdet har en eksistensberettigelse og bør støttes. Der har iøvrigt i det for
løbne år vist sig en tendens til at nye arkiver knytter sig til museerne eller 
fungerer selvstændigt under det kulturelle udvalg.

Der har i årets løb været afholdt to kurser: et grundkursus i Åbenrå og 
et specialkursus i Hillerød.

I SLA’s regi og i samarbejde med Arkivkommissionen har arkiverne i Odder 
og Ringsted udarbejdet en model til en registratur (»indholdsfortegnelse«) af 
de lokalhistoriske arkiver til brug for forskere og andre, der måtte være in
teresserede i at vide, hvad der gemmer sig i de mange lokalarkiver landet over. 
Den vil efter at have fundet sin endelige form blive udsendt til medlemmerne 
med opfordring til at lave noget tilsvarende.

Rigsarkivet har i det forløbne år ydet en betydelig service over for de lokal
historiske arkiver ved kopiering af folketællingslister og andet, og Landsarki
vet i Viborg har givet mulighed og husly for Xerox-kopiering af kirkebøger 
og andre arkivalier, og i det hele taget er der fra statens arkivvæsen som helhed 
vist de lokalhistoriske arkiver megen imødekommenhed.

Lokalhistorisk Journal, som SLA udgiver i samarbejde med SLF er i årets 
løb udkommet med de sædvanlige fire numre. Kulturministeriet har ydet et til
skud på 6000 kr. -  en forhøjelse på 1000 kr. fra foregående år. SLA har også 
modtaget 4000 kr. som anden del af en bevilling fra tipsmidlerne til afhol
delse af kursus- og konsulentvirksomhed. I sin omtale af bladet nævnte Strange 
Nielsen, at han havde fra mange sider modtaget anerkendelse for bladets høje 
standard. Disse roser gav han videre til redaktøren. Samtidig rettede han en 
tak til Finn Degn, Ejby for hans store ulønnede arbejde med ekspedition af 
Lokalhistorisk Journal.

I 1974 fejrede SLA sit 25 års-jubilæum med en sammenkomst på Landsar
kivet i København. Ca. 100 repræsentanter for lokalhistoriske arkiver, statens 
arkivvæsen og en række af de institutioner, SLA har forbindelse med, var kom
met til stede og var således med til at gøre dagen til årets begivenhed for sam
menslutningen. Uforglemmeligt var mødet med SLA’s stifter, provisor Hans 
Brandt fra Fåborg, som også var kommet til København for at fejre den 
runde dag.

I forbindelse med omtalen af jubilæet nævnte Strange Nielsen vandreud
stillingen »Hvad er et lokalhistorisk arkiv?« som blev præsenteret ved den 
lejlighed. Han takkede landsarkivet for dets hjælp ved den praktiske afvikling 
af jubilæet og de tre styrelsesmedlemmer, der har lavet udstillingen, som nu 
er på vej landet rundt, og allerede har høstet megen anerkendelse, hvor den 
har været. Den er forudbestilt langt ind i 1977. Rundsendeisen besørges af 
Danmarks Biblioteksforening.

Der blev rettet en tak til Niels Juul Nielsen, der ulønnet passer den efter
hånden ret omfattende forretning, der hedder Arkivforsyningen. Omsætnin
gen er fordoblet siden i fjor og vil sikkert stige yderligere. SLA’s medlemmer 
modtager Nordisk Arkivnyt, og for denne goodwill rettede formanden en hjer-
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telig tak til dr. Harald Jørgensen, der som bladets redaktør drager omsorg for, 
at det stadigt stigende antal arkiver forsynes med dette oplysende tidsskrift.

Strange Nielsen sluttede sin beretning med at opfordre de mange fremmødte 
til at tage fat på opgaverne med friske kræfter, idet der landet over er mas
ser af arkivalier, som det gælder om at få samlet ind.

2. Regnskabet. Kassereren, socialinspektør Olav Christensen, oplæste regnska
bet, der balancerede med 44.482 kr. Der er en kassebeholdning på 7.736 kr. 
mod 5.488 kr. i fjor.

3. Valg. Formanden genvalgtes, og også de to afgående styrelsesmedlemmer 
Hans E. Eriksen, Grindsted og Niels-Jørgen Hansen, Ringsted samt revisoren, 
museumsinspektør Hans Neumann, Haderslev blev genvalgt.

4. Indkomne forslag. Fra en kreds af arkiver i Jylland var indsendt et forslag 
gående ud på, at der nedsattes et udvalg til at drøfte principperne for regi
strering på de lokalhistoriske arkiver.

Arkivar Dorte Haahr Carlsen, Esbjerg, motiverede forslaget, idet hun 
pointerede, at der ikke var tale om nye principper, men blot en uddybelse af 
de eksisterende registreringsprincipper. Udvalget skulle efter forslaget bestå af 
to repræsentanter for SLA’s styrelse, en fra det statslige arkivvæsen samt tre 
arkivfolk, der ikke har sæde i SLA’s styrelse. Det vedtoges at nedsætte udvalget.

Styrelsen havde som sine repræsentanter udpeget Strange Nielsen og Niels- 
Jørgen Hansen, og rigsarkivar Johan Hvidtfeldt havde indvilget i at repræsen
tere de statslige arkiver. Til de tre øvrige poster valgtes Henning Bender, 
Aalborg, C. E. Bundesen, Herning og Anders Friederichsen, Helsinge.
5. Eventuelt. Under dette punkt fremkom Arne Gammelgård, Hammel, med 
et hjertesuk, idet han fremhævede det ønskelige i, at SLA’s årsmøde blev lagt 
således, at de flest mulige kunne nå at være med, samt at det blev tilstræbt, at 
de tre fraktioners møder lå således, at de enkelte deltagere kunne være med 
flere steder, da mange ofte repræsenterer flere foreninger eller institutioner.

Niels-Jørgen Hansen

Dansk historisk Fællesforening
Efter sammenslutningens repræsentantmøder 29. august var der lejlighed til at 
se Landsarkivet, hvor arkivarerne Lotte Jansen og Poul Thest ru p viste rundt, 
og Set. Hans kirke, som blev forevist af pastor Elith Olesen. Om aftenen 
havde SLA og SLF et fællesarrangement med indledning af programredaktør 
Jakob Nielsen, Århus, som gjorde rede for provinsradioens struktur og mål 
i den nærmeste fremtid samt for de tekniske problemer ved arkivering af
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fjernsynsudsendelser på længere sigt. Han gjorde opmærksom på, at det af hen
syn til ophavsretten ikke er lovligt at optage udsendelser på bånd, men at det 
dog er tilladt enkeltpersoner til eget brug at optage og bevare bånd for efter
tiden. Det inspirerende foredrag gav anledning til livlig diskussion, især kon
centreret om kriterierne for arkivering af udsendelserne, som var fastlagt af 
radioens personale alene, og om adgangen til provinsradioens sendetid. En vis 
journalistisk sans og stædighed lod til at være en fordel for den lokalhistoriker, 
der ønsker sin sag frem i massemedierne. Desuden var provinsredaktionen af 
hensyn til planlægningen af produktionen interesseret i ting, der kan vente. 
Efter mødet var Stiftsmuseet og Odense by vært ved en overdådig reception 
i Stiftsmuseet for mødets ialt ca. 200 deltagere. Rådmand Uffe Larsen bød 
velkommen og viste Odense-filmen, hvorefter der serveredes masser af hvidvin 
og pindemad i museets kælder.

Lørdag d. 30. august indledtes med et foredrag af Claus Bjørn om De fol
kelige bevægelser i Danmark, (offentliggjort i dette nummer af Fortid og Nu
tid s. 347 ff.).

Repræsentantmødet afholdtes lørdag kl. 11 i Stiftsmuseet. Dommer Tage 
Worsaae valgtes til dirigent og gav ordet til formanden, som efter mindeord 
over Bent Calov, Kristian Kielsgaard, Arne Majvang, Aksel Munk, F. Nabe 
Nielsen, S. K. Pedersen og Aage Petersen, aflagde beretning:

1. Formandens beretning: I årets løb er optaget flg. nye medlemmer:
Selskabet Clausholms Venner, Våbenhistorisk Selskab, Det retsvidenskabelige 

Institut v. Kbh. Universitet samt de lokalhistoriske arkiver i: Thyholm-Jegindø, 
Augustenborg, Dragsholm, Hvidovre, Fjends, Sallingsund, Støvring, Torslunde
lshøj, Tornved, Struer, Tjele, Bornholms amt, Lunderskov, Tilst-Kasted, Grå
sten, Skibby, Svendborg museum, Hørsholm museum, Det danske filmmuseum.

Medlemstallet er herefter 436, nemlig 199 i Sammenslutningen af lokalhisto
riske Arkiver, 128 i Dansk kulturhistorisk Museumsforening, 47 i Sammenslut
ningen af lokalhistoriske Foreninger samt 62 foreninger og institutioner, der er 
direkte medlemmer af Dansk historisk Fællesforening, idet de ikke naturligt hø
rer hjemme i nogen af de store sektioner.

Styrelsen har konstitueret sig med museumsinspektør Jørgen Slettebo som 
næstformand, arkivar Helle Linde som sekretær, underdirektør Ejgil Pedersen 
som kasserer og som redaktør af Fortid og Nutid først universitetslektor Knud 
Prange og derefter universitetslektor Claus Bjørn. Som redaktør af håndbogs- 
serien har universitetslektor Herluf Nielsen deltaget i styrelsesmøderne. De 
øvrige medlemmer i styrelsen har været formændene for de tre sektioner, 
nemlig skoleinspektør A. Strange Nielsen (SLA), museumsinspektør Palle Friis 
(DKM) og overlærer Ole Warthoe-Hansen (SLF).

1 tilskud til foreningens drift har Kulturministeriet ydet 14.000 kr. Samme 
ministerium har desuden af tipsmidlerne udbetalt 5.000 kr. som anden del af 
en 3-årig bevilling til trykning af institutionsberetningerne i Fortid og Nutid.
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Undervisningsministeriet har bevilget 4.500 kr. til foreningens skriftserie og 
2.000 kr. til Fortid og Nutid. Fra Dansk historisk Fællesfond har vi modtaget 
1.450 kr.

Kulturministeriets tilskud til de lokalhistoriske foreninger har i regnskabs
året været på 62.000 kr., hvortil kommer en bevilling på 5.000 kr. til Lokal
historisk Journal. Fordelingen er foretaget efter indstilling fra DHF efter de 
sædvanlige retningslinjer.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til af rette en tak til Kulturministeriets re
præsentanter for den interesse, hvormed ministeriet omfatter det mangfoldige 
lokalhistoriske arbejde, der løber sammen i DHF. Denne interesse kom til ud
tryk i den orienterende samtale, som Helle Linde og jeg havde i maj i år 
med kontorchef E. Thrane, hvorunder vi drøftede de fremtidige opgaver. Den 
kom ikke mindre tydeligt til udtryk i juli i år i et ekstraordinært tilskud til 
de lokalhistoriske foreningers arbejde.

Det udvalg, der under skoleinspektør A. Strange Nielsens formandsskab 
har overvejet initiativer til sikring af de folkelige bevægelsers arkiver, har for 
en uges tid siden afgivet betænkning. Den er resultatet af grundige drøftelser. 
Styrelsen vil tage de fremlagte forslag op til behandling på næste styrelsesmøde.

Det skolehistoriske udvalg der ledes af rigsarkivar dr. Johan Hvidtfeldt, har 
i det forgangne år ikke holdt møde. Dette betyder ikke, at arbejdet er gået 
i stå. Den tværregistrering af det skolehistoriske arkivmateriale i Rigsarkivet, 
der er igangsat på udvalgets initiativ, er en meget arbejdskrævende opgave. 
Den nærmer sig nu sin afslutning. Arkivar Ebba Waaben er i færd med en ju
stering af materialet inden renskrivningen.

Et udvalg med arkivar Finn H. Lauridsen som formand har arbejdet med for
beredelse af et nyt fælleskatalog for alle DHFs medlemmer. Tilsvarende kataloger 
blev udsendt i 1964 og 1969.

Initiativet blev taget af landsarkivar Peter Kr. Iversen. Desværre blev det mo
tiveret med, at styrelsen i Historisk Samfund for Sønderjylland ikke fremtidig øn
skede at udsende DHFs årlige bogbrochure i Sønderjyske Årbøger; jeg har i en 
brevveksling med Iversen bedt om, at denne beslutning må blive taget op til ny 
overvejelse, idet en effektiv distribuering af DHFs tilbud til medlemmerne er helt 
afgørende for foreningens udgivervirksomhed.

Udvalget har arbejdet ud fra den forudsætning, at fælleskataloget økonomisk 
skal kunne hvile i sig selv. Det har indhentet trykningstilbud og opstillet et fo
reløbigt budget. På dette grundlag har fru Inger Bjørn Svensson, der har på
taget sig redaktionen, henvendt sig til alle vore medlemmer og bedt dem tegne 
sig for spalteplads. Resultatet er foreløbig en skuffelse. Hvis fælleskataloget skal 
blive en realitet, må styrelsen bede de medlemmer, der har udgivet bøger, re
servere mere plads.

Dansk Lokalbibliografi er et storværk, der har mødt økonomiske vanskelig
heder. Hovedredaktionen har udarbejdet et redaktionelt system, der vil kunne 
anvendes overalt ved udarbejelse af lokalhistoriske bibliografier.
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Tre centralbiblioteker er igang med det indledende arbejde på amtsbasis, og 
et fjerde (Roskilde) er i den afsluttende fase. Vanskelighederne ligger først og 
fremmest i at skaffe midler til det koordinerende og redaktionelle arbejde, efter 
at igangsætningsbevillingen fra forskningsrådet er opbrugt. Der er opnået en
kelte tilskud -  fra Tuborgfondet, Carlsen-Langes Stiftelse og Fondet til Fæd
relandets Vel, men denne hjælp er ikke tilstrækkelig. Redaktionen har end
videre ansøgt momsfonden, men har endnu ikke fået svar derfra.

Dansk historisk bibliografi udsendes af DHF sammen med Den danske hi
storiske Forening og Det kgl. Bibliotek. I 1974 udkom årsbibliografien for 1969. 
Arbejdet er under meget kyndig ledelse af lektor v. Danmarks Biblioteksskole 
Erland Kolding Nielsen og -  som tilsynsførende -  bibliotekar Harald Ilsøe. 
Det er naturligvis ønskeligt, at bibliografien udkommer så hurtigt som muligt; 
der arbejdes i øjeblikket på årene 1970-73, der formodentlig udsendes samlet 
som en 4-års bibliografi. -  For et år siden indledtes et praktisk samarbejde 
mellem redaktionerne af årsbibliografien og lokalbibliografien.

Af Fortid og Nutid er der udsendt et dobbelthæfte, der udgør årgang 1973. 
Forsinkelsen er altså ikke blevet indhentet. Årgang 1974 er under trykning, 
og den nye redaktør Claus Bjørn, vil kunne udsende sit første hæfte i februar 
1976.

I vor håndbogsserie er udsendt Kr. Hald: Personnavne i Danmark -  middel
alderen. Poul Rasmussen'. Mål og Vægt er kommet i 2. omarbejdede udgave. 
Erik Kroman: Skriftens Historie er kommet i nyt oplag. Det samme gælder 
Holger Hjelholt: Skriftprøver; her er plancherne fornyede, så at skriftbilledet 
står skarpere.

Vi har løfte fra Erling Olsen om, at manuskriptet til Statistik for Historikere 
vil foreligge trykklart i september. Ove K. Nordstrand har lovet ms. til Papir 
og Vandmærker inden årets udgang, og i foråret 1976 vil Alex. Wittendorff 
aflevere ms. til Veje i Danmark.

Det er gået småt med salget af det danmarkshistoriske billedværk. En re
klamefolder i Dansk Historielærerforenings tidsskrift Historie og Samtidsorien
tering gav et salg på ca. 100 eksemplarer. Styrelsen har undersøgt nogle mu
ligheder for samlet salg af restoplaget, der er på ca. 3500 ex., men de af
givne tilbud var ikke meget fristende.

Ekspeditionen af bogsalget overgik pr. 1. maj 1974 til Forlagenes Fælleseks
pedition. Indkøringen har ikke været uden vanskeligheder. Men vi kan kon
statere, at de fleste nu er overvundet. Systemet dækker såvel DHFs egne ud
givelser som vore kommissionsbøger. De fleste af de sidstnævnte kommer fra 
lokalhistorisk institut; med dette institut har DHF underskrevet en kontrakt 
om kommissionssalget.

Formanden sluttede med at takke styrelsen og bad deltagerne overveje om 
der kan skabes fornyelse i årsmødets form, og give deres mening til kende om 
salg af det danmarkshistoriske billedværk, videreførelse af billedværket, en ny
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udgave af lokalhistorisk håndbog og om det fælles bogkatalog, til hvilket der 
kun er kommet bestillinger på spalteplads for 32.000 kr. imod anslåede udgifter 
på 44.000 kr.

Diskussion:
Peter Kr. Iversen, Sønderjylland, mente det nødvendigt at indskrænke indlæg 
af brochurer i Sønderjydske årbøger, fordi det betød nedgang i salget af egne 
bøger. Dette blev imødegået bl.a. af Chr. Nielsen, Frederiksborg amt, der fandt, 
at brochurerne var et fordelagtigt tilbud til medlemmerne.

Jørgen Paulsen, Frederiksborg-museet, savnede i årsberetningen en helheds
betragtning over situationen på den historiske front. Faget var trængt i skolen 
og på universitetet. Karen Andersen ønskede også, at man støttede fagets plads 
i skolen. Verner Bruhn, Foreningen af historielærere ved seminariet, oplyste, at 
faget kun eksisterer som selvstændigt fag i folkeskolen på 6.-7. klassetrin. 
Fællesforeningens arbejdsområde er forskningen, men vi kan ikke være interes
seret i, at baggrunden falder bort. Han gjorde opmærksom på, at der er mu
lighed for at støtte faget lokalt ved at påvirke skolekommissionerne til at oprette 
tilvalgsfag. Formanden erklærede sig enig med Verner Bruhn og oplyste, at 
Fællesforeningen er i gang med at undersøge, hvordan historieundervisningen 
i skolerne kan udnytte lokalhistorien. Til Jørgen Paulsen svarede formanden, 
at årsberetningen fremtidig vil bringe en helhedsbetragtning over det historiske 
arbejdes vilkår.

Derefter erklærede Tage Worsaae formandens beretning for godkendt og bad 
om meningstilkendegivelser om salget af restoplaget af det historiske billedværk. 
M. Edelberg, Ribe, foreslog, at billedværket sælges billigt til foreningerne, som 
så kan sælge det videre. Jørgen Paulsen, Frederiksborg, foreslog, at prisen ned
sættes til det halve. Det vil være ærgerligt at lade andre få fordelen ved ned
sættelsen af prisen. Roar Skovmand mente at vi fortsat burde forsøge at sælge, 
bl.a. fordi der for øjeblikket ikke er større historiske værker til salg.

Formanden ville forsøge at realisere de konstruktive forslag der var kommet. 
Han understregede, at medlemmerne bør bakke op om det fælles bogkatalog ved 
at bestille spalteplads hos Inger Bjørn Svensson.

3. Kassereren forelagde regnskabet og konstaterede, at likviditeten var for
bedret, og at omkostningerne var kommet under kontrol. Olav Christensen, der 
er foreningens revisor, takkede for regnskabsforbedringerne og bemærkede bl.a. 
et fald i lønningerne, hvorefter regnskabet godkendtes.

4. Kontingentet fastsattes uændret.

5. Formanden (Vagn Skovgaard-Petersen), 5 styrelsesmedlemmer (Jørgen Slet
tebo, Ejgil Pedersen, Helle Linde, Knud Prange og Claus Bjørn), samt reviso
rerne (Olav Christensen og fa. Klarskov Jeppesen) genvalgtes.
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6. Eventuelt. Knud Prange redegjorde for Lokalhistorisk Instituts arbejde i årets 
løb. Årsberetningen vil fremkomme i Fortids og Nutids institutionsberetninger. 
Han sluttede med at konstatere, at instituttet har tilknytning til mange sider, 
men stadig gerne modtager henvendelser udefra.

Ole Brage gjorde i anledning af den varme sommer opmærksom på, at ni
tratfilm begynder at gå i opløsning ved 28° varme og udvikler gasarter, der er 
eksplosive i en lufttæt dåse. Kun 35 mm bredfilm fra før ca. 1950 er nitrat
film. Han henstillede, at arkiverne undersøger deres film, og omgående lader 
dem kopiere hos ham, hvis de lugter mærkeligt. Derefter skal filmene destrue
res.

Aage Børresen m.fl. henstillede, at årsmødet planlægges, så det er muligt at 
deltage i flere af repræsentantmøderne. Svend Lyck foreslog, at årsmødet næste 
år henlægges til Åbenrå, hvor det ombyggede Folkehjem kan tilfredsstille alle 
krav til lokaler. Formanden takkede for tilbuddet. Han afsluttede mødet med 
hilsener fra Olaf Olsen, Johan Hvidtfeldt og Kr. Hald.

Om eftermiddagen var der åbent på byens museer for mødets deltagere, og 
kl. 16.00 tog man med busser til Nordfyn. I Dalby kirke gav lektor Hugo 
Madsen en orientering om egnens historie og friskolelærer Ejlif Frank for
talte levende om friskolerne. Om aftenen spistes middag på restaurant Pax i 
Kerteminde, hvor 50 eksemplarer af højskolesangbogen, fremtryllet af forman
den, blev flittigt brugt. Aftenen sluttede med dans.

Udflugten søndag gik til Sydvestfyn. Foruden Aage Lauritsen, der havde 
hovedansvaret for turens tilrettelæggelse, deltog Niels Oxenvad og Henrik Thrane 
i ledelsen af turen. På Hagenskov slot fortalte godsejer Holberg om slottets 
historie og i Home fortalte pastor Larsen om kirken. Frokosten spistes på Ras
mussens Hotel i Fåborg, hvor museerne og det lokalhistoriske arkiv holdt mid
dagsåbent for årsmødets deltagere, og turen afsluttedes kl. 16.00 i Odense 
efter en varm, men vellykket dag.

Helle Linde
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Dansk Historisk Fællesforening

Regnskab for året 1974/75
Resultatopgørelse for året 1. april 1974 -  31. marts 1975.

Indtægter Note:
Kontingenter .................................................. 19.002
Udgivelser:

Skriftserien, overskud.................................. 1. 58.537
Fortid og Nutid, underskud......................  2. -?• 4.800
Ärsbibliografien, underskud......................  3. -5- 632

------------------ 53.105
Tilskud:

Kulturministeriet ....................................... 14.000
Dansk Historisk Forening..........................  1.450

------------------------------------  15.450
R enter.............................................................. 534
Omkostningsdæmpende ydelse, modtaget . . . .  1.728

89.819

Udgifter
Foreningens omkostninger.............................. 4. 35.019
Jubilæumsgave til Sammenslutningen af

Lokalhistoriske Arkiver.............................. 8.000
Årbogspræmie 1974 ........................................ 3.000

------------------ 46.019

Overskud 43.800

Balance pr. 31. marts 1975
Aktiver

Bikuben, Fakse:
Checkkonto .................................................................... 29.285
Konto 19806 .................................................................. 5.215
Konto 4680 .................................................................. 5.661

------------------- 40.161
Giro:

Konto 5086264 .............................................................. 5.492
Konto 6255868 .............................................................. 3.805

------------------------------------ 9.297
Tilgodehavender ..................................................................................  39.983
Boglager, nedskrevet værdi 30pct.....................................................  95.610

185.051

Passiver
Skyldig A-skat og merværdiafgift...................................... 2.690
Skyldige omkostninger ...................................................... 83.701
Forudbetalinger .................................................................. 542
Mellemregning med Lokalhistorisk Institut ..................  6.189
Mellemregning med Fællesekspeditionen..........................  5.060
Hensat til imødegåelse af tab på tilgodehavender.......... 2.876
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Kapitalkonto:
Saldo 1. april 1974 ........................................................ 40.193
Overskud iflg. resultatopgørelse .................................. 43.800

------------------ 83.993

185.051

Vagn Skovgaard-Petersen, 
cand. mag, 
formand.

Ejgil Pedersen, 
underdirektør, 

kasserer.

Foranstående regnskab med tilhørende noter 1-4, som vi har revideret, er opstillet på 
grundlag af foreningens bogføring.

Lageret er opført i overensstemmelse med en optælling foretaget af Fællesekspeditio
nen. Vi har ikke deltaget i denne optælling. Lageret er værdiansat i samråd med forenin
gens kasserer, bl. a. under hensyntagen til de enkelte udgivelsers omsætningshastighed.

København, den 14. august 1975.

REVISIONSFIRMAET AAGE KLARSKOV JEPPESEN
Olav Christensen, Thorbjørn Bertelsen,
socialinspektør. statsautoriseret revisor.

NOTER
1. Skriftserien, overskud kr. 58.537:

Salg .........................................................................  167.410
Modtaget a conto fra Danmark -  historisk billed

bog .....................................................................  25.000
Tilskud fra Undervisningsministeriet ...................  4.500

196.910
-r- Omkostninger:

Trykning .........................................................  51.242
Indbinding .....................................................  8.708
Køb hos Lokalhistorisk afdeling ..................  30.159
Forfatterhonorarer .......................................... 16.597
Redaktion .......................................................  2.072
Reklame og brochurer .................................. 14.555
EDB-registrering.............................................. 13.925
Omkostninger vedr. fællesekspedition ..........  10.962
Køb af diverse bøger samt forsendelse.......... 5.948
Administration ................................................ 1.835

156.003
+  Lagerforøgelse .......................................... 17.630

------------------ 138.373

Overskud 58.537

2. Fortid og Nutid, underskud kr. 4.800 
Omkostninger:

Trykning .........................................................  31.787
Forfatterhonorarer .......................................... 18.155
Lønninger .......................................................  4.980
Forsendelse .....................................................  843

55.765
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-r- Indtægter:
Salg og abonnement ...................................... 43.965
Tilskud fra Undervisningsministeriet............  5.000
Tilskud fra Kulturministeriet ........................ 2.000

-----------------  50.965

Underskud 4.800

3. Årsbibliografien, underskud kr. 632 
Omkostninger:

Trykning .........................................................  62.486
Lønninger .......................................................  13.401
Tilsynshonorar ...............................................  4.500
Administrationsafgift m. v. til Dansk Histo

risk Fællesforening...................................... 5.306
Registreringsmateriale .................................... 6.428

92.121
Indtægter:

Salg .................................................................  17.322
Tilskud a conto fra Forskningsrådet............  65.667

------------------ 82.989

9.132
Heraf udgiftsført i 1973-74 .......................... 8.500

Underskud 632

Salgsindtægt kr. 17.322 er indgået i regnskabsåret 1974-75, hvorimod de øvrige poster 
vedrører såvel regnskabsåret 1973-74 som 1974-75.

4. Foreningens omkostninger kr. 35.019:
Årsmødet.........................................................  3.928
Bestyrelsesmøder og rejser ............................ 4.987
Honorarer .......................................................  7.275
Lønninger .......................................................  3.256
Kontoromkostninger ...................................... 5.073
Porto og telefon.............................................. 5.073
Brandforsikring .............................................. 1.080
Revision .........................................................  3.000
Gaver og repræsentation .............................. 631

35.019



O KOMMENTAR Et redaktørskifte

Fortid og Nutid har skiftet redaktør.
Siden 1966 har Knud Prange forestået redaktionen. Det er blevet til 

1.916 sider! Ganske vist har han ikke skrevet dem allesammen selv. Men 
han har tænkt dem, kaldt på dem, vurderet dem, streget i dem, skrevet til, 
manet sendrægtige forfattere!

Knud Prange ønsker nu at kunne samle sig helt om udbygningen af den 
lokalhistoriske afdeling, der er tilknyttet historisk institut ved Københavns 
Universitet. Fra afdelingens start i 1970 har han været dens leder -  og 
faste stab -  og sat mange ting i værk, derom vidner 13 større og mindre 
udgivelser. Når han nu ønsker at kunne hellige sig en udbygning af afde
lingen, så er det et ønske, der fuldt og helt må støttes af dem, der inter
esserer sig for studiet af lokalhistorien.

Hvis man gennemblader de årgange af Fortid og Nutid, som Prange har 
redigeret, opdager man, at han på flere måder har fornyet tidsskriftet. Lidt 
i det ydre, mere indadtil. Ny typografi, nye rubrikker med debat, kommen
tarer og historiske noter har gjort præget livligere. Til tider har redaktøren 
også kunnet overraske læserne ved hjælp af utraditionelle udgivelsestids
punkter!

Men samtidig har Prange fastholdt traditionen for et højt fagligt niveau, 
for en alsidig og bred orientering og for en fremstilling i et forståeligt sprog. 
Under Pranges redaktion har Fortid og Nutid været et tidsskrift, som man 
ikke blot har holdt, men også læst.

DHF siger Knud Prange tak for en omhyggelig og idérig redaktion og 
glæder sig over, at samarbejdet fortsætter på en lang række områder.

Med udsendelsen af dette hæfte er redaktionen af Fortid og Nutid over
gået til mag. art. Claus Bjørn.

En del af læserne har utvivlsomt oplevet Claus Bjørn som ung student 
på cykel rundt i landet på jagt efter historiske kilder. Han drog ud for 
at få noget at vide om lokale mejerier og slagterier, deres opkomst og ud
vikling, og finde nye spor om andelsbevægelsen. Det fortælles, at resulta
terne blev endnu større end forventningerne; store blev de i hvert fald, -  det 
kan man få bekræftet ved at læse nogle af hans artikler og afhandlinger, 
bl. a. om folkehøjskolen og andelsbevægelsen. Han cykler stadigvæk!

Til daglig er Claus Bjørn lektor i historie ved Københavns Universitet. 
Han støtter og styrker her den interesse for det danske landbrugs og land

is  Fortid og nutid
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bosamfunds historie, som -  ikke mindst takket være Fr. Skrubbeltrang -  er 
blevet en værdifuld tradition inden for det historiske studium.

DHFs styrelse er glad for, at Claus Bjørn har villet overtage redaktio
nen. Den er overbevist om, at han har ganske særlige forudsætninger for 
at redigere et tidsskrift, der ønsker at forbinde fortid og nutid. Velkommen.

Vagn Skovgaard-Petersen.



Lensregnskaberne III
A F  T H E L M A  J E X L E V

Den tredie og afsluttende del af oversigten over lensregnskaberne 
omfatter Jylland, dvs. Nørrejylland -  af Sønderjylland forekommer 
kun Møgeltønder len, der var opstået af Ribe bispestols sønderjydske 
gods — samt Færøerne og de tidligere norske len i Bohuslen. I Jylland 
forekommer adskillige store regnskabslen med et betydningsfuldt 
materiale til belysning af de umiddelbare virkninger af hærstyrkernes 
fremmarch under de mange krige i 1600-tallet.

ASTRUP LEN

Med Vennebjerg og Jerslev herreder var et af kronens gamle nørrejyske 
len. Under Christian 2. var det bortpantet til Niels Høg, der imidlertid om
byttede det med Skivehus 1520, som nok gav en betydelig større indtægt. 
Den emsige Hans Tolder fik Åstrup lagt til sit i forvejen meget store len 
Ålborghus. Ordningen blev i første omgang kun kortvarig, men genopstod 
1614-30. En del materiale skal derfor søges under Ålborghus.

Biskop Stygge Krumpen 1523-25

Erik Hak 1525-27, på afgift.

Ove Lunge 1527-41, dels på afgift, dels som pant.
(død 1540)

Erik Krabbe 1541-661, som frit len, enken havde det fortsat i pant.
(død 1564)

Peder Munk 1566-74, som pant, indløst 1574.

1 Et tingsvidne af Jerslev herredsting 1550 6/11 om skovhugst i Allerup fællesskov 
findes i Top. Saml., papir, Hellevad s., Børglum h.

18*
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Henrik Gyldenstjerne 1574-76, som frit len.

Predbjørn Gyldenstjerne 1576-95, fra 1577 desuden det tiloversblevne gods 
fra Vrejlev kloster; mod afgift.

b Jordebog 1578/79 og 1581/82. 
d Kvittanser.

Hannibal Gyldenstjerne 1595-97

Enevold Kruse 1597-1600, med stiftets indtægter og afgiften af Hjørring by.

Benedikt Rantzau 1600-07, frit på livstid, men overdraget svigersønnen 
Axel Galt 1607-14 a Liste over ydet byg og havre 1611.

c Skattemandtal 1606/07, 1608-11, 1613/14.

1614-30 forenet med Ålborghus.

a Regnskab med jordebog (og bilag visse år) 
1614-16, 1617-25 og 1629/30, regnskab med 
bilag 1625-27; liste over stedsmål og sagefald 
1618/19; stiftsbog 1622-24 og 1629/30.

b Jordebog 1626/27 og 1629. 
c Skattemandtal 1614/15, 1617-19, 1622-25,

1626-28 og 1629/30.2

Jørgen Orning 1630-46, med det tiloversblevne af Vrejlev kloster.
(til Skårupgård) a Regnskab med bilag og jordebog 1630/31,

regnskab 1630-43 og 1645/46; regnskab for 
det gods i Jerslev og Vennebjerg h., som Peder 
Munk havde været forlenet med, 1630-41 
(fra 1632 blev godset i Jerslev h. dog lagt til 
Ålborghus).

c Skattemandtal 1631-44. 
d Kvittanser med fortegnelse.

Manderup Due 1646—50
a Regnskab med bilag 1646-50. 
c Skattemandtal 1646-50.
d Lensbreve, kvittanser og inventarier (med for

tegnelse).

2 Et udateret skattemandtal forrest i pakken er ikke fra ca. 1606, men snarere fra 
1630’erne.
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Henrik Below 1650-53
a Regnskab med bilag 1650-53; særligt regn

skab med bilag for Henrik Belows 3 års afgift 
til afhjælpning af kronens gæld på Kieler om
slag.

c Skattemandtal 1650-53.

Malte Sehested 1653-62
(til Rydhave, a Regnskab med bilag 1653-58.
død 1661) c Skattemandtal 1653-57.

SEJLSTRUP LEN

Tilhørte i middelalderen Børglum bispestol, inddraget ved reformationen og 
af kronen bortforlenet med Børglum herred. Først pantsat til Sivert Svin 
til 1541, derefter havde Enevold Jensen (Seefeld) det på afgift 1541-44, 
hvorefter det igen var pantsat 1544-60 til Christoffer Gøye.

Otte Banner 1560-1605, får pantesum forhøjet flere gange, får det 1578 
(død 1580, enken frit for sin og hustruens levetid, mod eftergi-
Ingeborg Skeel, velse af pantesummen.
død 1604)

1604/05 under Ålborghus.

Enevold Kruse 1605-08, på regnskab, senere på afgift.
(til Hjermeslev)

Jørgen Friis 1608-17, på afgift, gejstlig jurisdiktion dog på regnskab.
(til Krastrup, a 1608-10 kun antegnelser (i 1610/11) regnskab
død 1616) med bilag 1610-13, regnskab 1613-17, eks

trakt og forklaring 1614-15. 
b Jordebog 1611/12 og 1616-17. 
c Skattemandtal 1610-14. 
d Inventarium.

a Regnskab med bilag 1617/18. 
b Jordebog 1617/18.
d Lensbrev, kvittanser og inventarier med for

tegnelse.

Gunde Lange 1617-18
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Anders Friis 1618-27
a Regnskab 1618/19 og 1620-27 (visse år med 

bilag); spindepenge 1624-26; fortegnelse på 
hvad der er modtaget efter jordebogen 1627.

b Jordebog 1619/20, 1622-24 og 1626/27. 
c Skattemandtal 1620-23 og 1624-27.

Christen Thomesen Sehested 1627 maj-sept.
c Skattemandtal 1627. 
d Kvittanser og inventarier.

Reinhold Heidenstrup 1629-32
a Regnskab med bilag og spindepengeregistre

1629-32.
b Jordebog 1629-32. 
c Skattemandtal 1629-32.
d Lensbrev, kvittanser og inventarier med for

tegnelse.

Niels Friis 1631-40, skal betale 1100 dl. i afståelse til Reinhold Heidenstrup. 
(til Kras trup, a Regnskab med bilag 1632-40; spindepengere-
død 1639) gistre 1632-35, 1636/37 og 1638/39; liste

over gårde, der af kommissærerne er udlagt til
officersgårde 1639/40. 

b Jordebog 1632-34 og 1636-40. 
c Skattemandtal 1632-40. 
d Lensbrev, inventarium med fortegnelse.

Sten (Holgersen) Bille 1640-51
a Regnskab med bilag 1640-51; spindepengere

gistre 1641/42, 1643/44, 1645/46 og 1650/
51; regnskab for modtaget jordebogsindkomst 
inden svenskernes ankomst 1643/44; afslag i 
landgilden 1645/46 (med bilag); regnskab med 
bilag for det gods, der blev udlagt til rigens 
gæld 1648-51.

b Jordebog 1640-43, 1645/46 og 1648-50 og 
udat.

c Skattemandtal 1640-44 og 1646-51. 
d Lensbrev, kvittanser, inventarium med forteg

nelse.
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1651 blev godset udlagt til forsk, af rigets kreditorer, og Sten Bille fik til
lagt en årlig pension på 1000 dl.3 Jurisdiktionen m. v. i Børglum herred 
blev lagt under Børglum kloster.

HUNDSLUND KLOSTER (»Peder Munks gods«)

Forstander mag. Anders Gyldenstjerne fik 1531 stadfæstelse på klostrets 
birk på livstid. Derpå havde Gabriel Gyldenstjeme det dels på afgift dels 
som pant 1537-44. Eskil G<pye 1544-54, Erik Podebusk 1554-59, Anne 
Olufsdatter Krognos 1559-62 og 1568-74, Corfitz Ulfeldt (død 1563) 
1562-63, Jakob Ulfeldt 1563-68 og Peder Munk 1574-81 som pant for 
varierende beløb. 1581 bortmageskiftede kronen klostret til Hans Johansen 
Lindenov, mens Peder Munk beholdt det tiloversblevne gods frit på livstid. 
Ved hans død 1623 blev dette gods lagt til Astrup og Ålborghus len, men der 
blev ført særskilte jordebøger og regnskaber herfor.

Regnskab og jordebog (de fleste år med bilag) 
1623/24, 1625-27, 1629/30, 1631-43, 1645/ 
46 og 1648-52.

ØRUM LEN

Kronen erhvervede under Valdemar Atterdag den faste borg Ørum i Thy. 
Den blev i begyndelsen af det 15. årh. bortforlenet til biskoppen af Børg
lum. I slutningen af kong Hans’ tid og det meste af Christian 2.s og Fre
derik l.s regeringer, afbrudt af en kortvarig pantsættelse 1514, havde bi
skop Hiels Stygge lenet. Derefter var det indtil reformationen pantsat til 
Holger Rosenkrantz (død 1534) og hans enke Kirstine Friis, hvis anden 
mand Gabriel Gyldenstjerne overtog pantet 1536-56 (død 1555). Knud 
Gyldenstjerne fortsatte pantet 1556-61 (død 1561) og havde tillige Ve
stervig klosters len. Til lenet hørte de 4 herreder i Thy, og det fortsatte 
med at være pante- eller afgiftslen.

Frantz Bille 1561-65, dels på afgift, dels som pant.
(død 1563, enken Edele Hardenberg)

3 Sten Billes klage (fra slutn. af 1652) over at være blevet frataget lenet, ikke at have 
fået den lovede pension samt ikke at have fået et andet len til gengæld findes i Top. 
Saml., papir, Sejlstrup, Børglum h. -  Sst. findes Frederik 3.s brev 1651 14/1 til 
Jacob Kohi, borgmester på Øsel, på Sejlstrup med tilliggende gods.
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Oluf Munk 1565-69, som pant.
(død 1568)

Ludvig (Olufsen) Munk 1569-95, fortsatte på faderens betingelser, til lenet 
(død 1595) blev indløst 1583; derefter på afgift og den

gejstlige jurisdiktion på regnskab, 
b Jordebog 1580 og 1585. 
d Enkelte kvittanser.

Erik Lykke 1595-97, på afgift, men regnskab af gejstlig jurisdiktion.
a Ekstrakt og forklaring 1595-97.

Johan Rud 1597-1610
(til Møgelkær, død a Kun antegnelser 1597-1609; regnskab med bi-
1609) lag 1609/10.

b Jordebog over Jegindø og Thisted bispegårds 
gods 1597/98 og 1608/09.

c Skattemandtal 1600/01, 1602-04, 1606/07 og
1608/09.

d Lensbrev, kvittanser og inventarier (med for
tegnelse) samt endelig opgørelse over Ørum 
og Bøvling lens regnskaber.

Jørgen Lunge 1610-13, på afgift med særligt regnskab for Vigsø gods, Thi- 
(til Odden) stedgård og det gods, som havde været pant

sat til Cristen Skeels arvinger (Smerup på Thy-
holm).

a Regnskab 1610-12; tingsvidner om øde gods 
1610/11.

b Jordebog 1610 over det gods Ørum len er for
øget med; jordebog 1612/13.

c Skattemandtal 1610-12. 
d Inventarium og 1 kvittering.

Mogens Kaas 1613—19
(til Støvringgård) a Regnskab med antegnelser 1613-16 og 1617—

19; 1616/17 kun fortegnelse på udskrevne bøn
ders landgilde.

c Skattemandtal 1614/15 og 1618/19. 
d En enkelt kvittering og antegnelse til noget in

ventar.
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Tønne Friis 1619-22
a Regnskab 1619-21 (2 eks.), 
c Skattemandtal 1620-22. 
d Inventarium.

Oluf Parsberg 1622-24
a Regnskab 1622-24, særligt regnskab for uvisse 

indtægter og spindepengeregister 1623/24.
c Skattemandtal 1622-24. 
d Kvittanser og inventarium med fortegnelse.

Reinhold Heidenstrup 1624-27
a Kun bilag og antegnelse 1624/25; spindepen

geregister 1624/25; regnskab med bilag 1625- 
28 (til 29. sept. 1627).

c Skattemandtal 1624-27.
d Lensbrev, kvittanser og inventarium, med for

tegnelse.

Tage Andersen Thott 1629-31
(til Egede) a Regnskab med bilag 1629-31; fortegnelse på

øde gods 1629 og tingsvidner om forarmet 
gods 1630; indkøbt tagmateriale og arbejdsti
mer medgået til tækning 1630/31.

b Jordebog 1629-31 og over stiftsgodset 1629/ 
30.

Gunde Lange 1631-35
(til Brejninge) a Regnskab med bilag 1631-35 (bilag mgl.

1634/35).
b Jordebog 1632/33. 
c Skattemandtal med bilag 1631-35. 
d To inventarieoptegneiser.

Christoffer Hvas 1635—50
(til Hennegård) a Regnskab med bilag 1635-44 og 1645-50;

ekstrakt 1643/44 og 1645-48 (i 1647/48); 
udat. fortegnelse på omdraget landgilde (i 
1648/49).

b Jordebog 1637 25/10.
c Skattemandtal med bilag 1635-44 og 1646-
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50; fortegnelse over afgiften af kongetienderne 
mortensdag 1647.

d Lensbrev, kvittanser og fortegnelse over kirker
nes beholdning (med fortegnelse).

Manderup Due 1650-6...
(død 1659, a Regnskab med bilag 1650-57 og 1660/61; ud-
enken Anne Skeel) drag af jordebogen efter kommissærernes af

slag 1660/61.
b (Jordebog 1651/52 i Da.Kanc. B. 187, jorde- 

bog 1660/61 se regnskabet).
c Skattemandtal med bilag 1650-57 (1651/52 

med genpart i 2 eks.); udgifter af bønderne til 
Frederiksoddes befæstning 1651-53 (i 1653/ 
54); regnskab for skat af udestående rente
penge 1652 og 1653 samt landstingsdom for fri
tagelse af nogle af Ingeborg Skeels bønder 1654 
(i 1653/54); regnskab for korn udgivet af 
adelen til flådens udrustning 1654/55; regn
skab samt bilag over månedsskatter 1657/58; 
bilag til skattemandtal 1660/61.

VESTERVIG KLOSTERS LEN

Efter reformationen fortsatte provsten Svend Mogensen som lensmand til 
sin død 1547. Derefter blev klostret afgiftslen.

Erik Rud 1547-57

Knud Gyldenstjerne 1557-61, der i forvejen havde Ørum len i pant.
(død 1561)

Jytte Podebusk 1561-73, fra 1563 som pant.
(død 1573, Knud Ekstrakter i årgang 1570 og 1571.
Gyldenstjemes enke)

Predbjørn Gyldenstjerne 1573-76, på afgift.

Peder Gyldenstjerne 1576-95, på afgift.
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Albert Friis 1595-96, på afgift.

Peder Munk 1596-1608, først frit som løn for marskembedet, derefter på
(til Estvadgård) afgift.

d Lensbrev og kvittering.

Jørgen Lunge 1608-10 og 1618-20
(tn Odden, død 1619, 
enken Sofie Brahe)

a Regnskab med bilag 1618/19 og med anteg
nelser 1619/20.

b Jordebog 1620/21 underskrevet af Sofie Brahe, 
d Lensbrev, inventarium og kvittanser med for

tegnelse.

Sten Maltesen Sehested (1610-12, på afgift (sammen med Frosta h. i
(til Holmgård, død
1612, enken
Anne Brahe)

Skåne), selv om han var marsk, og den gejstlige 
jurisdiktion på regnskab.

a Regnskab for indtægt af told og vrag 1610-12, 
regnskab for den uvisse indtægt af Vestervig 
klosters len 1610/11, indtægten af de to birker 
1611/12; indtægt af stiftsgodset samt den uvis
se indtægt i Frosta h. 1610/11.

c Skattemandtal 1610/11 (på madskatten til på
ske 1611).

d Lensbrev, kvittanser med fortegnelse og inven
tarium (gælder både Vestervig kl. og Frosta h.).

Knud Henriksen Gyldenstjerne 1612-18
(til Møgelkær) a Kun antegnelser 1612/13; regnskab med bilag 

1613-18 (med særlige regnskaber over den 
uvisse indtægt); fortegnelse på de udskrevne 
bøndersoldaters landgilde 1615/16.

b Jordebog 1612-18.
c Skattemandtal 1612-14 og 1617/18. 
d Kvittanser.

Claus Daa 1620-24 
(til Ravnstrup) a Regnskab med bilag 1620-22 (med særligt 

regnskab over uvisse indtægter), kun bilag 1622 
-24; fortegnelse over vrag 1620.

b Jordebog 1620-22 og 1623/24.
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c Skattemandtal 1620/21.
d Lensbrev, kvittanser og inventarium med for

tegnelse.

Jørgen Grubbe 1624-27
a Kun bilag 1624/25, regnskab med bilag 1625- 

28 (til okt. 1627), tingsvidner om øde og for
armet gods 1625/26; spindepengeregister 1626/ 
27.

b Jordebog 1624-27, 1625-27 bilagt tingsvidner 
om afkortning i jordebogen.

c Skattemandtal 1624-28 (til okt. 1627). 
d Lensbrev, kvittanser og inventarium med for

tegnelse.

Jørgen Skeel 1629-32 
(til Sostrup, død 1631, 
enken Jytte Brock)

a Regnskab med bilag 1629-32; register over 
spindepenge 1629-31.

b Jordebog 1629/30.
c Skattemandtal 1629/30 og 1631/32. 
d Lensbrev og kvittanser med fortegnelse.

Jørgen Urne 1632-42 
(død 1642) a Regnskab med bilag 1633-42.

c Skattemandtal 1632-42.
d Lensbrev, kvittanser og inventarium med for

tegnelse.

Anders Bille 1642-50 
(til Damsbo) a Regnskab 1642-44 og 1648/49 med bilag 1644 

-48 og 1649/50; i 1647/48 en fortegnelse 
over regnskaber og skattemandtaller 1642-48.

c Skattemandtal 1642-44 og 1646-52. 
d Kvittanser med fortegnelse.

Oluf Parsberg 1650-61 
(død 1661) a Regnskab med bilag 1650-61; uddrag af jor

debogen efter kommissærernes afkortning.
b Jordebog 1650-53; jordebog 1660/61 er i Ren

tekammeret.
c Skattemandtal 1650-57 og 1660/61. 
d Lensbrev, kvittanser med fortegnelse og inven

tarium med antegnelser.



Lensregnskaberne III 289

Mors Nørre og Sønder herred se: Hald len s. 300.

DUEHOLM KLOSTERS LEN og Skarpenbergs gods på Mors

Prior Jakob fortsatte til 1539 (?), da Niels Lange fik klostret i pant 
for 1000 dl., senere forhøjet med endnu 1000 dl. og 500 dl. Ved hans 
død i 1560’erne beholdt enken Abele Skeel pantet mod endnu en forhø
jelse. Det blev indløst ved hendes død 1585. -  Skarpenbergs gods på Mors 
blev efter kgl. tilladelse indløst 1516 fra Eiler Stygges arvinger af Otte 
Krumpen, der beholdt det til sin død 1569. Derefter havde Iver Kaas god
set på afgift 1569-81. Albert Friis fik det derpå frit i 10 år som erstat
ning for Sebber kloster og fra 1593 på afgift. Predbjørn Gyldenstjerne 1594- 
95, på afgift. Eiler Bryske 1595-97, på afgift. Christen Munk 1597-1613, 
på afgift (død 1612). Herefter fik Otte Skeel godset lagt til Dueholm, og 
fra 1629 var det fast forlenet med Dueholm kloster. Regnskaberne omfat
ter fra 1613 begge forleninger.4

Erik Lykke 1585-87, på afgift.

Henning Reventlow 1587-1600, frit i 12 år for en forstrækning til kongen 
på 8000 dl; fra 1599 på afgift.

Enevold Kruse 1600-06, som frit len.
(til Hjermeslev)

Laurids Kruse 1606-09, på afgift.
(til Svenstrup, død 1609)

Otte Skeel 1609-27, på afgift; fra 1613 tillige Skarpenbergs gods på Mors. 
(til Hammelmose) a Regnskab med bilag 1610-15 og 1625-27,

regnskab 1615/16 og 1623-25; spindepengere-
gister 1623-25. 

b Jordebog 1614 og 1616/17. 
d Lensbrev og kvittanser med fortegnelse (kvit-

tanserne omfatter også Skarpenbergs gods).

4 Klostrets middelalderlige brevbøger, nu i den Arnamagnæanske Samling, er udgivet 
af O. Nielsen. -  En registratur fra 1591, fortrinsvis over klosterarkivet, er trykt ÆA. 
III 171 ff.
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Mogens Kaas 1629-39, begge len på afgift.
(til Frøstrup, død 1639) a Regnskab 1629-39 (de fleste år med bilag), 

b Jordebog 1629/30 og sammen med kommissæ
rernes afslag, jordebog 1638/39. 

d Lensbrev, kvittanser og inventarium med for
tegnelse.

Jørgen Krag 1639-44 
(til Emdrupholm, 
død 1643)

a Regnskab med bilag 1639-43. 
b Jordebog 1639/40. 
d Lensbrev og kvittanser med fortegnelse.

Hans Juul 1644-57 
(til Skovgård) a Regnskab 1644-49 og 1650-57 (de fleste år 

med bilag; 1649/50 findes kun antegnelser).
b Jordebog 1645/46 og sammen med kommissæ

rernes afslag.
d Kvittanser med fortegnelse; lensbrev, fortegnel

se over mgl. kvitteringer; bilag og antegnelser.

Jørgen (Enevoldsen) 
Seefeld 1657- a Regnskab 1660/61.

b Jordebog 1657/58 og jordebog 1660/61 (2 
eksemplarer med kommissærernes forskellige 
afslagsberegninger).

LUNDEGARD

Med nogle sogne på Mors.
Et af de ældre, mindre kronlen, som i det 16. årh. fortrinsvis var bort

pantet, først til Niels Høg, dernæst til Thomas Iversen Juul, som dog kort 
efter døde, men enken og sønnen Hartvig Thomsen Juul beholdt pantet 
til 1558.

Mourids Podebusk 1558-60

Knud Gyldenstjerne 1560-61
(død 1561)

Jørgen Barnekow 1561-67 
(død 1567)
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Peder Munk 1567—74

Bjørn Kaas 1574-79,

Hannibal Gyldenstjerne 1579-92
Pantet blev derefter indløst og overladt frit til 

Thomas Fasti 1592-99

Mourids Stygge 1599-1605, som afgiftslen.
(tü Holbækgård, død 1604)

Jakob Lykke 1605-16, på afgift, udvidet med Jegindø.
(til Tanderup) a Regnskab 1604/05 med ugekostbog; ekstrakt 

og forklaring 1605-07.

Hans Dyre 1616-26 
(til Boller) a Regnskab 1622/23 og 1624.

d Forleningsbrev, kvittanser og inventarier med 
fortegnelse.

Jens Juel 1626-27 
(til Lindbjerg) a Regnskab 1626/27.

b Jordebog over Lundegård med Jegindø birk. 
d Lensbrev, kvittanser og inventarium.

Mogens Høg 1627-40 
(tU Kærgårdsholm) a Regnskab 1627/28 og 1629-40 (et enkelt åi 

med bilag).
b Jordebog 1629.
d Lensbrev, kvittanser og inventarier med for

tegnelse.

Niels Krag 1640-49 
(til Trudsholm) a Regnskab 1640-43 (med bilag 1640/41) og 

1645-49 (med bilag 1647-49); regnskab af 
det uvisse samt grev Valdemars gods 1643-47. 

b Jordebog 1642 over 6 gårde lagt fra Hald til 
Lundegård; jordebog 1645-46 over Lundegård 
med Jegindø birk; jordebog 1646 på grev Val
demars gods i Middelsom, Hindsted og Onsild 
h., som Niels Krag fik på afgift; udat. jordebog
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(1647?) for Lundegård og Jegindø med kom
missærernes afslag.

d Lensbrev, kvittanser, kongebreve og inventarier 
med fortegnelse.

Erik Grubbe 1649-51
a Regnskab med bilag 1649-51. 
d Lensbrev, kvittanser og inventarium (med for

tegnelse).

1651 fik Erik Grubbe i stedet en pension på 600 daler, da godset blev ud
lagt for kronens gæld til kgl. faktor i Hamburg Albrecht Balzer Berns.

SKARPENBERGS GODS på Mors

Ligesom Skarpenbergs gods i Salling og Fjends herred, der senest i 1590’eme 
blev lagt til Skivehus len, stammede godset på Mors fra krongodsreduktio- 
neme under dronning Margrete. -  Den senere rigsmarsk Otte Krumpen 
fik af kong Hans tilladelse til at indløse godset fra Ejler Stygges arvinger 
og beholdt lenet for sin livstid (død 1569).

Iver Kaas 1569-81, mod afgift.

Albert Friis 1581-94, fik lenet frit i 10 år mod at afgive Sebber kloster; 
fra 1593 mod afgift.

Predbjørn Gyldenstjerne 1594-95, mod afgift.

Eiler Bryske 1595-97, mod afgift.

Christen Munk 1597-1613, mod afgift.
(død 1612) a Regnskab 1608-11.

d Lensbrev og kvittanser (1597-1613) med for
tegnelse.

Otte Skeel 1613-27, mod afgift.
(til Hammelmose)

1629 blev lenet forenet med Dueholm len.
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