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Johan Hvidtfeldt 1908-1979

Dansk historisk Fællesforenings æresmedlem 
siden 1968, fhv. rigsarkivar dr.phil. Johan 
Hvidtfeldt, døde 2. maj efter længere tids 
sygdom. Johan Hvidtfeldt var formand for 
Dansk historisk Fællesforening fra 1950 til 
1968 og han satte et uudsletteligt præg på 
foreningens opbygning og virksomhed. Da 
han i december måned sidste år fyldte 70 og 
fratrådte som rigsarkivar fik han overrakt et 
festskrift, udgivet af Arkivvæsenet, Dansk hi
storisk Fællesforening, Historisk samfund for 
Sønderjylland og Landbohistorisk selskab. 
Bredden i denne udgiverkreds videreføres i 
spændvidden blandt bidragyderne, og den 
rundes af med bibliografien over Johan 
Hvidtfeldts forfatterskab, der atter tegner en 
bredde i emnevalg og former. Johan Hvidt
feldt spændte meget vidt -  måske videre end 
nogen anden dansk historiker i dette århund
rede.

Johan Hvidtfeldts embedsgerning kom til 
at ligge i arkivvæsenet. Og her nåede han som 
rigsarkivar fra 1963 til 1978 den højeste post, 
en arkivmand kan nå. Men allerede fra 1945 
sad han i en chefstilling som landsarkivar i 
Viborg. I en god menneskealder stod han så
ledes i første række i dansk arkivvæsen, der 
som det arbejder i 1970’erne i høj grad er 
formet af Johan Hvidtfeldt. Som landsarkivar 
i Viborg var han en dynamisk leder, der gen
nemførte omfattende registreringsarbejder, 
fik udsendt registraturer og ikke mindst har 
sat sig et monument i den i 1961-62 nyopførte 
arkivbygning -  det første moderne arkivbyg
geri herhjemme. Også som rigsarkivar fra 
1963 har han præget udviklingen. Den i 1976 
gennemførte arkivbekendtgørelse er blevet 
betegnet som en »grundlov« for forholdet 
mellem arkiverne og statsinstitutionerne og 
den er i høj grad Hvidtfeldts værk. Og den vil 
formentlig i dansk arkivhistorie blive stående 
som hans hovedindsats. Skabelsen af en 
mellemteknikergruppe, arkivsekretærerne, var

ligeledes hans idé. Den drejning hen imod en 
stadig stigende grad af professionalisering af 
arkivarbejdet, der var indledt tidligere, styr
kedes og prægedes af Hvidtfeldt både som 
landsarkivar og som chef for det samlede ar
kivvæsen. Det er en udvikling, der vil fort
sætte de kommende år, men den kan bygge 
videre på hans arbejde, og det var da også 
karakteristisk, at Hvidtfeldt i 1966 hilste tids
skriftet ARKIV velkomment som forum for 
en arkivfaglig debat.

Det prægede naturligvis i høj grad Johan 
Hvidtfeldts historiske forfatterskab, at han 
var arkivmand. De fleste af hans bidrag til 
dansk og sønderjysk historie bygger på arki
vernes indhold, og emner som administra
tionshistorie og redegørelser for arkivfonds 
fylder adskilligt i hans bibliografi. Men 
igen spændte Johan Hvidtfeldt meget vidt -  
fra dansk senmiddelalder frem over befolk
ningsforhold, landbohistorie, emner af den 
nyere tids sociale, økonomiske historie over 
kulturhistoriske artikler i den klassiske for
stand til dette århundredes militære og uden
rigspolitiske forhold. Markant i hans forfat
terskab står naturligvis disputatsen Kampen 
om ophævelsen af livegenskabet i Slesvig og Holsten 
1795-1805 fra 1963, der af C. O. Bøggild An
dersen ved forsvaret blev karakteriseret som 
den hidtil bedste historiske disputats ved År
hus universitet. Men det er iøvrigt bemærkel
sesværdigt, hvor ofte Hvidtfeldt som den 
første eller en af de første har peget på emner 
og problemer, som forskningen senere har ar
bejdet videre med. Andetsteds i dette hæfte 
vil man se et bidrag, der fører synspunkter 
videre omkring 1700-tallets landboforhold, 
som Hvidtfeldt allerede fremdrog i 1930’erne, 
i 1945 skrev han om social og politisk uro i 
den sønderjyske landbefolkning i 1790’ern e- 
et emne, man i de kommende år vil høre mere 
om -  og lang tid før Dansk guldalder skrev 
han om Viborg tugthus i 1700-årene i Jyske
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Johan Hvidtfeldt sammen med Roar Skovmand og Jørgen Paulsen 
på Fyrkat under DHF’s årsmøde 1961. (Knud Prange foto).

samlinger. Af hans bidrag til ældre perioders 
historie kan man ikke mindst pege på Oversigt 
over befolkningsforholdene i Sønderjylland i mid
delalderen (Sønderjyske årbøger 1950) som et 
bidrag, der med den lidt klichéagtige formu
lering vil blive stående.

Men hertil føjede Hvidtfeldt så utallige gø
remål som redaktør, medredaktør af værker 
og tidsskrifter eller som bidragyder til mere 
bredt anlagte værker, f.eks. Politikens Dan
markshistorie bd. 5, til Traps 5. udgave og til 
en håndfuld sogne- og byhistorier i Sønder
jylland. Han deltog i redaktionen af Jyske 
samlinger, Sønderjyske årbøger, Fortid og 
Nutid og Fra Viborg amt og alene stod han 
for Turistårbogen i en periode. Mon ikke 
Hvidtfeldt i 1950’erne og 1960’erne var den i 
den danske historikerverden, der læste flest 
manuskripter undervejs til offentliggørelse og 
var nærmest fortrolig med, hvad der var på 
vej i dansk historie, såvel på det professionelle 
som på det ikke-professionelle plan?

Det var en bevidst stræben fra Hvidtfeldts 
side at skaffe historikerne redskaber i hæn
derne til deres arbejde og at tilgængeliggøre 
først og fremmest arkivernes indhold. Det er 
næppe utilladeligt at tillægge ham æren for 
Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele (Vejl. 
arkivreg. VI) fra 1944, og samme år udsendte 
han sammen med Troels Fink den forbilledli
ge Vejledning i Studiet af Sønderjyllands Historie. 
Hovedindsatsen på dette felt blev dog Hånd
bogfor danske lokalhistorikere, 1952-56, som han 
fik ideen til og gennemførte. Det gælder 
for denne som for andre af de hjælpemidler,

Hvidtfeldt fik frem, at han havde de ik
ke-professionelle historikere i tankerne. At de 
så er blevet uundværlige også for studerende 
og fagfæller gør ikke værdien ringere.

Allerede i 1941 havde Hvidtfeldt i artiklen 
Samarbejdet mellem rigs historikere og lokalhistori
kere (Fortid og Nutid XIV) markeret sig in
denfor det arbejdsfelt, der er Dansk historisk 
Fællesforenings. 1946 efterfulgte han Roar 
Skovmand som foreningens sekretær, og fire 
år senere afløste han Poul Nørlund på for
mandsposten. Johan Hvidtfeldts formandspe
riode kom til at strække sig frem til 1968, og 
det er ikke for meget sagt, at han var fællesfor
eningen i de 18 år. Han var med i redaktionen 
af Fortid og Nutid, skabte serien om de histo
riske hjælpemidler, og da de historiske sam
fund skilte sig ud og holdt særlige sek
tionsmøder i tilslutning til årsmøderne, så var 
det også Hvidtfeldt, der præsiderede her. Han 
oplevede i sin formandstid en stærk vækst i 
arbejdet både blandt museer, arkiver og for
eninger, men han understregede stedse de 
fælles interesser og opgaver, og han gav fæl
lesforeningen den særlige skikkelse af »pa
raplyorganisation, der også senere har væ
ret dens berettigelse. Hvidtfeldt trivedes med 
Dansk historisk Fællesforening. Han befandt 
sig godt i samværet med medlemmerne og 
han engagerede sig lige fuldt i de mere saglige 
opgaver, der skulle løses, som i de mere fest
ligt betonede. Han kendte de fleste af de 
mennesker, der kom til årsmøderne eller som 
arbejdede indenfor rammerne af fællesfor
eningen. Selv fik han også tid og overskud til

Johan Hvidtfeldt sammen med Tage Worsaae ved indvielsen af 
Lokalhistorisk afdeling 1971. (LA Sjælland foto).
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at være museumsmand og forestå og nyop
stille Viborg stiftsmuseum først i 1950’erne.

Hvidtfeldts formandsperiode faldt i en tid, 
hvor der skete store forandringer i medlems
kredsene. Flere steder foregik der en profes
sionalisering af virksomheden, og hvor det 
tidligere i så udpræget grad var personerne, 
der prægede billedet, så blev det nu i stigende 
grad institutionerne -  det være sig museerne, 
arkiverne eller de historiske foreninger. Fæl
lesforeningen måtte tilpasse sig denne udvik

ling, måtte sætte sig nye opgaver. Det lykke
des at give fællesforeningen dette nye præg 
uden at miste forbindelsen bagud eller opgive 
fællesforeningens særlige karakter af møde
sted for alle afskygninger af historisk arbej
dende. Denne fornyelse havde været langt 
vanskeligere at gennemføre uden Johan 
Hvidtfeldts kombination af faglig autoritet, 
initiativrigdom og samarbejdsevne og menne
skelige format.

Claus Bjørn
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En dårlig idé -  en god idé
Kommentar af Vagn Skovgaard-Petersen

Fra 1. maj holder de offentlige arkiver lukket 
om lørdagen. Ordningen gælder i første om
gang i sommermånederne, men den tænkes 
fortsat som en permanent lørdagslukning. 
Det er en dårlig idé.

Begrundelsen skal være hensynet til den 
betrængte økonomi, samstemt med et hensyn 
til personaleønsker. Der er et tredie hensyn, 
der øjensynligt ikke har vejet tungt i dette 
forslag, hensynet til brugerne.

Lad os imidlertid fastholde, at der er tale 
om en forsøgsordning, og at tanken om den 
permanente lørdagslukning altså ikke realise
res uden en vurdering af reaktionerne. Dansk 
historisk Fællesforening ønsker på de histori
ske brugeres vegne at protestere mod dette 
forslag til forringet arkivservice.

Argumenterne for en sådan protest hentes 
uden vanskelighed ved lørdagsbesøg på arki
vernes læsesale: Besøgstallet kan nok variere 
fra lørdag til lørdag og fra arkiv til arkiv, men 
generelt er den historiske aktivitet stor over
alt. DHF har anmodet arkiverne om at oplyse 
de gennemsnitlige besøgstal på lørdage i 
vinterhalvåret.

Mindst vil en lørdagslukning ramme den 
professionelle historiker, der har muligheder 
for at henlægge sine arkivundersøgelser til 
ugens andre dage. Men hårdt vil lukningen 
ramme ham eller hende, der har et andet er
hverv og hvis historiske indsats nødvendigvis 
er begrænset til fritiden, det vil først og frem
mest sige lørdagene.

Det var betænkeligt, da nogle af arkiverne 
for et par år siden indstillede fremtagning af 
arkivalier om lørdagen, så at den besøgende 
altså kun kunne få det, der tidligere på ugen 
var bestilt til læsesal. En lukning om lørdagen 
er imidlertid et alvorligere indgreb; i bedste

fald vil det sinke, i værste fald umuliggøre 
mangt et fritidsbåret historisk arbejde.

Det er arkivernes opgave at samle, sikre og 
opbevare arkivalier. Men en ikke mindre vig
tig opgave er det at gøre arkivalierne tilgæn
gelige til udnyttelse i historiske studier. Den
ne kulturformidling har heldigvis normalt fa
et en høj prioritet i dansk arkivvæsen, -  her
om vidner bl.a. udgivelsen af værdifulde regi
straturer. Det er en tradition, der ikke nu må 
misrøgtes.

Hvis hensynet til brugerne bliver et bespa
relsesobjekt, går mange ting i stykker. Vi må 
derfor anmode arkiverne om uden svaghed at 
fastholde brugerhensynet. Det er et hensyn, 
der kan vente at vinde forståelse også hos de 
bevilgende myndigheder.

I forskellige egne af landet foregår en registre
ring af lokale monumenter, -  med indsamling 
af oplysninger om oprindelse, anledning, 
kunstner, vedligeholdelsespligt m.v. og ofte 
ledsaget af en fotografering eller aftegning. 
Eksempelvis har -  ifølge årsberetningen -  Hi
storisk Samfund for Ribe Amt nu gennemført 
et større registreringsarbejde; det omfatter ik
ke alene amtets mindesten, men også forsam
lings- og missionshuse samt nedlagte skoler. 
Det er en god idé.

Tanken kan føres videre til en publikation, 
der kan være en vejledning i de lokale histori
ske monumenter. Sådanne findes også enkelte 
steder, -  med svar på flere spørgsmål end i 
Traps ofte lakoniske oplysninger.

For hovedstadsområdets vedkommende er 
opgaven delvis løst af Kraks Legat med den 
lille håndbog »Hovedstadens Monumenter,

Vagn Skovgaard-Petersen, født 1931, dr.pæd., lektor ved Danmarks lærerhøjskole, formand for Dansk historisk fælles
forening.
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Mindesmærker, Mindetavler, Museer. En 
Vejviser«. Den er lettilgængelig og indbyden
de, oplivet af talrige tegninger. Men alt for 
kortfattet i sine historiske oplysninger. Eks.: 
»Jagtvejen (Landsarkivet) Buste af historike
ren A. D. Jørgensen (1840-97, begr. Frbg. 
kirkegd.), udført af Vilh. Bissen; afsløret 31. 
aug. 1901«. En oplysning om årsagen til net-

En dårlig idé -  en god idé

op denne placering havde nok været nyttig for 
mange forbipasserende.

Disse linier skal munde ud i et ønske om 
udgivelse af historiske vejvisere til lokale mo
numenter i alle egne af landet. Opgavens løs
ning vil give indsigt og tilknytning -  og opfyl
de et behov, der ikke tilgodeses i de alminde
lige rejsebøger.

April 1979.
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Gårdmandslinien i dansk historieskrivning1
Af Thorkild Kjærgaard

I et arbejde fra 1931 med titlen »The Whig 
Interpretation of History« hævder Herbert 
Butterfield, at der hos mange historikere er en 
udtalt tendens til at holde med revolutioner, 
som lykkes, bevægelser, som sejrer og klasser, 
om hvilke man med historiens bagklogskab 
ved, at de var på vej frem. I engelsk sammen
hæng og i yderste korthed betyder dette, at 
historikerne er på protestanternes og whig
gernes side. I Danmark er der næppe nogen 
gruppe, som i højere grad end gårdmændene 
har formået at samle historikernes sympati. 
Har man i England en »whig-fortolkning«, 
skulle vi i Danmark have en gårdmandsfor
tolkning, som jeg her vil kalde gårdmandsli
nien. Denne skulle i så fald udspringe af 
gårdmændenes samfundsmæssige sejr i det
19. og 20. århundrede.

Hvis man går ind på den idé, at der findes en 
gårdmandslinie i dansk historieskrivning, 
skulle den kunne karakteriseres som følger:
(1) Parallelt med gårdmændenes politiske 
opkomst i det 19. århundrede udformes en ny 
opfattelse af landbosamfundets historie, som 
kommer til syne overalt, hvor landbosamfun
dets forhold berøres. Dog tydeligst i korte, 
almene fremstillinger. Denne opfattelse har 
p.g.a. vedvarende politisk dækning evne til at 
overleve uantastet af nye forskningsresultater.
(2) Den nye opfattelse koncentrerer sig om 
gårdmændene og giver dem hovedparten af 
sin sympati. Landbosamfundets øvrige grup
per -  på den ene side godsejerne og på den 
anden side husmænd og tjenestefolk -  omtales 
hovedsagelig kun, forsåvidt som de belyser

gårdmændenes situation, og deres betydning i 
de samlede sociale processer tages ikke til
strækkeligt i betragtning.

Ud fra disse to hovedpunkter vil jeg i det 
følgende først søge at sandsynliggøre gård
mandsliniens eksistens ved at skitsere, hvor
ledes der før midten af forrige århundrede 
udformedes en ny opfattelse af landbosam
fundets historie. Opregne dennes hovedanta- 
gelser samt søge at vise, hvorledes disse i ly af 
de politiske konjunkturer er bragt frem til vor 
tid. Dernæst vil jeg med nogle eksempler, især 
fra behandlingen af det 18. århundredes 
landbohistorie, søge at vise, hvilken rolle 
gårdmandslinien har spillet for forskningen. 
Dels ved at afgrænse historikernes interesse
felt, dels ved at farve tolkningen af de ind
vundne resultater og harmonisere dem med 
ældre antagelser.

»Gårdmænd« anvendes som fællesbeteg
nelse for fæstebønder, arvefæstere og selv
ejere, der alle sad ved gård og således rådede 
over jord, omend på forskellige betingelser.

I.
Hvem og hvad der i en given historisk-politisk 
situation vil sejre kan man først vide et godt 
stykke tid bagefter. Således også i de første år 
efter Napoleonskrigene, hvor dårlige kon
junkturer for landbruget slørede den økono
miske konsolidering af gårdmandsbruget, der 
havde fundet sted i det 18. århundrede, og for 
en kort tid skabte grobund for en godsejer- og 
godsøkonomisk orienteret litteratur, repræ
senteret ved navne som Repholtz og Estrup2.

Thorkild Kjærgaard, født 1945, cand.mag. i historie, seniorstipendiat ved Historisk institut, Københavns universitet.
1. Foredrag holdt november 1978 i Historisk Samfund i København med enkelte senere ændringer.
2. M. G. P. Repholz, Beskrivelse over Baroniet Stampenborg. Kbh., 1820. H. F. J. Estrup, Tygestrup som det var og som det er, en 

historisk-statistisk Beskrivelse. Kbh., 1838. Til denne gruppe forfattere kan for så vidt også henregnes Gregers Begtrup, 
især kendt for sin omfattende Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark,[1] -  7. Kbh., 1803-12 (repro. 
1977-79).
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Men omkring 1840 var konjunkturerne atter 
vendt og situationen ændredes. Bl.a. Stæn
derforsamlingerne, der var blevet indkaldt 
1835, accepterede, at den progressive faktor i 
1700-tallet havde været gårdmanden, den 
konservative herremanden. Dette slog klart 
igennem hos de tre unge historikere A. F. Berg- 
søe, C. F. Allen og G. F. Wegener, der i 
disse år kort efter hinanden udsendte hver sit 
banebrydende værk. Den første var Bergsøe, 
som i 1837 udgav en tobinds biografi afC.D. 
Reventlow3, der imidlertid bedst kan karakte
riseres som en almen fremstilling af landets 
indre forhold i slutningen af 1700-tallet og 
begyndelsen af 1800-tallet. Derpå kom C. F. 
Allen i 1840 med sin håndbog i fædrelandets 
historie4 og til slut Wegeners »Liden Krønike 
om Kong Frederik og den Danske Bonde« 
(1843). I disse tre værker finder man på den 
ene side de undertrykte gårdmænd som led 
uret og på den anden side herremændene som 
dem, der fastholdt uretten. Samtidig besattes 
en række biroller i forløbet omkring landbo
reformerne i slutningen af det 18. århundre
de. Kronprinsen tildeltes således sammen 
med regeringen og centraladministrationen 
rollen som bondens beskytter, mens en række 
aristokratiske storgodsejere, bl.a. brødrene 
Johan Ludvig og Chr. Ditlev Reventlow, 
trådte frem fra massen af reaktionære pro
prietærer til en positiv omtale.
Der blev fra godsejerside protesteret mod

Bergsøes værk, som man påstod skød »en stør
re Skyld og vælter mere Had over paa den 
daværende Godseierklasse, end denne for
tjente«5. Også Allen blev der rejst indvendin
ger imod6, og Molbech karakteriserede We
geners skrift som »Tendents-Historie«7, men 
lige meget hjalp det. Af mindre betydning var 
det, at de nævnte forfattere på visse områder 
»tog fejl«. Således var Wegener og delvis 
Bergsøe tilbøjelige til at rose den enevældige 
kongemagt mere end det er faldet i eftertidens 
smag. Disse elementer er derfor senere blevet 
skilt ud som »forældene meninger«, der dog 
let lod sig undskylde ved det tidspunkt, hvor
på værkerne kom til verden8. Men grund
strukturen i de tre historikeres analyse, så
ledes placeringen af den undertrykte gård
mand som den progressive, godsejeren som 
den reaktionære faktor viste sig holdbar, og 
blev med de tre nævnte historikere hentet ud 
fra den dagsaktuelle polemik i 1770erne, 80- 
erne og 90erne og ført ind i den videnskabeli
ge historieskrivning. Det vil nemlig være 
urigtigt at betegne Bergsøe, Allen og Wegener 
som originale i dybere forstand. De var og 
forstod sig selv som forlængelsen af den radi
kale offentlige hovedstadsopinion, der havde 
udfoldet sig i årene indtil 1799, hvorefter den 
blev begrænset af skærpede trykkefrihedsbe
stemmelser. Endelig kunne de også støtte sig 
på summariske sammenfatninger af land
bosagens forløb, som Rasmus Nyerups i første

3. Geheime-Statsminister Greve Christian Ditlev Frederik Reventlovs Virksomhed som Kongens Embedsmand og Statens Borger, I—II. 
Kbh., 1837.

4. Haandbog i Fædrelandets Historie med stadigt Henblik paa Folkets og Statens indre Udvikling. Kbh., 1840.
5. P. Tutein i Maanedsskrift for Litteratur, 17, 1837, 475-549, s. 482, jf. Fridlev Skrubbeltrang i »Christian D. F. 

Reventlow, som danske Historikere har set ham«, Lolland-Falsters historiske Samfund. Aarbog, XXXVI, 1948, 383-400, 
s. 387f.

6. F.eks. af A. S. Ørsted og Caspar Paludan-Müller. Ellen Jørgensen, Historiens Studium i Danmark i det 19. Aarhundrede. 
Kbh., 1943, s. 191.

7. [C. Molbech], »Anmeldelse af: Dr. C. F. Wegeners liden Krønike om Kong Frederik og den danske Bonde. Til 
Menigmands Nytte og Fornøielse, udg. af det Kongl. Danske Landhuusholdningsselskab. Kbh., 1843«, Historisk 
Tidsskrift, 6, 1845, 617-25, s. 620.

8. I Wegeners tilfælde var der desuden, som det fremgår både af undertitlen og en anmærkning bag på titelbladet, tale 
om et bestillingsarbejde, udført for det halvofficielle Landhusholdningsselskab. Det var utvivlsomt ønsket, at 
Wegeners bog måtte blive en modvægt til Aliens negative vurdering af kongehusets indsats for bonden. I denne 
henseende, men ikke i øvrigt, var Wegeners skrift en »anti-Allen«. Se også Claus Bjørn m.fl., »Landboreformerne i 
den danske skoles historielærebøger«, Årbog for Dansk Skolehistorie, 1974, 46-68, s. 47f.
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bind af hans historisk-statistiske skildring af 
Danmark og Norge fra 18039 og i Jacob 
Mandix’s landboret fra de samme år10.

Støttet af de politiske og økonomiske kon
junkturer slog de nævnte værker afgørende 
igennem, især Allen og Wegener opnåede 
betydelig udbredelse11. Derimod døde den 
tidligere nævnte godsejerorienterede littera
tur fra 1820erne og 30erne efterhånden ud. 
Samtidig skete der en opdeling af landbo- 
reformtidens polemiske litteratur, idet en stor 
del blev udstødt som reaktionære tendens
skriverier. Dette gik ud over godsej erforfa t- 
tere som F. W. Jarlsberg, C. W. v. Munthe af 
Morgenstierne, A. C. Teilmann og andre, 
som siden har været skydeskive for hårde, ofte 
helt urimelige angreb, bl.a. af Edvard Holm 
og Hans Jensen12. En af de mest fejlvurderede 
og misforståede forfattere fra det 18. århund
redes slutning er således uden tvivl Morgen
stierne. Til gengæld er Søren Klestrup, O. L. 
Bang, Chr. A. Fabricius og andre forfattere, 
som specialiserede sig i at fremstille bonde
standens vilkår som utålelige, blevet kanonise
ret, uanset hvor tvivlsomt deres bevisgrund
lag måtte være13. Dette har betydet, at en 
række overdrevne og vildledende påstande fik 
indpas i den videnskabelige historieskrivning 
og har fået lov til at præge den helt til vore 
dage. Blandt de mest sejlivede myter, der 
således blev fælleseje for mange historikere, er 
følgende grundantagelser:

(1) Landbrugets, især bondebrugets forfat
ning var yderst ringe i 1700-tallet, og et 
lavpunkt blev nået omkr. 1770/80, umid
delbart før reformerne.

(2) Det ubegrænsede hoveri var en uhyggelig 
grundskade, der opsugede al gårdmæn- 
denes arbejdskraft og umuliggjorde en
hver forbedring på gårdene.

(3) Kampen i landbosamfundet stod mellem 
gårdmændene og de hensynsløst egoisti
ske godsejere.

(4) Husmænd og tjenestefolk havde det i 
grunden bedre, i hvert fald lige så godt 
som gårdmændene, der ikke bare var 
klemt af godsejerne, men også af hus- 
mændenes og tjenestefolkenes krav om 
løn og andre ydelser.

De efterfølgende knap 150 års historieskriv
ning er efter min opfattelse kendetegnet ved, 
at nye forskningsresultater til stadighed er 
blevet indpasset i dette billede af det 18. år
hundredes landboforhold. På næsten alle om
råder har man i den videnskabelige special
litteratur taget forbehold og indført nuance
ringer. Men i betragtning af hvor løst bevis
grundlaget er for de omtalte grundantagelser, 
er det en imponerende respekt, man har vist 
dem.
Tydeligst kommer dette i dag frem i populære 
skildringer i lærebøger for folkeskolen, i 
jubilæumsværker og i avisartikler. Desfor
uden i de fiktive tolkninger af historiske for-

9. Historisk-statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge i ældre og nyere Tider, I. Kbh., 1803, ss. 447-516, jf. Ellen 
Jørgensen, anf. st.

10. Haandbog over den Danske Landvæsens Ret, I—11. Kbh., J800 (2. udg. 1813).
11. Allens håndbog kom i otte udgaver, sidste gang 1881.
12. Se f.eks. Edvard Holm, Kampen om Landboreformerne. Kbh., 1888 (repro. 1974), ss. 52-61 og Hans Jensen, Dansk 

Jordpolitik, I. Kbh., 1936, passim. Om Wedel-Jarlsberg hedder det således hos Holm, at hans forsvar for de 
bestående tilstande byggede på »videnskabeligt Vanvid« (s. 54) og at hans »Opfattelse af den historiske Udvikling 
og af Lovgivningens Fortrinlighed« var »taabelig« og spækket med påstande, som var »ensidige til den største 
Urimelighed« (s. 57f).

13. Om Søren Klestrup, der var forfatter til Betænkninger i Andledning af nogle Poster i Friherre af Wedel-Jarlsbergs Veiledning 
til rigtige Begreb om de danske Jordegodsers Indretning i Hovedgaarde. Kbh., 1782 (2. opl. 1786), hedder det hos Holm, at 
han var »en jævn, praktisk Landmand«, der gik »rent statistisk til Værks . . .« (anf arb., s. 61). Hovedsubstansen i 
Klcstrups statistik, hvoraf både han selv og mange senere forfattere har draget yderst vidtgående konsekvenser om 
bøndernes tilstand, består imidlertid ikke af andet end en række, tilmed i flere detaljer uklare opgørelser 
over tre bønders økonomiske forhold i en 8-års periode. Fabricius karakteriseres af Hans Jensen som en mand, der 
»kunde se paa Forholdene uhildet af Godsejerinteresser, fra Statstjenerens og Embedsmandens Standpunkt.« Anf 
arb., s. 113.
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hold, som tilbydes i skønlitteraturen14, på 
film15 og i det artificielle gårdmandslandskab 
på Frilandsmuseet16. Men at Bergsøes, Aliens 
og Wegeners opfattelser endnu stort set hol
des i hævd, selv i den videnskabelige historie
skrivning, kan man overbevise sig om ved at 
konsultere »Politikens Danmarks Historie«17, 
Ole Feldbæks manuskript fra 1974 til uni
versitetslærebogen18 og Benito Scocozzas bog 
om feudalismen fra 197619. F.eks. giver sidst
nævnte følgende vue over landbrugets udvik
ling fra det 16. århundrede frem til slutningen 
af det 18.: ». . . med hoveriets forøgelse opnår 
herremanden -  set i længere historisk per
spektiv -  kun en foreløbig gevinst. Ved at 
skille bondens produktion for eget behov fra 
bondens merarbejde for godsejeren forsvinder 
samtidig den ansporing, som bonden trods alt 
har ved dyrkningen af »eget« brug. Denne 
ansporing, som overhovedet ikke findes ved 
det nøgne slavearbejde for herremanden på 
hovedgårdsjorden, søges ganske vist erstattet 
med tvang; undertrykkelsen af bønderne 
skærpes fra det 16. århundrede, kulminerende 
i det 18. århundrede med stavnsbåndet . . . Men 
tvangen kan nok sikre, at bonden yder det 
arbejde, han piskes til, men den ansporer 
ham ikke til at øge produktiviteten eller udvi
se opfindsomhed. Tværtimod fører det øgede 
hoveri til ringere drift af bondens fæstejord.

Hoveriforøgelsen indvarsler således yderli
gere stagnation i udviklingen af landbrugets 
produktivkræfter -  den indvarsler feudalis-
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mens endeligt.« Senere hedder det, at »den 
grundlæggende klassemodsætning i det feu
dale Danmark så ubetinget gik mellem bøn
derne og herremanden.«20

Af afgørende betydning for de engang ved
tagne tolkningers overlevelsesevne har det 
givetvis været, at man på intet tidspunkt har 
måttet revidere, men højst udvide og supplere 
billedet af, hvem der repræsenterede de pro
gressive kræfter i samfundet. Tværtimod be
tød opkomsten af det demokratiske system og 
dettes nære forbindelse med gårdmændene og 
partiet Venstre i sidste halvdel af forrige år
hundrede, at gårdmændenes progressivitet 
blev forbundet med selve den demokratiske 
styreforms progressive natur. Sammenhæn
gen mellem Højre, provisoriske finanslove, 
udemokratiske regeringsvaner og godsejer
interesser bidrog på sin side til bestyrkelse af 
den formening, at godsejerfløjen til alle tider 
har repræsenteret reaktionen. Den agrare an
delsbevægelse, som tvangløst er blevet taget 
som udtryk for det bedste i dansk demokra
tisk sindelag, parlamentarismens indførelse 
og opgøret om lensafløsningen omkring 1. 
verdenskrig har virket i samme retning. Det 
samme har landbrugets dominerende stilling 
i vort erhvervsliv, ikke mindst på eksport
markedet. Hvad skulle Danmark have gjort 
uden bøndernes smør og bacon? Også i dag er 
landbrugets, specielt gårdbrugets prestige 
utvivlsomt stor, både i byborgerskabet og

14. Se f.eks. Ebbe Kløvedal Reich, Frederik. En folkebog om N. F. S. Grundtvigs tid og liv. Kbh., 1972, s. 44 og Leif Petersen, 
Med Raventlow skal land bygges. Kbh., 1976 (utrykt skuespil, opført i TV marts 1978. Jeg takker forfatteren for lån af 
manuskript).

15. Kongen bød. 1938. Produceret i anledning af 150-året for stavnsbåndets ophævelse.
16. Jf. Kai Uldall m.fl., Frilandsmuseet. Vejleder. Kbh., 1970. Det er karakteristisk, at der blandt Frilandsmuseets mange 

bygninger kun findes én herregårdslade (kat. nr. 25) og kun to huse, som har været beboet af egentlige land
arbejdere (kat. nr. 62 og 73). Beboerne i de øvrige huse på museet har alle drevet givtige binæringer (pottemageri, 
fiskeri o.l.). Interessen samler sig om gårdmændene, og husmændenes liv idylliseres.

17. Se især Jens Vibæk, Reform og fallit 1784-1830 = (Politikens) Danmarks Historie, 10, [1. udg.], Kbh. 1964, ss. 56-101.
18. Danmarks Historie 1730-1814 = Manuskript for Gyldendals Danmarkshistorie for universitetet. Kbh., 1974, ss. 16-40, 96-115.
19. Klassekampen i Danmarks historie. Feudalismen, [1. udg.]. Kbh., 1976.
20. anf. arb., s. 66f. I en i øvrigt ikke ukritisk anmeldelse af Benito Scocozzas bog fremhæver Jens Rahbek Rasmussen 

blandt Scocozzas »gode og uanfægtelige resultater« påvisningen af, at »den grundlæggende modsætning i samfundet 
gik mellem jordejere (hvad enten det nu var kronen, adelen eller kirken) og fæstebønderne.« Fortid og Nutid, XXVI, 
1976, 605-09, s. 608. I Torben Peter Andersen, Produktion og samfund i Danmarks og Nordens historie. Kbh., 1978 (i 
serien Fundamental historie, et nyt lærebogssystem for gymnasiet) findes synspunkter ganske svarende til Benito 
Scocozzas fra 1976, se specielt ss. 80-84, 88-100. Ligeså i Jan Rågård, »Landboreformerne i Danmark«, Kritiske 
historikere, 1977, 3, 2-24, især ss. 12, 14, 23. Det skal bemærkes, at Rågårds artikel indeholder flere værdifulde 
enkeltiagttagelscr.
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langt ind i gammelsocialdemokratiske kredse. 
Den brede forståelse for, at landbrugets inter
esse var alles interesse under EF-debatten 
først i 1970erne og regeringsdannelsen i efter
året 1978 turde være udtryk herfor. Den dan
ske gårdmand er i en grad, der savner side
stykke -  det skulle da lige være det ligeledes 
sent industrialiserede Frankrig21 -  blevet op
fattet som folkets sunde stamme, »den bæ
rende Stand i vort Folk«, som det er blevet 
udtrykt af officeren og militærhistorikeren 
K. C. Rockstroh22.

II.
De grundantagelser i den landbohistoriske 
litteratur, som er blevet skitseret i det for
udgående, har virket i to retninger. Den første 
angår historikernes interessefelt, dvs. son
dringen mellem hvad der er relevant og hvad 
der ikke er det, samt identifikationen af kon
flikterne i landbosamfundet. Den anden angår 
den måde, hvorpå nye forskningsresultater 
indpasses og harmoniseres med ældre opfat
telser.

a) Interessefelt -  konfliktidentifikation: Siden 
midten af forrige århundrede har historiker
nes interessefelt navnlig været gårdmands
klassen, dens vilkår og dens samspil med 
godsejerne. Endvidere har man interesseret 
sig for, hvorledes gårdmanden ved egen og 
Kronprinsens og/eller regeringens og em- 
bedsmændenes hjælp nåede frem til sin ret
mæssige position.

Man vil alene ved at se på titlerne kunne 
fornemme, at en meget betydelig del af den 
landbohistoriske litteratur, som fulgte efter 
Wegener, Bergsøe og Allen, kan lægges langs 
denne linie. Fra den såkaldte jubilæums
litteratur, der udkom 1888 i anledning af 
hundredeåret for loven om stavnsbåndets op

hævelse, kan nævnes »Landboreformerne og 
den danske Bondestands Frigjørelse før og ef
ter 1788«, der var den fynske gårdejer N. 
Rasmussen Søkildes hovedbidrag. »Fra 
Stavnsbaandets Dage« af skolelæreren Seve
rin Kjær og »Den danske Bondes Trældom og 
Frihed« af Marx-oversætteren H. V. Lund er 
titlerne på et par andre bidrag fra ikke-aka- 
demisk side i denne kappestrid om at fejre 
den danske gårdmand. Fra akademisk side 
kom bl.a. J. A. Fridericia, »Den danske Bon
destands Undertrykkelse og Frigjørelse i det 
18de Aarhundrede«, Edvard Holm, »Kam
pen om Landboreformerne« og Johannes 
Steenstrup, »Den danske Bonde og Frihe
den«.

Om alle disse værker gælder det, at de hoved
sageligt koncentrerer sig om gårdmændene og 
bestræbelserne for at forbedre disses forhold, 
således som de kom til syne hos regeringen, 
hos kongehuset og i den oplyste offentlighed. 
Der er forskel i vurderingen af bondens situa
tion, navnlig skiller Steenstrup sig ud ved at 
tage visse forbehold over for det almindelige 
sortsyn. Men som helhed kunne en anmelder 
af jubilæumslitteraturen med rette anføre, at 
endskønt man hist og her har lagt lidt til og 
taget lidt fra, så er det ret påfaldende, »hvor 
sikkert Dommen allerede tidligt har fæstnet 
sig navnlig gennem Wegeners »Liden Krøni
ke om Kong Frederik VI og den danske Bon
de« . . ,«23. Gårdmandslinien, som den var 
formuleret allerede omkr. 1840, havde over
taget. Det gjaldt i den akademiske, såvel som 
i den ikke-akademiske historieskrivning, 
blandt hvis mere fremstående repræsentanter 
foruden de allerede nævnte bør huskes C. 
Christensen (Hørsholm)24 og højskolemanden 
Povl Hansen, bl.a. for et studie med den ka
rakteristiske titel: »Bonde og Herremand. Et 
Tidsbillede fra Hoveri-Tiden«25. Det kan til-

21. Jf. Stanley Hoffmann m.fl., Å la recherche de la France. Paris, 1963, s. 21.
22. K. C. Rockstroh, Udviklingen af den nationale Hær i Danmark, III. Kbh., 1926, s. 104. Sml. ndf. n. 31.
23. Fr. Krarup, »Literaturen i Anledning af Stavnsbaandsfesten 1888«, Nationaløkonomisk Tidsskrift, ny Rk., VI, 1888, 

359-377, s. 360.
24. • Forfatter til Hørsholms Historie. Kbh., 1879, og de meget benyttede Agrarhistoriske Studier, 1-2. Kbh., 1886-91.
25. Aarbog for dansk Kulturhistorie, 1891, 1-83, jf. Claus Bjørn, »Povl Hansen, Vallekilde -  historiker og højskolemand«, 

Årbog for Dansk Skolehistorie, 1978, 86-102, passim.
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føjes, at gårdmandslinien, om muligt i endnu 
højere grad, dominerede blandt den hærskare 
af mindre kendte amatørhistorikere, ofte med 
rod i bondesamfundet, som i disse år be
gyndte at rykke frem. Fra deres side foreligger 
i snesevis af små og store bidrag til belysning 
af gårdmændenes forhold på de enkelte god
ser. Til disse bidrag vil der ikke i det følgende 
blive taget nærmere hensyn, men de bør hol
des in mente, da de ved deres stadige gen
nemspilning af gårdmandsliniens hoved
temaer utvivlsomt har bidraget til dens befæ
stelse i alle kroge af landet.

Bliver man ved titlerne vil man se, at ikke 
så meget er forandret i vort århundrede i for
hold til det foregående. Det er stadig gård- 
mændene, der placeres i centrum, og som 
danner udgangspunkt for vurderingen af ud
viklingen i almindelighed. Dette gælder så
ledes en række disputatser, f.eks. Hans Jen
sens fra 1936 om dansk jordpolitik med un
dertitlen: »Udviklingen af Statsregulering og 
Bondebeskyttelse indtil 1810«26, Sigurd Jen
sens fra 1950 om dansk bondeøkonomi i tiden 
mellem midten af det 18. og midten af det 19. 
århundrede27 og Gunnar Olsens fra 1957 om 
hovedgård og bondegård28, dvs. om kampen
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om jorden mellem hovedgårdene og bønder
gårdene. Går man uden for disputatsernes 
rækker, finder man titler som »Samtidens Syn 
paa den danske stavnsbundne Bonde« (Al
bert Olsen, 1939)29, »Fæstebønderne i Ods
herred« (Margit Mogensen, 1974) og »Bøn
derne og udskiftningen« (Jørgen D. Rasmus
sen, 1977). Lotte Jansen har skrevet om 
»Gårdmandshoveriet på Egeskov« (1977) og 
Claus Bjørn bl.a. om »Bondeuro på Fyn 
1768-70«30. Flere titler og flere forfattere 
kunne nævnes31.

Fælles også for de sidst anførte arbejder er, 
at de helt overvejende koncentrerer sig om 
gårdmandens stilling, selv om der også i det
20. århundrede kan konstateres forskellige 
indfaldsvinkler til emnet. Således fremhæver 
Hans Jensen i forlængelse af Bergsøe central
administrationens rolle, mens Margit Mo- 
gensens kortlægning af gårdmændenes sociale 
forhold på grundlag af fæsteprotokoller og 
andre lokale kilder er et af de sidste led i en 
kæde, der over Fridlev Skrubbeltrang og Al
bert Olsen kan føres tilbage til Axel Linvalds 
analyse af fæstebøndernes forhold på Bistrup 
gods32. Claus Bjørn og Jørgen D. Rasmussen 
knytter med deres studier over gårdmænde-

26. Se ovf. n. 12.
27. Fra Patriarkalisme til Pengeøkonomi. Studier over dansk Bondeøkonomi i Tiden mellem Midten a f det 18. og Midten a f det 19. 

Aarhundrede. Kbh., 1950.
28. Hovedgård og bondegård. Studier over stordriftens udvikling i Danmark i tiden 1525-1774. Kbh., 1957 (repro. 1975).
29. Scandia, XII, 99-139.
30. Fynske årbøger, 1978, 73-87. Denne artikel indgår sammen med »The Peasantry and Agrarian Reform in Denmark«, 

The Scandinavian Economic Review, XXV, 2, 1977, 1 17-37 og »Proprietærfejden 1790-91« (utrykt manuskript. Vil 
blive publiceret i Historie) i en række studier af samme forfatter over stemninger og tendenser blandt danske 
gårdmænd i perioden ca. 1765 til århundredeskiftet.

31. Det er bemærkelsesværdigt, at ikke alene mange amatørhistorikere, men også en væsentlig del af de fremtrædende, 
professionelle landbohistorikere har rod i bondesamfundet, nærmere betegnet er gårdmandsbørn. Fortrinsvis i 
nyere tid, hvor vejen til universitetsgrader har været nogenlunde fremkommelig for bønderbørn. Blandt flere 
eksempler kan nævnes Hans Jensen, Fridlev Skrubbeltrang, Gunnar Olsen, Sigurd Jensen og Jens Holmgaard. Det 
har højst sandsynligt stabiliseret den gårdmandsorienterede opfattelse af det danske landbrugs historie, at en 
væsentlig del af vore agrarhistorikere siden omkr. 1910 er blevet rekrutteret fra gårdmandsstanden. Betegnende for 
gårdmandsliniens gennemslagskraft i historikermiljøet som helhed er det, at den uden nævneværdige undtagelser er 
blevet accepteret af historikere, som hverken personligt eller i kraft af deres særlige interesseområde har været 
forpligtet over for gårdmændene. Dette gælder f.eks. K. C. Rockstroh, der skrev om hærspørgsmål (se ovf. n. 22) og 
Aage Rasch, hvis felt var storhandel og industrihistorie. Se hans biografi af handelsfyrsten Niels Ryberg, Niels Ryberg 
1725-1804. Fra bondedreng til handelsfyrste. Aarhus, 1964, ss. 281-334.

32. Jf. Husmand og Inderste. 1940 (repro. 1974), »Fæstegården som forsørger. Aftægt og anden forsorg i det 18. årh.«, Jyske 
Samlinger, ny rk., V, 1959-61, 237-74 og andre arbejder af Fridlev Skrubbeltrang. Om Albert Olsens forskningspro
gram, således som han i 1930erne docerede det ved Københavns Universitet, (men kun i ringe grad nåede at 
virkeliggøre), se Inger Tryde, »De Basnæs Bønder og deres sociale og økonomiske Forhold i Tiden før de store 
Landboreformer«, Aarbogfor historisk Samfundfor Sorø Amt, XXVI, 1938, 21-59, s. 21. Axel Linvalds statistisk anlagte 
beskrivelse af fæstebøndernes forhold på Bistrup findes i Bistrup, Byens gods 1661-1931. Kbh., 1932.
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nes politiske bevidsthed og evne til at hævde 
egne interesser udtrykkeligt an til navne som 
Poul Bjerge og den ovenfor nævnte Povl Han
sen33. De har vist, hvor skeptisk man bør for
holde sig til de mange udsagn om, at det 18. 
århundredes gårdmænd var forsagte og ude af 
stand til at varetage egne interesser. De var 
ikke blot »vankundige og ulykkelige«, de var 
også »ubøjelige og stridige«34.

Forskellige indfaldsvinkler inden for den 
landbohistoriske litteratur forhindrer dog ik
ke en høj grad af enighed udadtil. Man er som 
oftest indstillet på at se tingene fra gårdmæn- 
denes side. Påstande om hårdt hoveri tages 
altid for gode varer uden nærmere stillingta
gen til, hvordan hoveriet forholdt sig til går
denes ydeevne, og samtidige godsejeres forsøg 
på at forsvare hoveriet bliver afvist som ab
surde35. Det anses i det hele taget for givet, at 
bønderne led uret, og alt vendes i denne ret
ning. Sommetider må man spørge sig, hvad 
der mon vil kunne tilfredsstille gårdmands
standens ihærdige forsvarere. Hvis fæstebøn
derne skulle overtage forsømte gårde, bliver 
det meget forståeligt anset for et overgreb på 
dem. Men da det af denne grund først i det
18. århundrede blev forlangt, at fæstegårdene 
skulle overleveres med passende besætning, 
viser også det sig at være galt. Nu er grunden, 
at dette gav så mange flere muligheder for, at 
godsejeren kunne gøre forøgede krav på den 
afgående fæster, og at der kun sjældent blev 
noget til arvingerne36. Det er også svært at 
dele Jens Holmgaards ironiske forargelse 
over, at statskassen tjente en større sum pen
ge på at give bønderne arvefæstebreve i for
bindelse med reformerne på krongodset i 
Nordsjælland, samtidig med at regeringen 
anså sig selv for at være noget så bondeven
lig37. Man må spørge, om det virkelig kunne

kræves, at staten i sin egenskab af godsejer 
skulle spille rollen som den glade giver for at 
vise sin bondevenlighed, og lade som om den 
ikke vidste, hvilke styrtende summer der i dis
se år blev tjent på jord. Realiteten var, at 
staten i forbindelse med indførelsen af arvefæ
ste på de nordsjællandske områder strakte sig 
længere end nogen privat godsejer kunne til
lade sig, hvad den fra godsejerside fremførte 
kritik af arvefæstet viste. Argumentet var i 
korthed, at man ud fra et godsøkonomisk 
synspunkt aldrig -  og da slet ikke under en 
periode, der som 1790erne var præget af høj
konjunktur og stadige udbyttestigninger -  
burde fiksere de årlige ydelser, således som 
det skete ved overgang til arvefæste under 
normale betingelser. Resultatet ville nemlig 
blive, at godsejerne gik glip af deres andel 
både af konjunkturgevinsterne og af det øgede 
udbytte38.

Mere indirekte, men ikke mindre virk
ningsfulde er de rent stilistiske virkemidler, 
hvormed gårdmændenes sag forsvares. 
»Hoveriplagede«, »hoverityngede«, »bebyr
dede«, »undertrykte«, »forkuede«, »ufri« og 
»trælbundne« er eksempler på den endeløse 
liste af adjektiver, som også i den videnskabe
lige litteratur er blevet anvendt om danske 
bønder i det 18. århundrede. Omvendt er 
godsejerne blevet tildelt utallige nedsættende 
prædikater. Ad disse veje, altså ved stadig at 
kredse om gårdmandens forhold og ved 
åbenlyst eller indirekte at tage stilling for 
ham, rækker næsten alle landbohistoriske af
handlinger hånden ud til gårdmandsliniens 
traditioner og myter. Slående enkeltresultater 
og overraskende detaljer reduceres til lokale 
variationer og nuancerende træk i det ellers så 
triste og lidet opmuntrende billede uden hen
syntagen til, at de gængse tolkninger i høj

33. Claus Bjørn, »The Peasantry and Agrarian Reform . . .«, s. 118.
34. Povl Hansen i »Jens Lange og hans bønder«, Aarbogfor dansk Kulturhistorie, 1892, 105-209, s. 209. Citeret af Claus 

Bjørn i »Povl Hansen, Vallekilde -  . . .«, s. 92.
35. Den refleksagtige afvisning af ethvert forsvar for hoveriet er som meget andet i gårdmandslinien arvegods fra 

landboreformtidens offentlige polemik. Først i 1780erne ironiserede C. W. v. Munthe af Morgenstierne over, at 
»Hoveriet. . . hos Bonden, og endnu meere uden for Bondestanden, fik Skyld for Alting, . . .«. Det Danske Landvæsens 
Forfatning. Sorø, 1783, s. 32.

36. Fridlev Skrubbeltrang, Husmand og Inderste, 188-91.
37. Jens Holmgaard, »De nordsjællandske landboreformer og statsfinanserne«, Erhvervshistorisk Årbog, VI. 1954, 59-79, 

passim.
38. Se f.eks. C. W. v. Munthe af Morgenstierne, anf arb., ss. 108-10.
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grad netop bygger på lokale tilfælde og, ikke 
at forglemme, tvivlsomme generaliseringer på 
ukendt grundlag.

b) Harmonisering af nye forskningsresultater med 
ældre myter: Man ser i landbohistorisk forsk
ning det særsyn, at en lang række myter far 
lov til at overleve, samtidig med at der læses 
og benyttes litteratur, som på flere punkter 
rokker afgørende ved de etablerede meninger. 
Således lever påstanden om trevangsbrugets 
uduelighed videre i bedste velgående39, selv 
om flere undersøgelser vidner om, at det var 
et fleksibelt og højt udviklet driftssystem. 
Vangelagsinstitutionen, som indebar en 
kompliceret koordinering af sædskiftet mel
lem helt op til 10 eller flere landsbyer, viser, 
hvad de ældre dyrkningssystemer formåede at 
sætte i værk for at udnytte jorden mest effek
tivt40. De lange smalle agre med dybe agerre
ner imellem, som er blevet kritiseret så meget, 
var ikke et udslag af stilstand, men et forsøg 
på at løse overfladeafvandingens proble
mer41. I det hele taget gælder det, at mange af 
det ældre jordbrugs ejendommeligheder, ikke 
bare de lange agre, men også de store over
drev, var økologisk betingede og hang sam
men med gødningsbalanceproblemer, afvan
dingsproblemer o.l. Dette har man gang på 
gang overset eller reduceret til en biomstæn
dighed, og godssystemet har faet skylden for 
mangt og meget, som det ikke havde nogen 
direkte indflydelse på.

Gårdmandslinien i dansk historieskrivning

Man vil endvidere mange steder, selv i den 
nyeste litteratur, kunne læse, at bønderne i 
1700-tallet blev holdt på plads af stavnsbån
det, og at man måtte gribe til tvangsfæste for 
at få gårdene besat og jorden dyrket. Ikke 
desto mindre kan man konstatere, at hus- 
mændene fra senest omkr. 1750 måtte kæmpe 
hårdt mod gårdmændene for at holde på de
res vitale rettigheder til jorden. Noget kunne 
altså tyde på, at fæstejord ikke var så værdiløs 
endda. I samme retning peger det, at den 
gennemsnitlige giftealder var stigende for 
gårdmandsbørn, men ikke for de øvrige grup
per i landbosamfundet. For at komme til går
dene synes man med andre ord at have været 
villig til at underkaste sig en øget social og 
seksuel disciplin. Dette er svært foreneligt med 
det synspunkt, at det var vanskeligt at få no
gen til at overtage gårdene. Den samtidige 
tendens i gårdmandsgruppen til at lukke sig 
om sig selv ved i stor udstrækning at finde 
ægtefæller inden for egne rækker er vistnok 
typisk for en socialgruppe, der har noget at 
miste42.

Påstande om at gårdmændene før refor
merne lå på hoveri tidlig og silde og derfor 
forsømte deres gårde trives side om side med, 
at det synes velbelagt, at der fandt omfatten
de opdyrkninger sted på bondegårdsjorderne 
i tiden 1720-80, og at bønderne i de samme år 
foretog store grundforbedringsarbejder, så
som rydning af marker for sten, bygning af 
stengærder og afvandinger. Der er ingen tvivl

39. Se f.eks. Ole Feldbæk, anf arb., s. 36.
40. Frits Hastrup, Danske vangelag -  i nordisk perspektiv = Kultur geografiske skrifter, 7. Århus, 1970, ss. 65-95.
41. Sml. M. L. Parry, »A Typology of Cultivation Ridges in Southern Scotland«, Tools & Tillage, III, 1. Kbh., 1976, 

3-19.
42. En undersøgelse af forholdene i Vejle amt viser, at ødegårde, i hvert fald fra 1760ernes slutning, praktisk talt ikke 

forekom i dette amt. Johan Hvidtfeldt, »Stavnsbaandet, dets Forudsætninger og Virkninger«, Vejle Amts Aarbog, 
XXXIV, 1938, 4—49, s. 23f. Drastiske påstande om vanskelighederne ved at skafle fæstere blev ganske vist fremsat 
fra både godsejer- og gårdmandsside, men det er overvejende sandsynligt, at de hovedsagelig var til politisk brug og 
efter omstændighederne enten skulle vise, hvor urimelige forholdene var for godsejerne eller hvor lidet tiltrækkende 
en tilværelse som gårdmand var. Når det kom til sagen, var man ikke i tvivl om, hvad en gård var værd. Om 
giftealder m.m., se Hans Chr. Johansen, Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede. Odense, 1975, ss. 
87-89, 97f.
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om, at hoveriet steg væsentligt i disse år, men 
det gjorde gårdenes ydeevne også43. Myten 
om de håbløst undertrykte og urespekterede 
fæstebønder trives side om side med, at ad
skillige godsejere øjensynligt som en selvføl
gelig ting tog bønderne med på råd i talrige 
anliggender, og at gårdmændene derudover i 
løbet af det 18. århundrede blev inddraget i 
lokaladministrationen på områder som skole- 
og fattigvæsen44. Påstande om at de stigende 
priser ikke kom fæstebønderne til gode, fordi 
det usle bondebrug næsten ikke gav noget 
produktionsoverskud til salg, og at der 
tværtimod skulle være sket store overførsler 
fra hovedgårdene til bondegårdene, fremsættes 
sideløbende med, at bønderbygningerne blev 
større, bruttobeløbene i skifterne steg, stabi
liteten i fæstekorpset steg og klædedragten 
forbedredes45. Endelig kan til belysning af 
bøndernes formueforhold nævnes, at da der i 
slutningen af 1780erne blev udskrevet en for
mueskat, betalte -  efter hvad foreløbige un
dersøgelser fra et midtjysk herred viser -  
20 % af gårdmændene denne skat, der ikke 
blev pålignet likvider på under 25-30 rd.46. 
Tager man de almindelige erfaringer mht. 
skatteunddragelse i betragtning kan man ri
meligvis gå ud fra, at noget over V4 af gård
mændene i det pågældende herred lå inde 
med 25-30 rd. eller mere, altså efter tidens 
målestok meget store beløb.

Den centrale påstand i megen historisk litte
ratur, nemlig at landbosamfundets grund
læggende konflikt var mellem bønder og 
godsejere, og at de øvrige sociale modsætnin

ger var underordnet denne, kan næppe holde. 
Jeg kan ikke se andet, end at bønderne sam
men med godsejerne tjente sig op på de gode 
konjunkturer, og at disse to grupper havde 
ikke hinanden, men forbrugerne, dvs. by
befolkningerne og store dele af husmands-, 
inderste- og tyendeklasserne som modspillere. 
Dette er ikke sagt for at bestride, at der var 
fattige gårdmænd. Heller ikke for at bestride, 
at der var interessemodsætninger mellem 
gårdmændene og godsejerne, men disse var 
sekundære og drejede sig om, hvorledes de 
store penge, som kom til landbruget, skulle 
fordeles.

Endelig bør det nævnes, at man udover gods
ejeråget ofte ser skattetrykket fremhævet som 
årsag til gårdmændenes pressede situation. 
Her er det ikke længere først og fremmest 
godsejeren, der sigtes til som bondens for
uretter, men en lidt uklar blanding af for store 
militærudgifter og hoffets luksusforbrug. 
Hvordan det end har forholdt sig med disse 
statslige udgiftsposter, så er det vigtigt at 
fastholde, at de mindre og mindre blev gård
mændenes problem. Hartkornsskatten blev 
fikseret 1746 og ikke ændret før 1813. Som 
følge af det stigende prisniveau formindske
des skatten på bondegårdsjorden altså reelt i 
resten af århundredet. Hertil kom, at de 
nyopdyrkede jorder blev beskattet efter deres 
gamle tilstand, altså som skov, udyrket over
drev o.l. Det er bemærkelsesværdigt, men ret 
upåagtet, at en ny matrikel, som blev planlagt 
1768 med det formål at inddrage den nyop
dyrkede bondejord under beskatnings-

43. Dette er søgt nærmere dokumenteret i indledningen til en udgave af C. D. Reventlows hoveribetænkning af 1788, 
som i 1979 forventes udsendt under titlen Konjunkturer og afgifter -  C. D. Reventlows betænkning a f 11. februar 1788 om 
hoveriet. Ud over mange direkte indicier for at bondegårdsdriftens ydeevne steg ganske betydeligt i tiden 1735-1800 
kan fremdrages et simpelt sandsynlighedsbevis: I den nævnte periode steg befolkningstallet jævnt og var ved dens 
slutning 210.000 eller ca. 30 % større end ved dens begyndelse (Aksel Lassen, Fald og fremgang. Århus, 1965, s. 530). 
Antager man i overensstemmelse med gængse formeninger, at der kun skete en forøgelse af udbyttet på hoved
gårdsmarkerne, mens bondebruget stagnerede, og ser man bort fra import/eksportbalancen for korn, når man frem 
til, at den tiendedel af landets areal, som dækkedes af hovedgårdsjorden, omkring 1780 (ved reformperiodens start) 
alene skal have båret den kolossale byrde at brødføde omkring 150.000 flere end i 1735. Dette kan næppe have været 
tilfældet.

44. Chr. H. Brasch, Vemmetoftes Historie, III. Kbh., 1863, s. 162. Fridlev Skrubbeltrang, Det danske Landbosamfund 
1500-1800. Kbh., 1978, ss. 258 (skolevæsen), 145 (fattigvæsen).

45. Fridlev Skrubbeltrang, anf. arb., ss. 212f (bygninger), 214—27,339-46 (fæstekorpset), samme, Husmand og Inderste, s. 274 
(om skifter) og Erna Lorenzen, Folks tøj i og omkring Århus ca. 1675 -  ca. 1850. Aarhus, 1975, ss. 1-174.

46. Oplyst af Karen Schousboe.
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grundlaget, blev opgivet 4 år senere, efter at 
en del af opmålingerne var foretaget. Begi
venhedsforløbet omkring dette mislykkede 
forsøg på at lave en ny matrikel er ikke fuldt 
klarlagt, men resultatet var, at regeringen 
her, ligesom i Norge, måtte opgive at fa jord
beskatningsgrundlaget ført å jour, og at skat
tebyrden i stigende grad blev væltet over på 
den ikke-jordbrugende befolkning47.

III.
Betegnende for gårdmandslinien er den 
manglende, eller meget begrænsede interesse 
for de andre grupper i landbosamfundet. 
Godsejerne og deres synspunkter er der ikke 
taget meget hensyn til eller gjort mange for
søg på at gøre rede for. Det vidner om gård
mandsliniens gennemslagskraft, at der så 
godt som ikke findes nyere fremstillinger af 
privatejede godsers historie. Næsten ingen hi
storikere har fundet det væsentligt at beskæf
tige sig med godsdriftens og godsledelsens 
forhold48, og de godsejere, der som Holger 
Stampe49 foranledigede folk til at skrive om 
deres ejendomme, fik kun fa efterfølgere, hvad

man i betragtning af gårdmandsliniens domi
nans vel ikke kan undre sig over. Ingen gods
ejer har lyst til at betale for at fa sig selv eller 
sine forgængere udstillet som sjældent usym
patiske individer50. Når godsbesiddere i de 
sidste hundrede år har sat penge i historie
forskning, har det i reglen været til stamtav
ler, bygningshistoriske værker og brevudga
ver, vel sagtens for i det mindste at redde 
standens kulturelle renommé51.

På grund af den ringe interesse for godsdrif
tens forhold har de færreste gjort sig den ulej
lighed at forklare, at arvefæste på almindelige 
betingelser som nævnt var en yderst betæn
kelig foranstaltning, set fra et godsøkonomisk 
synspunkt52. Det samme gjaldt af tilsvarende 
grunde den hoveriafløsning mod faste penge
summer, som historikerne så ofte går i rette 
med godsejerne for at de ikke gav deres bøn
der. Hovedforklaringen på, at hoveriet først 
kunne stabiliseres og til dels afvikles fra 
1790erne var antagelig, at hoveriafløsning 
mod faste beløb og uden yderligere kompen
sation set fra godsledelsens synspunkt ganske 
enkelt var økonomisk uforsvarligt. Den kom
pensation, som omsider blev ydet, bestod

47. Sagen om den planlagte matrikel er summarisk refereret af Henrik Larsen i »Landmaalingen 1768-1772«, Fortid og 
Nutid, V II, 1928-29, 37-46. Om regeringens -  ligeledes mislykkede -  forsøg på at tilvejebringe en ny matrikel i 
Norge i 1720erne og odelsbøndernes (gårdmændenes) resultatrige kamp i de følgende årtier for at fastholde de 
derved opnåede skattemæssige begunstigelser på de øvrige samfundsgruppers bekostning, se Ståle Dyrvik, Den lange 
freds tiden 1720-1784 = Knut Mykland (red.) Norges Historie, 8. Oslo, 1978, ss. 372-431.

48. Nævnes kan dog H. K. Kristensen, Hovedgården Estrup i Malt herred. Varde, 1968.
49. Se ovf. n. 2.
50. Af nyere godshistorier, som er finansieret af de pågældende ejendommes besiddere og som har andet end privat 

interesse, er jeg kun opmærksom på J. Wedell-Neergaard, Svenstrup. Et sjællandsk Gods’ Historie. Kbh., 1921, Th. 
Thaulow, Stamhuset Ravnholt-N islev gaard -  Hellerup’s Godshistorie. Kbh., 1957 og Knud J. V. Jespersen, Skaføgaards 
adkomstbreve ogjordebøger 1647-1797. Hornslet, 1975. Det førstnævnte værk indeholder udover ejeren, Wedell-Neer- 
gaards egne bidrag kapitler forfattet af særligt sagkyndige. Det sidstnævnte rummer, udover hvad titlen lover, en 
instruktiv indledning om godsets drift. Enkelte godsejere, bl.a. Aage Brask, har skrevet om ejendomme, som de har 
ejet eller på anden måde været nær knyttet til (Fjellerup. En jydsk Herregaard fra Vikingetid til Nutid. Kbh., 1943 og 
Volstrup. En gammel himmerlandsk Gaard og dens Beboere. Hobro, [1950]). For de relativt fåtallige institutionsejede 
godser, hvor ingen personlige interesser står på spil, kan man konstatere større villighed til at betale for at fa 
forfattet godshistorier. Dette har bl.a. resulteret i Axel Linvald, anf. arb., Harald Jørgensen og Fridlev Skrubbeltrang, 
Det Classenske Fideikommis gennem 150 Aar. Kbh., 1942, Hans Langballe m.fl., Ørslev Kloster. Viborg, 1975 og Vald. 
Andersen, Hald Hovedgård 1435-1975. Herning, 1977.

51. F.eks. Louis Bobé, Slægten Ahlefeldts Historie. Udarbejdet paa Foranledning af Lehnsgreve C.J. F. Ahlefeldt-Laurvig, 1-6. 
Kbh., 1897-1912, samme (udg.), Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827. Meddelelser 
af Arkiverne paa Pederstrup og Brahe-Trolleborg, udgivne paa Foranledning af Hofjægermester, Lehnsgreve C. E. Reventlow, I-X. 
Kbh., 1895-1932 og Hans Berner Schilden Holsten og Albert Fabritius, Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten’s 
Slægtsbog, I 1-3, II 1-2, III 1-3 + tavle- og registerbind. Kbh., 1940-70. Udover Albert Fabritius medvirkede en 
lang række faghistorikere.

52. Det gælder dog ikke Sigurd Jensen, anf. arb., s. 29.
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først og fremmest i, at landgildens størrelse 
blev overladt til fri forhandling mellem gård- 
mænd og godsejere, hvad der i tilslutning til 
en række andre foranstaltninger gav godsbe
sidderne mulighed for at dække, evt. mere 
end dække det indtægtstab, som hoverifast
sættelsen betød. Derfor kan man selvfølgelig 
godt mene, at godsejerne burde have givet 
arvefæste eller hoveriafløsninger til lave tak
ster. Men man bør gøre sig klart, dels at det 
var rationelle godsøkonomiske overvejelser og 
ikke en blanding af dumhed og hensynsløs
hed, som lå bag godsejernes fastholdelse af 
det hidtidige system frem til 1790erne, dels at 
resultatet af arvefæste og/eller hoveriafløs
ning ikke ville være blevet en social udligning 
i moderne forstand. Det ville kun have bety
det, at de store konjunkturgevinster fortrins
vis ville være gået i gårdmændenes lommer i 
stedet for at blive delt mellem godsejere og 
gårdmænd53. Hverken arvefæste eller hoveri
afløsning ville have betydet nogen forbedring 
for landbosamfundets største grupper, hus- 
mænd, inderster og tjenestefolk.

IV.
Dette fører frem til spørgsmålet om, hvorledes 
den landbohistoriske forskning har placeret 
disse sidstnævnte grupper i det historiske 
forløb. Ikke alle husmænd, inderster og tjene
stefolk var ens stillet. Blandt dem, der havde 
en særstilling, og som de følgende betragtnin
ger derfor kun i begrænset omfang har gyl
dighed for, skal nævnes (1) indsiddere, som 
var aftægtsfolk på gårdene, (2) husmænd, der 
drev håndværk, og som derfor nød godt af 
landbrugets ekspansion i det 18. århundrede 
og (3) gårdmandsbørnene blandt tjenestefol
kene, især dem, der som de ældste blandt sø
skende var nærmest til senere at overtage fæ
stegårde og dermed komme frem i verden.

Gårdmænd har altid ment og hævdet, at

karlene bestiller for lidt og far for meget i løn, 
og at ingen har et bedre og mere sorgløst liv 
end husmænd, der kan komme om morgenen 
og gå om aftenen med deres penge uden be
kymring for, hvor pengene til deres næste 
dagløn skal komme fra.

Det gjorde de vel også i 1700-tallet, og der 
kan her ligge en forklaring på, at man rundt 
om i den gårdmandsorienterede polemik fra 
dette århundrede finder endog meget vold
somt formulerede påstande om, at husmænd 
og karle udsugede gårdmændene, der var de 
nævnte gruppers hovedarbejdsgivere. Disse 
synspunkter ser man senere dukke op hos de 
gårdmandsorienterede historikere. F.eks. gi
ver A. D. Jørgensen i sine »Fyrretyve Fortæl
linger af Fædrelandets Historie« følgende be
skrivelse af hoveri, gårdmænd og tjenestefolk: 
»I Reglen sendtes Karl og Pige til Hoveri, og 
de gjorde det gærne, da der kun blev lidet 
udrettet, men baade Vejen derhen og Ophol
det paa Gaarden og dens Marker var som 
oftest ganske fornøjeligt; Madmoderen 
maatte skære dem en god Madpose, det kræ
vede Æren over for de andre Hovfolk, skønt 
ofte hun selv og hendes nærmeste maatte 
sulte derfor. Det var i det hele et af de værste 
Vidnesbyrd om Tilstandenes Ynkelighed, at 
Karl og Pige var bedre stillede end Gaardman- 
den selv, og at faa eller ingen uden nødtvun
gen opgav det at være Tyende for at gifte sig 
og sætte Bo.« A. D. Jørgensen går herefter 
over til en beskrivelse af et andet sørgeligt 
vidnesbyrd om tidens elendighed, nemlig tig
gerne, der færdedes overalt: »store Flokke af 
forfrosne Børn, hjælpeløse Kvinder, vanføre 
Mænd, ja hele Flokke af ødelagte 
Gaardmænd og Husmænd, som ikke havde 
kunnet overkomme de Byrder, der paahvilede 
dem, og nu foretrak Tiggerstaven for 
Hungersdøden.« Denne redegørelse er blevet 
spredt i et utal af eksemplarer. Første udgave 
kom 1882, her citeres fra 8. oplag, udsendt 
194654. Husmændene er her i dette citat op-

53. Størrelsesordenen af de beløb, der stod på spil, kan illustreres med BernstorlTgods som eksempel. Da man indførte 
arvefæste i 1766 blev den stedsevarende, årlige afgift fastsat, så den pr. td. htk. svarede til forrentningen af 50 rd. 
Ved århundredeskiftet kunne arvefæsterne omsætte deres lodder til omkr. 1000 rd. pr. td. htk. Sigurd Jensen, anf. 
st.
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regnet blandt dem, der led nød. Men dette er 
usædvanligt, og hos andre forfattere, f.eks. 
Edvard Holm og Johs. Steenstrup, kan man 
læse om husmændenes begunstigede posi
tion55.

Det er rigtigt, at disse opfattelser blev imø
degået allerede i 1888 af V. Falbe Hansen, 
der mente at kunne påvise et kraftigt fald i 
levestandarden hos landbosamfundets 
underklasser56. Senere har flere, først og 
fremmest Fridlev Skrubbeltrang vist, hvor 
uholdbare, for ikke at sige groteske påstande 
af den citerede art er57. På den anden side 
viger man dog tilbage fra at skildre forskelle
ne i mørkere farver end højst nødvendigt, og 
altid med viljen til at se de lyse sider. F.eks. 
tegnede Gunnar Olsen i 1952 dette billede af 
tjenestekarlens situation: »Enhver karl, der 
havde sin førlighed, som havde vist sig no
genlunde arbejdsduelig, og som havde sparet 
en smule penge sammen, kunne få en fæste
gård, omtrent når han ville. Hvis han ikke var 
kvalificeret til gårdfæster, kunne han hen
sætte sig som indsidder eller husmand; og 
hvis han var ked af landbruget, var der altid 
brug for arbejdskraft i købstæderne og navn
lig i København.«58 I denne stædige fasthol
den af, at også de lyse sider må med står hi
storikerne ikke blot i modsætning til det ret 
trøstesløse billede, kilderne tegner, men også i 
modsætning til det sortsyn, hvormed man al
tid er parat til at skildre gårdmændenes vil
kår. Som helhed synes det for tiden fremher-

Gårdmandslinien i dansk historieskrivning

skende billede af husmændene at være, at 
deres kår vel nok var ringere end gårdmæn
denes, men at der var mange overlapninger, 
kraftig cirkulation mellem grupperne, og at 
det var et temmelig tvivlsomt privilegium for 
husmændene at bytte med gårdmændene59. 
Gårdmænd, husmænd, inderster og tyende 
var alt i alt én alen af samme stykke, og der 
var udstrakt indbyrdes solidaritet mellem 
grupperne overfor godsejerne60.

Dette billede er efter min opfattelse for 
harmoniserende, men i hvert fald er teorien 
om at husmændene og tyendet udnyttede 
gårdmændene blevet opgivet i nyere tid. Til 
gengæld stiller man sig i reglen afvisende ved 
enhver antydning af, at der var en funda
mental fællesinteresse mellem jordens bruge
re (gårdmænd og godsejere), og at de danne
de en front mod de forskellige kategorier af 
landarbejdere. Dette fik Johan Hvidtfeldt at 
mærke, efter at han i et par artikler fra 1938 
og 194561 havde fremsat den antagelse, at 
stavnsbåndet bedst kunne anskues som en 
løntrykkende foranstaltning i godsejernes, 
men dog først og fremmest i gårdmændenes 
interesse. Materialet til den første artikel fra 
1938 var hentet fra Vejle amt, suppleret med 
enkelte eksempler fra det øvrige Jylland. I ar
tiklen fra 1945 er der eksempler fra hele land
et. Modangrebet kom i 1952 i en artikel af 
Gunnar Olsen, hvortil der tidligere er blevet 
henvist62. Gunnar Olsen indleder med at op
suge Hvidtfeldts resultater i det almindelige

54. S. 221. Fra fortælling nr. 29: »Bondens Frigørelse«.
55. Edvard Holm, Danmark -  Norges indre Historie under Enevælden fra 1660-1720, II. Kbh., 1886, s. 341. Johs. Steenstrup, 

Den danske Bonde og Friheden. Kbh., 1888, s. 122.
56. Stavnsbaands-Løsningen og Landboreformerne, I. Kbh., 1888 (repro. 1975), ss. 135-45, jf. Marcus Rubin, »Stavns- 

baandsliteraturen«, Tilskueren, 1888, 641—58, s. 655, hvor dette aspekt af Falbe-Hansens resultater fremhæves.
57. Husmand og Inderste, passim. Det skal bemærkes, at der hos Fridlev Skrubbeltrang er mange forskydninger i vurde

ringen af forholdet mellem husmænd og gårdmænd, ikke blot inden for forfatterskabet som helhed, men også i de 
enkelte værker. Ingen har så gennemført som Skrubbeltrang undersøgt og påpeget forskellene mellem gårdmænd og 
husmænd i det 18. århundrede. Alligevel vil man ofte se, at han i sine sammenfattede konklusioner falder tilbage til 
gårdmandsliniens gængse formuleringer, jf. ndf. n. 59.

58. »Stavnsbåndet og tjenestekarlene«, Jyske Samlinger, ny rk., I, 1950-52, 197-218, s. 200.
59. Saledes i en kort og klar formulering hos Fridlev Skrubbeltrang i en anmeldelse af det i n. 42 nævnte arbejde af Hans 

Chr. Johansen, Fortid og Nutid, XXVI, 1975—76, 609—14, s. 611. Se også Margit Mogensen, »Det danske landsby
samfund ca. 1660-1870. Social og økonomisk struktur«, Personalhistorisk tidsskrift, 16. rk., 6, 1978, 81-99, s. 89f.

60. Albert Olsen, »Samtidens Syn . . .«, s. 103.
61. »Stavnsbaandet, dets Forudsætninger . . .« og »Kvindestavnsbaandet i 1750erne og 1760erne«, Festskrift til Erik 

Arup. Kbh., 1946, 250-65.
62. Se ovf. n. 58.
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billede som en nuance. Hvad der var sandt 
for Vejle amt behøvede ikke at være sandt for 
Danmark, hvad der var sandt for nogle god
ser behøvede ikke at være sandt for alle osv.63. 
Senere når han frem til, at dårligt stillede 
bønder og dårligt stillede tjenestekarle fulgtes 
ad og var det ulykkelige resultat af en hård
hændet godsledelse, i øvrigt til tvivlsom fordel 
for godsejeren selv. Omvendt gav en mild og 
fornuftig godsejerpolitik både penge i godsets 
kasse og velstillede gårdmænd og karle. Der
med var man så nogenlunde tilbage ved 
gårdmandsliniens almindelige grundsætnin
ger, og sagen er ikke siden blevet berørt, end
skønt det vist må siges, at der var tale om et 
lidet overbevisende arbejde.

V.
Der er ikke her plads til en nærmere redegø
relse for de argumenter, der i almindelighed 
kan fremføres for det synspunkt, at der i de 
ældre europæiske agrarsamfund uden adgang 
til oversøisk korn og foderstoffer bestod et 
grundlæggende interessefællesskab mellem 
jordens brugere, og at jordbrugernes vilkår 
var knyttet sammen med lønmodtagernes 
(både i by og på land) i en omvendt proportio
nalitet. Men ser man på det 18. århundrede, 
der fra omkr. 1730 var præget af stor befolk
ningstilvækst overalt i Europa, stigende priser 
på landbrugsvarer og stort udbud af arbejds
kraft, aftegner der sig en ensartet udvikling i 
hele det nordvesteuropæiske landbrugsom
råde fra Norge til Frankrig, og fra England til 
Slesvig-Holsten. Levestandarden i byerne og 
blandt de forskellige grupper af landarbejdere 
var faldende, og indtægterne for godsejere og 
gårdmænd stigende. De helt små jordbrug, 
der kun i meget beskedent omfang solgte og 
købte og således næsten fuldstændig var uden 
for markedsmekanismerne, holdt sig i en slags 
neutral mellemposition64. Noget lignende var 
formentlig også tilfældet i Danmark.

Århundredet begyndte med nogle tiår, hvor 
de lave priser på korn og relativt stabile løn
ninger reducerede de materielle forskelle 
mellem landarbejdere og gårdmænd til et mi
nimum. Samtidig var mulighederne for, at 
driftige husmænd og andre småfolk kunne 
komme til jord bedre, men også mindre at
traktive end nogensinde. De mere psykologisk 
betingede forskelle, der flød af at husmænd 
m.m. ikke var medlemmer af bylaget og altså 
ikke havde »stemmeret«, blev derimod opret
holdt i fuld udstrækning, også under lavkon
junkturen. Fra omkring 1740 begyndte ba
lancen langsomt at forskydes, og en udvikling 
blev sat i gang, som ikke standsede før pris
forholdene ændredes efter Napoleonskrigenes 
afslutning. De vigtigste led i denne udvikling 
var (1) pengelønningerne steg ikke i takt med 
priserne, og i reglen med et eller flere tiårs 
forsinkelse, (2) konjunktursikrede afløn
ningsformer, lønnesæd, græsningsret m.m. 
blev afskaffet, så vidt det stod til gårdmænde- 
ne, (3) kampen om græsningsrettighederne 
gled efterhånden som udskiftningerne satte 
ind omkr. 1765-70 over i en kamp om jorden, 
hvor gårdmændene gjorde en bemærkelses
værdig indsats for at husmændene skulle få så 
lidt som muligt og (4) den fysiske udskillelse 
af landbounderklassen. Husmændene kom 
samlet ud på overdrevet og hvor der i øvrigt 
kunne findes en stump dårlig jord, eller de fik 
enkeltvis hver et hjørne i marken på det ud
skiftede gårdbrug. Hvor gårdene ved udskift
ningen blev flyttet uden for landsbyerne kun
ne den omvendte løsning, nemlig at husmæn
dene blev ladt tilbage, også komme på tale. 
Under alle omstændigheder var resultatet en 
fysisk adskillelse af husmænd og gårdmænd. 
Hvad karlene angik, kom de efterhånden, 
men i det 18. århundrede nok endnu kun i 
begrænset omfang ud i karlekamrene ved he
stestalden. Den sociale ydmygelse, der lå i 
denne udvikling, blev mere og mere tydelig 
efterhånden som det blev klart, at landbo-

63. S. 199.
64. Norge: Ståle Dyrvik, anf. arb. Frankrig: Emmanuel Le Roy Ladurie, »De la crise ultime å la vraie croissance 

1660-1789« i: Georges Duby (red.), Histoire de la France rurale, II. Paris, 1975, 355-599. England: J. D. Chambers & 
G. E. Mingay, The Agricultural Revolution 1750-1880. London, 1966. Holland: B. H. Slicher van Bath, Een samenleving 
onder spanning. Geschiedenis van het plattenland in Overijssel. Assen, 1957. Slesvig-Holsten: Volkmar von Arnim, Krisen und 
Konjunkturen der Landwirtschaft in Schleswig-Holstein vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Neumünster, 1957.
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underklasserne ikke ville fa del i den stigende 
sociale agtelse, som kom gårdmændene til 
gode. Bl.a. blev retten til at prygle husmænd 
og tjenestefolk ikke afskaffet, da det ved en 
forordning i 1791 blev forbudt at afstraffe 
gårdmænd og deres hustruer65.

I denne udvikling var gårdmændene selv 
part. Formodninger om deres samfølelse med 
de forskellige grupper, der stod nederst på 
den sociale rangstige, er vel behagelige i den 
forstand, at de både støtter gårdmandslinien 
og sætter gårdmændene i et fordelagtigt lys. 
Men de savner i høj grad konkrete holde
punkter. Fridlev Skrubbeltrangs arbejder, 
kombineret med bl.a. Jørgen D. Rasmussens 
undersøgelser over Københavns amts konge
lige arvefæstegårdmænds adfærd ved udskift
ningen synes at vise, at gårdmændene ikke 
sparede sig, når det gjaldt om at forhindre 
husmændene i at komme til jord. Lod gård
mændene endelig jord gå fra sig, har de så 
vidt det kan konstateres vidst at tage deres 
pris. Således finansierede adskillige gård
mænd overgangen til selveje ved at bortsælge 
huslodder på hårde vilkår66. Formentlig var 
husmændene bedst tjent med, at der, især ved 
udskiftningens gennemførelse, sad en stærk 
godsejer, som kunne holde noget igen på 
gårdmændene. Iagttagelser her fra landet sy
nes i denne henseende at stemme med, hvad 
der har kunnet konstateres i England, nemlig 
at gårdmændene (i England: farmerne) var 
langt mere radikale end godsejerne i den for
stand, at de i højere grad end disse var ind
stillet på at lade den sociale udvikling gå helt i 
spin. Ud fra patriarkalske, men givetvis også 
ud fra økonomiske overvejelser synes stor
besidderne i de sidste årtier af 1700-tallet at 
have fastholdt, at der burde gives i hvert fald 
noget jord til husmændene og sættes visse 
grænser for, hvilken social elendighed der 
kunne accepteres.

VI.
Den tradition inden for dansk historieskriv
ning, som i det foregående er blevet kaldt 
gårdmandslinien, er oprindelig udformet over 
det 18. århundredes historie. Men det er mit 
indtryk, at den har bredt sig til begge sider og 
præger forskningen af landbosamfundets hi
storie fra omkring 1500, og som sådan er et 
væsentligt træk i dansk historieskrivning i sin 
helhed.

Gårdmandslinien kan opfattes som et system 
af antagelser og hypoteser, der gør det muligt 
at orientere sig på et omfattende felt. Ingen 
vil påstå, at gårdmandslinien har hindret forsk
ningen. Litteraturen om den danske bonde
stand er uoverskuelig stor og rummer efter 
min mening nogle af de mest perspektivrige 
arbejder inden for dansk historieskrivning, 
f.eks. »Husmand og Inderste« af Fridlev 
Skrubbeltrang fra 1940. På den anden side 
forekommer det mig, at gårdmandslinien er et 
system under pres. Der må indbygges et vok
sende antal forbehold og indføjes flere og flere 
modificerende nuancer. Mindst mærkes det i 
sammenfatninger, som de nævnte af Ole 
Feldbæk i universitetslærebogen og Jens Vi- 
bæk i »Politikens Danmarks Historie«. Mest i 
nyere specialundersøgelser, deraf flere af de 
ovenfor nævnte. Jeg tror, tiden er inde til at 
danne nye hypoteser om landbosamfundets 
udvikling. Vel at mærke nye hypoteser og ikke 
blot gårdmandslinien i mere tidssvarende 
udformning. Det slår ikke til som Benito Sco- 
cozza at modernisere terminologien og bruge 
udtryk som »feudalisme«, »klassemodsætnin
ger«, »arbejdsrente« og »produktrente«, hvis 
man i øvrigt opretholder gårdmand contra 
godsejer som den centrale modsætning i det 
ældre agrarsamfund, formentlig under ind
flydelse af en misvisende parallel til modsæt
ningen kapitalister -  arbejdere. I det foregå
ende har jeg fragmentarisk søgt at skitsere, i 
hvilken retning et nyt sæt tolkninger af 
landbosamfundets udvikling kan gå.

65. Forordning af 25.3.1791 (§ 13).
66. Eksempler, fortrinsvis fra Fyn i Aksel E. Christensens anmeldelse af det i n. 27 nævnte arbejde, Historisk Tidsskrift, 

11. rk., 3, 1950-52, 463-81, ss. 477-79. I Koldinghus amt blev der i tidsrummet 1769-85 oprettet, hhv. udvidet ca. 
300 småbrug ved salg fra bøndergårde RA. Rtk. Landvæsenskontor Journal DD 1785 nr. 225, Hans de Hofman, 
13.5.1785.
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De amtshistoriske samfund
Deres tidligste historie med et bidrag til debatten om »herremænd og 
bønder« i dansk historie

Af Peter V. Christensen

1. Indledning
Lokalhistorie er blevet dyrket i Danmark 
gennem mere end 100 år. I den tid er der 
stedse sket forandringer, og ny emner, ny 
organisationsformer, ny mennesker har været 
med til at skabe et afvekslende billede af 
lokalhistorien. I tidens løb er der da også 
fremkommet en del artikler om lokalhistorie 
og lokalhistorisk forskning, men dette skyldes 
især, at der blandt foreningsfolk har været en 
fornemmelse af, at opbakningen bag forenin
gerne kunne være større. Der har været dis
kussioner af årsagerne til den svigtende op
bakning, og resultatet er blevet forskellige 
undersøgelser over medlemstal, medlems
skare og økonomi. Desuden har jubilæer givet 
anledning til at se tilbage på foreningernes 
historie.

Skønt disse undersøgelser har tjent prakti
ske formål og har været udgangspunkt for de
bat om fremtiden, har de samtidig været nyt
tige ved at skabe klarhed over lokalhistoriens 
dyrkere. I de seneste år er der startet en debat 
om disse, hvor det har været forholdet mellem 
faghistorikere og amatørhistorikere (»herre
mænd og bønder«), der har været af interesse, 
idet det traditionelt har været hævdet, at 
amatørhistorikerne burde tilstræbe arbejds
metoder og problemstillinger, der var rele
vante for faghistorikeren.1

Udforskningen af de nævnte områder er 
dog langtfra udtømt, og på andre områder er 
vor viden om det lokalhistoriske miljø stadig 
meget fragmentarisk. Mange opgaver kunne 
stadig tages op, og en samlet fremstilling af

»Ja, så kommer højskolerne til fadet. . .  og så 
bliver her sgu hyggeligt i Rugmelien!«

Gustav Wied: Dansemus.

den lokalhistoriske forskning og interesse 
gennem de sidste 100 år var i høj grad ønsk
værdig nu, hvor hele landet er dækket af for
eninger og lokalarkiver.

Dette ønske opfyldes ikke af dette arbejde, 
men der er valgt en central struktur i dette 
århundredes lokalhistoriske arbejde for her
igennem at undersøge og belyse forholdet 
mellem fagmænd og amatører. Denne 
struktur er de amtshistoriske foreninger, og 
selvom deres forhold jævnligt findes omtalt i 
litteraturen, savnes der dog en større sam
menlignende undersøgelse. Hovedparten af 
disse foreninger eller samfund, som de kaldte 
sig selv, opstod i årene efter århundredskiftet, 
og på mindre end 15 år var landet stort set 
dækket af dem. Da de har eksisteret lige siden 
da, kan de siges at udgøre en fast struktur, og 
det, der må undersøges, bliver i første ræk
ke personkredsen omkring foreningerne. Vig
tige er selvsagt de personer, der tog initiativet 
til dannelsen af foreningerne, men med hen
syn til den løbende debat bliver det især for
fatterkredsen. På dette punkt er der mulighed 
for at se tendenser i udviklingen fra århun
dredskiftet til vore dage. Undersøgelsen er 
delt i to hovedafsnit. Først gives en skildring 
af dannelsen af de amtshistoriske samfund, og 
dernæst foretages en analyse af de forfattere, 
der har skrevet i de årbøger, der er udkommet, 
siden foreningerne blev stiftet. Undersøgelsen 
er i det væsentlige afsluttet pr. 1. maj 1978, 
men der er taget hensyn til senere udkommet 
litteratur.

Peter V. Christensen, født 1948, cand.mag. i historie/latin 1975, bibliotekar fra Danmarks biblioteksskole 1978, ansat 
ved Det administrative Bibliotek.
* For diskussion og interesse takker jeg lektorerne ved Danmarks Biblioteksskole Georg Simon og Erland Kolding 
Nielsen. For formidling af utrykt materiale takker jeg Verner Bruhn, Historisk Samfund for Ribe Amt.
1. Thorkild Kjærgaard. Fagmænd og amatører. Om herremænd og bønder i den danske historikerverden. -  Fortid og

Nutid XXVI 1976, s. 510.
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2. Interessen for historie omkring 
1900
Undersøgelsen i dette afsnit foregiver ikke at 
være udtømmende. Formålet har været at 
fremdrage nogle eksempler på et aktivt folke
ligt engagement og dermed indirekte søge at 
nå frem til mere specifikke faktorer, der kan 
tjene som forklaring på, at de lokalhistoriske 
foreninger voksede frem.

Det første, der kan fremdrages, er den for
bedrede oplysning, der var en følge af skolelo
ven af 1814. Den havde været længe om at slå 
igennem, men i slutningen af det 19. århund
rede var læsningen ved at blive folkeeje. Der 
skete en kraftig stigning i såvel antallet af avi
ser som abonnenttallene.

En anden faktor er nationalfølelsen, hvis 
betydning efter 1864 var voksende. Dette gav 
sig blandt andet udslag i skyttebevægelserne, 
der ikke var den eneste brede folkelige bevæ
gelse, idet der opstod et rigt foreningsliv i 
denne periode.

Ungdommen samledes på højskolerne, når 
den var færdig med grundskolens syv år. 
Elevtallet var stigende op mod århundredets 
slutning, og det var brede kredse, der vendte 
tilbage til landsbyerne med dens budskab. 
Vigtig i vor sammenhæng er det, at historie 
var et hovedfag på de grundtvigske højskoler, 
hvor det i 1876/77 havde et gennemsnitligt 
timetal pr uge på 11,5, hvor de andre højsko
ler »kun« havde 4,8. Højskolemændene ud
mærkede sig desuden på andre af historiens 
arbejdsfelter, og man kan f.eks. nævne, at 7 af 
de 11 stiftere af Selskabet til Historiske Kilde
skrifters Oversættelse havde tilknytning til 
højskolen.2 Deres virksomhed som foredrags
holdere og forfattere ville kræve et særligt ka
pitel, og at deres interesse og engagement 
måtte virke smittende på deres elever er ikke 
forbavsende.

De amtshistoriske samfund

De nævnte forhold indicerer en stærk vækst 
i interessen for dansk historie i bredere kred
se, og de støttes af, at litteraturen herom var 
udbredt. Indenfor skønlitteraturen kunne 
man nævne den nu glemte H. F. Ewald, der 
udsendte 23 populære historiske romaner ef
ter 1867,3 ligesom der stadig kom ny oplag af 
Ingemanns romaner. Selskabet til historiske 
Kildeskrifters Oversættelse er et andet symp
tom på historisk interesse, men har sin særlige 
betydning ved, at en række kendte historiske 
skrifter blev oversat til dansk og gjort tilgæn
gelige for en større kreds.

Også faghistorikerne skrev populære og 
meget læste værker. Således skrev A. D. Jør
gensen på foranledning af brygger Jacobsen 
sine »Fyrretyve fortællinger af fædrelandets 
historie« i 1882. Den tryktes i 15.000 ek
semplarer, hvoraf de 10.000 ganske vist blev 
sendt til Sønderjylland, men den udkom i fle
re oplag, så der i 1915 var udsendt ialt 46.000 
eksemplarer4. Dette eksempel viser historiens 
betydning både i forbindelse med den nati
onale kamp i Sønderjylland og i folkeoplys
ningen, idet det var Udvalget til Folkeoplys
ningens Fremme, der stod som udgiver. For 
det samme udvalg udgav han desuden »For
tællinger af Nordens Historie«, der udkom i 
1892-93, men hvoraf der kom et andet oplag i 
1900-1901.

Det store 6-bindsværk Danmarks Riges Hi
storie, der udkom lige omkring århundred
skiftet og var skrevet af førende faghistorikere, 
kunne udsendes i 9-10.000 eksemplarer,5 og 
et andet kendt værk blev skrevet af Tro- 
els-Lund. Det var Dagligt Liv i Norden, der 
var udsendt i 1.000 eksemplarer før århun
dredskiftet, men nu fik en renæssance, da det 
1903-10 fik sit oplagstal syttendoblet.6

Den historiske interesse gav sig også andre 
og mere materielle udslag. På lokalt initiativ 
oprettedes provinsmuseerne, der som oftest

2. Roar Skovmand. Folkehøjskolen i Danmark 1841-1896. Studier i en oplysningsbevægelse i det 19. århundrede. 
1944, s. 259 og 425.

3. Vagn Dybdahl. De nye klasser. -  i: Danmarks historie. Under redaktion af John Danstrup og Hal Koch, 1965, bd. 
12, s. 360.

4. Ellen Jørgensen. Historiens studium i Danmark i det 19. århundrede. 1943, s. 207.
5. Aksel E. Christensen. Fra Kr. Erslev til Erik Arup. -  i: Linier i dansk historieskrivning i nyere tid (ca. 1890 til 1950). 

Udgivet af Den danske historiske Forening, 1976, s. 19.
6. Erik Kjersgård. Manden og værket. — i: Troels Lund. Dagligt liv i Norden i det 16. århundrede. 6. udg. 1968, bd. 1, 

s. 41.
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Højskolelærer Poul Bjerge (1853-1931) udgav 1891-1900 
Aarbog for dansk kulturhistorie, der i mange henseender var 
en forløber for de historiske amtssamfunds årbøger. (Foto Det kgl. 
Bibi.)

første årbog formulerede han som sit formål, 
at den skulle medvirke til, at dansk kulturhi
storie (især dagligdagens) blev kendt i større 
kredse, og at adgangen hertil blev lettet. Kort 
sagt skulle den blive et populærhistorisk tids
skrift med hovedvægt på kulturhistorie. 
Blandt bidragyderne i de 10 årbøger var en 
del højskolefolk, og Bjerge kunne i sidste år
bog takke både høj- og landbrugsskoler som 
aftagere af bogen. Årbogen bestod af 4-7 af
handlinger og var på små 200 sider. Hvis man 
sammenligner dens indhold med de senere 
amtsårbøger, vil man se, at dette i det store 
hele svarer til, hvad man kan vente at finde i 
disses tidlige årgange. Der er artikler om 
landboforhold, om folkeliv, om skoler og præ
ster, og vægten er så afgjort lagt på det for
tællende fremfor det dokumenterende plan. 
Pressen var velvilligt stemt (især Højskole
bladet), og når Bjerge opgav efter 10 år, synes 
det at have været en frygt for, om han frem
over kunne holde standarden. Hans initiativ 
er imidlertid betydningsfuldt, idet hans årbog 
indirekte kom til at være forbillede for 
amtsårbøgerne, og Bjerge selv blev direkte 
engageret i opbygningen af det første amtshi
storiske samfund.

ikke modtog nogen statslig støtte til hverken 
oprettelse eller drift. 1870-84 oprettedes to 
museer, 1885—99 kom otte ny til, og 1900-09 
accelerede udviklingen, hvor der kom 15 ny 
museer til.7

Flere eksempler kunne drages frem, men 
tendenserne i stoffet er tydelige, og der kan 
ingen tvivl råde om, at historien nåede udover 
fagfolkenes snævre kreds.

Et forsøg fra en højskolemand på at udgive 
en populær årbog om bl.a. lokalhistorie for
tjener en særlig omtale på dette sted. Det var 
Poul Bjerge, Askov, der i 1891 begyndte at 
udgive sin »Aarbog for dansk Kultur
historie«, som i en periode på 10 år udkom i 
ialt 2500 eksemplarer. I sin indledning i den

3. Oprettelsen af de amtshistoriske 
samfund
Indtil 1902, da det første af de amtshistoriske 
samfund blev stiftet, var der kun få lokal
historiske foreninger. Blandt de vigtigste var 
Fyns Stifts literaire Selskab, der udgav Sam
linger til Fyns Historie og Topografi 
1859-1890, og Jysk Selskab for Historie, 
Sprog og Litteratur fra 1866. Der fandtes 
således både lokalhistoriske foreninger og 
tidsskrifter, men deres betydning for det store 
publikum skal nok ikke overdrives. Således 
havde Jysk Selskab i 1895 kun 256 medlem
mer.8

7. Svend Larsen. Dansk Kulturhistorisk Museumsforening. Tilbageblik og fremtid. -  Fortid og Nutid XIX 1954-56, s. 
138.

8. For jysk og dansk historie. Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur 1866-1966. Århus 1966. (Skrifter udgivet af 
Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur, 14). S. 128.
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Tabel 1. Oversigt over de enkelte foreninger.

Historisk Samfund for Ribe Amt
Oprettelsesår

1902
Første årbog 

1903
Historisk Samfund for Thy og Han Herred 1903 1906
Vejle Amts historiske Samfund 1904 1905
Frederiksborg Amts historiske Samfund 1906 1906
Bornholmsk Samfund 1906 1906
Historisk Samfund for Holbæk Amt 1906 1907
Randers Amts historiske Samfund 1906 1907
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt 1907 1907
Svendborg Amts historiske Samfund 1907 1908
Historisk Samfund for Århus Stift 1907 1908
Historisk Samfund for Skive og Omegn 1908 1909
Historisk Samfund for Københavns Amt 1910 1910
Historisk Samfund for Sorø Amt 1911 1912
Historisk Samfund for Præstø Amt 1912 1912
Historisk Samfund for Ålborg Amt 1912 1912
Lolland-Falsters historiske Samfund 1912 1913
Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1912 1913
Historisk Samfund for Hjørring Amt 1915 1915
Historisk Samfund for Lysgård, Hids m.fl. Herreder 1918 1918
Historisk Samfund for Viborg Amt 1928 1929
Historisk Samfund for Fyns Stift § 1939 1939

§ Historisk Samfund for Fyns Stift er en fusion af de to ældre fynske samfund for Svendborg amt og Odense og Assens 
amter.

I 1902 dannedes så Historisk Samfund for 
Ribe Amt, og inden der var gået 20 år, var der 
tilsvarende foreninger i samtlige danske am
ter med et medlemstal på over 11.0009, så 
der var tale om en bevægelse af et ikke ringe 
omfang, og det er umagen værd at undersøge 
den nærmere. Litteraturen herom har hidtil 
været sparsom, og de fleste sider er skrevet af 
foreningerne selv, dels i deres første udgivel
ser dels i deres jubilæumsberetninger. Dette 
materiale giver mulighed for at uddrage en 
række generelle træk ved foreningsdannel
serne. I denne undersøgelse er derfor samtlige 
foreningers tidligste historie inddraget, og der 
skal i det følgende gives en række eksempler 
på, hvad der foregik i de enkelte amter.

I tabel 1 er der givet en oversigt over de 
undersøgte foreninger. Det vil umiddelbart 
ses, at udviklingen skete rask, og at den var 
landsdækkende, idet der 5 år efter Ribesam- 
fundet var foreninger både i Jylland og på 
øerne.

Det ældste amtssamfund er som omtalt fra 
Ribe.10 Det var højskoleforstander Ludvig 
Schrøder, Askov, der inspireret under et be
søg hos kollegaen Frede Bojsen på Rødkilde 
var blevet grebet af tanken om, at en indsam
ling af historisk materiale ville skabe en folke
lig vækkelse, og at noget sådant også burde 
findes på den egn, hvor han selv virkede.

Disse tanker diskuterede han med den hi
storisk interesserede stiftamtmand Gustav 
Stemann, og ved et møde i sommeren 1901 
vedtog disse sammen med provst J. Nissen, 
Brørup, og højskolelærer Poul Bjerge at virke 
for skabelsen af et historisk samfund. Bjerge 
havde som nævnt i nogle år udgivet Aarbog 
for dansk Kulturhistorie, men gjorde sig nu til 
talsmand for møder med foredrag som det 
bedste middel, medens provst Nissen foretrak 
udgivelse af en historisk årbog. For at sikre 
sig den nødvendige opbakning blev de enige 
om at holde nogle foredragsmøder, og det 
første blev afholdt på Askov. En snestorm

9. Vagn Dybdahl. Det lokalhistoriske arbejde i byerne. -  Fortid og Nutid XXIII 1966-68, s. 284.
10. Fra Ribe Amt 1903, s. 1-20, 1928, s. 1-7, 1952, s. 1-26 og 1977 s. 307-322 samt ældste forhandlingsprotokol.
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To forgrundsfigurer ved oprettelsen af det første amtssamfund, højskoleforstander Ludvig Schrøder, Askov og provst J. Nissen, 
Brørup-Holsted. (Foto Det kgl. Bibi.)

forhindrede foredragsholder som tilhørere i at 
komme til stede, men på Askov var der jo 
eleverne, og en foredragsholder kunne man 
nok fremskaffe på stedet! I vinterens løb 
holdtes flere møder med foredrag, og en del 
tibagn om medlemskab blev samlet, således 
at der kunne laves et udkast til love (formule
ret af provst Nissen). Ved en skriftlig afstem
ning kunne man 25/7 1902 regne samfundet 
for stiftet.

De love, der hermed var godkendt, var for- 
såvidt et kompromis mellem Bjerge og Nis
sen, idet samfundets formål skulle være at 
virke for en oplivelse af den historiske sans 
ved at fremdrage den lokale historie, og 
midler hertil var en årbog, som foreningens 
medlemmer modtog vederlagsfrit, OG afhol
delsen af møder med foredrag på forskellige 
steder i amtet. Bjerge, der havde prøvet at 
redigere en årbog, var dog mere stemt for af
sluttede skrifter, men der blev nu ingen pro

blemer med at skaffe stoffet til den første år
bog, idet man kunne anvende manuskripter
ne fra flere af de første foredrag.

Den første bestyrelse kom til at bestå af 
ovennævnte personer samt konsul Breinholt, 
Esbjerg, overlærer J. Olsen, Varde, og pastor 
J. Richter, Vejen.

Hvilket program, denne kreds stod for, ses 
af den tale, provst Nissen holdt i febr. 1902, og 
som tryktes i den første årbog. Den havde den 
karakteristiske titel »om at oplive den histori
ske Sans«, og i foredraget såvel som i titlen 
fornemmes, at han mente, at den historiske 
sans var borte. Vel var den medfødt, men den 
trængte til at genoplives, da den var nær ved 
at gå tabt i tidens strømninger. Tilmed ville 
historisk sans være det bedste middel til at fa 
en samfundsfølelse frem i god forstand, og 
desuden var historisk interesse fornøjelig og 
oplivende »vistnok for alle«11. Der ligger 
dermed både en pædagogisk funktion (opdra-

11. Fra Ribe Amt 1903, s. 8.
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gelse til samfundsborger) og en rekreativ 
funktion (en god fritidsfornøjeise) i historien 
iflg. Nissen. Om ikke andet resulterede talen i 
27 indmeldelser fra egnens lærere!12

Der var meget, man kunne sysle med i sin 
fritid. I sin fortale i den første årbog skrev 
Stemann, at det havde stor betydning for 
fædrelandets historie, når denne kunne støtte 
sig på oplysninger om de forskelligste forhold 
fra land og by, og han opregnede en række 
emner, der kunne tages op til behandling. 
Heriblandt var erindringer af forskellig art fra 
landet, fra de foregående krige og om konge
besøg. Skønt det ikke blev sagt med direkte 
ord, var det dog tydeligt, at dette stof skulle 
leveres af de menige medlemmer, så det blev 
kildemateriale for faghistorikerne.

Der kom hurtigt opbakning om samfundet, 
der i 1904 talte 448 medlemmer, hvoraf dog 
en del boede udenfor amtet. Formålspara
graffen blev opfyldt, idet der både kom en 
årbog og blev holdt foredrag. I 1903 holdtes 
således 5 møder med ialt 11 foredrag. Den 
første årbog (som blev udsendt i mere end et 
halvt hundrede eksemplarer til anmeldelses
brug) blev godt modtaget, og Nissens fore
drag blev omtalt vidt omkring13. Højskole
bladets anmelder var begejstret, og ved an
meldelsen af den anden årbog ytrede han øn
ske om, at noget lignende ville komme igang 
andetsteds.14

På dette tidspunkt var det næste historiske 
amtssamfund imidlertid allerede en realitet. 
Det var i Thisted amt, hvor initiativtageren 
var redaktør M. Aaberg15. Efter en opfor
dring i dagspressen holdtes et forberedende 
møde 6/7 1903, hvor Aaberg, lærer P. L. 
Hald og højskoleforstander Peder Hansen, 
Hundborg højskole, var blandt talerne, og det 
vedtoges, at der skulle arbejdes for dannelsen 
af en forening. Det gik hurtigt, og en stiftende 
generalforsamling kunne afholdes 8/8 1903. 
Foruden de nævnte blev fire lærere og kunst
drejer G. K. Bunch, Thisted, medlemmer af 
bestyrelsen.

De love, der blev vedtaget, adskiller sig dog 
noget fra Ribesamfundets. Formålet var her 
at søge områdets fortidsminder bevaret, og 
dette skulle ske ved at oprette et museum i 
Thisted. Nogen årbog var der ikke tale om.

Flere forhold er værd at hæfte sig ved. Man 
havde vel kaldt foreningen for et historisk 
samfund, men der vistes ikke hen til amtsind
delingen, som det var tilfældet i Ribe, og for
eningen var da heller ikke amtsdækkende, 
idet Mors ikke hører til Thy eller Han Her
red, men nok til Thisted amt.

Formålsparagraffen angav et helt andet 
formål end Ribe, idet det var bevarelsen af 
oldtidsminder ved hjælp af et museum, der 
var hovedsagen. Det var altså arkæologien og 
ikke historien, der var det væsentlige, men der 
er en naturlig forklaring herpå, idet en lokal 
arkæolog og samler Frk. Augusta Zangenberg 
ville overlade sin samling til et lokalt muse
um, hvis et sådant blev oprettet. Der synes på 
egnen at have været nogen uro over, at samle
re og Nationalmuseet bortførte egnens min
der til København og andre fjerne steder, 
hvor Thisteds borgere ikke kom til daglig.

Det spørgsmål, der så rejser sig, er, hvor 
Thistedfolkene har hentet deres inspiration. 
Deres forening blev stiftet et år efter Ribe, og 
det virker troligt, at de har kendt til denne 
forening. Der var højskolefolk i begge besty
relser, og meddelelser om Ribesamfundet var 
nået til Højskolebladet.

Lovteksten viser, at deres tanker havde en 
anden retning, og først i efteråret 1906 udkom 
den første årbog, hvis titel mindede om Ribes 
og henviste til amtsinddelingen. I 1907 ud
kom af økonomiske årsager ingen årbog, men 
fra 1908 blev årbogen et regelmæssigt fæno
men.

Forklaringen på, at foreningen ikke fra 
starten var amtsdækkende, var, at der allere
de var noget igang på Mors. 26/1 1901 var 
her stiftet Morsø historiske Samfund, hvis 
formålsparagraf talte om nøjagtigt det samme

12. Ribe Stiftstidende, 28/2 1902.
13. P. Eliasen. Redaktionsproblemer og redaktionsopgaver. -  Fortid og Nutid I 1914—16, s. 246.
14. Højskolebladet 1903 s. 575 og 1904, s. 642.
15. Fra Thisted Amt 1906 s. 3-5, 1934 s. 520-522 og 1963 s. 313-316 samt P. L. Hald: Historisk Samfund for Thisted og 

Vester Han Herred og Thisted Museum gennem 40 år. Thisted 1943.
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som Thistedfolkenes, og der er desuden tale 
om en fuldstændig verbaloverensstemmelse16. 
Således er det næppe i Ribe, men fra Mors, at 
man har faet inspirationen.

Morsø historiske Samfund udviklede sig 
aldrig til et amtsamfund i den forstand, der er 
tale om her. Hovedformålet var og blev et 
lokalt museum, som i 1909 blev oprettet på 
Dueholm, og der kom aldrig nogen årbog. 
Denne opgave løstes af Morslands danske 
Samfund, der som hovedopgave havde at af
holde årsmøder i Galtrup. Dette samfund ud
gav 1919-1932 en historisk årbog (senere i 
samarbejde med museet), da man følte sig 
svigtet af Fra Thisted Amt17.

Ved at udgive en årbog fra 1906 fik Thisted 
mere lighed med de øvrige amtssamfund, 
hvoraf der på dette tidspunkt var fem. Museet 
blev siden oprettet og gjort til en selvejende 
institution, som man fortsat støttede, men re
elt synes årbogen herefter at være anset for en 
hovedopgave. Dog måtte det vente til 1934 
med en lovændring, der kunne konstatere, at 
samfundets første opgave var løst, og at der 
herefter skulle arbejdes med udgivelse af en 
årbog, afholdelse af møder rundt om i egnen 
og støtte af museet.

Det tredie amtshistoriske samfund oprette
des i Vejle amt. Dette viser ikke afgørende 
forskelle i forhold til Ribe. Her skulle man 
også vække og vedligeholde den historiske 
sans ved en årbog og ved at holde foredrags
arrangementer, og det eneste punkt, hvor 
formålet afveg fra Ribe, var, at det skulle ind
samles historiske optegnelser til brug for 
kommende tiders historieforskning. Desuden 
fandt man kort efter på, at samfundet burde 
medvirke til at frede amtets historiske min
desmærker. I bestyrelsen blev der indvalgt en 
oberst A. Liljefalk, der blev det første militære 
medlem af en bestyrelse18.

Blandt de ældre samfund er det bornholm

ske, der var stiftet 1906. I fortalen til den 
første årbog henvistes til, at der i de foregåen
de år var stiftet en række andre samfund, og 
at Bornholm også burde have et sådant. Man 
kaldte det dog ikke for historisk, og mente, at 
ikke kun historien, men også Bornholms an
dre særpræg burde optegnes og bevares, f.eks. 
sproget, ordsprog og talemåder, sæder og 
skikke. Foreningen var vel i denne fase nær
mere en hjemstavnsforening end et historisk 
samfund, men en gennemgang af årbogen vi
ser, at der blev lagt megen vægt på historie, 
og foreningen antog da også siden navnet 
Bornholms historiske Samfund19.

I Århus begyndte de første aktiviteter om
kring 1906, hvor biblioteksassistent S. 
Mørk-Hansen fra Statsbiblioteket medvirke
de til at danne en komité20. Dette initiativ løb 
i første omgang ud i sandet, men i november 
1907 kunne der holdes et stiftende møde. En 
af initiativtagerne var biskop Fr. Nielsen, der 
mente, at amtet var for lille en enhed, og fore
slog, at samfundet skulle omfatte hele Århus 
stift. Dette ville give mere omfattende emner 
til foredrag og årbog, ligesom der ville kunne 
skaffes større pengemidler. Man havde dog 
ikke ønsket at konkurrere med det ny sam
fund i stiftets nordlige del i Randers amt og 
havde da heller ikke sendt indbydelser ud i 
dette område. Resultatet blev, at biskoppens 
forslag vedtoges, og at man oprettede Histo
risk Samfund for Århus Stift. Udover det 
faktum, at foreningens virkeområde blev stør
re end de øvrige foreningers, var der kun rin
ge forskel i dettes og de øvriges formål. Vig
tigst var, at samfundet meget hurtigt påtog 
sig opgaven med at værne stiftets fortidsmin
der. Det lovfæstedes i 1924, men var en følge 
af udviklingen, idet samfundet i 1911 havde 
købt en lille del afjorden ved Øm Kloster og 
bekostet udgravningen i de første år.

I Østsjælland begyndte det historiske ar-

16. Love for Morslands historiske Samfund. [U.st.] [U.å.] [Det kgl. Bibliotek, småtrykssamling].
17. Historisk Aarbog for Mors 1919, s. 3-4 og 1923, s. 22-34.
18. Vejle Amts Årbøger 1905, s. 1, 1906, s. 246 og 1908, s. 177.
19. Bornholmske Samlinger bd. 1 upag. indledning og bd. 33 (1953), s. 155—157.
20. Årbøger for Århus Stift 1908, s. 3-5 og 91-92, 1914, s. 159, 1925, s. 162-168, 1932, s. 242 og 1957, s. 192-193.
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bejde ved flere forskellige initiativer.21 I 1901 
begyndte således Fr. Oppfer, Østsjællands 
Avis i Køge at udsende Østsjællandske 
Aarbøger. Han har ikke angivet sine ideer 
med dem i årbøgerne, men de minder en del 
om Bjerges, idet hver årbog indeholder 4 til 6 
artikler af et indhold, der overvejende er hi- 
storisk-topografisk. Så pludseligt som dette 
initiativ var kommet igang, ophørte det i 
1910, men på dette tidspunkt var der begyndt 
at komme bevægelse i de historisk interesse
rede grupper, ligesom der var kommet et hi
storisk samfund i naboamtet Københavns 
amt. Dette år stiftedes også mindelunden 
Højeruplund, hvilket medførte tanker om et 
historisk samfund for Stevns. Da der kun kom 
tilslutning fra 70-80 personer, kom der imid
lertid ingenting ud af dette forsøg.

Året efter stiftedes en museumsforening i 
St. Heddinge. Siden 1896 havde der været 
tanker om en museumsdannelse, men 1911 fik 
sagfører A. V. Keller, St. Heddinge, ved et 
møde stiftet en forening, der skulle sikre op
bygningen af et museum. 161 medlemmer 
meldte sig, men forsøg på at få flere mislykke
des, og sagen blev opgivet, så der først i efter
året 1921 kom gang i en bevægelse, så museet 
kunne åbnes det følgende år. Tanken om at 
forene de to foreninger blev rejst, men ener
gisk afvist af Keller, der ikke ønskede at tage 
andre opgaver op.

Anledning til mere polemik blev en udflugt, 
som Historisk Samfund for Københavns Amt 
foretog til Køge i sommeren 1911. Det vurde
redes, hvad et kommende historisk samfund 
skulle bestå af, og der fremhævedes, at et hi
storisk samfund bestående af hedeboer og 
stevnsboer ville kunne udrette mere end et 
lokalt, der bestod af en købstad med opland. 
Egnen Roskilde-Køge-St. Heddinge ville væ
re passende. Andre var modstandere af blan
dingen af hedeboer og stevnsboer, men de for
skellige betragtninger blev afvist af højskole

forstander N. R. Svendstorp, Stevns højskole, 
der i et avisindlæg henviste til, at sagen var 
organiseret amtsvis overalt. Derfor var det i 
hans øjne uheldigt, at samfundet for Køben
havns amt overskred amtsgrænsen, ligesom et 
samfund for et enkelt herred ville blive ud- 
tømt for stof ganske hurtigt og dermed blive 
»småtskåret«.

Med dette indlæg blev Svendstorp den per
son, der fik afgørende indflydelse på, hvordan 
Præstø Amts historiske Samfund kom til at se 
ud, da det dannedes i januar 1912.

I Nordjylland var udviklingen senere end i 
den sydlige del. Ålborg amt fik sit samfund i 
1912 på initiativ af sognepræst Alexander 
Rasmussen, Kongerslev, og tandlæge J. P. 
Stenholm, Ålborg.22 Når samfundet ikke var 
stiftet før, skyldtes det, at initiativtagerne 
mente, at opgaven egentlig tilhørte det gamle 
jyske selskab, men de fandt dog, at Ålborg 
amt ikke burde mangle i den række af amts
samfund, der da var kommet på benene.

Deres formål adskildte sig kun i detaljer fra 
de øvriges. Således var det en del af formålet 
at bevare historiske bygninger, rejse minde
sten og registrere arkivalier, og i den anden 
årbog kunne Alexander Rasmussen i en arti
kel redegøre for sin registrering af et herre
gårdsarkiv23. Årbogen kom dog ikke til at 
hedde Fra Ålborg Amt, men derimod Fra 
Himmerland og Kjær Herred. Forklaringen 
må formentlig søges i det forhold, at Him
merland er en mere kendt og karakteristisk 
betegnelse end Ålborg amt. Møder var omtalt 
i formålsparagraffen, men blev ikke en realitet 
i de første år.

I efteråret 1906 havde en lille kreds af per
soner på initiativ af boghandler Anton Jakob
sen i Sæby rettet en opfordring til en række 
personer, der kunne tænkes at støtte en for
ening24. Der kom imidlertid ikke positive re
aktioner nok, og tanken skrinlagdes uden at 
være kommet til offentlighedens kendskab.

21. Østsjællandske Aarbøger. Udgivet af F. Oppfer. Køge 1901-10. Stevns Museum 1922-1932. St. Heddinge [1932]. 
Historiske Årbøger for Præstø Amt 1912, s. 111, og 1961, s. 404-405. Østsjællands Avis juli 1911-januar 1912, 
Østsjællands Folkeblad juli-august 1911.

22. Fra Himmerland og Kjær Herred 1912, s. 1-7 og 1937, s. 514.
23. sst 1913, s. 310-319.
24. Vendsysselske Årbøger 1915, s. 1-8, 1916, s. 397, 1939, s. 1-7 og 1964, s. 199-213.
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Jakobsen begyndte så for sig selv med at ud
sende Vendsyssel Folk og Land, hvoraf der 
kom 9 bind 1908-1919 og et tiende i 1932.

Det var et enmandsforetagende, og der 
føltes fortsat behov for en forening. De fleste 
amter hayde efterhånden fået deres historiske 
samfund, og det var vel baggrunden for, at 
Jakobsen, den uhyre produktive lokalhistori
ker C. Klitgaard og flere andre fra det første 
forsøg turde erklære Historisk Samfund for 
Hjørring Amt oprettet pr. 1/1 1915 uden at ha
ve sikret sig opbakning. Det viste sig dog, at 
der var behov for foreningen, da der hurtigt 
kom 400 medlemmer, og i 1916 var der næ
sten 1.000, så den første årbog måtte genop
trykkes.

I Viborg amt fulgte udviklingen et andet 
mønster. I Skive og Salling var der oprettet et 
samfund i 1909, bl.a. inspireret af en gave til 
et museum fra Skive Folkeblad25, og i 1918 
stiftedes i amtets østlige del et samfund for 
Lysgård, Hids m.fl. herreder, hvor formålet 
var det samme som de fleste steder, men hvor 
der også skulle arbejdes for at skabe en lokal
samling i Kjellerup. Det var en lærer Jacob
sen, der tog initiativ til foreningsdannelsen, 
og som blev redaktør af årbogen. Denne ud
sendtes 1918-1922, men udgivelsen blev 
stoppet af Jacobsens sygdom og død. Det lyk
kedes dog at udsende årbøger for 1925 og 
1926, men siden sygnede samfundet hen26.

Et amtshistorisk samfund var der derimod 
ikke tale om foreløbig, og i amtets centrum 
var der med teglværksejer Gulddals ord 
mørkt land27. Gulddal var i slutningen af I. 
Verdenskrig kommet til egnen, som han ka
rakteriserede på denne måde, da han skrev 
beretningen om samfundet ved dets 25-årsju- 
bilæum. I den centrale del af amtet var der 
tilsyneladende ikke behov for et historisk 
samfund, men da han var en aktiv mand, for
søgte han i stedet at få Skivesamfundet til at 
blive amtsdækkende. Det var der dog ikke 
stemning for, men endnu i 1954 udtrykte han 
håb om en sammenslutning mellem de to 
samfund, hvilket i hans øjne var det eneste

naturlige. I 1928 ventilerede han offentligt 
tanken om et amtshistorisk samfund på et 
møde om en redningsaktion for en gammel 
bondegård (på trods af talerne blev den alli
gevel flyttet til Hjerl Hede!), og denne gang 
blev tanken grebet. Man begyndte at tegne 
medlemmer, og 20/11 1928 kunne et stiftende 
møde afholdes, idet der var tegnet små 200 
medlemmer. Kort tid efter blev der holdt et 
møde med repræsentanter for Lysgårdsam
fundet, og det blev aftalt, at dette samfund 
skulle gå ind i amtssamfundet.

Her synes at have været et latent behov for 
en forening, da denne først i 1930 havde faet 
over 400 medlemmer, men den har nu sikkert 
også faet nogen reklame ved det 7. danske 
hjemstavnsstævne, der holdtes i Viborg i de 
første augustdage 1929, og det var i hvert fald 
stof herfra, der dannede grundstammen i den 
første årbog.

4. Generelle træk ved samfundenes 
oprindelse
Hovedformålet var for de fleste foreningsstif
tere at oplive den historiske sans hos egnens 
beboere, og midlerne hertil var først og frem
mest udgivelse af en historisk årbog og histo
riske foredrag. Der var dog også andre emner, 
der fangede interessen, og heriblandt var ar
kæologien det vigtigste. Thysamfundet star
tede som en regulær museumsforening og ud
viklede sig først siden til en forening af den 
gængse type. Århussamfundet fik stor betyd
ning ved at sætte gang i udgravningen af Øm 
Kloster, men dette var en opgave ved siden af 
den traditionelle. På Bornholm havde for
eningen en mere tværfaglig karakter, men her 
var det også bevaringen af fortiden, der var et 
hovedformål. Andre opgaver kunne nævnes, 
men der bliver da mere tale om variationer 
over et tema.

Hovedmønstret ved foreningsdannelsen 
var, at de kom til at dække et stort geografisk 
område, og amtet var den foretrukne enhed,

25. Årbog for Historisk Samfund for Skive og Omegn 1909, s. 107-111.
26. Historisk Aarbog for Lysgaard, Hids m.fl. Herreder 1918, s. 86-88 og 1925, s. 68.
27. Fra Viborg Amt 1929, upag. indledning og s. 169 fif, 1930, s. 169—170 og 1953, s. 5—14.

200



De amtshistoriske samfund

selvom der er undtagelser. I Århus valgtes 
stiftet, der er større end amtet, men i Skive 
kom foreningen kun til at omfatte en købstad 
med de omkringliggende herreder. På Lol- 
land-Falster kom foreningen til at dække Ma
ribo amt, men hverken forening eller årbog 
blev navngivet efter dette. Andre steder be
nyttede man sådanne markante geografiske 
betegnelser til årbøgerne, medens foreningen 
opkaldtes efter amtet (Historisk Samfund for 
Hjørring Amt udgav således Vendsysselske 
Aarbøger). Den gamle Sysselinddeling kom 
kun til at give navn til en enkelt årbog (Hard- 
syssels Aarbog i Ringkøbing amt).

Sammenfattende kan man konstatere, at 
indtil 1915 havde ialt 14 samfund anvendt 
amtet enten i sit navn eller i sin årbogs navn, 
og kun 4 anvendte slet ikke denne betegnelse, 
hvad man heller ikke kan bebrejde det af 
dem, der kun omfattede en del af et amt. To 
benyttede geografiske betegnelser (Lol- 
land-Falster og Bornholm), og ét benyttede 
stiftet (Århus). På denne baggrund kan roligt 
karakterisere hele gruppen som amtshistori
ske samfund.

Men ét er, at disse foreninger valgte amter 
eller lignende store enheder til virkeområde, 
noget andet er årsagen hertil. Generelt turde 
forklaringen ligge i en frygt for, om der var 
stof nok til årbog og foredrag, og om man 
kunne hverve medlemmer nok, så der var en 
økonomisk baggrund. Det må heller ikke 
glemmes, at det mislykkedes flere steder med 
at starte foreninger. Det mislykkedes således i 
Vendsyssel ved første forsøg, og det var også 
tilfældet på Nordfyn i 190828. Hvor mange 
forsøg der har været på at skabe mindre for
eninger er ikke undersøgt, men der kom i 
hvert tilfælde kun få realiteter ud af sådanne 
forsøg. Denne motivering var også biskop Fr. 
Nielsens for at lade Århussamfundet dække 
stiftet. De erfaringer, der blev gjort af de 
første foreninger, måtte også medvirke til, at 
de senere fulgte eksemplet med de store enhe
der, sådan som f.eks. højskoleforstander 
Svendstorp så klart gav udtryk for.

Denne usikkerhed synes at have været til
stede ved de fleste tidlige foreningsdannelser, 
idet der gik nogen tid med at samle tilsagn om 
medlemskab, inden man afholdt en stiftende 
generalforsamling. En undtagelse er 
Hjørringsamfundet, hvor en lille gruppe 
mennesker roligt turde erklære samfundet for 
stiftet uden at have sikret sig opbakning. 
Hjørringsamfundet stiftedes da også først, da 
de fleste amter havde fået historiske samfund, 
som havde vist sig levedygtige.

Men man kan ikke beskylde de personer, 
der gav sig i kast med at skabe historiske for
eninger, for at være usikre om berettigelsen af 
deres opgave, og det kan ikke forbigås ved en 
undersøgelse af foreningernes tilkomst at un
dersøge den baggrund, disse historisk inter
esserede personer havde. I tabel 2 er deres 
erhvervsmæssige baggrund undersøgt nøjere. 
Tabellen omfatter samtlige, der har været 
»indblandet« i starten af amtshistoriske 
samfund. Den omfatter dog ikke Bornholm og 
Svendborg p.g.a. for sparsomt kildemateriale, 
Viborg p.g.a. det sene tidspunkt for oprettel
sen eller de mindre samfund.

Tabel 2. Initiativtagere og første bestyrelsesmedlemmer.

Universitetsuddannet læ re r ........  6 4,3 %
L æ g e . . . ........................................ 4 2,9%
Gejstlig embedsmand.................. 12 8,6 %
Funktionær.................................... 11 7,9 %
Militær em bedsm and.................. 2 1,9%
Ingeniør........................................ 1 0,7 %
Lærer, højskolelærer.................... 43 30,7 %
Redaktør, journalist ....................  7 5,0 %
Direktør ....................    11 7,9 %
H andlende....................................  2 1,4%
Håndværker..................................  3 2,1 %
Forfatter........................................ 1 0,7 %
Politiker ........................................ 6 4,3 %
Studerende.................................... 1 0,7 %
Kvinde uden e rhverv ..................  5 3,6 %
Landbruger .................................. 18 12,9 %
Uoplyst.......................................... 7 5,0 %

Ialt 140

Med hensyn til de enkelte erhvervsgrupper, se teksten 
s. 202

28. Aarbog for historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1913, upag. side.

201



Peter V. Christensen

Den gruppe, der så afgjort falder mest i øjne
ne ved en gennemlæsning af tabel 2, er lærer
gruppen, der fortrinsvis består af høj- og 
folkeskolelærere, og den udgør ialt ca. */3 af 
de personer, der medvirkede ved stiftelsen af 
de amtshistoriske samfund. En anden gruppe 
er de gejstlige, der kun udgør de 8,6 %, men i 
forhold til deres befolkningsandel er de klart 
overrepræsenterede. Landbrugerne (gård- og 
godsejere) er også et markant islæt, hvorimod 
der ikke er særligt fremtrædende grupper fra 
byerne.

Inden der drages flere konklusioner af disse 
tal, skal medlemskredsen undersøges, idet 
denne kan tages som et udtryk for, om for
eningernes mål faktisk blev nået. Det er alle
rede omtalt, at der på ca. 20 år blev mobilise
ret en medlemsskare på ca. 11.000, og det 
kunne derfor siges, at samfundene var blevet 
en succes.

Det må dog overvejes, hvilket publikum 
der var tale om. Højskolefolkene, der havde 
præget og formuleret den første målsætning, 
havde ønsket en folkelig vækkelse, og det 
kunne umiddelbart tyde på, at det var lykke
des. Det er alligevel umagen værd at prøve at 
komme om bag disse tal og søge medlemmer
nes forhold nøjere oplyst, og heldigvis har de 
fleste foreninger i én af de første årbøger 
offentliggjort en medlemsfortegnelse. De fin
des i de første årbøger, men kom derefter 
uregelmæssigt.

Disse medlemsfortegnelser giver oplysning 
om navn, titel og bopæl. Ved en nøjere under
søgelse af disse oplysninger viser det sig dog, 
at de anførte titler jævnligt er tvetydige. 
F.eks. ses det ikke altid klart, om en inspektør 
hører hjemme på en skole, en privat eller of
fentlig institution eller et gods. En cand.theol, 
kan være præst, men også lærer. En del af 
disse tvivlstilfælde kunne nok fjernes ved 
hjælp af vejvisere, folketællinger m.m., men 
der er afstået herfra, dels fordi det ville med
føre en meget stor arbejdsbyrde, dels fordi de 
fleste af de anførte titler er klare nok, så der 
kan skabes et nogenlunde klart billede.

Principielt kan det fastslås, at de enkelte 
medlemmer er søgt stedfæstet efter erhverv 
fremfor uddannelse, hvad der til dels motive
res med det praktiske forhold, at det oftest er

erhvervet, der findes i kildematerialet, men 
også med det faktum, at det må antages, at 
f.eks. en teolog, der søger ansættelse i højsko
len, vil føle større samhørighed med denne 
gruppe end med andre teologer.

Der er en ulempe ved at foretage denne 
grove opdeling efter erhverv, og det er, at 
man ikke kan konstatere den sociale prestige. 
En biskop er f.eks. højere placeret i social 
rang end kordegnen. Men en så nøjagtig 
stratifiering kan ikke konsekvent gennemføres 
overalt, og det ville være meningsløst at gen
nemføre den i enkelte grupper.

Alligevel skulle det med denne metode væ
re muligt at danne sig et indtryk af, hvilke 
erhvervsgrupper der var mest aktive, ligesom 
eventuelle regionale afvigelser vil kunne ses. 
Resultaterne er anført i tabel 3 i absolutte tal 
og tabel 4 i procenttal. Tallene bygger på 
medlemstilgangen i det første år i de amts
dækkende samfund, der var oprettet i perio
den til og med 1915 undtagen Bornholm, 
hvor der savnes materiale. Hvor den første 
medlemsliste opregner situationen flere år 
efter, er denne dog inkluderet. Årstallene i 
tabellerne henviser til den årbog, der inde
holder den første medlemsliste. Tilslut skal 
der blot gøres opmærksom på inddelingen i 
erhvervsgrupper og især, hvilke erhverv der 
er henført til den pågældende gruppe.

Universitetsuddannede lærere indeholder desuden arki
varer og personer tilknyttet forskningsinstitutioner og 
Nationalmuseet.

Lægegruppen optager desuden tand- og dyrlæger.
Gejstlige embedsmænd omfatter teologer og andre i 

kirkelig tjeneste, f.eks. kordegne og organister. Også fri
menighedspræster, missionærer og andre med religiøs 
tilknytning er anbragt her.

Sagførere giver sig selv. Øvrige jurister kan findes i 
funktionærgruppen.

Funktionærgruppen er meget sammensat og består af 
alle øvrige ansatte, der er ansat i offentlig og privat ad
ministration.

Militære giver sig selv.
Arkitekter, ingeniører og landinspektører er anbragt 

her, idet det ikke altid fremgår, om de er selvstændige 
eller funktionærer.

Lærergruppen optager folkeskolelærere, men også høj-, 
fri- og landbrugsskolelærere uanset uddannelse.

Redaktør- og journalistgruppen indeholder personer 
med anden uddannelse end journalistuddannelse.

Direktørgruppen indeholder direktører i det private 
erhvervsliv.
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Tabel 3: Medlemmernes erhvervsmæssige fordeling (absolutte tal).
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41 14 16 4 7 9 11 15 14 28 273

587 538 297 127 324 403 266 412 306 662 6022

Handlende omfatter alle, hvor handel er det vigtige 
også ved erhverv med fremstilling af sine egne produkter. 
Gruppen omfatter både indehavere og funktionærer, der 
således ikke er anbragt i funktionærgruppen.

Håndværk omfatter også mestre og svende. Desuden er 
de få arbejdsmænd henført hertil af praktiske grunde.

Kunstnere omfatter forfattere, kunstmalere og musike
re m.fl. Organister er henført til gejstlige embedsmænd.

Politikergruppen omfatter personer med et politisk 
hverv. Det kan ikke skelnes, om det er hovederhverv eller 
»för tillfallet«, men hvor der har været angivet et andet 
erhverv end det politiske, er dette foretrukket.

Kvinder, der har været hjemmegående eller ikke har 
kunnet placeres efter erhverv, findes her. Øvrige kvinder 
findes især i lærergruppen.

Landbrugere omfatter alle med tilknytning til dette 
erhverv fra godsejer til landarbejder. Mejerister er ligele
des henført til gruppen.

Studerende omfatter også cand.phil’er, selvom det er 
med betænkelighed, da denne stilling for en del var slut
ningen på videregående studier.

Med de anførte forbehold kan det slås fast, at 
der var to helt centrale grupper blandt de 
amtshistoriske samfunds medlemmer, og det

var lærerne og landbrugerne med hhv. 
18,6 % og 28,4 % af medlemmerne på lands
basis. Lærergruppen var vigtigst i Ribe hvor 
ca. 30 % af medlemmerne tilhørte denne 
gruppe. Disse tal kan sættes i relief, når man 
samtidig gør opmærksom på, at 1,3 % af den 
totale befolkning i 1901 var beskæftiget ved 
undervisningssektoren29! I forhold til sin 
befolkningsandel er lærergruppen dermed 
kraftigt overrepræsenteret.

Landbrugergruppen var mindst i de tre 
amter nær storbyerne København og Århus, 
men størst på Fyn, i Vestsjælland og Vend
syssel. Det må dog bemærkes, at der blandt 
de usikre og politikerne er en del personer, 
der uden al tvivl tilhører landbostanden. Ud
regnet på landsbasis er gruppen underrepræ
senteret i forhold til sin befolkningsandel på 
40 % (inch gartneri, skovbrug og fiskeri), 
men visse steder som f.eks. Svendborg amt 
var den overrepræsenteret.

29. Landstallene i dette og senere eksempler er udregnet på grundlag af folketællingen 1901. Efter Statistisk Årbog 
1905, s. 126-129.

203



Peter V. Christensen

Tabel 4: Medlemmernes erhvervsmæssige fordeling (procentvis).
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Handel og håndværk leverede ca. 15 % af 
medlemmerne, hvor landsgennemsnittet er 
27,5 %. I Ringkøbing amt var disse grupper 
bedst repræsenteret. Funktionærerne lader 
sig ikke umiddelbart sammenligne med tal fra 
folketællingen.

For gejstligheden gjaldt noget tilsvarende 
som for lærerne. 6,5 % af medlemmerne kan 
henføres til denne gruppe, hvorimod befolk
ningsandelen udgjorde 0,3 %. Mindre ud
præget gjaldt dette for lægerne med 3,1 % af 
medlemmerne, hvor hele sundhedssektoren 
udgjorde 0,5 % af befolkningen. Militærets 
andel af medlemsskaren var forsvindende, og 
det var kun i Frederiksborg amt, at det havde 
en større andel af medlemsskaren. Denne var 
stort set lokaliseret til Helsingør (Kronborg).

Det må afslutningsvis konstateres, at der 
omkring århundredskiftet var en bred histo
risk interesse i Danmark, og at der i øvrigt var 
en livlig folkelig aktivitet. Der er desuden en
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del, der kunne tyde på, at udviklingen tog fart 
netop på dette tidspunkt. Det skete således i 
museumsverdenen, ligesom læsning af histo
riske værker blev mere udbredt. Det virker 
derfor ikke unaturligt, at amtssamfundene 
opstod i den samme periode.

Det vil være fremgået med al tydelighed, at 
det først og fremmest var højskolen og lærer
standen, der blev den drivende kraft i bevæ
gelsen, og det var således de intellektuelt våg
ne grupper, der har æren for indsatsen. Det 
blevdermeden bevægelse oppefra og nedefter. 
Det var meningen, at hele folket, og her sigte
de man især på den del, der fandtes på landet, 
skulle påvirkes, og analysen af medlemsska
ren viser, at det lykkedes at opnå en ret bred 
tilslutning. Det var også den betydning, som 
samtiden især tillagde foreningerne30.

Der var åbenbart tale om en afsmittende 
virkning, men hvis der kun havde været tale 
om et modelune, ville foreningerne næppe

30. Eliascn anf. skr. s. 246 og S. Nygård. Jysk historisk-topografisk litteraturgennem halvhundred år. -  Fortid og Nutid 
I 1914-16, s. 32.
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have været så levedygtige, som de var, og når 
de i deres indledninger til årbøger og opfor
dringer så ofte henviste til andre samfund, 
beror dette sikkert på, at de i et vist omfang 
var usikre på, hvor stor en opbakning de kun
ne fa og ville meddele, at noget tilsvarende 
kunne lykkes andetsteds.

5. Forfatterkredsen i de
amtshistoriske årbøger
Med skabelsen af de amtshistoriske samfund 
blev der dannet en landsdækkende forenings
struktur, hvis fornemste mål var, at den dan
ske befolkning skulle bringes til at interessere 
sig for historie, især den lokale. Mange men
nesker har i tidens løb deltaget i udflugter, 
hørt foredrag og læst i årbøgerne. Men da 
formålet også var at få andre end faghistori
kerne til at skrive i de ny årbøger, må det også 
være legitimt at undersøge, hvorvidt dette 
lykkedes. Gennem en sådan undersøgelse kan 
desuden belyses, hvilke grupper det var, som i 
særlig grad havde interesse for lokalhistorie, 
og ved at føre undersøgelsen op til den nyeste 
tid vil der kunne drages konklusioner om ud
viklingen, om en sådan har fundet sted.

Denne undersøgelsesmetode giver ikke den 
fulde viden om den lokalhistoriske interesse, 
men kan danne udgangspunkt for videre un
dersøgelser. Et af de emner, der snarest bør 
undersøges, er den emnekreds, som findes i 
årbøgerne, da det vil have betydning for en 
diskussion af foreningernes berettigelse og læ
serkredsens størrelse. På dette punkt var det 
oplagt at søge skabt et samarbejde mellem 
historikere og bibliotekarer, idet der som et 
biprodukt kunne skabes gode registre for de 
enkelte årbøger, så anvendelsen af deres ind
hold blev lettet.

Undersøgelsesmetoden har bestået i en 
indsamling af et passende antal personer, der 
har ydet en original indsats som forfatter i 
årbøgerne. Det er dog påkrævet at skildre den 
anvendte metode nøjere. Det viste sig hurtigt, 
at der i nogle årbøger findes en del smånotit- 
ser, og for at undgå, at alt for mange af denne 
kategori skulle sløre resultaterne, har jeg 
valgt at udelukke bidragydere med mindre

end 5 sider. Valget var praktisk begrundet, og 
det har været et ønske, at så fa personer som 
muligt blev udeladt.

Da indsatsen som forfatter helst skulle være 
af en vis original kvalitet og beregnet på opta
gelse i årbogen, er andre bidragydere blevet 
udeladt. Det gælder posthume bidrag og gen
optryk, der skyldes andre personers mellem
komst, f.eks. erindringer, der er udgivet af 
yngre familiemedlemmer. Anonyme bidrag
ydere er af gode grunde udeladt ligesom en
kelte forfattere, hvis bidrag til årbogen består 
i trykningen af et foredrag, der var afholdt 
ved et hjemstavnsstævne. Forholdet er det, at 
en række mennesker år efter år holdt foredrag 
ved disse stævner, og disse foredrag var vel 
egentlig ikke beregnet på årbøgerne i første 
række. Derfor er disse personer kun medreg
net, forsåvidt de iøvrigt skrev i de pågældende 
årbøger og dermed kunne siges at høre til den 
faste forfatterkreds.

Et særligt problem udgøres af nogle bidrag, 
der består af en eller anden kilde, f.eks. for
ældres erindringer. Det vil kunne menes, at 
den eneste originale indsats har været at finde 
det pågældende dokument, og at indsatsen 
således er meget beskeden. Disse bidragydere 
er derfor også udskudt, selvom der er en ræk
ke grænsetilfælde, hvor forfatteren har valgt 
at illustrere et hændelsesforløb med lange 
udtog af dokumenter, og det har været uund
gåeligt, at der måtte skønnes fra tilfælde til 
tilfælde.

På grund af disse kriterier er nogle personer 
blevet udskudt af undersøgelsen, men det 
drejer sig trods alt kun om et fatal, selvom det 
kan variere fra årbog til årbog. Ialt er ca. 3 % 
af »forfatterne« udskudt.

Med de anførte kriterier er der foretaget en 
undersøgelse fra årbøgernes start frem til og 
med 1976-årbøgerne. Da der er tale om 17 
årbøger, der har været udgivet i hele denne 
periode fra århundredets begyndelse, hvis 
man kun tager de amtsdækkende og med
regner Fynske Årbøger med forgængere som 
én, valgtes det at tage ca. en trediedel af disse 
til analysen. Det blev følgende fem: Fra 
Frederiksborg Amt, Fra Holbæk Amt, Lol
land-Falsters historiske Samfunds Årbog, 
Vejle Amts Årbøger og Fra Himmerland og
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Kjær Herred. Baggrunden for valget var, at 
de skulle være jævnt fordelt udover landet, 
således at sammenfald af forfattere så vidt 
muligt kunne undgås, ligesom der også blev 
taget hensyn til disse årbøgers bedre oplys
ninger om forfatterne, således at eftersporin
gen af disse blev forenklet.

Undersøgelsen er herigennem kommet til 
at omfatte 730 personer, og der er foretaget 
kontrol af årbøgernes oplysninger ved hjælp 
af biografiske opslagsværker. Kontrollen her 
har vist, at oplysninger, der er givet i årbø
gerne, er pålidelige omend mangelfulde. For 
65 personer er det ikke lykkedes at fremskaffe 
tilstrækkeligt pålidelige oplysninger, hvorfor 
de er udeladt af undersøgelsesmaterialet. Da 
der kun udgør 8,9 % af det totale tal, skønnes 
dette ikke at have nogen indflydelse på resul
taterne. Formentlig rummer gruppen for
trinsvis personer uden særlig uddannelses
mæssig baggrund. Den biografiske kontrol 
omfatter især oplysninger om uddannelse, 
selvom erhvervet ofte giver antydning om ud
dannelse eller mangel på samme, f.eks. 
tømrersvend.

Det analyseskema, der er valgt, skal i første 
række tjene til at oplyse talforholdet mellem 
faghistorikere og amatører, men det ville være 
for unuanceret, hvis ikke den sidstnævnte 
gruppe blev delt op på en bedre måde. Dette 
er sket efter uddannelse, idet denne kan reg
nes for en forudsætning for en forfattervirk

somhed. Opdelingen er sket i grove træk efter 
uddannelsernes varighed.

Gruppen andre højere uddannelser omfat
ter således universitets uddannede, f.eks. an
dre cand.mag.’er, jurister og læger.

Mellemuddannelserne består af kortere 
uddannelser som bibliotekar, arkitekt m.fl. li
gesom officererne er inkluderet i denne grup
pe. Kortvarig eller ingen uddannelse omfatter 
øvrige personer i undersøgelsen. Enkelte 
grupper er specificeret nøjere, hvilket gælder 
præster og lærere p.g.a. deres talmæssige an
del. Landmænd er ligeledes fremdraget, hvil
ket skyldes den interesse, de tidlige forenings
stiftere havde i at skaffe sig folkelige berettere. 
Til historiegruppen er enkelte andre univer
sitetsuddannede medregnet som f.eks. arkæ
ologer og etnologer. Denne »fagimperialisme« 
som forhåbentlig tilgives, skyldes, at der er 
tale om universitetsuddannede, som studerer 
fortiden på linie med historikerne. Til grup
pen er desuden medregnet enkelte personer, 
der har udøvet en markant historisk indsats 
som f.eks. Svend Aakjær.

Resultaterne af den samlede undersøgelse 
findes i tabel 5-6, dels i absolutte tal, dels i 
procenttal. Det viser sig, at den gruppe, der 
talmæssigt markerer sig tydeligst, er lærer
gruppen, der i alle årbøger udgør en væsentlig 
del af forfatterne og i de to jyske endda ligger 
væsentlig foran de efterfølgende grupper. I

Tabel 5: Antal forfattere inddelt efter uddannelse. Absolutte tal.

Fra Frede
riksborg 

Amt

Fra Hol
bæk Amt

Lolland-
Falsters

hist.
Samfunds

Årbog

Vejle
Amts
Årb.

Fra Him
merland 
og Kjær 
Herred

Ialt

Historiker 39 45 27 25 15 119
Højere uddannelse 22 12 31 30 19 106
Teolog 9 20 15 18 8 66
Lærer 21 26 34 45 32 142
Mellemuddannelse 17 9 32 31 16 85
Kortvarig eller

ingen uddannelse 11 21 27 29 16 97
Landmand 4 10 12 9 15 50

Ialt 123 143 178 187 121 665
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Tabel 6: Antal forfattere inddelt efter uddannelse. Procenttal.

Fra Frede
riksborg 

Amt

Fra Hol
bæk Amt

Lolland-
Falsters

hist.
Samfunds

Årbog

Vejle
Amts
Årb.

Fra Him
merland 
og Kjær 
Herred

Ialt

Historiker 31,7 31,5 15,2 13,4 12,4 17,9
Højere uddannelse 17,9 8,4 17,4 16,0 15,8 15,9
Teolog 7,3 14,0 8,4 9,6 6,6 9,9
Lærer 17,1 18,2 19,1 24,1 26,4 21,4
Mellemuddannelse 13,8 6,3 18,0 16,6 13,2 12,8
Kortvarig eller

ingen uddannelse 8,9 14,7 15,2 15,6 13,2 14,6
Landmand 3,3 7,0 6,7 4,8 12,4 7,5

betragtning af, at lærerstanden var så impli
ceret i dannelsen af de amtshistoriske sam
fund, er tallene ikke forbavsende. Faghisto
rikerne udgør ligeledes et markant indslag, og 
specielt i de to sjællandske årbøger er der 
mange. I de andre årbøger er deres andel be
tydeligt ringere, og det må vel ses i sammen
hæng med, at nærheden til København med 
universitetet og (især) Nationalmuseet har 
været betydningsfuld.

Når man udgår fra et uddannelseskriteri
um, kan det være hensigtsmæssigt at sam
menligne antallet af personer med en uddan
nelse af en vis varighed overfor antallet af 
personer uden nogen videre (boglig) uddan
nelse. En sådan sammenligning viser for de 
fem årbøger, at ca. 75-80 % kan regnes til 
den førstnævnte gruppe, medens 20-25 % 
hører til dem, der ikke har modtaget nogen 
særlig uddannelse. Egentlig kan dette ikke 
undre, da det kræver nogen træning at for
mulere sig skriftligt, så det kan vel siges at 
være ganske imponerende, at redaktører og 
skriftudvalg (bevidst eller ubevidst) har været 
istand til at få lavet en sådan blanding af for
fatterkredsen. Det er imidlertid ikke rigtig i 
overensstemmelse med de oprindelige inten
tioner, hvor netop ønsket om, at menigmand 
skulle skrive, var fremherskende, men som 
det blev konstateret fa år efter, stod redaktø
rerne også overfor det problem at vurdere 
kvaliteten31. Problemet er stadig aktuelt32.

Men det er én sag, hvor mange personer de 
forskellige grupper udgør, en anden er det, 
hvor mange sider de tegner sig for. Selvom 
der er nogen forskel i antallet af typogra
fiske enheder i de enkelte årbøger, så vil 
en sådan undersøgelse -  alt andet lige -  
kunne medvirke yderligere til at vise, hvil
ken indflydelse de enkelte forfatterkate
gorier har haft. Resultaterne ses af tabel 
7-8, dels i absolutte tal, dels i procenttal. 
Hvis man betragter de samlede tal, viser der 
sig dog kun mindre variationer i forhold til 
forfatterandelene med én undtagelse. Det 
drejer sig om lærerstanden, der synes at have 
været mere skrivende. Den udgør 21,5 % af 
forfatterne, men tegner sig for 29,5 % af si
detallet. Endnu tydeligere ses det i enkelte 
årbøger som f.eks. Fra Himmerland og Kjær 
Herred. Dette kan bl.a. henføres til den meget 
produktive Kr. Værnfelt, der med 1699 sider 
har rekorden i sidetal i dette materiale, men 
selv uden Værnfelt er det tydeligt, at lærer
standen har været ret så produktiv.

De omtalte resultater viser årbøgerne gennem 
tiden fra starten og op til 1976. Det kunne 
imidlertid være interessant at se, om forfat- 
térandelene har været lige store i fortid og 
nutid, og for at belyse dette er tabel 9 lavet. Af 
det samme forfattermateriale er uddraget 
tallene for de første 10 årbøger og de seneste
10. Det må samtidig erindres, at de 10 første

31. Eliasen anf. skr., s. 246-248.
32. Knud Prange. Lokalhistorikeren som forsker og skribent. -  Fortid og Nutid XXVII 1977-78, s. 493-494.
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Tabel 7: Antallet af sider produceret af de forskellige forfatterkategorier.

Fra Frede
riksborg 

Amt

Fra Hol
bæk Amt

Lolland-
Falsters

hist.
Samfunds

Årbog

Vejle
Amts
Årb.

Fra Him
merland 
og Kjær 
Herred

Ialt

Historiker 2404 1274 1303 1419 521 6921
Højere uddannelse 1047 658 772 2052 1047 5556
Teolog 445 660 430 984 1256 3775
Lærer 748 2309 1936 2828 3775 11596
Mellemuddannelse 1020 708 904 2075 887 5594
Kortvarig eller 

ingen uddannelse 179 1131 1187 1047 462 4006
Landmand 99 708 461 220 408 1896

Ialt 5942 7448 6993 10605 8356 39344

Tabel 8: Samme tal som tabel 7, omregnet i procenttal.

Fra Frede
riksborg 

Amt

Fra Hol
bæk Amt

Lolland-
Falsters

hist.
Samfunds

Årbog

Vejle
Amts
Årb.

Fra Him
merland 
og Kjær 
Herred

Ialt

Historiker 40,5 17,1 18,6 13,4 6,2 17,6
Højere uddannelse 17,6 8,8 11,0 19,2 12,5 14,1
Teolog 7,5 8,9 6,2 9,3 15,0 9,6
Lærer 12,6 31,0 27,7 26,7 45,2' 29,5
Mellemuddannelse 17,2 9,5 12,9 19,6 10,6 14,2
Kortvarig eller 

ingen uddannelse 3,0 15,2 17,0 9,9 5,5 10,2
Landmand 1,7 9,5 6,6 2,0 4,9 4,8

Tabel 9: Antal forfattere inddelt efter uddannelse i de første og sidste 10 årbøger.

Fra Frede- Fra Hol-
riksborg bæk Amt

Amt

Lolland-
Falsters

hist.

Vejle
Amts
Årb.

Fra Him
merland og 

og Kjær

Ialt

Samfunds Herred
Årbog

A:
1906-
1915

B:
1967-

76

A:
1907-

16

B:
1967-

76

A:
1913-

22

B:
1967-

76

A:
1905-

14

B:
1967-

76

A:
1912-

21

B:
1967-

76

A B

Historiker 2 11 6 18 5 4 5 14 0 3 13 47
Højere uddannelse 4 2 1 3 4 5 4 5 4 7 17 19
Teolog 2 1 5 3 1 0 4 4 1 1 13 9
Lærer 2 0 6 2 9 2 9 10 8 4 31 22
Mellemuddannelse 5 3 0 3 2 3 2 7 3 2 11 17
Kortvarig eller 

ingen uddannelse 0 3 5 1 2 4 7 5 1 2 15 15
Landmand 2 0 2 2 5 3 1 2 3 6 13 13

Ialt 17 20 25 32 29 18 32 47 20 25 113 142
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årbøger ikke er udkommet i samme periode, 
ligesom det også bemærkes, at forfattertallet 
er vokset med ca. 25 % fra starten til nutiden. 
Med så små tal skal der ikke drages for vidt
gående konklusioner, men det er dog karakte
ristisk, at der er kommet betydeligt flere histo
rikere med, ligesom lærergruppen er aftaget i 
betydning.

6. Afslutning
Denne artikel har ikke omtalt alle aspekter af 
de amtshistoriske samfunds virke og har især 
været lagt an på en prosopografisk (person
orienteret) metode, ligesom der stadig er 
aspekter af deres virke, der ikke er ordentligt 
undersøgt. For nylig har Strange Nielsen 
omtalt amtssamfundene som en udpræget 
folkelig bevægelse33. Den foreliggende under
søgelse forekommer mig ikke ubetinget at 
kunne tages til indtægt for et sådant syns
punkt. I Strange Nielsens artikel vises der i 
forskellige tidspunkter og lokalhistoriske be
vægelser hen til, at det folkelige engagement 
kvæles, og at aktiviteterne overtages af aka
demikere. Jeg vil dog fremhæve, at for de 
amtshistoriske samfunds vedkommende kan 
man vel tale om et folkeligt gennembrud i og 
med, at historien (kultur- og lokalhistorie) 
kom ud til brede kredse, som kun i ringe grad 
havde haft mulighed for at stifte noget grun
digere kendskab til historie før. Udenfor uni
versiteter, højskoler og folkeskoler har der 
kun været ringe muligheder før amtssamfun
denes fremkomst, men det er også helt klart, 
at højskolen eller i hvert fald den grundtvig
ske højskole i slutningen af forrige århundre
de satsede meget på historie. Det var især i 
lærerkredse, at man startede en aktivitet for 
at vække folket, og det lykkedes godt. 
Dermed blev det også en bevægelse oppefra 
og nedefter. Et aktivt engagement fra det al
mindelige folk blev der derimod ikke tale om, 
og det blev kun relativt fa forfattere, der kom 
fra folkelige kredse. Lærerstanden kan vel ik-
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ke betragtes som specielt folkelig, idet lærerne 
blev uddannet til at formidle viden videre til 
andre. Hvad de amtshistoriske samfund gæl
der, så kunne noget tyde på, at lærernes ind
flydelse nu er dalende i forhold til f.eks. faghi
storikere, arkæologer, etnologer, stednavne
forskere m.v. Disse grupper var fåtallige ved 
århundredskiftet, men er nu vokset i antal, og 
dette har givet sig udslag også i de amtshi
storiske samfund og deres skrifter. Det må be
ro på et personligt skøn, om det må hilses 
med tilfredshed eller ej. Man må i hvert fald 
håbe på, at en fremtidig dialog må kunne før
es mellem »herremænd og bønder«, således at 
interessen for og arbejdet med lokalhistorie 
ikke skades af indbyrdes stridigheder, men at 
begge parter kan virke for, at det danske 
samfund ikke er helt historieløst ved det næste 
århundredskift.

Bilag: Fortegnelse over de
amtshistoriske årbøger
De amtshistoriske årbøger er de tidsskrifter, der udgives 
af de amtshistoriske samfund, som er genstanden for 
denne artikel. De udgør en mellemgruppe mellem de 
landsdækkende historiske tidsskrifter og de (især) nyere, 
der dækker ganske små lokaliteter, fortrinsvis kommuner. 
De amtshistoriske årbøger, der er primærregistreret, er 
opstillet topografisk fra Øst- til Vestdanmark, og regi
streringen er afsluttet pr. 1/3 1979. De enkelte indførsler 
medtager kun de væsentligste oplysninger til identifikati
onen, og kun markante ændringer (f.eks. i titlen) er an
ført. Der oplyses kun titel, udgiver og grundlæggelsesår, 
idet dog også et evt. ophørsår er medtaget. Kortvarige 
huller i udgivelserne er ikke anført.

1. Fra Frederiksborg Amt. Årbog udgivet af Frederiks
borg Amts historiske Samfund. 1906.

2. Fra Københavns Amt [Aarbog udgivet af Historisk 
Samfund for Københavns Amt (med Gamle Roskilde 
Amt) -  titlen benyttet til 1926]. Udgivet af Historisk 
Samfund for Københavns Amt. 1910-1968. [Fort
sættes af 3.]

3. Historisk Årbog for Roskilde Amt. Udgivet af Histo
risk Samfund for Roskilde Amt. 1976. [Fortsættelse 
af 2.]

4. Fra Holbæk Amt. Årbog for Historisk Samfund for 
Holbæk Amt. 1907.

5. Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. 1912.

33. A. Strange Nielsen. Lokalhistoriske arkiver -  en folkelig bevægelse. -  i: Festskrift til Johan Hvidtfeldt på 70 
årsdagen 12. december 1978, s. 319-328.
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6. Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog [Aarbog 
for Historisk Samfund for Præstø Amt -  titlen be
nyttet til 1966]. 1912.

7. Bornholmske Samlinger. Udgivet af Bornholms hi
storiske Samfund. 1906.

8. Lolland-Falsters historiske Samfund. Årbog. 1913.
9. Svendborg Amt. Aarskrift for Svendborg Amts histo

riske Samfund. 1908-1937. [Fortsættes af 11.]
10. Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens 

Amter. 1913-1938. [Fortsættes af 11.]
11. Fynske Årbøger udgivet af Historisk Samfund for 

Fyns Stift. 1939. [Fortsættelse af 9 og 10.]
12. Vejle Amts Årbøger udgivne af Vejle Amts historiske 

Samfund. 1905.
13. Fra Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Ri

be Amt. 1903.
14. Hardsyssels Årbog. Udgivet af Historisk Samfund 

for Ringkøbing Amt. 1907.
15. Århus Stifts Årbøger [Aarbøger for Aarhus Stift -  

titlen benyttet til 1958]. Udgivet af Historisk Sam
fund for Århus Stift. 1908.

16. Historisk Årbog fra Randers Amt [Fra Randers Amt. 
Aarbog -  titlen benyttet til 1953]. Udgivet af Ran
ders Amts historiske Samfund. 1907.

17. Fra Viborg Amt. Årbog udgivet af Historisk Sam
fund for Viborg Amt. 1929.

18. Aarbog for Lysgaard, Hids med flere Herreder. Ud
givet af Historisk Samfund. 1918-1926.

19. Skivebogen. Historisk Årbog for Skive og Omegn 
[Aarbog for Historisk Samfund for Skive og Omegn -  
titlen benyttet til 1915]. 1909.

20. Historisk Årbog for Thy og Mors og V. Han Herred 
[Historisk Årbog for Thisted Amt -  titlen benyttet til 
1969]. Udgivet af Historisk Samfund for Thy og 
Mors [til 1969 for Thy og Han Herred]. 1906.

21. Historisk Aarbog for Mors. Udgivet af Morslands 
danske Samfund. 1919-1932.

22. Fra Himmerland og Kjær Herred. Årbøger udgivne 
af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Her
red [til 1969 for Ålborg Amt]. 1912.

23. Vendsyssel Årbog. Udgivet af Historisk Samfund for 
Vendsyssel [til 1969 for Hjørring Amt]. 1915.
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»Opofrende venner og farlige fender« . . .
1890-ernes højplyndringer, og et 
bidrag til arkæologiens socialhistorie 
AfSẑ w Thorsen

Sophus Müller var førstemanden bag arkæ
ologiens »moderne gennembrud« og den do
minerende skikkelse blandt forrige genera
tions museumsfolk.

Gennem mange års virke udstak han en 
mængde af de retningslinier, der har præget 
den arkæologiske udvikling til idag. Alligevel 
er Mhller-æraen et stærkt forsømt kapitel i 
dansk museumshistorie.

Denne situation illustreres af debatten 
mellem Kr. Kristiansen og C. J. Becker i de 
foregående hæfter af Fortid og Nutid. Kr. Kri
stiansen hævder, at provinsmuseerne reelt 
havde graveforbud i århundredets første 
trediedel. C. J. Becker mener det modsatte og 
fremhæver, at forholdet til faget som viden
skab var afgørende, og at lokalmuseerne ikke 
var i stand til at klare de krav en udgravning 
stillede.

Nærværende artikel fortæller om to tjene
stekarle fra Vorbasse, der i de år udgravede 
1000 gravhøje, for at skaffe oldsager til samle
re og museer.

»I denne tid graves høje ud hver 
dag«
Hedeegnene har altid været bierhvervenes 
land. Landbruget har så nogenlunde ydet det 
daglige brød, mens forskellige bibeskæftigel
ser måtte skaffe de kontante indtægter.

Under landbrugskrisen i 1890-erne udvik
lede der sig et nyt bierhverv i hedeegnene 
mellem Kolding og Esbjerg. Ligesom de øvri
ge, var der tale om en specialiseret udnyttelse 
af egnens naturlige ressourcer. I dette tilfæl
de, de talrige småhøje.

Få år tidligere havde arkæologer gjort den 
vigtige opdagelse, at de sydvestjyske høje 
rummede grave af en hidtil ukendt type. I 
disse »enkeltgrave« fandtes et fast tilbage
vendende og særpræget indhold af gravgaver, 
af hvilke især mandsgravenes elegante strids
økser faldt i øjnene.

Museerne og de mange velstillede samlere 
kappedes om at erhverve disse mageløse øk
ser, der blev handlet til høje priser.

En opvakt arbejdsmand fra Bramminge 
var den første, der lurede arkæologerne kun
sten af. Han begyndte sin egen udgravnings
virksomhed og snart fulgte andre efter. Det 
var i landbrugets stille tid -  vintermånederne 
-  højgravningerne florerede.

Da enkeltgravs-høje oftest er lave, sandede 
høje, hvor gravene findes let tilgængeligt midt 
i højen, er der ingen tvivl om, at højgravning 
har været en lønsom virksomhed. Frednings
love fandtes ikke, og inden gennemførelsen af 
1937-loven havde hedeopdyrkning og høj
plyndring udslettet størsteparten af disse hø
je.

Størst omfang fik højplyndringerne i egnen 
omkring Vorbasse. Her havde flere halv
voksne drenge ligefrem sat højgravningerne i 
system ved at købe retten til udgravning af et 
stort antal høje.

Da én af drengene, den 18-årige Niels 
Knudsen Nielsen fra Gilbjerg, i januar 1896 
tilbød det nyoprettede museum i Kolding de 
oldsager, han havde fremgravet af 16 høje, 
gav det købmand Brandorff, der forestod mu
seets forhistoriske afdeling, anledning til at 
gøre Nationalmuseet bekendt med denne nye 
trussel mod hedeegnenes gravhøje: »Det er på 
høje tid, at der træffes foranstaltninger til at

Sven Thorsen, født 1942, lærerudd., bifagseksamen i nordisk arkæologi, tekniker i Fredningsstyrelsens 5. kontor (For
tidsmindeforvaltningen) .
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bevare, hvad der kan bevares af de endnu 
urørte høje, og må jeg absolut opfordre Nati
onalmuseet til at søge alle eller en del af de 
tilbageværende høje fredlyste, . . . men der 
må handles medens det endnu er tid«1.

Kun to dage senere sendte en omrejsende 
handelsmand Nationalmuseet en samling 
oldsager, der var fundet i en gravhøj på 
Knurborg hede ved Vorbasse. Handelsman
den, antikhandler V. Rasmussen, bad om at 
fa betalingen snarest muligt, så han kunne 
købe et andet, og større fund2.

Straks efter at han havde modtaget penge
ne, indsendte Rasmussen påny en større sen
ding oldsager: »3 hammere [stridsøkser], fun
det for ca. 8 dage siden af Niels Skanderup, 
Knorreborg Hede, Vorbasse sogn (nabo til 
finderen af det sidst sendte), i en lille høj. 4 
hammere, fundet af Jens Nielsen Gilbjerg, 
Vorbasse sogn (Nær ved foregående finder). 2 
urner, 1 spyd, nogle ravperler fundet af An
ders Pedersen Lille Almstok, Vorbasse sogn 
(også nær foregående finder), fundet for ca. 4 
dage siden.« Tillige omtales en række fund, 
der sammen med de allerede nævnte, giver et 
indtryk af høj gravningernes omfang: »Angå
ende det fund som jeg skrev om sidst, da kun
ne jeg ikke komme overens med manden om 
prisen. Det er fundet af gårdejer Jens Petersen 
Røjbjerg, og består af en stor rød, samt en 
mindre gul urne, 6 hammere og en kile [flint
økse]. En broder til denne mand Peter Peter
sen Almstok, Vorbasse sogn, har i sidste uge 
fundet 3 hammere og en del ravperler i en høj 
-  som jeg heller ikke kunne komme overens 
om prisen med. Niels Nielsens søn har for 
tiden nogle hammere, kiler og en ravgenstand 
(stor), men han far sandsynligvis nok mere 
snart, da han graver hver dag«3.

Af Rasmussens sidste sending beholdt mu
seet blot et enkelt lerkar. Resten blev returne
ret4.

Brandorffs anmodning, der var ledsaget af 
et tilbud om hjælp, blev høfligt og bestemt 
afvist af Nationalmuseets enevældige direk
tør, arkæologen Sophus Müller. Som begrun
delse anførtes, at der »allerede vår truffet af
tale med forskellige lokale hjælpere om i den 
kommende sommer at optage en større virk
somhed i egnen om Vorbasse«5. Den reelle 
årsag har utvivlsomt været et spændt forhold 
til museumsbestyrelsen i Kolding.

»Egnen må erobres fra
bondegraverne«
I slutningen af maj 1896 rejste Sophus Müller 
til Vorbasse for at undersøge forholdene og 
tilrettelægge Nationalmuseets modtræk over
for høj plyndringerne. Han fandt, at der i 
vinterens løb var udgravet omkring 150 høje, 
og fastslog: »Hvad Museet ikke tager, det ta
ger bønderne«. Med hjælp fra pastor Jensen, 
Vorbasse og forvalteren på Slauggård lykke
des det imidlertid at tilvejebringe både ud
gravnings- og fredningsobjekter6.

Pastor Jensen formidlede kontakt til en 
husmandsenke, der blev tilbudt 100 kr for at 
frede en langdysse, en høj med et dyssekam
mer og 4 høje. Müller ønskede samtidig tilla
delse til at udgrave en overpløjet høj og en 
række forstyrrede stenkredse i dyrket mark. 
Til eget brug noterede han: »Det aftaltes, at 
disse skulle undersøges, med godtgørelse for 
eventuelle fundne sager. Hvis intet findes, bør 
hun dog have en godtgørelse; herved kan pri
sen for fredlysningen hjælpes noget op. Dog 
må formelt de 100 kr. ikke overskrides«7.

På Slauggård stillede sagen sig langt lette
re; her fandtes sognets største samling høje på 
de hedearealer, hvor den københavnske for
retningsmand, William Salomonsen, Brede 
Klædefabrik, var ved at anlægge sognets tre-

1. Brev af 29/1-96, 47/96. NM I, Adm.ark., Museet på Koldinghus.
2. Brev af 31/1-96, 46/96. NM I, Top.ark., Vorbasse s.
3. Brev af 9/2-96, 58/96. NM I, Top.ark., Vorbasse s.
4. Brev af 11/2-96 (koncept), 58/96. NM I, Top.ark., Vorbasse s.
5. Breve af 4/2-96 (koncept), 7/2-96, 11/2-96 (koncept), 47/96. NM I, Adm. ark., Museet på Koldinghus.
6. Beretning til Finansudvalget 1896 (koncept), 709/96. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven. Udateret og ujournali- 

seret notat, udarbejdet af Sophus Müller. NM I, Top.ark. Vorbasse s.
7. Ibid.
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die »Grossererplantage«8. Her blev der opnå
et tilladelse til at udgrave 24 høje, hvoraf 
halvdelen var velbevarede småhøje9. Et til
sagn om at lade 2 større, relativt velbevarede, 
høje frede, blev af én eller anden grund senere 
trukket tilbage10, og den ene udgravedes 
189811.

Om planerne for sommerens Vorbasse- 
kampagne noterede Müller iøvrigt: »Her
redsundersøgelse og gravning må gå hånd 
i hånd. Hovedvægt dog lægges på grav
ning . . . Udenfor Slauggård må vi følge andre 
regler end ellers. Det må bestemt fordres, at 
alle udgravninger lukkes net efter endt under
søgelse, herved må vi skille os fra Niels Knud
sen . . . Mere end ellers må der lægges vægt 
på agitationen for Museet. Egnen må erobres 
fra bondegraverne. Der må ofres tid på mis
sionsvirksomhed. Ligeledes lidt penge«. Om 
Niels Knudsen fra Gilbjerg skrev Müller: 
»Jeg opsøgte drengen og talte ham hårdt til, 
foreholdt ham, at det var en skændig færd. 
Han svarede længe meget kæphøjt, men tabte 
tilsidst modet. Han er en mundrap, begavet 
fyr«12.

Vorbasse-kampagnen 1896
I overensstemmelse med den udarbejdede 
plan, sendte Müller sin betroede medarbejder 
C. Neergaard, sin dygtigste udgraver figur
maler, cand. polyt. G. V. Blom og assistent C. 
B. Fredstrup til Vorbasse 17-18 juni13. De 
påbegyndte straks »herredsundersøgelsen«: 
En registrering af samtlige fortidsminder i de

enkelte sogne. I lejede vogne, og med Fred
strup som skiftende medhjælper, berejste Ne
ergaard sognets vestlige del, og Blom den øst
lige del14. De udarbejdede en »sognebeskri
velse«, der omfattede 264 punkter, mest høje, 
der alle blev beskrevet og afsat på tilhørende 
kort, »et yderst besværligt arbejde, da højene 
kun i 1 af 20 tilfælde er afsat på generalsta
bens kort«15.

Neergaard måtte konstatere, at museet var 
kommet »post festum«, praktisk taget alle 
høje var blevet udgravet den foregående vin
ter16. Mange høje havde desuden ældre, til
groede nedgravninger. Andre havde i tidens 
løb fundet anvendelse som teglovne, farefolde 
eller kartoffelkuler17. Sognebeskrivelsens nr. 
235 er et karakteristisk eksempel på en øde
lagt høj: »Rankebjerg matr. nr. 1 a. Høj. 
Højde 2,40 m. Tværmål 20,00 m. I toppen en
1,65 m. vid og dyb gravning, fra hvilken en 
bred og dyb grøft fører ud til højens østre side. 
Hele den søndre side af højen er bortgravet til 
ca. 4 m. fra toppen; desuden er der en stor 
rund gravning af 0,70 m. dybde i højens syd
vestre side ligeved toppen, samt flere overfla
diske brud. Ved søndre og sydøstre høj fod to 
kartoffelkuler«.

Da hele sognet var berejst, blev husmands
enkens høje udgravet18. Samtidig blev de to 
dysser på ejendommen fredet mod en godtgø
relse på 100 kr19.

Neergaard rejste fra Vorbasse i slutningen 
af juni, og efter Fredstrups afrejse ved midten 
af juli20, fortsatte Blom udgravningerne og 
herredsundersøgelsen alene.

8. Vald. Andersen, Vorbasse -  et hedesogns historie, 1963, p. 239 f.
9. Breve af 12/6-96, 22/6-96 (koncepter) og 25/6-96, 270/96. NM I, Top.ark., Vorbasse s. S. Müller, De jyske 

enkeltgrave fra stenalderen, Årb. 1898, p. 160 f.
10. NM I, sognebeskrivelse, Vorbasse sb. 184-185. Se påtegning af brevkoncept af 22/6-96, 270/96, brev af 3/9-96 

(koncept), 270/96 og deklaration, 270/96 = 633/97. NM I, Top.ark., Vorbasse s.
11. Vorbasse sb. 184. NM I, Beretn.ark., Stenalder enkeltgrave.
12. Udateret og ujournaliseret notat, udarbejdet af Sophus Müller. NM I, Top.ark., Vorbasse s.
13. Brev af 12/6-96, 286/96. NM I, Beretn. ark., Jernalder grave, Fraugde, Fraugde s.
14. NM I, Sognebeskrivelsen, Vorbasse sb. 262-264.
15. Brev af 21/6-96. NM I, Beretn.ark., Jernalder grave, Fraugde, Fraugde s.
16. Ibid.
17. NM I, Sognebeskrivelsen, Vorbasse s. Desuden: O. Nielsen, Historiske efterretninger om Slavs herred, Danske 

samlinger, 1867-68, p. 327.
18. Brev af 21/6-96. NM I, Beretn. ark., Jernalder grave, Fraugde, Fraugde s. Vorbasse sb. 65-68, 3 høje og 9 

»stenringe«. Beretning herom i NM I, Beretn.ark., Stenalder-enkeltgrave.
19. Fredningsdeklaration tinglæst 7/7-96, 354/96. FF, Dekl.ark., Vorbasse s.
20. Brev af 14/7—96, 406/96. NM I, Top.ark., Vorbasse s.
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Fig. 1. Plyndret høj ved Vorbasse, fotograferet af Blom ved herredsundersøgelsen 1896. I den nylig opbrudte høj fandtes et usædvanligt, 
teltformet dyssekammer.

Blom var efter en nøje undersøgelse overbevist om, at kammeret aldrig havde haft nogen overligger og foreslog derfor højen fredet. I 
sognebeskrivelsen (Vorbasse sb. 137) hedder det imidlertid -  lidt forurettet »Fra Museets side blev oplyst, at en sådan bygningsmåde 
hidtil ikke var påvist, hvorfor gravkammeret måtte betegnes som sammenstyrtet.«
Foto i Nationalmuseets I afd.

I Vorbasse og nabosognet Hejnsvig blev 
der ialt registreret 510 høje. Heraf var der kun 
2, der efter Bioms opfattelse var så anselige og 
velbevarede, at de burde fredes. Lodsejerne 
delte imidlertid ikke denne opfattelse. Begge 
mente, at der måtte være skatte i højene og 
ville derfor have dem udgravet. Hertil be
mærkede Blom: »Denne tro på skatte i højene 
er ikke så underlig, når man far at vide, at der 
på en mands mark i 10-15 høje eller tuer er 
opgravet for 300 kr. hammere og ravperler. 
Den udmærkede skattegraver Niels Knudsen 
Gilbjerg har i vinter tjent 800 kr. på sin for
retning«21. Til sammenligning kan nævnes, at

Nationalmuseet dengang udbetalte arbejds- 
folk en dagløn på 3 kr.22, og at årslønnen for 
en karl var 150-200 kr.23.

Bioms relativt præcise oplysninger, både 
her og i sognebeskrivelsen, står i modsætning 
til gentagne udtalelser af Müller om, at høj
plyndringer omgaves af »tavshed og mørke«, 
og at lodsejeren »som fik løfte og andel i byt
tet, ofte blev narret«24.

Ved udgangen af juli, hvor rughøsten og 
Vorbasse marked gjorde det vanskeligt at 
skaffe arbejdsfolk, holdt Blom sin ferie. Da 
var der »udgravet 24 høje og 6 flyvesands
bunker i Vorbasse sogn«25.

21. Brev af 25/7-96, 437/96. NM I, Adm.ark., Blom.
22. Brev af 29/5-92, ujournaliseret. NM I, Adm.ark., Blom.
23. Holger Hansen, Den nye drøftelse af sociale spørgsmål 1890-1894. (Sociale studier i dansk historie efter 1857, 

1930), p. 135.
24. S. Müller, Udsigt over oldtidsudgravninger, Årb. 1897, p. 162 f. S. Müller, Nationalmuseet, hundrede år efter 

grundlæggelsen, 1907, p. 65.
25. Breve af 25/7 og 30/7-96, 437/96. NM I, Adm.ark., Blom.
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Fig. 2. Selvom Blom og Müller havde udviklet en tidsvarende udgravningsmetode, adskilte den sig væsentligt fra den, der anvendes i dag.
Billedet stammer fra udgravningen af en række lave, overpløjede enkeltgravshøje ved Thyregod i 1899. I forgrunden ses en udgravet grav 

med en stridsøkse. Man vil bemærke gravens ringe dybde under markoverfladen. Den anselige arbejdsstyrke er -  i overensstemmelse med 
Müllers instruks: »Regler for udjævning af høje, udgravede af Museet« (287/96) -  beskæftiget med at tildække et tilsvarende udgravnings

felt i en nabohøj.
Johannes Brøndsted har beskrevet udgravningsmetoden: » Vi går altså op på højens top. Ud fra højens centrum, som findes på øjemål, 

afsættes med stikker og målebånd et kvadratisk felt, som helst skal være »solret«, d.v.s. dets sider skal gå i ret 0 -V  og N-S. Det vil nemlig 
vise sig, efterhånden som man kommer ned i højen, at være ganske praktisk, at man ved, at nedgravningens vægge peger ret mod 
verdenshjørnerne. Feltets sider kan udlægges til 4, 5 eller 6 meter, alt efter højens størrelse.

Så graves græs- eller lyngtørven af. Bedst er det at anbringe disse grønsværsblokke i en ring om højen et stykke ned ad dens side; de vil, 
efterhånden som gravningen skrider frem, holde på den opkastede højfyld og hindre den i at vælte for langt ud over marken. Når grønsværet er 
væk, graves indvendig langs feltets 4 sider en smal grøft, højst et spadestik dyb og så bred, at en mand kan gå der. Stående i disse grøfter 
tager nu arbejderne med skovle fat på den inderste højereliggende del affeltet, således at der aldrig graves dybt ned på noget enkelt sted, men 
at overfaden afskrælles ligeligt overalt, i lag på et par tommers tykkelse. Når feltets indre omsider er helt afskrællet til niveau med grøftens 
bund, graves der grøfter påny, hvorefter afskrælningen af det indre fortsættes, og så fremdeles. . . .  På den måde vil den eller de grave, højen 
indeholder, efterhånden langsomt dukke frem uden at ødelægges, ligesom ved ebbetid vandet synker om strandbredens sten. (Frem 49,1925). 
Foto i Nationalmuseets I afd.

8. august genoptog han arbejdet, og i dag
ene frem til 16. august blev der udgravet 16 
høje i omegnen af Vorbasse. Blom gør selvtil
freds udbyttet op: »9 hamre, 3 kiler, 3 smal
mejsler, 8 flækker, 100 ravperler, 1 ravring og 
skår af 5 lerkar . . . Regnskabet for denne 
kampagne er følgende:

arbejdsløn 91,00 kr.
vognleje 25,00 kr.
dusører 15,00 kr.
sløjfning 13,00 kr.
fragt og emballage 1,00 kr.

145,00 kr.
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Fig. 3. Som et udtryk for Nationalmuseets påskønnelse, fik  mindre grundejere i reglen et diplom til erindring om fredningen. I  årene 
1892-1902 udstedtes 780 diplomer. I  samme tidsrum gennemførtes 1160 fredninger, der omfattede mere end 2500 mindesmarker.

Ved særlig betydningsfulde fredninger fik  grundejeren et sølvbæger. I nævnte åremål uddeltes 22 sølvbægre, medens der uddeltes 35 i årene 
1903-37. Sølvbægrene var udført som kopier a f et lerkar fra romersk jernalder. Det blev fremstillet i flere størrelser. Et stort bæger 
(170-239 g), der omkring århundredeskiftet kostede 50 kr., og et mindre (142-147 g) til 40 kr.
Foto i Fortidsmindeforvaltningen.

Kommer hertil diæter for 9 dage [å 8 kr.26] 
bliver det omtrent 14 kr. for hver høj«27.

Til sammenligning kan nævnes, at samlere 
betalte omkring 10 kr. for en stridsøkse28, 
særlig smukke og velbevarede økser repræ
senterede dog langt større værdi. Niels Knud
sen Nielsen havde således solgt en økse til en 
københavnsk grosserer for 40 kr.29. For 9 
skafthulsøkser, erhvervet enkeltvis i årene 
1894-96 betalte Nationalmuseet i gennemsnit 
19 kr.30, og i 1897 måtte museet betale en 
antikvitetshandler 85 kr. for en stridsøkse, der 
var fundet i Hejnsvig31.

Heraf vil fremgå, at det med den anvendte 
udgravningsmetode, næppe har været væ
sentligt dyrere at tilvejebringe oldsagerne ved 
udgravning end ved køb, og at Bioms ud
gravninger måske direkte kan betegnes som 
lønnende for Nationalmuseet.

Fra Vorbasse rejste Blom til Grindsted og 
afsluttede på en uge herredsundersøgelsen 
med Grindsted og Grene sogne, hvor han re
gistrerede »lidt over 100« og »omtrent 60« 
høje. Selv om en del af højene var overpløje
de, var ødelæggelserne langt mindre end i 
Vorbasse og Hejnsvig32.

26. Brev af 4/6-97, 275/97. NM I, Adm.ark., Frode Kristensen.
27. Brev af 16/8-96, 507/96. NM I, Adm.ark., Blom.
28. Landstingsmand Søren Olesens katalog, NM I, Privatsamlingskataloger.
29. Brev af 29/1-96, 47/96. NM I, Adm.ark., Museet på Koldinghus.
30. NM I, A-protokol: A 12307: 10 kr., A 12415: 18 kr., A 12562: 12 kr., A 12592: 25 kr., A 13447: 10 kr., A 13836: 35 

kr., A 14175: 35 kr., A 14997: 20 kr., A 15253: 6 kr.
31. NM I, A-protokol: A 15861.
32. Brev af 16/8-96, 507/96. NM I, Adm.ark., Blom. Brev af 22/8-96, 522/96. FF, Dekl.ark., Grindsted s.
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I Grindsted sogn lykkedes det desuden at 
gennemføre frivillige fredninger af to høj
grupper med henholdsvis 3 og 11 høje33. Om 
sidstnævnte højgruppe skrev Blom: »Grup
pen er ualmindelig smuk og iøjnefaldende, 
hvis der kunne gøres lidt ekstra ud af frednin
gen: er der ikke et præmie-sølvbæger?; hastig 
opsætning af fredningsmærke; så ville det 
rygtes vidt omkring -  gården er nabo til kroen 
og ligger hvor landevejen mellem Varde og 
Vejle skærer landevejen nordpå -  og muligvis 
skaffe Museet navnkundighed og anseelse, 
som kunne være værdifuld«34. Museet fulgte 
Bioms forslag og sendte ejeren et sølvbæger35. 
Fredningssten var det derimod ikke muligt at 
fremskaffe med så kort varsel36.

Da Blom i slutningen af august afsluttede 
Vorbasse-kampagnen var der nået ganske 
betydelige resultater: Herredundersøgelsen af 
de 4 sogne med tilsammen 670 høje var gen
nemført, 40 høje var udgravet og et omfatten
de oldsagsmateriale bragt tilveje37. Desuden 
var der fredet 2 dysser og 14 gravhøje. Hertil 
havde Nationalmuseets arkæologer anvendt 
63 arbejdsdage eller 15 % af de 434 arbejds
dage museet i 1896 anvendte til besigtigelser 
og udgravninger38.

Provinsmuseet

Samtidig med iværksættelsen af Vorbas
se-kampagnen forsøgte Müller at begrænse 
højgravernes afsætningsmuligheder ved at 
benytte sin autoritet som statens tilsynsfø
rende. De statsstøttede museer var nemlig 
underlagt Nationalmuseets tilsyn, og Müller 
kunne hvert år udtage provinsmuseernes bed
ste erhvervelser. Ordningen betød desuden, 
at provinsmuseerne -  som de eneste i landet -  
i realiteten var afskåret fra selvstændig ud
gravningsvirksomhed39. Betegnende for for
holdet til museumsbestyrelserne er en udta
lelse af adjunkt Lassen, Ribe, der hævdede, at 
samarbejdet med Müller i en betænkelig grad 
mindede om »at stille til klø hos inspektø
ren«40.

Under besøget i Vorbasse, havde Müller 
faet oplyst, at Museet på Koldinghus havde 
købt hovedparten af de oldsager, der i vinte
rens løb var fremgravet i Vorbasse. Kol- 
ding-museet skulle ialt have anvendt 6-700 
kr. til disse køb41.

En gennemgang af museets oldsagsproto
kol viser, at dette beløb næppe er overdrevet. 
Mindst 178 protokolnumre -  der oftest repræ-

33. Fredningsdeklarationer, 522/96, tinglæst 1/9-96. FF, Dekl.ark., Grindsted s.
34. Brev af 22/8-96, 522/96. FF, Dekl.ark., Grindsted s.
35. Brev af 17/9-96 (koncept) 522/96. FF, Dekl.ark., Grindsted s. Om sølvbægre: Mindesmærker fra oldtiden, 

fredlyste i årene 1897-1902, 1903, p. 3. Mindesmærker fra oldtiden, fredlyst i årene 1927-1934, 1935, p. VII. Samt 
materiale i FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.

36. Brev af 27/8-96 (koncept), 522/96. FF, Dekl.ark., Grindsted s.
37. Se NM I, Beretn.ark., Stenalder-enkeltgrave. I disse beretninger er højene betegnet med både sognebeskrivelses- 

nummer og en fortløbende nummerrække, der formodes at angive den rækkefølge hvori højene er udgravet.
Se desuden: S. Müller, Udsigt over oldtidsudgravninger, Årb. 1897, p. 202 ff, S. Müller, De jyske enkeltgrave, Årb. 
1898, p. 160 ff.

38. Beretning til Finansudvalget 1896 (koncept), 709/96. FF-arkiv., Fredningsarbejde før loven.
39. Nationalmuseet og provindsmuseerne, Årb. 1912, p. 143 ff.

M. Mackeprang, Mindeord om Sopus Müller, Årb. 1934, p. 15.
Efterskrift: I det seneste nummer af »Fortid og nutid« går C. J. Becker skarpt i rette med denne opfattelse. Til den 
diskussion skal føjes et citat fra den omfattende brevveksling mellem Müller og kaptajn Th. Søegaard, der var 
medlem af museumsbestyrelsen i Viborg. Søegaard skrev (22/9 1892, 414/92): ». . . Det beklagelige er, at samlingen 
i Viborg ikke har ret til at bruge penge til at foretage udgravninger eller til fredningsrejser, og den er derfor ganske 
stækket i sin virksomhed og henvist til at nøjes med, hvad omstrejfende opkøbere sælge i dyre domme og uden at 
erholde fundberetning; det tillades mig at sige, at dette ofte kan være en ilde anvendt økonomi, jeg skal eksempelvis 
anføre, at depotfundet fra Fur oprindeligt var solgt af finderen for 9 kr., medens jeg, efter det havde passeret 3 
mellemhandlere, måtte betale 100 kr. for det. Når jeg nu måtte standse frednings- og udgravningsarbejdet på Fur, 
da var også dette af økonomiske grunde; jeg havde til rejse, ophold og arbejdsløn i 6 dage udbetalt ca. 60 kr. af min 
egen lomme, mere tillod forholdene mig ikke i øjeblikket at ofre, selv om jeg gerne havde ønsket det«, (brevet i NM 
I, Adm.ark. Søegaard).

40. Adjunkt H. Lassen i ujounaliseret brev af 14/7-92 til Sophus Müller. NM I, Adm.ark., Den antikvariske Samling i 
Ribe.

41. BreV af 2/6-96 (koncept), 243/96. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
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Fig. 4. Medlemmer af »historisk-antikvarisk selskab« i Kolding 
registrer museumsgenstande. Maj 1893. Der er tydeligvis tale om 
en opstilling, der må formodes at vise selskabet som det ønskede at 
se sig selv . . .  I historiske omgivelser med fyldte glas og åben 
cigarkasse.

Personerne er: Kæmner Brandorff bankassistent Jørgensen, 
fotograf Hofgaard, arkitekt Fussing, kollektør Farming, Jørgen 
Fedde og tandlæge Friis.
Foto i Museet på Koldinghus.

senterer en enkelt genstand -  må formodes at 
stamme fra højgravning på Vorbasseegnen. I 
91 tilfælde er Niels Knudsen direkte anført 
som sælger, og salgssummen kan opgøres til 
387 kr. I andre tilfælde har han solgt oldsager 
for andre navngivne højgravere. Priserne fo
rekommer i øvrigt moderate.

Protokollens proveniens-angivelser giver et 
indtryk af gravningernes udbredelse og deres 
omfang. 47 protokolnumre stammer fra Vor- 
basse sogn. De øvrige fordeler sig på nabo
sognene Randbøl (44), Hejnsvig (28), Bække

(27), Læborg (20), Verst (3), Egtved (1), men 
også fjernere steder som »Esbjerg-egnen« er 
repræsenteret42.

På hjemvejen fra Vorbasse besøgte Müller 
museet og beså Vorbasse-samlingen, der var 
udstillet i »egen montre«. Han bebrejdede be
styrelsens formand, at museet havde støttet 
»den beklagelige ødelæggelse« gennem disse 
opkøb. Efter sin hjemkomst fastslog Müller 
yderligere sine synspunkter i et skarpt brev til 
den samlede bestyrelse. Hovedsynspunktet 
var, at »de private samleres og antikvitets
handleres forbrug af oldsager ikke er stort nok 
til vedblivende at holde liv i en lokal udgrav
ningslyst«, og at ødelæggelserne ville ophøre, 
såfremt museerne undlod fremtidige køb af 
»gravrov, det være fra første eller fjernere 
hånd«43.

I en svarskrivelse stillede en enig muse
umsbestyrelse sig uforstående overfor Müllers 
bebrejdelser. Det blev pointeret, at købmand 
Brandorff forgæves havde påkaldt National
museets indgriben forud for højødelæggel
serne. Uden denne hjælp kunne bestyrelsen 
ikke forhindre ødelæggelserne, og man havde 
derfor set sine muligheder indskrænket til 
formaninger og køb for at egnens oldsager ik
ke skulle spredes af opkøbere, eller sælges til 
udlandet, »navnlig samlingen i Haderslev«. 
Bestyrelsen havde i den anledning været nød
saget til at optage et banklån på 500 kr.

På denne baggrund kunne bestyrelsen ikke 
imødekomme Müllers ønske om en skriftlig 
tilkendegivelse af, at man ville afstå fra frem
tidige køb. Derimod modtog bestyrelsen høf
ligt et tilbud om en »mundtlig forhandling«. 
Dog med en betoning af, at det af hensyn til 
medlemmernes »private forretninger . . .  vil 
være heldigst, at det blev i aftentimerne efter 
8«44.

I en paralleltløbende brevveksling havde 
Müller forlangt Vorbasse-samlingens bety
deligste ravfund udleveret som danefæ45. Be
styrelsen kunne imidlertid ikke tilslutte sig 
denne fortolkning af danefæbestemmelserne,

42. Oldsagsprotokol nr. 1430-56, 1463-157^, 1577-1612 og 1621-24. Museet på Koldinghus.
43. Brev af 2/6-96 (koncept), 243/96. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
44. Brev af 26/6-96, 243/96 og brev af 30/6, 343/96. NM I, Adm.ark. Museet på Koldinghus. 

Bestyrelsens forhandlingsprotokol, 7/3-96. Museet på Koldinghus.
45. Breve af 2/7-96 (koncept) og 25/7-96, 243/96. NM I, Adm.ark., Museet på Koldinghus.
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og rettede i den anledning en motiveret fore
spørgsel til Justitsministeriet. Til gengæld fo
relagde Müller sagen for Kirke- og Undervis
ningsministeriet sammen med en klage over 
museumsbestyrelsens almindelige »mangel 
på hensyn«.

Ministeriet støttede Müllers synspunkter 
og udtalte forventningen om, at provinsmu
seet fremtidig ville vise imødekommenhed 
overfor Nationalmuseets »råd, vejledninger 
og ønsker«. Bestyrelsen anså klagen for »al
deles ubegrundet«, men besluttede at afvente 
Müllers forestående besøg46. Om sagens af
slutning meddeler museets forhandlings
protokol: »Ved mundtlig forhandling med di
rektør S. Müller er de foreliggende strids
punkter ordnede, og han har derefter ved 
skrivelse af 15. okt. frafaldet sit krav på de 
omhandlede stykker rav«47.

»Betegnende nok . . .  i et nummer af 
Socialdemokraten«
Allerede det følgende forår bragte Museet på 
Koldinghus sig imidlertid atter i forlegenhed.

Efter en større udvidelse havde museums
bestyrelsen indbudt byens redaktører til at 
tage de nyopstillede samlinger i øjesyn. Dag
en efter skrev Kolding Avis bl.a.: »Ved ud
gravninger, indkøb og fund er museets sam
linger i det sidste år blevet betydeligt forøget. 
Navnlig ude i Vorbasse er der blevet fundet 
en stor mængde smukke stensager og rav
smykker; et ganske ungt menneske der i egnen 
har ydet bestyrelsen store tjenester ved ind
samlingen«48.

Disse linier påkaldte straks Müllers 
opmærksomhed, og han udbad sig en nærme
re forklaring49.

I en udførlig redegørelse svarede Brandorff, 
at udtalelsen ikke var kommet fra bestyrelsen, 
men måtte stamme fra »bankbogholder Jør-

Opofrende venner og farlige fjender. . .

gensen og urmager Thomsen, der har bistået 
bestyrelsen ved ordning og opstilling af sam
lingen . . .

Bankbogholder Jørgensen havde efter fore
visningen talt med redaktør B. Møller, Kol
ding Avis, der havde udtalt sin glæde over 
den smukke samling af økser, og spurgt hvor
fra museet havde disse, hvortil Jørgensen sva
rede, at samlingen var bleven betydeligt for
øget, tildels ved fundene fra Vorbasseegnen.

Urmager Thomsen havde, ligeledes efter 
forevisningen, talt med redaktør Carl Jørgen
sen, Højskolebladet, og forevist ham rav
smykkerne, samt udtalt, at en 16 års dreng i 
Vorbasse, med megen omhyggelighed havde 
aftegnet og optaget det store ravsmykke og 
trukket det på snore, således som det var fun
den, hvortil bankbogholder Jørgensen, der 
samtidig kom tilstede i forening med redaktør 
Møller, til denne udtalte, at »det var godt 
gjort af den knægt««50.

Det må stadig gøre indtryk, at en dreng, 
opvokset i en fattig hedeegn, havde så sikker 
sans for arkæologisk metode, at han kunne 
optage et ravsmykke, sammensat af 311 en
keltperler, på en måde der fuldtud stod på 
højde med tidens arkæologiske standard51. At 
han alligevel blev regnet for en af »oldforsk- 
ningens farlige fjender« skyldes utvivlsomt 
hans sociale baggrund. De »opofrende ven
ner«, var derimod de, der havde råd til selv at 
bekoste udgravninger og anlægge samlinger.

Borgerskabets dybe mistillid afspejler sig 
klart i en fundanmeldelse som Brandorff 
sendte sammen med besvarelsen af Müllers 
forespørgsel. Heraf fremgår, at Niels Knud
sen havde fundet en urne og en guldspiralring 
i en høj i Randbøl, og at fundet var indleveret 
som danefæ. Brandorff fortsatte: »Det synes 
således, at han vil fortsætte sine udgravninger 
trods Direktørens advarsel og skønt der ikke 
herfra er købt noget siden min samtale med 
Direktøren. Hvor han nu afhænder sine fund

46. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 19/6-96. Museet på Koldinghus.
Brev af 14/9-96, 243/96. NM I, Adm.ark., Museet på Koldinghus.

47. Bestyrelsens forhandlingsprotokol, 6/2-97. Museet på Koldinghus.
48. Kolding Avis 12/4-97.
49. Brev af 21/4-97 (koncept), 161/97. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
50. Brev af 22/4—97, 161/97. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
51. Oldsagsprotokol nr. 1550. Museet på Koldinghus.
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ved jeg ikke. At fornævnte genstande er blevet 
mig tilsendt, skyldes sikkert, at han, efter min 
tidligere udtalelse er bange for at beholde 
guldsager, ellers føler han sig vist i sin ret. 
Betegnende nok var urneskårene indpakkede 
i et nummer af Socialdemokraten«52.

Øvrighed og upatriotisk adfærd
På trods af, at Niels Knudsen ikke havde fo
retaget sig noget ulovligt, fandt Müller det 
alligevel rigtigst, at lade danefægodtgørelsen 
udbetale gennem herredsfogeden, »for at 
Niels Knudsen samtidig gennem øvrigheden 
kan modtage en misbilligelse af sit forhold«53.

Herredsfogeden i Kolding blev derfor an
modet om at udbetale guldringens metalvær
di: 7 kr. 50 øre, uden den sædvanlige dusør. 
»Tillige henstilles det tjenstligt, at det måtte 
bebrejdes nævnte Niels Knudsen Nielsen, der 
vides stadig at foretage gravninger i oldtids
høje for at finde sager til salg, at han ved 
denne færd modarbejder de interesser, hvis 
varetagelse det offentlige har betroet til Na
tionalmuseet. Det må siges at være usømme
ligt og upatriotisk at ødelægge gravhøjene for 
at tjene på det fremkomne gravgods«54.

Herredsfogeden lod en betjent udbetale de 
7 kr. 50 øre. Samtidig optog betjenten rapport 
om fundomstændighederne.

Øvrighedens misbilligelse blev tilsynela
dende uddelt på herredskontoret i Kolding. 
Niels Knudsen gjorde gældende, at han oftest 
udgravede overpløjede høje, og at oldsagerne 
i disse »sikkert ville gå helt til grunde ved 
beskadigelser af plov og harve, såfremt de ik
ke forinden bliver fremdraget«55.

Müllers anvendelse af »øvrigheden« til at 
fordømme den »usømmelige og upatriotiske 
ødelæggelse af gravhøjene« må forekomme 
hårtrukken. Det er tillige betegnende, at der 
åbenbart gjaldt ganske andre moralske nor
mer, når det f.eks. drejede sig om at erhverve

Fig. 5. Denne ravkæde, sammensal af 311 ravperler, blev i 1896 
fundet af Niels Knudsen Nielsen i en høj i Kragelund, Bække 
sogn.

Koldinghus-museets protokol fortæller, at kæden blev »optegnet 
påfundstedet og med megen omhyggelighed ordnet efterhånden som 
de enkelte perler optoges«
Museet på Koldinghus fot.

»sønderjyske« oldsager. Således da museet i 
Kolding et par år senere fik tilbudt en sam
ling broncesager, der var udgravet syd for den 
daværende grænse. Belært af uheldige erfa
ringer ønskede bestyrelsen Nationalmuseets 
godkendelse, da oldsagerne »på en måde er 
fremkommet ved et lignende gravrøveri, som 
udøves af Niels Knudsen her i Jylland«.

Hertil svarede Müller, at han »måtte an
befale at købe sager fra Slesvig fremkomne 
under angivne vilkår, når der da iagttages al 
forsigtighed med hensyn til politiske forhold 
. . .  At Nationalmuseet kan modtage sagerne

52. Brev af 22/4-97, 173/97. NM I, Top.ark., Randbøl s.
53. Brev af 28/4—97 (koncept), 173/97. NM I, Top.ark. Randbøl s. Samtidig foranledigede Müller, at Museet på 

Koldinghus fik de blade, der havde omtalt sagen, til at optage Nationalmuseets opråb om højødelæggelser. Jvf. S. 
Müller, Udsigt over oldtidsudgravninger, Årb. 1897, p. 185 ff.

54. Brev af 30/4—97 (koncept), 173/97. NM I, Top.ark., Randbøl s.
55. Indberetning fra politibetjent P. H. Lausen 26/5-97. Brev af 28/5-97, 173/97, 32/97. NM I, Top.ark., Randbøl s.
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Fig. 6. Niels Knudsen Nielsen 1878-1940.
Som dreng trak han får og kalve til stationen i Lunderskov, men 

allerede som 16-17-årig lånte han et større beløb i Nebel Spare
kasse, og begyndte selv at opkøbe kreaturer.

Da han i 1907 blev gift, overtog han fødegården -  en hedegård 
på 80-90 tdl. -  i Gilbjerg ved Vorbasse. 1919 solgte han gården, 
og købte en mindre ejendom i Vorbasse, hvorfra der var oprettet 
jernbaneforbindelse til Kolding. Her samlede han hver uge en 
vognladning kreaturer, der solgtes på eksportmarkedet i Kolding.

Fra 1895 til omkring 1910 udgravede han et stort antal høje, 
først på sin hjemegn, siden i andre dele a f Jylland. Han fortalte 
selv, at han havde fundet »fere oldsager end to heste kunne trak
ke«.
Fotografiet er fra omkring 1900. Tilhører Niels Arentoft, Vor
basse.

Opofrende venner og farlige fjender. ..

til angivne pris. Det måtte tilkendegives sæl
geren, at man kun kan fortsætte med ham, 
dersom han skaffer bedre sager. Også sjældne 
og smukke stensager kunne modtages«56.

Müllers officielle holdning var naturligvis 
en anden: »De fund, der er fremdragne på 
denne måde, må siges at være ødelagte i vi
denskabelig henseende, og værdiløse for stu
diet af Danmarks oldtid, hvortil de, optagne 
på rette måde havde kunnet yde et væsentligt 
bidrag«57.

Efter mødet med »øvrigheden« har Niels 
Knudsen øjensynlig lært, at det ikke betalte 
sig at indlevere danefæ. I alle tilfælde ses han 
ikke at have indsendt noget.

Efter alt at dømme traf han aftale med en 
oldsagshandler -  maler Chr. Laursen i Selling 
-  der skulle afsætte fundene. I november 1897 
erhvervede Århus Museum, gennem yderli
gere en mellemhandler, 2 ravkæder, som 
Niels Knudsen havde fundet i Egtved og 
Ringgive. Müller blev straks underrettet her
om, men synes ikke at have skredet ind58.

Højgraveren Søren Kjær
Niels Knudsens tidlige forbindelse med mu
seet i Kolding, havde straks gjort ham kendt 
som den betydeligste af højgraverne, men og
så den jævnaldrende Søren Kjær udgravede 
høje i større stil.

Han omtales første gang i juli 1897 da 
tandlæge Friis -  medlem af museumsbestyrel
sen i Kolding -  indleverede en flintøkse og to

56. Breve af 1/1 og 4/1 (koncept) -  1900, 5/00. NM I, Adm.ark., Museet på Koldinghus.
57. Beretning til Finansudvalget 1896 (koncept), 709/96. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
58. Breve af 20/11 og 27/1 1-97, 71 1/97. NM I, Adm.ark., Århus Museum.

Niels Knudsens forbindelse med Chr. Laursen omtales desuden i et langt senere brev: »Maler Laursen fra Brabrand 
ved Århus, forhen Lindeballe, en mand der temmelig sikkert har tjent gode penge ved at sælge oldsager til et 
museum i London«. Mogens Jensen, Vandel i brev af 17/4-22, 106/22. NM I, Top.ark., Grene s.
Niels Knudsen vides iøvrigt at have solgt oldsager til følgende:
En københavnsk grosserer, jvf. note 29.
Museet på Koldinghus, Oldsagsprotokol i Museet på Koldinghus.
Købmand Thislund, Kolding, breve af 12/4, 18/6, 1/7-98 (koncept) og 28/7-98, 173/98. NM I, Top.ark., Slavs h. Jvf. A. 
Reeh i brev af 15/1-97, 22/97. NM I, Adm.ark., Århus Museum.
»En sagfører i Esbjerg« (senere politifuldmægtig Eric Ericsen?) Brev af 25/7-96, 437/96. NM I, Adm.ark., Blom. 
Bogbinder Jensen, Viborg, Viborg Amtstidende, 21/4-99.
Oldsagshandler Christoffersen, Århus, Skjoldborgs beretning af 26/12-99. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
»En sagfører i Kolding«, ca. 1910. Meddelt af Niels Arentoft, Vorbasse, søn af Niels Knudsen.
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Fig. 7. Søren Kjær 1876-1947, med familie.
Faderen Peder Sørensen Kjær havde en lille ejendom på Bække 

Mark, men købte omkring 1879 en hedegård på 49 tdl. på 
Slaugmark ved Vorbasse.

Efter faderens død overtog Søren Kjær ejendommen, men købte 
siden en mindre ejendom på Bække Mark.

Søren Kjær fortalte, at han havde været med til at udgrave 600 
høje. Denne virksomhed ophørte i 1902, da han blev gift. Han blev 
samtidig missionsmand.

En efterladt lommebog fra hans tid som højgraver viser, at 
denne forretning bragte ham i forbindelse med samfundets privile
gerede lag. F.eks: Lensgreve Schack, Schackenborg, Hofjægerme
ster de Stensen Leth, Højriis, Hofjægermester Rathlou, Rathlous- 
dal og Etatsrådinde Echardt, Ørumgård.

Fotografiet er fra omkring 1905. Tilhører Birthe Nielsen, 
Bække.

ravskiver til Nationalmuseet. Det fremgår, at 
finderen var »Søren Jørgensen Kjær -  søn af 
Peder Sørensen Kjær, Slaugs Mark, ca. ^4 
mil fra Vorbasse«59.

I november samme år indsendte samme 
Søren Kjær 9 ravperler, fundet i en høj, og i 
februar 1898 indsendte han et itubrudt bron- 
cesværd og nogle ravperler, fundet da han 
»kom til at grave i en høj«.

Museet returnerede det indsendte sværd 
med besked om, at man ikke ønskede at træde 
i forbindelse med ham, da man vidste, at han 
tidligere havde tilbudt disse sager andetsteds, 
og det måtte formodes, at han »drev udgrav
ninger for at skaffe oldsager til salg«. De ind
sendte perler blev erhvervet som danefæ60.

Det er næppe tilfældigt, at Søren Kjær kun 
indsendte ravfund. Dem har han formentlig 
ikke turde afhænde andetsteds.

At Søren Kjær tidligt foretog højgravninger 
i større omfang, fremgår desuden af fundfor
tegnelsen til landstingsmand Søren Olesens 
oldsagssamling. Denne samling, der hoved
sagelig bestod af oldsager fra plyndrede grav
høje, blev i 1901 købt af Nationalmuseet for 
1500 kr.61.

Søren Olesen indførte sine oldsagskøb i et 
stilehefte, oftest med angivelse af sælger eller 
fundsted, samt pris. Af samlingens 70 strids
økser, hvoraf de 65 er betalt med ialt 609 kr., 
er 40 fra Vorbasse og Hej nsvig. Heraf er 23 
købt af Søren Kjær for 217 kr. og 11 af 
»gårdm. Knud Vingborgs sønner« for 128 kr. 
Hverken Anders Vingborgs sønner eller 
landstingsmand Olesen -  der var grundtvigsk 
missionær og højskolelærer -  har tilsynela
dende delt Søren Kjærs betænkeligheder med 
hensyn til danefæ. Med to af stridsøkserne 
fulgte henholdsvis 14 og 15 ravperler.

»Bønderne har altid lyst til at få 
højene udgravet«
Fra slutningen af maj 1897, genoptog Blom 
arbejdet i Vorbasse, hvor han måtte konstate
re, at vinterens højgravning atter havde 
mindsket antallet af de høje, det lønnede sig

59. A 15812. NM I, Top.ark., Vorbasse s. Desuden NM I journalprotokol 421/97.
60. Brev af 9/11-97, 685/97. Breve af 21/2 og 28/2-98, samt 25/2 og 4/3-98 (koncepter), 87/98. NM I, Top.ark., 

Vorbasse s. De to breve fra Søren Kjær, er ikke skrevet af samme person. Til gengæld synes S. Kjær i 1902 at have 
skrevet et brev i sin fars navn: Brev af 16/6-02, 320/02. NM I, Top.ark., Vorbasse s.

61. A 18467-18723, B 7476-7485, C 10470-10475, 273/01 og 465/01. NM I, Danske privatsamlinger og Privatsam
lingsprotokoller.
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MIDLERTIDIGT FREDEDE HØJE VARIGT FREDEDE HØJE

1897 • 1 i ■1
1898 ^ 1
1899 • 1 • 1
1900 L 1 • J
1901 1 •1 1
1902 r 1 1
1903 ’ 1 b 1 1
1904 • “ C 1 1 •
1905 • r ~ 1 1
1906 i 1 1

1
250 200 150

1 •
100 50 1

1
3 50

1
100

• 1 •
150 200 250

ØERNE 1 L 1 ■
HJØRRING ' 1 1 1
THISTED 1 1 1
ÅLBORG 1
VIBORG • 1 1 I
RANDERS
ÅRHUS

1
1

1
•

1
1

SKANDERBORG 'l 1 1 1
VEJLE 1 • L 1
RINGKØBING • /  r : ; 1
RIBE L

Fig. 8. Diagrammerne viser fordelingen af de 
466 midlertidige og 1532 varige fredninger, 
der gennemførtes i tiåret 1897-1906. Øverst 
fredningernes årlige antal, nederst deres ge
ografiske fordeling.

Det er iøjnefaldende, at 96,5% af samtlige 
varige fredninger foretoges i Jylland. Ligele
des, at størsteparten (69,5%) af alle midlerti
dige fredninger gennemførtes i årene 1897- 
1899, hvor også antallet a f varige fred
ninger var forholdsvis stort. Bortset fra Viborg 
amt, falder de to slags fredninger i vidt for
skellige egne.

Fra 1907 ophørte Nationalmuseet med at 
foretage midlertidige fredninger. Årsagen var 
utvivlsomt en kombination a f administrative 
besværligheder og en mindre alvorlig bedøm
melse af truslen fra mulige højgravere. En del 
af de midlertidigt fredede høje blev aldrig ud
gravet. S. Th. del.

at udgrave. 3 overpløjede høje ved Vorbasse 
blev dog undersøgt, hvorefter Blom og C. 
Fredstrup fortsatte herredsundersøgelserne 
sydpå i Anst, og siden i Malt herred, hvor 
situationen stort set tegnede sig som i Slavs 
herred: Størsteparten af højene var overpløje
de eller udgravede62.

I modsætning til det foregående års kam
pagne, hvor hovedvægten var lagt på udgrav
ning, gik bestræbelserne i 1897 hovedsagelig 
ud på at gennemføre fredninger af større, vel
bevarede høje. Gode udgravningsobjekter 
søgtes sikret gennem midlertidige fredninger.

Allerede ved Müllers besigtigelse af Vor- 
basses ødelagte høje i foråret 1896 blev »fred
ning på åremål« nævnt, som en foranstaltning 
der kunne sikre Nationalmuseet de bedste 
udgravningsobjekter63.

I 1895 og 1896 havde museet, ved skriftlige 
aftaler sikret sig retten til at udgrave ialt 13 
høje. Det var dog først i tiåret 1897-1906, at 
denne form for fredning fik nogen betydning 
som et modtræk mod »de forretningsmæssige 
høj-ødelæggelser«64. I 1897 blev der fremstil
let særlige blanketter, der forpligtigede 
grundejeren til at lade højen urørt i et nærme
re angivet åremål, og i løbet af sommeren blev 
130 høje sikret på denne måde. Bioms og 
Fredstrups arbejde i Slavs, Anst og Malt her
reder resulterede alene i 75 midlertidige fred
ninger. De fleste på 10 år, andre på ubestemt 
tid. I Nørvang herred, Vejle amt, hvor 
museumsassistent G. Sarauw og lærer Frode 
Kristensen samtidig påbegyndte herreds
undersøgelsen blev der gennemført 47 mid
lertidige fredninger65.

62. Breve af 28/5-97, 254/97 og 10/6-97, 322/97. NM I, Adm.ark., Blom.
63. Udateret og ujournaliseret notat udarbejdet af S. Müller. NM I, Top.ark., Vorbasse s. 

Brev af 29/7-96 (koncept), 437/96. NM I, Adm.ark., Blom.
64. Protokol: Midlertidig fredlyste mindesmærker. FF-arkiv.

Mindesmærker fra oldtiden, fredlyste i årene 1897-1902, 1903, p.6.f.
65. Journalprotokol, 347/97. NM I.

Protokol: Midlertidig fredlyste mindesmærker. FF-arkiv.
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Fig. 9. Kortet viser de sogne, hvor der i tiåret 
1897-1906 gennemførtes mere end 1 midlerti
dig højfredning. Tallene angiver antallet af 
fredninger i de enkelte sogne.

Gråtone betegner de områder, hvor produk
tionsvilkårene, p.g.a. jordens ringe bonitet er 
de dårligste i landet. Den kraftigt optrukne 
linie angiver den klassiske opfattelse af enkelt
gravskulturens centrale udbredelsesområde.

77% af de midlertidige fredninger ligger på 
den dårligste produktionsjord, medens 11% 
ligger i de umiddelbart tilgrænsende sogne. 
Samtidig ligger 87% indenfor enkeltgravs
kulturens kerneområde.

De midlertidige fredningers sammenfald 
med de magre, midtjyske hedeegne og enkelt
gravskulturens centrale udbredelsesområde vi
ser, at foranstaltningen i særlig grad var rettet 
mod bierhvervsudgraverne i disse egne, og at 
Nationalmuseet ønskede at sikre sig et repræ
sentativt udgravningsmateriale til belysning af 
den nyopdagede enkeltgravskultur. Måske er 
det disse forhold, der har medført, at enkelt
gravskulturens østlige grænse, viser en påfal
dende overensstemmelse med de midlertidige 
fredninger.

Fredningerne i en række sogne i Hatting 
herred, mellem Horsens og Vejle, repræsenterer 
en helt anden tendens end de øvrige, og er alle 
foretaget af Sarauw ved herredsundersøgelsen 
1904-1906. Fra 1907 blev ordningen opgivet. 
(Efter Danmarks Natur Bd. 8, overfor p. 48 
og Acta Archaeologica XXV, p. 72) S. Th. 
del.

I både Bioms og Sarauws indberetninger 
findes næsten samstemmende beklagelser 
over vanskelighederne med at gennemføre 
disse åremålsfredninger: »Bønderne har altid 
lyst til at fa højene udgravede jo før jo heller; 
denne fastslåen af en ventetid af bestemt 
længde vil derfor hindre mangen fredlysning, 
som ellers kunne gennemføres. Der spørges 
altid om, når vi komme og grave; om en må
ned? eller tre? Det at skulle vente et helt år 
forekom en bonde så uudholdeligt, at han af
slog at frede, skønt han halvt om halvt havde 
lovet det«66.

Som regel blev fredningerne gennemført 
uden godtgørelse til ejeren. Dette princip 
måtte dog fraviges i de egne, hvor højgrav
ningerne var sat i system. I en række tilfælde 
måtte Blom udbetale 1 eller 2 kr. pr. høj som 
forskud på godtgørelsen for de oldsager, man 
forventede at finde67. Anerkendelsen af 
grundejerens ejendomsret til de oldsager, der 
fandtes ved museets udgravninger, betød 
nemlig, at der ofte måtte udbetales godtgørel
se for oldsager. Det var en væsentlig årsag til 
at hedebønderne helst så højene udgravet 
med det samme.

66. Brev af 10/6-97, 322/97. NM I, Adm.ark., Blom. Brev af 4/4—97, 275/97. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
67. Brev af 28/5-97, 254/97. NM I, Adm.ark., Blom. Fredningsdokumenter for de midlertidige fredninger. FF-arkiv, 

Fredningsarbejde før loven.
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Opofrende venner og farlige fjender. . .

Fig. 10. Denne »situationsplan af udgrav- 
ningsmaterialet omkring Bakke« -  udført af 
Blom i juli 1897 -  er et skoleeksempel på 
tidens udgravningsstrategi: Et udgravnings
materiale, omfattende 32 høje og 2 langdysser 
-  der tilsammen anslås at repræsentere en må
neds arbejde -  ligger samlet i 3 grupper in
denfor en radius a f 3-4 km fra Bække, hvor 
kroen »er ualmindelig ren og tiltalende«. 
Denne situation frembød en række fordele: For 
arkæologen blev den daglige rejsetid kort, og 
transportudgifterne små. Når arbejdsfolkene 
ligeledes havde kort vej til arbejde, kunne ar
bejdsstyrken frytte med fra højgruppe til høj
gruppe.

Man kan så overveje om nogle a f fundkon
centrationerne på visse arkæologiske fundkort i 
virkeligheden afspejler skiftende tiders gode 
kroer.
NM I, Adm.ark., Blom.

Der kan heller ikke være tvivl om, at muse
ets praksis ofte var i modstrid med bestræbel
serne på at opnå vederlagsfri fredninger. Ved 
fredning måtte ejeren jo give afkald på even
tuel godtgørelse for oldsager.

På tilsvarende vis forhindrede en fredning 
udnyttelsen af stenforekomster i højene, og 
Blom måtte eksempelvis opgive fredning af 4 
høje ved Bække, fordi ejeren kunne sælge ste
nene til havnebyggeriet i Esbjerg, 50 km fra 
Bække68.

»Købt må det jo ikke hedde«

Da Blom i maj 1897 -  mod forudbetaling af 
godtgørelse for oldsager -  havde foretaget de 
første midlertidige fredninger skrev han i sin 
indberetning: »Jeg sender Dem hermed nogle 
fredlysninger, som sikrer Museet retten til at 
udgrave de pågældende høje. Jeg ville sætte 
megen pris på omgående at erfare, om jeg 
derved har arbejdet i den retning, som De 
ønsker.

68. Brev af 6/7-97, 386/97. NM I, Adm.ark., Blom.
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Sagen er den, at jeg ikke, hvis jeg ikke hav
de faet så bestemte ordre til at frede et eller 
andet og således frelse det fra Niels Knudsens 
efterstræbelser, ville have fredlyst -  købt må 
det jo ikke hedde -  så dårligt og spredt lig
gende udgravningsmateriale, som det der her 
foreligger«69.

Selv om det ikke måtte hedde køb, må alle i 
Vorbasse og Hejnsvig have vidst, at man 
kunne sælge høje til Nationalmuseet. Blom 
måtte i hvert fald betale for hver eneste fred
ning i disse sogne.

Det er derfor umuligt at afgøre, om der var 
tale om overlagt drilleri, eller et reelt -  omend 
naivt -  tilbud, da Niels Knudsen 5. januar 
1898 skrev: »Da jeg i sommer af nogle gård
ejere har faet lov til at udgrave de på deres 
jorder beliggende høje, ialt ca. 30 stk., tillader 
jeg mig herved at forespørge hvormeget Mu
seet vil give mig for at fa lov til at undersøge 
de nævnte høje. I de 12 af de fornævnte 30 
høje har ejeren dog forbeholdt sig */3 af hvad 
der findes. Svar udbedes pr. omgående da 
udgravningen skal påbegyndes en af de første 
dage«70.

Müller fik dog en kærkommen lejlighed til 
at gengælde dette drilagtige overmod, da 
Niels Knudsen samme år gravede i 4 midler
tidigt fredede høje i Rankenbjerg ved Vorbas
se. Om de nærmere omstændigheder indbe
rettede Blom, efter et besøg hos ejeren:

»Han viste mig på sin lod 6 små høje, som 
han erklærede var dem, han ifjor fredede 
midlertidig. De fire af disse bar tegn på at 
være udgravede ganske nylig, idet der i top
pen af dem var friske, fuldstændig tilkastede 
brud; i toppen af de tö resterende høje var der 
gravet små huller, men de var ikke udgrave
de.

Ejerens kone forklarede: at hun og hendes 
mand en vis tirsdag enten sidst i maj eller 
først i juni begge på en gang havde været 
hjemmefra. Da hun atter vendte tilbage, så 
hun, at der stod to mænd og gravede i højene;

hun gik hen til dem og så at det var Niels 
Knudsen fra Gildbjerg i Hejnsvig sogn og 
handelsbetjent Møller fra Brugsforeningen i 
Vorbasse. Hun spurgte dem, hvem der havde 
lejet dem til at grave, idet hun ikke var vis på, 
at de ikke arbejdede for Museet; dertil svare
de de: Ingen, hun sagde dem så, at de i det 
tilfælde gjorde bedst i at ophøre med arbejdet, 
da højene var solgt. De gjorde da straks, som 
hun sagde, kastede hullerne til og gik.

Omtrent 14 dage efter kom Niels Knudsen 
til ejeren og ville give ham nogle sønder- 
brudte ravperler og så mange penge, som 
Museet havde betalt i dusør for fredlysnin
gen, idet han mente, at manden, når museet 
sendte folk for at udgrave højene, skulle give 
disse pengene og ravstumperne, så måtte 
Museet dermed være tilfreds. Ejeren svarede, 
at han hverken ville have penge eller oldsa
ger, Niels Knudsen måtte selv klare den sag 
med Museet.

Handelsbetjent Møller har fortalt, at de i 
højene havde fundet en stenhammer og to 
brudstykker af en anden; derimod har han 
ikke omtalt fundet af ravperlerne«71.

For anden gang anmodedes herredsfogeden 
-  der både var politimester og dommer -  om 
at gribe ind72. I anmeldelsen fremhævedes 
fredningsdokumentets bestemmelse om en 
bøde på indtil 5 tdr. byg, og det blev foreslået, 
at Niels Knudsen idømtes en bøde på 50 kr. 
for hver af de 4 høje.

Derimod undlod Müller at nævne, at denne 
bestemmelse udtrykkelig var rettet mod »en
hver beskadigelse, der med ejerens eller bru
gerens vidende og vilje tilføjes mindesmær
kerne«, og at de særlige blanketter, der forelå 
færdigtrykt sommeren 1897, ikke rummede 
bødebestemmelser.

Herredsfogeden sluttede sagen med at 
idømme Niels Knudsen en bøde på 20 kr.73

69. Brev af 28/5-97, 254/97. NM I, Adm.ark., Blom.
70. Brev (i afskrift), 6/98, Beretning til Finansudvalget 1898. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
71. Indberetning af 10/7-98, 480/98. NM I, Top.ark., Vorbasse s.
72. Brev af 23/7-98 (koncept), 480/98. NM I, Top.ark., Vorbasse s.
73. Brev af 18/8-98, 480/98. NM I, Top.ark., Vorbasse s.
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»Men han er godt skåret for 
tungebånd«
Efter 1897 skiftede højgravningerne gradvis 
karakter. Fra at være et bierhverv udviklede 
gravningerne sig i retning af et egentligt er
hverv, hvor Niels Knudsen og Søren Kjær, 
sammen med forskellige medhjælpere, foretog 
udgravninger langt fra deres hjemegn. Afsæt
ningen foregik til dels gennem forskellige old
sagshandlere, der havde god forbindelse til 
museer og samlere.

Denne udvikling må først og fremmest ses 
på baggrund af, at der efterhånden var så fa 
høje at udgrave i omegnen af Vorbasse, men 
Nationalmuseets forskellige foranstaltninger 
for at dæmme op mod højgraverne har mulig
vis også spillet en rolle.

I foråret 1899 arbejdede en højgraver -  
formentlig Niels Knudsen -  i Høgild, vest for 
Viborg74. Det foranledigede følgende indlæg i 
Viborg Amtstidende 19/4-99:

»PLYNDRING AF KÆMPEHØJE
Ude på heden rejser i denne tid en ung fyr 
rundt for at grave høje ud. Han udlover det 
halve af, hvad han finder, til ejerne, men for
svinder i reglen så ubemærket som muligt fra 
den ene egn til den anden, så de, som har 
ladet ham udgrave høje, aldrig får noget. I 
Høgild gjorde han uden tvivl et godt bytte, 
idet han fandt værdifulde broncegenstande i 
tre høje.

Det er harmligt, at folk på den måde øde
lægger vore skønne oldtidsmindesmærker ved 
at lade sådan en omstrejfer udgrave dem; 
men han er godt skåret for tungebånd og 
fortæller folk hvilke store summer, de kan 
vente dem, når han får det fundne solgt. Af 
hans hele færd fremgår det dog, at det hele 
kun er lokkemad for at få löv til at grave.

Det er harmligt at stå blandt sådan en 
samling kæmpehøje, alle med et lille hul og 
sten, potteskår og jord kastet ned ad siden

Opofrende venner og farlige fjender . . .

Big. 11. Christen Sørensen Billum var »omvankende børstenbin
der, glarmester, poet og såkaldet oldsamler fra Sønderjylland«. 
Stensøgeren viser, at han sikkert også har varet højgraver.

Maleren og arkæologen Jacob Kornerup har i sin radering fra 
1862 skildret ham mildt og venligt.

Sophus Müller betragtede derimod oldsagshandlere som løgn
agtige og »sande fjender a f oldforskningen«. Han forlangte, at 
provinsmuseerne skulle kontrollere deres oplysninger ved henven
delse til lærer, præst eller anden pålidelig kilde.

De feste opkøbere var omrejsende handelsmand der opretholdt 
en kummerlig tilværelse ved at udnytte de muligheder for en forret
ning som andre havde overset.

imellem hinanden, så det hele har udseende 
af en fuldstændig plyndring for vindings 
skyld. Det burde aldrig ske.

Andre blade bedes optage ovenstående, for 
om muligt at advare folk i tide, at de ikke lade 
deres kæmpehøje, udgrave af sådanne rans- 
mænd.
J. P. Jepsen-Overby, Høgild.«

21/4-99 bragte samme avis denne redakti
onelle kommentar:

74. Th. Søegård, Vore kæmpehøje, Viborg Stiftstidende 28/12 1899.
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»PLYNDRING AF KÆMPEHØJE
Vi havde i onsdags besøg af den unge mand, 
der beskyldes for at plyndre kæmpehøjene. 
Han bad os meddele læserne, at hr. J.-O.s 
stykke lider af flere unøjagtigheder, vel nær
mest fordi denne ikke har kendskab til sagen.

Omtalte udgraver hævdede over for os, da 
vi gjorde ham opmærksom på, at han vel 
næppe havde tilstrækkeligt kendskab til, hvad 
han foretager sig, at han foretager sine ud
gravninger akkurat på samme måde som de 
fra museet udsendte assistenter, der næppe 
ville fa mere udbytte af arbejdet, end han får.

Med hensyn til akkorden med de folk, hvor 
han har faet lov til at grave, da hævdede han, 
at kun af værdisager skulle ejerne have halv
delen, idet sten-, ler- og broncesager bliver 
hans ejendom. Enkelte steder har akkorden 
vel været, at ejerne skulle have halvdelen af 
alt, men i så tilfælde er kontrakten også ble
ven opfyldt.

I Høgild fandtes kun en broncekniv, der 
var helt forvitret og aldeles uden værdi. Den 
blev mellem en del urner, optaget andet steds, 
solgt til hr. bogbinder Jensen her i byen, hvor 
vi blev henvist, for at få sandheden konstate
ret.

Med hensyn til potteskårene, da medtager 
udgraveren alt, hvad der kan have betydning, 
og, hvad der eventuelt bliver tilbage, er af den 
slags, som musæerne ikke bryder sig om at 
have.

Udgraveren beder andre blade, der even
tuelt optager hr. J.-O.s stykke, også at optage 
nærværende.«

»Ingen bør forstyrre fædrenes grave«
Det følgende efterår tog højgraverne atter fat, 
Søren Kjær og hans kammerat, Møller Nør- 
resø Hansen75, gravede fra begyndelsen af 
november i egnen omkring Linde, nordvest 
for Holstebro.

Det oprørte stedets lærer i en sådan grad, 
at han henvendte sig til sin tidligere klasse

kammerat, den fortjenstfulde oldsagssamler 
Frode Kristensen i Tørring: »Kære gamle ven! 
Stedt i frygtelig vånde griber jeg til at skrive 
disse linier til dig! -  Her på egnen findes en 
mængde kæmpehøje, upåagtet af den jætte
yngel, der beboer egnen. For en månedstid 
siden kom her et par landstrygere op fra Vor- 
basse i det sydlige Jylland og gik omkring og 
bad om tilladelse til at måtte udgrave højene, 
og på et par enkelte hæderlige undtagelser 
nær gav hele jætteslænget tilladelsen. Derfor 
har de tvende landstrygere i en hel måned 
gået og opgravet højene og har fundet en 
mængde oldsager, hamre, spyd, ravsmykker, 
o.s.v. Først for nogle dage [siden] fik jeg det at 
vide, og hvor meget denne vandalisme smer
tede mig, kan ikke beskrives. Jeg henvender 
mig nu til dig og spørger dig, om slig fortsat 
skændselsudåd ikke kan forhindres. Jeg er ik
ke sagkyndig og ved ikke, hvad her kan gøres. 
Når banditterne er færdige med udplyndrin
gen af denne egn, rejser de jo til en anden og 
fortsætter røveriet. Kan du ikke som sagkyn
dig melde sagen til rette vedkommende, lede 
deres opmærksomhed derpå, eller, hvis du ik
ke vil, så meddele mig, om der kan gøres no
get, og i så fald hvilket. Jeg vil gøre alt, hvad 
jeg kan, bare jeg vidste hvorledes!

Ventende svar fra dig bedes du modtage en 
venlig hilsen fra den blandt en flok på fædre
nes minder nedtrampende jætter og rimthur- 
ser boende harmfulde

Christen Jensen 
»Danmark, dine kæmpegrave 
er en kostbar skat.««76

Frode Kristensen sendte straks brevet vide
re til Müller77, der tilsyneladende har ventet 
på en lejlighed til at iværksætte en storstilet 
aktion, der én gang for alle skulle standse 
Niels Knudsen. At det så var Søren Kjær, der 
havde gravet, og at frosten allerede havde 
standset al højgravning var en anden sag.

Müller anmodede straks forfatteren og 
agitatoren Johan Skjoldborg -  der gennem en 
årrække havde arbejdet for museet -  om at 
medvirke til at standse højødelæggelserne.

75. Meddelt af Søren Kjærs datter: Birthe Nielsen, Bække.
76. Brev af 10/12-99, 713/99. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
77. Brev af 13/12-99, 713/99. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
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Skjoldborg svarede, at han straks ville rejse til 
Holstebro: »Jeg har god tro til sagen, og jeg er 
rask og nu for tiden i en åndelig tilstand, der 
kun tillader mig at tænke på dette ene, indtil 
jeg har gjort hvad jeg kan«78.

Samtidig udsendte Nationalmuseet 3500 
løbesedler med en advarsel mod højødelæg
gerne til landabonnenter på aviserne i Hol
stebro, Ringkøbing, Lemvig og Struer. Sam
me løbeseddel sendtes desuden til 45 frem
trædende museumsinteresserede mænd i alle 
landets egne. Disse »venner af vore oldtids
minder« blev bedt om at søge henvendelsen 
optaget i lokale aviser. Så vidt muligt ledsaget 
af en udtalelse og underskrevet med navn.

Til landets 10 provinsmuseer udsendtes et 
cirkulære, der både advarede mod Niels 
Knudsen, og »den vitterlige løgnagtighed, 
hvormed opkøberne jævnligt optræder«. Det 
henstilles, »at der overhovedet ikke købes old
sager af opkøbere, uden det forud skriftlig og 
fra pålidelig kilde er bevidnet, at findested og 
fundforhold er sandfærdig opgivne, og at sa
gerne ikke er fremdraget ved højgravning for 
pengevindings skyld«.

Alt dette var gennemført en uge efter 
modtagelsen af lærer Jensens brev79.

En stor samling avisudklip viser, at Nati
onalmuseets løbeseddel blev bragt i et halv
hundrede aviser, og at den i de fleste tilfælde 
var ledsaget af en lokal udtalelse80.

En enkelt af provinsmuseernes folk ville 
dog ikke medvirke. J. A. Jørgensen, der var 
formand for Bornholms Museum, ønskede ik
ke at underskrive henvendelsen, hvor der 
bl.a. stod: »HØJENE ER FORFÆDRENES 
GRAVE; de gemmer benene af mænd, som 
dyrkede jorden og græssede deres kvæg, hvor 
vi nu lever. Ingen bør forstyrre fædrenes gra
ve. Lad de afdødes ben fa lov til at hvile i 
fred«. Dette kommenteredej. A. Jørgensen:

»Det har kammerherre Vedel og jeg gjort 
mange gange med Nationalmuseets billigel
se«81. Vedel og Jørgensen udgravede i hund
redevis af øens brandgrave.

Opofrende venner og farlige fjender.. .

Fig. 12. Sophus Müller 1846-1934, Direktørfor Nationalmuseets 
I afd. 1892-1921.

»Hans hengivenhed for livsopgaven, Oldnordisk Museums 
trivsel og arkæologiens blomstring, er i den grad intensiv, at den 
efterhånden trænger meget ud, som var med fra begyndelsen, inter
essen for kunst, for litteratur. A f sine medarbejdere ved museet 
fordrer han en selvfornægtelse for sagens skyld, som få  af dem er i 
stand til at yde. Det fører til sammenstød. Og hans hang til 
sarkastiske formuleringer og lethed for den tilspidsede replik er en 
stadig lurende fare i hans omgang med mennesker, så meget mere 
som hans tunghørhed hindrer at opfatte over- eller undertoner i en 
bemærkning og han sangvinsk antager, at også den person, som en 
veldrejet spydighed går ud over, finder den morsom og ikke går og 
ruger over den«, (datteren Elin Nordman: Vandring i usynligt 
rum).
Kultegning a f P. S. Krøyer, 1888.

Efter afslutningen af agitationsrejsen ud
arbejdede Johan Skjoldborg følgende redegø
relse:

»BERETNING OM EN REJSE TIL 
HJERM-GINDING HERREDER FOR AT 
STANDSE HØJØDELÆGGELSER.

78. Notat, dateret 15/12-99, 713/99. Brev af 16/12-99, 713/99. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven. J. Skjoldborg, 
Min mindebog, ungdomstid og mandoms år, 1935, p. 48 ff.

79. Udateret notat, 713/99. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
80. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
81. Brev af 23/12, 713/99. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
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I

Efteråt have modtaget Direktørens skrivelse 
af 14 ds. pakkede jeg noget agitationsmate
riale i min kuffert, tog næste morgen en II kl. 
jærnbanekoupé, som jeg indrettede til stude
reværelse, og ankom til Holstebro kl. 11 om 
aftenen d. 18 ds. vel forberedt til den forestå
ende holmgang og med en krigsplan i lom
men.

Den 19de henvendte jeg mig til de 3 redak
tører i Holstebro og bad om deres støtte i 
sagen, hvad de alle beredvilligt lovede. Der 
blev straks indrykket en foreløbig notits.

Derefter kørte jeg til Linde i Asp sogn i den 
by, hvor højgraverne har huseret, og hvor læ
rer Chr. Jensen, hvis brev har foranlediget 
denne rejse, boede. Ved lejet bud og ved per
sonlig at gå omkring i byen blev der sammen
kaldt til møde i skolen samme aften. Det viste 
sig, at højgraveren ikke var Niels Knudsen 
men en Søren Kær fra Vorbasse.

Den 19de havde jeg på vejen ud til Linde 
talt personlig med folk i Navr som havde 
gravhøje, om, at de skulle modsætte sig en 
udgravning og derimod lade dem fredlyse. 
Dette fortsatte jeg med d. 20de og fortsatte 
nordover ad Asp og Fovsing. Den 21de havde 
jeg atter møde med befolkningen på en gård 
der ligger mellem Asp og Fovsing byer og 
midt mellem mange gravhøje. Begge de of
fentlige møder var af stor virkning. Jeg ud
talte mig i overensstemmelse med hosfølgen- 
de skematiske referat82.

Efterat have tilbagelagt et stykke land eller 
rettere fulgt en række af mindesmærker fra et 
punkt i Navr sogn, hvor høje var fredlyste, og 
indtil et punkt i Ølby, hvor der også var høje 
fredede, og efterat en stærk folkestemning var 
rejst imod ødelæggelsen af oldtidsminder, der 
på egnen, betragtede jeg mit hverv for endt. 
Jeg vendte tilbage til Holstebro, hvor jeg 
modtog Direktørens 2 breve og en bunke cir
kulærer, som jeg overlod Holstebro Avis, der 
netop manglede så mange. Da imidlertid Di
rektørens brev ikke indeholdt nye opgaver, 
rejste jeg der fra egnen og kom hjem d. 23de

aften, -  efterat mit hverv, takket være befolk
ningens letvakte historiske sans, var fuld
kommen lykkedes, idet det gennemrejste land 
kunne betragtes som lukket og låset for alle 
højgravere og vel forberedt for fredlysninger.

II
Da jeg gik omkring i Linde før mødet, blev 
Søren Kær (højgraveren) og hans kammerat 
rost som særdeles flinke og behagelige menne
sker, egenskaber, som jyden sætter megen 
pris på. Han havde været her i sommer og 
gravet 3 høje ud, havde nu i efteråret opholdt 
sig her 1 månedstid og ville, så snart frosten 
var afjorden, atter vende tilbage og fortsætte.

Jeg søgte logi hos den samme mand, hvor
S. K. havde boet. Denne mand svarede mig, 
da jeg ved aftensmaden angreb S. K., at en
hver snakkede jo på sin vis for sit kram, men 
han ville dog nok daske hen i skolen og høre, 
hvad jeg kunne sige.

Der var forholdsvis mange til mødet om 
aftenen, det trak jo bl.a., at der var én på jagt 
efter en anden.

Under mødet spillede dog mændenes øjne 
snart af interesse, de blandede uvilkårligt for
nuftige spørgsmål ind i foredraget, der 
momentvis i sine hvilepunkter afbrødes af 
livligt replikskifte. Men hvad mere var, de 
blev grebne i deres følelse og deres øjne dug- 
gedes . . . Da forstod jeg, hvor let det ville 
være at slå enhver gravrøver ned, fordi den 
historiske følelse let vækkes hos vor almue.

Det er da en erfaring, som jeg mener at 
have indhentet, at mod en levende personlig
hed, der kan komme i korrespondance med 
tilhørerne, kan ingen højgraver stå sig.

Ved samtaler med min vært o.a. fik jeg den 
oplysning, at højgraveren far lov at grave gra
tis i højene (folk, der ved mødet viste sig mest 
interesserede, havde endog halvvejs opfordret 
ham til at grave i deres høje), og kun hvis han 
fandt noget 3f særlig værdi, skulle ejeren have 
nogen erstatning. Selvfølgeligt -  højgraveren 
fandt jo ikke noget af særlig værdi (men jeg 
spurgte dog, at han i én skovlfuld jord havde 
optaget 5 pilespidser).

82. Udklip af ct lokalt dagblad. Artiklen dateret Holstebro 22. Decbr.
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Søren K. er ungkarl, boelsmand i Vorbas
se. Han har som biindtægt højgravning, og at 
han tager så langt og så længe fra hjemmet og 
har en mand med sig, tyder sikkert nok på, at 
han ikke driver det i nogen ubetydelig grad. -  
Hvor Niels Knudsen opholder sig kunne jeg 
ikke opspørge. Men både S. K. og oldsags
handler Kristoffersen fra Århus, som var ude 
at købe sager af S. K., havde omtalt N. 
Knudsen -  sagde værten -  mindre fordelag
tigt fra karakterens side. Kristoffersen havde 
givet N. Kn. forskud til at grave for med sit 
mandskab (men N. Kn. havde nok pudset 
ham). Værten sagde endv. at N. Knudsen 
nok i efteråret skulle have solgt oldsager for 
5-600 kr. på ét sted.

III
Efter mødet takkede man mig hjærteligt for 
tilstedekomsten og nu var min vært som et 
andet menneske, der så den foreliggende sag i 
en ganske anden og ny belysning. Der blev 
skrevet til højgraveren, at han ikke mere 
skulle ulejlige sig herop, da han ikke fik flere 
høje til udgravning.

Et lille billede af sagens forløb vil De kunne 
danne Dem ved at læse bilaget. Dette er ud
bredt gennem alle blade i Holstebro, Struer, 
Lemvig, Ringkøbing og det mest udbredte 
blad i Herning, så Ringkøbing amt kan nok 
siges at være behersket. Desuden lovede lærer 
Chr. Jensen og læreren i Asp at skrive et styk
ke om sagen til »Kristeligt Dagblad«, der er 
meget udbredt i Vestjylland og jo også kom
mer på mange andre egne. (Det var en Indre 
Mission befolkning, jeg færdedes imellem -  en 
mildere form). Når jeg får »Kristelig Dag
blad« skal jeg indsende det.

Hvilke argumenter, jeg anvendte for vor 
sag, vil De kunne skønne af referatet af min 
tale. Der er dog ikke medtaget et argument, 
som viste sig af særlig vægt, da man, når man 
repræsenterer, bør være varsom med visse 
ting, og jeg ikke var sikker på, om det var 
ønskeligt, at den ting kom offentlig frem.

Det var ekspropriationen. Da jeg udtalte, 
at Nationalmuseet til spørgsmålet om ret til 
at ekspropriere mindesmærker i sin tid havde 
svaret, at der var ingen anledning til at tvinge

Opofrende venner og farlige fjender. . .

folk her, at fredlysning med folket var bedre 
end imod folket, da dette blev fremstillet på 
passende og varsom måde, kunne tilhørerne 
ikke tilbageholde en bifaldende mumlen, og 
jeg læste i deres øjne, at det skulle National
museet ikke komme til at fortryde.

M.h.t. hvilke midler, der er mest virk
ningsfulde i denne sag, over for befolkningen, 
da er en levende personligheds tilstedeværelse 
selvfølgeligt N° 1 -  især når der er foregået 
eller foregår højgravning på stedet, da sagen 
så kommer dem nærmest og får den stærkeste 
tilknytning til virkeligheden. -  Som N° 2 er et 
referat af en sådan affære. Hvad der står i 
avisen under redaktionens mærke er nemlig 
også i nogen grad knyttet til virkeligheden for 
befolkningen om end lidt svagere. Som N° 3 
kommer måske personlig samtale med ejere af 
mindesmærker. Dels kan en sådan ikke blive 
lang og ejeren er ikke fuldt klar over hvor 
megen personlig interesse den talende har i 
sagen. I et sådant tilfælde afstiver jeg med en 
lokal autoritet eller benytter familie og ven
skabsforhold. Som N° 4 er cikulærer, der ud
deles og udsendes. Når de ikke står trykte i 
den lokale avis, har de så alt for lidt tilknyt
ning til det virkelige, thi Nationalmuseet er 
endnu ikke på ret mange egne nærværende og 
virkelig levende for folkets bevidsthed, -  det 
er jo det vi arbejder på at iværksætte. Derfor 
er cirkulærer som løse blade i blæst. Som N° 5 
er de stedlige oplysningens repræsentanter 
provster, præster, lærere (de sidste er bedst). 
Sådanne ville jo ganske vist være udmærkede 
redskaber og er det også sporadisk, men som 
regel kan de ikke se den slags ting, og er af 
mangel på den simpleste forståelse så lidt ak
tive. F.ex. viste provst Møller i Ølby levende 
interesse i samtalens løb, og havde han vidst, 
hvad der foregik, skulle han øjeblikkelig have 
standset dette uvæsen, -  men det oplystes, at 
provsten havde kørt klods forbi en gravhøj, 
hvor S. Kær og kammerat arbejdede rask nok 
Z/g* for provstens nase, men han så det ikke.

Alligevel er det de stedlige repræsentanter 
for oplysningen man må håbe først at vække, 
de kan jo snart blive ret vendt og på dem 
virker jo nok et cirkulære.
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IV
Jeg besøgte provst Møller i Ølby. Jeg opsøger 
altid, når tiden ellers kan tillade det, spidser
ne; de føler sig smigrede, og for sagens [skyld] 
må man interessere så megen indflydelse som 
muligt.

Provsten talte varmt om sagen og lovede at 
holde øjnene åbne.

Han udtalte bl.a. at det forekom ham, at 
denne egn var noget vanskøttet i den forelig
gende henseende, og hvis dette røre kunne 
bidrage til, at fredlysninger kom mere i gang 
der, så ville han støtte dette. -  Det er også 
min mening, at et fredningsarbejde helst om 
muligt bør snart foregå efter denne bevægelse.

Som en mand, der efter provstens mening 
og også efter mit indtryk af forholdene, i for
trinlig grad egnede sig til et lokalt arbejde for 
Museet, nævntes skolelærer, fhv. folketings
mand Hansen i Sir, hvilket jeg hermed lader 
gå til Museets kundskab, hvis det skulle have 
brug for en sådan mand der på egnen.

Jeg vil kun endnu bemærke, at på grund af 
årstiden, snevejr, regn og tåge kunne jeg ikke 
danne mig noget klart billede af i hvor høj 
grad ødelæggelsen har fundet sted, eller hvor 
vel bevarede resten af mindesmærkerne er. 
Men det var jo heller ikke det, der var min 
opgave«83.

Efter århundredeskiftet
Det er let at registrere virkningen af Skjold
borgs agitation. Højgravningerne omkring 
Linde ophørte, og den følgende sommer blev 
der gennemført frivillige fredninger af de 11 
betydeligste høje i Asp sogn84.

Vanskeligere er det at fastslå, hvor stor ef
fekt Müllers kampagne havde. Skjoldborgs 
skepsis angående virkningen af avisindlæg og 
løbesedler forekommer dog berettiget, for 
højgravningerne hørte ikke op.

Efter århundredeskiftet er det imidlertid 
umuligt at danne sig et klart indtryk af Søren 
Kjærs og Niels Knudsens virksomhed. Årsa
gen er, at de foreliggende indberetninger er 
påfaldende få og upræcise85. Det er tillige 
betegnende, at alle meddelelser er sket efter at 
gravningerne er ophørt, og at de -  med en 
enkelt undtagelse -  stammer fra Nationalmu
seets egne folk. Højgraverne havde indset, at 
det betalte sig at arbejde så ubemærket som 
muligt.

Arkæologerne måtte stiltiende erkende, at 
de stod magtesløse86. Forklaringen på »den 
mærkværdige godmodighed«, der blev vist 
»gravrøverne«87, skal nok søges i, at de nok 
ikke blev opfattet som gravrøvere, og at de i 
deres eget sociale miljø, kunne færdes »som 
fisken i vandet«.

83. Beretningen dateret Koldmose pr. Skovsgård St. 26/12-99. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven. Smst. breve af 
18/12, 20/12, 26/12, udat. -99 og 10/1-1900, 713/99.

J. Skjoldborg, Min mindebog, Ungdomstid og manddoms år, 1935, p. 48 fT.
84. Brev af 11/8-1900, 493/00. NM I, Adm.ark., Søegaard.
85. »Vorbasse-fyrene« gravede nord for Gørding (Gørding s., Gørding h., Ribe a.). A. P. Madsen i brev af 14/7-1901, 

398/01. FF-arkiv. Fredningsarbejde før loven.
»Omstrejfende tjenestekarle og andre« gravede før 1903 i Tyrsting herred (Skanderborg a.) Beretning til Finansudvalget 
1904. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
»En spekulant, en ung fyr fra K olding-egnen« gravede på Kvosted hede (Tårup s., Fjends h., Viborg a.) i oktober 1903. 
Lærer N. Madsen-Vorgod i brev af 18/10-1903, 514/03 (afskrift). FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven. 
»Omrejsende personer« gravede før 1904 i Nørvang herred (Vejle a.). Beretning til Finansudvalget 1905, 735/05. 
FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
»Omstrejfende mand« havde gravet mindst 32 høje i Egtved sogn (Jerlev h., Vejle a.). H. Kjær, Vejle amts årbøger 
1912.
»Den bekendte højrøver fra Vejleegnen (Vorbasse-egnen?)« gravede »for nogle år siden« ved Pårup (Assing s., Hammerum 
h., Ringkøbing a.). Th. Søegaard i brev af 12/5-1909. NM I, Adm.ark., Søegaard.
»Den bekendte højrøver fra Vejleegnen kunne spores« i Vrads herred (Skanderborg a.). Th. Søegaard i brev af 25/9-1909, 
706/09. NM I, Adm.ark., Søegaard.

86. Neergaard i brev af 6/11-1916, 605/16. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
87. H. Kjær, Vor oldtids mindesmærker, 1925, p. 101. Samme i Danmark, land og folk, Bd. I, Red. Daniel Bruun, 1919, 

hvor tidspunktet dog angives: »ved 1900«.
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Opofrende venner og farlige fjender. . .

I den sammenhæng er det næppe tilfældigt, 
at det som regel var landsbylærerne, der gav 
Nationalmuseet de bedste oplysninger.

Ud fra de foreliggende indberetninger sy
nes både Søren Kjær og Niels Knudsen at 
have indstillet deres virksomhed før 1909. 
Dette er i god overensstemmelse med andre 
oplysninger om, at det skete henholdsvis 
1902, og kort efter 1907. I begge tilfælde angi
ves årsagen: At de blev gift og samtidig over
tog fædrenes ejendomme88.

Det var utvivlsomt tilsvarende forpligtelser 
overfor familie og landbrug, der fik hedebøn
derne til at holde op, efter de i 1896-97 havde 
udgravet højene omkring Vorbasse.

Søren Kjær og Niels Knudsen Nielsen var 
derimod friere stillet. Når det blev den sidste, 
der drev højgravning i størst omfang, skyldtes 
det sikkert forretningstalent og en usædvanlig 
foretagsomhed.

Det er umuligt at opgøre det antal høje han 
har udgravet, men efter et forsigtigt skøn må 
det anslås at ligge i en størrelsesorden mellem 
500 og 1000.

Søren Kjær fortalte selv, at han havde væ
ret med til at udgrave 600 høje89. Om det 
passer, vides ikke.

De øvrige højgravere, der var virksomme 
efter århundredeskiftet har tilsyneladende 
kun foretaget gravninger af mere tilfældig og 
kortvarig karakter90. På det tidspunkt var en 
række samlere begyndt at grave i større stil, 
og dermed var højgravernes rolle næsten ud
spillet.

1892
I 1892 blev Sophus Müller udnævnt til di
rektør for Nationalmuseets forhistoriske sam-

Fig. 13. Johan Skjoldborg 1861-1936.
Kort efter Müllers udnævnelse til direktør, begyndte Johan 

Skjoldborg at foretage højfredninger for Nationalmuseet. Gennem 
en længere årrække foretog han om sommeren fredningsrejser i 
Hanherred og Vendsyssel og gennemførte mellem 500 og 1000 
frivillige fredninger.

»Samarbejdet med museets folk havde jeg megen glæde af. 
Navnlig havde jeg mange indgående samtaler med direktør Sophus 
Müller, ikke så meget om museumssager som om andre almen
menneskelige, filosofiske og politiske emner. Han var noget af det 
mest stokkonservative og embedsmandsmæssige, jeg har truffet, og 
dog åbenbarede han på visse punkter et mærkværdigt frisind. Jeg 
på min side var så radikal og moderne, som det var muligt at 
opdrive, men vi talte lige ud til hinanden . . . Uagtet den store 
forskel på os, mindes jeg med glæde direktør Müller, og jeg løfter 
min hat« (J. Skjoldborg, Min mindebog). Kultegning af P. S. 
Krøyer, 1903.

88. Meddelt af Birthe Nielsen, Bække, datter af Søren Kjær og Niels Arentoft, Vorbasse, søn af Niels Knudsen Nielsen. 
(Niels Knudsen Nielsen antog, som sine brødre, navnet Arentoft).

89. J. Kvist, Vorbassedrengene, Fra Ribe amt 1975, p. 151.
90. Skomageren i Lejerskov. NM I, sb-arkiv, Vester Nebel sb. 7 og 10, Brusk h., Vejle a.

Mads Kristiansen, Hundshoved pr. Nørre Snede. Brev af 15/3-98 (afskrift), Beretning til Finansudvalget 1898. 
FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
Smed Povlsen, Sjørring i Aulum. Brev af 30/6-1904, 380/04 (afskrift) og brev af 14/7-1912, 397/12. FF-arkiv, 
Fredningsarbejde før loven.
Stenhugger Hans Eriksen, Nørre Snede. Udat. breve, august 1907, 497/07. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven. 
Arbm.? Andreas Jacobsen, armb.? Wilhelm H. Lyck, Silkeborg, Handelsmand? Alfred Nielsen, Brande. Brev af 14/7-1912, 
397/12. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
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linger. Han overtog samtidig tilsynet med 
fortidsminderne og provinsmuseernes arkæ
ologiske samlinger.

Müller styrede de følgende års rivende ud
vikling med overblik og myndighed, og havde 
inden århundredeskiftet realiseret arkæologi
ens »moderne gennembrud«.

Nationalmuseets arkæologer kunne på få år 
fremvise imponerende resultater. Først og 
fremmest udbyttet af de systematiske ud
gravningskampagner, der gjaldt skaldynger 
og enkeltgravshøje.

Den nødvendige forudsætning for den om
fattende udgravningsvirksomhed var, at mu
seet fra 1893 kunne disponere over en årlig 
bevilling på 10.000 kr. til udgravninger.

Når Müller selv beskrev denne bevilling 
som resultatet af en henvendelse »fra en stor 
kreds af landets bedste mænd«91, er det et 
udtryk for en falsk -  men forståelig -  beske
denhed. Der kan ikke herske tvivl om, at 
Müller også her var hovedpersonen. Den vig
tigste biperson var »den blå gendarm«, Da
niel Bruun, men også den første »moderne« 
højgraver, husmanden og arbejdsmanden 
Iver Hansen fra Bramminge bidrog til at ska
be forståelse for bevillingen til Nationalmuse
et.

»Den noksom bekendte arbejdsmand 
Iver«
Iver Hansen havde i 1889 deltaget i de aller
første udgravninger af enkeltgravshøje, der 
foregik under kaptajn A. P. Madsens ledelse. 
»Hvad han da så og lærte« anvendte »den 
noksom bekendte arbejdsmand Iver« på egen 
hånd og han udgravede »i hundredevis« af 
høje »mellem Lunderskov og Esbjerg og en 
stor strækning nord for Bramminge sta
tion«92.

Oldsagerne solgte han til læge Fenger i 
Bramminge, en virksom oldsagssamler, der 
desuden var teglværksejer og jordspekulant i 
Esbjerg93.

Nationalmuseet blev opmærksom på Iver 
Hansens højgravninger, da han i løbet af 
sommeren 1892 indsendte flere ravfund. Efter 
at have indhentet nærmere oplysninger hos 
A. P. Madsen, meddelte museet: »Da museet 
ikke vil afkøbe folk oldsager, som kun er 
fremkomne ved gravninger, der har den per
sonlige vinding til mål, kan det ikke oftere 
modtage oldsager fra Dem, ligesom man her
ved underretter Dem om, at det også ville 
være ganske forgæves, om De henvendte Dem 
til provinssamlingerne«94.

Den 21. oktober 1892 bragte Nationalti
dende en kort omtale af Iver Hansens høj
gravninger. Det anførtes, »at de forefundne 
oldsager for en del sælges til udlandet ligesom 
det videnskabelige udbytte, de hjemsøgte 
gravhøje kunne have afgivet, går uigenkalde
lig tabt«. Ribe Stiftstidende bragte 24. okto
ber, et længere læserbrev, underskrevet: »En 
landboer«. Læserbrevets forfatter, der tyde
ligvis var særdeles velorienteret, gav stort set 
udtryk for Nationalmuseets holdning overfor 
højødelæggere.

»Et udtryk for den almindelige 
stemning hos befolkningen«
På dette tidspunkt havde Nationalmuseet 
netop modtaget henvendelsen, hvor 400 un
derskrivere opfordrede museet til at søge 
»midler til tilfredsstillende undersøgelse af 
sådanne fortidsminder, som kunne ventes at 
ville blive ødelagte i en nær fremtid«.

Müller fremholdt denne adresse »som et 
udtryk for den almindelige stemning hos be
folkningen« og »et smukt vidnedsbyrd om 
den almindelige interesse for Museet«95. Det

91. S. Müller, Udsigt over oldtidsudgravninger, Årb. 1897 p. 169. S. Müller, Nationalmuseet, Hundrede år efter 
grundlæggelsen, 1907, p. 62.

92. Brev af 26/10-92, ujournaliseret. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
Ribe Stiftstidende 5/11-92.

93. Ibid, samt meddelt af museumsinsp. A. Kann Rasmussen, Esbjerg Museum.
94. Udateret brev, brev af 24/6-92 (koncept), 195/92 og brev af 21/7-92, brev af 30/7-92 (koncept), 262/92. NM I, 

Top.ark., Bramminge s.
95. Jvf. note 91.
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følgebrev, som den angivelige initiativtager96 
sendte sammen med adressen, viser imidler
tid, at Müller må være den egentlige tilrette
lægger af den folkestemning:

»Hobro 10-10-92
Hr Dr phil Sophus Müller
Direktør for Nationalmuseets 1. Afdeling 
R af Dbg

Hermed sender jeg adressen, jeg håber den 
må være arrangeret til tilfredshed.

Foruden de c. 40 folkerepræsentanter al 
begge ting, som har underskrevet, har end
videre Tutein og Neergaard97 tilsagt deres 
støtte når sagen kommer for i Rigsdagen.

Der er ikke skrevet til ret mange flere folke
tings- og landstingsmænd end dem, der har 
underskrevet. Kun en eneste mand af alle, til 
hvem henvendelsen er rettet, har svaret nej. 
Denne ene er folketingsmand Vilhelm Dine
sen i Rungsted. Hans svar vedlægges.

Da jeg agter at svare ham indgående bedes 
momenter mig opgivne til besvarelse af hans 
anker, ligesom hans brev bedes mig retourne- 
ret.

Udgifterne ved adressens fremkomst an
drage

trykning 30.00
autografering 1.65
papir m.m. 5.75
porto 36.40

ialt 73.80

Opofrende venner og farlige fjender .. .

Såsnart jeg får at vide, hvorledes de specifice
rede regninger fra leverandørerne skulle stiles 
(om til Museet?) skulle de blive oversendte.

Med højagtelse 
ærbødigst

D Bruun «9S

Daniel Bruun var på dette tidspunkt 
detachementskommandør i Estrups gen
darmerikorps, men var samtidig -  på langt 
bedre økonomiske vilkår end andre -  knyttet 
til Nationalmuseet som honorarlønnet med
arbejder99.

Et yderligere vidnedsbyrd om, at kampag
nen var iværksat af Nationalmuseet er, at mu
seet har leveret en liste med navne på 149 
fremtrædende personer, som det stod i for
bindelse med100.

For at skabe en opinion til støtte for an
modningen om statsbevilling, skrev Daniel 
Bruun i slutningen af oktober et indlæg til alle 
aviser101. Artiklen, der var usigneret, blev i de 
følgende dage trykt i de fleste aviser.

Ribe Stiftstidende bragte indlægget i selv
samme nummer, som den anonyme »landbo
ers« indlæg om Iver Hansens højplyndringer.

Dette sammenfald kan selvfølgelig være 
tilfældigt, men det kan næppe være tilfældigt, 
at »landboerens« indlæg tager sit udgangs
punkt i adressen til Nationalmuseet, hvis 
indhold da måtte formodes ukendt udenfor en 
forholdsvis snæver kreds.

96. S. Müller, Udsigt over oldtidsudgravninger, Årb. 1897, p. 171., M. Mackeprang, Mindeord om Sophus Müller, 
Årb. 1934, p. 11. D. Bruun, Ungdomsfærd, 1926, p. 207 f., D. Bruun, Manddomsår, 1926, p. 46 f.

97. F. Tutein var formand for Finansudvalget. N. Th. Neergaard og Holm delte ordførerskabet. Jvf. Frede Bojsens 
politiske erindringer, 1963, p. 236.

98. Ujournaliseret brev. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
99. Brev af 17/4—92, ujournaliseret (koncept, side 1 og 2 mangler!). NM I, Adm.ark., D. Bruun. Brev af 27/7-93, 

422/93. NM I, Adm.ark., A. P. Madsen.
Daniel Bruuns stilling som officer i Estrup-diktaturets forhadte gendarmkorps og som Nationalmuseets officielle 
repræsentant, kunne give anledning til konflikter. Dette kom f.eks. til udtryk i forbindelse med fundet af Gunde- 
strupkarret: Højres avis, Nationaltidende, skrev 14/6 1891 bl.a.: »At denne skat er bleven reddet for videnskaben 
skyldes først og fremmest premierløjtnant Daniel Bruun i Hobro .. . Det var også en af hans gendarmer, som først 
fik underretning om dette fund; han indberettede dette strax til løjtnant Bruun, som uopholdeligt tog ud til 
findestedet og fik fundet samlet«. Venstres avis Morgenbladet hævdede derimod 26/6-1891, at gendarmernes 
indblanding havde forsinket telegrammet til Nationalmuseet med 6 timer. Artiklen sluttede: Vi vil derfor på 
beboernes vegne nedlægge en alvorlig protest imod, at æren for dette fund, således som i »Nationaltidendes« artikel, 
tillægges gendarmerne eller hr. premierløjtnant Bruun i Hobro«.

100. »Underskrivere af adresse«. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
101. Brev af 20/10-92, ujournaliseret. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.

235



Sven Thorsen

Selv om dette ikke beviser, at Müller har 
foretaget en bevist koordinering af de to kam
pagner, må det forekomme sandsynligt.

At det ikke var Müller fremmed at optræde 
som anonym læserbrevsskribent når den -  
ofte påberåbte -  folkelige opinion svigtede, 
kan dokumenteres af følgende brev: 
»Redaktionen af Frederiksborg Amts Avis 
Frederiksborg

Nylig har Museet modtaget en lille notits 
om ødelæggelse af en gravhøj ved Skærød og 
nu under 6. ds. en længere artikel om samme 
emne, begge fremkomne i Deres ærede blad. 
Det formodes, at disse udklip venligst er til
sendt museet fra den ærede redaktion eller en 
af bladets holdere.

Tillad, at jeg i denne anledning hoslagt 
fremsender en artikel, som jeg beder om 
måtte blive optaget i bladet for mulig at bi
drage til, at slige højødelæggelser fremtidig 
undgås. Dog måtte det kunne være en forud
sætning, at det forbliver en absolut hemme
lighed, at Museet og dets mænd står i forhold 
til artiklen. Skulle den højtærede redaktør ik
ke kunne gå ind herpå, bedes manuskriptet 
ikke optages, men tilbagesendes.

Sluttelig ville jeg være taknemlig om ikke 
efter artiklen kunne sættes: »artiklen må ger
ne optages i andre blade««102.

Hvorom alting er . . . det er fristende, at se 
Müllers indsats mod Iver Hansens højgrav
ning som et forsøg på at skabe et virknings
fuldt skræmmebillede, der måtte gøre indtryk 
i en situation, hvor Nationalmuseet forsøgte 
at skaffe penge til udgravninger.

Højgraveren var et anskueligt og oplagt ek
sempel på truslen mod det arkæologiske kil
demateriale, hvorimod landbrugets ekspansi
on og udbygning af veje og jernbaner — der 
reelt var årsag til langt større ødelæggelser -  
ikke var særlig velegnet som udgangspunkt 
for en bredt anlagt agitation.

Müller anvendte den samme anskuelighe
dens pædagogik, da han ganske bevidst 
overfyldte museets udstillingsrum for at agi
tere for en udvidelse103.

»Men skal endelig højen sløjfes for 
agerbrugets skyld«
I november 1892 gennemførte Nationalmuse
et og museet i Ribe i forening en omfattende 
kampagne i hele Ribe amt.

Et opråb, der manede til at værne om for
tidsminderne, uddeltes gennem skolelærerne i 
2000 eksemplarer. Samtidig blev henvendel
sen bragt i alle aviser i Varde, Esbjerg, Ribe 
og Kolding104.

Også her kunne højgraveren anvendes til at 
anskueliggøre Nationalmuseets interesse i at 
fa lejlighed til at grave i højene. Efter det tid
ligere citerede afsnit om at lade de afdødes 
ben hvile i fred, fortsatte opråbet: »Men skal 
endelig højen sløjfes for agerbrugets skyld, er 
det ganske nødvendigt at fjerne de gamle gra
ve, som ligge skjulte under jordfladen eller 
dækkede af høje, lad det så foregå således, at 
mindesmærket bliver omhyggelig undersøgt. 
Lad der ske henvendelse til Nationalmuseet i 
København eller til den antikvariske samling 
i Ribe. Højen vil da blive udgravet under sag
kyndig ledelse. De afdødes ben ville blive be
handlet på hensynsfuld måde, og hvad højen 
rummer af oldsager eller andet til kundskab 
om oldtiden, vil blive fundet og opbevaret på 
rette sted i vore offentlige samlinger. Men selv 
den, som alene tænker på værdien af de fund
ne oldsager, vil gøre bedst i at henvende sig til 
de offentlige samlinger, idet disse selvfølgelig 
bedre kunne yde en passende pengegodtgø
relse end privatmænd«.

På trods af alle anstrengelser fortsatte Iver 
Hansen stadig sine udgravninger. Han ud
gravede bl.a. 11 høje i Ølgod i 1893105.

102. Brev af 15/4-1905, 208/05. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
103. M. Mackeprang, Mindeord om Sophus Müller, Årb. 1934, p. 13.
104. Brev af 10/11—92, 489/92. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven. S. Müller, Udsigt over oldtidsudgravninger, Årb. 

1897, p. 185 f. Smst. er opråbet aftrykt i sin fulde ordlyd.
105. Brev af 29/7-93, ujournaliserct. FF-arkiv, Fredningsarbejde før loven.
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Fig. 14. 1 praksis kunne forskellen på de »opofrende venner« og de »farlige fjender« indskrænke sig til, at højgraverne måtte have deres 
arbejde betalt. Samlere og andre havde råd til at ofre tid og penge på deres interesse.

Müller stod på den bedste fod med familien Friis i Hjørring, som siden 1889 har opbygget en a f provinsens betydeligst arkæologiske 
samlinger på Vendsyssels Historiske Museum. Her præsenterer den 19-årige Holger Friis 42 lerkar, som han i 1910 fandt i en stenbygget 
jernalder gr av. Han fortæller selv, at udgravningen sluttede klokken ét om natten, og at skårene blev pillet op i skæret a f en staldlygte (K. 
Bidstrup: Holger Friis fortæller). En sådan udgravning kan næppe have været mere forsvarlig end de der blev foretaget a f Niels Knudsen. 
Foto i Vendsyssel Historiske Museum.

Den sommer lykkedes det kaptajn A. P. 
Madsen at fremskaffe 2 lodsejeres erklæringer 
om, at Iver Hansen havde optrådt som rep
ræsentant for Nationalmuseet. På den bag
grund blev herredsfogeden anmodet om at 
skride ind. Der blev også rejst en bedrage
ri-sigtelse og optaget forhør, men der blev ik
ke fundet grundlag for at rejse tiltale mod 
Iver Hansen106.

Hvornår Iver Hansen ophørte med at gra
ve vides ikke, men i forbindelse med Vorbas- 
sefolkenes højgravninger i 1901, skrev A. P. 
Madsen: »Jeg fik dog til slut stoppet Iver på 
Bramminge-egnen«107.

Det er ligeledes uvist om Iver Hansen hav
de forbindelse med højgraverne i Vorbasse, 
men der kan næppe være tvivl om, at deres 
højgravninger må være inspireret af Iver 
Hansens virksomhed. Om ikke andet så gen
nem Müllers løbesedler!

»Opofrende venner og farlige 
fjender«
Højgravningerne afslørede en række modsæt
ninger i arkæologiens forhold til sit kildema
teriale og til samfundet.

106. Udateret brev (koncept), samt breve af 16/11, 18/11 (koncepter) og 27/11-93, 423/93. FF-arkiv, Fredningsarbejde 
før loven.

107. Brev af 14/6-01, 398/01. FF-arkiv. Fredningsarbejde før loven.
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Fig. 15. Kammerherre Sehested -  der fremhævedes som et forbillede blandt »de opofrende venner« -  skabte på få  år landets største private 
oldsagssamling på den fynske herregård Broholm. Han forestod selv mange udgravninger, men lod desuden godsets folk foretage en 
systematisk indsamling a f oldsager.

Samtidens mest fremtrædende museumsfolk deltog i indvielsen a f den museumsbygning, hvor samlingen blev opstillet. Alligevel måtte 
Sehqsteds sekretær forgæves kæmpe for at få  gennemført noget så elementært som en nummerering a f museumsgenstandene (Oxenvad, Fynske 
minder 1974). Ved Sehesteds død i 1882 rummede alene stenaldersamlingen mere end 72 000 uprotokollerede oldsager.
Foto i Nationalmuseets II afd.

Mest iøjnefaldende er Nationalmuseets dy
be uvilje mod en fredningslov til at imødegå 
truslen mod fortidsminderne. En sådan lov 
var gennemført i Sverige (1867) og Norge 
(1905). I Danmark fastholdt man derimod 
det princip om frivillighed, der formuleredes 
a f j .  A. Worsaae i 1873. Holdningen var, at 
enhver tvangsmæssig indskrænkning af ejen
domsretten, ville fremkalde en uvilje, »som i 
forskellige retninger kunne blive til skade for 
vore samlinger og for oldforskningen i det 
hele«108.

Müller delte denne opfattelse, men forsøgte 
i højere grad at tilsløre alle modsætninger, 
bl a. ved at hævde fortidsmindernes og oldsa
gernes nationale betydning. Et eksempel på

denne »idealistiske« holdning findes i folke
bogen om Nationalmuseet fra 1907: »Fred
lysningen er blevet til et nyt og i sandhed 
storartet minde om fædrelandssind og offer- 
beredvillighed hos dem, som ejer jorden i 
Danmark, fra den største besidder til den 
mindste husmand . . . Og man er i tvivl, om 
offeret er størst hos husmanden, hvor en ene
ste høj ligger på den knappe jordlod, eller hos 
lensgreven på Bregentved, hvor de 25 fredly
ste høje breder sig ind på plænerne foran 
slottet. Det er vel så, at når både den første og 
den sidste lader granitstenen med frednings
mærket FM (Fredet Mindesmærke) sætte på 
deres grund, da må man beundre begge i 
samme grad«109.

108. J. J. A. Worsaae, Om bevaringen af de fædrelandske oldsager og mindesmærker, 1877, p. 37 ff.
109. S. Müller, Nationalmuseet, 1907, p. 68 f.
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Spørgsmålet om det var lensgreven eller 
husmanden, der ville bringe det største offer, 
må være stillet mod bedre vidende. Et grev
skab fordrede 2 500 tdr. hartkorn, mens det 
gennemsnitlige jordtilliggende til et hus
mandshus i 1905 var 0,2 tdr. hartkorn110. For 
husmanden gjaldt det ofte om at holde sig på 
den rigtige side af sultegrænsen, og hans 
interesse i at frede fortidsminder har været 
begrænset. Det kom bl.a. til udtryk i et cir
kulære til husmandsloven, der i 1911 blev ud
sendt på Nationalmuseets foranledning. Cir
kulæret påbød, at alle mindesmærker på jord 
der blev udstykket til statshusmandsbrug 
skulle fredes. Årsagen var ødelæggelser og 
vægring mod fredning111.

Husmandscirkulæret var den mest radikale 
indskrænkning i den private ejendomsret, der 
gennemførtes før 1937-fredningsloven.

Worsaae havde også formuleret holdningen 
overfor oldsagssamlerne: »Museet har fundet 
sig vel ved at hævde frivillighedens princip, 
ligesom Museet heller ikke har modarbejdet, 
men snarere opmuntret private samlere, da 
erfaring har lært, at meget, som ellers ville 
være gået tabt, på denne måde bliver bevaret, 
og at de private samlinger tidlig eller silde, i 
alt fald i det væsentligste, bliver indlemmede i 
statens museum«112.

Selv om samlernes virksomhed oftest var i 
modstrid med Müllers strenge videnskabelig
hed, måtte også han erkende, at den næstbed
ste løsning måtte være at de, »oldforskningens 
bedste støtter og trofaste hjælpere«, tog vare

på fundene113. Det har sikkert også spillet en 
rolle, at arkæologien oftest har rekruteret sine 
udøvere fra samfundets velstillede og indfly
delsesrige kredse.

Til gengæld kom Nationalmuseet i et vist 
afhængighedsforhold til ejere af store privat
samlinger. Det gjaldt navnlig de største 
herregårdssamlinger, hvor f.eks. danefæ
bestemmelser blev administreret lempeligere 
end ellers114.

Værre var det, at samlerne skabte konkur
rence på det oldsagsmarked, der blomstrede 
frem efter 1887-ordningen. Provinsmuseerne 
var stort set henvist til at skaffe sig oldsager 
ved køb. Hertil disponerede de over en årlig 
bevilling på 8000 kr., eller dobbelt så meget 
som Nationalmuseet115.

Det var den situation, der som en naturlig 
konsekvens fremkaldte højgravningerne, og 
det er nok betegnende, at det var højgravere 
og oldsagshandlere, der blev forfulgt, hvor
imod man veg tilbage for en formaliseret be
skyttelse af fortidsminder og oldsager.

NM I : Nationalmuseets I afd.
FF : Fortidsmindeforvaltningen, 

Fredningsstyrelsens 5. kontor.
Top.ark. : Topografisk arkiv.
Beretn.ark. : Beretningsarkiv.
Ad m. ark. : Administrativt arkiv.
Dekl.ark. : Deklarationsarkiv.
sb. : Sognebeskrivelse.
Årb. : Årbøger for nordisk 

oldkyndighed og historie.

110. Uddrag af Stat.Medd. 4-24-2 (1907) p. 114 f.
111. Mindesmærker fra oldtiden, fredlyst i årene 1927-34, 1935, p. XI f.
112. J. J. A. Worsaae, Om bevaring af de fædrelandske oldsager og mindesmærker, 1877, p. 5.
113. S. Müller, Udsigt over oldtidsudgravninger, Årb. 1897, p. 175.

S. Müller, Nationalmuseet, 1907, p. 47.
114. F.eks. Guld fra Nordvestsjælland, Red. M. Schou Jørgensen, p. 7 og p. 82, fundliste nr. 18-19.
115. S. Müller, Udsigt over oldtidsudgravninger, Årb. 1897, p. 175.
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16.000 jyske domme: En sagtypologisk
analyse af Hofman-Bangs regest til Viborg Landstings 
dombøger 1569-1805
Af Gustav Henningsen, Jens Chr. V. Johansen og Ditlev Tamm

Den sagtypologiske arbejdsmetode
Gennem årene har Fortid og nutid været forum 
for en hel del diskussion om hvordan de store 
retsarkiver, eller for at tale mere konkret 
tingbøgerne, kunne gøres bedre tilgængelige 
for forskningen. Alle deltagere i denne drøf
telse har understreget de rige forskningsmu
ligheder, der ligger i dette materiale, men der 
har været divergerende opfattelser af hvor og 
med hvilke metoder, man skulle sætte ind for 
at tilvejebringe de nødvendige indgange til 
dette store kildemateriale, der fortsat ligger 
hen som et historikernes forjættede land.1

Der er dog allerede kommet konkrete re
sultater ud af denne diskussion. Tingbogsud
givelsen er indtil videre blevet indstillet og en 
ekspertgruppe har udarbejdet et system efter 
hvilket der skal laves sagregistre til de allere
de publicerede bind. Det er tanken at dette 
system også skulle kunne anvendes til regi

strering af den upublicerede tingbogsmasse.2 
Som et andet resultat kan nævnes det Nørre- 
jyske landsarkivs regest med sagsreferater og 
domskonklusioner fra Viborg Landstings dom
bøger ved Poul Rasmussen. Regesten, som fo
reløbig tæller to bind (vedr. hhv. alle domme 
fra 1616 og ca. en trediedel af dem fra 1617),3 
skal efter planen føres op til 1660.4 Hvert bind 
er forsynet med sted- og personregister. 
Derimod er der i de udkomne bind ingen sag
registre, men dette synes der at skulle blive 
rådet bod på i de følgende bind (jf. at denne 
mangel er blevet påtalt i en anmeldelse i For
tid og nutid}. Et tredie resultat er overlærer 
Valdemar Andersens excerpering af Malt 
herreds tingbøger efter et system der omfatter 
139 »sagstyper«, 67 lokaliteter og en sam
menlagt periode på lidt under 19 år.5 Den 
jyske lokalhistorikers tålmodigt gennemførte 
analyse på kartotekskort er siden blevet »kørt 
ind« på EDB og forsøget er blevet beskrevet

Gustav Henningsen, født 1934, mag.art. i folkemindevidenskab, arkivar ved Dansk folkemindesamling.
Jens Chr. V. Johansen, født 1949, cand.mag., kandidatstipendiat ved Historisk institut, Københavns universitet. 
Ditlev Tamm, født 1946, dr.jur., professor i retshistorie ved Københavns universitet.

1. G. Klitgaard: Tingbøger som Kilder til Lokalhistorie, Fortid og Nutid VII (1928-29) 153-155. Jens Ulf Jørgensen, 
Kristen Hald og Axel Steensberg: Tingbøger [som hhv. retshistorisk - , sproghistorisk -  og kulturhistorisk kilde], 
Fortid, og nutid X X III (1968) 412-421. Artiklen er skrevet som samlet anmeldelse af Landbohistorisk Selskabs 
udgave af tingbogsrækkerne: Herlufsholms birk 1613-33 (udg. Karen Marie Olsen), Aasum herred 1640-48 (udg. 
Aksel E. Christensen og Troels Dahlerup), Skast herred 1636-40 (udg. Poul Rasmussen) og Sokkelund herred 
1621-22, 1625-37 (udg. Ole Karup Pedersen og Karen Marie Olsen).

2. Ekspertgruppen består af en retshistoriker (Ole Fenger), en historiker (Carl Rise Hansen, som er trådt i stedet for 
afdøde Karen Marie Olsen) og en filolog (John Kousgaard Sørensen). Registrene, som består af et kulturhistorisk 
og et retshistorisk sagregister samt en ordliste, er færdigudarbejdet for Herlufsholms birks vedkommende og under 
trykning. Forfatterne til nærværende artikel takker ekspertgruppen for at have givet os lejlighed til at se det af dem 
udarbejdede registreringssystem i manuskript.

3. Poul Rasmussen (udg.): Viborg Landstings Dombøger 1616. Sagsreferater og domskonklusioner, Landsarkivet for Nørrejyl
land, Viborg 1965; samme: Viborg Landstings Dombøger 1617A. Udtog af dommene, Viborg 1971; begge bind anm. af 
Susanne Krogh Bender i Fortid og nutid XXVI (1975) 130-131.

4. Forfatterne benytter lejligheden til at takke Viborg Landsarkiv for velvillig assistance under udarbejdelsen af 
nærværende artikel, samt for orientering om dette udgivelsesprojekt som forestås af prof., dr. teol. Troels Dahlerup, 
prof, dr.jur. Ole Fenger, arkivar Poul Rasmussen, arkivar Paul G. Ørberg og landsarkivar Jens Holmgaard.

5. Valdemar Andersen: Registrering af tingbogstof, Fortid og nutid X X III (1967) 183-187; samme: Register til Malt 
Herreds Tingbøger. 10.1. 1657-25.1. 1719, [Ribe 1969] ( = Småskrifter nr. 8. Udgivet a f Historisk Samfund for Ribe Amt).
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og kommenteret af Grethe Ilsøe i Fortid og 
nutid.6

Fælles for alle dem, der er fremkommet 
med forslag, er imidlertid, at de er for for
dringsfulde i deres registreringskrav, der la
der sig sammenfatte i følgende subsidiære 
rækkefølge: Kan vi ikke fa det udgivet, må vi i 
hvert fald have det i referat; kan vi ikke fa det 
i referat, må vi i hvert fald have sagregistre til
det. Ingen af delene lader sig gennemføre i 
dette århundrede for mere end en begrænset 
del af det samlede tingbogsmateriale. Alene i 
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og 
Bornholm findes der 497 tingbøger fra før 
1700 og 1880 bind tingbøger/justitsprotokol- 
ler fra perioden 1700-1919.7 Hvis vi vil und
gå, at store dele af tingbogsmasserne også 
omkring år 2000 fremdeles vil være lukket 
land for forskningen, må vi i højere grad, end 
det hidtil er sket, løsrive os fra tanker om ud
gaver, regester og sagregistre, og begynde at 
tænke i mere utraditionelle baner.

Den sagtypologiske registreringsmetode er 
et forsøg i denne retning. Metoden er udviklet 
af Gustav Henningsen under hans studier i 
den spanske inkvisitions centralarkiv i Ma
drid, hvor man for en periode på ca. 150 år 
har bevaret indberetninger fra samtlige span
ske inkvisitionsdomstole om afsluttede sager. 
Fra ca. 1550 til ca. 1700 var det praksis ved 
alle 21 inkvisitionstribunaler fra Sicilien i øst 
til Mexico i vest at sende storinkvisitoren 
indberetninger, relaciones de causas, med udfør
lige resumeer af samtlige afsluttede sager. På 
grundlag af studier i relaciones de causas-smzr 
fra to tribunaler lykkedes det at opstille et

16.000 jyske domme

registreringssystem med 9 sagtyper og en 
variagruppe. I typologien blev der i udstrakt 
grad taget hensyn til de delinkventkategorier, 
som inkvisitorerne opererede med, men ved 
sammenlægninger af beslægtede typer, og ved 
udskydelse af statistisk urentable typer til va
riagruppen, lykkedes det at reducere antallet 
til følgende 10 kategorier: Jødedom, Muha
medanisme, Protestantisme, Alumbrados (en 
mystikersekt), Kætterske bemærkninger, Bi
gami, Solicitation (præsters erotiske tilnærmel
ser under skriftemålet), Forbrydelse mod ink
visitionen, Overtro (hekseri og trolddom), og 
Varia (bl.a. homoseksualitet, sodomi og han
del med forbudte bøger).8

Siden 1972, hvor en spansk historiker blev 
knyttet til projektet, er 50.000 procesresumeer 
blevet analyseret efter denne metode;9 og vi 
skønner at komme op på henimod 75.000 sa
ger, før vi er færdige med analysen af den 
fantastiske databank, som inkvisitorerne har 
efterladt sig. For nylig er den sagtypologiske 
metode også gennemprøvet på originalt pro
cesmateriale, idet en fransk historiker har an
vendt den til analyse af 7.216 processer fra 
inkvisitionsdomstolen for Toledo-distriktet 
(1480-1820).10

Den sagtypologiske registrering af de store 
retsarkiver synes imidlertid at være en af de 
ideer, der på et vist tidspunkt ligesom ligger i 
luften og derfor bliver taget op flere steder, 
uden at den ene forsker ses at være afhængig 
af den anden. En historikergruppe ved Ecole 
Pratique des Hautes Études (VIe Section) har 
indledt lignende registreringer i franske 
retsarkiver. I Holland har den såkaldte

6. Grethe Ilsøe: Tingbogsregistrering for edb -  et forsøg, beskrevet og kommenteret, Fortid og nutid XXIV (1971) 
675-699.

7. Tallene fremkommer ved en optælling af tingbøger/justitsprotokoller i de af Landsarkivet for Sjælland udgivne 
registraturer: Lollandske retsbetjentsarkiver (Kbh. 1964); Falsterske retsbetjentsarkiver (Kbh. 1964); Bornholmske retsbetjents
arkiver (Kbh. 1965); Sjællandske retsbetjentsarkiver 8 bd. (Kbh. 1966-74); jf. oversigten i Grethe Ilsøe: Tingbøger i 
Landsarkivet for Sjælland før år 1700, Fortid og nütid XXIV (1971) 700-709.

8. Jf. Gustav Henningsen: Fra inkvisitionens arkiver, Forskningen og samfundet 1979 nr. 1, s. 8-10; samme: Inkvisition og 
etnografi, Jordens folk 9 (1973) 66-83; samme: El »Banco de Datos« del Santo Oficio. Las relaciones de causas de la 
Inquisicion Espanola (1550-1700), Boletin de la Real Academia de la Historia CLXXIV (1977) 547-570 (også som 
Dansk Folkemindesamling. Studier nr. 12, Kbh. 1978, with English Summary).

9. En rapport om projektet ved Jaime Contreras er under udgivelse i akterne fra Simposium interdisciplinario de la 
Inquisicion Medievaly Moderna, Skjoldenæsholm, 5-9 sept. 1978; se i øvrigt omtalen af samme projekt i Bartolomé 
Bennassar (m. fl.): L ‘Inquisition Espagnole XV^-XIX* siecle, Paris 1979, s. 9-14, 27-31. <

10. En rapport om dette projekt ved Jean Pierre Dedieu er under udgivelse i akterne fra Skjoldenæsholmsymposiet, se 
foregående note; jf. samme i Mélanges de la Casa de Velazquez XVI (1978) 143-171.
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»Dutch Group for the Study of Crime« udvik
let et EDB-system til kriminalstatistiske un
dersøgelser i retsarkiver. Historikere ved det 
østskotske universitet St. Andrews har i 1976 
startet projektet »Law and order in early 
Modern Scotland«, hvor man i første omgang 
registrerer alle bevarede retssager og senere 
hen planlægger at lave kriminalstatistik efter 
det hollandske system.11

Valdemar Andersens registrering af Malt 
herreds tingbøger mangler ikke meget i at væ
re endnu et eksempel på sagtypologisk analy
se, men stikordenes ret tilfældige karakter og 
den omstændighed, at der opereres med dob
beltplaceringer (dvs. samme sag under flere 
stikord), gør dog, at det må henregnes til de 
traditionelle sagregistre. I et sagtypologisk 
register må hver dom eller retssag kun an
bringes under ét stikord (emneord eller juri
disk defineret sagtype), da det ellers ikke la
der sig anvende til statistiske formål. Hertil 
kommer, at Valdemar Andersen også har øn
sket at lægge en lokalhistorisk dimension ind i 
sin registrering og derfor tager hensyn til me
get små lokaliteter, hvorimod man ved en 
sagtypologisk analyse normalt vil blive ståen
de ved den/(de) givne domstol(e)s retsområ
de^) som naturlig(e) geografisk(e) enhed(er) 
for undersøgelsen. Det sidste har også den 
praktiske betydning, at analysens resultater 
lader sig fremlægge i todimensionale tabeller, 
hvor kronologien er den ene og sagtyperne 
den anden akse. Den vigtigste forskel på Val
demar Andersens og en sagtypologisk analyse 
er dog den omstændighed, at Valdemar An
dersen registrerer indførelser, og det derfor, 
selvom man rensede hans register for 
dobbeltplaceringer, fortsat ville være umuligt 
at gøre antallet af sager op. En sag kan nemlig 
være identisk med en enkelt indførelse, men

kan også omfatte flere indførelser, hvis den 
f.eks. begynder med en indstævning på første 
retsmøde, udsættes gentagne gange på de føl
gende møder, og dommen afsiges på et sidste 
retsmøde. Samme indvending kan man i øv
rigt fremføre over for Poul Rasmussens regest, 
hvor der er gennemført en løbenummerering 
af indførelserne. Da udsættelser er forholdsvis 
almindelige i Viborg Landstings domsproto
koller, er indførelse og sag langtfra altid det 
samme. Det samlede antal af domme kan 
man derfor kun komme frem til ved at gå 
udgaven igennem og trække alle de tilfælde, 
hvor samme sag forekommer under flere ind
førelser, fra.12

Sagtypologien bygger på den grundopfat
telse, at de enkelte sager er retsarkivernes 
udelelige mindsteenheder. Næsten ligegyldigt 
hvilken detalje, man vil undersøge, hører hele 
sagen med som den naturlige kontekst. Den 
sagtypologiske registrering er en metode til at 
fa overblik over indholdet i retsarkiver med 
tusinder eller titusinder af sager. Blot det at fa 
registreret materialet domstol for domstol i 
kronologisk orden betyder et stort skridt frem 
mod dette overblik, og med den sagtypologi
ske inddeling opnås en foreløbig indsigt i ind
holdet og de forskningsmuligheder, det byder 
på. Sagtyperne opstilles således, at de i nogen 
udstrækning afspejler de sagskategorier, som 
var konstitueret gennem lovgivningen. Et 
sagtypologisk system bør således rumme alle 
de almindeligste »juridiske tilfælde« ved en 
domstol, mens de mere sjældne og specielle 
sager med held kan samles i større grupper 
under passende overbegreber. Hovedformålet 
er at nå frem til saggrupper af en sådan stør
relse, at de enkelte forskere kan påtage sig den 
videre gennemarbejdelse af materialet. Den 
statistik, som lader sig opstille på grundlag af

11. Oplysninger hentet fra et manuskript af Bruce Lenman og Geoffrey Parker til en artikel, som vil fremkomme i W. 
Gatrell, B. Lenman & G. Parker (eds.): Crime and law since 1500: historical essays London, Europa Press, planlagt at 
udkomme i 1980.

Se endvidere Alfred Soman: Les proces de sorcellerie au Parlement de Paris (1565-1640), Annales. Economies, Sociétés, 
Civilisations 32 (1977) 790-814; IAHCCJ Newsletter, N° 1, Febr. 1979 (udg. af Pieter Spierenburg (m.fl.), Erasmus 
Universiteit Rotterdam, Postbus 1738, Rotterdam); og det nye tidsskrift Crime and Justice: A Historical Review, hvis første 
nummer forventes at udkomme vinteren 1979/80 (udg. Henry Cohen, History Department, Loyola University, 6525 N. 
Sheridan Road, Chicago, Illinois 60626, USA).
12. Der er i dombøgerne 1616A, B, C og 1617A i flg. Poul Rasmussen (n. 3 ovenfor) ialt 761 indførelser, når man lægger 

tallene fra hans forskellige løbenummerserier sammen. I følge H.-B. var der 653 sager i disse fire bind dombøger.
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en sagtypologisk analyse, skal da heller ikke 
så meget tages som en endegyldig retssags
statistik, selvom den meget vel kan resultere i 
holdbare resultater; det er først og fremmest 
en måde at anskueliggøre et panorama af 
forskningsmuligheder, og tallene kan i denne 
forbindelse tjene som indikatorer for, om der 
overhovedet er materiale nok til, at en under
søgelse kan lønne sig. Man kan selvfølgelig 
kun direkte aflæse de forskningsmuligheder, 
som er impliceret i det sagtypologiske system, 
men indirekte kan man også komme på sporet 
af anden information. Hvis man for eks. vil 
vide, hvor mange sager, der var mod danske
re i den spanske inkvisition, kan man fange de 
allerfleste i gruppen »Protestantisme«, for det 
var den mest sandsynlige anklage, der ville 
blive rejst mod en dansker, hvis han faldt i 
inkvisitionens net.13 Det vil selvfølgelig kræve 
gennemgang et par tusinde sager, men et par 
tusinde sager er en overkommelig opgave, 
mens 50.000 er en umulighed. Heri ligger og
så hovedtanken med den sagtypologiske me
tode. Den tilstræber ikke, som de ovennævnte 
metoder med udgivelse, regest eller sagregi
ster, at bringe arkiverne ud til brugerne; den 
sigter tværtimod på at bringe brugerne til ar
kiverne ved at gøre den systematiske efter
søgning overkommelig.

Det drejer sig kort sagt om en kortlæg
ningsmetode, som med held kan anvendes 
over for store retsarkiver (samt muligvis også 
andre arkivtyper) for at få dem opdelt i så 
tilpas små felter, at enkeltpersoner kan over
komme at tage sig af den videre udforskning. 
Inden vi går over til analysen af Hof- 
man-Bangs regest, skal det kort skitseres, 
hvorledes metoden kunne anvendes på det 
danske tingbogs-, dombogs- og justitsproto- 
kolmateriale. Man måtte starte med jour
nalisering af sagerne retskreds for retskreds, 
eventuelt med en kode bestående af distrikt + 
årstal + løbenummer (hvor en sag står på 
over flere retsmøder, kunne man underind

dele løbenummeret med bogstaver). Disse 
journalnumre skulle skrives med blyant ind i 
de originale tingbøger (m.v.), således at hver 
eneste indførelse blev forsynet med sin 
identifikationskode. Det sagtypologiske sy
stem måtte være udviklet forinden gennem en 
række prøveregistreringer foretaget af eks
perter, for da journaliseringen af retsproto
kollerne ikke kan ske uden en overfladisk ori
entering i indholdet, vil det være naturligt at 
foretage sagtypebestemmelsen og journalise
ringen i samme arbejdsproces. Med en tilsva
rende arbejdsindsats, som den der til dato er 
nedlagt i vore tingbogsprojekter, ville man 
formentlig inden år 2000 kunne nå at publise
re sagtypologiske oversigter til de fleste af vo
re danske retsbetjentsarkiver.

Viborg Landsting
Med sine lidt over 16.000 domme er Viborg 
Landsting langt det bedst bevarede af vore 
landstingsarkiver. Domsprotokollerne er ind
bundet år for år og giver trods omfattende 
lakuner et rimeligt kontinuerligt billede af 
retshandlingerne ved dette ting gennem store 
dele af 1600-tallet. Der er også bevaret tre 
dombøger fra den forudgående periode, nem
lig for årene 1569 (2 bind), 1581 og 1591. 
Viborg Landstings retsområde omfattede 
hele Nørrejylland fra Kongeåen til Skagen, 
samt øerne Anholt og Læsø. For perioden 
1608-1664 er dombøgerne imidlertid splittet 
op i tre serier med hver sit geografiske områ
de: A-rækken omfatter Vendsyssel, Thy, Sal
ling, Fjends og Nørlyng herreder; B-rækken 
resten af Viborg stift og hele Aarhus stift; og 
C-rækken Ribe stift. Fra resten af århundre
det, hvor man vender tilbage til en fælles 
protokol, er der kun bevaret dombøger for 
årene 1665 og 1666. Herefter er der en stor 
lakune helt op til 1718, men fra og med 1719 
er dombøgerne så til gengæld bevaret komp-

13. Jf. D. Simonsen: Om Martyren Rasmus fra Kalundborg, Kirkehistoriske Samlinger 5 R. I (1901-3) 763-764 (litte
raturhenvisningen venligst tilstillet fra prof. Troels Dahlerup) om en dansk sømand, som blev brændt pa autodafe i 
Sevilla 1562. I forbindelse med relaciones de caujoy-projektet er sager mod ialt en snes andre danskere dukket op, af 
hvilke ingen dog blev brændt.
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Fig. 1. Oversigt over de bevarede dombøger i 
perioden 1608-1664, hvor de består af en A-, 
B- og C-række. De skraverede felter angiver, 
at dombogen er gået tabt. I krigsårene 1628, 
1644 og 1658-59 førtes dog ingen dombog, 
idet der ikke holdtes landsting.
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let helt frem til landstingets nedlæggelse i 
1805.

Også fra tiden forud for den ældste bevare
de dombog kender vi domme og andre rets
akter fra Viborg Landsting. I de private 
domssamlinger, som for tiden er under udgi
velse14 er optaget en temmelig omfattende 
samling responsa og enkelte domme fra netop 
Viborg Landsting, der i hvert fald for den 
ældre periode indtil 1569 synes at være det af 
landstingene, der er fyldigst repræsenteret i 
samlingen. Ældst er en dom fra 1433, men 
disse efterretninger om landstingets virksom
hed er imidlertid for spredte til at kunne ind
gå i undersøgelsen.

Endelig kan det nævnes, at lakunerne i 
dombogsrækken i et vist omfang ville kunne 
udfyldes ved hjælp af de bevarede justits
protokoller, der imidlertid ikke omfattes af 
Hofman-Bangs regest. De bevarede efterret
ninger om Viborg Landstings virksomhed er 
således endnu mere omfattende end dom
bogsrækken giver indtryk af.

Om Viborg Landstings opståen har vi lige 
så lidt som for de øvrige landstings vedkom
mende nogen historisk overlevering. Herom 
og om landstingenes stilling i middelalderen, 
hvor de havde både politiske og dømmende 
funktioner, må henvises til almindelige rets- 
historiske fremstillinger.15 Med hensyn til 
landstingets dømmende funktioner var det 
gennem hele middelalderen karakteristisk, at 
landstingene dømte i første instans i konkur
rence med herredstingene. Et appelsystem 
var så godt som ukendt, da de formelle bevi
ser, der foreskreves i landsskabslovene (særlig 
partsed med mededsmænd), ikke muliggjorde 
en prøvelse af sagernes realitet, når beviset én 
gang var ført. Visse alvorligere straffesager 
synes dog naturligt at have hørt under lands
tinget, men da således at de blev behandlet i 
første instans der. Det gælder navnlig

drabssager, og særlig for det jyske retsområde 
visse andre sager, der afgjordes ved sande- 
mændenes tog. På den anden side synes der 
fra gammel tid netop for det jyske retsområde 
at gælde undtagelser fra et ellers vistnok al
mindeligt anerkendt princip om, at fuld fred
løshed kun kunne idømmes af landstinget.16

En forandring i forholdet mellem herreds
ting og landsting, således at landstingene op
fattedes som appeldomstole, indtrådte først i 
tiden efter reformationen. Et påbud om, at 
sagerne normalt skulle begynde ved herreds
tinget og først kunne indbringes for landstin
get som appel af herreds tingets dom, fandtes i 
Christian Ills  lovgivning og optoges i Reces 
1558 § 8. Af betydning for at appelsystemet 
slog igennem var imidlertid særlig, at bevis- 
reglerne ændrede sig, således at vidnebeviset 
vandt frem på de formelle bevismidlers be
kostning, ligesom landsdommeren fik beføjel
se til at efterprøve også de formelle beviser.17

Landstinget lededes vistnok allerede siden 
slutningen af 1200-tallet af en af kongen 
udpeget embedsmand, der dømte sammen 
med de tilstedeværende tingmænd. Også i 
dette forhold indtrådte efter reformationen en 
ændring, idet det efterhånden blev alminde
ligt, at landstingets formand, landsdommeren, 
dømte alene, og i et missive af 6. nov. 1597 
blev det fastslået, at han skulle dømme alene, 
og ikke, som det endnu undertiden havde væ
ret skik, kunne dømme sammen med de til
stedeværende på tinge. Ved de større lands
ting, hvortil Viborg Landsting hørte, var der 
ofte flere landsdommere. Et missive af 12. 
april 1585 til landsdommerne i Nørrejylland, 
der forudsætter, at der er tre landsdommere, 
bestemmer imidlertid, at tinget ikke i en 
dommers forfald kan udsætte sagen, men at 
enhver af dommerne kan dømme som ene
dommer. Landstinget var således ikke -  som 
nutidens landsretter -  nødvendigvis en kolle-

14. Danske domme 1375-1662 ved Erik Reitzel-Nielsen I fif., Kbh. 1978 f.
15. Se Poul Johannes Jørgensen: Dansk retshistorie, Kbh. 1940, s. 238 Af.; og i det hele den instruktive afhandling af A. D. 

de la Cour: Viborg Landsting, i: Viborg Købstads Historie, Bind I, Viborg 1940, s. 123-202. En oversigt over 
retskredsenen giver M. Lebech: Jyllands gamle Retskredse, Jyske Samlinger 5. R. II (1936) 151-344.

16. Poul Johannes Jørgensen (n. 14 ovenfor), s. 513, jvf. s. 240.
17. Poul Johannes Jørgensen ib., s. 514 fT. og samme i Biskop og bedste Bygdemænd, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1944, s. 

74-131.
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gial ret. Til landstingets personale hørte for
uden dommeren en landstingshører. Denne 
stilling synes undertiden at have været for
bundet med hvervet som landstingsskriver, 
men i Viborg bevaredes den indtil 1805.18

Om omfanget af landstingets virksomhed 
som appelinstans gælder, at de særlige køb
stadsjurisdiktioner (byting og rådstueretter) 
ikke i fuldt omfang var indordnet under 
landstinget. En række købstæder unddrog sig 
appel til landstinget i kraft af den såkaldte 
landstingsret, hvorefter domme fra disse byer 
kun kunne indstævnes for rettertinget. En vis 
sanering af sådanne rettigheder gennemførtes 
imidlertid ved en forordning af 6. juni 1586, 
der kun tilstod København, Malmø og Ribe 
denne ret. Efter enevælden fik en række byer 
disse rettigheder tilbage. Det gælder således 
fra Viborg Landstings område efterhånden 
Aalborg, Viborg, Aarhus, Fredericia og Ran
ders. Ved frd. af 25. maj 1671, der gentoges i 
Danske Lov 1-6-11 bestemtes tillige, at 
domme fra grevskabers og friherreskabers 
birker kunne indstævnes direkte for Højesteret 
udenom landstinget. Denne regel udvidedes 
ved frd. af 10. april 1750 til at gælde også de 
kgl. rytterdistrikters birker og dermed lige
stillede birker. Der skete således efter enevæl
den en betydelig indskrænkning i landstingets 
stedlige kompetence, selvom Danske Lov 
1683 i 1-6-7 i princippet fastholdt reglen om 
appel af underretsdomme til landstinget, og 
at kun landstingsdomme kunne appelleres til 
højesteret, se 1-6—18. Andre undtagelser fra 
de almindelige appelregler var adelens og de 
med dem privilegeredes værneting for høje
steret i livs- og æressager.

Til gengæld var det reglen, at visse sager 
fra underretterne skulle indstævnes og på- 
dømmes af landstinget, inden der kunne ske 
eksekution. Det gjaldt ifølge D.L. 1-24-51 
alle tilfælde, hvor der var idømt dødsstraf for 
enten trolddom eller drab. Reglen om at

dødsdomme i trolddomssager skulle stadfæ
stes af landstinget var fastslået allerede i reces 
1576 § 3. Et lignende princip synes længe at 
have været gældende for drabssager og synes 
bl.a. forudsat i frd. af 14. maj 1636 § 1 om 
indstævning til stadfæstelse.19 En særlig 
landstingskompetence var det også at forestå 
udlæg hos adelige, jfr. D.L. 1-24—23, og ifølge 
frd. af 9. sept. 1638 måtte underretterne ikke 
udsige æresdom, men kun landsdommerne 
skulle idømme æresstraf, da liv og ære sattes 
lige højt.

Viborg Landsting ophævedes ved frd. af 
25. januar 1805, der som et led i en almindelig 
justitsreform ophævede de bestående lands
ting for Sjælland, Møn, Fyn, Langeland, 
Lolland-Falster og Nørrejylland, samt af
skaffede rådstueretterne og dermed lands
tingsretten for en række købstæder. I stedet 
indførtes en almindelig appelinstans i form af 
to såkaldte landsoverretter med sæde i Viborg 
og København. Oprettelsen af landsoverret- 
terne var et led i bestræbelserne for at reorga
nisere domstolsvæsenet med henblik på en 
forbedring af retsplejen. I København knyt
tedes landsoverretten således til den nyop
rettede Hof- og Stadsret. I Viborg kom retten 
til at bestå af en justitiarius og to dommere, 
der nu skulle fungere som en kollegial dom
stol (se frd. § 8). Selvom landstingene i Vi
borg blandt dommerne i tidens løb havde talt 
flere dygtige mænd,20 havde forholdene ikke 
altid været tilfredsstillende. Ved reskript af 
23. jan. 1739, der var en følge af en række 
konstaterede misbrug fra landstingenes side, 
havde landstingene måttet reorganiseres. Det 
var herved ikke mindst forholdene ved Viborg 
Landsting, der havde givet anledning til kri
tik,21 og også fra et senere tidspunkt haves 
efterretninger om uheldige forhold ved lands
tingene. Der synes således at være begyndt en 
forfaldsperiode, der nødvendiggjorde en re
form.

18. Se Johan Hvidtfeldt: De danske landstingsarkiver, Fortid og Nutid XIX, (1954-56) 274—280 og Poul G. Ørberg: Af 
Viborg Landstings historie, Arkiv 4 (1973) 190-202.

19. Se Poul Johannes Jørgensen (note 14 ovf.), s. 513.
20. Se en oversigt hos K. P. Hammerich: Den danske Dommerstand under Enevælden, Kbh. 1932, s. 161-162 og Appelinstanser

nes Embedsetat 1660-1919, Kbh. 1928, med fortegnelse over landstingenes embedsmænd, s. 75-115.
21. Se Tage Holmboe i Højesteret 1661-1961, Kbh. 1961, Bind II, s. 91.
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Fig. 2. Registrator 0. M. Hofman-Bang (1875-1940), a f hvem 
en ældre Viborgenser har givet følgende karakteristik: »Sirlig og 
med afmålte skridt færdedes han fra sit hjem til Landsarkivet ad 
den samme rute hver eneste dag. Han var præcis som et urværk og 
havde sat sin kærlighed til det punktlige i system, så man næsten 
kunne stille sit ur efter ham. Ligesom et lille minde fra de unge år 
og opholdet i Argentina var hans hilsen til bekendte på gaden. Der 
var en egen grandezza over den måde, hvorpå han svang sin hat, og 
man følte sig glad over at være genstand for så formfuldendt en 
hilsen. I  op imod 30 år passede Hofman-Bang sin gerning på 
Landsarkivet, og her lærte mange ham at kende, som han sad ved 
sit bord med kalotten på hovedet, iført sin lange slåbrok, og med et 
blik over brillerne kiggede på den nyindtrængende.« (Red. Arne 
Lilholt i Ugebladet (Viborg) 1.2.1979).

Viborg landstingsdomme og 
Hofman-Bangs regest
Viborg Landstings dombøger er en flittigt ci
teret kilde, men der er altid tale om spredt og 
tilfældig benyttelse. Læsningen af håndskrif
ten volder så store problemer, at ingen forsker 
har følt sig fristet til en systematisk gennem
gang af dombogsrækkens 83 bind. Den ene

ste, der vides at have bladet sig gennem hele 
serien, er cand.fil. Ove Malling Hof
man-Bang (1875-1940). Han var fra 1911 til 
1940 ansat som registrator ved Landsarkivet i 
Viborg, og i årene 1927-30 udarbejdede han 
under landsarkivar Svend Aakjærs vejledning 
en 600 foliosiders stor regest til Viborg 
Landstings dombøger (1569-1805). Regest 
(eller regesta) er betegnelsen på et register 
som følger arkivaliernes orden. Hof
man-Bangs regest følger dombøgerne side for 
side og rummer indførelser om hver eneste af 
de ialt 16.249 bevarede landstingsdomme.

Regesten er yderst nødtørftig i sine oplys
ninger. Hofman-Bang skriver sjældent mere 
end en linje om hver dom (jf. Bilag 3). Ofte 
nævner han hverken den ene eller den anden 
part i sagen (med mindre det drejer sig om 
personer af en vis notabilitet, som f.eks. her- 
remænd og præster). Men han giver altid 
oplysning om tre ting: Hvilken lokalitet sagen 
angår, hvorfra den er indstævnet, og hvad sa
gen drejer sig om. Hertil kommer to andre 
oplysninger, som altid er med som følge af, at 
regesten følger dombogen kronologisk: årstal 
og kildehenvisning (for de sidste dombøger, 
hvor hvert bind dækker flere år, må man dog 
tage til takke med tidsfæstelse af sagen til en 
bestemt periode).

Hofman-Bangs regest har i mange år været 
et værdifuldt hjælpemiddel for de besøgende 
på Viborg Landsarkivs læsesal. En overgang 
overvejede man også en publikation, men 
fandt Hofman-Bang for mangelfuld og valgte 
derfor at gå tilbage til de originale dombøger 
og udarbejde en ny regest -  i første omgang 
for perioden 1616-1660. Poul Rasmussens 
ovenfor nævnte udgivelse (1965-1971) med 
sagsreferater udgør de første to bind af denne 
regest -  eller ca. en syttendedel af det samlede 
projekt (dog synes de følgende bind at skulle 
blive mere summariske og må derfor forven
tes at se dagens lys i et hurtigere tempo).

I 1975 blev Dansk Folkemindesamling op
mærksom på Hofman-Bangs regest og er
hvervede takket være Landsarkivets velvilje 
en xeroxkopi. Samme år blev regesten benyt
tet i en artikel i Folk og kultur til påvisning af 
trolddomssagernes aftagen efter 1700. En 
optælling viste at kun 6 ud af de ialt 4.544
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landstingsdomme fra 1719-1805 drejede sig 
om trolddom.22

I 1976 blev der på grundlag af Hof- 
man-Bangs regest foretaget en fuldstændig 
xeroxkopiering af hekse- og trolddomssagerne 
ved Viborg landsting. Dansk Folkeminde
samling blev bistået af daværende stud.mag. 
Jens Chr. Johansen i denne opgave, hvor
under alle Viborgs dombøger blev indlånt til 
kopiering i København. Denne studiesamling 
af hekseprocesser tæller ialt 504 sager. På 
grundlag af dette materiale, dog med be
grænsning til en 25-årig periode, skrev Jens 
Chr. Johansen i 1977 sin specialeopgave i Hi
storie ved Københavns Universitet, »Studier i 
trolddomsprocesserne ved Viborg Landsting 
1612-1637«. Specialet, som skal omtales ne
denfor, er med sine 264 sager den hidtil bedst 
dokumenterede undersøgelse af danske hek
seprocesser.

I foråret 1977 havde Gustav Henningsen un
der en gæsteforelæsning på Kriminalistisk in
stitut lejlighed til at præsentere Hof- 
man-Bangs regest for en kreds af studerende 
og forskere. Ved denne lejlighed knyttedes 
kontakten med det tredie medlem af artiklens 
forfatterteam, retshistorikeren Ditlev Tamm. 
Denne opnåede fra Statens Samfundsviden
skabelige Forskningsråd i juni måned samme 
år en bevilling til ikke-videnskabelig med
hjælp, og hermed kunne vi gå i gang med det, 
som i det følgende vil blive omtalt som »Hof- 
man-Bang projektet«.

Rapport om »Hofman-Bang 
projektet«
Det var noget af et vovestykke at ville overføre 
den sagtypologiske arbejdsmetode fra 
inkvisitionsarkiverne i Spanien til danske 
retsarkivalier uden at gå til de originale 
domme. Hofman-Bangs ultrakorte indførelser 
gav langt fra det samme indblik i sagerne, 
som de resumeer der blev samlet i indberet

ningerne til storinkvisitoren. Den omstæn
dighed, at Hofman-Bang havde haft fat i hver 
eneste af disse 16.000 landstingsdomme, var 
imidlertid i sig selv en spore til at fa gennem
ført en systematisering af hans oplysninger, 
og så måtte vi se, hvor langt de kunne bære.

Første fase i projektet var en løbenummere- 
ring af alle indførelserne i HB’s regest. Da alle 
domme fra 1 til 16.242 således havde faet en 
entydig betegnelse,23 begyndte Jens Chr. Jo
hansen, på hvem den tungeste arbejdsbyrde 
har hvilet, en udskrivning på kort efter ret så 
slaviske stikordsprincipper: Alle indførelser, 
hvor ordet afgift forekom, blev samlet på et 
kort, alle vedrørende aftægt på et andet kort, 
og så fremdeles. Efterhånden som vi fik ind
blik i Hofman-Bangs terminologi og 
klassifikationsprincipper, kunne en række sy
nonymer også indføres på kortene, men over
alt hvor der var tvivl om en doms placering, 
blev den skrevet ud på en varialiste, og det 
samme var tilfældet med alle de domme, som 
vedrørte specielle forhold, som vi ikke skøn
nede det »rentabelt« at oprette kort på.

Anden fase i projektet bestod i en gennem
gang af varialisten på over 5.000 domme. En 
række sagtyper viste sig at optræde hyppigt 
nok til, at der kunne oprettes kort på dem, og 
en lang række andre indførelser viste sig at 
kunne trækkes ud under juridiske begreber 
som f.eks. »Bevis«, »Erstatning« og »Freds
brud«. På denne måde udvidedes sagtypernes 
antal succesivt fra 95 til 154, og i takt hermed 
forkortedes varialisten ned til 857 sager. 
Derimod viste det sig af praktiske grunde ikke 
muligt at rense de allerede udskrevne sagty
pe- eller stikordskort for synonymer; dette 
forhold er der imidlertid delvist rådet bod på 
ved krydshenvisninger i den alfabetiske over
sigt over sagtyperne (se bilag 4 nedenfor).

Hånd i hånd med disse operationer foreto
ges nogle kontrolprøver, som bestod i en 
konferering af regesten med de originale 
domme i Viborg Landsarkiv i en række tilfæl
de, hvor Hofman-Bangs betegnelser var ukla-

22. Se Gustav Henningsen: Hekseforfølgelse efter »Hekseprocessernes tid«, Folk og kultur 1975, s. 145. De 6 sager har nu 
lbnr. 12068, 13640, 15984, 16074 (gruppe 10) samt 13291 og 16219 (hhv. gr. 4 og 40).

23. Derer i løbcnummereringen repeteret 7 numre (1295, 3761,4144, 5200, 9083, 9398 og 12041), hvorfor det samlede 
antal domme er 16.249.
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re. Sagtypen »Bondeeje«, som vi havde op
rettet kort på og som forekommer 30 gange, 
viste sig i 19 tilfælde at referere til ejendoms
strid og vedrørte i de resterende tilfælde hen
holdsvis: salg af selvejerejendom, skifte og 
deling af selvejerejendom, mageskifte, taxa
tion af selvejergård, eksekution i ejendom og 
skat af selvejergård. I alle tilfælde stod 
»bondeeje« i betydningen »selveje«. 47 dom
me, som i følge Hofman-Bang drejede sig om 
»Udlæggelse«, viste sig at være paternitetssa- 
ger, bortset fra 4 tilfælde (bl.a. en dom for 
seksuelt forhold uden for ægteskabet og en 
dom for drab på sit treårige barn). »Vedersi- 
gelse« bruges af Hofman-Bang i 79 indførel
ser, og dommene viser sig altid at dreje sig om 
frasigelse af arv og gæld. Disse stikprøver be
kræftede i det store hele vort indtryk af, at 
Hofman-Bang gennemgående havde været 
nogenlunde konsekvent i sine sagsbetegnel
ser, omend det må erkendes, at hans rubrice
ringer i flere tilfælde må betragtes som min
dre heldige. Rent konkret resulterede stikprø
verne i afsløringen af endnu to par synonymer 
på vore sagtype- eller stikordskort, henholdsvis: 
»Paternitetssag«, »Udlæggelse« og »Arv«, 
»Vedersigelse«. Som en anden kontrol foretog 
vi en kollationering af Hofman-Bangs regest 
med Poul Rasmussens udgave af sagsrefera
ter. Der fandtes 17 indførelser, som Hof
man-Bang har overset, men heraf er de 9 blot 
opsættelser, som H.-B. blot har glemt at ind
føje ved krydshenvisninger, som han ellers 
har for skik (jf. Bilag 3 nedenfor). Reelt er der 
således kun 8 sager eller domme, som H.-B. 
har overset, og det er ikke nogen foruroli
gende procent i forhold til de 635 sager som 
H.-B. har registreret i de fire bind dombøger 
(1616ABG og 1617A), som svarer til Poul 
Rasmussens regest. De ting, som er kommet 
til ved Poul Rasmussens fornyede gennem
gang af de originale dombøger, er stort set, 
hvad man kunne betegne som »tilgivelige 
smuttere«, og har således snarere styrket os i 
tilliden til Hofman-Bangs gennemgang af 
dombogsrækken, selv om den selvsagt ikke på

16.000jyske domme

nogen måde kan måle sig med den registre
ring, som Poul Rasmussen er gået i gang med.

Tredie fase af vort projekt bestod i en. kro- 
nologisk/statistisk bearbejdelse af vore 
registerkort, en nødvendig mellemproces før 
analysens resultater lod sig fremlægge i 
tabelform.233 For at kunne fremlægge analy
sen i overskuelig form var det imidlertid nød
vendigt at reducere sagtypernes antal bety
deligt, og dette er sket i nedenstående syste
matiske oversigt, hvor sagtyperne er slået 
sammen i grupper, så hensigtsmæssigt, som 
det nu lader sig gøre med de Hofman-Bangs- 
ke stikordskort, der hele tiden har været vor 
undersøgelses begrænsning på godt og ondt 
(jf. i øvrigt den alfabetiske liste i bilag 4 ne
denfor med definitioner af sagtyperne og 
eksemplificering af deres indhold). I denne 
fase er det også lykkedes at få varialisten med 
i vor statistiske opgørelse, idet denne i sin 
stærkt reducerede skikkelse er overført til ta
bellens gruppe 42 (hvor blandet indholdet af 
denne gruppe er, kan man fa et indtryk af ved 
læsning af Bilag 6 »Uddrag af varialisten«).

Systematisk oversigt over
sagtyperne*

1. Retspleje (622): Bevis (108), domme 
(33), indkaldelse (222), kost og tæring 
(83), nævninger (2), retspleje i aim. (61), 
rettens personer (72), sandemænd (4), 
stævning (23), voldgift (14)

2. Tvangsfuldbyrdelse (389): Arrest (21), 
auktion (22), indførsel/udlæg (298), 
tvangsfuldbyrdelse (48)

3. Anholdelse og fængsling: Anholdelse og 
fængsling (33)

4. Angreb mod liv og legeme (1596): Bod 
for drab (10), bårdag (65), drab (782), 
hug og slag (8), legemskrænkelse (67), 
manddrab (16), mord (60), overfald 
(106), personskade (24), sårmål (41), sår 
og skade (53), vold (310), uførm (41), 
årad (13)

23a. Vi benytter lejligheden til at takke de tre studerende fra Institut for Folkemindevidenskab (Kbh. Univ.) Kirsten B. 
Elming, Kirsten Jensen og Svend E. Ottosen for at have hjulpet os med dette arbejde.

‘Antallet af processer er anbragt i parantes efter de enkelte sagtyper.
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5. Fosterdrab (69): Fostermord (17), fødsel 
i dølgsmål (52)

6. Fredsbrud (196): Fredsbrud i aim. (80), 
gårdfred oversvoret (33), husfred over
svoret (15), hærværk (28), kirkefred over
svoret (7), selvtægt (3), trusler (30)

7. Tyveri m.v. (633): Falsk (63), ran (37), 
tyveri (533)

8. Forbrydelser mod kønssædeligheden 
(189): Crimen bestialis (17), forargeligt 
samliv (7), hor (14), incest (22), jomfru
krænkelse (6), lejermål (69), sædeligheds
forbrydelse i aim. (41), voldtægt (13)

9. Ildspåsættelse og brand: Ildspåsættelse 
og brand (29)

10. Trolddom: Trolddom (480)
11. Ærekrænkelse (611): Beskyldninger (66), 

faldne ord (116), injurier (415), tremarks- 
mænd (14)

12. Umyndighed, børn m.v. (294): Børn 
(26), paternitetssag (130), udlæggelse 
(48), værgemål (90)

13. Forsørgelse (37): Aftægt (9), fattigvæsen 
(21), fledføring (7)

14. Tjenesteforhold: Tyende (142)
15. Dødsfald: Dødsfald (187)
16. Ægteskab: Ægteskab (77)
17. Arv og skifte (905): Arv (536), skifte 

(291), vedersigelse (78)
18. Jord, mark m.v. (703): Ager (65), eng 

(220), hede og mose (37), jord (253), 
lyngslet (21), mark (29), tørvegrøft (78)

19. Hegn m.v. (211): Hegn, gærde, tofte, 
forte o.l. (93), skel (118)

20. Skov m.v. (299): Jagt (20), skove og træer 
(109), ulovlig hugst (170)

21. Veje, broer, vandløb m.v. (105): Strande 
og forstrandsrettigheder (17), vand og 
vandløb (22), veje, broer o.l. (66)

22. Huse og bygninger (424): Bygfæld (39), 
gård (284), huse og bygninger (55), ind
bo (46)

23. Hævd og besiddelse (179): Bondeeje (33), 
ejendom (113), hævd og besiddelse (16), 
jordegods (3), laughævd (14)

24. Pant: Pant (146)
25. Gæld (2664): Gæld (2604), obligation 

(60)

26. Køb og salg (397): Køb og salg (256), 
skøde (141)

27. Enkelte kontraktforhold (236): Forlig 
(33), forløfte/kaution (46), forvaring og 
betroelse (18), kontrakt i aim. (54), leje 
(39), løn og honorar (32), lån til brug 
(H)

28. Skadeserstatning: Erstatning (38)
29. Penge m.v. (297): Breve og dokumenter 

(63), penge (175), regnskab (59)
30. Landsbyforhold m.v. (116): Landsbyfor

hold (55), optagne dyr (29), rebning (14), 
udskiftning (18)

31. Korn og afgrøder m.v. (203): Frøgæld
(6) , fædrift (25), korn (165), oldensvin
(7)

32. Husdyr m.v. (242): Bier (17), heste 
(107), svin, får, gæs, geder (40), øksne og 
køer (78)

33. Bønder, fæste m.v. (463): Bønder (50), 
fæste (317), hoveri (28), ægt og arbejde 
(47), stedsmål (21)

34. Afgifter og ydelser (866): Afgift (207), 
consumption (29), gæsteri (3), landgilde 
(101), skat (119), skyld (83), tiende 
(300), told og accisse (24)

35. Kirkelige forhold (266): Begravelse (16), 
kirker og kirkelige forhold (137), præster 
og præstegårde (40), stolestand (73)

36. Offentlig myndighed: Offentlig myndig
hed (27)

37. Militærvæsen m.v. (111): Krigsforhold 
(60), militærvæsen i aim. (51)

38. Handel og håndværk (277): Forprang 
(10), handel (88), hestehandel (44), 
håndværk (15), kedler (20), møller (51), 
næringsvæsen (49)

39. Fiskeri og søfart (208): Fiskeri (150), sø
fart (58)

40. Undervisning og oplysning, læger og hel
bredere (23): Undervisning og oplysning 
(10), læger og helbredere (13)

41. Personsager: Sager vedrørende enkeltper
soner (457)

42. Varia (907): Bagatel (47), in fragmentis
(3), varia (857)
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16.000jyske domme

Vi skal ikke indlade os på en nærmere analyse 
af tabellen, hvor den af pladsmæssige hensyn 
foretagne sammenlægning af sagtyperne i 
grupper, utvivlsomt har sløret en række for
hold, og hvor der også er andre forhold som 
gør, at vor »statistik« bør tages med visse for
behold. Enkelte træk skal dog fremhæves. 
Gældsagerne (gruppe 25) tegner sig for 16 % 
af samtlige domme; det svarer godt til det 
indtryk, man har fra tingbogsudgaven. Om
vendt er det påfaldende, at tabellen kun kan 
opvise 38 domme vedrørende skadeserstat
ning (gruppe 28), når man betænker hvor 
hyppigt erstatningssager forekommer ved 
nutidens domstole. End ikke i slutningen af 
perioden kan der påvises nogen stigning i 
antallet, og det på trods af, at Højesteret i 
sidste halvdel af 1700-tallet kan opvise et ty
deligt opsving i sager af denne art.24 Mest 
markante er udsvingene i trolddomssagerne 
(gruppe 10). Det tydelige opsving i sager af 
denne art fra 1617 og de følgende år, hænger 
formentligt sammen med forordningen af 
12.10.1617, »Om troldfolk og deres medvide
re«. Kejserkrigen 1625-29 synes snart at give 
folk andet at tænke på, men i 1630-rne kom
mer der et nyt opsving i hekseprocesserne. 
Allerede fra 1651 er hekseprocesserne imid
lertid stærkt på retur ved Viborg landsting, 
hvilket kunne tyde på, at vendepunktet i de 
jyske hekseforfølgelser ikke er Besættelsen i 
Thisted (1696-98), men skal søges betydeligt 
længere tilbage.

Analysen af Hofman-Bangs regest har givet 
et overblik og en mængde indgange til det 
store domsmateriale. Det må imidlertid ind
rømmes, at det interdisciplinære samarbejde 
mellem en folklorist, en historiker og en jurist 
har givet anledning til visse inkonsekvenser i 
klassifikationsprincipperne, som vi først er 
blevet opmærksomme på undervejs, fordi ar
bejdet er blevet udført i flere etaper og ind
imellem har ligget stille i længere perioder. 
For eks. er alle indførelser vedrørende »Syn 
på ager« i den første fase, hvor sagtyperne 
oprettedes efter mere slaviske stikordsprin
cipper, kommet ind på kortet »Ager«, og der
ved er de kommet til at mangle på kortet med

den nye, mere abstrakte, juridiske sagtype 
»Bevis«, som oprettedes i anden fase af pro
jektet (jf. Bilag 5 nedenfor, hvor »Ager« og 
»Bevis« er aftrykt som eksempler på vore 
sagtypekort). Sagt på en anden måde består 
inkonsekvensen i, at de første sagtyper er 
formuleret med kulturhistoriske brugere for 
øje, mens de følgende overvejende er opstillet 
med henblik på retshistorikere. En revision af 
kortene ville imidlertid have krævet at næsten 
hele arbejdet blev gjort om, og da vi ikke 
skønner, at det drejer sig om alt for grelle 
inkonsekvenser, har vi valgt at publisere un
dersøgelsen med dens fejl. Fordelene ved 
denne oversigt skulle være åbenbar, og den 
som ønsker et eliminere vore fejl, behøver blot 
at gå til vore registerkort og varialister, som 
er tilgængelige for publikum på Dansk 
Folkemindesamling. På kortene kan man, 
som vist i Bilag 5 ofte finde nærmere oplys
ninger om sagernes indhold, og i varialisterne 
er det i hvert enkelt tilfælde noteret til hvilket 
sagtypekort sagen er henført. Samme sted 
opbevares, som tidligere nævnt, også kopien 
af Hofman-Bangs regest med den af os tilføje
de løbenummerering, som er det, indtil vide
re, nødvendige gennemgangsled, hvis man 
har brug for at komme fra vore registerkort 
tilbage til de originale domme.

Undersøgelsens perspektiver
Tilpasningen til Hofman-Bangs ikke altid lige 
heldige betegnelser og den totale afhængighed 
af hans yderst summariske regest må nok ind
rømmes at have medført en vis usikkerhed 
med hensyn til de resultater, der er frem
kommet ved denne demonstration af den 
sagtypologiske metode. Men systematiserin
gen af Hofman-Bangs regest har ikke desto 
mindre givet os et nyttigt arbejdsinstrument 
til orientering i et af vore største, ældre rets
arkiver. Hertil kommer, at man med ud
gangspunkt i landstingsdommene kan komme 
ned til underretssagerne; i det omfang ting
bøgerne er bevarede, for når det gælder første 
halvdel af 1600-tallet er de gået tabt for næ-

24. Se Thøger Nielsen: Studier i ældre dansk formuerelspraksis, Kbh. 1951, s. 287 f.
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Dombøgernes indhold og den periodiske fordeling på saglypegrupper

1569
I/II

1581 1591 1608
A

1612
A

1616
ABC

1617
ABC

1618
ABC

1619
BC

1620
AC

1621
A

1. Retspleje 10 4 9 7 1 10 15 22 12 7 5
2. T vangsfuldbyrdelse 3 2 3 1 2 1
3. Anholdelse og fængsling 1 1 3 1 2 1
4. Angreb mod liv og legeme 42 11 11 16 23 70 102 95 68 36 15
5. Fosterdrab 2 1
6. Fredsbrud 20 9 1 8 7 17 11 3 6 4
7. Tyveri m.v. 10 3 1 6 4 13 10 7 2 8 3
8. Sædelighedsforbrydelser 6 1 1 3 1 10 9 8 4 1 4
9. Ildspåsættelse og brand 1

2710. Trolddom m.v. 11 1 3 9 64 45 59 15

11. Ærekrænkelse 13 4 4 10 8 20 22 32 15 12 6
12. Umyndighed, børn m.v.
13. Forsørgelse

1 1 1
1

2 8
1

11
1

12 8 7
1

7

14. Tjenesteforhold 4 1 3 6 3 4 5 5 2 3 4
15. Dødsfald 2 1 1 2 8 11 6 6 8 1
16. Ægteskab 1 2 1 1 4 5 4 2 3 1
17. Arv og skifte 19 7 6 7 11 34 33 29 17 9 15
18. Jord, mark m.v. 28 11 6 12 8 30 20 24 14 35 10
19. Hegn m.v. 12 3 4 3 2 4 7 9 10 2 4
20. Skov m.v. 9 5 2 3 2 12 22 13 16 3 4

21. Veje, broer, vandløb m.v. 5 1 1 3 3 5 4 1 5 1
22. Huse og bygninger 12 3 3 2 3 16 16 7 12 6 3
23. Hævd og besiddelse 12 4 7 7 3 6 7 7 3 7 2
24. Pant 10 3 2 7 6 5 1 3 3
25. Gæld 27 17 18 19 21 61 94 56 47 52 33
26. Køb og salg 10 3 1 7 6 14 17 8 14 8
27. Enkelte kontraktsforhold 5 2 3 1 7 6 10 5 11 1
28. Skadeserstatning 2 1 3 2 1 1
29. Penge m.v. 8 5 2 3 5 5 9 3 7 6
30. Landsbyforhold m.v. 5 6 3 1 4 4 2 1 3

31. Korn og afgrøder m.v. 8 3 2 3 3 6 7 6 2 4
32. Husdyr m.v. 4 1 3 1 3 4 9 7 3 2
33. Bønder, fæste m.v. 10 7 4 2 13 8 12 7 9 5
34. Afgifter og ydelser 33 8 5 8 8 21 17 29 14 9 6
35. Kirkelige forhold 5 2 3 3 5 14 6 5 6 3
36. Offentlig myndighed 1 1 2 2 1
37. Militærvæsen m.v. 1 1 1 1
38. Handel og håndværk 6 2 3 4 5 6 1 5 2 11 3
39. Fiskeri og søfart 5 1 6 1 6 6 11 3 5 3
40. Undervisning og læger 1

41. Personsager 3 3 3 6 8 1
42. Varia 26 9 17 13 9 23 18 26 17 17 11
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1622 1623 1624 1625 1626 1627 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638
ABC AB BC ABC AB B B AB AC AC B ABC BC BC AC ABC

27 5 14 29 9 1 2 4 6 1 7 7 6 7 7
2 3 19 8 14 3 2 6 5 10 4 16 5 1 9 13
3 1 1 2 2 2 1

71 42
Q

50 52 48 14 7 36 24 27 38
i

55 47
i

34 14 43
i

5
J
6 6 10 4 3 1 2 4 1

i
4 5

i
6 4 2

i
7

10 10 10 16 8 2 5 13 23 15 5 14 6 11 11 12
4 5 3 6 2 1 1

1
3 4 3 7 1 3 9 3

33 34 35 22 10 3 4 5 6 1 18 6 8 11 1

16 22 14 24 12 5 1 15 12 12 4 11 7 11 11 19
9 9 7 8

i
7 3 5 8 5 5

i
7
i

3 5 11 17

1 2
i
3 1 2 1 3

l i
1 1 3 2

6 10 4 2 2 1 3 3 3 1 4 3 6 4 5
4 2 4 4 2 1 1 1 1 4 2 1 1

24 18 30 28 14 9 3 14 14 22 8 25 17 26 17 21
19 16 29 40 13 6 3 13 10 5 10 17 18 30 26
3 5 14 15 3 1 3 1 1 3 4 2 5 12
6 4 9 16 3 4 3 3 1 3 4 5 6 7 4 8

1 5 2 3 1 1 1 2  1 1 3 2 1
12 12 15 21 5 3 9 14 3 6 11 9 10 8 13
2 9 2 11 7 1 5 9 6 4 13 5 2
2 8 8 2 2 4 2 7 1 3 1 1 1 4 3 2

142 71 107 97 57 19 1 53 97 58 21 76 55 53 54 103
10 14 6 19 10 5 2 11 9 9 10 9 7 9 2 10
4 6 16 6 5 1 1 6 3 6 1 2 4 3 4 8
1 1 1 2 4 2 1 1 2
5 10 12 14 4 1 2 9 3 4 1 4 4 8 6 5
4 1 .1 3 3 1 1 1 2 1 2 2 2

4 15 12 9 4 2 6 3 6 2 7 9 4 6 15
6 5 8 10 9 6 5 28 4 6 3 1 3 3 4 14
5 3 3 12 6 3 6 4 9 1 8 5 6 15 13

12 11 30 37 5 7 2 21 26 14 7 27 12 15 24 19
13 6 10 11 6 1 4 3 4 3 6 6 9 3 13
4 1 1
2 1 2 1 16 16 11 1 1 5 1 2

10 8 8 6 1 1 13 5 4 2 4 6 3 3 5
4 3 3 7 3 6 4 3 4 4 2 3 4 7
1 2 2 2 1

7 4 1 2 2 1 4 5 4 3 3 2 6 3 4
2 16 32 44 19 5 2 30 25 10 11 24 16 11 16 25

17 Fortid og Nutid 253



Gustav Henningsen, Jens Chr. V. Johansen og Ditlev Tamm

1639
AC

1640
ABC

1641
B

1642
BC

1643
B

1646
A

1647
C

1649
AC

1651
C

1. Retspleje 2 4 4 7 2 1 2 1 3
2. Tvangsfuldbyrdelse 8 2 2 5 2 4 11 3
3. Anholdelse etc. 1
4. Angreb etc. 29 52 25 37 21 15 9 18 7
5. Fosterdrab 1 1 1
6. Fredsbrud 2 7 1 3 1 2 1
7. Tyveri etc. 8 15 9 9 5 5 5 6 3
8. Forbrydelser etc. 3 8 2 2 2 2 1
9. Ildspåsættelse 1 3

10. Trolddom 5 17 2 2 1 6 2

11. Ærekrænkelse 16 18 9 13 3 5 3 13 3
12. Umyndighed etc. 7 14 4 8 4 3 4 10 3
13. Forsørgelse 2 1 1 1
14. Tjenesteforhold 3 1 2
15. Dødsfald 2 6 1 3 2 8 4 7
16. Ægteskab 3 1 1 1
17. Arv og skifte 11 22 12 13 5 7 8 17 13
18. Jord, mark m.v. 13 6 6 11 2 1 2 8 2
19. Hegn m.v. 1 8 2 3 1 1 2
20. Skov m.v. 11 9 9 5 2 4 3 4

21. Veje etc. 1 2 1 1 2 1
22. Huse og bygninger 5 12 8 8 4 2 4 9 7
23. Hævd og besiddelse 1 1 1 1 2
24. Pant 2 2 1 2 1 4 5 2
25. Gæld 38 57 17 34 17 11 33 90 55
26. Køb og salg 3 10 5 8 5 3 6 5 6
27. Enkelte etc. 1 4 3 3 3 2
28. Skadeserstatning 1 1 1
29. Penge m.v. 8 5 5 6 3 7 3 4 2
30. Landsbyforhold etc. 1 3 1 2 1

31. Korn etc. 5 3 2 2 1 5
32. Husdyr m.v. 2 8 3 6 2 8 5 7 3
33. Bønder etc. 5 7 5 7 1 1 3 2
34. Afgifter etc. 12 16 5 12 8 10 11 4
35. Kirkelige etc. 2 2 4 10 4 2 1 4 1
36. Offentlig etc. 1 1 1 1 1
37. Militærvæsen m.v. 1 1 7 3 1 1
38. Handel etc. 2 5 2 3 3 2 2
39. Fiskeri etc. 5 1 1 6 2 2 1
40. Undervisning etc. 1 1 2 1 1

41. Personsag 7 3 4 2 1
42. Varia 9 13 5 9 8 6 8 13 10
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1652
C

1653
AC

1654
C

1655
C

1656
C

1661
A

1664
B

1665 1666 1719-
1731

1731-
1736

1736-
1756

1756-
1774

1774-
1788

1788-
1797

1798
1805

3 8 3 3 3 2 1 4 2 131 67 80 17 20 9 9
7 5 7 6 3 3 39 26 36 19 25 7 17 13 7

1 1 2 1 4 2
9 7 6 15 8 4 6 6 2 68 28 47 30 23 23 10

2 7 20 9 12 3 4
1 1 3 1 3 1 2 1 3 5 2
9 11 4 3 5 4 1 1 2 17 22 59 41 49 41 61

2 1 1 2 2 1 5 8 32 6 4 2
1 1 4 3 5 3 3 3
3 3 1 1 1 1 1 1 2

10
4
1
1
2
1

10
7

5
1

4
3

2
1

2
1

4

1
4

10
1

2
2

1

2

3
1

1
2

2
1

2

32
18
1

32
3
3

8
4
1

19
1

31
10

16
6
7

13
2
3
3
1
2

23
8

1
2
2

20
3

12
2
4

24
2
7
1
5
1

10 15 7 4 4 5 2 12 11 65 24 54 23 39 27 18
6 13 7 8 7 2 4 37 16 40 20 16 16 7
1 7 2 2 1 2 1 8 7 13 9 2 3 3
1 2 1 1 3 1 1 1 13 7 10 7 9 7 11

1 3 1 2 1 4 2 10 4 6 3 7
2 7 6 5 2 1 4 2 2 31 14 21 15 6 5 8
1 3 7 1 5 3 8 4
6 2 1 1 7 6 6 1 3 3

30 33 17 17 20 13 60 14 17 227 76 87 32 86 44 30
2 7 2 2 4 3 2 2 20 8 14 8 19 8 15
4 1 1 4 3 3 11 12 15 14 12 4 9

1 2 1 3 3
3 8 2 4 3 2 3 3 22 6 15 9 8 13 8

1 2 1 5 1 7 9 13 10 6

4
1
3

4
2
7

1
1
2

3
2

1
3

3
2

3
5

1

2
2
3

8
5

44

1
2

20

8
5

40

2
9

35

4
5

31

1
4

40

3

17
10 21 8 5 4 10 14 5 4 61 28 81 38 28 19 25
1 5 2 3 2 3 1 1 12 10 17 6 14 7 2

1 1 2 1 1 2 1
1 1 2 5 4 7 3 5 4 2

5 5 2 1 17 7 31 11 18 23 11
3 3 1 1 1 1 2 20 4 17 11 15 4 3

1 2 1 2 2

3 3 2 1 2 4 124 32 46 29 47 31 41
9 21 5 6 5 6 3 2 1 64 28 67 35 39 26 15
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sten hele Viborg, Vejle, Randers og Ringkø
bing amters vedkommende.25

Allerede inden fremlæggelsen af Hof- 
man-Bang analysen har flere forskere haft 
nytte af dette arbejdsinstrument. Som eks
empler på, hvordan Hofman-Bang kan ud
nyttes systematisk skal tre forskningsprojek
ter omtales lidt nærmere.

Jens Christian Johansen, hvis speciale-op
gave er nævnt ovenfor, er pr. 1.2.1979 med et 
kandidatstipendium ved Historisk Institut, 
Kbh. Univ. gået i gang med et systematisk 
studium af hekseprocesserne i Nørrejylland i 
hele 1600-tallet og har allerede via Hof
man-Bang fundet frem til 504 sager. (Når 
Hofman-Bang for hele perioden kun når op 
på 480 skyldes det, at han registrerer en ræk
ke hekseprocesser en bloc.) Lakunerne i 
dombogsmaterialet er det hensigten at fylde 
ud ved en gennemgang af landstingets 
»justitsprotokoller«, som er bevaret for store 
dele af 1600-tallet. I denne undersøgelse er 
det bl.a. hensigten at efterprøve resultaterne 
fra specialeopgavens 25-årsperiode over et 
længere stræk for at se om det, for eks., fortsat 
er overvejende gifte personer, der anklages for 
trolddom, og om der fortsat ned igennem år
hundredet kommer ti gange så mange kvinder 
som mænd på heksebålene.

En anden kandidatstipendiat, Beth Grothe 
Nielsen, ved Kriminalistisk Institut, har si
den 1977 arbejdet på en licentiatafhandling 
om »Letfærdige Qvindfolk« i 1700- og 
1800-tallet. Via Hofman-Bang har hun i den 
komplette dombogsserie 1719-1805 fundet 
frem til 89 sager for fødsel i dølgsmål og fo
sterdrab. De 89 domme er dog langt fra alle 
lokaliseret ved hjælp af sagtyperne »Foster
mord« og »Fødsel i dølgsmål«. Nogle har vist 
sig skulle findes under stikord som »Drab«, 
»Mord«, »Død« og »Børn«; andre igen duk
kede først op ved en gennemgang af Hof- 
man-Bangs originale regest. Dette synes end
da ikke at være det samlede antal landstings

domme. Med en bevilling fra Nordisk Sam
arbejdsråd for Kriminologi har Grothe 
Nielsen faet foretaget en transskription af de 
originale domme, samt af ca. 25 underrets
domme, som er lokaliseret på grundlag af 
landstingsdommene. Hendes undersøgelse er 
et eksempel på, hvordan man trods inkonse
kvenserne hos Hofman-Bang, såvel som i vore 
registerkort, nu har mulighed for at pejle sig 
frem til en tilnærmelsesvis systematisk ud
nyttelse af det jyske landstingsmateriale.

Nævnes kan også Ditlev Tamms undersø
gelse af en række domme, som på grundlag af 
sagtypen »Krigsforhold« er fundet frem til 
belysning af forholdet mellem befolkningen i 
Jylland og de vekslende besættelsestropper, 
der i 1600-tallet var en tilbagevendende fore
teelse. Antallet af sager om egentligt maskepi 
med fjenden er dog ikke stort, snarere for
bløffende lille. Dommene er ganske belysende 
for hvilke handlinger, der ansås for utilstede
lige, men indeholder kun meget lidt om reak
tionerne mod »landssvigere«. Som det måtte 
forventes grupperer disse sager sig omkring 
enkelte år, således med klare højdepunkter i 
antallet af sager i 1620-rne til 1640-rne. De 
store lakuner i dombøgerne fra årene omkring 
1660 hindrer os i at se om denne tendens fort
sætter op under Karl Gustav krigene (jf. ta
bellens gruppe 37, hvor krigsforhold imidler
tid er slået sammen med sagtypen »Militær
væsen«).

Det ville føre meget vidt at komme ind på 
en omtale af de mange andre forskningsmu
ligheder, som Viborg Landstings domme by
der på, for eks. inden for økonomisk historie, 
socialhistorie og etnohistorie. Det er vort håb 
med denne undersøgelse at have gjort op
mærksom på, hvordan disse 16.000 jyske 
domme i forskellige sagtypologiske kombina
tioner lader sig bruge som serier af case studies 
til belysning af det 17. og 18. århundredes 
samfundshistorie.

25. Hans Knudsen: De danske Raadstueprotokoller og Tingbøger, Fortid og Nutid XV (1943) 73-90.
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Bilag 1
Viborg Landstings dombøger.

16.000jyske domme

Forfatternes
løbenumre

Hofman-Bangs Regest
Bind og sidehenv.

Dombog
Periode/Serie

Landsarkivet f. Nørre- 
jyllands arkivsignatur

1- 198 I, s. 21 -26 1569-1 B 24—506
199- 379 I, s. 29- 33 1569-11 B 24-507
380- 521 I, s. 37- 40 1581 B 24-508
522- 638 I, s. 41- 44 1591 B 24-509
639- 797 I, s. 45- 49 1608 A B 24-510
798- 938 I, s. 53- 56 1612 A B 24-511
939- 1078 I, s. 57- 60 1616 A B 24-512

1079- 1285 I, s. 177-182 1616 B B 24-533
1286- 1391 II, s. 1- 4 1616 C B 24-555
1392- 1564 I, s. 61- 65 1617 A B 24-513
1565- 1771 I, s. 185-190 1617 B B 24-534
1772- 1942 II, s. 5- 9 1617 C B 24-556
1943- 2141 I, s. 69- 74 1618 A B 24-514
2142- 2354 I, s. 193-198 1618 B B 24-535
2355- 2513 II, s. 13-17 1618 C B 24-557
2514- 2709 I, s. 201-206 1619 B B 24-536
2710- 2880 II, s. 21- 25 1619 C B 24-558
2881- 3066 I, s. 77- 81 1620 A B 24-515
3067- 3256 II, s. 29- 34 1620 C B 24-559
3257- 3448 I, s. 85- 90 1621 A B 24-516
3449- 3628 I, s. 93- 97 1622 A B 24-517
3629- 3803 I, s. 209-213 1622 B B 24-537
3804— 3960 II, s. 37- 41 1622 C B 24-560
3961- 4138 I, s. 101-105 1623 A B 24-518
4139- 4363 I, s. 217-222 1623 B B 24-538
4364— 4616 I, s. 225-231 1624 B B 24-539
4617- 4881 II, s. 45- 52 1624 C B 24-561
4882- 5022 I, s. 109-112 1625 A B 24-519
5023- 5252 I, s. 233-239 1625 B B 24-540
5253- 5481 II, s. 53- 59 1625 C B 24-562
5482- 5606 I, s. 113-116 1626 A B 24-520
5607- 5782 I, s. 241-245 1626 B B 24-541
5783- 5889, 5890-5936 I, s. 249-253 1627 B, 1629 B B 24-542
5937- 6093 I, s. 117-121 1630 A B 24-521
6094- 6284 I, s. 257-262 1630 B B 24-543
6285- 6438 I, s. 125-129 1631 A B 24-522
6439- 6636 II, s. 61- 67 1631 C B 24-563
6637- 6781 I, s. 133-136 1632 A B 24-523
6782- 6938 II, s. 69- 74 1632 C B 24-564
6939- 7103 I, s. 265-269 1633 B B 24-544
7104- 7242 I, s. 137-140 1634 A B 24-524
7243- 7380 I, s. 273-276 1634 B B 24-545
7381- 7486 II, s. 77- 80 1634 C B 24-565
7487- 7653 I, s. 277-281 1635 B B 24-546
7654- 7774 II, s. 81- 84 1635 C B 24-566
7775- 7947 I, s. 285-289 1636 B B 24-547
7948- 8091 II, s. 85- 89 1636 C B 24-567
8092- 8259 I, s. 141-145 1637 A B 24-525
8260- 8411 II, s. 93- 97 1637 C B 24-568
8412- 8549 I, s. 149-152 1638 A B 24-526
8550- 8739 I, s. 293-298 1638 B B 24-548
8740- 8875 II, s. 101-107 1638 C B 24-569
8876- 8990 I, s. 153-156 1639 A B 24-527
8991- 9097 II, s. 109-113 1639 C B 24-570
9098- 9187 I, s. 157-159 1640 A B 24-528
9188- 9340 I, s. 301-305 1640 B B 24-549
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9341- 9443 II, s. 117-121 1640 C B 24-571
9444- 9602 I, s. 309-313 1641 B B 24-550
9603- 9740 I, s. 317-320 1642 B B 24-551
9741- 9835 II, s. 125-128 1642 C B 24-572
9836- 9952 I, s. 321-324 1643 B B 24-552
9953-10052 I, s. 161-163 1646 A B 24-529

10053-10191 II, s. 129-138 1647 G B 24-573
10192-10288 I, s. 165-167 1649 A B 24-530
10289-10457 II, s. 139-148 1649 G B 24-574
10458-10609 II, s. 151-157 1651 C B 24-575
10610-10769 II, s. 161-170 1652 C B 24-576
10770-10891 I, s. 169-172 1653 A B 24-531
10892-11002 II, s. 173-179 1653 C B 24-577
11003-11094 II, s. 181-188 1654 C B 24-578
11095-11209 II, s. 189-195 1655 G B 24-579
11210-11317 II, s. 197-203 1656 C B 24-580
11318-11390 I, s. 173-174 1661 A B 24-532
11391-11514 I, s. 325-326 1664 B B 24-553

I, s. 329-330 B 24-554
11515-11610 II, s. 205-209 1665 B 24-581
11611-11706 II, s. 212-217 1666 B 24-582
11707-12874 II, s. 220-254 1719-1731 B 24-584
12875-13382 II, s. 256-271 1731-1736 B 24-585
13383-14340 II, s. 276-304 1736-1756 B 24-586
14341-14809 II, s. 308-321 1756-1774 B 24-587
14810-15400 II, s. 324-341 1774-1788 B 24-588
15401-15854 II, s. 344-357 1788-1797 B 24-589
15855-16242 II, s. 360-371 1798-1805 B 24-590
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Bilag 2.
Facsimile af to dombogssider.
B 24 -  563 folio 80 v 1631
War skikett hanns Laueredtzenn InndWohner i Lemb- 
vigh Med en opsetelse her Aff Landstinget idag 14 dage 
wdgangett Lydendes hanom da Effter en sexs Wgers op- 
settelse at haffue hid i rete steffnitt Mads Madsen ibidem 
for en Wsanddrue Winde hand i hans Egen sagh hannom 
paa sagt haffuer, at hans lauridsen schulle haffue drucken 
mød i hans huus Iden Wfredstid med Nogle soldater 
som der haffde Guortier, disligste da hid steffnitt Olluff 
Jensen der ibidem for en Enlig Winde hand i hans egen 
sag wondet haffuer at haffue bedet at hente miød thil 
søldater. Dernest och da hid kallitt Mortenn Stackendall 
for en Enlig Winde hand och i hans Egenn sag wondet 
haffuer at forne hans lauridsen schulle haffue drucket An
nis wand med en Coperall som der haffde Cuortier, saa 
och hid kallitt Jens Jensen throns for en Enlig winde 
hand och i hans egen sag wondet haffuer at dieres Cuor- 
tiermester druck wdaff en sølffstob Item da och hid steff- 
nit Suend pouelsen for en enlig winde hand och i hans 
Egen sag Wondet haffuer at hans Ind Cuortierit Rytter 
drach offuer en hiell Natt huilche forne enlige winder en 
huer i dieres Egen sag schall haffue hanom aff had och 
affuinnd paa wondett dog same dieres winder icke schall 
formelle paa nogen wisse dag eller thid berettir och ingen 
mands hus i Lemuig med sin Instrument at haffue be- 
søgtt wden hand der thill aff officerene haffuer Weritt nød 
och thungen aff rigens finder som i Lemvig IndCuortieret 
war at spille for dennom ichj heller schall beuisses hans 
Lauridsen nogen guds fortørnelse at haffue brugt nogen 
drøck Mender som di haffde hanom med Ren wand eller 
det bedre war thil drucken Motte hand giøre bescheden 
formiener och at same Winder aff største had at uere 
hanom paa wondet.

Bilag 2 (fortsat).
NLA B 24-586 folio 1280
Dom 11.-7.-1754 over Bergithe Jensdatter 
hiortes fra Odder
(//) Nock, saa og at hun mærckede wel nock hendes om
stændigheder, mens aabenbarede det icke for hendes 
madmoeder eller syster, Liigesom hun og under acten er 
owerbewiist for den at hawe benægtet, Jcke at hawe haft 
med mandfolck at bestille. Hwad Delinqventjnden ellers 
hawer bekiendt om dend legemlige omgiængelse, hendes 
udlagte Barne-Fader Rasmus Mortensen med hende 
hawde haft 1753 aars Michels-Aften, og aldrig meere 
enten før eller siden, udwiiser acten hand inden Rætten 
icke hawer kundet nægte, mens samme wedstaaet, om 
icke saa accurate Michels-aften, saa dog wed dend tiid. 
Till Delinqventjndens forswar er adskilligt blewen forre- 
s tillet og uddraget, deels af Delinqventjndens Eegen giord- 
te forklaring, at hun war forwisset om det fosteret al
drig hawde haft liw, og at fosteret ickun hawde en Liden 
skabning, skal hawe wærit i størrelse som et stor æble, 
eller Tommel finger i Længden, det hun swøbte i en lin

net klud af en suippe eller kaars-klæde, og da hun swøbt 
det derudi, fæstede hun det sammen med toe knappe- 
naalle med wiidere, deels af Jorde-moderens Anne 
Christendaatters aflagte wiidne, at hun fandt ingen 
tegn hos Delinqventjnden til et lewendes eller fuld baaren 
foster. Mens naar betragtes, at Delinqventjnden icke har 
wildet aabenbare hendes tilstand og omstændigheder for 
hendes madmoeder eller syster der i gaarden hwor hun 
tiendte, at hun har omgaaet alting i dølgsmaael, med 
fosterets bewaring og henleggelse, Hworleedes Delinq
ventjndens sæng om Tirsdag morgenen dend 22. Januar 
sidst er befunden af 3 Eenstemmende wiidner, at wære 
baade Lagen og dynerne der i sængen Jlde tilReed og 
besudlet, med widere af hendes Lintøy, efter actens ud- 
wiisning, deraf berørte 3 wiidner hawe giordt sig dend 
slutning at Delinqventinden maatte hawe feed noget efter 
dend bekiendelse hun hawde giordt for Else Christens- 
daatter. At der Tirsdagen dend 29. Januar sidst er be
funden een blænding af mælck og wand udj Delinqvent
jndens Bryster, Da indbemelte Jordemoeder malckede 
hende, og endelig at ingen foster hawer wærit at finde paa 
de af Delinqventjnden angiwne stæder, i hwor nøye end 
acten bewiidner derefter at wære søgt, mens samme af 
Delinqventjnden u-tilladelig forkommet. Saa bør Delin
qventjnden Birgithe Jensdaatter Hiortes efter Lowens 
6.Bogs 6. Capitel 8. artikel udj denne sag agtes saasom 
hun sit foster med willie hawer ombragt, og efter næst 
forregaaende 7. artikel miste sin hals, henrættelsen at 
skee med Øxse og hendes howet at sættes paa een stage, 
samt legemet paa Rætterstædet wed Nattmanden at need- 
grawes, saa og hawe hendes Howedlod forbrudt, og 
dend Jndstævnte Domb afsagt paa Hads Ning Herreders 
Ting den 29. April sidst saaleedes og ei anderleedes at 
ansees. For denne execution at forrette nyder skarprette
ren efter Reglementet udj alt 13 rigsdaler, omkostninger
ne som ere medgaaet og fremdeelis wil medgaae paa De
linqventjndens fængsel wagthold underholdning og hen
rettelse med widere udreedes af amtet, efter allernadigst 
Forordningerne af 26. Septembris 1732 og 13. Januaris 
1747, sampt efter wedkommende Øwrigheds forregaaen
de Revision og approbation (//)
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Bilag 3
Side i Hofman-Bangs »Regester til Viborg Landstings Dombøger« med tilføjelse af forfatterteamets løbenumre, i 
parentes løbenumrene i Poul Rasmussens udgave og i skarp parentes den sagtype forfatterteamet har anbragt indførel
sen i. Yderst til højre sidehenvisning til den originale dombog 1617A.

1428 (39) Intrup -  0 . Lyby (Salling): Overfald [Overfald] 71 b
1429 (40) Viborg -  Bjerregrav (Rinds hd): Ang. en gård i Bj [Gård] 73 b
1430 (41) Viborg -  Gislum: Ang. betaling for arbejde ved G. kirke [ Løn J 75
1431 (42) Ang. hugst i Sødal skov i Vammen (Nørlyng hd) 121 b [Skove] 76 b
1432 (43) Sag om Bustrups fiskestader (Rødding hd) 83 b, 114 b [Fiskeri] 77 b
1433 (44) Øsløs -  Amtoft (Han hd): Forlig om sår og skade [Sår og skade] 79 b
1434 (45) Hundslund -  Aalborg: Gældssag [Gæld] 82
1435 (47) Gældssag: Hjermitslevgaard -  Meilsted [Gæld] 85 b
1436 (48) Om et nedbrudt gærde ved Kjøgstrup (Gardbo B) [Hegn] 86
1437 (49) Ang. Arvingers skøde på en gård i Østrup (Hvetbo hd) [Arv] 88 b
1438 (50) Borgere i Sæby ved forandre praxis ved dødsboer [Skifte] 90
1439 (51) Leiermaal og bøder: Kjærgaard -  Tofte (Horns hd) [Lejermål] 94
1440 (52) Leiermaal og bøder: Vang (Kjær hd) [Lejermål] 94 b
1441 (53) Ang. ryddeliggørelse af en påny udfæstet gård i Kornum (ved Vreilev B) [Fæste] 96
1442 (54) Jegebjerg (Fjends hd): Ang. O. Vistisens V2 gård 237 [Gård] 97 b
1443 (55) Ang. brug af noget Capitelsjord i Romlund (Nørlyng hd) [Jord] 99
1444 (56) Sæby -  Heiselt: Gældssag 240 [Gæld] 100
1445 (57) En kone i Vraa har ikke beblandet sig med mænd 109 b (Horns -  Vennebjerg hd) [Varia] 101
1446 (58) Ang. solgte gældsbreve: Broholm -  Viborg 144 [Gæld] 102 b
1447 (59) Gældssag: Sæbygård -  Sæby [Gæld] 104
1448 (60) Sdr. Lem (Rødding hd): Hærværk [Hærværk] 105
1449 (61) Gældssag: Skjørping -  Aalborg [Gæld] 106 b
1450 (62) Gældssag: Viborg [Gæld] 107 b
1451 (63) Grynderup -  Viborg: Ang. skøde på anparter af en gård i Viborg [Skøde] 108
1452 (65) Læsø: Hærværk [Hærværk] 110
1453 (66) Drabssag fra Lyby (Salling N. hd) [Drab] 112
1454 (69) Gældssag: Flensborg -  Thisted [Gæld] 122 b
1455 (70) Sæbygård -  Sæby: Skelsag [Skel] 127
1456 (71) Ang. forholdte dokumenter [Bevis] 128 b
1457 (73) Godsejertvist om et hus i Breum (Salling N.hd) [Huse] 130 b
1458 (74) Febersted (Hillerslev hd): Drabssag [Drab] 132
1459 (75) Død fundet i Amtoft (V. Han hd) [Død] 132 b
1460 (76) Lophave (Vennebjerg hd): Drabssag [Drab] 133 b
1461 (77) Ullerup (Han hd): Drabssag [Drab] 134 b
1462 (78) Gjøttrup (V. Han hd): Drabssag [Drab] 135
1463 (79) Søndelev (Vennebjerg hd): Slagsmål i Skallerup kirke [Fredsbrud] 137 b
1464 (80) Mølgaard (Børglum hd): Forargeligt samliv [Forargeligt samliv] 139 b
1465 (81) Patemitetssag: Aasendrup (ved Jerslev hd) [Paternitetssag] 141 b

Når man sammenligner løbenumrene, vil man se, at nr. 
46, 64, 67, 68 og 72 fra Poul Rasmussens løbenummer- 
registrering mangler i listen. For de 4 første numres ved
kommende skyldes det, at H-B krydshenviser i sine ind
førelser. Hvis man tager nr. 1432, ses det, at lige efter 
tekstens ordlyd findes 2 krydshenvisninger, til folio 83b 
og 114b; for at forfølge sagen om Bustrups fiskestader 
skal brugeren af H-Bs regest ikke blot gå ind folio 77b, 
men også de 2 ovennævnte steder.

I realiteten betyder dette, at Poul Rasmussen har givet 
den samme sag 3 forskellige løbenumre, nemlig nr. 43, 46 
og 67.

Det 5. manglende løbenummer, nr. 72 er dog en deci
deret »smutter« fra H-Bs side, og hvis den skal søges 
forklaret, må årsagen ligge i, at nr. 1456 (71) og den 
manglende nr. 72 begge udspiller sig ved Skagen byting.
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Bilag 4. Alfabetisk liste over sagtyper med nogle 
definitioner og eksempler
AFGIFT (207): Ydelse af okse; degnerente; afgift til Ka- 

lendegilde; ydelse til præsten; rugpenge og smør; for
pagtningsafgift; sag om nandest.
(Se også Skyld)

AFTÆGT (9).
AGRE (65): Pløjning; brugt en kirkeager ustedt; bredde 

og længde; græs fra 2 agre; forbud mod at høste på 2 
agre.

ANHOLDELSE OG FÆNGSLING (33): Om en kvinde 
der længe har siddet i tugthus; kapellan lader en sætte i 
byens »hægte«; anholdelse af farende købmænd.

ARREST (21): Ordet er her benyttet i dets civilprocessu
elle betydning, som et retsmiddel hvormed en kreditor, 
for at sikre en kommende tvangsfuldbyrdelse, med fo
gedens hjælp forhindrede en person i at rejse bort eller 
fjerne eller afhænde sine ejendele.

ARV (536): Arv og værgemålsgods; afkald efter fælles 
forældre; om en kuldlyst arving; opfyldelse af testa
mente til fordel for et børnehus.
(Se også Vedersigelse)

AUKTION (22).
BAGATEL (47).
BEGRAVELSE (16).
BESKYLDNING (66): For løgn i retten; for at møde 

bevæbnet på tinge; for at have skrevet bænkebreve; for 
at have handlet med en misdæder.

BEVIS (108): Syn af stenhus; om hr. Søren så den skade, 
nogle svin tog; om en præst har vidnet efter et vildt og 
forbistret menneske; om persons alder; vurdering; 
åstedsforretning.

BIER (17).
BOD FOR DRAB (10).
BONDEEJE (33).
BREVE, DOKUMENTER O.L. (63): Om et magte- 

brev; om en frataget seddel på V. landsting; jordebog; 
mod skriveren der ikke ville ekspedere et kongeligt 
lO.dags brev.

BYGFÆLD (39): Forringelse af fæstegårde, huse m.v. 
BØNDER (50): Ulovligt fraflyttet sin stavn; om en mand

er ugedagstjener; om kronens boelsmænd.
BØRN (26): Et barn som ikke skal være døbt; kuldlys

ning; om bekostning på stedbørn; udsat sit barn; barn 
bortført fra sin pleje.
(Se også Paternitetssag)

BÅRDAG (65): Legemsfornærmelse.
CONSUMPTION (29): Samling af indirekte skatter 

indført i det 17. århundrede.
CRIMEN BESTIALIS (17): Seksuel omgang med dyr. 
DOMME (33): Ctr. herredsfogeden ang. en dom; 

omforholdt landstingsdom; underkendt dom; byfoge
den må selv genoptage sin sag.

DRAB (782).
(Se også Bod for drab; Manddrab og Mord)

DØD (187): Brændt ihjel i en skorsten; dræbt af et læs 
hø; selvmord; spædbarn dræbt af en galt; præst død i 
melankolisk raseri; ihjelkørt.

EJENDOM (113): Ejendom i brug uden hjemmel; ejen
domstvist om 2 bol; ulovlig tilholdelse af ejendom.

ENG (220): Afgrøden af eng; frihed til enggræsning; vi
disse af 1498; hø drevet ned på andens mark; 3 høstak
ke; størrelsen af høavlen.

ERSTATNING (38): Skade voldt af præstens kvæg; er
statning for en bortkommet vadsæk; en skal svare for 
sin tjeners gerning; får ihjelbidt af hund.

FALDNE ORD (116).
FALSK (63): Udslettet underskrift på dokument; falsk 

vidne og dragen kniv; klosterforstander købt folk til at 
vidne; falskmøntneri; ulovlige tøndemål; forvanskning 
af fuldmagt på præsts vegne.

FATTIGVÆSEN (21): Tiggeri; violinspillende betler 
anholdt; tiggerske avlet børn.

FISKERI (150): Åletejne; om rusefiskeri i Limfjorden; 
ulovlig voddragning; ang. brug af pulsvod; om en 
laksegård; sildefiskeri udenfor den tilladte tid.

FLEDFØRING (7): Person, der til en anden har over
draget alt, hvad han ejer mod til gengæld at blive un
derholdt af denne.

FORARGELIGT SAMLIV (7): Uægteskabeligt samliv. 
FORLIG (33).
FORLØFTE/KAUTION (46).
FORPRANG (10): Ulovlig handel i form af opkøb af 

varer på vej til marked.
FORVARING OG BETROELSE (18): Opbevaret 

skrin; penge leveret i forvaring; fremmed gods under 
forvaring, taget af fjenderne; betroet en skipper brænde.

FOSTERMORD (17).
(Se også Fødsel i dølgsmål)

FRAGMENTER (3).
FREDSBRUD (80): Knivslag på tinge; voldeligt opluk

ket præstens hus; drikkelag og slagsmål; kalas og drik
keri på en søndag; hujen og skrigen på gaden om nat
ten; en mand er farlig for beboernes fred.
(Se også Gårdfred, Husfred og Kirkefred oversvoret)

FRØGÆLD (6).
FÆDRIFT (25).
FÆSTE (317): Sigtet for uhørsomhed; fæstet en pige der 

allerede havde fæstet sig bort; om et fæstebrev; bortfæ
stet bondejord til skade for arvinger; rømt fæster; fæste 
af færgested; forsiddede fæstegårde.

FØDSEL I DØLGSMÅL (52). (Se også Fostermord, 
Drab og Mord)

GÆLD (2604). (Se også Obligation)
GÆSTERI (3).
GÅRD (284): Opladelse af gård; en ikke genkøbtgård, 

forbrudt i Grevens Fejde; tildømt V2 gård; samfrænde- 
sag; fæster frasagt sig gård; klage over synet gård; tvist 
om adkomst; leje af gård; degnerettighed i en gård.

GÅRDFRED OVERSVORET (33).
HANDEL (88): Ulovlig med tran; med svin; med stude; 

tuskhandel; mægling i kreaturhandel, en købmandssøn 
forbudt handel.
(Se også Hestehandel og Køb og salg)

HEDE OG MOSE (37): Brugsret til mose; tørv; hede
brand; hvordan heden ligger for åen; en dyndmose. 

HEGN, GÆRDE, TOFTE, FORTE (93): Nedbrudt
gærde; nedlæggelse af plankeværk; forbud mod at luk
ke toft eller kålhave; menigmands forte; vedligehol
delse af digelukkelser.
(Se også Skel)
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HESTE (107): Gennet heste af mark; tøjring af heste; lån 
af heste; heste til kongens tjeneste; betaling for heste; 
heste fjernet fra dødsbo; smittesyge heste på marken.

HESTEHANDEL (44).
HOR (14).
HOVERI (28).
HUG OG SLAG (8).
HUSE OG BYGNINGER (55): Om ret til at bebo et 

hus; byggesag; gadehuse; om nogle huse har del i 
fællesjorden; hus ødelagt af springflod; hus opført i 
fællig.

HUSFRED OVERSVORET (15).
HÆRVÆRK (28).
HÆVD OG BESIDDELSE (16): Sted beboet mod præ

stens minde; ulovlig brug af andres effekter; ulovlig 
brug af hø; et dige hævdes for et provsti.

HÅNDVÆRK (15): Skrædderlaug ctr. en outsider; sko
mager- smede- og skrædderlavene er opsætsige; glar- 
mesterens skilt beskadiget; skrædder undvigt af tjene
ste.

ILDSPÅSÆTTELSE (29): Stukket ild på hus; om il
debranden i Randers 1638; har afbrændt heder og mo
ser ved tobaksrygning; brændt tørv.

INCEST (22).
INDBO (46): Tvist om sengeklæder; løsøre; udkastet bo

have; en engelsk kappe; en mand må ikke sælge sin 
bæverskindshue; kakkelovn.

INDFØRSEL/UDLÆG (298).
INDKALDELSE (222): Kreditorer; rømte ægtefolk. 
INJURIER OG ÆRESKRÆNKELSE (415): Præsten

for udtalelser; et brev til ulempe for andre; om piges 
gode rygte; fornærmelse og skade; slået hatten af en 
drengs hoved; dømt til at bevise sine ord; udskælden 
på grandestævne; kvindeskænderi; ukvemsord; en 
kvinde beskyldt for løsagtighed; mølleren fornærmet en 
adelig kvinde; præsten nægter at have brugt påklagede 
ord på prædikestolen; parlament; kævl; en fordrukken 
kone undsiger sin by; fornærmelse.
(Se også Beskyldning, Hug og slag)

JAGT (20): Sigtes for at ville skyde kongens dyr; hare- 
jagt; forpagtning af jagt; krybskytteri.

JOMFRUKRÆNKELSE (6).
JORD (253): Mand tilholder sigjord; strid om 1 otting 

jord; jord af en arvegård; ødejord; ulovlig afTørt jord og 
gødning; tilsåning afjord; om lejejord; købt brugsjord 
til en gård; kirkejord; formentlig ulovlig brug af pløje
jord; syn over 2 fæstebønders jord; opbrudt skovjord. 
(Se også Ager, Eng og Mark)

JORDEGODS (3).
KEDLER (20): Bryggerkedler.
KIRKER OG KIRKELIGE FORHOLD (137): Om 

præsten skal holde kapellan; om jus patronatus og løs
øre; tvist mellem forhenværende og nuværende præst; 
forargelse ved kommunion; om et skriftemål kunne hø
res; afvist fra sakramente; om betaling for at reparere 
en prædikestol; præsteembedet forsømt under krigen; 
ang. en extra-rituel dåb; om præsteost; præstesøn skal 
have prædiket; hvad degnen gav for klokkeringning; 
om afsættelse af domklokker; sviret efter at have været 
til absolution: skovet træer under gudstjenesten; ind
brud i kirke; kirkes brøstfæld; ang. degncindtægten;

om en kones indledelse; om degnens forundte benefi
cia; vil ikke give præsten hans høstdag.

KIRKEFRED OVERSVORET (7).
KONTRAKT (54): Nægtet at have lovet en anden en 

tjeneste; løfte ved fæstensøl; om afdøds løfter mod ve
derlag; et håndskrift udgivet i drukkenskab; mislige- 
holdelse af skrædderlærekontrakt; kontrakt i en fæste
gård.

KORN (165): Byg; havre; rug; søgsmål om 40 skæpper 
korn; skade på korn; beslaglagt og bortført korn fra et 
dødsbo; vægret sig ved at køre med et læs korn; kvæg 
nedtrådt kom; høstet af soldater; kornoptælling; ulov
lig såning; om gravede såd ved dige; korn i rente af 10 
rigsdaler.

KOST OG TÆRING (83): Omkostninger i forbindelse 
med en retssag, særlig for rejseudgifter, tidsspilde o.l.

KRIGSFORHOLD (60): Givet anvisning på folks gods; 
letfærdighed med de kejserlige; præsten skal have givet 
fjenden oplysninger og slået en bonde; ang. vin til ty
skerne under krigen; plyndring; indkvartering og 
brandskatning under krigens tid; om udgiften til hold 
af en soldat; røveri af nedgravede klæder.

KØB OG SALG (256): Gård; betaling for 4 øksne; købt 
ejendom mod recessen; toft; drukket lidkøb om en 
kvinde; hjul; faet mindre jord end han havde købt; 
øksne til forprang; sogneskattekorn; om betaling for 12 
ørter rug; solgte studes oprindelse; arvelod i en gård; 
bol. (Se også Skøde)

LANDGILDE (101).
LANDSBYFORHOLD (55): Nabokiv; videbrev; mark- 

fællig; pløjet for nær; præsten holder sit fæ for sig selv 
til skade for byen; ydelse til byhyrden.

LAUGHÆVD (14): På gård; pergament 1483 ang. 
laughævd på gods til en kirke; pergament 1477.

LEGEMSKRÆNKELSE (67): Stenslag; 20 rigsdaler og 
1 kvie for sår og badskærløn; slaget og udjaget sine 
forældre; slået med en fork; rådmand slår anden råd
mands kone; overlast.
(Se også Bårdag, Hug og slag, Overfald, Personskade, 
Sår og skade; Sårmål; Vold; Uførm og Årad)

LEJEMÅL (39): Husleje; vognleje; skyldig jordleje; ud
lejning af 2 gårdes avl; pramleje; lejet til at rejse til 
Tyskland med 8 hopper og 1 føl; skib; forpagtning.

LEJERMÅL (69): Samleje uden for ægteskab. 
LYNGSLET (21): Ulovlig lyngslet; uberettiget lyng-

bjergning.
LÆGER OG HELBREDERE (13): Badskær har stillet 

patient alt for lyst perspektiv for øje; om en kvaksalver; 
begravet levende menneske i en grav; erstatning for 
pleje af 7 syge.

LØN OG HONORAR (32): Betaling for en rejse; om 
betaling for podemesters arbejde; skriversalær; en stor 
sagførerregning.

LÅN TIL BRUG (14): En bog; en lånt tønde og ord på 
tinge; om tilbagelevering af nogle lånte stude.

MANDDRAB (16): Optræden af eftermålsmænd; ube
rettiget fordring om mandebod; 2 koner udlovet beta
ling for at omkomme mand; præsten i Vejlby; skudt 
markvogter.

MARK (29): Bymark; udmark; syn; uberettiget brug og 
høst af mark; afhøstet havremark.
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MILITÆRVÆSEN (51): Udrustning af udbudsmænd; 
betaling til en mand stillet til kongens tjeneste; om 
penge for at gå soldat; refusion af udgift til soldater
hold; søsession; lægdssag; om en soldat har været af
sindig.

MORD (60).
MØLLER (51): Vejrmølle; har ført en vejrmølle og ma

ler for alle; om en stampemølle; opstemning af vand 
ved mølle; fortrædigelse af mølles kunder; om mølle
vandets fri løb.

NÆRINGSVÆSEN (49): En kunde mod guldsmeden; 
kro og ølsalg; om bagerens eneret; brændevinsinkvisi
tion.

NÆVNINGER (2).
OBLIGATION (60): Om indløste obligationer; obliga

tion mod pant i gods; mortificeret obligation; udstedt 
for at besvige.

OFFENTLIG MYNDIGHED (27): Røbede rådstue
hemmeligheder; afskedigelse af bysvendene; borgme
ster arresteret; Horsens by havde ingen vedtægt; en 
mand synes at forfølges af lensmanden; nuværende 
borgmesters forhold mens han var ridefoged angribes 
af bønderne; om eligerede borgere.

OLDENSVIN (7).
OPTAGNE DYR (29).
OVERFALD (106).
PANT (146): Pantepenge; pant i noget bymark; pantsat 

fællesgård og bol; indløsning af pantsat gård; under
pant; lån mod pant fra en fordægtig person; præsten 
pantet for misligt hegn; modsat sig udpantning.

PATERNITETSSAG (130): (Se også Udlæggelse) 
PENGE (175): Modtagne 5 rigsdaler for gunst og gave;

oppebårne penge; vundne penge i spil; byg sået til leje 
af en sum penge; betroede penge til at købe salt for; 
leverede penge til en studerende præstesøn; penge til 
de fattige; lånte overformynderi-penge; børnepenge.

PERSONSAG (457).
PERSONSKADE (24): En sønderslået arm; syn over be

skadiget finger; fogeden har slået skriveren; en udslået 
tand; voldgift om en piges skade; kone slået en mand 
blodig.

PRÆSTER OG PRÆSTEGÅRDE (40): Præst taler 
med foragt om begravelse; vanrøgt af præstegård; præ
sten sigtes for rænker; vist fra skriftemålet; præst som 
barnefader; præsten dømt til at give en mand en tønde 
tysk øl; ang. præstekonens utidige foster; om høstdag 
til præsten; nådsensåret.

RANSOVERSVÆRGELSE (37): Mørkeran; ran afen  
bøsse, kvit svoret; mod ransnævninger; kirkeran.

REBNING (14): Landmåling i forbindelse med jord- 
skifte.

REGNSKAB (59): For et præstedødsbo; med falsk un
derskrift; kirkeregnskab; for et strandet skib.

RETSPLEJE (61): Manglende tingbøger; bønder dømt 
til at hjælpe med til at henrette en tyv; om en herre
gårds jurisdiktioneile stilling; om personers værneting; 
udeblevne fra retten; forspildt tiltaleret; om ret til til
buds- og lysningsvidne; hovedioder tilfaldne kongen 
for forseelser.
(Se også Bevis; Nævninger; Rettens personer; Sande- 
mænd og Stævning).

RETTENS PERSONER (72): Herredsskriver sidder 
egenmægtigt i dommersæddet; fogeden overholder ikke 
tingdagen; om kongens ret til at afsætte en herredsfo
ged; kløet en stævningsmand; byfogeden mulkterer 
ulovligt; anker over rettens administration.

SANDEMÆND (4): Fast nævn i det jyske retsområde, 
der svor i visse større strafferetslige og civile sager.

SELVTÆGT (3).
SKAT (119): Mad- og pengeskat; klager over skattean

sættelse; restance; at fremskaffe skatteregister; skattes
vig; refusion for udlagt skat til fjenden; ublu folkeskat; 
ctr. skatteforpagter; urigtige skattemandtal; skatterug.

SKEL (118).
SKIFTE (291): En afdøds formue; enkes bofragåelse; om 

noget gods fra et dødsbo; skiftebreve; om et gammelt 
skiftebrev på stolene i S.kirke; vurdering af dødsbo; 
deling af en afdød hustrus eje; arvinger vil ikke under
skrive skiftebrev; bofragåelse; som kreditor i et bo; om 
en stenskive der lå under lyng, mens der blev skiftet og 
derefter blev fjernet; fallitbo; proclama; tvist om fællig.

SKOVE OG TRÆER (109): Skovhugst; ulovlig brug til 
svin og trækulsbrænding; præst har fri hugst; forhugget 
skov; om betaling for ved; opførelse af hus med brug af 
tømmer fra egen skov; om svin i skovskifter; syn over 
skov og bund; taxation af skove til olden; indhegning af 
skov.

SKYLD (83): Af et bol; smørskyld; af agre; bondeskyld af 
en gård; ang. V2 tønde fisk; jordskyld af ejendom; 
skyldkorn.

SKØDE (141): På en gård; på klosterjord; retten til at 
udstede et skøde anfægtes; på en ager og vejrmølle; 
iturevet et skøde.

STEDSMÅL (21): Indfæstning.
STRANDE OG FORSTRANDSRETTIGHEDER (17): 

Forbud mod at røre standingsgods; om kongens ret til 
forstrand; stranding; om et ophugget klittag; strand- 
forpagtere.

STOLESTAND (73).
STÆVNING (23).
SVIN, GÆS, FÅR OG GEDER (40): Om græsning afen 

andens får; om noget flæsk; om en vaks so der har faet 
grise; ledt efter lam i en fremmed fåresti; voldelig 
borttagelse af 86 geder; om ubrændte svin; mærket på 
et lammeskind; slagtemad; 11 ulovlige svin på skoven; 
nogle bønder har forringet bukke og geder for her
redsfogeden.

SÆDELIGHEDSFORBRYDELSE (41): Levet i kætteri 
med henrettet kvinde; 3 brødres forhold til en kvinde; 
oppebærer sagefald for sine folks løsagtighed; om for
holdet til sin svigerinde; løsagtighed; letfærdighed i 
forbudne led.

SØFART (58): Ang. bjerget tilbehør til et skib; om anker 
og tov; om et skib er blevet plyndret af sørøvere; forbud 
mod at skibsfolk går i land; sag mellem medredere i en 
skude; om strandede søfolks hyre; bjergning af et en
gelsk skib; om en brændt siøbod i Norge; kåg brugt 
uden forlov; færgeri; om en kreiert.

SÅRMÅL (41).
SÅR OG SKADE (53).
TIENDE (300): Kongetiende; taget med »ubrændt« 

skæppe; tiendetagelse på kærven; restance; kørt hø ind
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uden at varsle tiendetageren; henlæggelse p.g.a. kirkes 
nedlæggelse.

TOLD (24): Skibsladninger unddraget told; øl- og 
malttod; malet korn uden accisseseddel; ang. toldlettel
serne p.g.a. kvægsygen; brotold.

TREMARKSMÆND, UÆRLIGHED (14): Mænd 
dømt fredløse; påstand om uærlig gerning.

TROLDDOM (480): Hekseforfølgelse; signen og målen. 
TRUSLER (30): Truet præsten med våben; trusler og 

undsigelse; truet til at vidne til sin fordel; truet
stævningsmændene.

TVANGSFULDBYRDELSE (48): Udpantning for re
stancer; fordelt for fogedpenge; ang. formentlig ube
rettiget seqvestration; indvisning i gods; godsudlæg
gelse; vurdering og nam; forfølgning til lås; opbud; ex
ecution; fallitbo.
(Se også Indførsel/Udlæg)

TYENDE (142): Ulydig tjener; rømt fra tjeneste og gæld; 
tjenestefolk dømt til at forlade birket; trebuleret kro
nens tjenere; skyldig tyendeløn; skudsmål; slået sin 
tjenestepige; en tjenestepiges kvalifikationer; om at 
rømme til fardag; om ridefogedens behandling af en 
karl; overskredet retten til hustugt; pige har lovligt sagt 
op.

TYVERI (533): Bortført sæd; hjemmel til en sølvkande; 
lysning af vogn og heste; indbrud; skældt for tyv; røve
ri; hæleri; brugt en andens trækstud uden forlov; 2 tyve 
dømt til Bremerholm; ingen handel med de henrettede 
oksetyve; frataget farveren vadmel per falsum; afklædt 
en tyv i galgen; bortførte varer fra et dødsbo; taget en 
sølvkande og solgt den til præsten; tyvagtige tjeneste
piger.
(Se også Ran)

TØRVEGRØFT (78).
UDLÆGGELSE (48): Præst udlægges som barnefar; 

falsk udlæggelse.
UDSKIFTNING (18).
UFØRM (41): Uret, vold eller mishandling.
ULOVLIG HUGST (170): (Se også Skove og træer) 
UNDERVISNING OG OPLYSNING (10): Skudsmål

for skolemester; søgsmål om en karl kan skrive sit 
navn; om en analfabet; rektor snuser i timen; tilstan
den i latinskolen.

VAND OG VANDLØB (22): Ulovlig lagt grøft og dige; 
om rensning af åen; om en dæmning; om vandstanden; 
om en mand dæmmer for en andens spildevand.

VEJE, BROER O.L. (66): Kørselsvej; betaling til bros 
vedligeholdelse; beliggenhed mellem adelsveje; klap
bro; vejsyn; ang. en brudt lås ved broen; en stoppet 
rendesten; om en krob.

VEDERSIGELSE (78): Fragåelse af arv og gæld. 
VOLD (310): Voldsoversværgelse; kvinde som volds

mand.
VOLDGIFT (14): Afgørelse af en retstvist ved en eller 

flere af parterne udpegede såkaldte voldgifts mænd.
VOLDTÆGT (13).
VÆRGEMÅL (90): Børnepenge og forsvoret gods; mel

lem søskende; om en mand var myndig til værgemål; 
børnegods; formyndersag; pligt til at påtage sig over
formynderi; om myndlings midler; om en enkes ret til 
selv at disponere.

ÆGT OG ARBEJDE (47): Folk ikke mødt for at age 
møg; transport af kongens proviant; om skyldige 
arbejdspenge; sandemænds ægtpligt; selvejeres ægt; 
ang. tømmeragen til flåden; udeblevet fra offentligt 
vejarbejde.

ÆGTESKAB (77): Hustrumedgift; pige skildt ægtefæl
lerne og voldt konens død; tvunget til trolovelse; mand 
giver kone og børn for lidt mad og øl; en utro hustru; 
om slægtskabsgrad; en mand har faet attest quoad ge
nitalia; besvangrelse under ægteskabsløfte; bryllups- 
bekostning; en kone rendt med moskovitterne.

ØKSNE OG KØER (78): Gennet kreaturer bort fra 
mark; tilvurderede stude; staldøksne; levering af øksne 
til kongen; fradømt øksne, om retten til at sætte 
kreaturfold; om tægtefæ.

ÅRAD (13) Overfald, tilskyndelse til overfald.

Bilag 5. Eksempler på sagtypekort
AGER:
575, 761 (hjemmel), 793 (pløjning), 884, 1020, 1153, 
1315, 1316 (kapitelsagre), 1785, 1956, 2053, 2111 (syn), 
2128 (salg), 2138 (brugt en kirkeager ustedt), 2798, 3001, 
3005, 3283, 3448 (hjemmel), 3490, 3500, 3511, 3543, 
3908 (brug), 3955 (brug), 3982 (besået), 4179, 4641, 
4891, 5144 (pløjning), 5324 (tvist om såning), 5419, 
6551, 6819, 7251 (strid), 7860 (bredde og længde), 7896 
(brug), 8181 (frugtgæld af ager), 8313, 8333 (rugagre), 
8358 (tvist), 8366 (rugager), 8494 (høst af ager), 8526, 
8832, 8905, 8915, 9458 (tvist om 4 agre), 9781, 9786 
(græs fra 2 agre), 10199 (uberettiget brug af ager), 10217 
(»udvisning« af præsts brug af ager og eng), 10597 (syn 
over Vi rugager), 10623 (forbudt at høste på 2 agre), 
11188 (syn over ager), 11916 (leje af ager), 12149 (tvist), 
12316 (besået ager), 12386 (fæster frataget ager), 12681, 
12895, 13437 (16 agre), 13753, 14277, 14579 (afpløjet en 
ager), 14935 (ang. 10 agre), 15270 (ompløjede boghvede 
agre).

BEVIS:
503 (syn af stenhus), 581 (granskning på åstedet), 590, 
615 (syn over lyngjord), 732 (om hr. Søren så den skade, 
nogle svin tog), 733 (om hospitalsforstanderen var på 
tinge til en bestemt tid), 939 (geburtsvidne), 940 (byg
ningstvist), 1168 (syn over bro og vase), 1181 (påvirk
ning af vidner), 1270 (syn), 1370 (om et dokuments på
skrift), 1353 (syn), 1395, 1402, 1456 (om forholdte do
kumenter), 1500 (syn), 1516 (vidne om slægt), 1539 (løfte 
for at påvirke et vidne), 1541 (syn om fjordvej), 1703 (om 
en præst har vidnet efter et vildt og forbistret menneske), 
1710 (vidnes fri for vanrøgt), 1946 (om persons alder), 
2064 (syn), 2153 (syn), 2323 (syn over forlenet kongelig 
grund), 2427 (vidner om slagsmål), 2639 (syn), 2759 
(syn), 2847 (syn over nyt dige), 2948 (om et usandt 
vidne), 3147 (syn), 3333 (om dokumenter), 3404 (syn), 
3450 (syn), 3580 (syn), 3622 (vidner forhindret p.g.a. 
sygdom), 3702 (syn), 3858 (afkaldsvidne), 3892 (syn over 
for mange brændte svin), 3939 (syn), 3970 (vidne simule
rede syg), 4358 (betaling af pligtige vider), 4496 (vidne 
om slægtskab), 4790 (syn over hus og avl), 5160 (syn),
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5211 (dømt til at fremlægge nogle breve), 5293 (vurde
ring), 5305 (vurdering), 5377 (syn), 5539 (syn), 5724 
(vurdering), 5748 (syn og en bortkommet ting), 5988 
(vurdering af kreaturer), 6395 (en ubillig vurdering), 
6665 (vurdering), 6753 (vidne om en familie), 6981 (for
holdsvidne), 7238 (en mand kan ikke fa breve læst på 
tinge), 7240 (syn over nedbrudte huse), 7648 (syn), 7866 
(vurdering af 4 øksne), 8371 (vurdering), 8511 (forholds
vidner om byfogeden), 9343 (tingsvidne til forklejnelse af 
en mand), 9397 (syn over bageovnen i et nedbrændt 
hus), 9462 (vurdering), 9575 (syn over olden), 9760 (vid
ne om at mand kom fuld i kirke), 10396 (bestridelse af 
vidne), 10500 (syn over udført husarbejde), 10538 
(granskning), 10643 (vidisse på quittanz), 10849 (et ube
rettiget syn), 10921 (syn over gærder), 10923 (syn over 
grøft og dige), 10948 (syn), 11020 (uret ved vurdering af 
gods), 11027 (tingsvidne om kvindes slægt), 11100 (vidis
se om et kalds indtægter), 11123 (klage over vidne om 
hæleri), 11225 (syn), 11284 (uvederhæftige vidner om 
gadeuorden), 11369 (syn og sag ang. en rugparcel), 
11411 (vidner), 11570 (syn over en mand der har lidt 
overlast), 11872 (aflysningsvidne), 12174 (vidner), 12659 
(vidnesbyrd), 13011 (vidner), 13180 (må ikke føre vid
ner), 13464 (vidne), 13586 (en aflagt ed), 13659 (byskri
veren vil ikke udlevere et vidne), 13800 (vidne), 13905 
(vidne), 13946 (vil ikke vidne), 14151 (et syn bestrides), 
14242 (syn), 15088 (tingsvidne), 15131 (vidne), 15230 
(ulovligt syn over en bro), 15303 (syn over vinterens fo
dermængde), 15357 (lovligt udeblevne vidner), 15396 
(vurdering), 15800 (åstedsforretning), 16132 (åstedsfor
retning).

CONSUMPTION:
12116, 12182 (anholdt af consumptionen), 12428, 12461, 
12575, 12854 (consumptionsinkvisition), 12933 (con- 
sumptionsforpagterens sag), 13181 (tvist om fælles con- 
sumptionsforpagter), 13556 (indført bygmel udenom 
consumptionen), 13736, 13751, 13777 (consumption og 
bjergeløn), 13799, 13854 (consumptionssvig), 13877 
(consumption græspenge), 13974, 13983, 13984 (nægtet 
consumptionen ret til at inkvirere i et hus), 13996 (con- 
sumptionssag om brændevin), 14006, 14074 (ang. con- 
sumptionsforpagtningen), 14289 (sejlet forbi consump
tionen med en levende gris), 14364 (havre og rivelse ind
ført udenom consumptionen), 14398, 14450, 14602, 
14620, 15009 (forlangt consumption af hø, der køres gen
nem by), 15106 (sag mellem consumptionsforpagterne).

ÆGTESKAB:
296 (løfte), 395 (hustrumedgift), 439 (en fraskildt kone), 
551 (hustrus udflyning), 647 (pige skildt ægtefællerne og 
voldt konens død), 995 (om en mand og kvinde var sø
skende), 1042 (parlament), 1124 (løfte), 1289 (medgift), 
1480 (tvunget til trolovelse), 1649 (en utro hustru), 1719, 
1807, 1870 (mand giver kone og børn for lidt mad og øl), 
2010 (tvungen trolovelse), 2215 (kivagtige ægtefæller), 
2445 (om mand og kvinde er i slægt), 2510 (om slægt
skabsgrad), 2671 (en kone draget til sit hjem), 2747 (om 
slægtskabsgrad), 2939 (løfte), 3132 (medgift), 3226 
(medgift), 3305 (løfte), 3546 (tvungen trolovelse), 3630 
(brutal ægtemand), 3693 (begæret en pige til ægte), 3861

(medgift), 4240 (mishandlet sin kone), 4295 (om en 
kvinde er gift eller ikke), 4540 (ulovligt ægteskab), 4646 
(trolovelse), 4725 (kuldlysning af slegfredsdatter), 4839 
(ægteskabsbegæring), 4919 (om 2 kvinders slægtskabs
grad), 5107 (medgift), 5112 (en mand har faet attest 
quoad genitalia), 5181 (opbevaring af bortgået hustrus 
gods), 5509 (besvangrelse under ægteskabsløfte), 5536 
(begæret til ægte), 6218 (en kone vil forgive sin mand), 
6442 (medgift), 6743 (om trolovelse og bilager med flere), 
7071 (tvunget ind i ægteskab), 7129 (slægtskab som 
ægteskabsforhindring), 7165 (ang. slægtskab), 7413 
(medgift), 7438 (om halv bryllupskost), 7897 (forbud 
mod trolovelse), 8028 (en mand har slået sin kone), 8205 
(løfte), 8413 (løfte), 8970 (ægteskabelig utroskab), 9031 
(om en mand som forlover), 9042 (medgift), 9377 (løfte), 
9599 (tilbagegivelse af medgift), 10222 (medgift), 10742 
(medgift), 10835 (om slægtskabsgrad), 11003 (bryllups
bekostning), 11249 (medgift), 11793 (en rømt kone), 
12069 (pige vil fremtvinge ægteskab), 12117 (en kone 
rendt med moskovitterne), 13490 (bortrømt ægtemand 
efterlyses), 13866 (om en mands onde forhold til konen), 
13882 (bortrømt ægtemand efterlyses), 14048 (løfte), 
14061 (forbud mod ægteskab), 14104 (karl viet uden 
kopulationsseddel), 14143 (pige egenrådigt giftet sig), 
14513 (præsten vil ikke vie et par), 14523 (om forrettet 
vielse), 15139 (om en fraskildts stilling), 15222 (hævet 
forlovelse), 16040 (løfte).

ØKSNE OG KØER:
319 (okse), 364 (øksne), 683 (gennet kreaturer bort fra 
mark), 735 (øksne solgt af kapitelstjenere), 931 (vaxe 
øksne), 1817 (om et kobbel øksne i Holland), 1863 (2 
øksne), 1984 (taget 10 øksne til kloster), 2513 (30 øksne 
drevet ind i fyrstedømmet for 15 år siden), 2600 (stude), 
3768 (okse), 4155 (øksne), 4338 (stud), 4570 (stud), 4689 
(20 øksne), 4863 (hjemmel til en okse), 4869 (en stud 
slået fordærvet), 5268 (okse), 5292 (urigtig ang. 6 nød), 
5420 (en ko fra 0 . jaget over på M.mark), 5898 (2 øks
ne), 5904 (bortkommen ko), 5917 (en dræbt ko), 5918 
(fjernet 3 nød fra en mark), 5919 (om de øksne korpora
len tog), 6015 (ko), 6031 (ko), 6043 (øksne taget med 
magt), 6044 (3 tagne køer), 6074 (ko), 6106 (okse), 6120 
(2 stude), 6126 (ko), 6174 (okse), 6183 (forsvunden ok
se), 6195 (en vaks stud), 6211 (60 øksne), 6252 (om an
tallet af køer), 6408 (en ko slagtet af en rytter), 6413 
(øksne), 6809 (øksne på græs), 6838 (tilvurderede stude), 
6897 (øksne på græs), 7669 (2 øksne), 8315, 8435 (beta
ling for stude), 8650 (øksne på en mark), 8862 (opfødt 
stude for en anden), 9057 (staldøksne), 9076 (stald- 
øksne), 9194 (fradømt en ko), 9276 (modtagne øksne), 
9286 (levering af øksne til kongen), 9355 (handlet mod 
den rette øksnedrift), 9613 (øksne), 9742 (kvæg gået i 
fælligmosen), 9773 (dom for salg og udførsel af stald
øksne), 9971 (stud), 10028 (stude til opfødning), 10198 
(betaling for en okse), 10587 (græsløn for kreaturer), 
10620 (fradømt øksne), 11690 (øksne), 1 1739 (kvie), 
11841 (sigtet for at have omkommet en stud), 12916 
(skade ved kreaturers tøjring), 13656 (om retten til at 
sætte kreaturfold), 13776 (om tægtefæ), 14178 (øksne og 
hø), 14362 (112 øksne ulovligt uddrevne), 14460 (14 stu-
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de), 14522 (stude drevne af markvej), 14753 (stude), 
15003 (kreaturhandel), 15149 (kreaturers forringelse), 
15174 (studes græsning), 15543 (græssende ko).

ÅRAD:
1973 (oversværgelse), 2090 (betaling af åradbøder), 2227 
(oversværgelse), 2381, 2393, 2775, 3547 (åradvold), 6036 
(betaling af åradpenge), 7171 (oversværgelse), 7634 
(oversværgelse), 8709 (oversværgelse), 9022 (bøde for JJs 
død), 9186 (oversværgelse efter en misdæders sigtelse).

Bilag 6. Uddrag af varialisten
539 Ubestemmelig sag.
727 Set en kugle i en mands brors hoved.

1285 Sag fra Århus.
1445 En kone i Vraa har ikke beblandet sig med mænd. 
1622 Lyst til band efter et plovjern.
2255 Taget et øg for at ride i Djævelens navn.
2545 Bortkomne bøger i et liberi.
3089 Om drikkeri.
3269 Sag om 7 egestolper.
3616 Om nogle piletræer kan genere.
3767 Om en eftersøgt pige.
4211 Om en mand har haft træer på sin vogn.
4242 Ulykke.
4434 For mange bryllupsgæster.
4533 Adgang til borgerskabstagelse i R.
4640 Et baumtræ taget til privat brug.
4729 Om en person er blevet senil med årene.
4959 Sag om oprør.
5676 Om et anker taget fra et skib der havde overtrådt 

karantænebestemmelserne.
6073 Om folk har været hjemme om natten.
6796 Gjort 2 spillemænd skade.
7495 Sag om hvor fattige 2 ægtefolk havde været ved 

deres død i 1603.
7640 Om gilde i herskabets fravær.
8128 Noget.
8410 Ydelse af hvert bol til underhold af en afsindig 

karl.
8766 Ang. brug af en uprivilegeret musicus.
9322 Om en utro skovfoged.
9785 »Drøfluen offuer Trøffuellen«.

10391 En mand søges for nogle formentlig forlængst af
gjorte sager.

10827 En kone har skåret yveret af en død ko.
10857 Om et parti annis.
11242 Opfordret alle folk til at sige op.
11772 Uoplyst sag.
12993 Ang. bud på 2 herregårde.
13513 Noget om en mands svigerinde.
14103 Om kød givet til rygning.
14252 Væddemål om husenes højde i København. 
14434 Sag om rejsende jøder fra Fredericia.
14629 Kastet snebolde efter jordmoderen.
15345 Ang. en hare og et tørklæde.
15373 Opmåling ved uautoriserede.
15603 Kunne ikke møde p.g.a. snefog.
15822 Om aflevering af et hollænderi.
16238 Modsat sig foranstaltninger mod sandflugt.

Summary

16.000 Jutland Judgments: a case-typology 
analysis of Hofman-Bang’s Register of the 
Viborg Landsting Court Rolls for the period 
1569-1805.

The desirability of subjecting the great judi
cial archives from the sixteenth to the 
eighteenth century to systematic examination 
appears to be an idea currently prevailing 
among the historians of early modern Europe. 
Projects are in progress in France, Holland, 
Scotland and Spain for criminal-statistical 
investigations of court archives comprising 
tens of thousands of cases. The object of the 
present examination is to provide a case- 
typological classification of the 16,248 cases 
recorded in the 83 volumes of court rolls from 
the High Court of Jutland, undoubtedly the 
most well-preserved high court archives in 
Denmark. Even so, the documentation is still 
far from complete. For the sixteenth century, 
there are records for the years 1569, 1581 and 
1591 only, and for the first part of the seven
teenth century, where the court rolls are di
vided into three geographically determined 
series (“A” for northern, “B” for eastern and 
“C” for western Jutland), much of the mate
rial is also lacking (cf. the shaded areas in 
Fig. 1). For the latter part of the seventeenth 
century, where the cases are again entered in 
a register to include the whole region, the re
cords for only two years, 1665 and 1666, have 
been preserved. But a complete series is ex
tant from 1719 until 1805, when the high 
courts were dissolved in a reform of the 
Danish judicial system.

Viborg Landsting, which was the Danish 
designation for this high court, exercised juris
diction over the whole of the Jutland penin
sula with the exception of Sønderjylland, 
which had its own high court (cf. map, Fig. 
1). Its origin dates back to pre-Christian 
times. In the medieval period it was a 
folkmoot having both political and judicial 
authority. Viborg Landsting did not function 
as a court of appeal until after the Reforma
tion. In 1558 procedure was established for
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cases to be initially heard at local courts from 
which appeals were to be made to the high 
court. In 1576 a royal decree was issued 
proclaiming that all sentences in witchcraft 
cases were to go to appeal in the high court. 
Similar rules for cases of homicide and slan
der were put into effect at an early date. 
During the same period the Landsting gradu
ally ceased to have the character of a judicial 
folkmoot, a process which culminated in an 
ordinance of 1597, which empowered the 
three high court judges appointed by the king 
to impose sentence without the interference of 
the people gathered at the assembly, as had 
previously been the procedure in certain 
cases.

The method of classifying cases by type 
applied in this investigation was evolved by 
one of the authors in connection with an 
analysis of 50,000 cases in the central archive 
of the Spanish Inquisition in Madrid (cf. 
Dansk Folkemindesamling. Studier. No. 12). Case 
typology, which in the present article is pre
sented as an alternative to editions of sources 
and to the publication of abstracts of the 
original court records, builds on the basic 
view that the individual cases are the smallest 
indivisible units of the judicial archives. No 
matter which detail of a case may be taken up 
for examination, it cannot validly be sepa
rated from the rest as part of the natural con
text. Case typology registration provides a 
method for obtaining a rapid survey of the 
contents of judicial archives containing 
thousands or tens of thousands of cases. 
Merely to record the material law court by 
law court in chronological order is a consid
erable step towards this survey, and case 
typological classification affords a prelimi
nary insight into the contents and their re
search possibilities.

The types of cases are arranged so that they 
reflect to some extent the categories of cases 
constituted through legislation. Therefore, a 
system using case typology will include all the 
most usual “judicial instances” in a court of 
law, while it should be possible to group the 
more unusual and special cases under suit
able headings. The chief aim is to provide 
case grouping in dimensions convenient for

the further use of scholars undertaking 
specialist research projects. The statistics that 
can be tabulated from the basis of a case 
typology analysis are not to be viewed as solely 
legalistic statistics, although this may very 
well produce valid results. In other words, 
this system is a means of revealing a wealth of 
research possibilities, for which the figures 
can serve to indicate whether there is suffi
cient material to make a specific intended in
vestigation profitable.

The point of departure for the present 
examination is a chronological index of re
cords for the 83 volumes of Jutland court 
rolls, compiled during the nineteen-twenties 
by O. M. Hofman-Bang, registrar at Landsar
kivet for Nørrejylland (The Public Record Office 
for North Jutland) (Viborg). The original re
cords, whose palaeography presents excep
tional difficulties, have only been consulted in 
cases where Hofman-Bang’s index gave rise 
to doubt. Phase 1 involved the serial num
bering of all the entries in Hofman-Bang’s in
dex (cf. Appendix 3, a page from the index 
with our serial numbers furthest left). Next, 
the frequently recurring cases were grouped 
onto “case type cards” (cf. the examples in 
App. 5) while those more difficult to classify 
were entered in numerical order on a Miscel
laneous list, which initially involved over 
5,000 cases. In Phase 2 of the project, new 
types for card entries were extracted from the 
miscellaneous list, which gradually reduced 
the list total to 857 unclassified cases (cf. 
Group 42 in the tabie and App. 6, an extract 
from the final miscellaneous list). In Phase 3 
the 154 case types (cf. App. 4 with definitions 
and examples of the degree of variation of 
the different types) were amalgamated into 
42 case type groups (defined p. 249 f.) and 
analysed in the statistical table covering 52 
periods, as the last volume of the rolls in
cludes periods of several years (cf. the table 
on p. 252 ff.) Additional appendices to the 
article are: 1. Survey of the court rolls (the 
authors’ serial numbers, pagination in Hof
man-Bang’s register, year of roll period, 
archive signature) and 2. Transcription of a 
page from a court roll.

Basing the investigation on Hofman-
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Bang’s register and his description of the 
cases, and not on the original court rolls, has 
involved a relatively complicated case type 
system; it would be possible to simplify this 
considerably by examining the original 
judgments. But this would have entailed 
years of work, and the authors therefore 
elected to systematize Hofman-Bang’s index 
in order to give scholars initial access to the 
vast amount of judicial material from the 
High Court of Jutland, which has never 
heretofore been systematically exploited. Al
though these preliminary statistics, where 
many types of case have been grouped 
together, do not appear to yield much signifi
cantly interesting information, the cases of 
debt (Group 25 of the table) are noteworthy 
in that they comprise 16% of the entire body 
of material. It is also remarkable that in the 
whole period there are only 38 instances of 
judgments of cases of damages (Group 28), 
when one considers how prevalent this type of 
case is in the law courts of today. Probably 
the most interesting figures are those for cases 
of witchcraft (Group 10), where, following a 
marked increase at the beginning of the 
seventeenth century (a consequence of 
Christian IV’s decree of 1617) a striking re
duction occurs after 1650. This shows that 
witch cases were falling off long before witch 
persecution was officially brought to account 
in connection with “ the possession at 
Thisted” during 1696-98.

The investigation concludes with mention 
of two Ph. D. (“Licentiat”) theses now in 
preparation, for which the analysis of Hof
man-Bang’s index is the principal data base: 
one of the authors, Jens Chr. V. Johansen, is 
analyzing witchcraft cases in Jutland, and the 
criminologist Beth Grothe Nielsen is ex
amining infanticide and clandestine childbirth 
in the eighteenth century. These initial 
studies are both employing a systematic utili
sation of the Jutland High Court judgment 
material, and both to a great extent also in
tend to trace the cases back to the lower 
courts, for which comprehensive documenta
tion is extant from the beginning of the 
seventeenth century for large areas of Ju t
land, and for which, from about 1660, there 
exist practically complete series of case re
cords.

The authors of the present article, an an
thropologist, a historian and a legal historian, 
respectively, conclude by defining the 16,000 
Jutland cases as a comprehensive collection of 
case studies for the elucidation of Danish so
cial history in the seventeenth and eighteenth 
centuries.

The preparatory studies for the Hofman- 
Bang analysis and photocopies of the 504 
witchcraft cases from the Jutland High 
Court are available for inspection at the 
Danish Folklore Archives.

Translated by Anne Born
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Esben Graugaard:
Historien kan sælges
Især de sidste år er historien blevet benyttet 
som en del af det ideologiske kompleks for
skellige politikere søger at sælge til befolknin
gen i dens funktion som vælgere. Det er en ret 
så naturlig situation, når man tager hi
storieundervisningens bevidsthedsdannende 
funktion i betragtning. Dette spændende em
ne er imidlertid ikke emnet for denne artikel, 
men derimod en mere konkret problematik 
omkring salget af historien, nemlig i form af 
kildeudgivelser, reprotryk o.l.

Indtil de seneste år varetoges udgivelsen af 
kilder indenfor det historiske fagområde 
udelukkende dels af de forlag der udgiver kil
dehæfter til undervisningsbrug og dels af de 
hæderkronede gamle selskaber som »Selska
bet til Udgivelse af Kilder til Dansk Historie« 
og »Landbohistorisk Selskab«. Det er selska
ber der ledes af kendte professionelle histori
kere og de har et vist officielt præg.

Imidlertid er denne situation ændret radi
kalt de sidste par år. Private forlag, ledet af 
enkeltpersoner, er startet med det formål at 
udgive kilder især i form af mikrokort; det 
samme gælder reproduktion af udsolgte histo
riske værker som kan være meget efterspurgte 
antikvarisk. Grundlaget for at disse forlag har 
kunnet etablere sig på markedet består af fle
re årsager: 1 de gamle udgiverselskaber har 
satset på materiale henvendt til faghistori
kerne; de nye private forlag henvender sig fo
reløbig især til lokal- og personalhistorikere. 2 
de gamle selskaber har ikke, formodentlig af 
økonomiske årsager, været i stand til at tage 
det nye marked op på mikrokortområdet som 
i fremtiden bliver et stort marked især blandt 
lokalhistorikerne der i modsætning til de 
professionelle historikere ikke har så let ad
gang til kilderne via tilknytning til arkiver. 3 
de gamle selskaber har koncentreret sig om de

lidt ældre kilder fra 16de, 17de og 18de år
hundrede hvor de nye forlag satser på nyere 
kilder der til gengæld findes i store mængder, 
så store at det kan være svært at overskue 
hvad der egentlig bør udgives.

Som det ses er denne problematik også til
knyttet forholdet mellem den professionelle 
historie og lokalhistorien. I denne udgivelses
sammenhæng er det uhyre væsentligt at den 
lokal historiske interesse de senere år er steget 
stærkt, også blandt professionelle historikere. 
Dette sidste kan have en sammenhæng med 
arbejdsløsheden, som gør det nødvendigt for 
professionelle historikere at finde andre ar
bejdsområder end de sædvanlige. På den må
de er lokalhistorien som folkelig initiativ og 
bevægelse truet.

Lokalhistorikere arbejder ofte med andre 
kildetyper end de professionelle historikere. 
F.eks. tingbøger, skøde- og panteprotokoller, 
fæsteprotokoller, kirkebøger. Dette omfatten
de materiale kan selvfølgelig ikke udgives i 
bogform. Men registrene kan, og her kommer 
mikrokortproduktionen ind i billedet både 
som den billigste og letteste reproduktions
metode. Og netop på dette i fremtiden vigtige 
marked er især 2 forlag ved at etablere sig 
udenom udgiverselskaberne. Dermed kom
mer disse private forlag i vid omfang til at 
bestemme hvilke kilder der skal udgives de 
kommende år. Og når de samtidig bekriger 
hinanden bliver situationen for historikeren 
ikke særlig fordelagtig. Udgiversituationen 
bliver kaotisk og tilfældig.

Jeg mener det vil være relevant at orientere 
om de to forlag og deres etablering på marke
det.

Det hidtil største private udgiverselskab er 
»Dansk Historisk Håndbogsforlag«, ledet af 
redaktør Henning Jensen. Forlaget har tre 
virkeområder: genoptryk af bøger som kun 
kan købes antikvarisk, udgivelse af ikke før 
trykte manuskripter og mikrokortudgivelser
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af især kildemateriale. »Dansk Historisk 
Håndbogsforlag« har sammen med »Nova 
Mikrofilm A/S« et fælles datterselskab ved 
navn »Dansk Mikrokort Selskab ApS«. »No
va etc.« står for den produktionsmæssige side 
af forlaget medens »Dansk Historisk Hånd
bogsforlag« varetager salg og information. 
Her sidst i 1978 har man fået rigsarkivets til
ladelse til at udgive registre til skifteproto
koller og kirkebøger for København, Sjæl
land, Lolland-Falster, Bornholm, Fyn og 
Sønderjylland. Også det andet forlag som 
omtales senere har ansøgninger hos rigsarki
varen. Resultatet kender jeg ikke, men man 
må gå ud fra at det er positivt da man ikke 
kan gøre forskel på private forlag.

I kataloget for 78/79 skriver forlaget: »Sel
skabets mikrokortudgivelser vil normalt in
deholde 98 optagelser pr. mikrokort -  imod 
andres 59. Pr. optagelse er vi 12-13 % -  men 
helt op til 30 % -  billigere end andre udgiver- 
selskaber. Der er intet minimumsbeløb for 
køb, og indexkort medfølger gratis i det om
fang de skønnes nødvendige«. Forlaget har 
ca. 20 forksellige læseapparater køberne kan 
vælge imellem.

Forlaget er nået ud til brede kredse på føl
gende måde: »Samfundet for dansk Genealogi 
og Personalhistorie« udgiver sammen med en 
gruppe slægtshistoriske foreninger årligt det 
lille blad »Hvem Forsker Hvad«. Heri kan 
personal- og lokalhistorikere give og søge op
lysninger om de personer eller det område de 
arbejder med. Men fra og med årgang 1977 
sker der en ændring i udgiverforholdet. I 
nævnte årgangs leder s. 3 står: »Redaktør 
Henning Jensen, selv aktiv slægtsforsker og 
indehaver af »Dansk Historisk Håndbogs
forlag«, fremsatte i foråret et meget spænden
de tilbud. Han vil i en periode af 2 år påtage 
sig trykningen af »Hvem Forsker Hvad« un
der forudsætning af, at trykkeomkostningerne 
kan dækkes ind ved et passende antal annon
cesider. Oplaget skulle så forhøjes til 2500 ek
semplarer og uddeles gratis til de slægtshisto
riske foreninger samt »Samfundet for dansk 
Genealogi og Personalhistorie««. Endvidere 
skulle bladet nu trykkes på »Dansk Historisk 
Håndbogsforlags« eget trykkeri. Hermed når 
dette forlag via samarbejde med et gammelt

historisk samfund ud til en stor læsergruppe 
som må formodes at være interesserede i for
lagets produkter. Det viser sig da også at hvor 
»Hvem Forsker Hvad« tidligere var fri for 
reklamer, så fyldes ca. en fjerdedel af bladets 
48 sider nu med reklamer for forlagets bøger 
og udgivelser. Dette forlag har altså allerede 
nu bragt sig i en fordelagtig position i kampen 
om især mikrokortmarkedet.

Det andet væsentlige forlag i denne forbin
delse er »Forlaget Kühlwein Johansen«. Da 
dette forlag startede udadtil i begyndelsen af 
1978 var »Dansk Historisk Håndbogsforlag« 
som vist ovenfor allerede etableret på marke
det. Derfor oprettede Kühlwein Johansen sit 
eget forbindelsesled til læserne og køberne af 
især lokal- og personalhistoriske kildemate
riale. Det er bladet »Slægtshistoriske Blade«, 
der i det første år er udkommet med 6 numre; 
oprindeligt skulle der der være udkommet 9 
numre. Bladet koster i løssalg 14.15 kr. pr. 
stk.

Indtil videre har forlagets selvstændige 
publikationer været registre til skifteproto
koller og slægtsbøger publiceret i tidsskriftet. 
Men som det gælder »Dansk Historisk 
Håndbogsforlag« således gælder det også for 
»Forlaget Kühl wein ApS« at det vil satse på 
mikrokortmarkedet. I lederen i »Slægtshi
storiske Blade« nr. 1 står: »Som det fremgik af 
vor introduktionsfolder, havde vi regnet med 
at kunne præsentere Dem for en større pro
duktion af mikrofilmkort her i det første 
nummer af tidsskriftet. Dette har dog glippet 
på grund af den officielle behandling af vore 
ansøgninger. Forlaget har i sine bestræbelser 
på at gøre slægtshistorisk kildemateriale lette
re tilgængeligt søgt Landsarkiverne om tilla
delse til at mikrofotografere registre og ud
solgte registranter«. Landsarkiverne sendte 
ansøgningerne til rigsarkivaren og -  »Det er 
således op til Rigsarkivaren at afgøre, om vort 
initiativ skal føres ud i livet til glæde for de 
mange forskere eller om initiativet skal afvises 
og dermed afskære forskere fra langt lettere 
tilgængelighed af kildemateriale som f.eks. 
fæsteprotokoller, skifteprotokoller og skøde- 
og panteprotokoller«.

Det er altså forlagets »højere« målsætning 
og dermed er konkurrencen taget op med
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Henning Jensens forlag. Denne konkurrence 
giver sig også udtryk i »Slægtshistoriske Bla
de«^ to rubrikker »Praråd« og »Praktiske 
Forskerråd« der har samme formidlende ka
rakter som »Hvem Forsker Hvad«. »Slægthi
storiske Blades« styrke i forhold til »Hvem 
Forsker Hvad« ligger i at dels er det gratis at 
annoncere heri, og dels publiceres der også 
kildemateriale i dette blad. Endnu da! Også 
Dette forlag markedsfører læseapparater. 
Selvfølgelig en anden model end Henning 
Jensens fabrikat.

I »Slægtshistoriske Blade« nr. 4 præsente
res en ny rubrik under navnet »Mikro-teket«; 
her præsenteres forlagets mikrokortudgivel
ser. Prisen er 3,50 kr + moms og porto pr. 
kort, og man skal mindst købe for kr. 50. De 
første publikationer er H. Friis-Petersens 
matrikler over studerende ved Københavns 
Universitet fra 1479 til 1880.

Og netop denne publikation kan bruges 
som illustration af hvor hård kampen er mel
lem disse to forlag om markedet. Lederen i nr. 
6 af »Slægtshistoriske Blade« skriver som føh 
ger: »I ovennævnte katalog har vi dog måttet 
udelade vor udgivelse af H. Friis-Petersens 
arbejde om studenterne ved Københavns 
Universitet. Årsagen er den, at forlagsredak
tør Henning Jensen fra »Dansk Historisk 
Håndbogsforlag« på »piratagtig måde«, efter 
at vi havde publiceret vore udgivelser, er
hverver sig en tilsyneladende bedre ret til at 
udgive arbejdet. Denne »bedre ret« erhverver 
han sig hos H. Friis-Petersen’s universal
arvinger, overfor hvem han fortier, at et andet 
forlag allerede havde udgivet det. Da vi, efter 
at der var nedlagt forbud mod vor udgivelse, 
taler med en repræsentant for universalarvin
gerne, fremgår det helt klart, at man ikke ville 
have underskrevet Henning Jensen’s kon
trakter, såfremt man havde vidst, at værket 
allerede var udgivet af et andet forlag. For os 
er der ingen tvivl om, hvem der er »PIRAT« i 
denne sag. Vi har begrundet vores udgiver
rettigheder i »Loven om Ophavsret« § 49. 
Domsforhandlingen skal foregå i Århus By- 
og Herredsret den 18de december 1978«. 
Dette er et af de første beviser på hvordan det 
vil gå hvis private forlag overtager dette store 
marked for mikrokortudgivelser. Firmaerne

vil slås om udgiverrettigheder, uden at det vil 
komme forbrugerne til gode. Og på et eller 
andet tidspunkt bukker de svage forlag med 
lille kapital bag sig under og så har vi måske 
et stort privat forlag med monopol på dette 
område.

Hvis ikke situationen skal blive helt kaotisk 
i fremtiden på mikrokortområdet skal der 
snart gribes ind.

Else-Marie Boyhus:
Folkelig historie og professionalisme
FORTID og NUTID er et tidsskrift for læg 
og lærd. Det er et godt tidsskrift med en lang 
tradition for velunderbyggede og solide ar
tikler. Kildeangivelser, noter og litteratur
henvisninger har altid været en selvfølge. 
Derfor må jeg bede om tilgivelse for at undla
de dette apparat -  for en enkelt gangs skyld. 
Det er ikke fordi jeg ikke følger med i debatten 
om det, der er denne artikels emne, men fordi 
jeg har et behov for at frigøre mig for den en 
stund for at fremføre nogle overvejelser, som 
ikke på nogen måde skal have bare et anstrøg 
af noget repræsentativt -  for de er helt per
sonlige.

Udgangspunktet er, at historie for mig bå
de er et fag og en livsform. Det med faget er 
nemt at forklare: Jeg er uddannet på Køben
havns Universitet og har siden 1963 med en 
magistergrad i historie ernæret mig af faget 
som museumsinspektør ved Lolland-Falsters 
Stiftsmuseum. -  Det med livsformen kræver 
nok lidt mere forklaring.

Ved hjælp af det, der kaldes efterratio
nalisering, kan jeg nu se, at historisk tanke
gang og historisk analyse i hele den bevidste 
del af mit liv har været det redskab, hvormed 
jeg har forankret mig og fastholdt min iden
titet. Som eksempel: det nærmeste først. I mi
ne hjem, først hos mine forældre senere i mit 
eget, er jeg tryg, fordi rammen er velkendt, 
jeg kender hver enkelt tings historie. Famili
ens traditioner er et stykke fungerende nærhi
storie, og bevidstheden om de traditioner, 
som ikke længere holdes i hævd eller om de 
mennesker, der er døde, men stadig huskes, er 
en del af den daglige referenceramme -  også
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kaldet den fælles erfaringsbaggrund. Det har 
for mig altid været en simpel nødvendighed at 
gøre omgivelserne velkendte og forståelige. 
Det gør sig også gældende, når jeg går uden 
for den nære ramme: hjemmet. De steder, jeg 
har boet, har jeg udforsket for at gøre dem 
lige så velkendte og forståelige. Først gaden, 
så kvarteret, senere hele byen, nationen, ver
den. Samspillet, funktionerne er tilsvarende 
blevet udforsket. Først familien, senere lege
kammeraterne, skolen osv. Deres baggrund 
(læs: historie) måtte jeg lære at kende for at 
kunne fungere iblandt dem. Efterhånden som 
jeg voksede op steg abstraktionsniveauet, 
men jeg bibeholdt behovet for det næres hi
storie. I studietiden arbejdede jeg således på 
een og samme tid med f.eks. nationalitetsbe
grebet og andet teoretisk og med at finde ud 
af hvorfor Godthåbsvejen, som jeg hver dag 
kørte ad med linje to, så ud, som den gør. Den 
historiske dimension i alt -  blev jeg efterhån
den klar over -  er en nødvendighed for min 
eksistens. Det kom da heller ikke som nogen 
overraskelse for mine nærmeste, at jeg ville 
være professionel historiker og heller ikke, at 
jeg valgte den gren, hvor historien er mest 
konkret: museumsverdenen.

Museumsverdenen var tillokkende også af 
en anden grund: den nære forbindelse imel
lem forskning og formidling. Et museum er 
nemlig noget så sjældent som en forsknings
institution med krav om formidling indbygget 
og en formidlingsinstitution, som fødes af 
egen forskning. Det vil på jævnt dansk sige, at 
den der er ansat på et museum, skal arbejde 
med sit fag og samtidig som en embedspligt 
give sine resultater videre til andre. For den, 
der kender intensiteten og spændingen i en 
forskning og ved hvor svært det kan være at 
komme af med den uden at trætte sine nær
meste omgivelser, er det jo et Columbusæg, at 
man på et museum kan omsætte sin begej
string og glæde til noget så respektabelt og 
uprivat som formidling.

Det blev til mange udstillinger, foredrag, 
artikler og bøger, men på en måde var det jo 
for enkelt set i forhold til mit oprindelige for
hold til historie. Fornemmelsen af, at jeg selv 
skummede fløden, selv tog det morsomste og 
lod publikum nøjes med resultaterne voksede

og blev til vished. Mit udgangspunkt var jo -  
og er fortsat -  at der er en historiker i alle, en 
forsker i alle, og i et folkeligt historiebegreb 
må indgå noget om at demokratisere faget.

Hverdagen på et museum giver næring til 
den slags tanker, for hvor går grænsen imel
lem forskning og formidling i f.eks. denne si
tuation: En gæst kommer med en tallerken for 
at fa noget at vide om den. Vi snakker om 
sagen, ser i museets bøger, kartoteker og 
samlinger. Sammenligner. Ejeren kommer 
med sine oplysninger, museet kommer med 
sine, og sammen hitter vi ud af noget om tal
lerkenen, måske noget nyt om museets sam
ling og måske endda en lille ny brik i tallerke
nens historie. Begge bliver ivrigere og ivrige
re, og som så mange gange tidligere står det 
klart, at det er processen »at hitte ud af« ( = 
at forske), som er det inciterende. Museums
arbejde er mere spændende end museer, pro
cessen mere fascinerende end resultaterne.

Museernes erfaringer med feltarbejde -  det 
være sig arkæologisk, etnologisk eller historisk 
-  går i samme retning. Folk møder os i ar
bejdstøjet, de ser hvordan vi arbejder, de føl
ger os i selve processen og inddrages i den 
gennem en dialog. En stor del af museernes 
forskning indeholder således formidling. Et af 
de problemer, jeg tumler med i disse år, er: 
hvordan kan vi i en periode, hvor de tidligere 
amatørdrevne museer far professionel be
manding, på en ny og meningsfyldt måde få 
folk med ind i museumsarbejdet. Hvordan 
gør vi publikum til part i sagen, hvordan bli
ver de medvirkende istedet for passive mod
tagere.

En af mulighederne er at lade formidlin
gen, hvad enten det er en udstilling eller en 
bog, være mere åben. Lade forskerens usik
kerhed og spørgelyst træde frem istedet for 
blot at give et resultat, som jo alligevel ingen 
evighedsværdi har. Indbyg i al formidling en 
opfordring til dialog. Undgå en af-personifi- 
cering af formidlingen. Udstillingen bør ikke 
leve sit eget liv, når den først er åbnet. De 
mennesker, der har lavet udstillingen, skal 
møde folk i den. Den, der skriver, skal møde 
sit publikum, inddrage dem i tilblivelsespro
cessen, det er udbytterigt for begge parter. Vi 
må ikke gemme os bag teknik og automatik.
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Så kan man gå endnu et skridt og helt ned
bryde grænsen mellem forsker/formidler og 
publikum, eller -  med ord fra en anden ver
den -  nedbryde grænsen mellem producent 
og konsument. På museet i Maribo har det 
blandt andet været forsøgt i et folkeforsk
ningsprojekt omkring temaet dagligdagen 
under den anden verdenskrig. Emnevalget 
var inspireret af oliekrisen i 1973, hvor alle 
associerede til 1940erne og gik rundt og sagde 
»ka’ du huske . . .«, og det er jo i egentlig 
forstand begyndelsen til historisk tænkning. 
Når flere begynder at tænke sammen og 
sammenligne, ja -  så er forskningen jo igang. 
Umiddelbart efter oliekrisen havde vi forsøgt 
at stimulere ressourcebevidstheden ved en 
udstilling bygget op over en økologisk model, 
som skulle fortælle, at bortset fra en periode 
fra ca. 1963 til 1973 handler menneskehedens 
historie om, hvordan man har holdt hus med 
ressourcerne. Udstillingen blev en meget be
tinget succes. Og vi prøvede nye veje.

Vi valgte et mere konkret udgangspunkt og 
indbød alle til at være med til at udforske, 
hvordan man klarede hverdagen under den 
anden verdenskrig. Deltagerne skulle være 
med i alle faser: indsamling, bearbejdning og 
formidling. De skulle også være med i selve 
planlægningen af projektet og i administrati
onen af det undervejs bl.a. i de mange afvej
ninger og justeringer, der skal til, og i valget 
af de evigt nødvendige kompromisser. I selve 
arbejdet kom nogle til at beskæftige sig med 
det skriftlige materiale andre med erindrings
stof. Nogle skrev ned, hvad de selv kunne hu
ske, andre samlede erindringer ind fra flere. 
Nogle nøjedes med indsamling, andre gik 
igang med systematisering og bearbejdning af 
materialet. Rammerne i projektet var så løse, 
at enhver -  alene eller i grupper -  kunne være 
med og selv vælge niveau og omfang af sin 
indsats. Museets medarbejdere fungerede 
som konsulenter, og sigtet var -  hvad der fra 
starten blev gjort klart for deltagerne -  dels at 
indsamle et materiale, dels at give en indfø
ring i, hvordan man arbejder med historie. 
Der blev stillet krav til de medvirkende bl.a. 
til metode og samarbejde. Der var fra starten 
enighed om, at projektet skulle formidles til

en større kreds, og det blev da også til en 
række hæfter og en udstilling. Projektet løb 
over to år (1975-77), og i den periode var ca. 
200 mennesker aktivt med i kortere eller læn
gere tid. Nogle var med i hele forløbet, andre i 
dele af det.

Disse ca. 200 mennesker har så igen ind
draget andre gennem spørgsmål og samtaler; 
deltagernes formidling af projektet satte lige
ledes gang i diskussionerne og endelig blev 
mediernes omtale af projektet igangsætter af 
snakken i mange hjem. (I Tidsskrift for 
Museumsformidling nr. 4 er der redegjort 
for den pædagogiske tilrettelæggelse af pro
jektet).

Et folkeforskningsprojekt som dette er een 
formidlings/forskningsform blandt mange. 
Udgangspunktet har været, at historisk 
tænkning og forskning er noget almenmenne
skeligt, som ikke må forbeholdes en gruppe 
professionelle forskere. Det er altså et forsøg 
på at demokratisere et fag, et tilbud om at 
være med i en proces frem for at modtage et 
resultat.

Dette forsøg og andre lignende er et bud 
på, hvordan amatører og professionelle kan 
virke sammen; i dette tilfælde med de profes
sionelle som amatørernes tjenere. Det har vist 
sig, at initiativer af denne art appellerer til 
helt andre mennesker end dem, man møder 
f.eks. i de amtshistoriske samfund, omkring 
de lokalhistoriske arkiver og i andre af de me
re etablerede lokalhistoriske kredse. Det hæn
ger nok sammen med, at sådanne udspil er 
uvante, måske fordi de appellerer til medska- 
ben frem for flittigt indsamlingsarbejde. Og 
selvfølgelig giver det stof til eftertanke, når 
man i 15 år er færdedes i Dansk historisk 
Fællesforening og både har iagttaget og di
skuteret mål og midler. Nogle af de tanker, 
jeg gør mig lige nu, er, om det for ofte sker, at 
menneskers lyst til og mod på historien om
plantes til besværligt indsamlings- og regi
streringsarbejde. De fleste bliver i så fald 
snydt for det allerbedste, for det skabende. 
Men det kræver mod at gå fra samlerstadiet 
til det skabende, og det er her den professi
onelle skal gå ind som hjælper og sikkerheds
net. Lægmanden må ikke tynges af medan-
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svar for den historiske dokumentation i Dan
mark; det ansvar skal fagfolkene tage og de 
skaf gøre det bevidst og professionelt.

Der sker meget i det danske samfund i 
øjeblikket. Der er grøde i det folkelige liv, ja 
man kan næsten øjne nye folkelige bevægel
ser. Tænk hvis noget af den vitalitet kunne 
kanaliseres ind i den verden, der omfattes af 
Dansk historisk Fællesforening -  der er jo en 
god tradition at bygge på. Tænk hvis udvik
lingen af den historiske bevidsthed, som er i 
alle mennesker, kunne intensiveres og være 
med til at give kvalitet og realitet i nogle af de 
ny-folkelige bevægelser. Vi har brug for rød
der, græs og træer i et samspil.

Kvaliteten kan vi ikke undvære, og dens 
forudsætning er den professionelle forskning. 
Den er mere nødvendig i dag end nogensinde 
før. Historikerne skal skabe et realistisk 
grundlag for menneskers og samfundets hu
kommelse, for uden erfaring kan ingen handle 
fornuftigt. Det har været tankevækkende at 
følge en udsendelsesrække i radio-magasinet 
»familiespejlet« i efteråret 1978 om plejehjem 
og ældreforsorg i Danmark. I en af disse ud
sendelser sagde en lokalpolitiker bl.a., at når 
ældreforsorgen i dag ikke er bedre, end den 
er, skyldes det hverken ond vilje eller mangel 
på penge, men mangel på perspektiv og føl
gelig et utilstrækkeligt beslutningsgrundlag. 
Ifølge den samme politiker er perspektivet for 
kort, for vi mangler en realistisk udforskning 
af alderdommens historie og uden den histo
riske dimension handler vi i et tomrum. Ud
talelser af den art understreger historieforsk
ningens fundamentale betydning, men også 
hvor vigtigt det er, at vi holder fast på dansk 
histories lange tradition for at videregive 
forskningens resultater i en form og i et sprog, 
som almenheden kan forstå.

Et forholdsvist langt liv med historie (jeg 
startede som 11-årig) har bestyrket mig i fa
gets enorme betydning og muligheder. Som 
jeg ser det, er det muligt at opretholde -  ja 
højne -  kvaliteten på det professionelle plan 
samtidig med at der arbejdes med en demok

ratisering af faget. Der behøver ikke at være et 
skisma imellem det folkelige og det professio
nelle. Historien er overalt og i os alle.

Olaf Olsen:
Rabies archaeologorum1
Dette indlæg vil ikke bringe nyt fra udgrav
ninger. Det rummer heller ikke nye tolkninger 
eller forslag til nye udgravninger, men hand
ler tværtimod om, hvad der ikke bør udgra
ves. Det er min agt at fremføre den påstand, 
at der generelt udgraves alt for meget og alt 
for hensynsløst på steder, hvor de arkæologi
ske levn ikke er truet af ødelæggelse.

Den sidste tilføjelse er vigtig. Det er klart, 
at hvor fortidsminder alligevel skal fjernes 
ved anlæg af veje, ved nybyggeri og hvad der 
ellers kan være anledningen, vil det altid være 
en for tjenes tfuld gerning at tvinge alle tilgæn
gelige arkæologiske oplysninger ud af dem 
ved udgravning. De synspunkter, der vil blive 
fremsat her, gælder derfor ikke for nødud
gravninger -  det som englænderne med et 
bedre ord kalder »rescue archaeology« -  men 
alene udgravningen af de fortidsminder som 
er beskyttet af lovgivningen eller af hensyns
fulde ejere og derfor ikke er udsat for umid
delbar fare for bortgravning eller anden øde
læggelse.

Inspirationen til dette har jeg faet ved at 
følge en række udgravninger af borge rundt 
om i Europa, hvor flittige arkæologer har af
dækket udstrakte bygningslevn. En yderligere 
inspiration kom ved læsningen af en ny bog: 
Philip Barker’s »Techniques of Archaeologi
cal Excavation«, London 1977, der er en fin 
håndbog for feltarkæologer, skrevet af en 
fremragende udgraver, men samtidig en 
uansvarlig og farlig bog, fordi den prædiker 
den totale ødelæggelses evangelium ved at 
opfordre arkæologerne til at foretrække den 
totale udgravning og grave alt bort under ud
gravningsprocessen. Jeg skal vende tilbage til 
dette.

1. Indlægget er oprindelig udarbejdet som foredrag på borgforskersymposiet »Chateau Gaillard IX« i Basel i september 
1978.
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Jeg er ikke i tvivl om, at alle -  eller næsten 
alle -  kolleger mange gange har været i den 
situation, at de under arbejdet med borge el
ler andre fortidsminder, som er undersøgt i 
ældre tid, har måttet beklage de ødelæggelser, 
som er sket ved gamle udgravninger. De æl
dre arkæologer havde ofte kun ringe forståelse 
for de oplysninger, som et omhyggeligt studi
um af jordlagene i fortidsmindet kunne give. 
Det var dem nok at fremgrave ruinerne og 
opsamle de mest iøjnefaldende enkeltfund. At 
de havde kunnet tidsfæste de forskellige dele 
af bebyggelsen meget bedre ved at undersøge 
stratigrafien i aflejringerne, vidste de ikke. Og 
de tænkte heller ikke på, at de ved at grave al 
jorden bort forhindrede eftertiden i at kon
trollere deres arbejde og supplere deres re
sultater. Ud fra et forskningssynspunkt er det 
en tragedie, at nogle af Europas fornemste 
fortidsminder blev undersøgt for tidligt og 
derfor har givet alt for få oplysninger fra sig. 
Skaden kan ikke genoprettes: jordlagene er 
væk, ødelæggelsen er sket.

Dette skal ikke bebrejdes de gamle arkæ
ologer. De var pionerer, havde andre forud
sætninger og kun få erfaringer at bygge på. 
Men spørgsmålet er, om vi i vore dage, hvor 
vi dog burde have lært af fortidens fejltagel
ser, ikke forholder os lige så uansvarligt over 
for fortidsminderne, når vi -  som det sker 
hver eneste dag -  ubarmhjertigt graver fyld
lag bort under fremdragelsen af underjordiske 
fortidslevn.

Naturligvis er der en forskel. Vi undersøger 
det, vi graver bort, på en helt anden måde 
end de gamle gjorde. Vi bruger skeen, hvor 
vore forgængere brugte spader. Vi registrerer 
alle jordlag, måler og fotograferer, tager prø
ver afjorden, og ved gode udgravninger bli
ver alle lag harpet for fund.

Men hvad hjælper alt dette, når vi samtidig 
graver det hele bort? Er vi virkelig så arro
gante, at vi tror, at vore dages udgravnings
teknik repræsenterer højdepunktet af arkæ
ologisk formåen? Det gør den bestemt ikke. 
Enhver ansvarlig feltarkæolog vil indrømme, 
at han mange gange hver dag står tvivlende 
overfor forekomster i jorden. Det er os langt 
fra beskåret at forstå alt, hvad vi ser, og selv i 
bedste fald vil vore tegninger og beretninger,

ja selv vore fotografier, altid være en forenklet 
og tendentiøs gengivelse af den arkæologiske 
virkelighed. Det er ikke helt urigtigt, når det 
er sagt, at arkæologen kun finder det, han 
venter at finde.

I sin bog om udgravningsteknik diskuterer 
Philip Barker indgående, hvorledes man bør 
udgrave et fortidsminde. Han vender sig mod 
de arkæologer, der efterlader en del af områ
det »for future more refined excavation«, idet 
han giver eksempler på tilfælde, hvor en så
dan fremgangsmåde ville have givet misvi
sende resultater.

Selv om Philip Barker erkender, at »total 
excavation of a non-threatened site, which 
inevitably means its destruction, must not be 
undertaken lightly«, er hans konklusion dog 
denne, at »anything less than total excava
tion« af et ikke truet fortidsminde »is only 
justified if the site is too vast to be dug com
pletely.«

Dette er efter min mening en farlig konklu
sion, så meget mere som en total udgravning 
efter Philip Barkers metoder er mere total end 
sædvanligt inden for feltarkæologi. Lad mig 
give to eksempler.

Det første gælder stolpehuller. Her benyt
ter de fleste arkæologer i dag et lodret snit ved 
udgravningen. Stolpehullerne bliver under
søgt fra siden, og selv om dette måske ikke i 
alle henseender er tilfredsstillende, har meto
den dog den fordel, at i det mindste halvdelen 
af hvert stolpehul kan blive efterladt intakt.

Philip Barker ser anderledes på sagen. Han 
skriver: »It should be a golden rule that every 
excavational problem should be tackled hori
zontally, from above. In other words, do not 
dig from the side of the feature to determine 
its limits, but lower the whole surface, if ne
cessary a few millimeters at a time, until the 
soil differences can be seen. In this way much 
less damage will be done (sic!) and far fewer 
mistakes made«, (p. 75).

Hvorledes en sådan udgravning skal fore
tages, ses på fig. 34 i bogen. Det viste stolpe
hul er gradvist skåret bort, lag for lag, og der 
er foretaget en omhyggelig opmåling, hver 
gang et nyt lag er afdækket. Ved udgravnin
gens afslutning står Philip Barker med et sæt 
opmålinger af de mange faser, og utvivlsomt
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også med mange gode fotografier. Men hvor 
er stolpehullet? Det ligger oppe i luften. Der 
er ikke bevaret den mindste smule af det.

Hvis vi -  for at tage et eksempel -  havde 
fulgt Philip Barkers »Golden Rule« på vikin
geborgen Fyrkat (hvor metoden forøvrigt blev 
prøvet med godt resultat af Svend Sønder- 
gaard i 1950erne på nogle særligt vanskelige 
stolpehuller), ville vi efter udgravningerne 
have stået med en borgplads, der var totalt 
raseret for ægte levn fra vikingetiden. Dette 
havde været totalt uacceptabelt, både viden
skabeligt og for offentligheden, som besøger 
dette fortidsminde, der i så fald knapt ville 
have været noget fortidsminde længere.

Philip Barker understreger i sin bog, at 
»excavation is always destructive«, og ind
ledningskapitlet hedder ligefrem »The Unre
peatable Experiment«. Det er da også rigtigt, 
at hvis man følger Barkers anvisninger, bliver 
udgravning identisk med total ødelæggelse. 
Selv profilbænke i udgravninger er for ham en 
uting. Han vil »keep them to a minimum«, og 
opererer i stedet med såkaldte »cumulative 
sections«, der kun eksisterer på tegnebrættet. 
Det er en fattig erstatning. Philip Barker 
glemmer, at de profiler, der far lov at blive 
stående, når man sænker niveauet i udgrav
ningen, ikke kun tjener som hjælpemiddel for 
arkæologen under arbejdet, men også har en 
anden og endnu vigtigere funktion. Når ud
gravningen kastes til igen, bliver de tilbage 
som vidnesbyrd -  ofte endog det eneste vid
nesbyrd -  om de jordlag der ellers er fjernet 
under udgravningsprocessen.

At der kan opnås fremragende resultater 
ved vandret snitgravning, vil jeg ikke bestri
de. Det illustreres smukt af fig. 29 og 30 i 
Barkers bog, der viser undersøgelsen af en 
grube på voldstedet Hen Domen. Men gru
ben er i løbet af undersøgelsen forsvundet 
100 %. På ikke truede fortidsminder bør me
toden derfor efter min mening kun anvendes i 
meget specielle tilfælde. Prisen -  den totale 
ødelæggelse af den undersøgte forekomst -  er 
for høj.

Jeg opfatter den manglende respekt for 
bevaringshensynet, der præger Philip Barkers 
bog, som et beklageligt vidnesbyrd om, at 
denne dygtige og i så mange henseender sym

patiske videnskabsmand er blevet angrebet af 
den farlige sygdom rabies archaeologorum, der 
har ramt så mange feltarkæologer. Patienter
ne tror, at de i arkæologiens hellige navn er 
berettiget til at ødelægge deres udgravnings
objekter, og særligt hårdt angrebne -  som 
Philip Barker -  vil endog hævde, at de slet 
ikke kan undgå det.

Det er naturligt, at enhver arkæolog ønsker 
at tvinge så mange oplysninger som muligt ud 
af sit udgravningsobjekt. Men dette må ske 
under nøje afvejning af målet med to andre 
hensyn, der også må tages: for det første kra
vet om, at fortidsmindet må overleve og også 
efter udgravningen fremtræde som et histo
risk og arkæologisk monument. For det andet 
må det være hans pligt at give eftertidens ar
kæologer mulighed for at kontrollere udgra
verens resultater og efterprøve dem med nye 
metoder.

Jeg vil nu for en stund forlade Philip Barker 
og vende mig til borgarkæologien, idet jeg vil 
spørge, om de mange store undersøgelser af 
borge og frilæggelse af ruiner rundt om i 
Europa i dag foregår på en forsvarlig måde?

Lad mig først gentage, at sammenlignet 
med tidligere tiders undersøgelser er der sket 
store fremskridt. Udgravningerne foretages 
langt mere professionelt. De gamle borgfor
skere efterlod ubekymret deres udgravninger 
med åbne huller og med jorddynger på vil
kårlige steder. Vore dages arkæologer rydder 
pænt op efter sig, og der gøres en stor indsats 
for at få de frilagte ruiner til at fremtræde på 
en så anskuelig måde som muligt. Der er da 
heller ingen tvivl om, at offentligheden i al
mindelighed opfatter udgravningerne som en 
vinding for borgruinerne, især når mure og 
fundamenter, der tidligere var dækket afjord, 
er blevet bragt frem i lyset og tegner billedet 
af den bebyggelse, der engang har været på 
borgpladsen.

Men holder denne positive bedømmelse, 
når vi anlægger et bevaringsmæssigt og vi
denskabeligt syn på udgravningen? Det tror 
jeg ikke.

Ved fremgravningen fremtræder ruinerne 
ofte i særdeles velbevaret stand, beskyttet af 
jorddækket i mange hundrede år. Men hvad
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udsætter vi dem for, når de nu atter ser lyset i 
det barske tyvende århundrede? Ofte en 
skånselsløs beskadigelse -  i nogle tilfælde som 
følge af frostsprængninger og anden klimatisk 
påvirkning, andre steder især kemisk ned
brydning på grund af luftforureningen, uhel
dige steder endda begge dele. Hvad der ser 
smukt og frisk ud i dag, kan om tyve år være 
ynkeligt forfald. Før vi har lært at sikre vore 
ruiner ordentligt mod ødelæggelse, bør vi vise 
langt større tilbageholdenhed med at lade 
dem stå fremme. I mange, mange tilfælde 
ville det eneste rigtige være at dække ruinerne 
med jord igen, når udgravningen er slut.

Men dette er kun én side af bevaringspro
blemet og måske ikke engang den vigtigste. 
Den anden gælder de aflejringer-jord, affald, 
nedbrydningslag, vidnesbyrd om brande etc. 
-  der ved århundreders aktivitet har lagt sig 
på borgpladsen. Disse aflejringer er med de
res mangeartede spor af menneskelig virksom
hed ofte endnu vigtigere arkæologiske levn 
end murene selv. Men endog hensynsfulde 
arkæologer, der ikke ville drømme om at ned
bryde en stump middelalderligt murværk, 
fjerner uden skrupler alle sådanne jordlag fra 
øverst til nederst. Selvom lagene bliver un
dersøgt inden bortgravningen, er det dog 
væsentlige sider af borgens historie, som der
ved forsvinder for altid -  op i den blå luft 
som Philip Barkers stolpehuller og gruber, 
som vi betragtede før.

Hertil kommer, at jordlagene med deres 
indhold af oldsager ofte er vigtige kilder til 
datering af faserne i borgens bygningshisto
rie, når de betragtes i relation til mure, gulve 
etc. Fjernes de helt -  som det så ofte sker ved 
totaludgravninger af borge -  kan man nok fa 
værdifulde oplysninger undervejs, men så står 
vi netop ved »the unrepeatable experiment«, 
hvor beviserne er ødelagt og eftertiden alene 
har udgraverens opfattelse af de stratigrafiske 
forhold at henholde sig til.

Dette er betænkeligt. Totaludgravninger, 
hvor man overhovedet ikke skåner jordlagene 
eller blot dele af jordlagene, er for mig at se et 
udtryk for en unødvendig og skadelig arkæ
ologisk perfektionisme. Mindre kan gøre det. 
Det er sjældent, at man ikke kan undvære at 
udgrave en del af objektet. Det burde være en

kær pligt og en æressag for enhver arkæolog at 
stræbe efter at levne så meget som muligt af 
de arkæologiske forekomster til eftertiden.

Ved udgravningerne på Fyrkat, som jeg 
nævnte før, er dette problem søgt løst på to 
måder. For det første er den ene fjerdedel af 
borgområdet efterladt totalt uudgravet, og 
denne fjerdedel vil i hvert fald ikke blive rørt i 
min levetid. Nogle af mine kolleger har givet 
udtryk for, at de finder denne disposition 
blødsøden og tåbelig. Men jeg vil fastholde, at 
det er den eneste ansvarlige måde at behandle 
et så vigtigt fortidsminde på. Hertil kommer, 
at en række af de vigtigste stolpehuller på 
Fyrkat er udgravet ved lodret snit, således at 
mindst halvdelen af hvert eneste hul er beva
ret. Fremtidige skeptikere vil således til en
hver tid kunne grave sig ned til stolpehullerne 
og kontrollere vore tolkninger, og på den 
uudgravede fjerdedel vil de kunne benytte 
nye metoder, som måske slet ikke er opfundet 
i dag.

De færreste borge er så symmetrisk opbyg
gede som Fyrkat, og det vil kun undtagelses
vis være rationelt at skåne en bestemt del af 
borgen for undersøgelse. Man må da gribe 
opgaven an på en anden måde, f.eks. ved at 
undlade at grave husene på borgpladsen fuld
stændigt ud, og ved at efterlade bredere eller 
smallere bælter afjord på langs og tværs af 
voldstedet.

Ulemperne er naturligvis, at man -  når 
man skåner dele af anlægget -  måske går glip 
af vigtige iagttagelser, og at man ikke kan 
fremvise hele anlægget i frilagt form for de 
besøgende, men må overlade mere til disses 
fantasi. Men disse ulemper opvejes efter min 
mening rigeligt af bevidstheden om, at borgen 
trods udgravningen stadig har bevaret væ
sentlige arkæologiske værdier i intakt stand.

For tredie og sidste gang vender jeg tilbage til 
Philip Barkers bog. Hvis jeg skulle skrive et 
nyt indledningskapitel til »Techniques of Ar
chaeological Excavation« ville det komme til 
at lyde således:

»Kære arkæolog! Du har et stort ansvar. At 
grave er en vigtig og selvfølgelig ting for en
hver arkæolog, men heraf følger ikke nødven
digvis, at alt skal udgraves. Feltarkæologi er
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ifølge sin natur i nogen grad et destruktivt 
foretagende, og vi må alle være interesseret i 
at begrænse de ødelæggelser, der kommer af 
udgravningerne, så meget som muligt. Når 
det drejer sig om nødudgravninger, hvor dit 
objekt alligevel skal ødelægges af andre, be
høver du naturligvis ikke at tage hensyn til 
bevaring af de arkæologiske forekomster. 
Men før du overhovedet går i gang med en 
udgravning af et ikke truet objekt, .bør du 
stille dig selv tre spørgsmål.

Det første hedder: Er det nødvendigt at foretage 
denne undersøgelse? Udgravning af et velbe
skyttet arkæologisk objekt kan kun forsvares, 
når det er led i et velovervejet og velmotiveret 
arkæologisk forskningsprogram. Almindelig 
videbegærlighed er ikke et tilstrækkeligt ar
gument. Perspektiverne ved den planlagte 
udgravning bør række langt ud over objektet 
selv.

Det næste spørgsmål du skal stille dig selv 
er: Er jeg dygtig nok til at foretage denne udgrav
ning? Dette spørgsmål tager ikke alene sigte 
på dine personlige kvalifikationer, men også 
på den arkæologiske tekniks nuværende sta
de. Mange objekter er så komplicerede, at vi 
med vore nuværende indsigt og hjælpemidler 
ikke kan opnå det fulde udbytte ved udgrav
ning. Graver du alligevel sådanne steder, vil 
dine arkæologiske efterfølgere med god grund 
kunne forbande dig, fordi du spolerede arkæ
ologiske værdier.

Det tredie spørgsmål hedder: Har jeg tid og 
penge til at udgrave mit objekt omhyggeligt nok? Du 
må være opmærksom på, at det ikke er for
svarligt at gøre indgreb i et beskyttet objekt 
for at løse blot et enkelt eller fa af de proble
mer, der er i jordlagene. Der er i arkæologien 
alt for mange eksempler på, at arkæologer 
under jagten på de enkeltheder, der netop 
interesserede dem, hensynsløst har ødelagt 
andre og i virkeligheden ikke mindre interes
sante forekomster på stedet. Den sorte liste 
over sådanne arkæologer skulle nødigt inde
holde dit navn.

Tænk alvorligt over disse tre spørgsmål. 
Tøver du det mindste med svaret på blot ét af 
dem, bør du blive hjemme. Kun når du kan 
besvare dem alle med et klart og rungende ja, 
bør du iværksætte din udgravning.

Men før du sætter spaden i jorden, skal du 
besvare spørgsmål nummer fire: Hvordan kan 

jeg udgrave dette objekt med et maksimum af resul
tater kombineret med et minimum af ødelæggelse i de 
arkæologiske forekomster på stedet? Ingen udgrav
ning af et velbeskyttet anlæg bør være et »un
repeatable experiment«. Det er din pligt at 
beskytte så meget som muligt fra bortgrav
ning. For det første for at sikre objektets fort
satte beståen som fortidsminde, for det andet 
for at efterlade vidnesbyrd til dokumentation 
af dine egne resultater, for det tredie for at 
give eftertiden mulighed for at arbejde videre 
på stedet og forbedre dine resultater ved 
hjælp af fremtidens udgravningstekniske 
fremskridt og nye naturvidenskabelige meto
der. Besvarelsen af dette spørgsmål er altid 
vanskeligt, og der må i hvert enkelt tilfælde 
tilvejebringes et kompromis mellem udgrave
rens videnskabelige ønske om at vide mest 
muligt og hans ansvar som fortidsmindets 
værner.

Dette leder over i spørgsmål nummer fem, 
som må stilles ved afslutningen af udgravnin
gen.

Det hedder: Hvordan skal jeg efterlade fortids
mindet? Din opgave er her at sørge for, at det 
udgravede fortidsminde på samme tid bliver 
anskueligt for de besøgende og æstetisk tilta
lende, samtidig med at du beskytter de frem- 
gravede levn mod forfald. Også her er et 
kompromis nødvendigt. Efter min mening må 
hensynet til objektet veje tungere end hensy
net til de besøgende. Vi bør ikke frilægge ru
iner, hvis dette vil ødelægge dem.

Disse fem spørgsmål er helt centrale for alt 
feltarkæologi i dag, hvor der bekostes mere på 
arkæologisk udgravning end nogensinde før, 
og hvor vi i begejstring over vore nye tekniske 
muligheder alt for ofte går for hårdt til værks.

Vi har daglig anledning til at begræde de 
ødelæggelser af fortidsminder, der sker ved 
vejarbejde, byggeri etc. Men disse ødelæggel
ser burde i det mindste bevirke, at vi bliver 
dobbelt så ihærdige i vore bestræbelser på at 
undgå unødvendig ødelæggelse af de objekter, 
vi selv vælger til udgravning. Ikke et øjeblik 
må vi glemme, at det er feltarkæologens for
nemste pligt at bevare fortiden for fremtiden«.
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Når dette foredrag, der er skrevet til forelæg
gelse for et europæisk publikum, nu efter op
fordring udsendes i en dansk version, kan der 
være grund til at tilføje nogle bemærkninger 
specielt om forholdene i Danmark, hvor rabies 
archaeologorum måske ikke har den udbredelse 
og de voldsomme følgevirkninger, der kan re
gistreres mange steder i udlandet, men hvor 
sygdommen dog også afstedkommer beklage
lige ødelæggelser. Bacillen findes hos alle felt
arkæologer, og der er næppe nogen af os, der 
kan sige sig helt fri for at have gravet mere 
bort, end han burde.

Ødelæggelserne sker som følge af arkæolo
gernes overvældende grådighed og ved hen
synsløs eller tankeløs adfærd. Grådighed er det, 
når arkæologen partout vil grave sit objekt 
100 % ud, enten af perfektionisme eller af 
frygt for ikke at fa alle enkeltheder med. Hen
synsløsheden møder vi hos de arkæologer, der 
koldblodigt lukker øjnene for forekomster fra 
andre perioder end den, han er på jagt efter, 
og graver dem bort undervejs uden at regi
strere dem eller give sagkyndige kolleger lej
lighed til at undersøge dem. Tankeløsheden er 
måske den værste af ødelæggerne, fordi den 
ret beset bunder i en manglende respekt for 
fortidsmindet. Den har mange former, og jeg 
kan ikke lade være med at nævne et aktuelt 
ekserftpel. En nyligt udkommen publikation 
beretter med stolthed, at man har »udviklet« 
en ny metode til lokalisering af forsvundne 
bebyggelser: For at undgå den tidkrævende 
og kostbare udgravning af prøvehuller far 
man ejeren af det mistænkte areal til at pløje 
dybere, end han ellers ville have gjort, for der
ved at bringe hidtil urørt materiale op til 
overfladen. Billigt og effektivt! Og aldeles 
uforsvarligt.

Netop i disse år, hvor der af beskæftigel
sesmæssige grunde iværksættes arkæologiske 
millionprojekter rundt om i landet, er der år
sag til at advare mod tankeløse indgreb i for
tidsminderne. De store arbejdshold egner sig 
ikke til finere arkæologisk udgravning, og de

arkæologer, der far ansvaret for disse projek
ters gennemførelse, bør tænke sig særdeles 
godt om, når de udvælger udgravningsobjek
terne og stikker udgravningsfelterne ud.

Fredningen af vore fortidsminder må også 
være en fredning mod ødelæggende arkæolo
giske indgreb.

Bjørn Poulsen:
Møntbrug i Danmark 1100—1300
I Fortid og Nutid XXVII, 1977, s. 4 ff be
handlede Kirsten Bendixen »Mønternes 
funktion i Danmark c. 1075 til c. 1300 belyst 
ved skriftlige og numismatiske kildeudsagn«. 
Som K. Bendixen understreger er emnet 
kompliceret, kontroversielt og lidet gennem
arbejdet. Den møntpolitiske udvikling kan 
dog i store træk fastlægges, derimod er vor 
viden om møntcirkulationen endnu ringe. Et 
delproblem herunder berøres i artiklen s. 
18-19 -  »Mønter var noget almindelige men
nesker havde«. Forsigtigt undlader K. Ben
dixen at gå yderligere ind på det. Spørgsmålet 
er imidlertid om man ikke kan vove en vis 
kronologisering af udviklingen på dette om
råde.

Hvornår begyndte mønt i større udstræk
ning at cirkulere mellem brede befolknings
grupper i middelalderens Danmark? Til dette 
spørgsmål skal her præsenteres en række kil
der.

I tiden efter år 1000 oplever hele Europa en 
voksende brug af mønt. I Italien bliver der 
møntmangel på grund af større omsætning. I 
årene op mod 1075 tvinges handelen til for en 
stor del at klare sig med naturalier. Men ved 
dette tidspunkt erstattes disse af en voldsomt 
stigende møntprægning. Omkring 1140 er 
naturalierne udtrængt og markedets behov 
dækket.1

Denne udvikling breder sig over hele Euro
pa. 1050-1100 er mønten et fast led i Frank
rigs landbrug og måske endnu tidligere i

1. Herlihy, D: Treasure Hoards in the Italian Economy. Economic History Review 2, X, 1957.
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Englands. Ved år 1100 er borger og bønder i 
Tyskland og Polen fortrolige med denaren.2 
På denne europæiske baggrund må udviklin
gen inden for dansk møntcirkulation ses.

En systematisering af kilderne til mønt- og 
ædelmetalcirkulationen i Danmark i perioden 
cirka 1100-1300 kan med fordel anvende en 
deling af samfundet i tre cirkulationsområder: 
den statslig-politiske cirkulation, middel- og 
lokalcirkulationen.3 I det lokale område eksi
sterer alle dagligdagens transaktioner -  fore
taget af bønder og borgere, i middelplanet 
som udgøres af købmænd, stormænd og kir
kelige institutioner finder større betalinger og 
fjernhandel sted. Til det politiske område hø
rer tributter, overførsler af militær og institu
tionel art.

I vikingetid synes sølvomsætningen navnlig 
at være foregået i de øvre lag: den statslig-po
litiske og handelscirkulationen.4 Det er også 
disse områder af samfundet det middelalder
lige skriftlige kildemateriale hovedsagelig 
dækker. Nogle eksempler herfra kan nævnes:

Omkring staten foregår transaktioner, der 
har de betydeligste følger for landets økono
mi. Enorme beløb går ud af landet f.eks. som 
løsepenge for kong Valdemar,5 eller som af
gifter til paven. På den anden side indkom
mer her også betydelige summer bl.a. ved 
krigstogter og mere midlertidigt ved pantsæt
ninger.6

Fra statsmagten går gaver til middelcir
kulationen. I 1150’erne skal kongen have gi

vet guld til provst Kjeld ’såsom det nu den 
gang var rigmænds skik ikke at bortsende ær
værdige prælater, der kom til dem uden 
skænk, men ære dem med kostbare gaver’.7 
Et konkret tilfælde af gavegivning er det også 
når Absalon ser at abbed Vilhelm er træn
gende og straks overrækker ham 5 mark.8

Indtægter fik man fra krongods -  et eksem
pel er Esromklosters gave til kongen på 2 
mark guld til gengæld for jorddonationer.9 
Efterhånden som statsapparatet vokser og får 
større udgifter, kræves der i stigende grad af
gifter og told, en del fra middelcirkulationen.

Dette middelplan har transaktioner med 
udlandet. Mønt går ud af landet ved handel 
og en vis metalimport fandt også sted herved. 
Dette vises bedst ved det ikke-skriftlige mate
riale -  fund af udenlandsk mønt og barresølv i 
Danmark.10 En betydelig udførsel har været 
forårsaget ’gennem de der studerer udenfor 
riget eller vil drage på pilgrimsfærd’.11

De transaktioner vi ser i de øvre cirkula
tionsområder fortsætter generelt de mønstre, 
som allerede i vikingetid fandtes -  omend der 
utvivlsomt finder voldsom vækst sted. Stadig 
synes spørgsmålet om betaling i optalt eller 
vejet ædelmetal ikke at være væsentlig her.12 
Ofte foretages disse store transaktioner i vejet 
sølv, barresølv eller endda, i de øverste cirk
ler, i guld.13

Det ny og centrale i denne tid er ikke de 
bevægelser, der sker i de øvre zoner, men cir
kulationen på lokalplan. I vikingetid synes

2. Wolff, P: Monnaie et developpement dans l’Europe Medievale. Inst, internazionale di Storia Economica ’Datini’. 
Settimana di Studio. La Moneta. (duplikeret) Prato 1975.
Duby, G: Rural Economy and Country Life in the Medieval World. London 1968, p. 130.
Sawyer, P. H.: The Wealth of England in the Eleventh Century.
Transactions of the Royal Historical Society. 5, XV. London 1965, p. 153-55.
Hävernick, W: Epochen der deutschen Geidgeschichte im frühen Mittelalter. Hamburger Beiträge zur Numismatik 
1955/56.
Lalik, T: La circulation des metaux precieux en Pologne du Xe au XIIe siede. Acta Poloniæ Historica 18. 1968.

3. Jvfr Lalik, T note 2.
4. Keller, C: Nordisk vikingetid -  forsøk på en økonomisk modeli. Universitetets Oldsakssaml. Årbok 1972-74.
5. Mørkholm, (: Kilder til Danmarks Møntvæsen i Middelalderen. NN A 1955 (forkortes -  Kilder) nr. 30, 31, 33, 34.
6. Saxonis Gesta Danorum, ed. Olrik, J. Kbh. 1931. X III, 5, 5.
7. Vitae Sanctorum Danorum, ed. Gertz, M. C. Kbh. 1908-12 (forkortes -  VSD) p. 266.
8. VSD p. 322f.
9. Kilder nr. 12, 50, 7.

10. Christiansen, A: Valdemarstidens Valuta. NNUM 1970, 7.
11. Kilder nr. 6.
12. Bendixen, K: Mønternes funktion i Danmark i perioden c. 1075 til c. 1300. Fortid og Nutid. XXVII. 1977.
13. Kilder nr. 41, 9.
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dette område at være næsten uden cirkule
rende ædelmetal.14 Af de spredte skriftlige 
kilder er det klart, at dette ikke er tilfældet i 
middelalderen.

For med større præcission at kunne be
tragte dette fænomen, må man forsøge at ud
nytte en anden kildegruppe: enkeltfundene. 
Inden dette sker er det dog nødvendigt at 
præsentere disse ikke særligt ofte udnyttede 
vidnesbyrd.

Møntfund deles mest praktisk i skattefund og 
enkeltfund.15 Mens skattefund er en yderst 
vanskelig kilde, som der må anlægges diffe
rentierede tolkninger på, er enkeltfunds eksi
stens i almindelighed lettere forklarlig. Det vil 
her som oftest dreje sig om mønter, der er 
tilfældigt tabt. Religiøse og magiske motiver 
kan dog også gøre sig gældende.16

Men generelt kan det sikkert antages at jo 
flere enkeltfund vi finder, jo oftere har folk 
haft en mønt i hånden. Med de talrige fejl
muligheder i erindring kan man derfor vove 
at opstille tesen: jo flere enkeltfund, jo større 
cirkulation.

Materialet i den periode, der interesserer 
os, består af tidsbegrænsede denarer. Det er 
en stor fordel, at vi kun har en nominal, da 
problemet med forskellig tabshyppighed in
den for de forskellige møntværdier undgås.17 
Ligeledes er møntens binding til gyldig- 
hedsperioden en fordel, fordi man har rimelig 
sikkerhed for, at mønten er tabt kort tid efter 
prægningen.

Enkeltfund synes hovedsagelig at bestå af 
mønter i de laveste nominaler. Det kan iagt
tages af det danske materiale, da udbudet af 
møntnominaler, med de større udenlandske 
mønter fra slutningen af 1200-årene, bliver

forøget. Dette er et resultat af 2 faktorer: 1) 
man har passet bedre på de gode mønter 2) 
enkeltfundmaterialet afspejler antagelig cir
kulationen i det lokale lag. Dette sidste er et 
fænomen, der kendes fra antiken,18 er antaget 
for det middelalderlige Polen19 og er overor
dentlig sandsynligt for det danske materiale. 
Storhandels- og den statslig-politiske sektor 
vil med sine i forhold til lokalsektoren fa, 
sikre og velkontrollerede cirkulationsformer 
tendere mod at sætte sig svage spor i materi
alet. At den ringeste mønt er forbeholdt lokal
cirkulationen er et anerkendt fænomen.20 En
keltfund kan altså antagelig tages som udtryk 
for cirkulationen i lokalcirkulationen.

Man kan så stille spørgsmålet om man di
rekte af stigninger i forekomsten af enkeltfund 
i et system med kun en nominal kan slutte om 
cirkulationshastighed. Dette er antagelig ikke 
muligt. Vi har problemet at selv denne nomi
nal vil variere. Det er klart at jo dårligere 
mønten er, jo oftere vil man undlade at be
kymre sig om tabet. Hvis der sker en mønt
devaluering, må vi altså regne med en stærke
re procentuel stigning i enkeltfundene end i 
cirkulationshastighed. Denne faktors betyd
ning skal dog sikkert ikke overdrives. Som 
helhed kan udviklingen i enkeltfund med for
sigtighed betragtes som en indikator for om
sætningshyppighed i lokalcirkulationen.

Vi kan nu forsøge at se på det danske enkelt
fundsmateriale. En speciel gruppe af dette er 
allerede bearbejdet. Den kronologiske forde
ling af 3600 mønter fra arkæologiske undersø
gelser i kirker 1953-1960 er grafisk afbildet i 
en afhandling af Olaf Olsen.21 Her synes en 
markant stigning o. 1200 at gøre sig gælden
de. O. Olsens forklaring på kirkefundene -  at

14. Jvfr. Keller (note 4).
15. Mørkholm, O: Nogle betragtninger over klassificeringen af møntfund. NNUM 1976. 6.

Om enkeltfund som kilde til økonomisk historie -  Tabaczynski, S: Les fonetions pecuniaires des tresors. Annales. 
E.S.C. 17. 1962.

16. Jvfr. Sundberg, G: Om myntfund i kyrkor och gravar. Myntkontakt, november 1977.
17. Denne problemstilling er behandlet af R. Reece senest i ’Bronze coinage in Roman Britain and the Western 

Provinces, A.D. 330-402. Scripta Nummaria Romana, ed Carson, R.A.G. og Kraay, C. M. London 1978.
18. Crawford, M: Money and Exchange in the Roman World. Journal of Roman Studies. 1970.
19. Se Tabaczynski, S. (note 15).
20. Se WolfF (note 2).
21. Olsen, O: St Jørgensbjerg Kirke. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. 1960.
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de er tabt af kirkegængere -  synes at være den 
eneste rimelige. Man kan formode en snæver 
sammenhæng mellem folks begyndende ofren 
og tab af mønter i kirken og tidspunktet for 
møntens nedtrængen i lokalcirkulationen. 
Meget direkte har forbindelsen været, hvis 
den ’helligåndspenning’, der efter en handel 
ofredes til kirken, har været et udbredt fæno
men.22

Trods alt giver kirkefund dog udtryk for 
specielle forhold.23 For at sætte sig ud over 
dette, må det totale materiale inddrages. I et 
forsøg på at vise dettes muligheder er Kgl. 
Mønt- og Medaillesamlings fundprotokoller 
gennemgået for en række områder.24 Fund
mønterne fordeler sig således indenfor hen
holdsvis byer og landdistrikter.

Enkeltfundne mønter -  landdistrikter

o o o o
o o o CM o CO o o

Herred 3 3o 3lO 3o 3 3o 3
lO 3o 3 3ooO') o o - CM CM CO CO

Stevns,
Sjælland 1 1 11 25 2 2

Bjeverskov, - 1 1 2 1 2 3 2
Præstø, - 1 1 1 3 10
Faxe, -  
Tybjerg, - 1 1

1
8 1

1
4 1

Gudme, Fyn 
Hammerum,

1 1 2 1

Vestjylland
Haderslev,

2 14 5 2

Sønderjyll. 2 6 5 2

Total 1 2 2 5 7 23 59 21 9

Enkeltfundne mønter -  byer

o  o  o  o  —_ o  m —
i  i

_ o  ocn o — —
i  i

o  o  oo  o  o
CM O  CO O  T f— m — io —
i  <i i  i  ilO O IT) o
—  CM CM CO CO

Roskilde 2 5 7 3 19 20 38 101 88 39
Odense 1 3 4 16 4 8
Ringsted 2 8 8 14 40 1 9
Slagelse 1 1 2 3 4 84 1 9
Århus 1 1 1 1 5 10 49 37 11

Total 3 7 8 6 31 39 70 290 131 76

Materialet tillader visse slutninger om lokal
cirkulationen.

Man kan med nogen sikkerhed sige at 
møntens gennemtrængen er sket først i byerne 
-  o. 1150—1200. Derefter er der her kontinu
erligt stigende tal indtil o. 1350. I tiden op til 
o. 1150 er fundene i byerne få, og der sker 
ingen udvikling 1000-1150.25

Tallene fra landdistrikter er generelt små. 
Man kan bemærke sig den næsten totale 
mangel på fund før o. 1100. Indtil år 1250 er 
fundene yderst få. Til gengæld er perioden 
efter 1250 møntrig -  uden dog naturligvis at 
frembyde en stigningstakt som byernes. En 
kontrolmulighed for denne vurdering er re
sultaterne fra udgravningerne i middelalder
landsbyen St. Valby. Her er kontinuerlig be
byggelse siden 900-tallet og alligevel er re
sultatet: 1200-50 (2), 1250-1300 (2), 1300-50 
(13), 1350-1400 (5), 1400-50 (7).

Af enkeltfundene som helhed synes det at 
fremgå, at cirkulationen af mønt både i by og 
på land op til ihvertfald 1150 var yderst be
grænset. Mønten havde øjensynlig endnu ikke 
gennemtrængt dagligdagens handelsproces
ser. Det sker først i perioden 1150-1250. For
skellen mellem by og land inden for cirkula
tionsgennembruddet antyder, at byen har 
været den førende i denne udvikling og, at det 
er herfra, impulser er nået til landdistrik
terne. Man kan nu spørge om i hvor høj grad 
fundenes billede bekræftes af det skriftlige

22. Diplomatarium Danicum. ed Skyum-Nielsen m.fl. Kbh. 1938fif. (forkortes -  DD) II, 2, 145 (55).
23. Konkrete eksempler herpå -  som f.eks. besøgsfrekvens -  er påpeget i Engeström, R: De medeltida myntfunden från 

det sista årets utgrävninger i gotländska kyrkor. Gotländskt Arkiv. XLIV. 1972.
24. Fundenes mangeartede proveniens gør naturligvis at tvivl om repræsentativiteten er mulig.
25. Gravningerne fra PK banken i Lund 1974—75 giver samme resultat, se Archaeologica Lundensia VII. 1976.
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materiale. Fra første del af 1100-tallet har vi 
en række oplysninger om afgifter i mønt.26 De 
af dem, der kan siges noget sikkert om, er 
knyttet til byer. Andre kilder antyder, at 
mønt i løbet af 1100-tallet bliver almindelig 
her -  f.eks. Kjelds fordeling af mønter til de 
fattige på gaden.27 En almindelig besiddelse 
af mønt i anden halvdel af 1100-årene ses af 
tiender i mønt, 28 afat Johanitterne indsamler 
1 penning i hver dansk husstand og af Bene
diktinernes opkræven Knudsskud og Marie- 
skud -  ’to skatter i mønt’ -  i landegne.29

Vi har også enkelte vidnesbyrd, der viser 
bonden med mønten i hånden. Et af dem er 
fra det tidlige 1200-tal.30. Det fremgår, at 17 
hallandske bønder alle havde rede penge lig
gende. En af dem overgav til tak for Hellig- 
knuds kurering af en kvægsygdom en gave til 
en Ringstedmunk med ordene: »Se her er så 
mange penninge som vi er naboer«. Et andet 
er Ribe Stadsrets ord (1269): »Hvis en bonde 
bliver grebet med falske penge, skal han bøde 
staden 1 mark penge og fogeden 1 mark pen
ge«.31

Mønt kunne landbrugeren få gennem salg 
af naturalier til de mere monetiserede cir
kulationslag. Et eksempel er vel abbed Vil
helms brug af 5 pund penge ’til at købe nød
vendige fødevarer for’.32 Og når bonden fik 
mønt kunne herremanden kræve dem. I et 
brev fra 1261 finder vi omtalt ’dem der dyrker 
deres jord for penge’,33, ligesom man i Skån
ske Lov har bestemmelsen om, at jordlejen 
skal betales i penge, så ejeren kan købe på 
fiskemarkedet.34

Alt i alt kan vi sige, at enkeltfundene og det

skriftlige materiale viser samme tendens. En 
almindelig brug af mønt i alle samfundslag i 
1200-tallet synes klar. Som et led i den øko
nomiske vækst, der præger landet på denne 
tid, er mønten trængt ned i lokalcirkulatio
nen.

Anders Bøgh:
Et bidrag til klassekampens historie 
ca. 1439-1523
Den seneste del af middelalderen var en 
skæbnesvanger periode for de danske bønder. 
I løbet af den i overskriften nævnte periode 
(og delvis tidligere) gennemførtes et reelt 
stavnsbånd for visse grupper af landbefolk
ningen, kravene om afgifter til herremænd, 
kirke og kongemagt blev efterhånden for
øgede, og samtidig blev almuen efterhånden 
afskåret fra den hævdvundne ret til frit at ud
nytte naturens goder i skov og vand. Sam
menhængende med dette skete der efterhån
den også en reduktion i befolkningens mulig
heder for at gøre sig gældende gennem de le
gale politiske kanaler, tingene. Strengt taget 
kan man vel sige, at det først er i denne perio
de, at det gennemført klassedelte feudalsam
fund færdigudvikles i Danmark.

Denne periodes socialhistorie er altså over
ordentlig væsentlig, og det må hilses meget 
velkomment, at Michael Hertz i det senest 
udkomne nummer af Bol og By (som samtidig 
er det sidste i tidsskriftets nuværende skikkel
se) har taget denne problematik op til fornyet 
og sammenhængende behandling.1

26. Kilder nr. 1, 6, 10, 13.
27. VSD p. 266.
28. Kilder nr. 19, 22.
29. Repertorium diplomaticum regni Danici I. ed. Erslev, K. Kbh. 1894—95 nr. 159.

DD I, 3, 1 nr. 68.
30. VSD p. 245.
31. Kilder nr. 80.
32. VSD p. 322f.
33. DD II, 1 nr. 328: jvfr. DD II, 6 p. 12 linje 6-7.
34. Danmarks gamle landskabslove ed. Brøndum-Nielsen, J. Kbh. 1933-61. I, p. 600. kap. 143.

1. Michael Hertz: »Beskeden mand« Landalmuen som politisk faktor i dansk senmiddelalder. En skitse, Bol og By 2. 
rk. II. bd., 1978 s. 77-106. De vigtigste ældre behandlinger af bøndernes sociale og retslige status i senmiddel
alderen er Johannes Steenstrups artikler i Historisk Tidsskrift 5. rk. VI, 1886-87: »Vornedskabet hos den danske 
Bonde« og »Nogle Undersøgelser om Fæstebøndernes Retsforhold i ældre Tid«.
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Hertz sætter ganske vist ikke udviklingen 
ind i de ovenfor antydede rammer. Inspireret 
af Aksel E. Christensen taler han om »stæn
derstatens udvikling« (s. 78). Afhandlingens 
problemstilling: »Hvilke initiativer fra det øv
rige samfund har ramt landbefolkningen, 
hvordan har den reageret, og hvordan har det 
øvrige samfund reageret på samfundsmæssige 
initiativer, som udgik fra landbefolkningen« 
(s. 78) synes mig imidlertid i høj grad at ret
færdiggøre den ovenfor anbragte overskrift. 
Og dette emne kan nok fortjene, at den (gen
opvakte) diskussion af problemerne, Michael 
Hertz har lagt op til, fortsættes.

Umiddelbart skulle man tro, at de alvorlig
ste reaktioner fra bøndernes side på initiativer 
rettet mod bønderne fra oven, de i perioden 
(og lidt senere) vidt udbredte bondeoprør 
måtte spille en central rolle i en undersøgelse 
af den nævnte problematik. Det forhold, at 
bønderne reagerede så kraftigt havde vel i sig 
selv væsentlig betydning for udviklingen. 
Undertrykkelsen måtte enten opgives eller 
føres til ende. Det er vel ikke ganske tilfældigt, 
at der ikke kendes bondeoprør i noget større 
omfang efter Grevens Fejde -  førend de lejlig
hedsvise uroligheder i perioden op til landbo
reformerne.2 Michael Hertz går imidlertid 
forholdsvis let hen over bondeoprørene3 og 
vægten kommer således til at ligge på bøn
dernes legale reaktioner og reaktionsmu
ligheder gennem ting og forvaltningsorganer 
-  forsåvidt som disse lader sig efterspore.

Også i andre henseender kan man undre 
sig lidt over, at periodens udvikling ikke er 
søgt sat ind i en lidt større sammenhæng. I 
dag besidder vi jo dog grundkonturerne af en 
viden om denne periodes forudsætninger, som

ikke (eller næsten ikke) var tilgængelig for 
ældre tiders behandlere af den sociale udvik
ling i senmiddelalderen. Jeg tænker her na
turligvis på den senmiddelalderlige agrarkrise 
og dens følger for de sociale/klassemæssige 
forhold, dvs. den uddybning af klasseskellene 
og homogenisering af både over- og under
klasse, som blev en følge af krisen.

Som nævnt er en af periodens vigtigste ud
viklinger indførelsen af stavnsbånd/vorned- 
skab for visse gruppers vedkommende. Og 
her er det en ikke altid tilstrækkelig bemærket 
kendsgerning, at de første, der blev ramt af et 
stavnsbånd, var selvejerne og de blandt deres 
arvinger, der skulle overtage gårdene. Hertz 
mener,4 at rødderne til selvejernes stavns
bånd eller tvungne ’arvefæste’ må søges i Erik 
Glippings håndfæstning 1282, hvor det fast
slås, at selvejerbønderne gerne må fæste brug 
hos andre/større jordejere, når blot de fortsat 
betaler skat af deres egen jord. Men denne 
bestemmelse, som gentages i kong Olufs 
håndfæstning 1376, tillod jo udtrykkeligt 
selvejerne at forlade deres brug, og konse
kvensen i tilfælde af, at de undlod at betale skat 
af deres egen jord, måtte vel være, at der 
gjordes udlæg for skatten, hvor de end be
fandt sig5 -  næppe at de blev tvunget til at 
tage ophold på deres egen jord; endsige at 
bestemmelsen kunne give grundlag for en al
mindelig pligt til at bo på denne. Det er for 
mig lidet tvivlsomt, at Kr. Erslev havde ret i, 
at indførelsen af selvejerstavnsbåndet kan 
dateres eksakt og henføres til dronning Mar
grethes forordning fra 1396 § 6, hvor det hed
der, at de »bønder«, der har forladt »kronen« 
siden 1368, skal udgive deres landgilde for det 
pågældende år samt betale 3 mark i førlov6

2. Se herom senest: Claus Bjørn: Bondeuro på Fyn 1768-70, Fynske Årbøger 1978.
3. Dette skyldes vel bl.a. -  foruden hensyn til artiklens og arbejdets omfang -  at disse er forholdsvis velbehandlede 

andre steder. I denne forbindelse bør det imidlertid nok bemærkes, at Knud Fabricius’ afhandling om »Bondeoprø
ret 1441« (HT 7. rk. II) må anses som forældet siden fremkomsten af Jørgen Würtz Sørensens desværre utrykte 
speciale: »De danske bonderejsninger 1438-41. En analyse af oprørenes økonomiske, sociale og politiske baggrund.« 
([Århus] 1974), jvf. også Hain Rebas: Högadlig intressepolitik, Slaget på S:T Jørgensbjerg och Köpenhamnstrak- 
taterna år 1441, Scandia bd. 43, 1977.

4. s. 88f, inspireret af Steenstrup, Vornedskabet . . ., HT 5. rk. VI s. 376.
5. Jvf. Steenstrup anf. arb. s. 357f, hvor det fastslås, at fæstebønder o. lign., der havde forladt deres fæster uden at 

betale deres skyldige afgifter, kunne afkræves erstatning.
6. Afgift for at fa lov til at forlade et fæsteforhold. Førloven blev efter alt at dømme indført netop ved denne bestemmel

se (Erslev i HT 8. rk. II s. 71f).

286



Debat

[til deres nuværende herrer] og dernæst vende 
tilbage til kronen.7

Fæstebøndernes vornedskab/stavnsbånd i 
Sjællandske Lovs område opfattes normalt 
som havende sit første udspring i Lollands 
Vilkår 1446 § 11.8 Et af de mere sensationelle 
resultater, Hertz når frem til i den her omtalte 
afhandling, er imidlertid, at denne § ikke har 
noget med vornedskabet at gøre, og at vor
nedskabet først kan påvises i det sidste tiår af 
det 15. århundrede, hvor det ovenikøbet for 
Hertz synes at være noget nyt. Det sidste 
hviler dog især på en silentioslutning9 samt 
på en desværre ikke dokumenteret påstand 
om, »at den frie opsigelsesret for ikke-stavns- 
bundne tjenestefolk og fæstere stadig re
spekteres« (s. 96). Spørgsmålet er imidlertid, 
om ikke en delvis fejlagtig gengivelse af den 
famøse § 11 i Lollands Vilkår spiller en uhel
dig rolle for fortolkningen af denne. § 11 fast
sætter, at ingen karsk og før mand, som selv

kan holde bolig, må være ’husmand’. Den 
jorddrot, der har ‘husmand’ på sit gods, skal 
give ham en bolig. Hvis jorddrotten ikke kan 
forsyne ham med bolig »eller grwndh«, da må 
kongens foged give ham bolig på kronens 
gods. Som det fremgår af formuleringen bety
der ’husmand’ her en person, som bor i en 
andens bolig,10 og de personer, man først 
kommer i tanke om i denne forbindelse er de 
af fæstebøndernes voksne sønner, der funge
rede som arbejdskraft på familiebruget;11 
dertil kommer naturligvis andre kategorier af 
mandlig medhjælp/tyende. Man skulle tro, at 
det er den samme forståelse af § 11 i Lollands 
Vilkår, der ligger bag, når Erslev i Danmarks 
Riges Historie (bd. II s. 633) skriver om vor
nedskabet, at det »går kortelig ud paa, at en 
Fæstebondes Sønner er pligtige til at overtage 
en Gaard paa deres Godsherres Ejendom . . . 
Hurtigt drages af selve Grundbestemmelsen 
Følger . . . Når man kunne tvinge den Vorne-

7. E. Kroman (udg.): Den danske Rigslovgivning indtil 1400, 1971, s. 337, 34If. I Danmarks Riges Historie Bd. II, 
1898-1905, s. 633 mente Erslev, at »Med Bønder menes her vist endda Selvejere«, mens han i sin note om 
»Fæstebondens Førlov og dens Størrelse« i HT 8. rk. II (1909-10, s. 71-73) er mere sikker i sin sag: »Dronning 
Margrethe . . . befaler, at de Selvejere, der har forladt deres Gods og taget Fæste, skal vende tilbage« (s. 72). 
Steenstrup (anf. arb. s. 361) og Arup (Danmarks Historie II, 1932, s. 178) mener derimod, at forordningen taler om 
kronfæstere. Imidlertid betyder ordet ’bonde’ som bemærket af Hertz (s. 86, jvf. også Wm. Christensen: Dansk 
statsforvaltning i det 15. århundrede, 1903, s. 51f) på dette tidspunkt normalt selvejerbonde, og i en dom fra 1410 
(HT 5. rk. VI s. 371 f) forudsættes et indiskutabelt stavnsbånd for selvejere. I Lollands Vilkår 1446 § 12 gentages 
bestemmelsen fra 1396 (incl. udredning af landgilde og førlov til (udtrykkeligt) selvejerbondens øjeblikkelige herre) 
og tydeligvis ikke for at fastsætte den som noget nyt, men for med brod mod kongens fogeder at indskærpe den 
øjeblikkelige herres rettigheder (AAG V s. 64). Steenstrups opfattelse, at 1396 § 6 drejer sig om fæstebønder, far den 
konsekvens, at man enten må regne med, at der blev indført et stavnsbånd for kronens fæstebønder i hele landet 
(eller helt strengt taget: kun i Jyske Lovs område) i 1396, eller i betragtning af det åbenbart urimelige i denne 
opfattelse: at bestemmelsen kun tager sigte på de fæstere, der har forladt kronens gods uden at opfylde deres 
kontraktlige forpligtelser, hvilket da er Steenstrups opfattelse. Dette hviler dog på en ganske kraftig interpolation -  
således som bestemmelsen er udformet, omfatter den, bogstaveligt læst, alle de »bønder«, der har forladt kronen. Og 
al rimelighed taler således for, at der hermed menes selvejerbønder.

8. AAG V s. 64. Grundlæggende er her Steenstrups anf. arb. P. J. Jørgensen (Dansk Retshistorie s. 562) mener dog at 
have fundet ældre vidnesbyrd om vornedskabet. Disses gyldighed for problemet afvises dog, som det synes med 
rette, af Hertz (s. 95).

9. Imod denne slutning kan i øvrigt anføres, at Sorø Klosters prokurator i en retssag i 1493 fremfører, at »abbeden i 
umindelige tider har haft myndighed til at sælge og bortgive bønderne og deres afkom«. (J. Lindbæk: Biskop Niels 
Skave i Roskilde og Sorø Kloster, HT 8. rk. I, 1907-08, s. 263.) Selvom de »umindelige tider« vel skal tages med et 
korn salt, så stemmer dette dårligt med, at vornedskabet skulle være indført i 1490-erne. Salg af vornede er en 
veldokumenteret kendsgerning indtil Christian II forbød det. Christian II’s lovgivning blev imidlertid ophævet i 
forbindelse med hans afsættelse, og siden var de vornedes eneste værn mod at blive solgt Forordningen om 
Livsfæste 1523, dvs. at deres sønner fortsat kunne sælges (Hertz s. 96 + Steenstrup anf. arb. s. 413, 42 lf).

10. Jvf. også Steenstrup anf. arb. s. 369.
11. Det var naturligvis nærliggende for godsejerne i forbindelse med arbejdskraftmangelen som følge af agrarkrisen at 

kaste deres øjne på fæstebøndernes børn. I Sverige blev der i marts 1437 udstedt et forbud mod at fjerne bøndernes 
[mindreårige] børn fra deres forældre [J. Hadorph (utg.)]: Biörköa Rätten . . ., Sthlm. 1687, s. 44f). Også i 
Brandenburg var det i første omgang bøndernes børn, som blev ramt af tvangsforanstaltninger (Steenstrup anf. arb. 
s. 389).
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des Søn til at overtage en Gaard, maatte jo 
end mere Faderen selv være pligtig til at blive 
ved den Gaard, han havde fæstet.«

Et vigtigt formål med Michael Hertz’ arti
kel er som antydet at undersøge almuens mu
ligheder for legalt at øve indflydelse på politik 
og administration. Den væsentligste kanal for 
en sådan indflydelse var i denne periode her
redstingene, hvis betydning dog var aftagen
de.

For at finde ud af, hvem der spillede hoved
rollen på herredstingene undersøges nogle 
(17) tingsvidner fra 3 forskellige herreder i 3 
forskellige (korte) perioder. Af denne i sand
hed beskedne stikprøve konkluderes, at der 
fandtes et tingaristokrati af bønder, som ofte 
optrådte på tinge.

Dette emne behøver dog en mere indgåen
de undersøgelse, og indtil videre kan man ik
ke frigøre sig fra den mistanke, at en væsentlig 
årsag til, at visse personer optræder relativt 
ofte på tinge, kunne være, at de boede i nær
heden af det sted, hvor herredstinget blev af
holdt.12

Et andet forhold, som kunne trænge til en 
nærmere undersøgelse er graden af overklas
sens jurisdiktioneile myndighed over deres 
fæstebønder. Fæsteforholdet forudsætter eksi
stensen af et »ikke-økonomisk« tvangsapparat 
af især juridisk karakter, som kan sikre over
førelsen af et merprodukt fra fæsteren til 
godsherren; og til dels som følge heraf sker 
der i det feudale samfund en udparcellering af 
statsmagt til de enkelte godsherrer.13

Det er en kendt sag, at der siden Jyske Lov 
1241 sker en gradvis overførelse til herre- 
mændene af retten til de bøder, deres under
givne biir idømt på tingene, kulminerende med 
den såkaldte »hals- og håndsret« (ret til at 
retsforfølge og eksekvere domme i forbindelse 
med alle forbrydelser, selv de mest alvorlige) 
fra senest 1523. I almindelighed opfattes det 
imidlertid således, at retten til at dømme fæ
stebønder m.m. forbliver hos tingene. Enkelte 
godsherrer far dog via den såkaldte birkeret 
fra 2. halvdel af 1400-tallet og fremad indivi
duelle privilegier på fuld domsret over deres 
undergivne.

De just nævnte juridiske rettigheder om
fattede jo imidlertid alle former for forbrydel
ser. Hvad angår de juridiske problemer i det 
direkte forhold mellem herremand og fæster, 
har Hertz fremdraget et kildested, som tyder 
på, at sådanne forhold har været afgjort di
rekte af herremanden (s. 93), idet det i den 
såkaldte Vendsherredserklæring, afgivet af 
nogle fynske bønder efter et bondeoprør i 
1440, hedder, at andre bønder ikke må blande 
sig i forholdet, når husbonden kommer for at 
gribe eller pante tjenere, der ikke har betalt 
deres afgifter. Noget lignende synes at fremgå 
af artikel 14 i Fyns Vedtægt 1492, idet der 
tales om det tilfælde, at en herremand bortvi
ser nogen fra sit gods »fore hanss [fæstebon
dens] rette forsömmelsse skyld«.14

Dertil kommer, at de jyske herremænd i 
Christian I’s forordning for Nørrejylland 
1466 fik anerkendt deres revselsesret over tje-

12. I stikprøven fra Hindsted herred optræder 5 breve fra 1486-88, hvoraf de 4 er udstedt samme dag, d. 21. sept. 1486 
(Rep. II 5938-41). I det første af disse og brevet fra 1488 (Rep. II 6037) kan man finde 4 gemene bønder, der går 
igen. Disse 4 stammer imidlertid fra 2 nabosogne (Ove og Rostrup), og det er således muligt, at sådanne genganger- 
undersøgelser er mest egnede i forbindelse med en undersøgelse af, hvor tingstedet befandt sig i en given periode 
(jvf. Sv. Gissel (red.): Hornsherred-undersøgelsen, Det nordiske Ødegårdsprojekt Publikation nr. 2, 1977, s. 45f, 
267fi).

13. Perry Anderson: Pasages from Antiquity to Feudalism, 1974, s. 147f, do: Lineages of the Absolutist State, 1974, s. 
19, Aksel E. Christensen: Kongemagt og Aristokrati, 1945 s. 147f.

14. AAG V s. 80. Aksel E. Christensen har i sin tid fremdraget en retssag fra 1487-88, der angiveligt skulle vise, hvor 
svært det kunne være for herremænd at slippe af med ulydige fæstebønder, og at noget sådant åbenbart foregik på 
herredstinget (Senmiddelalderlige fæsteformer som forudsætning for forordningen om livsfæste af 1523, Danmark, 
Norden og Østersøen, 1976, s. 210). Denne sag drejer sig imidlertid om nogle gårde, som Peder Bille til Svanholm 
har lejet af Sorø Kloster, hvorefter fæsterne dog fortsat har betalt landgilde til klosteret. Peder Bille forsøger nu ved 
herredstingets hjælp at få bønderne til at betale landgilde én gang til til ham, og da det ikke lykkes, opsiger han deres 
fæste, ligeledes på herredstinget. Senere forsøger han imidlertid den -  synes det -  rimeligere udvej at retsforfølge 
Sorøabbeden (Svend Gissel (red.) anf. arb. s. 219, jvf. s. 222, Da. Mag. 3. rk. V s. 20f, Rep. II 5629, 6546).
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Den 25-årige stud.polit. Jens Otto Krag foto
graferet på sit regensværelse 1939. Billedet 
indgår i en serie påßere hundrede tilsvarende 
optagelser af regensianere i karakteristiske 
omgivelser. (Regensen/Det Kongelige Biblio
tek).

nere, som gjorde »darskap i theres [herre- 
mændenes] nærværilsæ« (AAG V s. 68) og i 
slutningen af middelalderen blev den såkaldte 
gårdsret udbredt til de fleste herregårde, hvil
ket indebar, at der blev nedsat domstole til at 
dømme gårdens tjenere. Imidlertid er der og
så tegn på, at den alle forbrydelser omfatten
de hals- og håndsret til en begyndelse er ble
vet fortolket ret vidtgående, muligvis også 
som omfattende domsretten.15

Men som sagt også hele denne problematik 
trænger til en nærmere og grundigere under
søgelse, og vi må da takke Michael Hertz for 
at have sat disse og andre vigtige problemer 
på dagsordenen.

Jeppe Tønsberg:
Regensens arkiv -  og regensianernes
I forlængelse af Susanne Krogh Benders arti
kel i Fortid og Nutid XXVII s. 513-29 om 
Københavns Universitets arkiv skal der her 
ganske kort omtales nogle sager (lidt under 10 
meter), som er afleveret fra Regensen til 
Rigsarkivet 1978, og som derfor hverken er

omtalt i ovennævnte artikel eller i Vejledende 
Arkivregistratur XXI (Københavns Univer
sitets arkiv). Sagerne, der nu er indpasset i 
Universitetsarkivet, er ved afleveringen klas
sificeret efter registraturens system med num
rene 24.02.20-29, 24.03.02-14 og 24.04.02- 
24.14.10.

Når de pågældende arkivalier omtales her, 
skyldes det, at de ud over at være kilder til 
Regensens historie som institution også har 
en bredere betydning. Når man betænker Re
gensens tidligere meget strenge optagelsesbe
tingelser, er det forståeligt, at kollegiets bebo
ere senere har kunnet indtage sådanne plad
ser i samfundslivet, at eftertidens interesse 
ofte har samlet sig om deres person. Der kan i 
disse kilder findes belæg for, hvilke påvirk
ninger studentermiljøet kan have givet de en
kelte beboere -  foruden direkte udsagn i kil
derne om deres adfærd. Men bortset fra det 
rent personalhistoriske er Regensens arkiv en 
værdifuld lærdomshistorisk kilde, nemlig til 
det københavnske studenterlivs historie. Re
gensen var toneangivende i københavnske 
studenterkredse helt op til 2. Verdenskrig, og 
værdien af disse kilder gælder derfor langt ud 
over det rent regensielle.

15. A. Heise: Bondeopløb i Jylland i Frederik I’s tid, HT 4. rk. V, s. 280, 288f. Når Sorøklosterets prokurator i den 
tidligere nævnte retssag kunne hævde, at abbeden havde »ret til at fælde dom over bønderne og strafle dem med 
bøder, fængsel eller døden« (J. Lindbæk anf. sted, jvf. Hertz s. 95), så skyldtes det, at klosteret siden 1485 havde haft 
birkeret over sine undergivne (j. Lindbæk anf. arb. s. 270).
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Der er dels tale om en række sager i Re- 
gensprovstens arkiv, dels alle ældre sager 
(1865-ca. 1960) efter det såkaldte »indre re- 
gensielle selvstyre«, d.v.s. det forhold, at re
gensianerne uden provstens indblanding selv 
regulerer kollegiets interne forhold.

Sagerne i Regensprovstens arkiv er dels 
skrivelser til og fra regensprovsterne Knud 
Fabricius (provst 1918-45), Harald Bohr 
(1946-51) og Søren Holm (1951-67), dels 
ældre alumneprotokoller (1829-1951) og 
legatprotokoller og -sager (1624-1977). Op
lysningerne i dette materiale er, ikke uventet, 
mest af personalhistorisk art. Umiddelbart 
mest interessant er protokollen for »Den 
halshuggede Jomfrus Legat« (anlagt 1624), 
hvorom det først i nyere tid er godtgjort, at 
den halshuggede jomfru er Christence 
Kruckow, der blev henrettet som heks i 
Aalborg 1621 ?

Ulige mere interessant er den del af Regen- 
sens arkiv, som i virkeligheden er regensi
anernes arkiv. De nærmere omstændigheder 
omkring oprettelsen af dette arkiv 1865 skal 
ikke fortælles her.2 Men dette år udnævntes 
en arkivar, der skulle tage sig af de sager, der 
tilhørte regensianerne som korporationer (de 
forskellige foreninger af regensianere, de em
beder som det regensielle selvstyre medførte, 
samt regensianerne som samlet gruppe over 
for provsten og stipendiebestyrelsen). Hoved
strengen i dette arkiv er den uafbrudt siden 
1865 førte Klokkerprotokol (oprindelig kaldt 
Kirkebog); men da Regensens store 
beboerantal medførte en opdeling i mindre 
grupper, de såkaldte foreninger, er det i arki
verne efter disse, at man kommer tættest på 
dette særprægede, men i det københavnske

studenterliv væsentlige miljø. Flere af for
eningerne går længere tilbage i tiden end 
1865; således begyndte f.eks. foreningen 
»Gamle« 1832 med det formål at sikre med
lemmernes vækning om morgenen (samt med 
det sekundære formål at afholde nogle geval
dige fester for de indkomne bøder for at sove 
over sig). »Regensens Bladforening« stiftedes 
1885 for at holde »Social-Demokraten«, som 
Stipendiebestyrelsen ikke ville betale. For
eningerne afholdt natlige »inspektioner« hos 
de nyindflyttede og skrev nekrologer over de 
»døde« (d.v.s. udflyttede), og de arrangerede 
faglige og politiske diskussioner. Brugsfor
enings- og lånekasseprotokoller giver holde
punkter for en økonomi, der trods alt var væ
sentligt bedre end hos de studerende, der lo
gerede privat. Alt i alt giver disse arkivalier et 
tydeligt billede af studentermiljøets interesser 
og de politiske og andre skillelinier, som også 
studenterne delte sig efter.

Til disse arkivalier knytter der sig en 
mængde fotografier, og som et led i afleverin
gen til Rigsarkivet indgik også en affotografe
ring af billederne foranstaltet af Det Kongeli
ge Biblioteks Billedsamling, idet Regensen 
ikke ville give afkald på originalerne. Foto
grafier er efterhånden accepteret som de 
fremragende historiske kilder, de faktisk er, 
og forskningen skulle nu fremover både for 
billed- og tekststoffets vedkommende have 
gode muligheder for at gøre fremskridt på det 
lille felt, som Regensen udgør i det samlede 
universitets- og studentermiljø. Uanset at 
dette kildemateriale allerede delvis er udnyt
tet til fremstillinger af Regensens historie som 
institution,3 er her stadig store mængder 
uudnyttet lærdomshistorisk stof.

1. Christence Kruckows sag, der er enestående p.gr. af hendes adelige stand, er gennemgået af C. Klitgaard i artiklen 
»Den store nordjydske Hekseforfølgelse« (Fra Himmerland og Kjær Herred II (1915-17) s. 90-218), og dommens 
ordlyd er gengivet i Nye Danske Magazin I (1794) s. 378-91.

2. Omtalt i Knud Fabricius: Regensen gennem hundrede Aar (1923-25) s. 219-22, samt i O. Hvidberg-Hansen: 
Regensens indre selvstyre (Regensen VII, 1 (1965) s. 28-32).

3. Kildestoffet er kun udnyttet i Fabricius’ og Hvidberg-Hansens ovennævnte arbejder, samt på det personalhistoriske 
område i Niels Nøjgaard: Ordets Dyst og Daad. Kaj Munks Levnedsløb og Personlighed (1946).
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Gunnar Bo Clausen: Lokalhistoriske arkiver, 
Odense 1979, 32 s., kr. 36,10.

Joan Larsen og Keld Lau Larsen: Arbejdet i de 
lokalhistoriske arkiver. Ordnings- og registre
ringsproblemer. Kbh. 1978, 44 s. 4- bilag, kr. 
15.00.

De to publikationer, som i det følgende skal vurderes og 
debatteres er begge afløsningsopgaver. Den ene fra 
Odense Universitet i faget arkivkundskab ved Institut for 
historie, den anden fra Danmarks Biblioteksskole inden 
for fagomraadet fagencyklopædi og -litteratur.

Begge afløsningsopgaver er efter deres aflevering og 
bedømmelse blevet skønnet egnet til publicering. Den 
ene i udvidet form i Landsarkivet for Fyns arkivserie, den 
anden i Danmarks Biblioteksskoles A 4-serie.

I udstyrelse er de to publikationer meget lig: A 4-for- 
mat, maskinskrevet og off-settrykt.

Ser man imidlertid bort fra disse mange ydre ligheds
punkter, er der meget stor forskel på den forståelse for 
emnet og den måde at angribe det, forfatterne viser og 
anvender.

De lokalhistoriske arkiver vikler sig i disse år mere og 
mere ud af svøbene og begynder at indtage en plads i 
landets kulturelle mønster.

Denne udvikling fra mere private interessegruppers 
arbejde med sikring og formidling af lokalhistorisk 
dokumentationsmateriale henimod en institutionali
sering af dette arbejde, som skal placere det i fastere 
administrative rammer er meget spændende at følge, og 
det kan ikke undre, at opmærksomheden mere og mere 
rettes mod dette område -  både af faglige og mere 
fagpolitiske grunde.

Forfatterne til de to publikationer angriber emnet fra 
to forskellige sider. Udgangspunktet for Gunnar Bo 
Clausens arbejde med at søge at tegne de lokalhistoriske 
arkivers profil er en meget beundringsværdig opsøgning 
og gennemgang af den foreliggende litteratur om emnet, 
samt i mindre grad besøg i og vurdering af to specifikke 
lokalhistoriske arkiver.

Ud fra dette materiale søger forfatteren at definere de 
lokalhistoriske arkivers opgaver, midlerne til løsning af 
disse opgaver samt den placering, de lokalhistoriske arki
ver bør have i forhold til det statslige arkivvæsen. I for
bindelse hermed diskuteres specielt de afgrænsningspro
blemer mellem de statslige og de lokalhistoriske arkiver, 
som må forekomme omkring formuleringen af en stærkt 
decentral arkivstruktur.

Gunnar Bo Clausens beskrivelse og karakteristik af de 
lokalhistoriske arkivers historie og arbejdsområder er 
glimrende. Man undres over at den forholdsvis spar

somme litteratur om emnet har kunnet udnyttes så inten
sivt og med så stor forståelse. Meget præcist gives en 
karakteristik af de lokalhistoriske arkivers definition og 
målsætning, af det statslige arkivvæsens formulerede 
synspunkter på disse arkivinstitutioner og dernæst en 
meget grundig gennemgang af 2 af de 3 hovedfunktioner i 
det lokalhistoriske arkivarbejde -  indsamling og registre
ring.

Den 3. hovedfunktion, formidlingen af informationerne 
i de lokalhistoriske arkiver er kun sporadisk behandlet i 
forbindelse med påpegning af det nødvendige i at ud
arbejde registraturer over arkivernes indhold. Det føles 
som en mangel, at dette vigtige område ikke bliver vurde
ret på lige fod med de to øvrige hovedfunktioner, idet den 
meget intensive formidlingsvirksomhed netop er karakte
ristisk for det lokalhistoriske arkivarbejde, men man må 
vel sige at det ikke undrer at konstatere denne lave prio
ritering af formidlingsvirksomheden eftersom forfatteren 
har faet sin arkivmæssige skoling og indsigt på et af de 
statslige arkiver.

Som tidligere nævnt har denne publikation sin særlige 
styrke i det meget kompetente referat af den debat, som 
har været ført i et årti omkring de lokalhistoriske arkivers 
virke og indplacering i det samlede arkivmønster, og på 
mange måder må den anbefales som den arkivinteresse- 
redes bedste indgang til det spredte stof, der findes om 
mange centrale emner i denne debat. Fremstillingen har 
tendens til at fremhæve de lokalhistoriske arkivers særlige 
rolle i forskningssammenhæng og dette er glædeligt, idet 
det er sjældent at høre denne (potentielle) benyttergrup
pe ytre ønsker overfor arkiverne.

Afsnittet vedrørende en fremtidig arkivstruktur og 
herunder en diskussion af ’stadsarkivtanken’ og af pro
blemerne omkring placeringen af kommunale embeds
arkivalier er i højere grad end de øvrige præget af forfat
terens egne synspunkter.

Problemerne vedrørende kommunale forvaltningsarki
valiers placering behandler Gunnar Bo Clausen i et cen
tralt placeret afsnit og senere i det afsluttende, sammen
fattende afsnit. Som påpeget af anmelderen i en artikel i 
Lokalhistorisk Journal nr. 1, 1979 bør dette spørgsmål 
ses i en større sammenhæng end blot som et rivegilde 
omkring centrale arkivfonds. Den udbygning og udvik
ling, de lokalhistoriske arkiver mange steder gennemgår 
medfører naturligt at ønsket om at kunne dokumentere 
lokalsamfundets -  herunder også det lokale selvstyres -  
udvikling så bredt som muligt, har medført at mange 
lokalhistoriske arkiver argumenterer for at de også ind
samler kommunale forvaltningsarkivalier.

Gunnar Bo Clausens vurdering at »saadanne aktioner 
vil kunne skabe kaos i et fremtidigt dansk arkivarbejde« 
ligner mest af alt en besværgelse. Det, det i givet fald vil 
kunne udløse dette kaos kan kun være den tilsyneladende
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uvilje, der har været fra såvel det statslige som det lokal
historiske arkivvæsen til at tage en saglig og faglig drøf
telse omkring disse og andre substantielle problemer.

Den anden publikation, som skal anmeldes, er som 
tidligere nævnt meget forskellig fra den fynske. I sit ydre 
er den mere professionelt udført, typografien og tryknin
gen er pænere, men indholdet står desværre ikke i forhold 
til det professionelle udseende.

Hvor Gunnar Bo Clausen har støttet sig helt overve
jende til den trykte litteratur om emnet, har denne opga
ves forfattere hovedsagelig baseret deres arbejde på besøg 
i 10 lokalhistoriske arkiver og interviews af disses ledere. 
Ud fra disse besøgsrapporter og ud fra en gennemgang af 
litteraturen om emnet fremsættes derefter nogle generelle 
betragtninger over de registrerings- og ordningsproble
mer, som er afdækket, samt over mål og midler i arkiv
arbejdet.

Ideen bag undersøgelsen synes rimelig, men dens gen
nemførelse er meget diskutabel. For det første er udvalget 
af undersøgte arkiver på flere måder så uheldigt, at det 
må påvirke resultatet negativt. Næsten halvdelen af de 
valgte arkiver er meget nye. 80 % af arkiverne er på en 
eller anden måde bibliotekstilknyttede og uforholdmæs- 
sigt mange er beliggende i hovedstadsområdet eller dets 
nærmeste omegn og således præget af de særlige forhold, 
der gør sig gældende i dette område.

For det andet er undersøgelsen, hvad undersøgerne til 
dels selv indrømmer, gennemført på en så kaotisk måde 
at besøgsrapporterne fremstår som helt uoverskuelige op
remsninger af facts -  som oven i købet ved mit rund
spørge til flere af de beskrevne arkiver, viser sig at være 
fejlagtige eller misforståede.

Undersøgelsen er angiveligt foretaget ved hjælp af en 
spørgeliste, som man desværre leder forgæves efter 
blandt de mange bilag til undersøgelsen.

En anden faktor, som svækker resultatet, er den dårligt 
gennemførte litteratursøgning. I indledningen beklager 
forfatterne med rette at der findes så sparsom litteratur 
om emnet. Trods deres bibliotekare baggrund har for
fatterne dog kun været i stand til at mønstre en littera
turliste på 29 numre, hvor Gunnar Bo Clausen har 42 
numre på sin litteraturliste.

Med dette svage udgangspunkt kan det ikke undre, at 
rapporten indeholder mange svagheder og misforståelser. 
Når disse misforståelser, som kommer særlig grelt til ud
tryk i en gennemgang af SLA’s registreringsvejledning, 
kombineres med en anbefaling af bibliotekernes meget 
arkivfremmede registrerings- og opstillingssystemer får 
fremstillingen et faretruende lavt fagligt niveau.

Jan Hor skjær

Jens Chr. Manniche, Preben Torntoft, Uffe Øster
gård: Historieopfattelse og samfundsudvikling -  fra 
de første agerbrugssamfund til dag. Danmarks 
Radio 1978. 112 s. ill. Kr. 25.70.
»Inderne skænker desværre ikke begivenhedernes histori
ske rækkefølge megen opmærksomhed; de er meget for
sømmelige med deres kongerækker, og når man afkræver 
dem et svar, og de ikke ved, hvad de skal sige, tager de

ikke i betænkning at fortælle rene skrøner.« Den persiske 
lærde Al-Biruni, der o. år 1000 udgav et stort værk på 
arabisk om Indiens historie, samfundsforhold, natur etc., 
forstod ikke, at noget samfund kunne lade sig nøje med 
en sådan historieløshed; selv kom han fra en kultur, der 
knap fire århundreder senere frembragte et tidligt me
sterværk inden for genren »historisk sociologi«, nemlig 
Ibn Khalduns Muqaddimah (Indledning til historien). 
Al-Birunis iagttagelse, at ikke alle kulturer interesserer 
sig for historieforskning og i hvert fald ikke for samme 
slags historie, er væsentlig. Men netop »det faktum, at 
historievidenskaben selv er så historisk betinget, er også 
en kilde til historisk indsigt, omend af indirekte art«, for 
at citere Georg G. Iggers’ bog om den nyere europæiske 
historieforskning (Den nye historievidenskab, Suensons For
lag 1979). Med andre ord: den måde, man udforsker og 
skriver historie på i et givet samfund, er en vigtig kilde til 
forståelse af det pågældende samfunds indretning og dy
namik. Der findes næppe noget eksempel på, at et sam
fund ikke har gjort sig visse forestillinger om fortiden, fx. i 
form af myter; men som det fremgår af eksemplet Indien, 
har en egentlig historieopfattelse ikke engang eksisteret i 
alle de højtudviklede agerbrugssamfund, som normalt 
går under betegnelsen »civilisationer«.

Det er denne sammenhæng, forfatterne til Historieop
fattelse og samfundsudvikling tager op til behandling. Efter 
deres mening er et samfunds historieopfattelse »den vig
tigste nøgle til at undersøge et bestemt samfunds udvik
lings- og ændringsmuligheder. Historieopfattelsen rum
mer et givet samfunds (eller rettere bestemte klassers) 
overvejelser om, hvordan samfundet hænger sammen og 
hvilke kræfter, der påvirker det i hvilken retning (og med 
hvilket formål).« (s. 15). Dette vil de belyse fra forskellige 
vinkler, i to kapitler (IV og V) om hhv. »Historieunder
visningens udvikling i Danmark« (fra o. 1775 til i dag)og 
»Historieopfattelsernes funktion og betydning i 70’ernes 
og 80’ernes Danmark«, et kapitel om »Historieopfattel
sernes historie -  en antologi« (som udgør ca. halvdelen af 
bogens tekst) samt to korte metodiske kapitler, 
»Historietænkningen og samfundet -  en metodisk skitse« 
og »Principper for en periodisering (inddeling) af det 
verdenshistoriske forløb«.

Forfatterne foreslår selv at læse bogen i denne række
følge ved brug i gymnasiet (den er skrevet som »lærerens 
bog« til fire skoleradioudsendelser), og det er et fornuftigt 
forslag også for andre læsere. Kapitlet om skolefaget hi
stories udvikling fra opdragelsen til fædrelandskærlighed 
i 1800-tallet til indoktrineringsdebatten i 70’erne er en 
udmærket og velskrevet oversigt, som burde være obli
gatorisk pensum i historieundervisningen. (Erhard Ja 
cobsen ville givetvis protestere, og det har han da også al 
mulig grund til; de ideer, han lejlighedsvis fremfører om 
indholdet af faget historie, viser sig at svare temmelig 
nøje til de tanker, der blev udtrykt i det såkaldte »Styhr- 
ske cirkulære« -  efter den daværende undervisningsmini
s te r-  fra 1900!). Derimod er kapitlet om historieopfattel
serne i 70’erne og 80’erne dels ikke særlig publikumsven
ligt -  selv om man ikke er hysterisk sprogpurist, kan man 
vel nok anke over forfatternes kaskade af fremmedord 
(»artikuleret« og »diffus«historieopfattelse; »emancipa
torisk«, »affirmativ« og »reaktionær« funktion) -  dels no-
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get tilfældigt i sine eksempler. Forfatterne nævner fx. Er
hard Jacobsen og Kristen Poulsgård som eksempler på 
hvad de kalder henholdsvis en »diffus affirmativ« og 
»diffus reaktionær« historieopfattelse. De burde i det 
mindste have suppleret med Bertel Haarder, hvis »arti
kuleret reaktionære« historiesyn -  det kan vel nærmest 
karakteriseres som ny-grundtvigiansk -  givetvis vil træn
ge stærkt frem i løbet af 80’erne, specielt i skolerne. For
fatterne nævner selv, at den hidtidige historieundervis
ning, hvor oplæring i kildekritik har domineret over 
indlæring af faktaviden, i de seneste år er blevet krævet 
erstattet af eller suppleret med »en tilbagevenden til den 
historiske syntese og de lange linier i en eller anden 
form«. I en eller anden form, ja; men det kan lige så godt 
blive Haarders som den historisk-materialistiské, som 
forfatterne (og undertegnede) er tilhængere af, og som de 
i øvrigt giver en udmærket skitse til i bogens kapitel II. 
Den såkaldte »herskende historieopfattelse« er en meget 
splittet front. Så vidt jeg kan se, kan man udskille i hvert 
fald to retninger, der hidtil har domineret udformningen 
af faget historie, »teknokraterne« og »de progressive« 
(dvs. »fremskridtsvenlige«, men dette ord er jo ikke læn
gere én tydigt). Det var dem, der erstattede det historiske 
overblik med knudetovsprincippet og kildelæsning, og 
som lagde hovedvægten på den allernyeste historie (i 
gymnasiet skulle en overgang halvdelen af undervis
ningstiden bruges på perioden efter 1930!). De havde 
ikke de samme motiver til at gøre det -  »teknokraterne« 
mente, at historisk overblik og perspektiv var farligt for 
det bestående; »de progressive« at det var unyttigt for det 
tekniske og sociale fremskridt -  men de var enige om hvad 
der skulle gøres. Mod dem står i dag i hvert fald tre 
retninger: Erhard Jacobsens »tilbage til kongerækken«, 
som efter min vurdering har langt mindre indflydelse end 
man er blevet forledt til at tro af dens ophavsmands 
markskrigerske fremtræden; Bertel Haarders »ny
grundtvigianisme«, som lægger vægten på forståelse 
af den folkelige arv og vender sig skarpt fx. mod Jacob
sens udenadslæren, som de (til dels med rette) opfatter 
som en genindførelse af »den sorte skole«; og den marxi
stiske, der langt fra er homogen, men kan samles om 
(gen) indførelse af »de lange linier« i historieundervisnin
gen, i form af en materialistisk og dialektisk fremstilling 
af hele det historiske forløb. Det er bl.a. disse retninger-  
der er muligvis flere -  der vil komme til at kæmpe om at 
udfylde det tomrum, der er opstået efter kildelæsningens 
fallit.

Ovenstående skal ikke opfattes som gold kritik, snarere 
som et bidrag til den debat, forfatterne ønsker at skabe 
med bogen. Det skal nok lykkes med de to sidste kapitler. 
Mere problematisk forekommer det afsnit, der trods alt 
er bogens centrale og mest omfangsrige, antologien 
»Historieopfattelsernes historie«. Som nævnt ovenfor er 
det her tanken at se på sammenhængen mellem bestemte 
historieopfattelser og det samfund, der frembragte dem, 
men resultatet er ikke rigtig vellykket. Det skyldes bl.a., 
at udvalget (bortset fra den første tekst, en afrikansk 
skabelsesmyte) holder sig til den antikke-europæiske tra
dition; man kunne godt have ønsket sig et uddrag fx. fra 
en arabisk historiker som Ibn Khaldun til kontrast. Men 
problemet ligger først og fremmest i selve teksterne. Forf.

indrømmer at »det har været vanskeligt at finde passager 
hos Machiavelli, hvor han giver samlet udtryk for sin 
historieopfattelse« (s. 43), og det samme gælder flere af 
de øvrige tekster: uden den meget omfattende kommen
tar og fortolkning (der skønsmæssigt fylder 40 sider mod 
teksternes 15) ville selve tekstudsnittene ikke sige ret me
get. Hertil kan man så indvende, at det netop er derfor 
kommentarerne er taget med; men jeg tror nok, mange 
elever (og andre læsere) vil føle sig manipuleret og ude af 
stand til at se det i teksten, som de i følge forf.s fortolk
ning skal kunne se. Lige så givende det uden tvivl er at 
analysere bestemte historieopfattelser som centrale ide
ologiske udtryk for bestemte samfunds struktur og dy
namik, lige så vanskeligt er det; og jeg tror ikke det kan 
lade sig gøre med så korte tekstuddrag (Marcus Aureli- 
us-citatet er på fem linier!), hvis der ikke er tale om tek
ster, der fra forfatterens hånd er tænkt som en redegørelse 
for hans historieopfattelse.

Trods alt fortjener det dog at blive fremhævet, at bo
gen stiller et væsentligt problem -  forholdet mellem hi
storie (-videnskab, -undervisning) og samfund -  til de
bat, og at den hele tiden åbent fremlægger sine egne 
præmisser. Den kunne være bedre gennemarbejdet og 
mere pædagogisk, men den er værd at læse alligevel.

Jens Rahbek Rasmussen

Kai Hørby: Den nationale historieskrivning i Dan
mark. Den danske historiske forening, Køben
havn 1978, 46 s., kr. 20,50.

Den nyvakte interesse for dansk historiografi har blandt 
meget andet ført med sig, at man er begyndt ligesom at se 
bag om Erslev og »det kritiske gennembrud« og betragte 
det 19. århundredes danske historikere som andet og me
re end Erslevs »før-videnskabelige« forløbere og mod
standere. Udgivelsen af Kai Hørbys Søndagsuniversi
tets-forelæsninger fra foråret 1973 viser, at forsøg på at nå 
til en retfærdigere bedømmelse af 1800-tallets historie
skrivning også blev gjort inden den nuværende debat gik 
i gang.

Selvsagt kan der på fyrre sider kun gives en første over
sigt; men Hørby kommer ganske vidt omkring. I kap. I 
opridses »Traditionen«, dvs. den berettende historie fra 
Saxo over Huitfeldt til Holberg. Den omfattende ind
samlings- og udgivervirksomhed, der blev udført af lærde 
som Gram og Langebek, fik ikke i første omgang afgø
rende indflydelse på historieskrivningen; vendepunktet 
kom med »opdagelsen af det historiske levn«, som Hørby 
formulerer det. For det første blev beretningerne nu selv 
betragtet som levn og underkastet en kritisk analyse. De 
store navne i europæisk sammenhæng er her Ranke og 
Niebuhr, og herhjemme C. F. Allen og Caspar Palu- 
dan-Miiller. For det andet vågnede interessen for »Na
tionalhistoriens monumenter« (kap. V), dels set som 
»bilag« til Saxo, Snorre, Edda og sagaerne, som Rasmus 
Nyerup udtrykte det i 1806, dels som genstand for den 
nye videnskab arkæologien -  der for oldtidshistoriens 
vedkommende adskilte levn og beretning med en skarp
hed, som endnu ikke gjaldt den senere historie. Endelig 
var der tendenser i retning af en bredere social- og
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kulturhistorie hos Troels-Lund (der mente, at kulturhisto
rien havde sine egne udviklingslove og satte den op som 
kontrast til den statscentrerede politiske historie) og hos 
Allen, der som begrundelse for sit store afsnit om den 
socio-økonomiske baggrund (i De tre nordiske Rigers Histo
rie) understregede: »Den almindelige tilstand hvori tiden 
glider frem og begivenhederne udvikler sig, øver sin stille 
men mægtige indflydelse på alt hvad der tildrager sig.«

Men heller ikke disse tendenser fandt med det samme 
gennemslag i historieskrivningen, hvor den berettende 
tradition -  omend rokket på enkelte punkter -  i det store 
og hele holdt skansen. Grundtvigs og Ingemanns 
nationalromantisme (kap. III) og historiemaleriet, som 
fik en blomstringsperiode i 70erne og 80erne, viser en 
opfattelse, der ikke var berørt af de nyere udviklinger. Sit 
afgørende grundskud fik traditionen med det »kritiske 
gennembrud«; var Erslev end ikke den første, der an
vendte kildekritikken (selv nævnte han jo da også A. D. 
Jørgensen som foregangsmand), så var han dog den 
første, der satte den i system og -  vigtigst -  gjorde den til 
grundlag for uddannelsen af danske historikere. -  »Gen
nembruddet« fik en så afgørende og (i dobbelt forstand) 
radikal karakter, at det med Hørbys ord »næsten har 
fordunklet, hvad der fandtes forud for det«, samtidig med 
at det i tre generationer indpodede en bestemt tidsbun
den historieopfattelse som almen- og eviggyldig.

At der på næsten hver eneste side i Hørbys fremstilling 
er punkter, man kunne ønske sig uddybet eller nuanceret, 
kan kun vurderes positivt, og det samme gælder den op
mærksomhed, han viser historieskrivningens betydning 
uden for den snævre universitetssammenhæng. Forhå
bentlig får vi en dag en større behandling af emnet fra 
hans hånd. -  Skulle man kritisere en enkelt ting, da bo
gens titel. Hvad betyder »national« i denne sammen
hæng? Hørby synes selv i tvivl. Det »er mindre de nati
onale standpunkter rundt om i historieskrivningen«, der 
har hans interesse (s. 8); »karakteristikken national er 
. . . ikke entydig og heller ikke retfærdig« (s. 7); og Allens 
og Paludan-Müllers fremstillinger »var blottet for nati
onal forherligelse -  i hvert fald i dens ekstreme udtryk -  
som ellers nok kunne ventes af en nationalt præget historieskriv
ning.« s. 18; min udhævn., JRR). Det nærmeste vi kommer 
en definition er »en optimistisk national holdning«, der 
karakteriserede tiden mellem Frederik VI. og 1864, og 
som de følgende generationer ikke kunne dele. Men rent 
bortset fra at begivenhederne 1807/14 vel på mange må
der virkede ligesom 1864, så var flere af de fænomener, 
Hørby omtaler (fx. Troels-Lunds kulturhistorie og det 
nationalromantiske historiemaleri) jo netop typiske reak
tioner på nederlaget -  blot andre reaktioner end det kriti
ske gennembrud. »Historieskrivningens nationale 
grundtone«, skriver Hørby, »har mest at gøre med . . . 
hvad der kunne kaldes folkets stilfærdige fordybelse i eg
ne minder.« (s. 8). Men for så vidt som der hermed me
nes den overvejende interesse for fædrelandets historie, 
som har gjort dansk udforskning af udenlandsk historie 
til en sjældenhed, har den jo også karakteriseret vort år
hundrede. Både i Arups og la Cours Danmarkshistorier-  
for nu at tage to eksempler fra hver sin ende af spektret -  
udtrykkes der den »solidaritet eller . . . identifikation 
med tidligere slægtled af danske«, som Hørby mener ka

rakteriserer 1800-tallet -  omend udtrykket »stilfærdig 
fordybelse« måske ikke er det, der først falder på tungen i 
denne forbindelse. -  Endelig kan betegnelsen »den nati
onale historieskrivning« vel let føre til en overdreven fo
restilling om homogeniteten. Men Paludan-Müller fx. 
vendte sig jo ikke kun imod den nye kritik og dens mang
lende fornemmelse for syntese og overblik, men også mod 
andre retninger i den »før-kritiske« tradition, som 
efter hans opfattelse (udtrykt i et brev fra 1864 ». . . 
bringe næsten ligesaa mange og ligesaa grove Vildfarel
ser ind i Videnskaben, som Fr. Barfod og Grundtvigia
nerne ind i Menigmands Forestillinger om Fortiden.«

Lad mig dog til sidst understrege, atfremstillingen netop 
hele tiden betoner mangfoldigheden og variationen i 
1800-tallets historieskrivning og derved »pege(r) på, at 
denne tid måske ikke var så ensidig endda« (s. 46); og 
den belyser såvel »Videnskaben« som »Menigmands Fo
restillinger om Fortiden«. Som en letlæst introduktion til 
et stort felt, som det bliver de næste årtiers opgave at 
bearbejde i dybden, kan den anbefales på det varmeste.

Jens Rahbek Rasmussen

Festskrift til Roar Skovmand 15. juli 1978. Årbog 
for Dansk Skolehistorie 1978. 12. årgang. Redi
geret af Ingrid Markussen og Vagn Skov- 
gaard-Petersen. Udgivet af Selskabet for 
Dansk Skolehistorie. 280 sider. Kr. 110.
Roar Skovmands liv er noget af et eventyr i nutiden. Et 
moderne eventyr er ikke altid knyttet til kunstnerisk, 
industriel eller kommerciel virksomhed med verdensry, 
ikke heller udtryk for et forskergeni, der udstråler fra 
laboratorier eller studereværelser, endsige storpolitisk 
indsats med uberegnelige følger. Det kan ligge jævnere og 
dog for en iagttager ligne eventyret.

Den, der en novemberdag 1926 fulgtes med 18-årige 
Roar Skovmand til fods fra Rødding til Ribe og undervejs 
oplevede et kildespring af tidlig vakt historisk interesse og 
diskussionslyst, kunne godt have spået ham et måske ikke 
jævnt, men ganske muntert og navnlig overordentlig 
virksomt liv i Grundtvigs land. Han var udgået fra et 
hjem, hvor faderen, redaktør Skovmand, trods al sin per
sonlige beskedenhed havde sjældne evner som igangsæt
ter på den grundtvigske fløj. At vurdere grundtvigianis
mens indsats i bredden og dybden kan i dag være svært 
og næppe særlig aktuelt. Men vi véd, at digteren C. Ho
strup fik ret i sine profetiske ord ved den 89-årige 
Grundtvigs død i 1872: »Et stridens emne endnu han 
står, og bli’r han det end i hundred år, det viser, hvor 
dybt han rammed«.

Roar Skovmand blev folkeoplysningens mand ad mange 
veje, og festskriftets forfattere berører dem alle. Harald 
Torpe nævner til indledning det sidste, meget vigtige 
skridt: R.S. som professor ved Danmarks Lærerhøjskole 
siden 1964, og giver et rids af hans tidligere virke. E. 
Thestrup Pedersen skriver om »Grundtvigs betydning for 
den danske folkeskole«, med undertitlen »Er nogle af 
hans tanker trængt ind her?« Naturligt nok er folkeskolen 
som en nutidens kampplads her i søgelyset. En ældre 
tilskuer har i den forbindelse en sikker erindring om, at
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der foruden lærer(inden) i en lille friskole var mindst 3 
grundtvigske folkeskolelærere i hans nordjyske hjemsogn; 
to af dem havde afgjort haft betydning for det foregående 
slægtled. Det var intet særsyn.

Om Grundtvigs bibelhistoriske sange har K. E. Bugge 
en lærd artikel, der dog står i et lidt ejendommeligt for
hold til det væld af enfoldighed, munterhed og sprudlen
de livsfølelse, der gennemstrømmer så mange af disse 
sange og viser. Af en helt anden karakter er P. G. Lind- 
hardts korte bidrag, idet han offentliggør et brev fra en 
arkivar A. Strunk, skrevet i september 1872, kort efter 
Grundtvigs begravelse. Her får »den Vartou Kjællinge- 
præst« det afskedsord, som en sladdervorn lilledansker 
vel til enhver tid kan tænkes at ville give en olding af de 
virkeligt store.

Eilif Frank, de danske friskolers historiker, meddeler 
en af sine kilder, et håndskrift, som har tilhørt forfatteren 
Mogens Lebech. Det er interessant at læse den fynske 
friskolemand og gårdejer Lars Frederiksen: »Fra Dreng 
til Mand og Stadierne derimellem. En Skildring af min 
Udvikling«. Efter en dræbende kedelig skolegang blev 
L.F. som 15-årig elev på Koids højskole og gjorde her en 
erfaring, som flere end han kan have kendt: »Kold vilde 
vække og »løfte«, men han tog sig ikke ivare for, at man 
ogsaa kan blive »løftet« højt op, hvis man overser sin 
Forbindelse med den virkelige Verden«. Lars Frederik
sen blev »ikke ledet frem til noget Selvarbejde« den vin
ter; »Kold var imidlertid meget veltilfreds med mig, hvad 
der laa i den Svaghed hos ham, at han gjerne saae sig selv 
i Andre«. Et par år senere fik L.F. på højskolen i Rødding 
en praktisk belæring, der efter vækkelsen hos Kold kunne 
betyde »et Aandsliv med et tilsvarende virksomt Liv i 
Haandens, i Virkelighedens Verden«. Men Kold forstod 
ikke det, som for Lars Frederiksen var et fremskridt i 
selvstændighedsfølelse.

I Vagn Skovgaard-Petersens »Om undervisningens 
frihed« føres læseren ind på livet af reformpædagogiske 
skoleideer, koncentreret i »En studie i Martin Hamme- 
richs skoletanker« (undertitlen). Hammerich levede 
1811-81. Han blev medlem af den grundlovgivende 
rigsforsamling, var ivrig skandinav og en varm tilhænger 
af »Nordens åndelige helstat«. Men ved siden af den lit
terære og skandinaviske interesse stod hos M.H. den pæ
dagogiske, der kom til udtryk i små afhandlinger om 
skoleproblemer, udgivet i 5 bind »Smaaskrifter om Cul- 
tur og Underviisning« (1866-82). Hammerich var først 
og fremmest skolemand, når ordet -  som Skovgaard-Pe- 
tersen (Noter: 1) med rette udtrykker det -  anvendes til 
karakteristik af »en person, der formår at sammentænke 
hensynene til eleven, faget, skolen, helheden, -  i hvilken 
skoleform han så end selv har sit virke«. Afhandlingen 
belyser kyndigt og interessant en nationalliberal skolebe
styrers »oprør fra midten«, længe før reformen af 1903 
banede vej for den friere undervisning i den retning, 
Hammerich havde tænkt. Har man ofte hørt »national
liberalisme« som en slags skældsord, er det velgørende at 
læse Hammerichs fordømmelse af skolen opfattet »som et 
Forraadskammer for tørrede Kundskaber og henkogte 
Meninger« og af utidig anvendelse af kunstige fremmed
ord. »Her nedbrød han levende hegn mellem læg og 
lærd«, skriver Skovgaard-Petersen. Man skal vistnok

mærke sig ordet »levende« og den sætning, der kort efter 
følger: »Man spejder uvilkårligt efter Grundtvig«.

Claus Bjørns skildring af »Povl Hansen, Vallekilde -  
historiker og højskolemand« karakteriserer især land
bohistorikeren, der utvivlsomt i eftermælet er overskyg
get af den ansete højskolemand, som mange tusinder har 
kendt. Ingen ringere end rigsarkivar A. D. Jørgensen var 
i en årrække en igangsætter og vejleder for Povl Hansen. 
Mest kendt blev P.H.s »Bidrag til det danske Landbrugs 
Historie, Jordfællesskabet og Landvæsenskommissionen 
af 1757«, men han ydede andre fyldige bidrag til 
1700-tallets landbohistorie. Det er naturligt, at Claus 
Bjørn omhyggeligt karakteriserer denne side af Povl 
Hansens livsgerning, andre har jo vurderet højskoleman
den (se note 2 i det meget oplysende noteafsnit s. 99 ff).

Et afsnit af arbejdet for voksenskolen belyses i Ellen 
Nørgaards »Ungdomsskolen og K. M. Klausen«. Hun 
ser i Klausen (1852-1924) en »ungdomsskolens forkæm
per fremfor nogen«. Det kan diskuteres, men det er vig
tigt, at vor »glemsomme« nutid far bedre kendskab til 
denne mand, der ud fra sit arbejde i Københavns frisko
ler (som var de lidt bedre bemidledes skoler) i social 
indignation gik ind for et nyt skolesyn. Sammen med 
pædagogen Herman Trier foreslog Klausen sidst i 
1890erne i Borgerrepræsentationen at oprette fortsættel
sesklasser med alsidige undervisningstilbud. Elevantallet 
steg, men kun fa var børn af ufaglærte arbejdere. For 
Klausen blev sagen et underklasseproblem: arbejds
giverne burde give de unge mulighed for at følge under
visningen i dagskoler. Når K. ønskede obligatoriske ung
domsskoler, mødte han modstand i Den store Skole
kommission, som blev nedsat på hans initiativ i 1919. Da 
kommissionen var afsluttet og lovforslagene samlet i en 
betænkning, kunne Klausen erklære, at han ikke troede 
på fremskridt inden for skolens område, før socialdemo
kraterne havde overtaget magten. »Og dette blev virke
lighed« (?). Mere korrekt hedder det: »I 30’erne, under 
regeringen Stauning-Munch, blev mange af Den store 
Skolekommissions lovforslag fremsat i omarbejdet form 
og vedtaget«. Ellen Nørgaard slutter: »For at fa fat på de 
unge, og vel også for at styre undervisningen søgte K. M. 
Klausen og hans parti uden held at gøre denne undervis
ning obligatorisk. En obligatorisk undervisning for dette 
alderstrin er først blevet virkelighed med undervisnings
pligtens udvidelse«.

Efter denne afhandling, hvor Grundtvigs navn næppe 
forekommer, følger -  næsten modsætningsvis -  Helge 
Larsens »Jørgen Jørgensen som skolepolitiker«. Både i 
det hjemlige og i sin udadvendte virksomhed var Jørgen 
Jørgensen (1888-1974) en folkeoplysningens mand. Som 
politiker var han en midtsamlende natur. Roar Skov
mand kunne engang i en snævrere kreds omtale J.J. som 
den stærkeste undervisningsminister, vort land i nyere tid 
har haft. -  Helge Larsens skildring bygger overvejende 
på politikerens privatarkiv, det radikale partis arkiv og 
folketingstidende. Nogle afsnit belyser J.J.s skolepolitiske 
forudsætninger, hans indflydelse på folkeskoleloven af 
1937, lovgivningen om de frie skoleformer, samt hans 
kamp for den udelte skole. Den nye folkeskolelov af 1958 
fik J.J. vedtaget uden et obligatorisk 8. skoleår, men en 
»mild« deling bestod. Utvivlsomt var det en skuffelse for
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ham, at den udelte skole ikke blev gennemført i 1958, 
»men han åbnede for den, og i løbet af godt 10 år var den 
en realitet«.

P. Nyboe Andersens bidrag, »Hal Koch og Krogerup 
Højskole« er en tidligere lærerkollegas vurdering af en 
højtbegavet og særpræget personlighed, der under unor
male tidsforhold skulle blive ungdomsleder. Baggrunden 
var Hal Kochs forelæsninger over den unge Grundtvig i 
efteråret 1940. Koch stillede her sine tilhørere overfor en 
mand, der bedre end de fleste vidste, »hvad det ville sige 
at være menneske og dansk«. Selv viste Hal Koch -  i en 
tid, hvor mange var rådvilde og visse kredse rejste en 
national stemning mod demokratiet -  sin solidaritet med 
det danske folkestyre og dets valgte mænd. Som formand 
for Dansk Ungdomssamvirke (okt. 1940) gik han i mod
sætning til stifterne ind for at »politisere« ungdommen: 
vække deres sans for det offentlige liv og fremkalde en 
følelse af medansvar for folkestyret. Han samlede DU’s 
ledelse om dette oplysningsarbejde, og nu opstod tanken 
om at oprette en højskole, der skulle »skole« de unge fra 
foreningslivet, give dem en rigere personlig udvikling og 
»hindre dem i at flygte fra virkeligheden«. Nyboe Ander
sen kunne i 1956, da Hal Koch trak sig tilbage fra for
standerposten, udtale sin tillid til, »at historiens dom en
gang ville blive den, at i dette tiår 1946-56 er der ikke 
øvet nogen mere betydningsfuld gerning inden for den 
danske folkehøjskole end hans«. I 1964 gav Roar Skov
mand ham ret: Hal Koch (1904-63) havde påvirket høj
skolens karakter, »gjort den til en folkehøjskole, hvor den 
før overvejende var bondehøjskole«.

I »Folkehøjskolen 1950-75. Rekruttering og indhold« 
forsøger Vilhelm Nielsen, »ikke uden en vis frygt og bæ
ven«, at fortsætte Roar Skovmands højskolehistoriske 
indsats fra 1940erne, ikke mindst på de områder, hvor 
den kan underbygges statistisk. Han påpeger, at land
brug, fiskeri m.v. i den nævnte periode er dalet fra 26 til 
9 % af befolkningshelheden. Det vil føre for vidt her at gå 
i enkeltheder, men interessante er Vilh. Nielsens betragt
ninger over industrialiseringen (har den kulmineret?), 
over ændringerne i skole og uddannelse, ikke mindst høj- 
skoleundervisningen i de store samfundsforandringers 
tid.

»Da skolebilledet væltede« er den dramatiske titel, som 
Else Karlshøj har givet sin beretning om udviklingen i de 
sidste 30-40 år. Efter folkeskoleloven af 1937 havde end
nu i 1950 kun et fatal af de daværende ca. 1300 land
kommuner benyttet sig af mulighederne for ved skolefor
bund at fa oprettet købstadordnet skole; derefter steg 
elevantallet i sådanne skoler, men var ret konstant i de 
landsbyordnede. Af 3000 landsbyskoler var 40 % bygget 
før 1900, ca. 10 % efter 1940, og knapt 20 % ombygget 
efter 1940. I de små »forældede« skoler var lærermange
len stor. Der peges på de store geografiske og sociale 
omgrupperinger, forbindelsen med arbejdsløsheden, det 
fremhæves, at 50ernes købstadordnede folkeskole var en 
kvalifikationsskole, men omtalen af »taberne« (dette so
cialt betonede, evindeligt gentagne, men dog uklare be
greb) er lovlig summarisk. Man ville gerne se en slags 
bevis for det »uretfærdige« i, at den nye folkeskole (efter 
1958) snarere havde den udbyggede landsbyskole end 
byskolen som model.

H. Engberg-Pedersen har i »Undervisning i radio og 
tv« ret kortfattet skildret udviklingen på en anden af Ro
ar Skovmands folkelige arbejdspladser. Det er -  heldigvis 
-  en ret kritisk og forbeholden vurdering af medieunder
visningen. E.-P. opfordrer til et massemedie-samarbejde, 
men giver ærligt udtryk for den bitre tanke, »at økono
misk og politisk krise far det afgørende ord, og at stagna
tion, mistænksomhed og surhed bliver firsernes klima«.

Mere opløftende er i al sin saglighed Ingrid Markus
sens »Da Danmarks Lærerhøjskole blev højere lærean
stalt«. Som god historiker giver I.M. en fyldig omtale af 
kilderne, såvel de anvendte (DLHs arkivmateriale og 
årsberetninger, folketingstidende, dagblads- og tids
skriftartikler samt enkelte interviews) som de uanvendte, 
til dels endnu utilgængelige. Når det siges, at »denne 
artikel . . . begrænser sig til at skitsere linjerne i udvik
lingsforløbet«, fristes anmelderen til at erklære sig fuldt 
tilfreds. Vil de mange andre kilder ændre noget ved dette 
foreløbige billede? kan man spørge. Men takken til dem, 
der bar sagen frem, rådgav og førte den til sejr (s. 207) 
synes velmotiveret.

»Et »folkeligt foredrag« i 1973« er titlen på Gunhild 
Nissens artikel, der præsenteres som »uredigeret«. I den
ne undersøgelse af forholdet mellem den offentlige skole 
og befolkningen på landet er der visse sætninger, som 
gerne måtte fremhæves, f.eks.: »Det, der i princippet 
kunne være rigtigt set fra København, kunne være helt 
forkert under de lokale forhold«. Et andet sted protesten 
mod »Den udvikling, der . . . modarbejder bevarelsen 
eller nyoprettelsen -  i by som på land -  af små skole
enheder, hvor det menneskelige miljø og den hjemlige 
atmosfære, den ligefremme og nære kontakt mellem lære
re og børn, samarbejde med forældre og sammenvoks
ning med det lokale samfund . . .« Gunhild Nissen anbe
faler frejdigt i fornødent fald at »rive vore børneskoler ud 
af hånden på eksperter og administrationsvælde og selv 
besinde os på, hvad det er vi vil«. -  Ja, men først besinde 
sig!

Endnu skal nævnes Björn Höjers »Nordens folkliga 
akademi -  10 år«, for også her var Roar Skovmand i flere 
år blandt de ledende. -  Fra den hjemlige arbejdsmark 
giver Hans-Ole Hansen i »Roar i Lejre« en overordentlig 
anerkendende skildring af Skovmands indsats for det hi- 
storisk-arkæologiske forsøgscenter i Lejre. Det er spæn
dende læsning, skønt »uden fordybelse i en række menne
skelige aspekter«. Navne som Axel Steensberg, P. V. 
Glob, Martin A. Hansen og Palle Lauring er dog ikke 
fortiet, ej heller forfattersønnen H.-O. Hansens stærke 
inspiration og ubetvingelige »lyst til at anskueliggøre, 
formidle, forklare og give andre del i oplevelserne«.

Festskriftet afsluttes med en udmærket overskuelig 
bibliografi over Roar Skovmands forfatterskab ved Kir
sten Skovmand, der som et nærliggende grundmateriale 
har benyttet faderens egne optegnelser.

Fridlev Skrubbeltrang
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Festskrift til Anne Riising 1. oktober 1978, 204 s. 
Pris 130 kr. + moms. Arkivserien, ekspedi
tion: Landsarkivet for Fyn, Jernbanegade 36, 
5000 Odense C.

I anledning af landsarkivar, dr. phil. Anne Riisings 25 
års jubilæum som ansat i det statslige arkivvæsen har en 
række af hendes medarbejdere ved Landsarkivet for Fyn 
udarbejdet et festskrift, som de har ladet mangfoldiggøre 
i 50 nummererede eksemplarer. »Til Anne Riising for 
gode arbejdsvilkår« står der på titelbladet, og at det har 
været de pågældende medarbejdere kært med denne an
ledning til at fremføre takken, står at læse både på og 
mellem forordets linier.

Egentlig er festskriftets 5 artikler de første numre i en 
nystartet »Arkivserie«, som ekspederes fra Landsarkivet i 
Odense. De enkelte artikler i festskriftet kan købes en- 
keltvis, og der kan tegnes abonnement på hele serien. 
Priserne på de enkelte hæfter ligger på 20 eller 30 kr. I et 
enkelt tilfælde kan det dog anbefales den prisbevidste i 
stedet at anskaffe en af landsarkivet udgivet registratur til 
kun 5 kr.! Festskriftets, og dermed arkivseriens, første 
artikel, Kaj Habekost: Skattely eller kommune. En ad
ministrationshistorisk undersøgelse af oprettelsen og 
nedlæggelsen af Assens købstads landdistrikt 1865-1894 
findes nemlig uændret som indledning til en ny registra
tur for det pågældende kommunale arkiv. Strengt taget 
havde det været taktfuldt at oplyse potentielle rekvirenter 
af arkivserien herom.

Festskriftets artikler vedrører administrationshistorie 
og registrering i flere former, og kronologisk kan man 
bevæge sig fra 1600-tallet til 1970erne. Habekost giver i 
den ovennævnte artikel om Assens et interessant bidrag 
til den kommunale specialitet, som købstædernes landdi
strikter var, men de mange detaljer slører overblikket. 
Det far man til gengæld i Lotte Jansens bidrag om skifte
forvaltningen på landet 1750-1850. Udover at tage stil
ling til anvendelsesmulighederne af de skifteregistre, som 
i tidens løb er udarbejdet i landsarkivet, giver forfatteren 
fortrinlige oversigter over skifteforvaltningen som den 
fungerede i praksis.

Lone Tønder Ludvigsen har skrevet en vejledning i be
nyttelsen af skolehistorisk materiale vedrørende landsby
skolevæsenet ca. 1814-41 for det fynske område. Foruden 
en repetition af skiftende tiders filosofier omk. registrering 
er der meget at hente m.h.t. hvad man kan finde i de 
forskellige typer materiale, som skoleforvaltningen af
satte.

De sidste tredive års anvendte journaliseringssystemer 
i kommunerne er genstand for analyse i Carsten Egø 
Nielsens bidrag til festskriftet. Det er et stykke tiltrængt 
moderne administrationshistorie, som vil være til stor 
hjælp for alle, der beskæftiger sig med kommunale arki
ver.

I en vis forstand forbliver man i det moderne med Poul 
Thestrups artikel om dokumentation for »Projekt Lange
land«. Her beskrives, hvorledes man bl.a. under indtryk 
af den demografiske synsvinkel på kirkebøgernes person
oplysninger har udarbejdet registre via EDB. I detaljer 
fremlægges der en gennemgang af forløbet af processen

fra et enkelt langelandsk sogn, Magleby, hvorfra haves 
kirkebøger fra 1682. Kodningen af kirkebogsoplysnin
gerne er ført frem til 1901, således at det er muligt at 
sammenholde dem med folketællingen samme år.

Samlingen af disse arkivstudier i et uhøjtideligt fest
skrift er et godt initiativ. Dels er det forfriskende at se et 
festskrift tildelt som en hyldest midt i arbejdet, og dels er 
det glædeligt at mange flere nu har mulighed for at forstå, 
hvad »gode arbejdsvilkår« betyder for forskningen.

Margit Mogensen

Povl Eller: Det nationalhistoriske museum på Fre
deriksborg 1878-1978. Udgivet af museets be
styrelse i anledning af 100 års jubilæet den 5. 
april 1978. XVIII s. + 142 s. Illustreret vej
ledning. Kr. 15.00.

Fædrelandshistoriske billeder. Udstillingskatalog 
ved Mette Bligaard. Det nationalhistoriske 
museum på Frederiksborg 1978. 172 s. Kr. 
15.00.

I 1978 var det 100 år siden brygger J. C. Jacobsen fik 
oprettet museet på Frederiksborg. Ved fremvisning af 
billeder, der skildrede de efter datidens forestilling nati
onale højdepunkter, skulle folkets historiske sans styrkes. 
D.v.s. sansen for det nationale værd, som navnlig efter 
nederlaget i 1864 trængte så hårdt til at blive pudset op.

Museet, og dermed Carlsbergfondet, markerede på det 
smukkeste jubilæet med hele to bøger, som foruden en 
perlerække af fotografier rummer adskilligt stof til både 
eftertanke og videre forskning i den nationalhistoriske 
samling.

Frederiksborgmuseets direktør, dr. phil. Povl Eller gi
ver i jubilæumsbogen en kort og klar redegørelse for, 
hvad formålet med museet var, og hvorledes udviklingen 
er forløbet siden oprettelsen. Det historiemaleri, der 
skulle fylde slottets sale, døde allerede hen omk. 1890, 
men museet levede videre i bedste velgående. Heldigvis, 
siger man, når man har denne lille bog i hånden. Hvor 
skulle nye generationer af børn og voksne ellers gå hen at 
se fremstillingen af så mange »nationale myter« på en 
gang. Povl Eller bruger selv udtrykket, som i øvrigt er 
karakteristisk for den uhøjtidelige stil, der sine steder 
tangerer det selvironiske. Med henvisninger til tidligere 
givne fremstillinger af museets historie er beretningen her 
centreret om de seneste 25 år, hvor man især hæfter sig 
ved de ombygninger, der har sat præg på arbejdet. I 
afsnittet om erhvervelserne lår læseren indblik i den nu
værende accessionspolitik, hvor portrætterne har domi
neret uden dog helt at fortrænge historiemaleriet, som 
man stadig er specielt forpligtet over for.

Omtalen af formidlingen til offentligheden giver, for
uden direktørens tanker om denne opgaves løsning før og 
nu, oversigter over særudstillinger og besøgstal i de sidste 
25 år. 225-250.000 besøger hvert år Frederiksborg, men 
man bemærker, at tallet ikke har været generelt stigende i
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7O’erne, således som en række andre kulturinstitutioner 
har mærket det. Det havde været interessant med en 
kommentar hertil.

Den illustrerede vejledning, der her fungerer som bi
lagt dokumentation for samlingernes udvikling igennem 
de 100 år, kan købes særskilt på linie med andre skrifter, 
som museets medarbejdere i tidens løb har udarbejdet 
over emner med relation til Frederiksborgmuseets sam
linger. Vejledningen er ikke blot en guide til museet, men 
også til dets rammer: Frederiksborg slot. Bygningshisto
rien gennemgåes fra Frederik II.s overtagelse af det tidli
gere Hillerødsholm i 1560 til genopbygningen efter 
branden i 1859.

Tekst og billeder er gennemgående klart disponeret og 
foruden at være en glimrende ledsager for den besøgende 
kan vejledningen anvendes som en Danmarkshistorie i 
billeder. Ganske vist overvejende mændenes og de sej
rende danskeres historie!

Skiftende tiders syn på, hvorledes nationalhistorien 
burde fremstå for øjet, gav udstillingen »Fædrelands- 
historiske billeder« en imponerende opvisning i. Udstil
lingen og det store, flotte katalog er museuminspektør 
Mette Bligaards værk, og det kan både hun og museet 
have ære af. Iflg. Povl Ellers forord til kataloget var ideen 
at vise, hvilke forestillinger kunstnerne gennem 300 år 
havde gjort sig om historiske personer og begivenheder. 
Om det informerer Mette Bligaard grundigt i den fyldige 
indledning om historiemaleriet. Da der i høj grad har 
været tale om bestillingsarbejder fra de danske kongers 
side, drejer det sig måske mindst lige så meget om disses 
og tidernes almene historiesyn, hvad både indledningen 
og billederne giver indtryk af.

Ambitionsniveauet har været højt lige fra Frederik 11.s 
tapetbestillinger til Kronborg i 1580’erne til Frederiks
borgmuseets egne bestillinger i årene efter 1878. Aldrig 
har man kunnet være i tvivl om, hvem der var venner og 
hvem fjender, og om det mod, som danskerne viste fra 
konge til bonde. Det påvises, hvordan historieskrivnin
gen og litteraturen har sat sit præg på billederne, ligesom 
forskellige udenlandske forbilleder trods alt har influeret 
på det kærnedanske.

Størst inspiration -  kvantitativt -  hentedes dog nok i 
Ove Mallings lærebog i patriotisme fra 1777 »Store og 
gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere« samt 
sidenhen i Ingemanns historiske romaner og dermed i 
Saxotraditionen, som den levede igennem hele forrige år
hundrede -  i skolebøgerne endda meget længere.

Til udstillingen var der samlet materiale mange steder 
fra, og der er derfor særlig god grund til at fryde sig over 
katalogets grundighed m.h.t. proveniens og øvrige real
kommentarer til de 239 numre, udstillingen omfattede. 
Personnavneregisteret og den klassiske, videnskabelige 
katalogteknik gør det muligt at bruge bogen i mange 
forskellige sammenhænge.

Margit Mogensen

H. O. Nordlund: Matriklen og matrikelkortene som 
hjælpekilder ved lokalhistoriske undersøgelser. Udg. 
af Lokalhistoriske arkiver i Storkøbenhavn. 
Lyngby 1978. 38 s. Kr. 25.

Ved lokalhistoriske undersøgelser af landbrugs- og 
bebyggelsesforhold i Danmark er matriklerne og matri
kelkortene ofte det helt centrale kildemateriale. Genera
tioner af historikere har mere eller mindre på egen hånd 
måttet sætte sig ind i dette ganske omfattende emne, som 
vel er behandlet i litteraturen men hyppigst i forbindelse 
med konkrete undersøgelser af bestemte lokaliteter og 
sjældent mere systematisk.

Tidligere kontorchef i Matrikeldirektoratet H. O. 
Nordlund har begået det kunststykke at på 34 sider give 
en kortfattet men meget præcis indføring i studiet af disse 
kilder med en redegørelse for tilblivelse, indhold og arki
veringsforhold.

Af forfatterens fortjenester skal fremhæves, at han i 
modsætning til mange forgængere fremhæver værdien af 
matriklerne fra 1662 og 1664. Specielt nyttigt er det, at 
man endelig far en præcis definition af begrebet tønder 
hartkorn således som dette anvendes i matriklerne 1662 
og 64, den helt nye betydning af begrebet i matriklen 
1688 samt ikke mindst den i så henseende ret komplice
rede matrikel af 1844, hvor selv anmelderen tror at have 
forstået, hvad en tønde hartkorn er, efter Nordlunds 
gennemgang.

I betragtning af forfatterens baggrund er det dog mær
keligt, så lidt man far at vide om Matrikelarkivets kort
samlinger. Mange er sikkert i tvivl om, hvordan man i 
praksis skaffer sig kopier af de relevante kort. Matrikel- 
arkivets specielle terminologi (Ældste Original, Original
I, -  II . . .) kunne passende have været omtalt (specielt 
når man bruger 3 sider på at afskrive Arkivregistraturer 
over matriklerne 1662 og 1664). Der kan i denne forbin
delse henvises til en god oversigt over dette emne i 
Karl-Erik Balsvig: Historisk Geografi (Gyldendal 1976). 
Heller ikke problemet med i praksis at fastslå, hvilke 
ejerlav målet for ens undersøgelse omfatter, berøres. Her 
skal opmærksomheden henledes på publikationen 
»Ejerlavsfortegnelse« I—III udg. af Matrikeldir. 1979.

Af de fa konkrete fejl bogen indeholder, skal peges på, 
at det er helt misforstået (s. 8), at landmålerne efter kgl. 
ordre af 28/5 1681 skulle nøjes med at opmåle åsene og 
ikke de enkelte agre. Der hvor man rationaliserede i for
hold til instruksen af 16/4 1681 var ved købstads- og 
herregårdsmarker, som kunne måles »generaliter«, lige
som man opgav at måle engene og blot vurderede dem. 
Det er også forkert (s. 9), at det var umuligt at konstruere 
et kort på grundlag af målene. Det var udelukkende af 
økonomiske grunde, at dette (i modsætning til i Sverige 
hvor man anvendte samme måleteknik) ikke blev gjort.

Meget vildledende er endelig bemærkningen (s. 18) 
om, at bolinddelingen kan betragtes som en form for ud
skiftning, og at solskiftet navnlig benyttedes i Jylland.

Men uagtet disse småfejl er bogen bestemt et meget 
nyttigt hjælpemiddel, som indeholder meget mere, end 
den uheldigt formulerede titel angiver.

Det er et godt initiativ, som amtsforeningen Lokalhi-
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storiske Arkiver i Storkøbenhavn herved har taget med 
sin første publikation. Gid der må komme mange andre 
lignende publikationer fra foreningen.

Karl-Erik Frandsen

Birgitte Bille Henriksen: Sværdborg I. Excava
tions 1943-44. A Settlement of the Magiemo
se Culture. Arkæologiske Studier Volume III. 
Akademisk forlag 1976. ISBN 87-500-1693-3. 
160 s., 110 fig., kr. 115.00.

Det är drygt tre kvarts sekel sedan Geoerg Sarauw publi
cerade sin undersökning av mossboplatsen Mullerup i 
Maglemose. Den mycket ingående och idérika redovis
ningen av undersökningen och fynden från Mullerup in
nebar att ett material från en tidigare okänd period in
troducerades och därtill medförde att den danska arke
ologins internationellt goda anseende och betydelse yt
terligare förstärktes. Mossboplatser och mossarkeologi 
kom att förknippas med dansk arkeologisk forskning rö
rande ældre stenålder. Ett flertal boplatsundersökningar 
i själländska mossar såsom Sværdborg, Holmegaard och 
Lundby bidrog till att förstärka detta samband.

Boplatsen Sværdborg I är belägen i östra delen av ett 
mosskomplex 10 km norr om Vordingborg. Upptäckten 
av boplatsen berodde i likhet med de flesta andra bo
platsfynd på en intensifierad torvtäkt för att kompensera 
bränslebristen under första världskriget. Den första ut
grävningen som företogs av Knud Friis-Johansen år 1917 
publicerades två år senare i Aarbøger for Nordisk Old- 
kyndighet og Historie. År 1923 blev fyndplatsen ånyo 
föremål för arkeologisk undersökning under ledning av 
Hans Christian Broholm, som i Aarbøger av år 1924 
publicerade en utförlig redovisning av grävningen. Stor 
betydelse fick Sværdborgboplatsen då man utifrån 
pollenanalytiska undersökningar, i början av 1930-talet, 
kunde fastställa att det förelåg en kronologisk skillnad 
inom Maglemosekulturen med ett ældre boplatsmaterial 
representerat av Mullerup och en yngre fyndgrupp med 
Sværdborg som viktigaste boplats.

Under andra världskrigets bränslebrist ökade ånyo 
torvskärningen varvid flera tidigare kända mossboplatser 
kom att ligga i farozonen för total förstörelse. Under åren 
1943 och 1944 undersöktes flera boplatser däribland 
Sværdborg I under ledning av Carl Johan Becker. Ut
grävningen utfördes under tidspress vilket exemplifiera
des av att man under loppet av en enda månad utgrävde 
hela 512 m2. Man imponeras av den grävningsflit som 
utvecklades men man kan samtidigt fråga sig om inte 
denna högt uppskruvade grävningstakt kom att påverka 
fyndmaterialets sammansättning genom exempelvis 
underrepresentation av de små ben- och flintföremålen.

Det framgrävda materialet fick med undantag för en 
kortfattad artikel ligga obearbetat liksom materialet från 
flera andra omfattande mossundersökningar från 1940- 
och 1950-talen. Därvid uppstod en situation som för de 
arkeologer vilka arbetat med mesolitikum har medfört 
betydande problem. Ofta har man hänvisat till dessa 
klassiska fyndmaterial men i grund och botten har kun

skapen om deras egentliga innehåll varit oklar. Arkeolo
gen Erik Brinch Petersen har vid ett tillfälle på ett vitsigt 
sätt sammanfattat problematiken i meningen ». . . we 
don’t know how much we really know about the Late 
Paleolithic and the Mesolithic sites«. Publiceringen av 
Sværdborg I utgör i detta sammanhang en viktig milstol
pe i en vidgad kunskap rörande de danska mossboplat- 
serna från mesolitisk tid.

Monografien över Svaerdborgundersökningarna åren 
1943 och 1944 är baserad på en magistergradsuppsats av 
Birgitte Bille Henriksen från år 1970 som utvidgades och 
förelåg som färdigt manuskript år 1973. Samtidigt färdig
ställdes en rapport avseende den osteologiska undersök
ningen utförd av Kim Aaris Sørensen vilken i boken ut
gör en självständig redovisning. En andra analysrapport 
omfattande den kvartärbiologiska undersökningen av 
Ingrid Sørensen tillfogades manuskriptet något senare 
vilket, som framgår av nedanstående är, av viss betydlse 
vid utvärderingen av den kronologiska aspekten på bo
sättningen.

Arbetet inledes med ett kapitel vilket inrymmer en hi
storik rörande Sværdborg I i synnerhet och Maglemose
kulturen i allmänhet samt en vägledning till hur publi
kationen är upplagd och vilka kriterier som varit vägle
dande i arbetet. Målsättningen har varit att presentera 
och informera om den yngsta fasen av Maglemosekultu
ren som den framstår i 1940-talets Sværdborgunder- 
sökning.

I ett efterföljande kapitel behandlas artefaktklassifika- 
tionen.

Här finns flera intressanta behandlingar av flintföre
målen som når längre än endast till en typuppdelning. 
Här avses en kort men viktig redogörelse för hur ett så 
motståndskraftigt material som flinta vid speciella för
hållanden formligen kan pulveriseras. Kapitlet inrymmer 
en detaljerad granskning av tre föremålsformer mikro- 
spånkärnorna, mikroliterna och yxorna. För mikrospån- 
kärnorna göres en uppdelning i fem klart definierade ty
per. Vad avser mikroliterna så koncentreras intresset till 
triangelformerna som också är den talrikaste redskaps
gruppen i fyndmaterialet. Uppdelningen baseras på flera 
olika kriteria, såsom fördelningen av retuscher, absoluta 
värden för längd, bredd och tjocklek samt vinkeln för de 
två kortaste sidorna av triangeln. Med utgångspunkt från 
dessa element erhålles en uppdelning i formerna A till C 
för majoriteten av triangelmikroliterna. Vid den följande 
redovisningen av fyndmaterialet uppstår dock svårighe
ter med att kombinera diagrammen för triangelmikro
literna med redovisningen i texten. Ett inte obetydligt 
antal mikroliter kommer att falla utanför definitionsra- 
merna för samtliga tre typer varvid problemet uppstår 
huruvida dessa utelämnas på grund av retusch- 
fördelningen och/eller på grund av för stor tjocklek.

Vad avser kärnyxorna baseras uppdelningen av dessa 
utifrån antalet tillhuggningskanter och tillhuggningsrikt- 
ningen. Huvudindelningen är i stort sett baserad på en 
tidigare typologi medan definitionerna är helt nya. De 
klara definitionerna som presenteras i arbetet är mycket 
lovvärda men tyvärr inskränkes dessa till ett mindre an
tal former.

I redskapsgrupperna I—11 inrymmes flera typer som är
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alltför vagt avgränsade. För läsaren är det svårt att uti
från typbeskrivningarna särskilja exempelvis korta skra
per med ändretusch (short end-scrapers) från retusche
rade spån (truncated blades). Detta är två flintformer 
vilka enligt Bille Henriksen är av stor betydelse vid en 
kronologisk utvärdering.

Den yta som undersöktes under åren 1943 och 1944 är 
uppdelad i tre olika falt A-C, vars omfang varierar mel
lan 124 m2 och 288 m2. Fält A och B ligger intill varandra 
medan falt C som har den största fyndtätheten är beläget 
ett 20-tal meter norr om de två förstnämnda. De tre fäl
tens läge i förhållande till tidigare undersökningsytor 
finns illustrerat, men en läsare som inte känner till de 
topografiska förhållandena inom området letar förgäves 
efter en karta med fyndplatsen inlagd i förhållande till 
mossmarkernas utbredning. Kapitel IV som omfattar 
materialredovisningen av fyndmaterialet är uppdelat på 
tre delkapitel med avseende till de tre undersöknings
fälten. Redovisningen är detaljrik och kompletteras på ett 
utmärkt sätt med ett stort antal mycket väl utförda teck
ningar. Redovisningen av fyndutbredningen av flera fö- 
remålsformer inom respektive fält underlättar också för 
läsaren att följa den efterföljande diskussionen kring 
tolkningen av fyndutbredningen:

Huvudmängden av fynd består av flintföremål av vilka 
mikroliterna utgör den klart dominerande redskapsgrup
pen. Även föremål av sten i form av slipstenar och yxa 
finns representerade. Artefakter av ben och horn före
kommer rikligt i fyndmaterialet med sådana former som 
ljusterspetsar, flinteggadefcpetsar och ben med en marke
rad skrapfacett. Den senare föremålsformen behandlas 
ingående av Bille Henriksen som också redovisar flera 
paralleller i andra danska boplatsfynd.

I kapitel V behandlas fyndmaterialet ur kronologiska 
och korologiska aspekter. Denna inskränkes inte bara till 
de enskilda redskapstyperna utan utvidgas till resone
mang rörande fyndfördelningen och benavfallet som är 
väsentliga aspekter vid en utvärdering av de tre under- 
sökningsytorna.

Bland benfynden av mammalier dominerar rådjuret i 
fält A och C och vildsvinet i fält B. Denna skillnad till
mäter Bille Henriksen kronologisk betydelse varvid fyn
den i fält B skulle vara äldre än de från fält A och C. Av 
benfynden framgår också att området har utnyttjats som 
boplats under perioden mars till oktober. Spridningen av 
flintor och ben använder Bille Henriksen för att fastställa 
gränserna mellan bosättningsområdet och utkastområ
det. Koncentration av det förra materialet utmärker det 
område inom vilket bebyggarna vistats medan ben och 
horn endast finns bevarade inom utkastlagret. Av sprid
ningen framgår att fält A och C rymmer såväl bosätt- 
ningslager som utkastlager medan fält B tolkas som ut
kastområde.

För att fa ett vidgat perspektiv på den yngre Maglemo- 
sekulturen redovisas fyndmaterialet från mossboplatsen 
Holmegaard I i det kapitel som behandlar komperativa 
fyndmaterial. Här finner författaren en påtaglig likhet 
med fynden från 1940-talets undersökning av Sværdborg 
I. I en efterföljande utvärdering fastställes avgränsningar 
för den tudelning av den yngre Maglemosekulturen som

redan i det inledande kapitlet uppskisserats. De två pe
rioderna vilka benämnes yM 1 och yM 2 definieras ut
ifrån vissa redskapsformer. I detta sammanhang skulle 
man önska att den klara uppställning av periodskiljande 
redskapsformer som finns i ett kort sammanfattande ka
pitel hade tillfogats beskrivningen av de två perioderna 
för att på så sätt underlätta för läsaren att till fullo kunna 
följa resonemangen. Bille Henriksen finner ett flertal red- 
skapsformer som är gemensamma för de två perioderna. 
Karaktäristiskt för yM 1 är däremot förekomsten av run
da skivskrapor och korta avlånga skrapor, retuscherade 
spånfragment och triangelmikroliter av variant B dvs. en 
bred variant. Koniska mikrospånblock dominerar över 
handtagskärnor. Den senare formen är däremot ett ka
raktäristiskt element i yM 2 tillsammans med spån för
sedda med änd- eller ryggretusch, smala triangelmikro
liter av variant G, kärnyxor med triangulärt tvärsnitt och 
trindyxor. Runda skivskrapor, avlånga skrapor samt re- 
tucherade spånfragment saknas helt i yM 2.

Vid en genomgång av föremålsgrupperna i relation till 
den uppställda uppdelningen av yngre Maglemosekultur 
finner Bille Henriksen att undersökningsytan B rymmer 
ett flertal element karaktäristiska för yM 1 medan under
sökningsfälten A och C har ett fyndmaterial som med fa 
undantag kan föras till yM 2.

Av speciellt intresse för recensenten är Bille Henrik
sens behandling av det centralskånska Agerödsmate- 
rialet. Detta material företer ett flertal likheter med det 
själländska men det föreligger också vissa avvikande drag 
som av Bille Henriksen avfärdas med påstående om att 
samtliga lager i Ageröd I rymmer konglomerat av 
bosättningar från skilda tider. En mera detaljerad 
granskning av föremålsformerna i Ageröd I som av re
censenten har företagits ger till resultat att även om man 
tolkar materialet som sammanblandat så överens
stämmer det likväl på flera punkter inte med den själ
ländska Maglemosekulturens redskapssammansättning. 
Av detta drar recensenten den slutsatsen att den korolo
giska aspekten måste ges en lika stor betydelse i tolknin
gen som den kronologiska. Formskillnader behöver alltså 
inte bara utvärderas som en skillnad i tid utan kan också 
vara betingat av avstånd mellan jämförelsematerialen.

Som en värdefull del i det komperativa studiet tar Bille 
Henriksen upp ett resonemang angående förhållandet 
mellan den yngre Maglemosekulturen och Kongemose- 
kulturen vilken i redskapsinventariet främst karaktärise
ras av den snedeggande pilspetsen. Flera påståenden som 
under ett par årtionden accepterats som betydelsefulla 
skillnader mellan Maglemose- och Kongemosekulturen 
avfärdas av Bille Henriksen som dåligt anknutna till det 
faktiska materialet. Hon pekar istället på att det mellan 
yM 2 och Kongemosekultur föreligger ett flertal paral
leller, dels i det faktiska fyndmaterialet såsom handtags
kärnor, spån med änd- och ryggretusch, kärnyxor med 
triangulärt tvärsnitt och trindyxor men också i boplats
lägena med bosättning såväl i inlandet som i kustregi
onen. Jämförelsen utmynnar i påståendet att det förelig
ger större likhet mellan yM 2 och Kongemosekulturen än 
mellan yM 1 och yM 2.

Vad avser dateringen för de tre faserna så föreligger C
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14-dateringar från boplatsen Ulkestrup II, tillhörig yM 1 
samt från epomymboplatsen Kongemosen. Den förra 
dateras till intervallet 6220-6080 fK r, den senare till 
5610-5330 fK r. Ett ytterligare supplement i tids- 
fixeringen utgöres av de pollenanalytiska undersöknin
garna. Bille Henriksen laborerar här med tre olika pol- 
lenzonsystem, Jessens, Nilssons och Jørgensens varav 
den senares användes flitigast. Att korrelera närliggande 
boplatser där man vid pollenanalysen använt ett och 
samma zoneringssystem är ett fullt acceptabelt tillväga
gångssätt, men man kan ställa sig mera frågande till 
jämförelser mellan olika zonsystem. Vi vet ännu inte till
räckligt mycket om hur korrelationen mellan olika zonsy
stem egentligen bör utföras. En möjlighet är att studera 
C 14 värden för zongränserna i de olika systemen. Därvid 
erhålles vissa fixpunkter för en korrelation mellan Jessens 
och Nilssons system, men hur dessa skall relateras till 
Jørgensens system är däremot fortfarande ej tillräckligt 
utrett. Att därför påpeka att exempelvis Nilssons pollen
zon BO 2 bör ligga före mellersta delen av Jørgensens zon 
VI är vanskligt i brist på faktiska hållpunkter för en 
jämförelse.

Resonemanget rörande yngre Maglemosekultur och 
Kongemosekultur utmynnar i en tabell där yM 1 är äldre 
än yM 2 medan yM 2 och Kongemosekulturen däremot 
skulle ha existerat samtidigt. Vid utvärderingen av den
na modell ställs läsaren inför flera obesvarade frågor. 
Skall yM 2 och Kongemosekulturen bedömas som spåren 
efter en gemensam kulturyttring och i så fall vad innebär 
skillnaden mellan föremålsinventarierna eller skall de ses 
som två klart åtskilda komplex som existerat samtidigt? 
Dessa och ett flertal andra frågor som berör ekonomi, 
bosättningsmönster och sociala system och som är intimt 
knutna till utvärderingen av den redovisade modellen 
upptas mycket kortfattat eller inte alls till diskussion. An 
mer förvirrad blir läsaren vid genomgången av Ingrid 
Sørensens kvartärbiologiska undersökningar. Här redo
visas en pollenanalyserad lagerföljd inom Sværdborg I 
kompletterad med ett flertal pollenanalyserade prover 
vilka har tagits på ben funna inom boplatsen. Utifrån 
dessa pillenanalyser placerar Sørensen liksom Bille Hen
riksen Sværdborg I inom Jørgensens pllenzon VI men 
med utgångspunkt från C 14-dateringar menar Sørensen 
att boplatsen bör dateras till ungefar 6000 f Kr. Detta är 
ett resultat som markant skiljer sig från Henriksens ut
värdering, där samma fyndplats till stora delar skulle ha 
varit utnyttjad under yM 2 och därmed dateras till inter
vallet 5610-5330 fK r. Läsaren ställs inför två skilda da
teringar av samma företeelse och man kan därför fråga 
sig vilken datering som är den mest tillförlitliga. Här kan 
nämnas att det från skånskt område föreligger ett flertal 
C 14-dateringar av lager avsatta under yngre Magle
mosekultur och att dessa dateringar visar värden om
kring 6000 fK r dvs i korrelation med Sørensens ut
värdering.

Sammanfattningsvis ger Bille Henriksen en ingående 
och idérik framställning av fynden från Sværdborg men 
det avslutande kapitlet ställer läsaren inför ett flertal frå
gor rörande relationen mellan Maglemose och Konge
mosekulturen där man förgäves söker efter svar eller al

ternativa förklaringar. Det är bara att hoppas att Bille 
Henriksen framöver återkommer till detta för den meso- 
litiska forskningen så centrala problemkomplex och där
vid kan utveckla den i arbetet uppskisserade modellen.

Lars Larsson

Holger Hede: Danmarks og Norges mønter 
1541-1814-1977. 3. rev. udg. København, Den 
kgl. Mønt- og medaillesamlings Venner, 
1978. XLV, 226 s. ill. Kr. 295.00.

Omkring århundredskiftet begyndte direktør, cand. polyt 
H. H. Schou at samle et omfattende materiale til et sene
re kendt og benyttet værk: Beskrivelse af danske og norske 
mønter 1448-1814 og danske mønter 1815-1923.

Værket blev færdigt i 1926, og det blev hurtigt anvendt 
som håndbog for samlere. I dag er det næsten ikke til at 
opdrive i handelen.

Allerede mens Schou var i gang med at udarbejde sit 
storværk, gjorde en ung jurastuderende Holger Hede sig 
bemærket som ivrig møntsamler, men hans interesse ind
skrænkede sig ikke kun til at samle på mønter og medal
jer, han læste også meget og forskede og begyndte i 1927 
at skrive artikler til Nordisk Numismatisk Unions Med
lemsblad.

Det skulle blive overretssagfører Hede, der kom til at 
videreføre Schous værk, og efter mange års arbejde med 
gentagne omredigeringer og omskrivninger, forelå da 
værket i 1964. Som udgiver stod Dansk Numismatisk 
Forening.

Værket er delt i to store afsnit: En mønthistorisk over
sigt og en møntfortegnelse. Hede begynder med 1541, det 
år Christian 3 udstedte møntanordningen af 20. septem
ber 1541, som danner grænsen i dansk mønthistorie mel
lem middelalder og nyere tid. Beskrivelsen af de danske 
mønter er i 3. udg. ført frem til 1977. I Hedes værk er 
mønterne indordnet under møntstederne og inden for 
disse efter møntfod -  møntmestre og stempelskærere. Va
rianter inden for samme år er dog udeladt. Det samme 
gælder afslag af kendte guld- og sølvmønter, især fra Fre
derik 4 og Christian 7. Det er forfatterens fortjeneste, at 
han har tidsbestemt en række mønter uden årstalsangi
velse (heraf flere breddalere og hvide (sølvmønt) og flere 
guldmønter fra Christian 5’s tid.

I modsætning til Schou medtager han ikke Tranke- 
barmønter, idet forfatteren henviser til Schous og 
Funck-Rasmussens arbejder, som også bruges den dag i 
dag. For Islands vedkommende er der optaget mønter, 
der er præget frem til 1944, da øen erklærede sig for 
selvstændig republik.

Hede har i høj grad taget hensyn til den nyeste forsk
ning, og han omtaler derfor også mønter, der var ukendte 
for Schou. De, der ønsker at læse mere udførligt om disse 
mønter, henvises til Nordisk Numismatisk Unions Med
lemsblad eller Nordisk Numismatisk Årsbok.

Man kan være uenig med Hede i hans raritetsbetegnel- 
ser, idet ældre mønter i hans sjældenhedsbetegnelser er 
sat efter et bestemt system. Det er problematisk at rari- 
tetsbestemme ældre mønter, og dette gælder især vari-
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anter, som Hede ikke har gjort så meget ud af i 1. udga
ven.

Med hensyn til værkets 2. del, som rummer en mønthi
storisk oversigt og en lang række noter, må man gøre 
opmærksom på, at forfatteren har faet mange værdifulde 
oplysninger med især i 3. udgaven. Mange af oplysnin
gerne bygger på gennemlæsning af Wilckes og Galsters 
værker og afhandlinger, trykt i Nordisk Numismatisk 
Unions Medlemsblad og Nordisk Numismatisk Årsbok. 
Hede har ikke kun sammenskrevet dette stof, men han 
har også tilføjet nye numismatiske forskningsresultater.

Værket kan i numismatisk henseende karakteriseres 
som en erstatning for general Carl Thorvald Jørgensens bog: 
Beskrivelse over danske mønter 1448-1888. København 1888 
og Hede viderefører de fine danske numismatiske traditi
oner, som går tilbage til 1680’erne, da Christian 5 over
drog professor Holger Jacobæus at udarbejde en katalog 
over skattene i Frederik 3’s kunstkammer.

Hedes værk ligger mere på linie med Schous, og værket 
er i sin nuværende 3. udvidede udgave ajourført, idet 
forfatteren har tilføjet oplysninger og rettet fejl, som han 
senere er blevet gjort opmærksom på.

»Danmarks og Norges mønter« vil ikke blot interessere 
samlere, men også historikere og økonomer i generati
oner, og det er en bog, som vil blive brugt og atter brugt.

Billedmaterialet er af fin kvalitet og består udelukken
de af fotografiske gengivelser af de enkelte mønter. Over
retssagfører Hede blev sidste år tildelt en medalje af 
Dansk Numismatisk Forening for sin fremragende ind
sats inden for nordisk og ikke mindst dansk numismatik.

Til nærværende arbejde kan knyttes følgende kom
mentarer, som er udarbejdet af Jørgen Sømod1: »Der er 
ikke forsøgt at ændre opfattelsen af, hvad der må betrag
tes som mønt eller ikke. Således bliver heller ikke mønt
navne diskuteret. Kun undtagelsesvis er mønter, som 
kun kendes fra litteraturen før Schous banebrydende ar
bejde, medtaget. Raritetsangivelserne RR og R er kun i 
enkelte tilfælde taget op til revision.«

Hjejl Resen Steenstrup

Helle Linde: Magistrat og borger. Købstadstyret 
på Sjælland omkring 1750 med særlig hen
syntagen til forholdene i Helsingør, Roskilde, 
Næstved og Holbæk. Administrationshistori
ske studier II. Universitetsforlaget i Aarhus, 
1978, 132 s., kr. 59.

Bortset fra P. Munch: Købstadstyrelsen i Danmark 
1619-1848 I—II, 1900 findes der ingen samlet behandling 
af købstadstyret i Danmark i midten af det 18. årh. Det er 
således et ret uopdyrket felt, der tages op i det andet 
delprojekt i serien af Administrationshistoriske studier, 
Helle Lindes bog om købstadstyret på Sjælland omkring 
1750.

Helle Linde har sat sig som mål med sin undersøgelse 
at give et indtryk af »i hvilket omfang der fandtes et lokalt 
selvstyre i købstæderne, d.v.s. hvorledes beslutninger ved
rørende et afgrænset lokalt område som en købstad blev 
truffet, og hvilken indflydelse lokale embedsmænd og den 
lokale befolkning havde på disse beslutninger« (s. 5). 
Undersøgelsen består af en indledning med redegørelse 
for problemstilling, afgrænsning, forskningssituation og 
kildemateriale, af et baggrundskapitel, hvor der redegø
res for rekruttering til købstadstyrets embeder og for 
embedsmændenes indtægter, anseelse og levestandard, af 
tre hovedkapitler, hvori problemstillingen søges belyst 
ved en gennemgang af købstadstyrets rolle i forvaltnin
gen af følgende tre typer opgaver: opgaver, magistraten 
varetog som statsmagtens repræsentant, købstadens 
materielle og økonomiske anliggender og offentlige stif
telser, og af et afrundende kapitel.

Anvendelsen af bogen lettes ved, at den er udstyret 
med person- og stednavneregister samt sagregister. Der 
er særlig grund til at fremhæve sagregistret, der kan give 
en indgang til de generelle redegørelser for lovgivning 
m.m., der findes som indledning til præsentationen af 
selve undersøgelsesresultaterne vedr. et bestemt aspekt af 
købstadstyret. Bogen kan således også bruges som hånd
bog. Undertiden er sagregistret dog lidt for stikordspræ
get, f.eks. kunne et opslagsord som valg godt være præci
seret nærmere.

Der er i bogen gjort omhyggeligt rede for de afgræns
ninger, der er sat for undersøgelsen; afgrænsningerne er 
ikke alene sagligt bestemt, men også materialebestemt og 
bestemt af den tid, der har været til rådighed for under
søgelsen. valget af undersøgelsestidspunkt, perioden om
kring 1750, er dog ikke begrundet nærmere, men er for
modentlig ikke uden sammenhæng med, at der er bevaret 
en folketælling for de sjællandske købstæder i 1753, hvis 
oplysninger om husejere, tjenestefolk m.m. Helle Linde 
kan anvende ved identifikationen af købstadstyrets 
mænd. Det kan nok diskuteres, hvor repræsentativ den 
valgte undersøgelsesperiode er, navnlig for den efterføl
gende periode, da den, som Helle Linde selv nævner s. 
103, ligger i slutningen af en epoke i købstadstyret; magi- 
stratskollegieme var gradvis ved at forsvinde til fordel for 
embedsmænd, der var såvel byfogder som borgmestre, og 
i slutningen af det 18. årh. indførtes borgervalgte eligere- 
de borgere i alle købstæder.

Ligeledes ud fra et repræsentativitetssynspunkt kan 
valget af de fire købstæder, Roskilde, Helsingør, Næstved 
og Holbæk, som undersøgelsesobjekter nok diskuteres. At 
»Kun købstæder, der i den gennemgåede periodes be
gyndelse i 1740erne havde en magistrat, d.v.s. en borg
mester, der ikke tillige var byfoged, og en eller flere råd- 
mænd, er valgt som undersøgelsesobjekter for med sik
kerhed at kunne adskille byfogdens administrative funk
tioner fra de egentlige kommunale funktioner, der i år
hundredets slutning alene bliver bystyrets opgaver« 
(s. 5), er vel næppe helt rimeligt i betragtning af, at ud-

1. Jørgen Sømod: Rettelse og tilføjelser til: Holger Hede, Danmarks og Norges mønter 1541-1814-1977. København, 
Jørgen Sømod, 1978. 11 s. ill. 10 kr.
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viklingen fra magistratskollegium til borgmester- og by
fogedfunktion forenet i samme person allerede var godt i 
gang omkring 1750 (jfr. Anne Riising: Dansk lokaladmi
nistration i 1700-tallet. Från medeltid till välfärdssam
hälle, Nordiska historikermötet i Uppsala 1974, Stock
holm 1974, s. 191 og 211-18). Der kunne også ønskes en 
større geografisk spredning. Det ret snævre undersøgelse
sobjekt medfører, at der ikke kan sluttes generelt ud fra 
undersøgelsesresultaterne (jfr. s. 8 og 100-101).

Det helt grundlæggende kildemateriale for undersøgel
sen har været de lokale arkiver i Landsarkivet for Sjæl
land m.m., såsom stiftamtets arkiv, byfogedarkiver, råd
stuearkiver, forskellige lavsarkiver og stiftsøvrighedens 
arkiv. Der kunne ønskes en gennemgang af dette 
grundlæggende kildemateriale; læseren får ikke noget 
samlet indtryk af kildematerialet, ved at »hovedparten af 
det benyttede materiale i de lokale arkiver [bliver] be
handlet i forbindelse med redegørelsen for de admini
strative forhold« (s. 9). Et forhold, der særlig bør bemær
kes ved benyttelse af dette materiale som kilde til køb
stadstyret, er, at en del af den kontakt, der er foregået, 
har været rent mundtlig og ikke er bevaret for eftertiden 
(jfr. s. 9 og s. 52). Helle Linde har inddraget to væsentlige 
og interessante kildegrupper i sin undersøgelse, den alle
rede omtalte folketælling for de sjællandske købstæder for 
1753 og indberetninger i anledning af arbejdet med Dan
ske Lovs revision, som findes i Danske Kancellis arkiv.

M.h.t. centraladministrationens arkiver har Helle 
Linde i vidt omfang kunnet støtte sig på Munch. Der 
henvises i litteraturlisten til nogle byhistorier; men ud 
over byhistorierne for de undersøgte byer er de tilsynela
dende ikke brugt i undersøgelsen. Spørgsmålet er, om der 
fra det trykte byhistoriske materiale, både i form af mo
nografier og artikler i lokalhistoriske årbøger, vil kunne 
hentes supplerende materiale til undersøgelsen, således 
at forholdene i de fire undersøgte byer kunne sammen
holdes med forholdene i andre byer.

Fremstillingen er som helhed præget af Helle Lindes 
sikre kildebehandling og gode fremstillingsevne; kun i et 
enkelt kapitel svigter denne noget, her tænkes på kapitlet 
om administrationen af de offentlige stiftelser, 
navnlig afsnittet om administrationen af skolerne. 
En forklaring på, at kapitlet undertiden er temmelig 
uoverskueligt, skal nok søges i, at der på dette område 
mere end noget andet var lokale forskelle -  ikke uden 
sammenhæng med, at her skulle også private legatstifte
res fundatsbestemmelser tilgodeses. Undertiden gør bo
gens opbygning, hvor alle de aspekter af købstadstyret, 
der tages op, behandles by for by, det vanskeligt at beva
re overblikket. Dette afhjælpes noget af bogens konklusi
oner, der for det meste -  som rimeligt er -  undgår at 
generalisere for meget ud fra forholdene i de fire byer.

Bogen er meget beskrivende, og formodninger om år
sagssammenhænge findes næsten ikke. Anmelderen sav
ner således nogle flere betragtninger over mulige motiver 
bag aktørernes stillingtagen i bestemte sager. Et af de fa 
steder, hvor noget sådant berøres, er s. 71, hvor de velha
vende købmænds ringe interesse for lokaladministrative 
anliggender forklares med, at de beslutninger, der ved
rørte deres erhverv, især blev truffet centralt. Det bør i 
denne forbindelse fremhæves, at det lykkes for Helle Lin

de at korrigere den udbredte opfattelse, at købmændene 
havde en meget stor indflydelse i købstadstyret. Køb
mændene var ganske vist nok relativt stærkere repræ
senteret i købstadstyret end noget andet erhverv; men de 
dominerede hverken i kraft af antal eller indflydelse, og 
de velhavende købmænd deltog meget sjældent.

I det følgende skal blot knyttes nogle bemærkninger til 
enkelte afsnit eller punkter i bogen. Det skal dog fremhæ
ves, at der kun er tale om en detailkritik, der på ingen 
måde rokker ved det gennemgående positive indtryk, 
man får af bogen. I det udmærkede kapitel om magistra
tens sociale og økonomiske status forekommer det mær
keligt, at der ikke er gjort brug af de resultater, som 
Grethe Ilsøe er kommet frem til i den første undersøgelse 
i serien af Administrationshistoriske studier, Vejen til 
embede, 1978, hvor bl.a. rekrutteringen til magistrat
sembeder omkring 1750 undersøges, og hvor spørgsmålet 
om embedssammenlægninger far en fyldig behandling. I 
gennemgangen af embedsmændenes baggrund savnes 
den redegørelse for magistratsmedlemmernes uddannel
sesmæssige baggrund, som bebudes på s. 5, i hvert fald 
hvad den formelle uddannelsesmæssige baggrund angår; 
hvor mange var jurister?

I kapitlet om magistratens opgaver som statsmagtens 
repræsentant er der i afsnittet om de fiskale opgaver( s. 
32-37) en vis proportionsforvrængning. Efter en meget 
fyldig gennemgang af hele statsskatteudskrivningen 
konkluderer Helle Linde s. 37, at magistratens opgaver i 
så henseende var sporadiske; men at den dog havde mu
lighed for ved udarbejdelse af mandtal over de skatte
pligtige og ved stillingtagen til restancer at tage større eller 
mindre hensyn til den fattigere del af byens indbyggere, 
og af note 42 s. 109 fremgår det, at der var forskelle fra by 
til by i magistratens hensyntagen. Burde dette punkt, 
hvor magistraten havde en indflydelse, ikke være be
handlet nærmere?

I kapitlet om administrationen af de offentlige stiftel
ser, der bygger på regnskaberne i de forskellige arkiv- 
fonds, savnes en gennemgang af stifteisernes indtægtskil
der og kapitalbeholdning; især er det beklageligt, at der 
på grund af manglende tid ikke er gjort noget ved stiftei
sernes jordegods, når dette sammen med byens egne jor
der som påpeget i note 55 s. 117 nok har haft stor betyd
ning for købstædernes økonomi. Det fremgår af dette ka
pitel, at der foregik en ret betydelig udlånsvirksomhed fra 
de offentlige kapitaler. Vi stifter her bekendtskab med et 
kreditmarked på lokalt plan med låntagere blandt stift- 
amtmænd, byembedsmænd og -funktionærer og det lo
kale borgerskab, ja  selv Chr. VI er at finde som låntager. 
Tilbagebetalingen af de kongelige lån havde den uheldige 
følge, at magistraterne havde svært ved at skaffe lånere 
og måtte sætte renten ned eller slække på kravene om 
sikkerhed. Forfatteren har her fremdraget et interessant 
emne, der fortjener videre behandling, selv om anmelde
ren stiller sig tvivlende over for formodningen i note 68 s. 
117 om, at et af formålene med Hofmans fundationer, der 
begyndte at udkomme i 1755, var at skabe kontakt mel
lem låntagere og långivere.

Langt vigtigere end de enkelte punkter, der er trukket 
frem her, er de konklusioner, der kan drages af Helle 
Lindes undersøgelse -  mere eller mindre generelle konk-
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lusioner, for et meget vigtigt resultat af undersøgelsen er 
netop påvisningen af de store lokale forskelle. Vedrøren
de centralmagtens rolle i købstadstyret drages den 
konklusion, at tendensen i Danske Kancellis optræden 
gik i retning af at trække afgørelserne i konkrete sager 
bort fra kongen og kancelliet selv og lægge dem ud til 
centralmagtens repræsentant, stiftamtmanden, og i til
fælde af stridigheder evt. til en domstol. Forfatteren me
ner, at stiftamtmandens indsats var afgørende for, at et 
kollegialsystem blev dominerende på lokalt plan frem for 
et embedsmandsstyre, og at borgernes medvirken i køb
stadstyret blev opretholdt; dette sidste sikredes underti
den ved indførelse af eligerede borgere. Stiftamtmanden 
kunne også selv af og til bøje af, hvis der lokalt blev 
truffet andre beslutninger end dem, han havde foreslået. 
Alt dette medvirkede sammen med den ufuldkomne lov
givning og byernes dispositionsret over egne midler til, at 
de lokale instanser kunne træffe ret vidtgående afgørelser 
på egen hånd. Hensigten bag stiftamtmandens og kan
celliets optræden var ifølge forfatteren at effektivisere og 
professionalisere lokalforvaltningen; der kan ikke spores 
nogen forestilling om demokrati i forvaltningen på denne 
tid.

En række aspekter ved købstadstyret, som der også er 
belæg for i bogen, fremhæver Helle Linde derimod ikke. 
Således kan stiftamtmandens optræden også ses som be
stemt af et ønske om at passivisere lokalbefolkningen. 
Når han indførte eligerede borgere i en række byer efter 
1751, var det vel at mærke kun i byer, hvor der var 
problemer (s. 66), og han forsøgte tilsyneladende over
hovedet ikke efter 1756 at genetablere ordningen i de 
byer, hvor den i mellemtiden var ophørt (s. 69). På s. 99 
får forfatteren sin egen påstand om, at det i høj grad 
beroede på stiftamtmandens indsats, at borgernes med
virken i købstadstyret blev opretholdt, afsvækket ved 
bemærkningen om, at »på den anden side gjorde stift- 
amtmændene ikke noget forsøg på systematisk at sikre 
sig, at den borgerlige medvirken blev praktiseret over
alt«. Stiftamtmandens ønske om at decentralisere beslut
ningerne gik tilsyneladende heller ikke længere end til 
rutinesager; fra en by som Helsingør fik stiftamtmanden 
således forelagt næsten alle sager, som ikke var ren rutine 
(s. 53). Det var desuden så som så med den borgerlige 
indflydelse på styret; ofte accepteredes den kun, så længe 
den ikke kolliderede med magistratens interesser, hvilket 
bl.a. fremgår af bemærkningerne på s. 62 om, at magi
straten, hvis den ikke kunne acceptere takserborgernes 
ligning, kunne gennemtvinge, at borgerne valgte et nyt 
hold takserborgere.

Vi er nu blevet præsenteret for to af de ni delprojekter, 
som serien af Administrationshistoriske studier, der skal 
dække perioden 1660-1868, vil komme til at bestå af. 
Karakteristisk for begge projekter er, at de dækker meget 
korte tidsrum og begge perioden omkring 1750. Det sid
ste vil forhåbentlig blive opvejet med de følgende projek
ter, således at hele tidsrummet 1660-1868 bliver repræ
senteret; men man kan nok allerede nu stille sig tvivlende 
over for, om delprojekterne læst i sammenhæng vil »give 
et indtryk af den danske lokaladministrations udvikling i 
perioden 1660-ca. 1868« (Harald Jørgensen i forordet til 
Helle Lindes bog), dertil er projekterne nok anlagt for

snævert. For at projekterne har kunnet gennemføres på 
den dertil afsatte tid, har de -  ikke kun tidsmæssigt -  
snævre afgrænsninger imidlertid været nødvendige. Det 
ville uden disse ikke have været muligt for forfatterne at 
gennemarbejde de store mængder af utrykt materiale, der 
kræves for at trænge til bunds bare i enkelte aspekter af 
lokaladministrationen.

Når dette er sagt, skal det dog også siges, at Helle 
Linde med sin undersøgelse har givet såvel lokalhistori
kere som rigshistorikere et virkelig værdifuldt hjælpe
middel; især har historikere, der arbejder med de fire til 
bunds undersøgte byer grund til at være taknemmelige. 
Undersøgelsen har formået at nuancere og uddybe 
Munchs konklusioner, og vi kan kun håbe, at Helle Linde 
har lyst og får lejlighed til at arbejde videre med dette 
projekt, således at forholdene i flere byer kan undersøges 
og mere generelle konklusioner drages.

Jette Kjærulff Tuxen

Flemming Jerk: Gamle danske præstegårde. 304 s.
111. Forum, 1978, 157,95 kr.

Gamle danske præstegårde er stråtage og velplejet bin
dingsværk, men det er, og navnlig var, også uendelig 
meget andet. Hvor mangfoldig præstegårdskulturen var 
åndeligt som materielt giver Flemming Jerk en engageret 
fremstilling af i denne bog. I tekst og billeder skildres 78 
af de endnu bevarede gamle præstegårde, og alene bille
derne taler for, at der bør værnes om dette stykke typiske 
og dog specielle bygningskultur. De smukke sort/hvid 
fotografier er alle optaget af forfatteren, og det er gjort 
med fin sans for lysvirkninger og komposition.

Vakt af fotografierne og bogens gedigne fremtræden 
følger man uvægerligt Flemming Jerks opfordring til ikke 
kun at kigge billeder, men også fordybe sig i teksten (for
ordet). Målet er at sætte et minde over præsterne som 
kulturbærere og dermed det liv, som udfoldede sig i og 
omkring de gamle præstegårde. Skønt der eksisterer en, 
ret omfattende litteratur om præsterne, mener Flemming 
Jerk ikke at præstegårdene er blevet set tilstrækkeligt i 
samfundssammenhæng. Indledningen og tekstafsnittet 
om »kirkeliv og præstegårdsliv« er sammen med bille
derne og omtalerne af de enkelte gårde et forfriskende 
bidrag til løsning af opgaven.

I indledningen opridses i korte træk udviklingen fra en 
tid, hvor præsten foruden at være kirkens tjener også 
ubetinget var det politiske systems tjener. Siden kom 
vækkelser og brydninger, og det var ikke mere et dogme, 
at det, præsten sagde og gjorde, var den evige sandhed. 
Præsternes økonomiske grundlag ændredes med tiende
afløsningen, og præstegårdsjordenes udstykning betød 
ophør for gerningen som praktisk landmand. I et 40 sider 
stort afsnit om kirkeliv og præstegårdsliv uddybes 
aspekterne fra indledningen, og man kommer tæt ind på 
præstefolkets livsvilkår til forskellig tid. Først efter refor
mationen 1536 blev der tale om legalt familieliv i præste
gårdene (cølibatets ophævelse), og først fra den tid var 
det normen, at der hørte en lokal bolig til embederne. 
Livet i præstegården var naturligvis influeret af kirkeli
vets regler, men måske nok så meget præget af et yderst
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verdsligt anliggende, nemlig præsternes økonomiske si
tuation. Ikke alle kald var lige velaflagte, og ikke alle 
forvaltede pundene lige godt. Afgørende var også præ
sternes herkomst og forsørgerpligten over for enker, ko
ner og børn. De to første grupper forenedes nu ofte, idet 
»konserveringssystemet« indebar, at de unge præster 
normalt overtog formandens enke. Muligvis til gavn for 
økonomien, men næppe altid for meget andet!

Økonomien har helt åbenlyst været bestemmende for 
hvor godt der blev bygget, hvilket bl.a. ses af at der i 
Sjællands og Lolland-Falsters stifter er bevaret flest af de 
gamle bygninger. Navnlig visse falsterske embeder skal 
have haft en særdeles god bonitet, som spores i både 
bygninger og præstefamiliernes livsstil.

Det økonomiske spillede også ind på det indre liv i 
præstegårdene. Guldalderens skønånder flokkedes ikke 
om de fattigste præstegårde, og digtere og videnskabs- 
mænd iblandt præsterne sad som hovedregel ikke i de 
usleste kår. Steen Steensen Blicher i Spentrup, Nørre 
Hald herred er muligvis undtagelsen, der bekræfter reg
len!

Under læsningen af det store essaylignende afsnit sav
nes en uddybning af de væsentlige temaer, som slås an, 
og der savnes overblik. Den første anke kunne afværges 
ved et noteapparat. Der bringes til gavn og glæde for 
læseren mange gode og malende citater, men med mindre 
man går ind i en absolut nærlæsning den bibliografiske 
efterskrift bagi bogen, er det meget svært at se, hvorfra 
citaterne kan stamme. På den måde kunne man ellers 
være kommet længere ned i de interessante delemner. 
Der ligger utvivlsomt et grundigt litteraturstudium bag 
det stilistisk meget velformede afsnit, så det er ærgerligt, 
at den (forlagsbestemte?) populære form hindrer læseren 
i at drage den fulde nytte af forfatterens flid. Bedre over
blik var opnået med nogle underafsnit, og det behøvede 
ikke at have berøvet fremstillingen det underholdende og 
fornøjelige.

Mindre end 10 procent af de danske præstegårde har 
bygninger, der rækker længere tilbage end midten af for
rige århundrede. Ildebrandene har været en alt for vel
kendt svøbe for både mennesker, bygninger og inventar 
(herunder kirkebøgerne), men næstefter ilden har en ge
neration af emsige præstegårdsarkitekter og handlekraf
tige menighedråd udrettet størst skade på bygningerne. 
Især arkitekterne har Jerk ikke noget godt øje til.

Bogens hoveddel omhandler de idylliske rester, som 
heldigvis i en del tilfælde stadig udgør utroligt smukke 
helheder med de omgivende haver og marker. Gennem
gangen af præstegårdene er ordnet stiftvis, begyndende i 
øst med Helsingør og Roskilde stifter. Nogle af gårdene er 
der ofret flere billeder og tekstsider på, mens andre kun 
far et billede og en enkelt side tekst. De tillægges øjen
synligt forskellig værdi, men udfra hvilke kriterier står 
ikke altid helt klart. På lignende vis får læseren heller 
ingen forklaring på, hvorfor der fra Roskilde og Århus 
stifter er optaget langt flere gårde end fra de øvrige egne i 
landet. Vel byggedes der bedst i de frugtbare østlige eg
ne, men det er næppe hele forklaringen på den noget 
skæve repræsentation. At der her ligger særlig kønne og 
berømte præstegårde havde i et æstetiserende værk været 
en plausibel forklaring.

Overleveringerne fra de enkelte præstegårde må nød
vendigvis være af forskellig art og troværdighed, og bl.a. 
p.g.a. de mange ildebrande er det arkivalske materiale 
om de gejstliges boliger spredt bevaret. Det kan være en 
grund til at Flemming Jerk heller ikke i forbindelse med 
de enkelte gårde synes at have opereret med nogen be
stemt disposition. Naturligvis må personen Grundtvig 
dominere, når talen er om Udby præstegård i Bårse her
red, mere end bygnings- og egnshistorie. I andre tilfælde 
kan det imidlertid virke ret tilfældigt, hvilken type tekst 
det hosstående fotografi er udstyret med.

Anmelderens indvendinger m.h.t. form og oversku
elighed i bogens tekstafsnit opvejes dog i nogen grad af de 
mange andre kvaliteter: et tiltalende lay-out, en perlerad 
af meget »danske« billeder, et kort over gårdenes belig
genhed og endelig et fortrinligt personnavneregister.

Margit Mogensen

Margretha Balle-Petersen: Guds folk i Danmark. 
Nogle synspunkter på studiet af religiøse 
grupper. Folk & Kultur. Årbog for dansk et
nologi og folkemindevidenskab 1977. ss 
78-126 ill. særtryk kan rekvireres fra Etnolo
gisk Forum ief. Brede Allé 69, Lyngby. Kr. 
19,50.

De religiøse vækkelser i forrige århundrede har ofte været 
genstand for stor opmærksomhed. Her kan man blot pege 
på den store undersøgelse af vækkelsernes frembrud i det 
forrige århundrede som P. G. Lindhardt og Hal Koch 
satte i gang under Institutet for dansk kirkehistorie. Men 
med rette peges der i den foreliggende undersøgelse på, at 
de religiøse vækkelser har haft en betydning, der rækker 
langt udover en kirkehistorisk interesse, hvorfor der rej
ses en række spørgsmål som: Hvilke sociale konsekvenser 
fik det religiøse tilhørsforhold? I hvilken grad er religiøse 
normer afgørende for personlighedsudvikling, uddannel
se, erhvervskarriere, valg af ægtefælle, børneopdragelse, 
kontaktnet, økonomisk aktivitet, omgangsformer og fri
tidsliv? Det er med stor interesse, at man giver sig i lag 
med undersøgelsen. Og det er spændende læsning, om
end forfatteren ofte bevæger sig på tynd is i sine vurde
ringer.

En religiøs vækkelse betegnes som en kulturel revolu
tion, der fik afgørende betydning både for landsbysam
fundet og den enkelte. For landsbysamfundet fordi den 
kulturelle enhed blev brudt og kom til at bestå af ihvert 
fald to grupper »de hellige« og »verdens børn«. For den 
enkelte fordi tilslutningen til en religiøs gruppe betød et 
brud med tidligere normer, hvilket igen kunne medføre 
sociale og økonomiske omkostninger. Talrige eksempler 
viser, hvordan de åndelige vakte blev udsat for sankti
oner, men derudover for man et indtryk af, at også de 
vakte selv blev udsat for store personlige konflikter, når 
de skulle opretholde den nyvundne status som hellig. En 
biindtægt som spillemandsvirksomhed var f.eks. ikke 
længere akceptabel. Relationer mellem familiemcdlem-
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mer, naboer og venner blev kappet over. Ej heller var 
søndagsarbejde forenelig med det at være indenfor den 
helliges kreds. Man kunne her spørge, rakte forbuddet 
mod søndagsarbejde også til tjenestefolkene?

I de følgende afsnit gennemgås hvordan sanktionerne 
mod de vakte kunne ramme forskelligt efter hvilken social 
position, den vakte havde. Husmænd, landhåndværkere 
og fiskere kunne således blive alvorlig ramt økonomisk, 
når de erhvervsmæssige normer ændredes. Hvorimod 
udstødelsen af gildes- og bylav betød en social deklasse
ring for gårdmændene. En betydelig del af de vakte be
stod af unge mennesker, og for dem kunne det betyde, at 
de måtte opgive slægtsgården og et økonomisk velfunde
ret ægteskab. Der var således en række ulemper forbun
den med at tilslutte sig »de vaktes samfund«. Når så 
mange overvandt disse vanskeligheder, må det betyde, at 
de vakte indenfor deres egen gruppe fik erstatning for den 
kontakt og det samarbejde, som de tidligere havde haft 
med verden udenfor. Dette uddybes i det følgende. Efter 
midten af 1800tallet spaltedes den gudelige vækkelse. 
Indre Mission og Grundtvigianerne blev de 2 hovedret
ninger, der slog igennem. Begge retninger udviklede de
res eget organisatoriske system med hver sit mødelokale, 
missions- og forsamlingshuset. Få kom i begge huse, hvis 
nogen? Spændende er det at se, hvordan Indre Mission 
udover missionshuset dannede organisationer der angik 
hverdagslivet såsom fiskerlav, brugsforeninger, friskoler, 
søndagshvilende mejerier og forsikringskasser. Grundt
vigianernes aktiviteter i politiske, økonomiske, land
brugsmæssige og folkelige foreninger turde være mere vel
kendt. De to religiøse delkulturers særpræg understreges 
yderligere ved, at forfatteren viser det forskellige sprog og 
navngivningsmønster, der var karakteristisk for de to 
grupper. Derimod underbygges påstanden om grundt
vigianernes særegne »signaler« i klædedragten ikke. Det 
hævdes side 105, at sølvpilen (et kvindesmykke) var me
get brugt i højskolekredse. Hvilke højskolekredse? Un
dertegnede har gennemgået en stor brevveksling mellem 
højskolepiger uden nogensinde at træffe på det. Derimod 
skal her nævnes et vidnesbyrd om mændenes Grundt
vigianerhatte. Den navnkundige højskolemand Morten 
Pontoppidan skrev i 1875 til Julie Marstrand, at han med 
sine venner havde drøftet planer om at begynde en høj
skole ». . . vi udmalede os en forhal, behængt med 
grundtvigske bulehatte. Men så kom vi i tanke om, at der 
er noget, der hedder driftkapital.«

Men hvilken social baggrund havde de »bulehatte- 
klædte« grundtvigianere og de mere nøjsomme mis
sionsfolk? Her fremlægger forfatteren tal for den sociale 
rekruttering til Morsø og Ubberup valgmenighed fra be
gyndelsen af 1870erne. I Morsø valgmenighed udgjorde 
husmændenes andel 40 pct., gårdmændenes 19 pct., i 
Ubberup var de tilsvarende erhvervsgruppers andel 21 
pct. mod 26 pct. Dette viser tydeligt at stereotyper som at 
henføre grundtvigianerne til gårdmænd ikke holder. Li
geledes viser undersøgelsen at missionsfolkene ikke som 
så ofte hævdet bestod af småkårsfolk. Dette betyder, at 
gårdmænd og husmænd har mødtes på tværs af sociale 
skel i en periode, der ellers er kendetegnet ved stærke 
standsbetonede modsætninger. Denne kendsgerning til 
trods hævder forfatteren, at det ville være naivt at tro, at

det religiøse fællesskab udviskede klasseforskellene i 
landbosamfundet, (s. 115). Denne markante påstand vi
dereføres derimod ikke i afsnittet angående husbond/ty- 
endeforholdet indenfor de grundtvigske gårdmandsbrug. 
Tværtimod viser denne redegørelse et harmonisk »virk
somt liv«, hvor alle mand af huse kørte afsted, når for
samlingshusets døre blev åbnet. Det er forfatterens for
tjeneste at havesat en pæl igennem hævdvundne påstande 
angående de religiøse retningers rekruttering. Og der er 
absolut behov for flere undersøgelser af dette forhold. 
Men det burde uddybes. Rekrutteringen til den grundt
vigske kreds på Mors og Ubberup udviser en markant 
forskel, her må man spørge: hvad betyder dette for de 
berømte grundtvigske aktiviteter? Eller med andre ord, 
hvad skjuler der sig under »etiketten« grundtvigianer i de 
forskellige områder?

Der er med denne undersøgelse fremlagt et stort mate
riale og peget på mange centrale emner, der kan og bør 
virke som inspiration til fornyede undersøgelser.

Bodil K. Hansen

Landbrugsminister Henrik Hauchs erindringer. 
Udg. ved Tage Kaarsted af Jysk Selskab for 
Historie 1978. 162 s. ill. Kr. 35,40.

Efter at have trukket sig ud af det offentlige liv og i en 
alder af næsten 80 år, satte den forhenværende venstre
politiker og præsident for Landbrugsrådet, Henrik 
Hauch, sig til at nedfælde sine erindringer, der offent
liggjordes i ugebladet »Landet« 1955-56. Det er i sig selv 
bemærkelsesværdigt, at erindringerne overhovedet blev 
skrevet. Netop den generation af rigsdags- og organisa
tionspolitikere har været meget blufærdige med hensyn 
til at efterlade sig skriftligt materiale. Således har hver
ken J. C. Christensen eller P. P. Pinstrup efterladt sig 
papirer overhovedet, mens der for Th. Madsen-Mygdals 
vedkommende er efterladt noget, der dog ikke står mål 
med hans samlede politiske virksomhed. For husmands- 
politikernes vedkommende, har Niels Frederiksen offent
liggjort dele af sine erindringer i »Husmandshjemmet« 
1951, inden sin død samme år. Det forekommer derfor 
velmotiveret, at prof. Kaarsted har taget initiativ til at 
viderebringe Hauchs erindringer i bogform og dermed 
bidrage til, at de bliver kendt i en større kreds end hidtil.

Erindringerne falder i 3 dele. Den første del er beret
ningen om barndommen i Sdr. Nissum, om uddannelsen 
ved skov- og klitvæsenet samt om den unge landbrugslæ
rer, der allerede som 32-årig blev forstander for den 
nyoprettede Asmildkloster landbrugsskole (1908). Dette 
afsnit om Hauchs personlige udvikling finder anmelderen 
er det mest læseværdige. Hauch krydrer sin beskrivelse 
med mange anekdoter, der rammer noget væsentligt hos 
personen og i tiden. Rørende er f.eks. historien om det 
fattige hjem, der en gang om ugen hentede'en spand 
mælk hos Hauchs forældre, men som efter andelsmeje
riets fremkomst meddelte, at de ikke mere ville komme 
efter »damptærsket« centrifugemælk!

I omtalen af sin tid som organisationsmand, i ledelsen 
af Foreningen af jyske Landboforeninger, derpå i De
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samvirkende danske Landboforeninger og endelig i 
Landbrugsrådet, hvor Hauch var ledende præsident fra 
1933 til 1950, virker fremstillingen noget mere afdæmpet. 
Skildringen bærer her mange steder tydeligt præg af, at 
de er kommet på afstand, og adskillige afsnit er ligesom 
ikke tilstrækkeligt gennemarbejdet, hvad indsættelsen af 
gamle artikler og taler klart viser. Det er således ikke 
noget særligt interessant billede af den gamle Pinstrup vi 
far ved blot at læse hans tale ved planteavlsmødet i 
Aarhus 1922, skønt den er et skoleeksempel på renlivet 
liberalisme. Mere spændende ville det have været, at fa 
noget at vide om forholdet mellem den gamle og den 
yngre organisationspolitiker!

Er Hauch således ikke den store dyneløfter, lykkes det 
ham dog alligevel at fa sagt noget væsentligt om forhol
dene i dansk landbrug. Et vidnesbyrd herom er sætnin
gen fra hans formandstid i den jyske landboforening i 
30’erne, hvor LS-bevægelsen skabte en del uro, hvori det 
hedder, at »bestyrelsen optrådte altid enigt og samlet 
over for de årlige delegeretforsamlinger, hvis alt overve
jende flertal fulgte de linier og henstillinger, som besty
relsen forelagde dem«, (s. 62). At der på bestyrelsesmø
derne både i Aarhus og i København er foregået skarpe 
opgør mellem organisationerne nævner Hauch ikke di
rekte, men bemærkningen om, at han ikke burde have 
fortsat som præsident for Landbrugsrådet efter sin af
gang som landboforeningsformand i 1947, hvor det blev 
»sværere at sidde for bordenden«, er talende i så hen
seende.

I 1918 blev Hauch indvalgt i Landstinget, hvor han 
som den eneste sad gennem hele perioden indtil 1953. 
Også her virker erindringerne noget spredte. Omtalen af 
den politiske udvikling er alt for overfladisk, og karakteri
stikkerne af rigsdagskolleger virker ofte stereotype og 
præget af, at Hauch selv var nået til vejs ende. Bedst er 
skildringerne af konkrete episoder, f.eks. hvorledes 
Staunings autoritet fik afgørende indflydelse på den soci
aldemokratiske holdning til forsvarsordningen 1932, eller 
samtalerne med Edv. Brandes angående dennes artikler 
om »den ærlige krone« i dagbladet Politiken. Efter endt 
læsning sidder man med indtrykket af, at Hauch arbej
dede bedst i det stille, under udvalgsforhandlingerne eller 
ved den fortrolige samtale på tomandshånd. At der stod 
respekt om Hauch ses af, at han blev inddraget i over
vejelserne angående en afløser til statsministerposten i 
efteråret 1942 (telegramkrisen) samt at han trods sine 
høje alder (75 år) indtrådte som landbrugsminister i 
VK-regeringen 1950. Også dette kom Hauch til at for
tryde. Påskeforliget 1951 kastede ham ud i en strid med 
sine egne, landbrugsorganisationerne, anført af Hans 
Pinstrup. Striden resulterede i Hauchs afgang i efter
sommeren 1951. Det er derfor forståeligt, at slutningen af 
erindringerne rummer et skarpt modangreb på Hans 
Pinstrup. Set i en større sammenhæng er imidlertid 
Hauchs overvejelser vedrørende den parlamentariske 
situation for en mindretalsregering nok så interessante. 
Både som organisationsmand i 30’erne og siden hen stod 
Hauch helt på parlamentarisk grund. Ikke ved produk
tionsstandsninger og andre former for selvtægt, men ved 
forhandlinger med saglig argumentation for landbrugets 
problemer skulle kampen føres. Dette så meget mere som

erhvervet udgjorde en mindre og stadig vigende del af 
samfundet. Udviklingen både dengang og siden synes 
imidlertid at vise, at det for en heldig gennemførelse af 
den slags forlig er en afgørende forudsætning, at de kan 
accepteres af de faglig-økonomiske organisationer!

Torben Hansgaard

Th. Thaulow: Livgarden under besatteisen 1940-45. 
Forlaget Sixtus. København 1978. 107 s., ill. 
Heft. Kr. 76,40 inkl. moms.

Afdøde oberstløjtnant Th. Thaulow var en stor kender af 
Livgarden og dens historie, bl.a. fordi han selv var garder 
og historisk interesseret. I de første år efter 1945 indsam
lede han materiale om regimentets historie under besæt
telsen, og i 1947 havde han udarbejdet et færdigt manu
skript, der dels byggede på mundtlige udsagn fra de per
soner, som havde været i Livgarden 1940-45, dels på 
grundlag af samtidige rapporter.

Th. Thaulows manuskript fra 1947 er nu blevet udgi
vet af Forlaget Sixtus. Indledningsvis fortælles om hæren 
og Livgardens forhold inden 1940. Herefter redegøres for 
regimentets kamp den 9. april 1940 på Amalienborg 
Slotsplads samt de første udramatiske besættelsesår. Be
givenhederne kulminerer den 29. august 1943, hvor Liv
garden var i kamp flere steder. Efter interneringen af 
hæren berettes om redningen af Livgardens historiske 
uniformer -  hvilket forfatteren selv deltog i -  om dannel
sen af de illegale militære grupper, og til sidst fortælles 
om begivenhederne omkring befrielsen. Bogen afsluttes 
således uden nogen form for resumé eller konklusion. Her 
er tale om en ren beretning uden vurderinger. I 1947 var 
det nok berettiget, at Thaulow afstod fra vurderinger, 
men i dag virker fremstillingen forældet, hvilket man 
imidlertid ikke kan laste den afdøde for, men forlaget 
Sixtus. Endelig bør nævnes, at bogen ikke er forsynet 
med registre, hvilket alligevel er til at bære over med på 
grund af bogens ringe omfang.

Ved første gennemsyn af bogen undrede nærværende 
anmelder sig over, at forlaget overhovedet havde udgivet 
dette gamle manuskript, hvis indhold virkede bekendt. 
På den anden side var der intet mærkeligt heri, fordi 
udgivelsen var helt i overensstemmelse med forlagets 
hidtidige linie: ukritisk at udgive alle militærhistoriske 
fremstillinger.

Men anmelderens undren blev vendt til forargelse, da 
det konstateredes, at nærværende lille bog på det nærme
ste er identisk med afsnittet om Livgarden under besæt
telsen i jubilæumsværket Livgarden gennem 300 år udgivet 
af Martins Forlag i 1958. Th. Thaulow var dengang en af 
hovedredaktørerne bag dette værk samtidig med, at han 
også skrev hovedparten af bogen — bl.a. ovennævnte af
snit om besættelsen. Hvordan forlaget Sixtus er kommet i 
besiddelse af Thaulows manuskript er ikke anmelderen 
bekendt, og læseren har vel heller ikke krav på at vide 
det, men det er ikke ganske uberettiget at tvivle på, om 
forlaget har overholdt gældende lov om ophavsret. I 
hvert fald er det groft, at læseren ikke bliver gjort op-
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mærksom på, at der reelt er tale om et uddrag af et 
eksisterende værk.

Alt i alt kan det kun frarådes at købe denne dyre publi
kation, der overhovedet ikke har nogen berettigelse, fordi 
man kan læse det samme og meget mere i ovennævnte 
jubilæumsværk om Livgardens historie.

O. L. Frantzen

Thelma Jexlev: Københavns borgere 1377 og 1510. 
Historiske Meddelelser om København 1978 
s. 39-59.

Ældre regnskaber er en uvurderlig kulturhistorisk kilde, 
der kan udnyttes til studiet af mange flere emner, end 
man måske umiddelbart på forhånd vil forestille sig. 
Desværre har krige, brande, fugt og menneskelig ufor
stand (hårdhændede kassationer) medført, at regn
skabsmateriale før 1600 er en sjælden vare. Således også i 
København, selv om man dog her ikke står helt uden 
materiale.

Thelmas Jexlevs artikel har undertitlen »Forsøg på en 
navnehistorisk og erhvervsmæssig analyse af Roskilde
bispens jordebog for København 1377 og et udbuds
mandtal for alle københavnske roder o. 1510«. Roskilde
bispens jordebog er tidligere udnyttet til topografiske og 
demografiske studier (Ramsing), men her tages fat på 
navnestoffet, for -  som forfatteren fremhæver -  jordebo- 
gen og det senere mandtal kan anvendes til at sammen
ligne navnestof, hvorimod deres forskellige formål gør 
dem vanskeligere at anvende til befolkningsstatistik.

I tilslutning til lignende undersøgelser af Troels Fink 
for Flensborgs vedkommende og Poul Enemark for År
hus’ vedkommende er der foretaget en gennemgang af 
navneformerne i de to kilder. I 1377 er der tale om 381 
personer, i 1510 om 576. Variationen af navne er mindre 
i 1510 end i 1377, og her bekræfter det københavnske 
materiale tidligere undersøgelser.

Spørgsmålet om det tyske befolkningselements størrel
se diskuteres; forfatteren mener, andre nok har ladet sig 
lede for meget af kildeforholdene i deres konklusioner om, 
hvornår tysk indvandring har været stærkest (s. 50). Hun 
vil med grundlag i det her behandlede kildemateriale 
ikke med sikkerhed afgøre, hvornår denne indvandring 
har kulmineret, men peger i stedet på mulighederne for 
at komme videre med dette spørgsmål ved inddragelse af 
andre kilder, ikke regnskaber, men f.eks. skøder, dødebo- 
gen for København, medlemslister for gilder og lav m.v. -  
kilder der forefindes i trykte udgaver, men hvis oplysnin
ger i høj grad er enkeltnotitser, der derfor skal stykkes 
sammen for at give en oversigt over navneformerne.

Udover undersøgelsen af navnestoffet, der er sammen
stillet i en tabel (s. 44-47) anvendes materialet til en 
analyse af erhvervsfordelingen. Her er især mandtallet 
fra 1510 anvendeligt, da det er opbygget rodevis og har 
mange erhvervsbetegnelser på personerne; disse oplys
ninger kombineres til at vise, hvordan der var tilbøjelig
hed til en placering af bestemte erhverv i bestemte kvar
terer. En del af disse erhvervskoncentrationer går igen i 
navne, der bruges i dag: I Klædebo kvarter boede for

trinsvis folk, der arbejdede med dragter og dragttilbehør: 
skræddere, hattemagere, skomagere, kræmmere o.lign. 
Smedene boede i udkanten af byen, nemlig i den nuvæ
rende Vestergade. De rige og fornemme, borgmestre, 
rådmænd f.eks., boede i Strand kvarter.

Hvad angår kvinderne (43 i 1377 og 15 i 1510) frem
hæves det, at der juridisk og socialt skete en tilbagegang i 
deres stilling efter reformationen, og at man ofte har væ
ret tilbøjelig til at føre forholdene efter reformationen til
bage til middelalderen. Det er vigtigt at få dette forhold 
slået fast, da selv kyndige historikere også i dag tager fejl 
på dette punkt. En del af de kvinder, der nævnes i Ros
kildebispens jordebogs Københavnsafsnit, må opfattes 
som enker, men efter forfatterens mening næppe alle; af 
de 43 i 1377 benævnes 4 ved »uxor«, hvilket skulle indice
re, at manden lever, men det opfattes som usandsynligt, 
at resten skulle være enker. En anden hypotese, nemlig at 
den pågældende ejendom var ejet af kvinden, forekom
mer mig mere sandsynlig.

Som det fremhæves i artiklens slutning og også er refe
reret ovenfor, er der mulighed for inddragelse af yderlige
re kildestof til belysning af de problemstillinger, denne 
artikel behandler. Udover de resultater vedr. navneskik 
og erhvervsfordeling, den indeholder, er den efter min 
mening ikke mindre værdifuld ved at pege på forekom
sten af middelalderligt kildemateriale og mulighederne 
for at udnytte det.

Susanne Krogh Bender

Hans Henrik Engqvist: Københavnske borgerhuse 
1600-1650. Historiske Meddelelser om Kø
benhavn 1978, s. 71-139.

Københavnske huse fra det 18. årh. er mere udforskede 
end renæssancens byggeri i hovedstaden; grunden er gi
vet den, at de to store brande i det 18. årh. dels ryddede 
kraftigt op i det tidligere byggeri, dels resulterede i et 
nybyggeri, der kildemæssigt er bedre belyst, end det er 
tilfældet for den ældre periodes vedkommende. Det må 
derfor hilses velkomment, at netop en af vore virkelige 
kendere af renæssancebyggeri i Danmark har taget emnet 
op.

Engqvist inddeler periodens borgerhuse -  
beboelseshusene — i tre grupper: 1) vinkelbyggede gårde 
og huse, 2) gavlvendte gårde og huse, 3) seriebyggede 
huse, mest lejevåninger, ofte benævnt boder (s. 72); re
præsentanter for de tre grupper bliver udførligt beskrevet.

Der er ikke meget tilbage af denne tids husformer; 
Christianshavn er den bydel, hvor der er flest, idet den 
udviser eksempler på alle tre former: i Strandgade findes 
både vinkel- og gavlhuse bevaret, og i Set. Annægade et 
udlejningshus (nr. 14). Det er især udlejningsboderne, 
der er så godt som helt forsvundet fra gadebilledet, hvad 
der næppe kan undre, da dette byggeri ofte var udført 
som spekulationsbyggeri (s. 72).

Udover husene på Christianshavn findes af bevarede 
renæssancehuse fra denne periode et vinkelbygget hus 
på Amagertorv (nr. 6) og to gavlhuse i Magstræde (nr. 17 
og 19), men ellers kun mindre rester. Det skal her tilføjes,
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at det ikke kun var brandene i det 18. årh., der spolerede 
renæssancehusene i hovedstaden; mange er blevet revet 
ned senere, således f.eks. en hel række gavlhuse i Lille 
Kongensgade, der blev nedrevet i 1932 (s. 115).

Artiklen behandler ikke kun de rent arkitektoniske 
aspekter, men også de funktionelle. Tegninger og byg
ningsbeskrivelser fra samtiden -  de sidste bl.a. fra 
brandtaxationer og skifter -  udnyttes sammen med for
fatterens egne undersøgelser på stedet til så vidt muligt at 
give et billede af husenes daværende indretning og brug. 
Således menes de vinkelbyggede gårde at have været an
vendt på den måde, at forhuset, med langsiden ud mod 
gaden, mest havde repræsentative formål, medens den 
daglige bolig var i sidebygningen (s. 78). Engqvist ser 
heri (s. 104) en direkte linie tilbage til den middelalder
lige indretning med forhuset som magasinbygning og den 
daglige bolig i stuehuset inde på gårdspladsen; ændrin
gen af forhusets funktion fra magasin til repræsentativt 
formål sættes forsigtigt til begyndelsen af det 16. århund
rede. -  En nærmere kulegravning af boligindretningen i 
den periode, der ligger forud for den her valgte, ville nok 
kunne give svar på dette og flere spørgsmål. Perioden 
1600-1650 kan vel næppe siges at udgøre en skarpt af
grænset byggeperiode, og Engqvist sammenligner da og
så de københavnske huse fra denne periode med andre 
østdanske huse bygget fra 1590 og fremefter. Muligheden 
for at finde samtidige kilder bliver naturligvis mere pro
blematisk, jo længere man kommer tilbage; men bolig
indretningen i sidste halvdel af det 16. århundrede skulle 
det næppe være umuligt at fa gennemanalyseret nærme
re, så at man kom et skridt videre end Troels-Lund og 
Mejborg var for 100 år siden. Selv om Mejborg har gen
nemgået universitetsregnskaberne for at finde ud af, 
hvordan den del af den mere velstående københavnske 
befolkning, der udgjordes af professorerne, boede, er 
hans undersøgelser ikke det sidste ord i den sag. Og man 
kan da også ud fra Engqvists indledning (s. 72) forestille 
sig, at han og flere af hans elever på Afdelingen for nor
disk arkitekturhistorie ville gå videre med udforskningen 
af de københavnske borgerhuse fra renæssancetiden. Det 
skulle i så fald være velkomment.

Artiklen er -  selvsagt -  gennemillustreret med særdeles 
oplysende billeder, dels med ældre tegninger og planer, 
dels med fotografier af endnu stående og af nedrevne 
huse og endelig med en række rekonstruktionstegninger.

I det hele taget udvider denne artikel vort kendskab til 
denne epoke af københavnsk byggeri, og jeg vil anbefale 
en tur til Christianshavn med denne beskrivelse i hånden 
eller in mente: man vil her -  selv om husene i flere tilfæl
de er ombygget og ændret -  fa en fornemmelse af bygge
riet og boligforholdene i denne periode af Københavns og 
Christianshavns historie (i en del af perioden var den 
sidste en selvstændig købstad), hvor handelen blomstre
de, og det velstående borgerskab satte sit præg på mange 
dele af kulturlivet.

Susanne Krogh Bender

Erik Housted: Fra limfabrik til bankhus -  nogle 
træk af Amagerbros historie. Udgivet af 
Amagerbanken, 1978, 93 s., ill., kr. 78.

En særdeles nydelig lille bog om en ikke videre kendt 
lokalitet i København, og en bog, hvis indhold lever op til 
de smukke, ofte farvelagte illustrationer, og det dyre ud
styr. Prokurist i Amagerbanken, Erik Housted, har tidli
gere skrevet lokalhistorie om Fredericia-egnen (se an
meldelse i Fortid og Nutid XXVII s. 592f.), men har her 
behandlet det kvarter først på Amager, hvor banken har 
sit hovedsæde i den gamle limfabriks hovedbygning. 
Bygningens, fabrikkens og de omgivende ejendommes hi
storie behandles i bogen hver for sig på grundlag af om
fattende studier i det bevarede arkivmateriale suppleret 
med litterære kilder og hvad der synes at være stedlige 
endnu bevarede traditioner. Det er blevet til en kyndig og 
indførende skildring af et stykke københavnsk forstad 
fra sidst i 1700-tallet og frem til dets næsten fuldstændige 
bebyggelse i vore dage. Foruden fabrikken, der naturlig
vis får en indgående behandling ikke mindst for forhol
dene i etatsråd L. P. Holmblads periode fra 1840’erne til 
1890, lå på Amagerbro en række ejendomme af vidt for
skellig karakter -  møller, beværtningssteder og funktio
nærboliger for de folk, der havde opsyn med de stedlige 
latrinkuler eller som førte tilsyn med det kvæg der græs
sede på Kløvermarksfælleden. Til de mere makabre min
der hører retterstedet på en gammel skanse og slave- 
kirkegården. Det var således intet fashionabelt kvarter, 
hvad heller ikke udskænkningsstedernes udseende eller 
rygte peger mod, og det var derfor ikke overraskende, at 
en del af Københavns tidligste industri etableredes her. 
Erik Housted skildrer ikke blot limfabrikkens hovedbyg
ning, men også de arbejderboliger, etatsråden lod ind
rette i de omgivende tilkøbte ejendomme og tegner i det 
hele taget med udgangspunkt i topografien en driftsherre 
af den gamle, patriarkalske skole.

Erik Housteds skildring af Amagerbro-kvarteret hen
falder ikke til den velkendte lyrik eller snaksomhed, der 
kendes alt for godt. Han er tæt på sit kildemateriale, og 
bogen bringer en rigdom af konkrete oplysninger om per
soner, bygningernes udseende og ejerforhold. Udgiveren 
har muliggjort en rig illustrering, der giver læseren ind
tryk af kvarterets mærkelige karakter med konfrontati
onen mellem den ofte slette bebyggelse og Amagerlandets 
åbne strøg med den vide horisont til Kalvebod, Øresund 
eller byens profil. Iøvrigt har banken alene markeret sig 
med et par siders billeder af banklokalerne og bygninger
ne.

Erik Housted har leveret en kyndig indføring i kvarte
rets fortid og bogens disposition kunne anbefales til andre 
institutioner, der kunne have lyst til at gå udenfor den 
traditionelle jubilæumsbogs form.

Claus Bjørn
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Egnshislorisk Forening for Hvalsø Kommune. Hæfte 
1-3. 1977-78.

Interessen for lokalhistorie har taget et vældigt opsving 
indenfor de seneste år. I adskillige kommuner er der ble
vet oprettet lokalhistoriske arkiver og den ene lokalhi
storiske forening efter den anden har set dagens lys. Men 
sikkert kun få foreninger er så aktive med udsendelse af 
publikationer som Egnshistorisk Forening for Hvalsø 
kommune. På mindre end et år (aug. 1977—juli 1978) har 
den udsendt tre hæfter eller ialt 128 sider. Der er ganske 
vist ikke tale om smukt bogtryk på glittet papir men om 
duplikater. Man har valgt denne billige trykkemåde for 
at give medlemmerne så rig lejlighed til at fortælle om 
deres hjemkommune som muligt -  en ganske fornuftig 
disposition fra foreningens side. Og den tekniske kvalitet 
af duplikaterne kan der ikke rejses indvendinger imod. 
Både tekst og tegninger står skarpt.

Hæfternes indhold varierer meget. Årsskriftet fra 1977 
(2. hæfte) rummer en række aftryk af avisartikler om 
lokalhistoriske emner, skrevet af foreningens medlem
mer. »Om kloge mænd og koner, helligtræer og skæver«, 
»Nisser« og »Folkeminder fra Særløse sogn« er nogle af 
titlerne. Desuden rummer hæftet skovarbejder Otto 
Christensens erindringer fra perioden ca. 1897-1957. I 
det tredje hæfte fortæller husmand Henry Nielsen om 
husmænds levevilkår og tilværelse før i tiden -  en skil
dring, der ikke kun bygger på fortællerens hukommelse 
men også på studier i Ledreborg godsarkiv. Mest usæd
vanlig, spændende og perspektivrig er måske det første 
hæfte »Rapport: Gadekæret i Særløse«. Her bruger for
eningen lokalhistorien som argument overfor kommu
nalbestyrelsen, som truede det gamle landsbymiljø i 
Særløse ved at ville opfylde byens gadekær. Man må in
derligt håbe, at foreningens bestræbelser på at forhindre 
opfyldningen er blevet kronet med held.

Ikke-medlemmer kan købe foreningens hæfter for 30 
kr. pr. stk. ved henvendelse til foreningens kasserer, Ver
ner Würtz, Fyrrevænget 11, 4060 Kirke Såby.

Jørgen Dieckmann Rasmussen

Ved Halleby Aa. Optegnelser zSKaroline Graves. 
Bearbejdede, ordnede og udgivne af Henrik 
Ussing. Udg. Foreningen Danmarks Folke
minder. Fotografisk genoptryk af Danmarks 
Folkeminder nr. 24 (1921) ved Vejlø’s Bog
trykkeri, Kalundborg 1978. 252 sider. Kr. 
49,00.

For netop 70 år siden, i januar 1909, fortalte hus
mandskonen Karoline Graves, Viskinge nær Værslev i 
Vestsjælland, i et brev til »Dansk Folkemindesamling« 
om, hvorledes hun kom ind på at optegne folkeminder. 
Hun fik den opmuntring, hun fortjente, og arbejdede vi
dere i de følgende år. »Hvert enkelt Træk fremstiller hun 
i et levende og anskueligt Sprog, hvor hun lægger Vægt 
paa at bruge de Ord og Vendinger, som hører Egnens

Maal til«, skrev Henrik Ussing 1921 i sit forord. Ussing 
forkortede og omordnede adskilligt, men tillagde det 
samtidig stor betydning, at Karoline Graves i sine opteg
nelser i en del tilfælde havde omtalt samme sag flere 
gange: ». . . det har i slige Tilfælde været muligt at give 
Fremstillingen i denne Bog en Fylde af Enkelttræk, som 
ikke fandtes i hver af de oprindelige Optegnelser for sig«. 
I sin fortale til 2.-udgaven 1942 tilføjede Ussing nye op
lysninger om Karoline Graves’ liv (1858-1932) og forfat
terskab (i 1927 udkom »En Almuekvindes Liv«, en selv
biografisk skildring, udgivet af Arthur Fang og med for
ord af Thorkild Gravlund. Den supplerede på udmærket 
måde det tidligere arbejde). Henrik Ussing gentog, at 
»Karoline Graves havde sin Stands udmærkede Egen
skaber, Flid, Nøjsomhed, Trofasthed og et fortrøst
ningsfuldt Sind« (ord, der måske i dag kan forekomme en 
smule venligt-nedladende). Han fremhævede også, at 
»hun havde et aabent poetisk Sind, med Sans for alt 
ejendommeligt, hun mødte paa sin Vej«, og at »hun følte 
det som et Kald at bringe det gamle Bondelivs bedste 
Værdier over i Eftertidens Bevidsthed, og til dette For- 
maal raadede hun over en livfuld Fremstillingsevne«.

I 1977 kunne Børge Geert Olsen i sit forord til den nye 
udgave bl.a. takke Dansk Folkemindesamling, »personi
ficeret ved Carsten Bregenhøj«, og Karoline Graves’ 
barnebarn, kunstmaleren Vilhelm Graves, der har tegnet 
omslaget til bogen. Det er muligvis tidstypisk, når for
ordet taler om, »os, der er børn af dette århundrede, og 
for hvem livets goder betragtes som en selvfølge«. Det må 
dog være rimeligt at minde om, at vi stadig er nogle 
stykker, der før 1920 har haft en jævn og tryg barndom, 
men senere har oplevet mere vanskelige perioder, som 
måske samtidig gav os erfaring om, hvad der i bedste 
forstand er »livets goder«.

Karoline Graves kendte sine forældres barndomserin
dringer, og ud fra sine egne kunne hun fortælle om tider, 
som ingen nulevende har oplevet, om huse, landbrugs
former, kost- og arbejdsvaner, om gammelt jordbrug og 
kvægdrift, om arbejdsforhold hjemme og »til hove« (før 
hoveri til herregårde blev helt ophævet). Hun kendte 
husmændenes tilværelse som landarbejdere og/eller 
håndværkere, men også gårdbrugernes liv til daglig og 
ved festlige lejligheder. Hun vidste en del om nedlagte 
bønderbyer og gamle møller. Som barn havde hun set 
Hjembæk kildemarked, hvor alle slags nyttige genstande, 
fra landbrugsredskaber til køkkentøj og dynevår kunne 
købes, og allehånde markedsgaver (legetøj, kurve, punge, 
lommetørklæder m.m.) var at få i telte med »8-Skillings 
Butikker«. -  Efter 1. april brændte man ikke lys rundt om 
i bondehjemmene. Da var det forbi med pantelege og 
dans i legestuerne, og de unge begyndte at »lege på gade«, 
ofte en bestemt aften om ugen. Den dag i dag kender man 
en del af legene: Blindebuk, »To mand frem for en enke«, 
vel også den ældgamle »Skære, skære havre«-rundkreds- 
leg og flere boldspil, dengang med hjemmelavede bolde. 
Og K.G. fortæller om bryllup, kvindegilder (efter barne
fødsel), om barselgilder og gilder ved jordefærd, ikke at 
tale om kaflegilder, som o. 1830 næsten i smug vandt 
indpas, især blandt kvinder. Til alt held solgte hønse
kræmmere og æggeopkøbere gerne kaffe og sukker! Langt 
og fornøjeligt er afsnittet om højtider og mærkedage, men
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sygdom og lægedom havde med overtro at gøre. Især de 
gamle kvinder i Buerup havde meget at fortælle om spø
geri og hekseri.

Af mærkelige ord og mundheld samlede Karoline Gra
ves mange, og bogen slutter med »Barnets Remser og den 
Gamles Visdom«. Mange ældre ordsprog kendes endnu, 
andre virker friske og slående: Det er bedre at være ene 
barn end ene hest. Læse og ikke forstå er lige som at pløje 
og ikke så. Hvad der er møntet til skilling, bliver aldrig til 
daler. Duer har også galde. Det er værre at være rådvild 
end husvild. -  Til udgaven er føjet nye illustrationer og et 
stikordsregister på 27 spalter, men man savner lidt flere 
ordforklaringer. Ikke alle ved med sikkerhed, hvad lyse
kælling, manglefjæl og vævespjæld er, selv om Karoline 
Graves giver os en anelse derom (s. 59).

Fridlev Skrubbeltrang

Axel P. Jensen: Hammer og Torup. Træk af to 
landsbyers historie. Udgivet af Hammer By- 
laug 1976. 168 s. ill. + 4 kort bilagt. Pris kr. 
49,50.

Landsbyerne Hammer og Torup i den sydsjællandske 
kommune Fladså får udfoldet interessante blade af deres 
historie gennem en nydelig bog, som fhv. førstelærer Axel 
P. Jensen har skrevet og samlet materiale til. Såvidt man 
forstår bylaugsformandens forord, har bylauget været 
aktivt med i redaktionsarbejdet, og kommune og spare
kasse har betalt. Alt i alt det engagerede lokale sam
arbejde, som i de senere år har ført til offentliggørelse af 
en række sogne- og egnshistorier.

Bogen om Hammer og Torup har den næsten klassiske 
undertitel med »træk« af landsbyernes historie. En gen
nemlæsning af bogen ændrer ikke indtrykket af, at man 
sidder med en traditionel egnshistorie, hvor detaljen og 
loyaliteten mod kilderne er prioriteret højere end en 
egentlig analyse af udvalgte emner. Indholdsfortegnel
sen, der noget upraktisk er placeret bagi bogen, viser en 
disposition, der er styret af de kilder, forfatteren har valgt 
ud, og for de første ca. 90 sider (tiden indtil ca. 1800) er 
der mere tale om en kildeudgave end en fremstilling. 
Bogens anden halvdel er orienteret mod de enkelte ejen
domme. Først de mere karakteristiske som kro, forsam
lingshus, mejeri, skole, sprøjtehus m.v., og dernæst følger 
en meget udførlig oversigt over gårdenes fæstere og ejere 
fra 1664 til nutiden. Dette afsnit vil være nyttigt for 
slægtsforskningen og enhver, som interesserer sig for de 
gamle gårdes historie, men derudover giver afsnittet ved 
en samlet gennemlæsning en udmærket oversigt over 
generationsskifter og ægteskabsvaner gennem mere end 
300 år.

Ligesom i de fleste andre landsbyer har der været en 
større eller mindre gruppe husmænd, men desværre er de 
ikke taget med i listen over fæstere, og denne befolk
ningsgruppe er i det hele taget behandlet meget spora
disk i bogen. Ifølge forfatterens indledning er lands
byernes historie da også gårdenes og deres beboeres hi
storie. Valget kan være forståeligt, men det understreger, 
at man står med »træk« af disse lokalsamfunds historie.

Som underlagt det vordingborgske rytterdistrikt indtil 
dettes salg i 1774 har der foruden præsteindberetninger, 
matrikler og jordebøger også været rytterdistriktsregn
skaberne at udvælge fra, og fra bilagene hertil har Axel P. 
Jensen hentet levende eksempler på bøndernes vilkår i 
fællesskabstiden. Afsnittene Bøndernes kår i vornedska
bets og stavnsbåndets tid, En bondes triste lod og En 
»miserabel« bonde er de lovende overskrifter til trods 
ikke den analyserende sammenkædning af teksterne, der 
er behov for. I det første afsnit gives en enkelt sides gene- 
reliserende behandling af et vældigt emne, og i de to 
næste er der tale om et par udsættelsesforretninger, hvis 
repræsentativitet læseren ikke har nogen chance for at 
bedømme. Hvis de er typiske, er de særdeles interessante, 
da de viser at restancer på ganske fa rigsdalere kunne 
være nok til at fælde en fæster. Mange andre steder skulle 
der betydeligt mere til, før man skred til udsættelse; et 
aspekt der med rimelighed kunne have været inddraget, 
når der alligevel lægges op til en vurdering af Hammer og 
Torup bøndernes vilkår.

Hammer og Torup blev som bondebyer under Lund- 
bygård udskiftet henholdsvis 1785 og 1797. Udskift
ningsakterne er gengivet ord til andet, og selv om det kan 
være lidt tung læsning, er det værdifuldt at fa hele forlø
bet kørt igennem, og sammenholdes teksterne med de 
fire, fine kortbilag (rytterdistriktskort og udskiftnings
kort/ matrikelkort) får man godt indblik i de driftmæssige 
og sociale forandringer, som ophævelsen af fællesskabet 
medførte. Her som andre steder i bogen har tanken øjen
synligt været, at kilderne nok kunne tale for sig selv. 
Princippet kan være godt, hvor læseren har de nødvendi
ge forkundskaber, men forekommer mindre hensigts
mæssigt, i en bog, som først og fremmest retter sig mod 
den interesserede, men ikke sagkyndige.

Under gennemgangen af byernes nyere historie findes 
dog eksempler på, at kilderne kan tale stærkt og direkte 
til enhver. Her tænkes på det første spisereglement for 
Hammer og Lundby kommunes fattigforsørgelsesanstalt 
(1881), fundet hos et tidligere sognerådsmedlem. Sam
men med vedtægten for samme anstalt er det et lille styk
ke tidlig kommunal socialpolitik, som forfatteren og re
daktionen kan have ære af at have reddet fra glemsel. 
Forhåbentlig er originalerne samtidig ført sammen med 
det kommunale arkiv, hvor de hører hjemme.

Det sidstnævnte bekræfter den store værdi, der ligger i 
at så mange som muligt er sig deres egns historie bevidst. 
Sandsynligheden for at lokalt kildestof går tabt falder, og 
anskuet under den vinkel kan også Axel P. Jensens bog 
om sin barndomsegn få vidtrækkende betydning.

Tilbage står imidlertid overvejelserne omkring de nye 
storkommuners tilskudspolitik over for lokalhistorien. 
Denne bog har med sit pæne ydre næppe været helt billig 
at få ud, og man kan spørge, om ikke pengene var bedre 
anvendt, hvis et større geografisk område var taget med. 
F.eks. kunne landsarkivets arkivfonds udnyttes mere sy
stematisk, og en overordnet problemstilling, som i hvert 
fald anmelderen savner i Axel P. Jensens bog, var nok 
faldet mere naturlig.

Margit Mogensen
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Benny Christensen: Skibsværft og Flådebase. Træk 
af Petersværft. Historisk Samfund for Præstø 
Amt 1978. 61 s. ill. Kr. 40,00.

I årbogen for Historisk Samfund for Præstø Amt for 1978 
findes en afhandling af adjunkt Benny Christensen om 
Petersværfts tidlige historie. Afhandlingen er tillige ud
sendt som særtryk. Benny Christensen har tidligere skre
vet om maritime emner og var en af initiativtagerne til 
dannelsen af Kontaktudvalget for maritim historie- og 
samfundsforskning 1974.

Forfatteren skriver i et lille forord, at afhandlingen er 
udsprunget af almindelig nysgerrighed, noget der vel 
mange gange er drivfjedren i al historisk forskning. Nys
gerrighed er en nødvendig forudsætning for al historisk 
forskning, men sjældent tilstrækkelig. Den må kombine
res med interesse og muligheder. Benny Christensens af
handling er et eksempel på en sådan heldig kombination. 
På engelsk findes udtrykket ’serendipity’ om evnen til at 
falde over nye spændende ting mens man leder efter no
get helt andet. Denne evne, som er vigtig for al forskning 
og også den historiske, har Benny Christensen. Han var 
med til at registrere Søetatens store kort- og tegnings
samling i Rigsarkivet i begyndelsen af 1970erne. Her 
stødte Benny Christensen i forbindelse med andet arbej
de og andre undersøgelser på Petersværft. Den ovenfor 
omtalte kombination gav nu resultat, idet Benny Chri
stensen forfulgte emnet ikke alene drevet af almindelig 
nysgerrighed men også af interesse for maritime emner-  
og udnyttelse af de muligheder til at fa belyst emnet, der 
lå i det kildemateriale, som Benny Christensen arbejdede 
med i anden sammenhæng. Anmelderen har haft lejlig
hed til at følge den foreliggende undersøgelses tilblivelse 
på afstand og nævner denne side af sagen her, fordi Ben
ny Christensens meget lødige afhandling er et skoleek
sempel på, hvorledes historisk forskning foregår og kan 
give fine resultater.

Benny Christensen beretter om, hvorledes købmanden 
og grossereren Peter Johansen i den florissante handels
periode i 1774 købte hovedgården Kallehave ved Vor
dingborg. I marts 1776 kom en forordning til skibsbygge
riets fremme her i landet efter hvilken man lovede byg
gepræmier til indenlandsk byggede skibe. En af forud
sætningerne var, at skibene samtidig blev således indret
tede, at de i tilfælde af krig ville kunne bruges som krigs
skibe af myndighederne. I januar 1777 indsendte Peter 
Johansen ansøgning om at måtte etablere et skibsværft i 
forbindelse med Petersgård, som han havde omdøbt 
Kallehave Hovedgård til. Dette værft, kaldet Petersværft, 
er interessant bl.a. ved langt op i tiden at have været det 
værft uden for København, der havde bygget de største 
skibe. Vi hører om Peter Johansens mange bestræbelser 
og besværligheder bl.a. med myndighederne. I midten af 
1780erne måtte Peter Johansen i realiteten opgive sine 
bestræbelser for at vedligeholde et skibsbyggeri ved 
Petersværft, konjunkturerne var ikke mere gunstige. 
Benny Christensen skriver, at Peter Johansen ikke alene 
var ude efter at udnytte de gunstige konjunkturer om
kring 1780, men at han sikkert også blev drevet af, at der 
ikke var beskæftigelse at fa for de mennesker, der boede

omkring Petersværft og derfor for den nybagte godsejer 
udgjorde et presserende socialt problem.

Senere kom Petersværft ind i billedet igen -  efter 1790 
-  da Søetaten skulle finde egnede placeringsmuligheder 
for kanonbådsstationer rundt omkring i de danske far
vande. I første omgang blev der ikke noget af overvejel
serne og Peter Johansen døde i 1798, men i 1807—08 
etableredes en mindre kanonbådsstation ved Petersværft. 
Den fik dog ikke større betydning og betegnes da også af 
forfatteren som en fejldisposition.

Til sidst i afhandlingen fremlægges resultater af arkæ
ologiske undersøgelser, som Benny Christensen har ini
tieret omkring det gamle skibsværft ved Petersværft såvel 
på land som i vandet. Undersøgelser, der har rettet en 
række misforståelser i den eksisterende opfattelse af 
Petersværfts tidlige historie.

Benny Christensen har med sin afhandling fremlagt et 
glimrende eksempel på, hvorledes rigshistorie og lokalhi
storie kan kombineres. Samtidig med, at den er et godt 
stykke lokalhistorie, bringer den ny viden til rigshisto
rien.

Anmelderen savner dog et par supplerende oplysnin
ger om Peter Johansen, hvem han egentlig var og hvad 
han havde lavet før han købte Petersgård. I denne for
bindelse er det værd at bemærke sig, at Peter Johansen, 
tilsyneladende altid var godt underrettet om, hvad der 
foregik af nye tiltag og overvejelser inden for Søetaten. 
Det gælder ikke alene ansøgningen om at anlægge et 
skibsværft for at kunne udnytte forordningen af 18. marts 
1776, men f.eks. også ansøgningen om Petersværft måtte 
komme i betragtning, når der skulle udpeges lokaliteter 
til de påtænkte kanonbådsstationer. Nøglen til nogle af 
Peter Johansens tiltag er efter anmelderens mening hans 
svigersøn, søofficeren Frederik Christian Wulff 
(1749-1812), der sammen med sin kone, Johansens dat
ter, også boede på Petersgård fra overtagelsen i 1774. F. 
C. Wulff købte Petersgård i 1810. Der er her tilsynela
dende et spændende aspekt af Petersværfts tidligste histo
rie, som trænger til nærmere belysning.

Benny Christensens afhandling kan anbefales til alle, 
der interesserer sig for Petersgård og dens egns historie 
samt for den almindelige danske maritime historie om
kring 1800. Afhandlingen er et solidt stykke historisk 
forskningsarbejde, der karakteriserer sin forfatter som en 
talentfuld og initiativrig forsker, som vi forhåbentlig hø
rer mere fra. Hans Chr. Bjerg

Breve fra tusmørket: Dagbog af Karen Elisabeth 
Jensen, Sigerslev, fra hendes ophold på 
Østermarie Folkehøjskole 1882 samt hendes 
breve til forældrene på Stevns under Born- 
holmsbesøgene 1882 og 1886-87. Ved Dag
mar Nielsen, Sigerslev. Bornholmske Samlin
ger 11. Rk. 11. bd. Rønne 1977 s. 33-87.
I 1968 udsendte Institut for Dansk Skolehistorie: En Høj
skolevinter. Elevdagbog fra Provisorieårene i 1880erne, 
ved Roar Skovmand. Gennem denne dagbog -  ført af 
tømrer Niels Nielsen -  far man et levende billede aflivet
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på Vallekilde højskole i vinteren 1884/85. Beretninger fra 
højskoleophold findes i stort tal, men som oftest skrevet 
på grundlag af erindringer, hvor højskolernes hverdag 
har faet et forsonende røgslør over sig. Interessen var 
derfor stor omkring Niels Nielsens dagbog, fordi man 
herigennem fik et mere virkelighedsnært indtryk af de 
tanker, der optog de unge højskoleelever i midten af 
1880erne.

Der foreligger nu en anden Dagbog ført af Niels 
Nielsens kusine Karen Jensen fra hendes ophold på 
Bornholms højskole i sommeren 1882. Og mere end det. 
Udgiveren har forsynet dagbogen med et kort uddrag af 
Karen Jensens erindringer -  skrevet i 1933 -  angående 
hendes barndomshjem og oplevelser forud for 
højskoleopholdet. Ydermere er der, i tillæg til dagbogen, 
aftrykt 15 breve fra Karen Jensen til forældrene under 
hendes højskoleophold og fra hendes tjenestepigeplads på 
Bornholm i årene 1886-87. Denne udgivelse er således, 
en særdeles central kilde til de tre hovedspørgsmål der 
må stilles, når det gælder højskolebevægelsen i forrige 
århundrede nemlig: Hvordan vaktes lysten til at tage på 
højskole? Hvilken påvirkning udgik fra højskolen? Og 
hvilke konsekvenser fik højskoleopholdet for den unges 
videre arbejde i dagligdagen?

Det er ikke stedet her at foretage en analyse af Dagbo
gen, men udfra de stillede spørgsmål skal der kort gives 
en antydning af svarene. Langt de fleste højskoleelever i 
forrige århundrede blev rekrutteret fra gårdmandsstan
den. Karen Jensen voksede derimod op -  som den ældste 
af en søskendeflok på 9 -  på et 7 td.land stort parcellist
sted. Det fremgår, at de økonomiske kår i hjemmet var 
meget tyngende, der måtte spares, hvor det var muligt, 
dog blev der ikke sparet på børnenes skolegang. De blev 
sendt til den stedlige friskole. Efter konfirmationen kom 
Karen Jensen ud at tjene. Arbejdsdagene var lange, men 
hun fik dog mulighed for at følge både friskolelærerens 
aftenskoleundervisning, og møderne i foredragsforenin
gen. Denne påvirkning må ses som baggrund for, at den 
19 årige Karen Jensen i 1881 skrev til forældrene. ». . . 

Jeg har længe tænkt på at ville rejse på højskole. Der er 
sådan en trang hos mig efter at lære noget mere, og jeg 
føler, at man skal og må vide noget, når man i disse tider 
skal bane vej i verden«. På trods af at Karen Jensen kom 
fra et mindrebemidlet hjem, er der grundlag for at opfatte 
hende som en typisk højskoleelev, idet hun gennem sin 
opvækst var blevet præget af de grundtvigske tanker. 
Hun fandt desuden ikke alene forståelse for sine ønsker 
om et højskoleophold i hjemmet, men fik også en nød
vendig økonomisk støtte, uden hvilken hun ikke kunne 
have gennemført opholdet.

På højskolen blev Karen Jensen en meget lydhør elev. 
I brevene til forældrene berettes der om de mange og 
forskellige fag, der blev undervist i. De timer der imidler
tid virkelig kom til at optage Karen Jensen var de daglige 
foredrag, idet det alene er disse timer, der bliver refereret 
og kommenteret i dagbogen.

Foredragsemnerne strækker sig uhyre vidt, fra kristeli
ge/ historiske til mere dagligdagsemner som forholdet 
mellem mand og kvinde, husbond og tyende. Idé
grundlaget gennem dette kalejdoskopiske foredrags
repertoire kan kort udtrykkes gennem følgende levereg

ler: Undgå forfinede efterabninger. Vær ’dig selv og hav’ 
agtelse både for dig selv og andre. Under opholdet på 
højskolen deltog eleverne i offentlige møder i omegnen, 
heriblandt tre politiske møder. Efter det andet politiske 
møde lyder Karen Jensens kommentarer: »Nu er jeg da 
kommen til forståelse af, det hører ligeså godt kvinderne 
som mændene til, at komme til politiske møder.« En ikke 
uvæsenlig erkendelse at komme til for en ung kvinde på 
det daværende tidspunkt. Men opholdet på Bornholm 
betød mere, overfor forældrene gav Karen Jensen udtryk 
for en stor glæde over at være kommet på højskolen, fordi 
der hver dag blev klaret noget, som hun ikke tidligere 
havde forstået eller været sig bevidst.

Efter højskoleopholdet fik Karen Jensen en plads som 
tjenestepige og avancerede senere til at blive mejerske på 
en større gård på Sjælland. Arbejdet som mejerske var i 
datiden et højt anset kvindearbejde, der i reglen var for
beholdt gårdmandsdøtrene, idet pigerne ikke kunne på
regne at fa løn i læretiden. Karen Jensen fik dermed en 
højere position, end den en kvinde fra hendes miljø nor
malt har kunnet forvente. Boglige sysler havde også hen
des bevågenhed, idet hun i 1884 rekvirerede en bog fra 
Niels Nielsen. (En Højskolevinter s. 51) Og fa år efter fik 
hun installeret en bogreol på pigekammeret. Desværre er 
Karen Jensens breve fra disse arbejdsperioder ikke med
taget i udgivelsen. Ovenstående oplysninger stammer fra 
udgiverens noter og realkommentarer. Det er derimod 
muligt at fa et indblik i Karen Jensens tjenestepigefor
hold på Bornholm gennem de udgivne breve til for
ældrene.

Karen Jensen rejste i november 1886 til Bornholm, 
hvor hun havde faet en plads som mejerske. Arriverende 
til gården blev det imidlertid meddelt, at den hidtidige 
mejerske mod forventning var forblevet på gården, 
hvorfor hun blev sat til at være brygger- og malkepige. 
Det fremgår tydeligt, at Karen Jensen blev skuffet over at 
skulle varetage andre arbejdsområder, end de hun havde 
forventet. Men hun afiandt sig med forholdene, da hun 
blev stillet i udsigt, at det kun skulle være for en kortvarig 
periode. Da det imidlertid trak ud overvejede hun at rej
se, idet hun blev tilbudt en mejerske-plads i nærheden. 
Men når »skifteplanen« ikke blev realiseret, så skyldes 
det, at hun frygtede, at der var folkestue på gården. No
get man i grundtvigske kredse stillede sig meget fordøm
mende overfor.

Gennem brevene fa’s et godt indtryk af arbejdslivet på 
gården. Dagene var lange fra 3-4 morgen til 8-9 aften 
uden, at der dog lyder egentlige beklagelser. -  Men at 
stillingen som tjenestepige ikke svarede til de forventnin
ger til tilværelsen, som Karen Jensen havde faet opbygget 
gennem ungdommens påvirkning ses af en kommentar 
som: ». . . sommetider bliver jeg træt ved den tanke altid 
og altid at skulle tjene andre, altid bøje sin vilje under 
andres«. Dette rejser spørgsmålet: var dette tjenestepige
liv vanskeligere efter højskoleopholdet eller med andre 
ord, hvordan var forholdet mellem »Et jævnt og mun
tert« og et »virksomt liv på jord«, som man så smukt sang 
i højskolekredse? Det »muntre liv« fik Karen Jensen dog 
også en lille mulighed for at deltage i på Bornholm. Hun 
deltog i møderne på højskolen og besøgte bekendte fra 
højskoleopholdet. Tillige havde hun overskud til at
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kommentere dagligdagens lokalforhold såsom avisens 
debatter om religiøse sekter og debatten for og imod søn
dagsåbning af andelsmejerierne. Lysten til mere lærdom 
var tydeligvis latent hos hende og i 1889 rejste hun til 
Askov højskole for at blive elev, for så senere at vende 
tilbage til Bornholm som gårdmandskone.

Med en social baggrund som Karen Jensens var det 
naturligt, at hun fik plads som tjenestepige. At hun steg 
socialt både økonomisk og kulturelt turde være fremgået 
af det ovenstående, og her må det være berettiget at hæv
de, at hendes tilslutning til den grundtvigske bevægelse 
var en medvirkende årsag dertil.

Her er kun nævnt nogle af de emner, som dette materi
ale indeholder. Meget mere ville kunne siges om høj- 
skoleundervisningen, brydningerne i det bornholmske 
samfund og vilkårene som tjenestepige. Det er et særdeles 
fint materiale, der her er fremlagt, og man må hilse denne 
udgivelse meget velkommen. Kun må det meget bekla
ges, at udgivelsen ikke medtager Karen Jensens breve fra 
perioden umiddelbart efter højskoleopholdet, hvor hun 
arbejdede som tjenestepige og som mejerske. Tillige sav
nes brevene fra og omkring hendes ophold på Askov høj
skole. Man ville dermed have faet et enestående materi
ale til at belyse en ung kvindes udvikling gennem en 10 
års periode, hvor hendes liv påvirkedes gennem højskole/ 
foreningsliv, tyende/ mejerskeforhold og forlovelse/ ægte
skab.

Bodil K. Hansen

Ove H. Nielsen: Holeby kommune -  historisk set. 
Udgivet af Lolland-Falsters Historiske Sam
fund. Maribo 1977. I l l s .  ill. Kr. 50,00.

I 1970 gennemførtes den såkaldte kommunesammenlæg
ning, hvorved de små kommuner mere eller mindre til
fældigt blev sammenlagt i storkommuner. For lokalhisto
rien og dens dyrkere har denne reform skabt behov for en 
revision af begrebet »sognehistorie«. Nu er det ikke læn
gere sognet men den nye og større administrative enhed 
»storkommunen«, der udgør den geografiske ramme for 
lokalhistorikerens arbejde, omend den langt fra vil virke 
naturlig i alle sammenhænge. I de første ti år efter kom
munesammenlægningen er arbejdet med at revidere sog
nehistorierne kommet godt igang og de første »stor
kommunehistorier« har allerede set dagens lys. På Lol
land-Falster har Historisk Samfund påtænkt at udgive en 
række bøger om de nye kommuner. Rækken blev åbnet 
med bogen om Maribo kommune, og nu foreligger Ove 
H. Nielsens bog om Holeby kommune på Lolland.

Det er en stor opgave, Ove H. Nielsen har påtaget sig, 
for den nye Holeby kommune består af ikke mindre end 
syv sogne: Bursø, Krønge, Fuglse, Holeby, Torslunde, 
Errindlev og Olstrup. Men opgaven løses på smukkeste 
måde, bl.a. fordi forfatteren fra begyndelsen har bestemt 
sig for, hvad han vil med bogen -  og så holder denne 
formålserklæring. Hensigten med bogen er at beskrive de 
begivenheder og epoker, som har givet hele området sit 
særpræg. Enkelte personers indsats eller mere detaljerede

hændelser er udeladt. Det er de store og sammenhæn
gende linjer, der lægges vægt på. Det er dog ikke ensbe
tydende med, at forfatteren er en slave af kronologien og 
bange for spring. Både kapitelinddelingen og teksten vi
ser, at det ikke er tilfældet.

Bogen er opdelt i syv kapitler. Indledningsvis hører vi 
om de første beboere på stedet. Tiden fra ældre stenalder 
til vikingetid er meget vanskelig at arbejde med i lokal
historisk sammenhæng på grund af det sparsomme og 
spredte kildemateriale. I erkendelse heraf har Ove H. 
Nielsen valgt at gøre dette afsnit forholdsvis kort. Kun 
arkæologiske fund og eksisterende gravhøje indenfor om
rådet nævnes. Og det forsøges ikke at kompensere for 
mangel på kilder ved at give fantasien frit spil. Andet 
kapitel handler om kirkerne. Hver kirke far en kort om
tale, hvori der fremhæves en række karakteristika og 
nogle mærkeår i kirkens historie fra grundlæggelsen og 
frem til idag. Landsbyerne er emnet for tredje kapitel. 
Heri fortælles der bl.a. om udviklingen i besiddelsesfor
holdet i området ca. 1200-1400, om landsbyfællesskabet 
og om Set. Jørgensgården i Bregnerup. Fjerde kapitel 
handler om de store godser i kommunen. Denne skildring 
er ligesom for kirkernes vedkommende ført helt frem til 
det 20. årh. De resterende tre kapitler eller langt over 
halvdelen af tekstsiderne er viet tiden fra ca. 1800 og frem 
til idag. Centralt her står afsnittet om sukkerroedyrkning 
og sukkerroeproduktion, som spillede en væsentlig rolle 
på Lolland-Falster. I Holeby nøjedes man ikke med at 
dyrke roerne. Man opførte også en sukkerroefabrik, som 
var i funktion i næsten hundred år (fra 1874-1960). Suk
kerproduktionen gavnede ikke blot bønderne men synes 
også at have været af betydning for industrialiseringen, 
hvilket for Holebys vedkommende kan påvises konkret. 
Her startede en smed Hans Christoffersen en produktion 
af landbrugsredskaber til brug ved roedyrkningen. Sene
re begyndte han at fremstille motorer -  en produktion 
Holeby er kendt for den dag idag. For samtlige kapitler 
gælder, at teksten er garneret med et væld af velvalgte 
billeder. Bogen afrundes med en fortegnelse over kilde
materiale (egentlige kildehenvisninger er der ikke) og en 
bibliografi.

Måske vil en del sognehistorikere begræde udeladelsen 
af »de gode historier«; men det får være. Målet for histo
rieskrivning- og det gælder også lokalhistorieskrivningen 
-  er ikke detaljen for detaljens skyld. De store linjer er 
vigtigere. Der kan derfor heller ikke herske tvivl om, at 
kommende »storkommune-historier« å la Ove H. 
Nielsens bog vil fa stor udbredelse. De vil f.eks. udgøre et 
oplagt grundlag for eller supplement til historie- og sam
tidsorienteringsundervisningen i folkeskolen.

Jørgen Dieckmann Rasmussen
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Kirsten Helle Pedersen: Kampen om Kertemindeba
nen. En undersøgelse af anlæggelsen af en pri
vatbane i 1890’erne. Historiske studier fra 
Fyn nr. 4. Udg. af Historisk Samfund for 
Fyns Stift. Odense 1978. 186 s. 75 kr. + 
moms.

I forbindelse med hovedfagsstudiet i historie ved univer
sitetet kræves det af den studerende, at han/hun som et af 
de sidste led af studiet skal udarbejde en større videnska
belig opgave -  også kaldet specialet. Set over en bred 
bank repræsenterer disse specialer en betydelig forsk
ningsindsats i studiet af såvel udenlandsk som dansk hi
storie. Det gælder imidlertid i de fleste tilfælde, at forsk
ningsresultaterne kun formidles til et begrænset publi
kum: censor og eksaminator -  foruden måske fa andre 
universitetslærere og yngre studerende, som finder »vær
kerne« frem fra specialebibliotekernes gemmer. Kun et 
fatal af specialer kommer en større offentlighed til kend
skab. Lysten til at udgive resultaterne af måneders eller 
års slid er utvivlsomt stor hos den studerende, der står 
med en positiv specialebedømmelse i hånden; men 
eventuelle publiceringsplaner kan let strande på økono
miske forhindringer. Kun få studerende eller kandidater 
kan selv fmanciere en udgivelse, og den begrænsede of
fentlige støtte er i forvejen utilstrækkelig til at dække de 
veletablerede og -estimerede navnes behov. Private 
fonds, pengeinstitutter, amter og kommuner er også 
hårdt trængt af ansøgninger men kan dog være behjælpe
lige, hvis ansøgeren kan mobilisere lidt opbakning fra 
anerkendte fagfolk. Men til trods for de mange forhin
dringer hænder det mellem år og dag, at et speciale ud
sendes som bog. Det er Kirsten Helle Pedersens afhand
ling om kampen om Kertemindebanen et af de seneste 
eksempler på. Specialet blev indleveret til bedømmelse 
ved Odense Universitet i april 1976 og er nu godt to år 
senere blevet udgivet i uændret form af Historisk Sam
fund for Fyns Stift.

Afhandlingen tager sit udgangspunkt i de store inve
steringer i jernbaner, som prægede sidste halvdel af 
1800-tallet. Det er ikke de specielle jernbanetekniske 
problemer, der fokuseres på. Hovedformålet med af
handlingen er derimod at redegøre for, hvilket politi
ske-økonomiske interessegrupper, der var involveret i sa
gen om baneanlægget, og belyse deres indbyrdes mod
sætningsforhold. Yderligere søges det klarlagt, i hvilket 
omfang beslutningerne om banens anlæg, financiering og 
linjeføring blev truffet lokalt eller centralt af Rigsdag og 
ministerium.

Undersøgelsen af kampen om Kerteminde-banen må 
stort set karakteriseres som meget grundig men måske 
ikke så dybtborende på alle punkter, som kunne have 
været ønskeligt. Indledningsvis præsenteres problemstil
lingen og kildematerialet. Det viser sig, at der kun har 
været ringe støtte at hente i den allerede eksisterende 
litteratur, hvorfor undersøgelsen i alt væsentligt er base
ret på trykt materiale som Rigsdagstidende, trykte for
handlingsprotokoller for Odense byråd og Odense amts
råd m.m., og arkivalsk materiale. Som K.H.P. tydeligt

gør opmærksom på, kan det arkivalske materiale ikke 
undgå at give en skævhed i fremstillingen i Odense inter
essernes favør, bl.a. fordi Kerteminde byråds forhand
lingsprotokol for perioden mangler -  en ikke uvæsentlig 
kilde i betragtning af, at både Odense og Kerteminde 
byråd i kampens hede diskuterede jernbanespørgsmålet 
på lukkede byrådsmøder. De sognekommunale arkiver, 
som ganske vist kun er afleveret til det offentlige arkivvæ
sen i ringe mængde endnu, er heller ikke inddraget, skønt 
det vel først og fremmest må være her, dokumentationen 
for landkommunernes holdning til og opbakning bag de 
forskellige projekter skal søges.

Det halvanden side korte kapitel to og det betydelige 
længere kapitel tre kunne efter anmelderens mening med 
fordel være kombineret til et. Kapitel to handler om de 
generelle politisk-økonomiske forudsætninger for investe
ring i jernbaneanlæg og ville derfor ikke virke fremmed i 
kapitel tre, hvor statsstøtten til danske privatbaner til og 
med den store privatbanelov undersøges. Formålet med 
den sidstnævnte analyse er at klarlægge den offentlige 
støttets betydning for interessen for investering i jern
baneanlæg. I lovgivningen havde der ikke været faste 
retningslinjer for statsstøtten før 1894. Bedst havde støt
ten været i 1870’erne, hvorimod den var aftaget væsent
ligt under 1880’ernes økonomiske afmatning og politiske 
strid mellem Højre og Venstre. Først ved lov af 8/5 1894 
fastlagdes ensartede regler for statstilskud til privatba
ner. Hovedreglen blev, at staten udredte halvdelen af de 
samlede anlægsudgifter (inch ekspropriationserstatnin
ger og udgifter til rullende materiel).

Fjerde kapitel er viet til en undersøgelse af befolknings- 
og erhvervsforholdene på Nordøstfyn. De enkelte resul
tater af de detaljerede befolkningsstudier skal ikke næv
nes her udover udviklingen i befolkningstallet i Bogense. 
Det faldt nemlig i tiåret efter Odense-Bogense banens 
anlæggelse, hvilket af Kerteminde byråd kunne opfattes 
som en af de mulige følger af et baneanlæg. Udarbejdel
sen af erhvervsstrukturen kommer K.H.P. dog noget 
nemt om ved, hvilket forekommer besynderligt, da det jo 
er økonomiske interessegrupper, hun arbejder med i un
dersøgelsen. Ledetråden synes først og fremmest at have 
været at finde frem til nogle publicerede erhvervstællinger 
opstillet efter sogne. De findes først fra 1906 eller seks år 
efter banens indvielse. En bearbejdning af folketællingsli
sterne fra 1870, 1880, 1890 og 1901 med henblik på ud
nyttelse af erhvervsoplysningerne erklæres lovlig flot at 
falde uden for undersøgelsens rammer (s. 34). Man ville 
utvivlsomt have fået et mere nuanceret billede af er
hvervsstrukturen end man får på grundlag af de »grove« 
inddelinger fra 1906-erhvervstællingen.

De resterende fire kapitler eller 128 sider er helliget 
»kampen om Kertemindebanen«. De første planer om en 
bane fremkom i 1870’erne som udslag af en omsiggri
bende jernbanefeber; men det forsøgtes aldrig at vinde 
lokal opbakning. Anderledes forholder det sig med pro
jekterne fra 1880’erne. Der nåede et projekt, som var 
ledet af Odense-interesserne og financieret af Odense 
amtsråd, så langt frem, at der kunne søges om koncession 
på en bane Odense-Kerteminde-Dalby i marts 1884; men 
ansøgningen faldt som lovforslag ved en ørkesløsheds- 
dagsorden i nov. 1884. Der blev således intet af de mange
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planer fra 1880’erne. Fornuftigt nok har K.H.P. derfor 
også lagt hovedvægten på perioden 1891-1900, hvor der 
arbejdedes på projektets gennemførelse uden afbrydelse. 
Kampen stod mellem to projekter: En Kerteminde-Ul- 
lerslev bane (ønsket af Kerteminde) og en Odense-Ker- 
teminde-Dalby bane (ønsket af Odenses handelsinter
esser og de fleste landkommuner). Det sidste projekt 
skulle vise sig at løbe af med sejren. I grove træk var 
striden affødt af, at Kerteminde byråd var bange for at 
miste handelen fra sit opland ved en øget konkurrence, 
mens Odenses handelsinteresser ønskede et øget opland. 
Landkommunerne i området støttede overvejende 
Odenseinteresserne, fordi gennemførelsen af netop det 
projekt ville give landmændene bedre mulighed for at fa 
afsat den animalske produktion. Kertemindes angst af
spejles af, at byrådet var villig til at bære 64,5 % af an
lægsudgifterne til en bane til Ullerslev (Odense byråd 
påtog sig kun 30,8 % af anlægsudgifterne i sit projekt). 
Der er ikke plads til at omtale kampen i enkeltheder her, 
idet den havde så mange facetter. Først konkurreredes 
der om at vinde aktionærer, dernæst om en koncession. 
Da disse spørgsmål var afklaret, kom de praktiske pro
blemer som linjeføring, evt. forlængelse og placering af 
stationer (her især Kerteminde station). Alt dette er be
skrevet i mindste detalje, og læsere uden særligt kendskab 
til den nordøstfynske topografi har glæde af bogens man
ge kort. Kerteminde byråds plan bliver dog som nævnt 
noget stedmoderligt behandlet. I konklusionen fremhæ
ves det, at de endelige afgørelser ikke blev truffet af cen
traladministrationen. Det svage Højre-ministerium fra 
1894 lod i videst muligt omfang spørgsmålene afgøre lo
kalt, når blot man der kunne enes indenfor de ret vide 
rammer, lovgivningen gav.

Som nævnt er bogens sidste del meget grundig; men 
man mærker her som i resten af afhandlingen, at der er 
tale om en uændret udgivelse af et speciale (dvs. en 
eksamensopgave), som oprindeligt er henvendt til censor 
og eksaminator med akademisk baggrund. Det kommer 
tydeligt til udtryk i sproget, hvor man møder en indfor
stået anvendelse af ord som »timing«, »infrastruktur« og 
»interagere«. Af og til er sproget også unødigt snørklet 
(se f.eks. side 4). Det er spørgsmålet, om ikke afhandlin
gen trods alle dens kvaliteter ville have vundet ved en 
omskrivning til et jævnere sprog med en lidt mindre 
kompliceret sætningsopbygning (dvs. kortere sætninger). 
Ved samme lejlighed kunne trykfejl som »1. benhandlin
gen« (s. 62) være ryddet af vejen.

Jørgen Dieckmann Rasmussen

Arkiver, folkemindesamlinger og museer i Faaborg 
kommune, udgivet af Faabrog Byhistoriske Ar
kivs Venner, Faaborg 1976, 40 s., ill., kr. 
15,00 (udsolgt).

Interessen for lokalhistorie har været stigende i de sidste 
par år. Publikationen om Fåborg kommunes arkiver og 
folkemindesamlinger er et synligt bevis på denne inter
esse, samtidig med at den er en invitation til yderligere 
arbejde i lokalhistoriens tjeneste.

Bogen giver en oversigt over hvilke arkiver og samlin
ger, der findes i kommunen, samt oprettelseshistorie og 
indhold af de enkelte samlinger. Den største del af teksten 
er viet eksempler på materiale fra de forskellige instituti
oner.

De fleste af institutionerne kalder sig folkemindesam
linger eller hjemstavnsmuseer, men disse betegnelser kan 
omfatte vidt forskellige forhold. Foruden en blandet 
samling af genstande og skriftligt materiale om de lokale 
områders generelle forhold, ser det ud til, at en del af 
institutionerne har specialiseret sig. Således er Brahe- 
trolleborg både en folkemindesamling og et skolemu
seum, som holder til i en af de bygninger, hvor godsejeren 
Ludvig Reventlow i 1783 startede sin skole for bønder- 
børn. Brahetrolleborgs bidrag til publikationen udgøres 
da også af en beretning om oprindelse og drift af de re- 
ventlowske skoler.

Home Lands folkemindesamling vælger at fortælle om 
livet på herregården Hvedholm, hvorunder en stor del af 
Horne Land tidligere var fæstegods. Blandt andet for
tælles om ejerforhold igennem tiderne, husdyrhold og 
folkehold. Haastrup folkemindesamling omtaler to 
avlingsbøger, som to af egnens gårdmænd havde ført over 
høstudbyttet i en årrække fra 1830’erne. Materialet er for 
lille til at kunne kaldes repræsentativt, men eksemplet 
viser, at de små lokalmuseer har deres berettigelse, fordi 
de er med til at bevare arkivalier, som kun har relevans 
for et lille geografisk område, men som samtidig giver 
mulighed for en mere detaljeret viden om området.

Ved hjælp af de forskellige samlinger vil man kunne 
danne sig et billede aflivet i Fåborg kommune. Skole- og 
landbrugsforhold er allerede nævnt, mens udviklingen fra 
landhåndværk til fabriksdrift kan belyses af Vester Aaby 
Sogns folkemindesamling. Institutioner i Fåborg by tager 
sig af de mere byprægede aktiviteter, såsom handel og 
rederivirksomhed og apotekervirksomhed.

Med denne publikation er det på en gang lykkedes at 
give en oversigt over de eksisterende institutioner og der
es muligheder og samtidig formidle resultaterne af noget 
af det lokalhistoriske arbejde. Man kunne ønske, at andre 
regioner ville udgive lignende bøger, fordi de vil være af 
interesse både for de, som er lokalkendte og for de, som 
ønsker at blive det. Bogen er illustreret med blandt andet 
fotografier og tegninger fra de bidragende samlinger og 
arkiver, og foruden at nuancere teksten viser billedma
terialet, hvor varieret et udvalg samlingerne ligger inde 
med.

Jytte Harboe

Hans Leerbech: Forsøg til en Beskrivelse over Ringe 
Sogn, 1826, genoptryk 1977, Ringe museum, 
Algade 58, 5750 Ringe, 131 s., kr. 50,00.

En af de mindre kendte sognebeskrivelser fra begyndel
sen af forrige århundrede er hermed blevet bredere til
gængelig ved et nydeligt genoptryk. Et lokalt trykkeri, 
Poul Fischer Bogtryk I/S, har fremstillet bogen for at 
markere et forretningsjubilæum og en del af oplaget er
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blevet stillet til rådighed for Ringe museum som en smuk 
gestus.

Sognepræsten i Ringe blev tilskyndet til at forfatte sin 
beskrivelse af Johan Biilow på Sanderumgård; den lå 
færdig i 1824 som manuskript og blev overgivet til initia
tivtageren, men altså trykt to år senere. Forfatteren un
derstreger som endnu en forudsætning for arbejdets til
blivelse, at han havde været præst på Færøerne og der 
haft nytte af en topografi over »dette Qerne og lidet be- 
kjendte Land«, og han udtrykker nu det håb, at hans 
eftermænd i embedet i Ringe af sognebeskrivelsen vil 
kunne undgå de »tab og ubehageligheder min ukyndig- 
hed forvoldte mig«.

Sognebeskrivelsen har altså til dels været bestemt som 
en vejledning i sognets anliggender, og Hans Leerbech 
beskriver også indgående forholdene omkring de sogne
administrative forhold og gengivelsen af en kancelli-re
solution i en tiendestrid (s. 57) og den udførlige redegø
relse for præstekaldets indtægter (s. 109) skal formentlig 
tjene som orientering for senere præster. løvrigt er skil
dringen opbygget over det velkendte mønster med en 
indledende almen introduktion til sognet og dets belig
genhed, en omstændelig beskrivelse af kirke, skoler, ho
spitaler og dernæst af sognets enkelte byer m.m. I bogens 
andet afsnit, der rummer den »oeconomiske« beskrivelse 
skildres særlig landbruget og Leerbechs gennemgang gi
ver en udmærket redegørelse for sognets forhold under 
reformerne. Det ofte forekommende afsnit om de »moral
ske« forhold er her udtrykt i »Gilder og fornøjelser«, hvor 
Leerbech beklager den nyligt indførte gadevandring i 
sommeraftenerne af den konfirmerede ungdom. Og mon 
det er et af de første nedslag af »Natten er vor egen, siger 
de fynske piger«, der findes i Leerbechs formulering på s. 
91?

Hans Leerbech er en præcis, meget kontant, men også 
nok lidt tør forfatter. Der er mange konkrete oplysninger i 
hans sognebeskrivelse, der for et moderne læser virker 
tiltalende ved sin jordnære og sagligt konstaterende form 
uden de talrige litterære hentydninger eller luftige funde
ringer over naturens eller befolkningens mærkværdighe
der, der så hyppigt optræder i den ældre topografiske
litteratur. D.Claus Bjørn

Anna Kathrine Nielsen: Fæsteforhold på Voergård 
og Rugtved godser ca. 1750-1800, Vendsyssel år
bog 1977 s. 7-50, samme 1978 s. 63-122.

L. C. Brinck-Seidelin: Hjørring Amt beskrevet efter 
Opfordring fra Det Kgl. danske Landhusholdnings
selskab, genoptryk 1978 af originaludgaven, 
1828, 331 s., Historisk samfund for Vendsys
sel, kr. 54,50.

Det er to vægtige bidrag til belysning af landboforhol
dene før og efter år 1800, Historisk samfund for Vendsys
sel har lagt frem ved Anna Kathrine Nielsens store arti
kel over to årgange af samfundets årbog og ved genudgi

velsen af L. C. Brinck-Seidelins amtsbeskrivelse fra 1828. 
Det er glædeligt, at genoptrykkene af amtsbeskrivelserne 
ikke er gået helt i stå, således som det kunne frygtes efter 
at bindene om Ribe og Viborg amter i en årrække ikke fik 
efterfølgere.

Men først til undersøgelsen af fæsteforholdene på de to 
godser -  med samme ejere -  i perioden ca. 1750 til 1800. 
Artiklen er baseret på forfatterens speciale, der blev til 
under vejledning af dr. Fridlev Skrubbeltrang, og her 
som i andre publikationer af samme baggrund møder 
man henvisninger til det socialstatistiske materiale, som 
han lod sine studerende udnytte i forbindelse med deres 
egne studier.

Anna Kathrine Nielsens arbejde rummer en meget 
dybtgående og detailleret gennemgang af hoveri, fæste- 
og afgiftsforhold på godserne Voergaard og Rugtved, og 
den rummer med udnyttelse af et stort kildemateriale en 
bestræbelse for at tegne bondebefolkningens vilkår -  for
mueforhold, aftægtskår og erhverv -  i sidste halvdel af 
1700-tallet. Det er interessant, at der synes at have været 
betydelig forskel på vilkårene på de to godser, der som 
nævnt havde samme ejere, og som ligger godt en halv 
snes kilometer fra hinanden. Rugtveds bøndergods synes 
dog generelt at have haft ringere jord end Voergaards. 
Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at Anna Kathrine 
Nielsen ikke konstaterer nogen markant forbedring af 
bøndernes forhold i den undersøgte periode, hvad forfat
teren tilskriver det forhold, at udskiftningen blev foreta
get ret sent, først i de sidste år af 1790’erne.

Det er en meget omhyggelig og forsigtigt vurderende 
artikel, der formentlig har forekommet adskillige af årbo
gens læsere rigelig »tør« med sine mange tabeller og for
beholdne udsagn. Forfatteren har i omarbejdelsen til of
fentliggørelsen ikke benyttet lejligheden til at levendegøre 
fremstillingen, f.eks. ved at fremdrage enkeltskæbner, li
gesom det har været hendes mål at nå frem til det typiske, 
ikke at la det kuriøse eller særprægede frem. I mangt og 
meget er Anna Kathrine Nielsens undersøgelse en paral
lel til Margit Mogensens bog »Fæstebønderne i Odsher
red« (Anm. Fortid og Nutid bd. XXV s. 172-77), men 
hvor Margit Mogensen ikke fik mulighed for at medtage 
det oprindelige speciales afsnit om husmændene, så når 
Anna Kathrine Nielsen hele bondesamfundet igennem i 
denne artikel. Det er i større perspektiv det afgjort vær
difulde ved offentliggørelsen af dette arbejde, at der 
fremlægges en dybtgående, kyndig, måske nu og da noget 
omstændelig behandling af bondesamfundet på to nord

jyske godser til sammenligning med de så ofte belyste 
sjællandske forhold.

Brinck-Seidelins amtsbeskrivelse hører til blandt de 
første og bedste i rækken af amtsbeskrivelser. Udsendt i 
1828 har forfatteren sidste del af reformperioden og især 
landbrugskrisen tæt ind på livet. Forfatteren er ikke blot 
kyndig i sit emne og sin egn -  han var amtsforvalter i 
Hjørring -  men han nærer også en levende og varm inter
esse for den landbefolkning, hvis sæder, skikke og er
hvervsforhold står centralt i skildringen. Brinck-Seidelin 
holder sig pænt til den givne disposition, men han fylder 
skemaet ud med en lang række iagttagelser og selvople
velser. Og han skriver bedre for sig end de fleste andre af 
amtsbeskrivelsernes forfattere. Claus Bjørn
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Stig Günther Rasmussen: Trak a f  fagbevægelsens 
historie i Aalborg ca. 1885-1914, A alborg  
U niversitetsforlag , 1978, 273 s., kr. 27,50.

Stig Günther Rasmussens bog om fagbevægelsens histo
rie i Aalborg i perioden indtil 1. verdenskrig rammer ned 
i flere centrale problemfelter, hvorom der i de senere år er 
blevet ført en til tider livlig debat.

De problemfelter bogen dækker er: forholdet mellem 
lokalhistorie og rigshistorie, spørgsmålet om indplacerin
gen i denne problematik af arbejderbevægelsens historie, 
spørgsmålet om arbejderklassens konstitueringsproces i 
og for sig og endelig spørgsmålet om studiet af fagfor
eninger.

De tre førstnævnte problemfelter er fortrinsvis blevet 
taget op af historikere -  debatten om lokalhistorie-rigshi- 
storie er således blevet ført i dette tidsskrifts spalter lige
som debatten om arbejderbevægelsens historie i dette 
problemfelt, der endvidere sammen med spørgsmålet om 
arbejderklassens og -bevægelsens konstitueringsproces er 
blevet ført i tidsskriftet »Meddelelser om forskning i ar
bejderbevægelsens historie«.1

Det sidstnævnte problemfelt er især blevet behandlet af 
sociologer og politologer -  debatten herom er fortrinsvis 
kommet til udtryk i tidsskriftet »Politica«.2 Dette har 
medført, at problemfeltet fagforeningsstudier indtil for 
nylig ikke er blevet kædet sammen med de øvrige 
problemområder. De forsøg, der i den senere tid er blevet 
gjort i den retning, er primært udgået fra de nye univer
sitetscentre i Esbjerg og Aalborg. — Foruden den under
søgelse, der her skal anmeldes, kan der peges på studier 
af fagforeninger i Vestjylland.3

Debatten er som oftest udsprunget af debattørernes 
egne konkrete studier, mens sigtet med den og indholdet i 
den har været af metodisk/teoretisk eller historiografisk 
karakter.

Günther Rasmussens undersøgelse kan ses som et for
søg -  og som sådan et af de første -  på at give debatten 
omkring disse problemfelter i deres helhed et materielt 
historisk indhold.

Fremstillingen bevæger sig på to planer, et konkret 
historisk og et alment samfundsmæssigt plan. De to pla
ner er ikke umiddelbart sammenfaldende med proble
matikken lokalhistorie-rigshistorie, der som det påpeges 
afspejler dels en arbejdsdeling mellem amatørhistorikere 
og professionelle historikere, dels de arkivalske forhold og 
dels den historieopfattelse, der indtil for få år siden var 
fremherskende og som betragtede ethvert undersøgelses
emne som unikt, som værende i besiddelse af en uprob
lematisk egenværdi, (s. 5/6). Som alternativ hertil vil

forfatteren betragte forholdet mellem det konkrete og det 
almene dialektisk, som en proces, hvori de lokalhistoriske 
problemstillinger henviser til både et nationalt og et 
internationalt historisk-strukturelt niveau. Mens om
vendt de almene problemstillinger henter deres mate
rielle indhold i konkrete undersøgelser, som her i lokalhi
storien. (s. 7).

Hvorledes indløses nu dette program i undersøgelsen? 
Fremstillingen er disponeret emnemæssigt og kronologisk 
og samler sig om de to begreber organisationsbetingelser 
og kampbetingelser. Disse behandles i to hovedkapitler, 
der afrundes med et kapitel om fagbevægelsens kulturelle 
og politiske virksomhed. Som baggrund behandles i et 
indledende kapitel arbejderklassens og fagbevægelsens 
konstitueringsproces. Det er karakteristisk for hver af dis
se dele i fremstillingen, at det ikke kun er den lokale 
fagbevægelse og arbejderklasse, der fokuseres på. Dennes 
dannelses og udviklingproces relateres fortløbende både 
til den tilsvarende proces på nationalt plan, men også 
omend mere sporadisk til denne proces på internationalt 
plan, og til kapitalismens udvikling på nationalt og inter
nationalt plan.

Lad os herefter vende os til undersøgelsens konkrete 
indhold. Indledningsvis vises det, hvorledes klassen af 
industriarbejdere havde sin oprindelse i den agrare løn- 
arbejderklasse, hvis forudsætning igen var agrarkapita
len, som den udviklede sig fra slutningen af 1700tallet. 
Fagbevægelsen følges tilbage til lavene, hvis legale status 
brat ophørte med næringsfrihedens indførelse i 1862.

Ligesom på landsplan -  dvs. først og fremmest i Kø
benhavn -  tog den aalborgensiske fagbevægelse sine 
første skridt i 1870erne, skridt, der stod i nær sammen
hæng med Internationales agitation i Jylland. I modsæt
ning til hvad tilfældet var i København overlevede 
1870ernes fagbevægelse i Aalborg ikke krisen i 1870ernes 
slutning. Dette fører forfatteren frem til en vurdering af 
1870’emes faglige organisering som »et mellemspil mel
lem lavstiden og den egentlige faglige organiseringspro
ces’ påbegyndelse i 1880’erne.« (s. 53). I forlængelse her
af opereres der med en periodisering af fagbevægelsens 
udvikling i Aalborg i perioden til 1914, der inddeler ud
viklingen i to faser: en opbygningsfase, der strækker sig 
fra midten af 1880’erne til et par år ind i det 20. århund
rede og en egentlig gennembrudsfase til 1914.

Argumentationen herfor forekommer overbevisende, 
hvad angår det lokale plan, den aalborgensiske fagbevæ
gelse. Derimod kan denne periodisering for nærværende 
næppe strækkes ud til det nationale plan som helhed -  
det vil kræve flere lokale undersøgelser. Hvad angår det 
københavnske lokalplan, der ofte sættes lig med det nati
onale plan, har denne periodisering ikke gyldighed, hvad

1. se Fortid og nutid bd. XXVI, h. 4, 1976 og bd. XXVII, h. 4, 1978, og Meddelelser om forskning i arbejderbevæ
gelsens historie nr. 11, okt. 1978.

2. se Politica 6. årg., nr. 2, 1973 og 8. årg., nr. 4, 1976. Vedrørende forskningen i fagbevægelsens historie her hjemme -  
og i en række andre lande se Årbog for arbejderbevægelsens historie 8, 1978.

3. Erik Christensen: Havnearbejderstrejken i Esbjerg i 1893, træk af arbejdsmændenes fagforenings første år i Esbjerg, 
SFAH, 1975; og samme Fagforeninger og lokalsamfund. En beskrivelse og analyse af 4 vestjyske fagforeninger. 
Sydjysk Universitetsforlag, 1976.
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forfatteren synes at mene (jfr. citat fra s. 53). Her må 
1870’erne siges at have udgjort en opbygningsfase i den 
faglige organisering.

Så meget om periodiseringen. Det kildemateriale un
dersøgelsen bygger på udgøres i alt væsentligt af de lokale 
fagforeningers forhandlingsprotokoller og medlemsfor
tegnelser. De fagforeninger det drejer sig om er arbejds
mændenes, fabriksarbejdernes, tobaksarbejdernes, sme
de- og maskinarbejdernes, formernes og karetmagernes. 
Af disse organiserede de to førstnævnte ufaglærte arbej
dere, tobaksarbejdernes fagforening organiserede både 
ufaglærte og faglærte, mens de tre sidstnævnte så godt 
som udelukkende organiserede faglærte arbejdere. 
Blandt de faglærte var karetmagerne mest udpræget be
skæftiget med håndværksmæssig produktion, mens sme
de- og maskinarbejdere og formere overvejende var be
skæftiget med industriel produktion. Tobaksarbejdernes 
beskæftigelse var både af industriel og af håndværksmæs
sig art.

Kildematerialet må alt i alt siges at dække et repræ
sentativt udsnit af fagbevægelsen. Den periode de efter
ladte protokoller omfatter begynder for smede- og 
maskinarbejdere, arbejdsmænd og tobaksarbejdere midt 
i 1880’erne, for formere og karetmagere i begyndelsen af 
1890’erne og for fabriksarbejdere i midten af 1890’erne. 
Forfatteren er opmærksom på de skævheder de tidsmæs
sige forskydninger ligesom de ujævnt førte protokoller 
kan medføre.

I det første hovedafsnit om kampen for organiseringen 
præsenteres vi for de betingelser arbejderne var under
lagt i organiseringsprocessen både af almen art -  så som 
de økonomiske og politiske konjunkturer -  og af specifik 
art for de enkelte fag. Det vises, hvorledes den forskellige 
erhvervsstruktur indenfor de enkelte fag satte forskellige 
betingelser. Hvorledes den tekniske udvikling indenfor et 
og samme fag kunne medføre forskellige konsekvenser i 
forskellige lokalområder afhængigt af de lokale styrkefor
hold. Arbejdsforholdene især hos de mindre mestre var 
endnu i 1890’erne nærmest lavsagtige. Selv indenfor det 
ellers avancerede smede- og maskinarbejderfag måtte 
svendene gå i strejke for at få den fulde løn udbetalt i 
kontanter. Mestrene krævede, at kost og logi skulle være 
en del af lønnen. Strejken løb over knap et år uden at 
svendene fik opfyldt deres krav. Det vises videre, hvorle
des dannelsen af forbund medførte en betydelig styrkelse 
af de lokale fagforeninger -  en øget tilslutning som følge 
af de opnåede resultater i kampen for løn og arbejdsvil
kår. Især for de faglærte arbejdere betegnede slutningen 
af 1880’erne og begyndelsen af 1890’erne en kraftig vækst 
i organiseringen, mens de ufaglærte først for alvor kom 
med fra slutningen af 1890’erne. Organiseringsprocessen 
var her betydelig vanskeligere og foregik under større 
indbyrdes modsætninger end hos de faglærte. Således de
cimeredes arbejdsmændenes fagforening ved en række 
udspaltninger af hvilke fabriksarbejdernes fagforening 
var en. Omvendt vises det, hvorledes de landsdækkende 
forlig og overenskomster -  som indenfor jernet i 1897 og 
1900, ligesom septemberforliget i 1899 betød, at kompe
tencen fjernedes fra de lokale fagforeninger for at blive 
centraliseret. Overfor centraliseringen reagerede de lo

kale fagforeninger forskelligt. Smede og maskinarbej
derne synes at have været mest disponeret for centralise
ring, mens arbejdsmændene mest udpræget, men ikke 
udpræget kraftigt, reagerede mod centraliseringen. 
Derimod var der ikke tale om noget generelt reaktions
mønster fra de ufaglærte mod den lokale faglige organise
ring. Op mod 1914 havde arbejdsmændene en velorga
niseret fagforening, der havde vist sig effektiv i kampen 
både mod arbejdskøberne og mod den vedvarende trus
sel, der lå i indvandringen af ufaglærte fra landet. Det 
ofte generelt fremførte argument, at første-generations
arbejdere og specielt de med agrar baggrund skulle være 
særlig organisationsuimodtagelige mener forfatteren på 
denne baggrund ikke kan have gyldighed som selvstæn
dig forklaringsfaktor. Førstegenerationsproblematikken 
må betragtes i den helhed, som den indgår i.

I undersøgelsens andet hovedafsnit behandles kampen 
for løn- og arbejdsvilkår, en kamp, der både relateres til 
det nationale og internationale niveau, men også til ni
veauet: grupper indenfor de enkelte fagforeninger.

I afsnittet om tidlønnens udvikling gennemgås de en
kelte fagforeningers kampe i perioden fra 1890-1914. 
Smede og maskinarbejdere havde den absolut største 
strejkeaktivitet, mens indenfor de ufaglærtes område 
arbejdsmændene gennemførte en mere omfattende 
strejkevirksomhed end fabriksarbejderne. Det vises her, 
hvorledes graden af organisering hang snævert sammen 
med strejkeaktiviteten og de opnåede resultater -  gode 
resultater befordrede organiseringen.

I afsnittet om forholdet mellem de lokale afdelinger og 
forbundene opregnes fordele og ulemper ved centralise
ringen af kampen for løn og arbejdsvilkår, også her ses 
den generelle tendens til centralisering at sætte sig igen
nem efter århundredeskiftet. De forbundsdirigerede 
strejkekasser spillede en helt central rolle i centralise
ringsprocessen -  en proces, der i perioden til 1914 vurde
res som værende inde i en opbygningsfase. På baggrund 
af centraliseringens betydning for de lokale fagforeninger 
kan det undre, at der ikke førtes nogen egentlig principiel 
debat herom. For så vidt som spørgsmålet debatteredes 
skete det funktionelt, orienteret mod de resultater for
bundene kunne opnå. Blev forventningerne skuffet, re
agerede medlemmerne mod forbundet.

Undersøgelsens to hovedafsnit udtrykker ikke alene en 
emnemæssig, men tillige en kronologisk opdeling for så 
vidt som kampen for organiseringen — for organisationer
nes anerkendelse -  i det store og hele er tilendebragt med 
septemberforliget i 1899.

De to hovedafsnit afrundes med et om kultur og poli
tik. Den, der sætter næsen op efter en indholdsmæssig 
bestemmelse af fagforeningernes kulturelle aktiviteter vil 
nok blive skuffet. Det er først og fremmest de ydre ram
mer for aktiviteterne, disses organisering, der behandles. 
Blandt de kulturelle aktiviteter henregnes også solidari
tetsarbejdet. Her viser de industrielt prægede faglærte fag 
sig som de mest avancerede, mens arbejdsmændene og 
især karetmagerne -  som et udpræget håndværksfag, er 
mest tilbageholdende med strejkestøtte både den nati
onale og den internationale.

Fagbevægelsens forhold til politisk aktivitet opviser for
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Aalborgs vedkommende det samme mønster som på 
landsplan med en snæver sammenhæng og vekselvirk
ning mellem fagbevægelse og parti.

Det er ikke muligt i en anmeldelse at komme rundt om 
alle pointer. Günther Rasmussens undersøgelse er over
ordentlig grundig, detailing og veldokumenteret. Disse 
kvaliteter er ikke — som det ofte ses — opnået på bekost
ning af perspektivet, der fastholdes fremstillingen igen
nem og præciseres i afslutningen.

Man kan kun håbe på, at andre vil lade sig inspirere og 
gå i gang med lignende undersøgelser af den lokale fag
bevægelses historie. Sådanne undersøgelser vil, som den 
foreliggende viser det, kunne bidrage væsentligt til en 
grundigere og mere nuanceret forståelse af den danske 
fagbevægelses historie.

Søren Federspiel

Topographie over Vium Præstekald af Niels Blicher 
1795, udgivet af Blicher-Selskabet ved Ella 
Jensen. Poul Kristensens Forlag, Herning. 
1978. 276 sider. Kr. 110.

Blicher-Selskabet havde længe ønsket at genudsende 
dette ældre hovedværk i dansk topografisk litteratur. Sø
ren Vasegaards udgave af 1924 var forlængst udsolgt. I 
den nye udgave har cand.mag. Ella Jensen gjort tilføjel
ser til Vasegaards noter og henvisninger. Hun har des
uden skrevet to afhandlinger: »Niels Blicher og jyske di
alekter« (med mange eksempler på hans gengivelse af 
almuens tale) og »Niels Blicher«, hvor hun skildrer hans 
personlighed og alsidige virke, men ikke mindst hans 
hjertelige forhold til sønnen Steen Blicher. Interessant er 
omtalen af de Tjele-studier, som Hugo Matthiessen ikke 
nåede at få fuldført, men som bl.a. synes at føre til påvis
ning af en anden baggrund for Steen Blichers skildring af 
Sophies (Marie Grubbes?) skæbne i »En Landsbydegns 
Dagbog«. Et værdifuldt supplement er endvidere Felix 
Nørgaards »Oversigt over et udvalg af Niels Blichers 
skrifter«: selvstændige publikationer, digte, oversættelser 
m.v., artikler om teologiske emner og andre med blandet 
indhold. Velvalgt og smukt er forsatspapirets gengivelse 
af kort over Vium og Lysgård sogne (efter Videnskaber
nes Selskabs kort fra 1791 og 1800). -  Den nye udgave er 
samtidig en hyldest til den kendte, meget Blicher-kyndige 
antikvarboghandler Povl Skadhauge, der på sin 80-års- 
dag den 4. novbr. 1978 modtog årets Blicher-pris (se 
Felix Nørgaards forord og den efterfølgende Tabula 
gratulatoria).

Niels Blicher fortæller i sin »Forerindring« om sit 
værks besværlige vej til læseverdenen, hvis ringe sans for 
topografi virkede alt andet end opmuntrende. (Af sub
skribenter fik han »i det læselystne Kjøbenhavn een ene
ste!!! og den en Parykmager -«). Kun lidt bedre gik det i 
det øvrige land. »Hvordan? i det oplyste Danmark tvivle 
om gode Topographiers store Nytte?« Nej, det »litterari- 
ske Særsyn« lod sig kun forklare ved »den antagne 
Forudsætning, at der intet got kunde komme fra Naza

reth« (læs: fra det fjerne Vium præstekald). Ved udgan
gen af 1794 sluttede N. Blicher sit forord med et: »Haabe 
vil jeg dog, at en og anden mindre kræsen Læser vil 
kunne samle noget mærkværdigt [bemærkelsesværdigt] 
og brugeligt . . . Det skee!«

Gang på gang må den lærde forfatter på den lange vej 
frem ty til sin jyske humor. At han havde ligesindede 
kolleger, fremgår bl.a. af et lille træk, han fortæller om 
»en meget værdig, lærd og vittig« præst, der lige så lidt 
som Blicher holdt af under gudstjenesten at skulle se ud 
over et mylder af farvede bomuldshuer, og derfor en søn
dag, efter at teksten var oplæst, tav lidt og sagde så: 
»Førend jeg i Dag taler noget Guds Ord meer, saa -  alle 
Huer af!« Det virkede -  for en tid.

Skildringen af Vium og Lysgård sognes topografi fal
der i fire afdelinger: en geografisk, en fysisk (jordbunds
forhold, dyre- og planteliv), en økonomisk (folkemængde, 
sognebeboernes vilkår, med forslag til forbedringer, også 
m.h.t. bygninger, boskab, besætning og jorddyrkning. 
»Lad Sognefolkene faae Hoverie-Friehed og Ejendom«). 
Sidst et afsnit om »Sognenes politiske Beskaffenhed«, der 
omhandler hele bondekulturen. Til indledning omtales 
»bondesproget«, med mange eksempler på jyske ord, ta
lemåder og samtaler (for en stor del »oversat«). Der føl
ger afsnit om næringsveje, ikke mindst »industrien« i de 
to sogne, der lå midt i »den navnkundige Binde-Egn«. 
Bindestuen og hosekræmmeren, som så uforglemmeligt 
skulle indgå i sønnens digtning, er med i det topografiske 
billede, endog statistisk belyst. Blicher ønsker »Binde
riet« større udbredelse. Sæder og skikke skildres, med 
størst sympati og helt poetisk pinsefesten i den nysud- 
sprungne skov, med musik og sang og dans. Han omtaler 
jydernes vandrelyst, deres godhed mod fattige og nødli
dende, deres omsorg for gamle og svage forældre. Men 
Blicher kæmper mod overtro og fordomme, han ønsker 
bedre lægevæsen, fattigvæsen og skolevæsen. »Under- 
viisningsfaget« havde i mere end 20 år været hans »Liv
fag«, og hans arbejde havde også båret frugt.

Niels Blicher slutter med et »Anhang« (tillæg) om sog
nenes præster siden reformationen, sidst og især om en 
vis N.B. Han tilstår, at han har været ude for »visse 
strænge Økonomers Anmærkninger«, kunne have sparet 
mere, været mindre selskabelig og »sat mindre til paa 
Børn og Bøger« -  og var plaget af »een uforskyldt Proces 
efter den anden«. Hertil kan føjes Niels Blichers selvbio
grafi 1830, da han var 82 år (s. 222-234). Men fremfor alt 
viser Vium-topografien os en åbenhjertig, usædvanlig 
virksom og velmenende repræsentant for oplysningsti
dens præstestand.

Fridlev Skrubbeltrang

Tage Kaarsted: En hedebondes optegnelser. Christen 
Hede 1809-1891. Poul Kristensens Forlag, 
Herning. 1978. 176 sider. Kr. 60.-

Professor Tage Kaarsted, den kendte og ansete sam
tidshistoriker, er med denne publikation gået fortiden i 
møde ved at udgive sin tipoldefars optegnelser. Kaarsted
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har skrevet en interessant indledning, og det er forståe
ligt, at han her tilføjer en kort beretning om noget, som 
Chr. Hede fortier, sikkert fordi det har berørt hans fami
lie smerteligt, at en af hans døtre kunne forledes til at 
begå ægteskabsbrud. Frasagnet om denne begivenhed in
spirerede forfatteren M. A. Goldschmidt til at skrive 
»Den vægelsindede paa Graahede«, der endog anfører nav
net på »den uheldige Don Juan«. Chr. Hede fortæller i et 
af sine sidste leveår om sine kærester, halvt spøgefuldt om 
de to første, barnekæresterne, men i skildringen af den 
tredie er der noget, som tyder på, at erotisk lidenskab ikke 
var Hede fremmed i hans yngre år (se især s. 156 f.).

De første optegnelser er »Dagbog for Christen Jacob
sen begyndt Hauge 1833«. Fra dette år er kun to dage 
dateret, 1834 en del flere, men derefter ganske la, under
tiden kun en enkelt dag, hvortil kommer en del udaterede 
•optegnelser. År 1864 har han en ganske nøgtern omtale af 
krigsbegivenhederne og London-konferencen. 1871 ind
ledes »Erindringer og betragtninger«. De kristelige be
tragtninger, der optager mange af bogens sider, suppleres 
bl.a. med barndomserindringer og talrige digte af kendte 
og ukendte forfattere, utvivlsomt også egne vers, mere el
ler mindre påvirket af andre, navnlig religiøse digte. Det 
stemmer med den indstilling, der præger de fleste af op
tegnelserne, at Hede især skildrer hændelser, hvor han 
mener personligt at have mærket Guds hjælpende hånd. 
Her kommer også forholdet til hustru og børn ind i bille
det. Februar 1889 noterer han, at »denne bog« efter hans 
død skal tilhøre svigerdatteren Ane Kirstine Hede.

Om hedebondens liv er der hist og her noteret lidt, dog 
mest om vejrliget og Christen Hedes dårlige helbred. 
Med udgiverens ord: »Tidens politiske og litterære rørel
ser synes også at have passeret uanfægtet forbi den 
hårdtarbejdende bonde. En enkelt afskrift lader ane, at 
han var for Venstre og mod Estrup. Det er alt«. Det 
nævnes, at bogen i en længere periode (efter 1856) var 
tænkt som en regnskabsbog med opgørelser over avl etc. 
»Disse er udeladt, fordi de er lidet oplysende«. Det sam
me er desværre tilfældet med den spredte omtale afhøst
udbytte, kornpriser og andre økonomiske forhold. Ad
skillige år er intet eller så godt som intet noteret.

Fridlev Skrubbeltrang

H. E. Sørensen: Vadehavet, marsk og mennesker. 
Forlaget Melbyhus, Skærbæk 1976. 84 s., ill. 
kr. 42.

H. E. Sørensen: Skærbæk kirke. Udgivet i samar
bejde med Skærbæk menighedsråd. Forlaget 
Melbyhus, Skærbæk 1977. 10 s., ill. kr. 10.

H. E. Sørensen: Revolution i Skærbæk. Forlaget 
Melbyhus, Skærbæk 1976. 120 s., kr. 40.

I Skærbæk i det vestlige Sønderjylland findes et initiativ
rigt forlag Melbyhus, som har udgivet en lang række 
publikationer om hjemstavnens historie. Forlagets pri

mus motor er H. E. Sørensen, der tillige har skrevet 
mange af forlagets udgivelser. Tre af den skal omtales 
her.

Den bedste er bogen om »Vadehavet«. Den er inspire
ret af stormflodstruslen i januar 1976, og målet er at 
beskrive alle sider af livet i marsken. Forf. fortæller så
ledes om Jordens og Månens påvirkning af flod og ebbe, 
om livet i marsken for planter, dyr og mennesker, kata
stroferne og minderne, beskyttelsesforanstaltningerne, og 
runder af med en diskussion af kystsikringen af Vestsles
vig. Formen er en god blanding af tekst, citater, avisillu
strationer og fotografier, samt kort og diagrammer, og 
den egner sig fortrinligt til pædagogisk brug -  ikke 
mindst i kraft af dens tværfaglige tilsnit.

»Skærbæk kirke« er bestilt af menighedsrådet i Skær
bæk og er en lettilgængelig kirkebeskrivelse af den ro
manske sognekirke. Den tilfredsstiller de ret snævre for
ventninger en læser må have til en sådan lille publika
tion, og er tillige forfattet i et hyggeligere sprog end det 
som regel er tilfældet med kirkebeskrivelser. Desuden har 
forf. krydret fremstillingen med særlige rammer, der 
rummer legendarisk stof, som fx. sagnet om »Sværdet i 
muren«, et indgraveret processionskors, der fortolkes som 
et bøddelsværd, eller historien om præsten Johs. Ander
sen der myrdede en nabopræst.

Denne historie findes også i samlingen »Revolution i 
Skærbæk«, der rummer en række genoptryk af avisartik
ler og foredrag. Ny er kun fortællingen »Da gymnastik- 
lærerinden kom i spjældet«, et bidrag til den preussiske 
undertrykkelse af den nordslesvigske danskhed. Flere af 
artiklerne er betragtninger gjort i anledning af udsendel
se af ny litteratur vedrørende sønderjyske emner, -  altså 
ikke egentlige anmeldelser. Det er udpræget avisstof, som 
jeg nok synes bør overvejes nøje, førend det publiceres i 
bogform. Jeg tror, at H. H. Sørensen søger at beskrive 
noget egentligt folkeligt med sine historier, men jeg ople
ver unægteligt, at den blanding af præstemordere og an
dre stratenrøvere sammen med preussere og fortrykte 
danskere, som optræder her, giver en noget bizart billede 
af den menneskelige natur. Havde fortællingerne været 
samlet om ét emne, som fx. den preussiske undertrykkel
se, forekommer det mig, at bogen i højere grad havde 
svaret til forf.s gode forord: »Visse øjeblikke, som tiden 
jagede hen over, vil ligesom ikke blive færdige; de kom
mer igen, og man søger, at gøre dem færdige i tanken« 
(efter Johs. V. Jensen). Fortællingerne skal støtte hin
anden for at stimulere til eftertanke, når de er så korte 
som her. Endelig må man søge at rense op for fejl, når 
man giver sine ord tryksværtens autoritet. Et eksempel 
på side 8: Den hertugelige del af Slesvig hører under 
hertugen af Gottorp, ikke under kongen. Han besidder 
den kongelige del i egenskab af hertug af Slesvig. Der er 
to hertuger i Slesvig, den ene er kongen.

Steen Ove Christensen
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Lars H. Schubert og Johann Runge (red.): Barn og 
ung i Flensborg. 1920-1945, udgivet af Studie
afdelingen ved Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig, Flensborg 1977, 335 s., ill., kr. 
110; i kommission hos Padborg Boghandel, 
6330 Padborg.

»Barn og Ung i Flensborg. 1920-1945« udkommer som 
en fortsættelse af »Barn i Flensborg 1890-1920«. Bogen 
rummer bidrag fra en række dansksindede flensborgere, 
der skildrer deres opvækst i mellemkrigstidens Flensborg. 
Under opvæksten er de alle blevet påvirket af dansk kul
tur, enten fordi de er født i et dansk miljø, eller fordi de 
ud fra en dansk-tysk familiebaggrund har valgt at under
strege den danske tilknytning.

Bogens skildringer giver et indtryk af de dansksindedes 
hverdag. Hovedvægten ligger naturligt nok på oplevelser 
fra leg, skole- og foreningsliv, mens politiske begivenhe
der beskrives mere indirekte gennem de påvirkninger, de 
havde på børnenes og de unges forhold. Ved valget af 
fortællere er der taget rimeligt hensyn til den sociale og 
økonomiske baggrund, således at danskhedens vilkår i 
forskellige miljøer belyses.

Afstemningen i 1920 og det faktum, at Flensborg for
blev tysk, fik afgørende betydning for de dansksindedes 
forhold. En del af fortællerne var ikke ret gamle i 1920 og 
husker måske ikke selve afstemningen, men derimod nok 
de virkninger den fik på hverdagen i skolen. Modsætnin
gerne mellem den danske og den tyske befolkningsdel 
blev trukket skarpere op, såvel blandt de voksne som 
blandt børnene. Den nye situation krævede, at man 
valgte side. Op til 1920 var der endnu ikke nogen dansk 
skole i Flensborg, og de af fortællerne, der gik i skole, gik 
derfor i tysk skole. Modsætningerne efter afstemningen 
kommer til udtryk i nogle af beskrivelserne af skolelivet. 
Børnene markerer for eksempel deres nationale sindelag 
med henholdsvis danske og tyske flag på skolebordene 
eller i valget af legekammerater -  tyske og danske børn 
leger ikke sammen. Der er ligeledes eksempler på, at dan
ske børn efter afstemningen lår dårligere karakterer end 
hidtil.

I de første par år efter 1920 udbygges et dansk skolesy
stem i Flensborg. Det må hovedsagelig have været de 
voksne danskere, der stod bag, men det fremgår af flere af 
beretningerne, at børnene har skubbet kraftigt på for at 
lå lov til at gå i dansk skole, og elevtallet steg da også 
hurtigt indenfor de første år. I 1923, da man flyttede ind i 
den endnu ikke færdigbyggede Duborgskole, havde ele
verne mulighed for at gå i dansk kommuneskole og real
skole, mens en permanent gymnasieordning først kom til 
i 1948.

Dansk skolegang var en af de faktorer, der i høj grad 
medvirkede til at fremme danskheden og styrke identite
ten og sammenholdet blandt de dansksindede. Fra 
Duborgskolen udgik både rent skolemæssige aktiviteter 
og aktiviteter af mere kulturel art, såsom foredrag, teater 
og møder. Flensborg havde desuden et rigt foreningsliv 
med ungdomsforening, idrætsforeninger og selskabelige 
foreninger. De nævnte forhold var en væsentlig del af de

dansksindedes hverdag og var sammen med de mere per
sonlige forbindelser, som knyttedes til Danmark gennem 
højskoleophold, besøg og ferieophold med til at fastholde 
et dansk kulturmiljø i Flensborg.

En af fortællerne, Annelise Johannsen, fremsætter det 
interessante synspunkt, at danskhedens vilkår var for
skellige på landet og i byen. Som netop omtalt blomstre
de dansk kulturliv i Flensborg, mens hun mener, at 
danskheden havde ringe muligheder på landet efter 1920, 
fordi de dansksindede var for få og boede for spredt til, at 
man kunne opretholde de danske skoler og foreninger, 
som var af afgørende betydning for at styrke og bevare 
dansksindetheden.

Bogen henvender sig både til folk, som er specielt 
interesseret i det danske mindretal, og til fagetnologer, 
fordi den illustrerer og dokumenterer, hvordan en mino
ritet bevarer sit kulturelle særpræg, og hvori dette sær
præg består. Hovedparten af værket er erindringer skrevet 
i prosaform, mens et bidrag, Karin Johannsens, bringes i 
form af digte. De enkelte beretningers anvendelighed for 
fagetnologer varierer, fordi de er forskellige af kvalitet og 
kvantitet, men de danner tilsammen et rimeligt nuance
ret billede af en minoritetskultur, som kan danne ud
gangspunkt for yderligere studier. Illustrationerne, som 
hovedsagelig består af fotografier belyser dels det private 
liv i familierne og dels det offentlige liv for eksempel i 
foreningerne. Bogen er desuden forsynet med en kort 
noteliste samt et fyldigere personregister.

Jytte Harboe

Matti Klinge: Et blik på Finlands historie. Over
sat til dansk af Aila Öhman og Vilfred Fri
borg Hansen. Grenå 1977. Distribution: 
Si-Mi Tryk, Ravnevej 5, 8410 Rønde. 120 s., 
ill. Kr. 39,85.

Forsideillustrationerne på denne bog angiver en indre 
linie i fremstillingen: Finland mellem øst og vest, -  samt 
antyder det moderne Finlands eksistentielle vilkår og po
litiske ambition. De to fotografier (?) forestiller den sov
jettiske udenrigsminister V. Molotovs underskrivelse af 
Venskabs-, Samarbejds- og Bistandspagten mellem Sov
jetunionen og Finland i 1948 med den finske delegation 
som tilskuere, og den finske præsident Urho Kekkonen 
og USAs daværende udenrigsminister H. Kissinger i 
samvær under Den europæiske Sikkerheds- og Sam- 
arbejdskonference i Helsingfors i 1975. I baggrunden på 
det første billede genkender man atter Urho Kekkonen -

Det bedste kapitel i den lille bog er fremstillingen af det 
selvstændige Finlands historie, tiden siden oprettelsen af 
republikken i 1917. Her ligger hovedvægten i bogen, og 
her er det lykkedes forf. at give en grundig oversigt over 
udviklingen fra et udpræget agrarsamfund til et moderne 
industrisamfund med skyldigt hensyn til alle implicerede 
faktorer, politiske, økonomiske og kulturelle. Det sker i en 
sammenligning mellem forholdene i den sk. første repub
lik og den sk. anden republik. Her er ikke tale om juridi
ske begreber -forf. understreger derimod, at finnerne er
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udpræget legalistiske i deres indstilling, og at der kun er 
tale om én republik -  men to udtryk, der fastslår en 
modsætning mellem førkrigs-Finland og dagens Finland 
med hensyn til den politiske realitetssans. På det uden
rigspolitiske område tør det fx. med forf. »hævdes, at en 
grundlæggende doktrin i Finlands . . . politik efter krigen 
blev hensyntagen til Sovjetunionens stormagtspolitiske 
udgangspunkter -  medens man uden »den første repub
lik« måske en smule naivt i Folkeforbundets ånd havde 
opereret med begrebet »to i princippet ligestillede suve
ræne stater««. Resultatet af Finlands deltagelse i Den 
anden Verdenskrig blev af formidabel betydning på det 
indenrigspolitiske område. Finland formåede som det 
eneste land efter krigen at indfri sine pålagte krigs
skadeerstatninger. Under materielle afsavn modernise
rede Finland hele sin erhvervsstruktur i de første efter
krigsår, og for den der hurtigt vil danne sig et godt begreb 
om Finlands politiske forhold er dette en anbefalelses
værdig indføring.

I de første kapitler er fremstillingen hovedsagligt styret 
af politiske begivenheder. Finlands grundvilkår synes al
tid at have været tilværelsen mellem en østlig og en vest
lig interessesfære: Først Sverige og fyrstedømmet Novgo
rod, siden Sverige og Rusland, Tyskland og Sovjet, og 
idag -  globalt set -  mellem øst og vest. Læsningen peger 
frem mod nutiden, men ofte gøres spændende iagttagel

ser undervejs. Således illustreres tesen om at Finland var 
en integreret og med Sverige ligestillet del af den svenske 
krone overbevisende, og det fastslås at det først skyldes 
afståelsen til Rusland i 1809, at Finland fik en statsretlig 
selvstændig status. Det er en velskrevet oversigt, og jeg 
savnede kun lidt mere om selve oprettelsen af republik
ken i 1917 og forholdene mellem »røde« og »hvide«. Man 
var jo da godt i færd med at bygge et nyt monarki med en 
tysk prins som konge, en klassisk løsning for nye stater på 
det tidspunkt, men det forbigås. Er det et upassende 
intermezzo på vejen til i dag? Men alt i alt en fornøjelig 
bog, der desuden bør roses for sine biller. Over halvdelen 
af bogens 120 sider er illustrationer. Jeg savner dog en 
supplerende litteraturliste i en introduktion til finsk hi
storie som denne.

Steen Ove Christensen

To forlag

I forbindelse med anmeldelsen af Vilh. Richter: Den 
Danske Landmilitæretat 1801-1894, bind 1-2, i forrige 
hefte af Fortid og Nutid, er det ene af de to udgivende 
forlag ved en fejl faldet ud. Bogen er udgivet af Forlaget 
Sixtus ApS og Dansk Historisk Håndbogsforlag. Prisen 
for de to bind er indb. kr. 420,85.
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Dansk kulturhistorisk
museumsforening
Til årsmødet, som er Dansk kulturhistorisk Museumsfor
enings ordinære generalforsamling, var følgende museer 
repræsenteret:

Arbejder-, Håndværker og Industrimuseet, Horsens, 
Bangsbomuseet, Bornholms Museum, Esbjerg Museum, 
Falsters Minder, Fredericia Museum, Fredningsstyrel
sen, Frederiksborgmuseet, Frederiksværk Museum, 
Gilleleje Museum, Grindsted Museum, Haderslev Mu
seum, Herning Museum, Holstebro Museum, Holbæk 
Museum, Hørsholm Egns Museum, Kalundborg Muse
um, Karlebo Museum, Museet på Koldinghus, Køben
havns Bymuseum, Landbrugsmuseet, Lolland-Falsters 
Stiftsmuseum, Maribo, Forhistorisk Museum, Moes- 
gård, Morslands historiske Museum, Musikhistorisk 
Museum, Nationalmuseets 1., 2. og 3. afd. samt Fri
landsmuseet og konserveringsanstalterne, Nexø Muse
um, Nordfyns Museum, Nordsjællands Folkemuseum, 
Næstved Museum, Møntergården, Odense, Fyns Stifts
museum, Odense, Den fynske Landsby, Odsherreds Mu
seum, Orlogsmuseet, Kulturhistorisk Museum, Randers, 
Antikvarisk Samling, Ribe, Roskilde Museum, Skagens 
Fortidsminder, Skive Museum, Sorø Amts Museum, 
Struer Museum, Svendborg Museum, Sydhimmerlands 
Museum, Hobro, Sæby Museum, Søllerød Museum, 
Museet på Sønderborg Slot, Museet for Thy og Vester 
Hanherred, Thisted, Tøjhusmuseet, Varde Museum, 
Vendsyssel historiske Museum, Hjørring, Viborg Stifts
museum, Sydsjællands Museum, Vordingborg, Værløse 
Museum, Ølgod Museum, Øregård Museum, Den gamle 
By, Århus, Aalborg historiske Museum.

1. Valg af dirigent
Efter formanden, museumsdirektør Ulla Thyrrings vel
komst og på dennes forslag valgtes museumsinspektør 
Mette Müller, Musikhistorisk Museum, til mødets diri
gent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede årsmø
det lovligt indvarslet.

2. Nye medlemmer
Nationalmuseets tekniske forvaltning, Øregård Museum, 
Karlebo Museum samt Fabrikant Ernst’s Samling i As
sens havde søgt optagelse i foreningen. Disse godkendtes 
enstemmigt af forsamlingen, og DKMs sekretær George 
Nellemann bød dem velkommen i kredsen.

Styrelsens beretning for 1977/78
Som den vemodige optakt til styrelsens beretning skal jeg 
begynde med at mindes de kolleger, som ikke mere lever 
og arbejder sammen med os.

I marts måned døde Holger Jacobsen fra Aabenraa 
efter mange års virksomhed inden for vort felt. Vi husker 
ham lyslevende fra Årsmødet i Åbenrå og glæder os over 
den lejlighed, vi og han fik til at træffes under forhold, 
hvor hans personlighed og viden gjorde sig gældende på 
bedste vis.

I november måned døde en anden mangeårig og ihær
dig museumsmedarbejder, kulsvieren Karl K. Nielsen fra 
Værløse Museum. Med ham døde en af de farverige 
amatører, som har haft betydning for udviklingen af 
dansk museumsvæsen.

Umiddelbart før årsmødet sidste år fik vi meddelelse 
om, at Carl Petersen fra Gilleleje Museum var død, også 
en amatør, hvis engagement i museumssagen, vi har 
grund til at mindes. Det samme gælder Gunnar Monsrud 
fra Try Museum, som døde i august, ivrigt optaget af at 
forbedre museets forhold.

Mange af os vil mindes og savne Hakon Berg fra 
Langelands Museum, som døde i november måned. Med 
sin karakteristiske stil var han et iøjnefaldende medlem af 
vor forsamling, og med sit arbejde førte han Langelands 
Museum frem til bemærkelsesværdigt gode forhold, 
samtidig med at han i styrelsen for DKM ydede en ind
sats for landets museer som helhed.

Til slut vil jeg mindes Bent Nordby, forvalteren på 
Ørslev Kloster, som døde i januar måned. Han var gan
ske vist ikke museumsmedarbejder, men med sit arbejde 
gjorde han meget godt for klosteret og for museernes 
medarbejdere.

Må jeg bede forsamlingen om at rejse sig og ære deres 
minde.

I forbindelse med et styrelsesmøde i DKM den 3.-4. ok
tober havde styrelsen indbudt til et møde med repræ
sentanter fra de øvrige museumsorganisationer med den 
hensigt at drøfte formål, planer, interessesammenfald, 
koordineringsproblemer og koordineringsmuligheder. 
Følgende var indbudt til at lade sig repræsentere: For
eningen af danske kunstmuseer i Provinsen, som ikke var 
til stede, Foreningen af kunstmuseer i Københavnsområ
det, Foreningen af danske naturhistoriske museer, Muse- 
ologisk forening, Skandinavisk Museumsforbund, Nor
disk Konservatorforbund, Dansk historisk Fællesfor
ening, Statens Museumsnævn, og endelig Foreningen af 
danske Museumsmænd, som dog ikke ønskede at deltage. 
Så frygteligt meget kom der nok ikke ud af denne indle-
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dende drøftelse, men enkelte af de repræsenterede for
eninger vil givetvis have gavn af også fremover at mødes 
og drøfte deres planlægning. Især bemærkedes det, at der 
kan være interessesammenfald mellem Museologisk For
enings aktiviteter og en del af DKMs kursusvirksomhed. 
Endvidere lagdes der vægt på, at Statens Museumsnævn 
bestræber sig på at støtte initiativer, der allerede er ind
arbejdet i de forskellige foreningers regi, og dermed ud
nytter de eksisterende muligheder for at videreføre drøf
telsen og planlægningen af museernes arbejdsform og ar
bejdsområde. Endelig behandledes spørgsmålet om en 
organiseret efteruddannelse og videreuddannelse i mu
seumskundskab, og man enedes om at foreslå et udvalg 
nedsat af Statens Museumsnævn bestående af repræsen
tanter for DKM, Kunstmuseumsforeningerne og For
eningen af danske naturhistoriske museer. Dette udvalg 
skulle søge at udarbejde en skitse til en kursusvirksom
hed, som i løbet af en årrække kunne udvikles til en me- 
riterende uddannelse. Der var enighed om, at udvalget i 
tilrettelæggelsesfasen burde suppleres med repræsentan
ter for personforeningerne.

Den 20.-22. februar 1978 afholdt Samrådet af danske 
museumsorganisationer i Herning med 25 deltagere det 
første af en række målrettede kurser for museumsmedar
bejdere. Dette kursus handlede om museumsadministra
tion og sigtede på de mange unge ledere, der i de sidste år 
er blevet ansat ved danske museer. På kurset gennemgik 
kommunaldirektør Bo Roswall den kommunale forvalt
ning, vicekontorchef Poul Bjørnholt den amtslige forvalt
ning, museumskonsulent Olfert Voss den statslige for
valtning og museumsdirektør Torben Witt museets or
ganisation. Endvidere var der foredrag af amtsrådsmed
lem N. Chr. Madsen og ekspeditionssekretær i Kultur
ministeriet Birgitte Oxdam.

Deltagere i kurset var netop i høj grad yngre 
museumsfolk, og det er styrelsens indtryk, at kursets ud
fald giver anledning til at fortsætte den hermed indledte 
praksis. I styrelsen for DKM har vi overvejet at lade 
februarkurset 1979 dreje sig om banebrydende mu
seumsbyggeri, men det står endnu tilbage at blive drøftet 
i Samrådet af museumsorganisationer, ligesom vi agter at 
inddrage Museologisk Forening i drøftelserne. Dersom 
medlemmerne af museumsforeningen har andre ønsker, 
er det bare om at komme frem med dem, så vil de blive 
taget med i overvejelserne.

Det faglige orienteringsmøde den 17.-19. november på 
Vingstedcentret havde 160 deltagere og fungerede, som 
det skulle. Dog blev det besluttet, at man ved næste års 
planlægning skulle indlægge en pause midt på dagen, 
således at det også bliver muligt at fa kontakt med kolle
ger på tværs af faggrupperne. Endvidere bad man plan
læggerne sørge for, at der om aftenen bliver mulighed for 
at opholde sig samlet for eksempel i foredragssalen, idet 
de små opholdsrum ikke kan rumme os alle. Mennesker 
vil altså være sammen på tværs af faggrænser, og det er 
da glædeligt. Til gengæld beklager jeg personligt den 
skæbne, som vederfaredes Göran Rosanders indlæg om

samtidsdokumentation på samme møde. Mange forhisto
rikere syntes vist ikke, det kom dem ved, og dog garante
rer jeg for, at de far noget at spekulere på, når samtiden 
begynder at gøre sig gældende i museumssamlingerne. 
Hvad man i højere grad kan beklage, var etnologernes 
holdning til indlægget. De syntes mere interesserede i at 
drøfte ulemper ved det svenske initiativ end i at drøfte, 
hvorledes et lignende initiativ kan startes på dansk grund 
og udfra danske forudsætninger. Vi må håbe, at indlæg
get alligevel bærer frugt. Spørgsmålet om samtidsdoku
mentation, hvad det indebærer, og konsekvenserne for 
institutionerne, dersom de henholdsvis indlader sig derpå 
eller undlader dette, trænger i høj grad til at drøftes på 
hjemlig grund. Måske ligger her en opgave for mu
seumsforeningen.

Formidlingsmødet var i år ligeledes flyttet til Vingsted
centret, hvor det afholdtes den 12.-14. april med 140 
deltagere. Til næste år vil man sandsynligvis søge andet
steds hen. Orienteringsdelen af mødet gik planmæssigt. 
Som noget nyt havde man inviteret et panel af professi
onelle museumsbrugere til at give udtryk for, hvad de 
forventede af museerne. Det var repræsentanter for dags
presse, fjernsyn, skoler, børnehaver m.fl., og indtrykket 
er nok, at museumsfolkene i lige så høj grad fik noget at 
vide om, hvad de kunne forvente af brugerne. Jeg takker 
det udvalg, der med så stor energi arbejder med tilrette
læggelsen af dette møde.

Museumskurset fandt sted fra den 17.-25. juni på Gerlev 
Idrætshøjskole. Der var 10 hold med i alt 95 deltagere. 
Nogle hold fungerede bedre end andre, sådan har det vist 
altid været, og det er ikke let på forhånd at tilrettelægge 
forløbet af disse kurser, eftersom de ikke er målrettede, 
men sigter på deltagere med forskellige interesser og bag
grund. Ideen og samtidig vanskeligheden er jo netop at 
bringe de forskellige kategorier inden for museumsverde
nen sammen. Kurserne bruges af et vidt spektrum af 
museumsmedarbejdere, en del efterhånden meget profes
sionelle museumsfolk, andre der lige er begyndt, endnu 
andre, der ikke tidligere har haft grund til at mene, at 
deres arbejde på et museum gav anledning til overvejel
ser af videregående omfang. Måske bliver det nødven
digt, mere bevidst at indarbejde disse forskellige tilnær
melser til museumsarbejdet i kursernes tilrettelæggelse. 
Vi er forskellige, vore forudsætninger er forskellige, vi 
kommer med forskellige forventninger, det er som det 
skal være, men vi arbejder som helhed under den samme 
målsætning. Det er den bevidsthed, museumskurserne 
skal uddybe og styrke ved at belære os om hinandens 
arbejdsområder, og de problemer, der er forbundet der
med. Vi er Søren Gregersen og det øvrige kursusudvalg, 
heriblandt Lars Holst og Ove Nielsen tak skyldige, fordi 
de i en årrække har villet tage sig af tilrettelæggelsen af 
disse kurser.

Hvor næste års kursus skal finde sted er endnu ikke 
endeligt afgjort. Vi har kontakt med et par kursussteder i 
den østlige del af det sønderjyske område, og håber snart 
at la spørgsmålet afklaret. Vi synes, der i netop dette
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område vil være rige muligheder for emner til afholdelse 
af kurser. Jeg kan nu bekræfte, at reservation er foretaget 
på Danebod Højskole.

En del af de udvalg, som vi dels selv har nedsat, dels er 
repræsenteret i, har rørt på sig i årets løb. Styrelsen ned
satte som bebudet på årsmødet sidste år, et udvalg til 
behandling af kontingentberegningsreglerne, bestående 
af Svend Nielsen, Jens Ole Lefevre og Mogens Ørsnes. Vi 
vender tilbage til dette spørgsmål under et senere punkt 
på dagsordenen. Medlemmerne har faet forslaget til
sendt, og jeg skal blot bemærke, at det primært sigter på 
en udjævning af forskellen mellem specialmuseernes og 
lokalmuseernes kontingenter, idet loftet for specialmu
seernes kontingent hæves fra 1.000 kr. til 1.500 kr. 
Nationalmuseets afdelinger skal hver især betale 1.000 
kr. i kontingent. Kontingentberegningen gradueres med 
hensyn til procentsatsen i forhold til museernes budget
ter, således at mindre museer betaler forholdsvis mindre, 
og de store museer forholdsvis mere. Nogen fordyrelse for 
disse sidste bliver der dog ikke tale om, dersom special
museerne tiltræder forslaget, som styrelsen hermed giver 
sin anbefaling.

Fra Ørslev Kloster kan meddeles, at tidligere sekretær 
ved Viborg Stiftsmuseum, Tove Borre, er blevet ansat i 
Bent Nordbys sted. Vi byder hende velkommen, idet vi 
nærer stor tillid til, at hun kan videreføre og udbygge 
Bent Nordbys fortræffelige indsats for opfattelsen af klo
steret som et sted, hvor det er til at holde ud at være. Så 
vidt midlerne rækker, agter man at gå i gang med at 
befæste og restaurere loftsmaleriet i biblioteket, samt at 
istandsætte rummene i østfløjen. Dér er grund til at takke 
Komtesse Olga Sponnecks Fond for den støtte, man til 
stadighed bestræber sig for at kunne yde til denne sag.

Fra Farumgaard udvalget kan jeg meddele, at »Farum- 
gaard-Fonden« nu er en realitet. Det er stifterne, fru 
Ruth Riis-Hansen og direktør Finn Riis-Hansens hen
sigt, at den dem tilhørende ejendom, Farumgaard, enten 
som gave eller arv skal tilfalde fonden. Herudover er det 
stifternes hensigt af deres midler at skænke fonden en 
driftskapital til brug ved arbejdet. Fondens formål er at 
bevare og vedligeholde Farumgaard som mødested og 
refugium for forskere og andre, der beskæftiger sig med 
kulturhistorie, herunder mennesker, der er engageret i 
kulturhistoriske museers fagområder og virksomhed, 
samt som gæstebolig for udenlandske forskere, der arbej
der inden for de nævnte områder. I bestyrelsen sidder 
blandt andre formanden for Dansk kulturhistorisk 
Museumsforening.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Ruth og 
Finn Riis-Hansen for den mulighed, der hermed skabes 
for kulturhistorikere i Danmark og kolleger i udlandet til 
at opholde sig under enestående smukke og indtagende 
forhold i nærheden af København og dens mange mulig
heder i form af samlinger og arkiver, som mange har brug 
for på et eller andet tidspunkt at benytte.

Arv og Eje 1977 om Bordskik og Borddækning blev godt 
modtaget af anmelderne, og løssalget er gået fint, så fint 
at man desværre har måttet melde udsolgt, inden 
bibliotekernes ordrer via Indbindingscentralen er kom
met. Også 1976-årgangen »Det forsømte århundrede« er 
udsolgt. Arv og Eje 1978 om Leg og Legetøj fremkommer 
desværre med godt 14 dages forsinkelse, men efter hvad 
jeg har erfaret, er der grund til at vente, at den vil blive 
lige så efterspurgt, som de øvrige årgange. I DK Ms 
jubilæumsår, 1979, henvender Arv og Eje sig måske til en 
lidt anden kreds end vanligt. Bestyrelsen har bedt overin
spektør Holger Rasmussen om at skrive dansk museums
væsens historie. Jeg siger med vilje ikke danske museers 
historie, for det ville ikke være muligt at gå i enkeltheder 
med denne mangfoldighed af institutioner. Holger Ras
mussen lægger i sin fremstilling vægt på at skildre nogle 
for udviklingen typiske eksempler fra kunstkammer over 
oldnordiske museer, folkemuseer, frilandsmuseer, er
hvervsmuseer frem til den seneste udvikling. Nogle vil 
måske synes, at det er tørt stof. Anekdoterne om de dan
ske museer er jo fortalt et par gange ved andre lejlighe
der. Styrelsen har syntes, at vi skulle benytte denne lej
lighed til, som museumsfolk at sørge for, at vores egen 
historie blev sammenfattet og nedskrevet, hvilket ikke 
tidligere har været tilfældet. Jeg tror derfor, at årgangen 
1979 vil finde anvendelse i undervisningen ved de fag, 
som delvis sigter på museumsvæsenet, og de trofaste læ
sere af Arv og Eje aflinder sig sikkert med, at man i en 
enkelt årgang belærer dem om baggrunden for de store 
genstandssamlingers eksistens i dag.

Fra Arv og Ejes jubilæumsnummer til jubilæumsudval
get er springet ikke stort. I museumsforeningens jubilæ
umsår har Viborg Stiftsmuseum inviteret til årsmøde. 
Museumsforeningen finder det naturligvis passende, at 
årsmødet i dette år holdes et sted, hvorfra et af de tidlige 
museumsinitiativer udgik, og Dansk historisk Fællesfor
ening har derfor sagt tak til invitationen. På selve jubilæ
umsdagen, søndag den 27. maj har Nationalmuseet været 
så venlig at stille den smukke foredragssal til rådighed for 
en reception. Hvad enten der nu for den enkelte knytter 
sig gode eller dårlige associationer til Nationalmuseets 
rolle ved museumsforeningens tilblivelse, så er det jo dog 
et overstået stadium, og Nationalmuseets betydning gen
nem årene for det arbejde, der udføres ude omkring i 
landet, er uomtvistelig. Det har vi gerne villet markere 
ved at holde vores fødselsdag der. For at folk nu ikke skal 
synes, at vi tager os selv alt for højtideligt, vil der på 
jubilæumsdagen udkomme et særnummer af STOF med 
et udvalg af alle de vittigheder og vittighedstegninger, 
som museernes eksistens har givet anledning til gennem 
årene. Arbejdstitlen er »Støvets år«. Dersom nogle af de 
tilstedeværende har klippet og kan bidrage til dette 
nummer, vil vi meget gerne låne materialet. Så har vi 
udskrevet en konkurrence om et bomærke for DKM, og 
den vil jeg gerne ved denne lejlighed slå til lyd for. Når 
man i Museumsmagasinet ser, hvilken fantasifuldhed 
museerne lægger for dagen i udformningen af bomærker, 
føles det virkelig meget trist ikke at have et sådant, og vi
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har derfor de bedste forhåbninger om, at der indkommer 
et smukt og anvendeligt forslag.

Fortidsminderådets arbejde følger vi med interesse gen
nem vore repræsentanter. En henvendelse fra disse gav 
anledning til, at vi den 22. november 1977 skrev til fred
ningsstyrelsen og gav udtryk for, at vi ville finde det øn
skeligt, at der udarbejdedes et kommissorium for rådet, 
at rådet lår mulighed for at få indflydelse på prioriterin
gen af de undersøgelser, som skal foretages i henhold til § 
49 i Naturfredningsloven, og ligeledes herunder får mu
lighed for at udøve indflydelse på fordelingen af de til 
rådighed stående midler til § 49-undersøgelser, og ende
lig at der udarbejdes en årsberetning for rådets arbejde, 
og at denne tilstilles rådets medlemmer. Vi har endnu 
ikke faet svar på henvendelsen.

Det er indtrykket, at en stor del af rådets arbejde har 
drejet sig om varetagelsen af de forhistoriske fortidsmin
der, hvor man fra DKMs side med de valgte repræsen
tanter lagde vægt på, at der fra vor side blev stillet ek- 
spertice til rådighed for drøftelsen af tilrettelæggelsen af 
arbejdet med fortidsminder, også fra nyere tid. En rap
port om registrering af fortidsmindedata, som meget 
klart gav udtryk for denne skævhed i opfattelsen af for
tidsminder, har ført til, at en gruppe er nedsat omfatten
de de tre repræsentanter for nyere tid i rådet, Bjarne 
Stoklund, Poul Strømstad og Alan Hjorth Rasmussen. 
Fredningsstyrelsen er, siges det, positivt indstillet over
for, at nyere tids problematikken bliver taget op til drøf
telse i rådet og eventuelt, som i Norge, inddraget i en 
samlet lovgivning.

Forslaget til lov om ændring af lov om naturfredning, 
som agtes fremsat i den kommende folketingssamling, 
har været til udtalelse hos en meget lang række instituti
oner og organisationer, dog ikke hos Dansk kulturhisto
risk Museumsforening, som dog ellers på medlemmernes 
vegne var særdeles berørt af den omlægning fra Kultur
ministeriet til Miljøministeriet, som fandt sted ved lovens 
gennemførelse. Der kunne nok med tanke herpå have 
været grund til at spørge, hvorledes museumsinstitutio
nerne mener, at deres arbejdsområde fungerer med den
ne opdeling, og om de samarbejdsorganer, der er skabt, 
virker tilfredsstillende og efter hensigten.

En henvendelse fra DKM til Folketinget om fritagelse for 
moms af konserveringsarbejder har ført til en afgørelse, 
som amtsmuseumsrådene for nylig er blevet gjort be
kendt med.

Resultatet af de langvarige og besværlige forhandlinger 
om regler for nedsættelse af amtsmuseumsråd er vi lige
ledes nylig blevet gjort bekendt med. Desuden at vi indtil 
den 1. oktober skal arbejde med to amtsmuseumsråd, 
som har hver sine opgaver. De fleste lader nok den sunde 
fornuft råde, og lad os håbe at Kulturministeriet gør lige
så ved næste lovrevision.

Det sidste år har jo stået i museumsplanlægningens tegn. 
Ingen kan sige, at Statens Museumsnævn har ligget på 
den lade side. Nogle ville måske endda ønske, at de havde 
skrevet lidt mindre. Meningerne om det reviderede for
slag til museumsplanlægning er delte. I styrelsen har vi 
ment, at Statens Museumsnævn på rimelig vis har spurgt 
de implicerede parter, herunder de af vore medlemmer, 
som omfattes af loven, således at de har haft lejlighed til 
at give deres mening til kende om forslagets anvendelig
hed. Fra museumsrådet for Nordjyllands Amt fremkom 
et kvalificeret indlæg i debatten, som efter vor mening 
bør få konsekvens for den endelige udformning. Vi synes, 
det er af betydning for de bindinger, som vore medlem
mer har til kommune, amt og stat, at der i planlægningen 
klart skelnes mellem forskellige niveauer. Vi synes ligele
des, det bør slås fast, at Statens Museumsnævn ikke kan 
planlægge på grundlag af en række indsamlede fakta, 
uden at de enkelte faser i planlægningen gøres til gen
stand for lignende drøftelser, som tilfældet har været med 
museumsplanlægningen, og uden at man har vurderet på 
ny, om grundlaget for denne planlægning, når den påbe
gyndes på de enkelte områder, forefindes på tilfredsstil
lende vis i det indsamlede materiale, eller om det bør 
revideres. Statens Museumsnævn må desuden til drøftel
se forud for en sådan planlægning i enkeltheder, frem
lægge en samlet plan for den overordnede planlægning. 
Det kan jo ikke nytte noget, at vi giver opskriften på 
medisterpølse, og at man så går hen og laver rullepølse 
efter den.

Dansk kulturhistorisk Museumsforening føler sig an
svarlig for den struktur, som med den ny lov skal stå sin 
prøve. Vi har selv gennem et omfattende arbejde og 
drøftelser med museerne lagt op til den planlægning, som 
man nu arbejder med at iværksætte. I ønsket om at for
valte de betydelige midler, som i de sidste tiår er blevet 
afsat til vores arbejde, ikke mindst fra lokal side, føler 
museerne behovet for en overordnet planlægning, således 
at de spredte bestræbelser kan mødes, og således at de 
amtslige og kommunale initiativer, der rækker udover 
regionen, bliver meningsfulde og til glæde for initiativta
gerne. Efter styrelsens mening er der i allerhøjeste grad 
behov for, at Statens Museumsnævn sætter kræfterne ind 
på at udarbejde et overordnet niveau for museumsplan
lægning, og at de i den forbindelse lægger meget betyde
lig vægt på at udrede forholdet til de statslige museer.

Endvidere forekommer det os, at de regler, som skal ud
arbejdes for associering til museumsrådene af ikke stats
anerkendte museer, må have den allerstørste interesse for 
de af vore medlemmer, der ikke derudover omfattes af 
loven, og som derfor ikke har haft lejlighed til at drøfte 
museumsplanlægningen på de afholdte møder. De bør i 
den henseende inddrages i drøftelsen omkring deres stil
ling og forpligtelser i forhold til de statsstøttede museer, 
og det vil ikke være tilstrækkeligt at forhandle dette 
spørgsmål med amtsmuseumsrådene. Måske kan mu
seumsforeningen fungere som forhandlingspartner.
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I den forbindelse beklager jeg, at vi ikke har hørt noget 
fra udvalget til beskyttelse af museumsbegrebet. Dette er 
der i Museumsmagasinet nr. 4 blevet rådet bod på. Det 
er et udvalg, som vi synes, man skal tage meget alvorligt, 
og hvis ikke Statens Museumsnævn vil tage fat om næl
den og drøfte, hvor mange museer Danmark skal have, så 
mener jeg, at Dansk kulturhistorisk Museumsforening, 
med de mangesidede interesser og forhandlingsmulighe
der, som den repræsenterer, skal gøre det.

Jeg skal ikke foregribe aftenens diskussion, som drejer 
sig om de kulturhistoriske lokalmuseers forhold til Nati
onalmuseet -  hvad vil vi med det? Bolden er givet op af et 
udvalg fra Nationalmuseet med en skrivelse, som i marts 
måned udsendtes til en række enkeltpersoner med an
modning om, at de ville give udtryk for deres mening om 
Nationalmuseets rolle iblandt os. Vi har i styrelsen syn
tes, at det var vigtigt, at institutionerne fik lejlighed til at 
drøfte deres syn på sagen, og derfor har vi taget initiativ 
til dette arrangement. Langt vigtigere end at en række 
enkeltpersoner siger deres nok så vægtige, men uforplig
tende mening om Nationalmuseet uden mulighed for at 
drøfte den indbyrdes, forekommer det os at være, at de 
institutioner, hvis tilrettelæggelse og hele arbejdsindsats, 
som en nødvendig forudsætning har, at Nationalmuseet 
eksisterer og varetager sine forpligtelser i en fælles 
struktur, at de far lov til at sige deres mening.

Til sidst vil jeg gerne sige tak for mig. Jeg går af nu som 
formand og ud af styrelsen, og det har været meget lære
rigt at skulle varetage museernes tarv som helhed, og ikke 
blot sin egen institutions interesser.

Det har været en lidt mærkelig periode at arbejde i. 
DKM. har skullet finde sin plads i forhold til en række 
faktorer, som har berøringspunkter med det arbejde, vi 
udfører, Statens Museumsnævn og dermed lovfællesska
bet med de øvrige museer og Museologisk Forening. I 
Museologisk Forening mødes igennem enkeltpersoners 
interesser og drøftelser de museer, som nu er under sam
me lov. Dansk kulturhistorisk Museumsforening er ste
det, hvor de kulturhistoriske museer som institutioner 
kan rejse spørgsmål, drøfte konsekvenser og træffe afgø
relser i forbindelse med de forskellige sammenhænge, 
som de som kulturhistoriske museer og offentlige institu
tioner indgår i. Statens Museumsnævn føler vi, at vi har 
på samvittigheden. Vi ønsker, at det skal gå og gå godt, 
og der har været en rimelig grund til at forholde sig posi
tivt afventende, for at se hvorledes museerne arbejder 
under den ny struktur. Derfor kan der godt være grund til 
her at fastslå, at museumsforeningen føler en forpligtelse 
til fortsat at tage initiativ til debat om de enkelte institu
tioners og museumskategoriers stilling inden for denne 
struktur, f.eks. i forbindelse med den forestående lovrevi
sion. Og hvis nogen skulle synes, at man med den ny lov 
har forsømt at formulere et formål med museerne i sam
fundet og tager dette op til drøftelse, så ville vi ikke blive 
kede af det. Personligt arbejder jeg altid med bevidsthe
den om, at den teknologiske udvikling har bragt menne
sket vidt i specialisering, og at man til det formål i mange

tilfælde har valgt løsninger med begrænsede muligheder. 
På utallige af livets områder får man i dag at vide, at 
dette eller hint ikke kan lade sig gøre, det bruges ikke, det 
kan ikke sælges, det laves ikke mere, det har aldrig eksi
steret. Utallige mennesker må slå sig til tåls med denne 
triste besked, og det begrænser følelsen af og lysten til at 
kunne forme sin tilværelse. Det begrænser menneskelivet. 
Hvis man derimod far muligheden for at leve med 
bevidstheden om, at man har valgt, at de ting, man sø
ger, har eksisteret, at der i samfundet bevares viden om 
andre løsninger og sammenhænge end de valgte, så giver 
det den frihed over for planlægningen af nutid og fremtid, 
som er nødvendig for den samlede vurdering. Samfundet 
har ikke råd til at miste hukommelsen om denne menne
skets evne til alt efter forholdene at forme sine omgivel
ser. Det er derfor, der skal være kulturhistoriske museer.

Beretningen godkendtes af forsamlingen uden kom
mentarer.

4. Aflæggelse af regnskab
Kassereren Svend Nielsen, Landbrugsmuseet, fremlagde 
det reviderede regnskab, og der meddeltes styrelsen de
charge.

5. Forslag til budget
Et forslag til budget for 1979 var inden mødet udsendt til 
medlemmerne til orientering. Budgettet var baseret på 
uændret kontingent og blev vedtaget uden kommentarer.

6. Forslag fra medlemmer og styrelse
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Fra styrelsen forelå et forslag til ændret kontingentbe
regning. Forslaget var ikke baseret på at skulle give for
eningen flere penge, men søgte at gøre kontingentbereg
ningen mere retfærdig.

Forslaget blev énstemmigt vedtaget.
Det skal gælde fra 1. januar 1980 og ser således ud: 
Museer under 100.000 kr. i driftsbudget betaler 0,2 %. 
Museer under 200.000 kr. i driftsbudget betaler 0,3 %. 
Museer under 300.000 kr. i driftsbudget betaler 0,4 %. 
Museer over 300.000 kr. i driftsbudget betaler 0,5 %. 
Maksimum for lokalmuseer 5.000 kr.
Maksimum for specialmuseer 1.500 kr. 
Nationalmuseets enkelte afdelinger 1.000 kr. 
Maksimum dyrtidsreguleres.
Mindstekontingent til foreningen 100 kr.
Skulle det vise sig, at museernes driftsbudgetter vokser

mere end DKMs udgifter, står det styrelsen frit for at 
opkræve mindre end 100 % af kontingenterne.

Kontingentet beregnes på grundlag af det foregående 
års budget.

7. Valg til styrelsen
Efter tur afgik: Ulla Thyrring, Herning Museum, Jens 
Ole Lefevre, Skive Museum, Poul Kjærum, Forhistorisk 
Museum, Moesgård, og Tove Werner Larsen, Værløse 
Museum.
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Ulla Thyrring kunne ifølge DKMs love ikke genvæl
ges, og i stedet havde styrelsen foreslået museumsin
spektør Jette Kjær, Thisted. De tre øvrige var villige til 
genvalg.

De 4 kandidater valgtes med akklamation.

8. Øvrige valg
Som suppleanter til styrelsen foresloges: Hans Jeppesen, 
Limfjordsmuseet, Torben Monberg, Nationalmuseets 
etnografiske Samling, Ib Monty, Det danske Filmmu
seum, Inger Nielsen, Hørsholm Egns museum. Disse valg
tes uden afstemning.

9. Foreningens publikationer
Der var fra styrelsens side ikke yderligere at tilføje herom 
til det, der var meddelt i beretningen.

Ole Strandgaard, Odsherreds Museum, ønskede, at man 
tog STOF op til revision og evt. overvejede at nedlægge 
det og evt. bruge pengene til noget andet. Han fandt, at 
tiden måske var løbet fra bladet, at det kom for sjældent, 
og at de referater, der bragtes, derfor var blevet uaktuel
le.

Ulla Thyrring var af den opfattelse, at STOF stadig har 
sin berettigelse, idet der her er mulighed for at bringe 
referater og meddelelser, som man f.eks. ønsker kun skal 
tilgå vore medlemmer, og ikke alle der far f.eks. Mu
seumsmagasinet, som var foreslået som afløser. Det blev 
oprindeligt startet som afløser for de duplikerede refera
ter, som tilflød medlemmerne i en jævn strøm, til ærgelse 
for mange og nytte for fa. Nu er de samlet, og man har 
mulighed for at slå tilbage uden at skulle spekulere på, 
under hvilken administrationssag man skal lede.

10. Eventuelt
Waagepetersen, Kalundborg Museum, orienterede om en 
udstilling, som i anledning af årsmødet var opstillet i 
Klarskovgårds forhal.

Nellemann orienterede om en opfordring fra Europarådet 
til at udpege kandidater til »Årets Museum« og ønskede 
forslag hertil. Betingelserne kunne fas ved henvendelse til 
George Nellemann, Nationalmuseets 3. afd.

Bjørn Stürup ønskede at høre lidt om Fortidsminderådet 
fra de af DKM udpegede repræsentanter.

Mogens Bencard kunne meddele, at der har været vanske
ligheder i starten, bl.a. fordi kommissoriet gemmer sig i 
en lang række lovbestemmelser og lignende, og således 
ikke er helt let at tolke éntydigt. Det har endvidere været 
forholdsvis uafklaret, hvem der skulle fungere som se
kretariat for rådet, hvilket også har medført en del van
skeligheder. Det har således været lidt svært for rådet at 
finde sine fødder, men Bencard havde det bedste håb om, 
at det vil komme til at fungere, men måtte indrømme, at 
det efter hans mening ikke gjorde på nuværende tids
punkt.
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Else-Marie Boyhus kunne i forlængelse heraf meddele, at 
Statens Museumsnævn også har drøftet disse problemer, 
samt at man i nævnet vil indkalde til et møde den 22.-23. 
november i år, hvor man vil drøfte naturfredningsloven 
og museerne. Til mødet indbydes amtsmuseumsråd, 
museumsorganisationerne og andre, dette måtte ved
komme.

Herefter takkede Mette Müller for god ro og orden under 
årsmødet.

Til slut takkede formanden, Ulla Thyrring forsamlingen 
for fremmødet og takkede specielt Kulturministeriets 
repræsentanter, kontorchef E. Thrane og fuldmægtig Eva 
Paulsen, fordi de ville komme til stede ved årsmødet.

Efter årsmødet konstituerede styrelsen sig således:

Formand: Jens Ole Lefevre, Skive Museum.
Næstformand: Poul Kjærum, Forhistorisk Museum, Mo- 
esgård.
Kasserer: Svend Nielsen, Landbrugsmuseet.
Sekretær: George Nellemann, Nationalmuseet.

Sammenslutningen af
lokalhistoriske foreninger
Sammenslutningen af lokalhistoriske Foreninger holdt 
det årlige repræsentantskabsmøde lørdag den 26. august 
på Klarskovgård ved Korsør.

Der var afsat tre fmd.timer hertil, og det kom til at 
passe, da der på mødet var en livlig debat med adskillige 
indlæg.

Mødet var også godt besøgt, idet der var ca. 75 delta
gere.

Til dirigent valgtes arkivar, cand.mag. Finn H. 
Lauridsen, og formanden, overlærer Ole Warthoe-Han- 
sen kommenterede beretningen, der som noget nyt var 
udsendt før mødet, hvilket der var almindelig tilfredshed 
med.

Formanden bød velkommen til følgende nye medlem
mer: Lokalhistorisk forening for Gørlev kommune, 
Arkivforeningen for Helsinge, Hinnerup kommunes 
egnshistoriske forening, Højby lokalhistoriske forening, 
Rougsø lokalhistoriske forening. Frederikssund Histori
ske Forening var udmeldt, og medlemstallet var derefter 
65 foreninger, hvoraf 22 må regnes for at høre til de 
gamle »amtshistoriske samfund«.

I beretningen omtaltes med eksempler arbejdet i både 
disse og i de nyere lokalhistoriske foreninger, og der rej
stes spørgsmålet om strukturændringer.

Ministerielle tilskud

Foreningen havde i sidste regnskabsår modtaget 15.000 
kr. fra kulturministeriet til fordeling blandt foreningerne 
udenfor amtssamfundene. Der var 24 foreninger, der 
søgte om tilskud, og de modtog henholdsvis 500 eller 750 
kr. I indeværende år var tilskuddet forhøjet til 25.000 kr.
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Der var holdt kursus på Sostrup slot ved Gjerrild med 
30 deltagere. Universitetslektor Claus Bjørn havde i 
samarbejde med fire yngre historikere opstillet et kursus
program, som tilfredsstillede deltagernes forventninger. 
Kulturministeriet ydede til kurset et tilskud på 4.000 kr. 
Styrelsen hørte gerne om forslag til kurser.

Arbejdsgrupperne ved amtscentralerne som deltog i 
udvalgsarbejdet med undervisning og lokalhistorie, 
skulle give gode muligheder for fremtidens arbejde.

Om Lokalhistorisk Journal, hvortil der sammen med 
SLA var modtaget 9.000 kr. fra kulturministeriet, bekla
gede formanden, at der havde været uregelmæssigheder 
med ekspeditionen, men disse ville blive rettet.

Til den lokalhistoriske konsulent var i statstilskud 
modtaget 8.000 kr., og om arbejdet redegjorde 
seminarielektor Verner Bruhn, Esbjerg (se s. 331).

Amtsbeskrivelserne

I debatten rejste landsarkivar P. Kr. Iversen, Åbenrå, 
spørgsmålet, om det var nogen fordel for SLF at få en 
række små lokalhistoriske foreninger med, idet interesse
felterne derved vil blive meget spredte. Årsmøderne er 
ved at blive for store.

Knud Prange fra Lokalhistorisk Institut beklagede, at 
udgivelsen af de amtshistoriske beskrivelser går så langs
omt, for de vinder i værdi hver gang, der kommer en ny. 
Burde der ikke investeres flere penge i udgivelserne?

Finn H. Lauridsen, der arbejder med spørgsmålet om 
amtsudgivelserne, bemærkede, at det er store beløb, som 
der skal investeres.

Genvalg til bestyrelsen

Kassereren, Ingemann Petersen, forelagde regnskaber og 
budget. Regnskabet balancerede med 109.452 kr., og 
kontingentet fra foreningerne udgjorde 35.156 kr.

Kontingentet blev fastsat uforandret.
Til formand blev genvalgt Ole Warthoe-Hansen, og til 

bestyrelsen afdelingsbibliotekar Ebbe Fels, Gladsaxe, og 
redaktør Verner Hansen, Maribo. Da Annalise Børresen 
ikke ønskede at fortsætte som revisor, nyvalgtes Karen 
Skipper Jensen, Åbenrå.

Der var af bestyrelsen stillet forslag om en tilføjelse til 
vedtægterne. Det drejede sig om, at styrelsen skal vælges 
blandt repræsentanterne for de tilsluttede foreninger, og 
dette blev vedtaget.

Samarbejde på amtsplan

Formanden havde inden årsmødet udsendt et diskus
sionsoplæg med en række personlige synspunkter, som 
han uddybede.

Oplægget medførte, at en række mødedeltagere tog or
det og fremførte forskellige opfattelser.

Verner Bruhn, Esbjerg, mente der var mange fælles
interesser, som berettigede til et samarbejde på amtsplan 
mellem museer, arkiver og lokalhistoriske foreninger.

Annalise Børresen syntes, at man i større udstrækning 
burde søge kontakt med bibliotekerne og få disse til at 
være sekretariater for de lokale historiske foreninger.

Claus Bjørn nævnte ud fra erfaringen med det sidste 
afholdte kursus, at deltagerne kommer med forudsætnin
ger og forventninger af højst forskellig karakter.

Debat om strukturen

P. Kr. Iversen pegede på forskellen mellem de små og de 
store foreninger og syntes, der ved lejlighed burde tages 
en virkelig debat om strukturen. Han troede ikke på, at 
oplæggets forslag om et fælles kontor for det sydlige Jyl
land var en god ide. Et samarbejde på regionalt plan ville 
nok blive vanskeligt med museerne, men lettere mellem 
foreninger og arkiver.

Iversen mente, der var adskillige muligheder for ud
sendelse af historiske billedbøger med forskellige emner 
og nævnte, at Lokalhistorisk Journal skal være et binde
led mellem foreningerne, men glemmer man ikke disse i 
bladet, spurgte han?

Redaktøren, Niels-Jørgen Hansen, sagde, at der efter 
ønske fra redaktionsudvalget var skåret ned på stof om 
foreningerne, men fra forsamlingen blev tilkendegivet, at 
man gerne ville have små notitser fra disse om arbejdet.

Olaf Hansen, Nexø, efterlyste en folder med navne og 
adresser for de lokalhistoriske foreninger. Han mente og
så, at der burde udsendes en oversigt over, hvad forenin
gerne lavede.

Verner Hansen mente, at en sådan oversigt ville blive 
svær at få samlet stof til, og det ville være meget bedre 
med de mere aktuelle og læseværdige notitser i Lokalhi
storisk Journal.

Samarbejde med kommunerne

Mette Fastrup, Thisted, slog til lyd for kursus for de 
folkevalgte, hvilket flere tilsluttede sig.

Der blev også af Svend Lyck, Åbenrå, Gregersen, Gre
ve, Aage Børresen, Lyngby-Tårbæk, Svend Houmøller, 
Frederiksberg, og Steffen Linvald, Gentofte, slået til lyd 
for i højere grad at søge samarbejde med kommunerne og 
få borgmestre og byråd med i de lokalhistoriske forenin
gers bestyrelser.

Dansk Historisk Fællesforenings formand, Vagn Skov- 
gaard-Petersen, gjorde nogle bemærkninger om årsmø
dernes tilrettelæggelse. Der har to år været holdt årsmø
der på kursusejendomme, hvilket har sine fordele, men 
det er ikke meningen at fortsætte hermed. Et årsmøde i 
en by giver også en nærmere kontakt med denne, og 
næste år skal det være Viborg. Han henstillede, at man 
nu i foreningerne søgte at få udryddet de sidste eksempla
rer af billedværket.

Der blev rejst spørgsmålet om Samfundet for dansk 
genealogi og personalhistorie hørte hjemme i SLF.

Hans H. Worsøe oplyste, at det er en landsforening, 
men sektionsløs. Han håbede, at dette spørgsmål blev 
løst, så foreningen kunne opnå ligeberettigelse i Dansk 
Historisk Fællesforening.

Formanden, Ole Warthoe-Hansen takkede for de 
mange indlæg og oplyste, at de fremsatte forslag nærmere 
ville blive drøftet i bestyrelsen.

Redaktøren af Fortid og Nutid, Claus Bjørn, henstille
de, at udgivne lokalhistoriske værker blev indsendt til 
anmeldelse. Verner Hansen
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Den lokalhistoriske konsulent
Beretning for året 1. august-31. juli 1978

Der har i det forløbne år været:
43 indg. telefonhenvendelser og 27 udgående. 50 indg. 
breve og 71 udgående. Ialt 93 indg. henvendelser og 98 
udgående.

Dette er en nedgang fra året før, hvad der kunne for
ventes, da erfaringen viser, at det første år, hvor der ud
sendes brochure giver et ekstraordinært stort antal hen
vendelser.

Der oprettes stadig lokalhistoriske foreninger og arki
ver, som beder om vejledning. Det synes, som om en del 
af de nystiftede foreninger både er lokalhistoriske for
eninger og arkiver, og der er adskillige, der har svært ved 
at se, om de hører hjemme i SLF eller SLA, og det var 
måske en overvejelse værd, om de to foreninger lavede en 
lille pjece i fællesskab om deres virksomhed og mål.

Der er læst 9 manuskripter -  et enkelt kun en artikel, 
de andre sognehistorier. Der har været 9 henvendelser 
om hjælp til disposition og tilrettelæggelse, og det er klart 
mere tilfredsstillende at give råd i den fase end at læse et 
færdigt manuskript.

Adskillige spørgsmål drejer sig om grafisk tilrettelæg
gelse, illustration, udarbejdelse af registre og distribu
tion. Vejledningen for sognehistorier er hårdt tiltrængt, 
og en sådan håndsrækning kommer forhåbentlig inden 
alt for længe.

Forholdet lokalhistorie/undervisning har betydet, at 
en del henvendelser berører undervisningsmæssige em
ner. Sådanne pædagogiske problemer bør nok løses ad 
andre kanaler.

Verner Bruhn

Sammenslutningen af
lokalhistoriske arkiver
142 mennesker var mødt op til SLA’s årsmøde på Klar
skovgård den 26. august. I sin velkomst nævnte forman
den især kulturministeriets repræsentanter, fuldmægtig 
fru Eva Paulsen og kontorchef Eigil Thrane, som atter i 
år viste SLA den ære at være til stede. Derimod havde 
ingen af vore to æresmedlemmer, Hans Brandt og Olav 
Christensen, kunnet være med.

Efter at fhv. landsarkivar dr. phil. Harald Jørgensen 
var valgt til dirigent fik formanden, skoleinspektør Stran
ge Nielsen, ordet for at aflægge beretning.

Medlemsstatus
I fjor var der i SLA 223 lokalhistoriske arkiver og 13 
institutionsmedlemmer. Der har i årets løb været en til
gang på 16 og en afgang på 1, idet arkivet i Arden er 
sammensluttet med Hobro. SLA har derefter 238 med
lemmer og fremdeles 13 institutionsmedlemmer. Det er 
den mindste tilvækst i flere år -  et tegn på, at landet er 
ved at være mættet. Der er nu godt 50 kommuner, hvor 
der ikke er noget medlem af SLA, men flere steder er der 
et arkivarbejde undervejs.

Amtskredse

Efter en omtale af Lokalhistorisk Vejviser, som netop er 
udkommet (se under »Nye Bøger«) kom Strange Nielsen 
ind på dannelsen af amtskredse. Siden årsmødet i fjor er 
der dannet amtskredse i Storkøbenhavn, Vestsjællands, 
Fyns, Ringkøbing og Nordjyllands amter, og formanden 
opfordrede repræsentanterne fra de resterende amter til 
at prøve at få amtskredse oprettet i deres respektive am
ter.

Lokalhistorisk Journal

Under dette punkt rettede formanden en tak til Dorte 
Haahr Carlsen, Esbjerg, for hendes arbejde med bladets 
ekspedition, som nu er under flytning, således at redaktø
ren fremtidig vil styre denne del af bladdriften med bi
stand af SLAs ekspedition i Skelby.

Selv om kulturministeriet har forhøjet sit tilskud til 
bladet med 1000 kr. fra 9000 til 10.000, er økonomien 
fremdeles anstrengt, og det anbefaledes kraftigt, at arki
verne tegner abonnement på bladet til deres frivillige 
medarbejdere.

Strange Nielsen rettede også en opfordring til arkiver
ne, som ikke allerede abonnerer på Fortid og Nutid, om 
at tegne sig for dette udmærkede tidsskrift.

Konsulentbistand

Styrelsesmedlemmerne har som sædvanlig været engage
ret i arbejdet med at hjælpe nystartede eller startende 
arkiver med at fa arbejdet i gang, og også igangværende 
arkiver har trukket på styrelsen i det forgangne år. Dette 
koster bl.a. kørepenge, og hertil har kulturministeriet 
ydet et tilskud af tipsmidlerne på 6.500 kr. -  en forhøjelse 
fra sidste år på 2.500 kr.

Arkivforsyningen

Det er styrelsens håb, at den sammenslutning, der er sket 
mellem arkivforsyningen og Museumstjenesten, må vise 
sig at være til gavn for vore medlemmer -  ikke mindst i 
form af billigere varer. Sammenslutningen gælder forelø
big for et år. Formanden udtrykte styrelsens tak til Niels 
Juul Nielsen, Skelby, som har varetaget arkivforsynin
gens funktioner på udmærket måde -  og uden løn.

Styrelsesarbejdet
I det forløbne år har styrelsesarbejdet været præget af 
flere møder end nogen sinde før; mange forhold er blevet 
drøftet, stærke meningsudvekslinger har fundet sted, men 
trods alt står styrelsen sammen om at løse de mange 
problemer, der tårner sig op -  især om sammenslutnin
gens fremtidige struktur. To seminarer har været afholdt, 
hvor styrelsen sammen med repræsentanter for forskelli
ge arkivtyper har drøftet tanker og ideer og derigennem 
indsamlet et stort materiale til videre bearbejdelse.

Indsamlingskampagner

De to indsamlingskampagner vedrørende de folkelige be
vægelsers arkivalier i Nordjylland og på Fyn er nu slut, 
og der foreligger resultater fra begge i form af hhv. regi-
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stratur og oversigt, og for det fynske områdes vedkom
mende kan det nævnes, at kampagnen gav stødet til op
rettelse af en amtskreds.

Bibliotekskommission -
Museumsplanlægning

Formand og sekretær har deltaget i drøftelserne i det 
udvalg, som er fremkommet med forslag til revision af 
den nugældende bibliotekslov. Heri er også inddraget det 
lokalhistoriske arkivarbejde, og SLA har grund til at væ
re tilfreds med den udsendte betænknings ordlyd.

Der er aftalt et møde med Statens Museumsnævn, 
hvor man vil drøfte de fælles interesser i en tilstandsbe
skrivelse af den lokalhistoriske arkivvirksomhed, samti
dig med at museumsarbejdet kortlægges.

Statsarkiverne og DHF

Strange Nielsen rettede en tak til det statslige arkivvæsen 
for velvilje på forskellige områder, bl.a. diverse udsendel
ser og husly ved møder, og han tilsagde SLAs hjælp, når 
lejlighed gaves.

Om Dansk historisk Fællesforening udtalte forman
den, at de tre store sektioner DKM, SLF og SLA ved at 
stå sammen i fællesforeningen og støtte hverandre opnår 
en slagkraft, som betyder meget for vort arbejde. Selv om 
vi stadig bliver liere i vor sektion, kan vi ikke undvære 
dette fællesskab.

Formanden sluttede sin beretning med at karakterisere 
det forløbne år som et godt arbejdsår for de lokalhistori
ske arkiver og takkede arkivernes medarbejdere for den 
indsats, de hver især har ydet.

Beretningen godkendtes.

Regnskabet

Kassereren, sognepræst Laust Kristensen, forelagde 
regnskabet, som udviste en beholdning på 26.032 kr. (pr.
1. jan.), og det balancerede med 48.498 kr. Det er især 
strukturmøder og den udsendte vejledning i arkivering og 
registrering, der har tynget på udgiftssiden. Det kom
mende års budget er sat til 55.500 kr.

Regnskabet godkendtes.

Kontingent

Kontingentet fastsattes uændret til 200 kr. for ordinære 
medlemmer og 100 kr. for institutionsmedlemmer.

I tilknytning til formandsberetningen aflagde kur
susudvalget v. Anders Friederichsen beretning om sit 
virke og planer.

Der var ikke indkommet forslag til behandling, så man 
kunne gå videre til punktet.

På valg var Anders Friedrichsen, Helsinge, og Laust Kri
stensen, Knudby. Friedrichsen genvalgtes, mens Laust 
Kristensen ikke ønskede at fortsætte, og i hans sted fore
slog styrelsen Henning Bender, Ålborg. Denne valgtes. 
Som revisor genvalgtes fhv. museumsinspektør Hans 
Neumann, Haderslev. Styrelsen vil konstituere sig sene
re.

Eventuelt

Under eventuelt bemærkede Hans Hviid, Kerteminde, at 
der lå muligheder for kommunale tilskud i de »enarmede 
tyveknægte«, som skal svare en afgift til kommunen.

Efter endnu en enkelt bemærkning kunne den myndi
ge, men usædvanligt veloplagte dirigent afslutte mødet.

Kursusudvalgets årsberetning
Kursusåret 1977/78 har været præget af den videre op
bygning af en målrettet, differentieret uddannelse -  for 
alle arkivernes medarbejdere, hvor det endelige mål er en 
decentraliseret kompetencegivende arkivuddannelse.

Efter erfaringerne fra grundkurserne i Ringsted no
vember 1976, i Esbjerg februar 1977 samt i Viborg april 
1977 blev der af kursusstaben udarbejdet et nyt under
visningsmateriale til brug for grundkurserne i arkivering 
og registrering. Dette materiale bygger på den nye fælles 
registreringsformular, der først blev brugt i Nordjylland 
ved den store indsamling af foreningsarkivalier samt bind 
1 af den nye registreringsvejledning.

Grundkurserne opbygges principielt på basis af 
amtsregionerne, og det første kursus for Frederiksborg og 
Roskilde amter blev gennemført i marts 1978 i Helsinge 
efterfulgt af et tilsvarende kursus i Ålborg i april 1978 for 
Nordjyllands amt.

Specialkurserne, der især henvender sig til medarbej
dere med flere års arkiverfaring, blev startet op med et 
kursus arrangeret i samarbejde med Danmarks Biblio
teksskole i København i weekenden 29.-30. oktober 1977:

»Arkivet og dets trykte hjælpemidler«

Alle kurser har været overtegnede, hvilket endnu engang 
understreger det voldsomme behov, arkivernes folk har 
for uddannelse.

Der er for det kommende år planlagt følgende kurser:

Grundkurser

Ribe og Ringkøbing amter: Grundkursus I: Herning lør
dag den 16. september 1978.

Fyns amt: Grundkursus I: Odense lørdag den 7. okto
ber 1977.

Vestsjællands amt: Grundkursus I: Slagelse lørdag den 
28. oktober 1978.

Storstrøms amt: Grundkursus I: Januar 1979. 

Specialkurser

Kursus for arkivledere -  dækkende økonomiske/admini- 
strative muligheder, herunder kendskab til love, cirkulæ
rer, nutidens lokaladministration, som har betydning for 
arkivets eksistens, forholdet til de bevilgende myndighe
der, budgetlægning, vedtægter, arbejdsudvalg-sammen
sætning, kompetence etc., intern arbejdsfordeling i arki
vet samt publikumsservice. Det er fastsat, at dette kursus 
afvikles i Jylland som et internatkursus i januar kvartal 
-79.

Det har for en organisation som SLA, der har fa midler
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til rådighed, været en stor opgave at have et så stort 
aktivitetsprogram løbende, og det har kun været muligt, 
fordi så mange personer fra mange arkiver uden at skele 
til besvær og omkostninger helhjertet har stillet sig til 
rådighed for uddannelsesarbejdet. Kursusstabens tak til 
alle disse arkivbegejstrede for en strålende indsats.

Anders Friedrichsen

Dansk historisk
Fællesforening
Efter ønske fra deltagerne i årsmødet 1977 blev SLA’s og 
SLF’s årsmøde lagt om lørdagen. Årsmødet 1978 på 
Klarskovgård ved Korsør begyndte derfor først fredag 
den 25. august kl. 14,30 med DKM’s årsmøde, og der 
holdtes 3 repræsentantmøder om lørdagen.

Fredag aften var der debat om emnet »Hvad vil vi med 
Nationalmuseet« med Mogens Ørsnes og Torben Witt 
som indledere. Efter den meget livlige debat var Korsør 
kommune vært ved natmaden på Klarskovgård.

Under SLF’s årsmøde lørdag formiddag var der ar
rangeret byvandring i Korsør by, hvor skoleleder Mo
gens Haar fortalte om byens historie og viste de mange 
deltagere om i byen og på fæstningsanlægget. Lørdag 
formiddag var der desuden åbent i Korsør lokalhistoriske 
arkiv, og mange benyttede lejligheden til at besigtige ar
kivet. Lørdag eftermiddag gentoges byvandringspro
grammet fra om formiddagen. Besøgene i Korsør var be
gunstiget af strålende sensommervejr.

Under årsmødet blev der desuden på Klarskovgård 
kørt en lysbilledserie om færgen »Korsør«.

Fællesforeningens repræsentantmøde blev holdt lørdag 
den 26. august kl. 15,30.

Fhv. landsarkivar Harald Jørgensen valgtes til diri
gent. Formanden aflagde følgende beretning om arbejdet 
i 1977/78:

Ligesom i fjor er styrelsens beretning tredelt: nogle 
kontante oplysninger i kort form, en bredere redegørelse 
for vigtige sider af årets arbejde, samt nogle afsluttende 
bemærkninger om det historiske arbejdes karakter.

Medlemstallet er nu oppe på 518, en fremgang på 22. De 
fordeler sig med 68 foreninger i SLF, 248 arkiver i SLA 
og 139 museer i DKM, samt 63 ikke sektionsdelte med
lemmer. Jeg byder velkommen til Lokalhistorisk For
ening for Gørlev Kommune, Arkivforeningen i Helsinge, 
Holbo Herreds lokalhistoriske Arkiv, Hinnerup Kom
munes egnshistoriske Forening, Højby lokalhistoriske 
Forening, Rougsø lokalhistoriske Forening. Endvidere til 
de lokalhistoriske arkiver i Møldrup, Vinderup, Hals, 
Egvad, Trundholm, Arre, Karlebo, Brahetrolleborg, Sdr. 
Nærå og Årslev, Vester Hæsinge-Sandholt-Lyndelse, 
Munkebo og de lokalhistoriske afdelinger på Odense 
Centralbibliotek og på Frederikssund bibliotek. Samt til 
Fabrikant Ernst’s Samling i Assens, Nationalmuseets 
tekniske Forvaltning, Øregård Museum og Karlebo Mu
seum.

Efter sidste repræsentantskabsmøde konstituerede sty
relsen sig med museumsinspektør Jørgen Slettebo som

Årsmøderne på Klarskovgård 1978

næstformand, direktør Ejgil Betzer-Pedersen som kasse
rer, arkivar Susanne Krogh Bender som sekretær og uni
versitetslektor Claus Bjørn som redaktør af Fortid og 
Nutid. Styrelsens øvrige medlemmer er de tre sektions- 
formænd, overlærer Ole Warthoe-Hansen (SLF), 
skoleinspektør A. Strange Nielsen (SLA) og museumsin
spektør Ulla Thyrring (DKM) samt lederen af Lokalhi
storisk Afdeling, universitetslektor Knud Prange.

Som det fremgår af regnskabet, har DHF i regnskabs
året 1977/78 til driften modtaget tilskud fra Kulturmini
steriet på 17.000 kr. og fra Dansk historisk Fællesfond på 
1.750 kr. Til indsamlingskampagnen på Fyn har vi fra 
Fyns Amtsråd modtaget 16.000 kr. Til Fortid og Nutid 
har vi fra Kulturministeriet faet ekstraordinært tilskud 
på 50.000 kr., fra Undervisningsministeriet 3.900 kr. Til 
skriftrækken har Kulturministeriet bevilget 15.000 kr. og 
Carlsen-Langes Legatstiftelse 7.000 kr. Carlsbergs Min
delegat har som garantibeløb bevilget 100.000 kr. til den 
nye udgave af Håndbog for danske Lokalhistorikere. 
Kulturministeriets tilskud til de lokalhistoriske forenin
ger har i år været på 80.000 kr., som er fordelt efter 
indstilling fra DHF efter de sædvanlige retningslinier. 
For de givne bevillinger udtrykker vi en hjertelig tak.

På mødet i fjor sagde jeg, at styrelsen havde besluttet 
ikke længere at acceptere de daværende forhold m.h.t. 
ekspedition af håndbøger m.v. til vore medlemmer. Som de 
fleste her vil vide -  bl.a. fra Fortid og Nutid og Lokalhi
storisk Journal -  er spørgsmålet om lager og ekspedition 
løst, takket være hjælp fra Landsarkivet i Åbenrå; med 
dygtighed varetages ekspeditionen af hr. Lind-Petersen i 
Åbenrå. Ved imødekommenhed fra Rigsarkivet har vi 
kunnet indrette et kontor på H. C. Andersens Boulevard i 
København, og her holdes mange tråde sammen af fru 
Tove Bunch, der modtager og fakturerer alle bestillinger 
til vore medlemmer. Et af de store problemer for denne 
reorganisering har været Fortid og Nutids ekspedition -  
en grundig ajourføring af kartoteket er nu igang. Jeg vil 
for dette punkts vedkommende sige, at vi er nået lykkeligt 
langt i årets løb -  hvilket i de seneste måneder har sat 
spor i et stigende antal bogbestillinger og i mange tilfred
se udtalelser fra medlemmer, der har søgt oplysning om 
det ene eller det andet og har fået god og grundig besked 
gennem en telefonopringning til kontoret. Det er nu mit 
håb at realisere en gammel plan: at vi ved bistand fra 
kontoret kan nå til flere udsendelser til vore medlemmer; 
jeg forestiller mig, at et nyhedsbrev til orientering for alle 
styrelserne kan udsendes en gang eller to i vinterens løb. 
Formentlig vil det også have den gunstige virkning, at 
medlemmerne gør DHFs styrelse opmærksom på områ
der, hvor man har følt behov for en særlig indsats fra 
DHFs side.

Indsamlingen af kilder til de folkelige bevægelsers historie er i 
år foregået med hovedindsatsen lagt på Fyn; arbejdet i 
Nordjylland er dog fortsat, og herfra foreligger der nu en 
meget indholdsrig registratur. Til den fynske indsamling 
fik vi i fjor 98.000 kr. fra Statens humanistiske Forsk
ningsråd, til fremstilling af plakater og andet PRmateri- 
ale har vi siden fået 16.000 kr. fra det fynske amtsråd. 
Etnologen Margaretha Balle-Petersen har i 9 måneder på 
deltid kunnet virke som udfarende kraft, inspirator og
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koordinator. Initiativet er blevet meget påskønnet på 
Fyn, en påskønnelse, der bl.a. har fundet udtryk på tre 
møder -  i Odense, i Egebjerg og i Højby; sidstnævnte sted 
mundede forhandlingerne ud i dannelsen afen amtskreds 
under SLA -  bl.a. med henblik på videreførelsen af ind
samlingen. Der er indsamlet og sikret mange arkivalier, 
og arbejdet fortsætter. En registratur er nu udarbejdet; 
den omfatter, ligesom den nordjyske, så vidt muligt alt 
materiale vedr. de folkelige bevægelser på Fyn, så at man 
har en samlet oversigt -  altså såvel det materiale, der var 
indkommet tidligere, som det, der direkte er et resultat af 
dette års indsamling. Megen bistand undervejs har vi 
laet fra Landsarkivet i Odense og fra Rigsarkivet, -  sidst
nævnte har stillet kontorfaciliteter til rådighed.

En beretning om dette arbejde er nu indsendt til 
Forskningsrådet, og en artikel om det vil fremkomme i 
Forskningsrådets tidsskrift »Forskning og Samfund«. 
Margaretha Balle-Petersen og jeg har i øvrigt også skre
vet om betydningen af denne arkivalske sikring til for
skellige andre blade og skrifter, bl.a. Andelsbladet og 
Landsbladet.

Vi håber, at initiativet kan videreføres i de øvrige 
landsdele. Der er gode udsigter til, at det næste område 
bliver Storstrømsamtet, hvor SLAs amtskreds har plan
lagt en indsamling og søgt tilskud til den.

Dette er en opgave, som Dansk historisk Fællesfor
ening føler en særlig forpligtelse overfor. Efter at et 
DHF-udvalg, under Strange Nielsens formandsskab, 
havde afgivet betænkning med forslag til arbejdets orga
nisering, gennemdrøftede vi hele sagen med repræsen
tanter for en lang række foreninger på et møde i Rigsarki
vet. Det var et meget positivt møde, hvor vi blev opford
ret til at iværksætte indsamlingen under ledelse af et til
synsråd. Dette, der har rigsarkivaren som formand, har 
ansvaret for -  og æren a f - , at arbejdet kom igang. Efter 
anmodning fra SLAs styrelse har et udvalg med Strange 
Nielsen som formand nu revideret den gamle betænkning 
på grundlag af de erfaringer, der er indhøstet under de to 
gennemførte indsamlinger. I nær fremtid vil tilsynsrådet 
forsøge atter at få et møde med repræsentanter for de 
landsdækkende foreninger, specielt med henblik på en 
sikring af disse foreningers centrale arkivalier.

Det andet store projekt, vi har i gang, har vi kaldt lokalhi- 
storie/undervisning, opr. iværksat efter opfordring fra SLF. 
Et udvalg med Verner Bruhn som formand afleverede i 
maj 1976 en beretning om sit arbejde og fremhævede, at 
»lokalhistorisk stof indeholder værdifulde elementer til 
brug på alle trin i historieundervisningen«; man bad 
DHF og de tre store sektioner vise undervisningsområdet 
den allerstørste opmærksomhed og foreslog en række ini
tiativer.

Baggrunden var dels den lokalhistoriske interesse, der 
er styrket gennem de senere år, dels den svækkelse af 
historie som undervisningsfag, der kom til udtryk i folke
skoleloven af 1975.

DHF bad udvalget reorganisere sig med henblik på en 
realisering af følgende forslag: 1. udsendelse afen idébog, 
der kunne være en hjælp til iværksættelse af lokalhistorisk 
undervisningsarbejde; 2. udgivelse af en håndbog om lo- 
kalhistorie/undervisning til støtte for den enkelte læser; 3.

nedsættelse af lokale arbejdsgrupper med den opgave at 
fremskaffe egnet lokalt undervisningsmateriale; 4. afhol
delse af en konference over emnet lokalhistorie/undervis- 
ning.

I beretningsåret foreligger der resultater på alle fire 
områder, hvilket er noget af en bedrift af koordine
ringsudvalget. Det har bestået af Verner Bruhn, der har 
repræsenteret DHF, adjunkt Henrik Fangel, Åbenrå 
(Foreningen af gymnasie- og HFlærere i historie), lærer, 
afdelingsleder Leif H. Gotfredsen, Varde (Kontaktudv. 
for amtscentraler) og lærer, konsulent Frank Lauridsen, 
Esbjerg (Dansk Historielærerforening). Jeg vil gerne 
rette en tak for det gennemførte arbejde og udtrykke glæ
de over dette samarbejde mellem flere foreninger.

Om resultaterne kan jeg oplyse følgende: Idébogen lå 
færdig i slutningen af august 1977 i 400 eksemplarer, -  
redigeret af viceskoleinspektør Kamma Varming, mu
seumspædagog Ove H. Nielsen og Leif H. Gotfredsen. 
Den blev udsendt til amtscentralafdelinger, amtskonsu
lenter, mange museer, foreninger m.v. Den er blevet 
omtalt meget rosende i pressen -  og er uopdrivelig! »Lo
kalhistorie -  en vejledning til undervisnings- og studiebrug« ud
kom i DHFs håndbogsserie i februar 1978 i 1600 eks. Den 
er redigeret af seminarielektor Leif Ingvorsen. Også den 
har faet mange rosende anmeldelser, og den vil utvivl
somt fa stor betydning i de kommende år. Arbejdet med 
oprettelse af lokale arbejdsgrupper har været omfattende -  
jeg nævner, at ca. 800 breve er ekspederet af Bodil Bruhn, 
Esbjerg. Der har været aftaler om møder i tilknytning til 
34 af provinsens 38 amtscentralafdelinger. Der er indgået 
26 rapporter fra arbejdsgrupperne med beretning om det 
første møde. Der foreligger aftaler om nye møder i 19 af 
de 26 grupper, planer om møder i yderligere 2 grupper. I 
Jylland og på Fyn er initiativet stærkest, noget svagere er 
det på Sjælland, og i København er det ikke lykkedes at 
fa sat noget i gang. Arbejdet i de lokale arbejdsgrupper er 
naturligvis overordentlig vigtigt -  det gælder om at tilve
jebringe fagligt forsvarlige og pædagogisk egnede under
visningsmaterialer, tilrettelagt til forskellige alderstrin. 
Ifølge sagens natur må disse materialer udarbejdes lo
kalt.

Dette undervisningsinitiativ blev afrundet med en kon
ference på Hindsgavl 19.-20. maj 1978, muliggjort gennem 
et tilskud fra undervisningsministeriet. Her deltog repræ
sentanter fra de lokale arbejdsgrupper, ministeriets fagli
ge konsulenter for folkeskole og gymnasium, de faglige 
foreningers formænd og repræsentanter for DHF, SLF og 
SLA, i alt ca. 50 mennesker. Programmet omfattede en 
principiel vurdering af lokalhistorie/undervisning ved 
Verner Bruhn og mig, en præsentation af film- og billed- 
muligheder ved Ole Brage, Axel Bolvig og Finn Løkke- 
gaard samt en række korte rapporter fra deltagere i 
arbejdsgrupperne. En samlet rapport om denne konfe
rence er udarbejdet.

Gennem den beskrevne indsats håber DHF at kunne 
medvirke til at ændre en udvikling, der har været 
historieundervisningen ugunstig. Vi ved, at samfundet 
snyder næste generation, hvis det ikke giver den en ople
velsesrig historieundervisning. Vi peger på en række mu
ligheder til fornyelse -  ikke i almindelighed, men i sær
deleshed. For folkeskolens vedkommende peger vi på
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dem med henblik både på de egentlige historietimer og 
på undervisningen i samtidsorientering.

Den tredie opgave er forberedelsen af en ny udgave af 
Håndbog for danske lokalhistorikere. Vi har haft kontakt med 
en lang række faglige institutioner, der har gennemgået 
den gamle udgaves dækning af de respektive fagområder 
og stillet forslag om nye opslagsord. Vi er nu ved at være 
færdige med sorteringen; en sådan er nødvendig, idet vi 
finder det ønskeligt, at også den nye udgave kan rummes 
i ét bind. Den gamle udgave indeholdt ca. 2900 opslags
ord -  fra fagfolks side er der stillet forslag om yderligere 
2200 ord! Den gamle udgave sluttede stort set med 1848, 
den nye vil medtage perioden frem til 1914, -  hvilket jo 
indebærer en udvidelse med bl.a. industrialisering, urba
nisering, arbejderbevægelsen m.m. I nær fremtid rettes 
der henvendelse til forfatterne. Som redaktør fungerer 
stud.mag. Erik Alstrup; alle principielle spørgsmål drøftes 
i et redaktionsudvalg med Knud Prange som formand. 
Vi har fra Carlsbergs Mindelegat opnået et garantibeløb 
på 100.000 kr. i år. I serien Foreløbige Arkivregistraturer 
udsendt »Skolehistoriske Arkivalier i Rigsarkivet« ved 
arkivar Ebba Waaben. I lighed med den tilsvarende regi
stratur, der i 1971 udsendtes af Landsarkivet for Sjælland 
ved landsarkivar, dr. Harald Jørgensen, er også den nye 
registratur fremkommet efter opfordring fra et udvalg 
under DHF. -  Billedværket har haft et støt, men ikke stort 
salg. Vi har planer om at foretage et nyt fremstød for at 
stimulere afsætningen af dette prægtige gaveværk.

Det historiske arbejde i Danmark er i disse år mangfoldigt 
som aldrig før, det er vel en af grundene til, at der spores 
et voksende behov for oversigter og synteser. Gyldendals 
nye Danmarkshistorie hvoraf 1. bind er kommet i år, er 
kun ét, omend det største, litterære udtryk for dette be
hov. I mange sammenhænge møder vi ønsket om status, 
»lange linier«, syntese: hvad er stabilt og hvad er flygtigt? 
Også uden for historikernes laug møder man den histori
ske forståelse, at der mellem fortid og fremtid ikke er 
modsætning, men samspil; der spørges, hvilke vækst- 
kræfter fra fortiden der har styrke til at forme samtid og 
eftertid.

Dansk historisk Fællesforening har stedse hævdet, at 
synteserne skal bygge på konkrete, solide og nuancerede 
undersøgelser af forholdene både i det store samfund og i 
de mange små. Først når jordforbindelsen er i orden, 
bliver beskrivelsen af sammenhænge og udsyn inter
essant. Derfor hilser vi også med glæde fremkomsten af 
de administrationshistoriske lokalundersøgelser, som 
Humanistisk Forskningsråd har iværksat for et par år 
siden efter opfordring fra det sjællandske landsarkiv; -  
Grethe Ilsøes »Vejen til embede« og Helle Lindes 
»Magistrat og borger« m.fl.

Vi ønsker at understrege, at det historiske arbejde 
principielt er en helhed, hvor enhver solid undersøgelse 
er en værdifuld brik i helheden; billedet af fortiden bliver 
klarere og fuldstændigere, hvad enten detailundersøgel
serne ligger inden for den politiske, sociale eller økonomi
ske historie, hvad enten de er rigshistoriske eller lokalhi
storiske. Vi er -  modsætninger og uoverskuelighed til 
trods -  historikere og derfor fælles om en stor kulturop
gave. Det er det synspunkt, der mere end noget andet
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synes karakteristisk for Dansk historisk Fællesforening.

Efter beretningen opfordrede Ole Sørensen Fællesfor
eningen til ikke at lade sagen lokalhistorie og undervis
ning falde, men til at fortsætte initiativet; han tilføjede, at 
der faktisk skete noget også i København. Formanden 
svarede, at man var indstillet på at fortsætte arbejdet, da 
det også havde været et almindeligt udtalt ønske på kon
ferencen på Hindsgavl.

Herefter aflagde Knud Prange årsberetning for Lokal
historisk Institut:

Når jeg skal berette nyt om arbejdet på Lokalhistorisk 
Institut, er der ikke noget at sige m.h.t. økonomien. Vo
res bevillinger er nemlig uændrede i kroner og ører, og 
det har de stort set været siden oprettelsen i 1970. Det er 
kun priserne, der er steget. På alle andre områder er der 
derimod glædelige ting at notere. Tiden tillader kun at 
nævne nogle enkelte punkter.

Året igennem kommer der ganske mange henvendelser 
udefra om at deltage i samarbejde af en eller anden art, 
om at give råd og vejledning, om at levere undervisning 
eller holde foredrag. For en en-mands institution er den 
slags meget tidkrævende. Men det er også spændende og 
morsomt, fordi det giver kontakt med mange forskellige 
mennesker landet over. Jeg har således holdt foredrag i 
Aarhus, Haderslev og Fredericia for henholdsvis stude
rende, seminarielærere og slægtshistorikere, deltaget i 
planlægning af et kursus i lokalhistorie, etableret et sam
arbejde med den bibliotekar der indkøber lokalhistorisk 
litteratur til Københavns Kommunebiblioteker, vejledt 
Arktisk Institut med at udarbejde et forskningsprojekt 
om grønlandsk lokalhistorie samt adskilligt andet. Den 
slags arbejde siger jeg principielt helst ikke nej tak til. I år 
har jeg dog måttet afslå at deltage i hele to lokalhistoriske 
kurser, men det var kun fordi jeg i forvejen var optaget de 
pågældende dage. Det ene faldt således sammen med at 
jeg underviste på DKMs sommerkursus på Gerlev Høj
skole. Her havde jeg et hold, der i 8-10 timer om dagen i 
8 dage arbejdede med emnet: Museet og dets by -  i lys af 
utrykte kilder.

En anden tidkrævende ting er møder. Jeg har deltaget i 
ca. 70 møder i år. En del af dem vedrører udelukkende 
administration. Andre drejer sig om morsommere emner. 
Herunder hører bl.a. det arbejde jeg er indblandet i 
m.h.t. at forberede en ny udgave af Lokalhistorisk Hånd
bog. Her er der investeret en del tid -  som formanden 
nævnede i sin beretning -  men løsningen af denne opgave 
vil forhåbentlig blive til gavn og glæde for mange.

Instituttet har ikke udgivet nogle bøger i det forløbne 
år -  det er bl.a. et spørgsmål om at have både tid og 
penge nok. I løbet af ca. 1 måned kommer der dog 2 
hæfter i serien Småtryk samt en svært nyttig bog med 
fortegnelser over de bevarede lensregnskaber og lens- 
jordebøger. Det er arkivar Thelma Jexlevs 3 artikler fra 
Fortid og Nutid der nu udgives samlet og forsynet med 
sted- og personregistre. Ude i udstillingen ligger der 
bestillingskort på de 3 publikationer. Tag godt imod 
dem.

De manglende udgivelser i år betyder dog ikke at in
stituttets skrivemaskine har stået urørt. Til Ingvorsens
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bog om Lokalhistorie i undervisningen har jeg leveret et 
kapitel om de lokalhistoriske kilder på bibliotek, arkiv og 
museum, og jeg har til tidsskriftet Historie & Samtidsori
entering lavet en kommenteret liste over vejledende 
lokalhistorisk litteratur. Særtryk af den kommer i Små
tryk-serien. Endelig er Hvorfor lokalhistorie?, som har 
været udsolgt næsten siden den udkom i 1971, genoptrykt 
i en norsk bog: Den nære fortid -  lokalsamfundet i histo
rien.

Til de her nævnte aktiviteter skal så lægges alle de -  
om jeg så må sige -  daglige opgaver: instituttets drift, 
kontakten med de studerende, retning af specialer og 
examensopgaver og adskilligt andet. Hvis jeg skal samle 
virksomheden i et billede, kommer jeg til at tænke på 
Fritz Jürgensens 2 drenge, der rider på kæpheste. De 
husker måske at den ene siger: Rid længere væk du, vi er 
jo et helt regiment. Det kan vi ikke gøre på instituttet, for 
der er kun 1 ansat. Men han bestræber sig på at tage sig 
ud som et helt regiment!

Der var ingen yderligere bemærkninger til beretningerne, 
som dermed var godkendt.

2. Kassereren forelagde det reviderede regnskab, og 
knyttede nogle bemærkninger til foreningens økonomi, 
som han ikke fandt fuldt ud tilfredsstillende. En bedring 
har dog kunnet spores de senere måneder p.g.a. øget 
bogsalg.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, der så
ledes godkendtes.

4. DKM sætter sit kontingent pr. medlem op til 50 kr. 
på linie med SLA’s medlemmer.

5. Forslag til vedtægtsændringer.
Forslaget fremlagdes af formanden, der understregede, 

at det fremsatte forslag var identisk med det, der blev 
debatteret på repræsentantmødet 1977 (bortset fra æn
dring af regnskabsåret til kalenderåret).

E. Salomonsen fremsatte nogle ændringsforslag hoved
sageligt af sproglig karakter, og disse justeringer blev 
godkendt af forsamlingen.

Dirigenten satte derpå forslaget til skriftlig afstemning. 
139 medlemmer havde i forvejen afgivet skriftlig fuld
magt til medlemmer, der kunne være til stede, om at 
stemme for dem. Efter at de to stemmetællere, Niels-Jør- 
gen Hansen og Helle Linde, havde optalt stemmerne, 
kunne dirigenten kundgøre, at der var afgivet 285 stem
mer, hvoraf de 284 var ja  og en var blank. Da der efter de 
hidtilværende vedtægter skal afgives stemme af mindst 
halvdelen af medlemmerne, for at vedtægterne kan ænd
res, og da fællesforeningen har 518 medlemmer, var for
slaget til nye vedtægter således vedtaget.

Dansk historisk Fællesforenings nye vedtægter:
§ 1. Navn:
Foreningens navn er Dansk historisk Fællesforening.

£ 2. Formål:
1. Dansk historisk Fællesforening har til formål at støtte 

og styrke interessen for historie.
2. Med dette formål for øje arbejder Fællesforeningen på 

at fremme dansk historisk forskning og at udbygge

samarbejdet mellem historiske, arkæologiske og etno
logiske foreninger og institutioner.

3. Fællesforeningen varetager sine medlemmers fælles 
interesser i forhold til myndighederne.

4. Fællesforeningen udgiver tidsskriftet Fortid og Nutid 
samt andre skrifter, der kan bidrage til at opfylde for
eningens formål.

5. Fællesforeningen bistår sine medlemmer med råd og 
vejledning. Den koordinerer medlemmernes arbejde, 
når opgavernes løsning kan fremmes gennem en fælles 
indsats.

6. Fællesforeningen afholder møde og kurser, der kan 
bidrage til at opfylde foreningens formål.

7. Fællesforeningen kan prisbelønne afhandlinger, der er 
blevet trykt i publikationer udgivet af dens medlem
mer.

£ 3. Medlemmer:
1. Som medlemmer af Dansk historisk Fællesforening 

kan optages foreninger og institutioner, der arbejder 
på at fremme kendskabet til historie, arkæologi og et
nologi.

2. Medlemmerne kan forene sig i sektioner med love og 
styrelser, men medlemskabet i Fællesforeningen 
medfører ingen forpligtelse til at indtræde i nogen 
sektion. En sektion skal anerkendes af styrelsen.

3. Medlemmer af anerkendte sektioner er automatisk 
medlem af Fællesforeningen. Beslutning om optagelse 
af medlemmer uden for de anerkendte sektioner træf
fes af styrelsen.

4. En forening eller institution, der ønsker optagelse i 
Fællesforeningen, eller en sektion, der ønsker aner
kendelse, og som har henvendt sig til styrelsen derom, 
uden at denne har ment at kunne imødekomme begæ
ringen, kan forlange spørgsmålet forelagt til endelig 
afgørelse på det første ordinære repræsentantskabs
møde.
Et nyt medlem betaler kontingent fra 1. januar i det 
år, hvor det optages.

5. Enkeltpersoner kan ikke optages som medlemmer af 
Fællesforeningen. Dog kan repræsentantskabsmødet 
beslutte at hædre en person ved tildeling af et æres- 
medlemskab.

£ 4. Repræsentantskabsmødet:
1. Repræsentantskabsmødet er Fællesforeningens høje

ste myndighed. Repræsentantskabsmødet består af en 
repræsentant for hver af de som medlemmer optagne 
foreninger eller institutioner.

2. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang 
årligt i juli kvartal. Indkaldelse til ordinært repræ
sentantskabsmøde foretages af styrelsen med højst 12 
ugers og mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse 
til de foreninger eller institutioner, der er medlemmer. 
Hvert medlem kan sende flere repræsentanter til mø
det, men kun en af disse kan fungere som medlems
repræsentant i en eventuel afstemning.

3. Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabs
møde skal omfatte:

fl. Valg af dirigent.
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b. Formanden aflægger beretning om foreningens vir
ke i det forløbne år.

c. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til 
godkendelse.

d. Fastsættelse af kontingent.
e. Behandling af indkomne forslag.
f .  Valg af formand og kasserer.
g. Valg af 2 medlemmer til styrelsen samt 2 supple

anter.
h. Valg af en revisor samt hvert andet år en revisor

suppleant.
i. Eventuelt.

4. Forslag, som ønskes behandlet på repræsentant
skabsmødet, skal være formanden i hænde senest 3 
uger før mødets afholdelse. Medlemmernes forslag til 
vedtægtsændringer dog senest 1. maj.

5. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når 
styrelsen eller mindst 10 medlemmer over for styrelsen 
stiller krav herom med samtidig angivelse af det eller 
de emner, som ønskes behandlet.

6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes på 
samme måde som ordinært repræsentantskabsmøde. 
Indkaldelse skal dog ske senest 14 dage efter kravets 
modtagelse med højst 8 ugers og mindst 4 ugers var
sel.

7. Bortset fra de i §§ 8 og 9 nævnte forhold træfles 
repræsentantskabsmødets beslutninger ved simpelt 
stemmeflertal.

8. Skriftlig afstemning skal afholdes, dersom dirigenten 
eller en stemmeberettiget repræsentant ønsker det.

9. Over det på repræsentantskabsmødet passerede ind
føres beretning i foreningens forhandlingsprotokol, 
der underskrives af dirigenten.

£ 5. Styrelsen:
1. Fællesforeningen ledes af en styrelse på mindst 9 

medlemmer. Formand og kasserer vælges af det ordinære 
repræsentantskabsmøde for et år ad gangen.
4 medlemmer vælges af det ordinære repræsentantskabs
møde for 2 år ad gangen, således at der vælges 2 med
lemmer hvert år.
De anerkendte sektioners formænd er fødte medlem
mer af styrelsen.
Mindst et medlem blandt de af repræsentant
skabsmødet valgte skal repræsentere de foreninger og 
institutioner, som ikke er organiserede i sektioner.

2. På første styrelsesmøde efter det ordinære repræsen
tantskabsmøde konstituerer styrelsen sig med næst
formand, sekretær og redaktør.

3. Styrelsen repræsenterer foreningen i alle økonomiske 
og juridiske forhold.
Styrelsen disponerer over foreningens midler, men 
kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at di
sponere over indestående på bank-, sparekasse- og 
girokonti samt til at trække på foreningens kasse
kredit.

4. Styrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt 
stemmeflertal.
Styrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 af dens 
medlemmer -  herunder formanden eller næstforman
den -  er til stede.

5. Foreningen tegnes af formanden sammen med et sty
relsesmedlem eller af næstformanden sammen med 2 
styrelsesmedlemmer.

6. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes 
foreningen af mindst 6 styrelsesmedlemmer, herunder 
formanden eller næstformanden.

7. Styrelsen holder møde så ofte, som formanden eller 4 
af styrelsens medlemmer finder det påkrævet.

8. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan 
nedsætte udvalg efter behov.

£ 6. Økonomi:
1. Fællesforeningens medlemskontingent fastsættes af 

repræsentantskabsmødet. Forslag til sektionernes 
kontingent aftales på forhånd mellem Fællesforenin
gens styrelse og sektionernes styrelser.

2. Fællesforeningens regnskabsår er kalenderåret.
3. Fællesforeningens regnskab revideres af 2 revisorer, 

hvoraf den ene skal være statsautoriseret.
Disse samt en revisorsuppleant vælges af repræsen
tantskabsmødet for 2 år ad gangen.
Revisorerne afgår skiftevis hvert andet år, men kan 
genvælges.
Det reviderede regnskab sendes af revisorerne til for
eningens formand tilligemed revisionsberetningen se
nest 3 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde.

4. Fællesforeningens eventuelle overskud skal alene 
komme Fællesforeningen til gode.
Styrelsen kan bevilge tilskud til specielle formål in
denfor Fællesforeningens medlemskreds, jfr. § 2. Her
udover kan ingen andre organisationer eller enkelt
personer fa del i Fællesforeningens overskud.

£ 7. Udmeldelse:
En forening eller institution kan opsige medlemskabet 
og den dermed følgende kontingentforpligtelse med V2 
års varsel til en 1. januar.

£ 8. Vedtægtsændringer:
1. Ændringer i Fællesforeningens vedtægter kan kun ske 

på et repræsentantskabsmøde. Et forslag herom skal 
behandles som et særligt punkt på dagsordenen. 
Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til med
lemmerne samtidig med repræsentantskabsmødets 
indvarsling.

2. Vedtægterne kan ændres med almindelig stemmeflertal 
blandt de fremmødte stemmeberettigede repræsentan
ter, såfremt mindst V3 af Fællesforeningens 
medlemmer er repræsenterede.
Dersom ændringsforslaget vedtages, uden at ^3 af 
medlemmerne er repræsenterede, skal styrelsen ind
kalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 
højst 8 ugers og mindst 4 ugers varsel fra vedtagelses
dagen.
På dette repræsentantskabsmøde kan de ændringer, 
der er vedtaget på det første møde, endeligt vedtages 
med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte 
stemmeberettigede repræsentanter.
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Årsmøderne på Klarskovgård 1978

§ 9. Fællesforeningens opløsning:
1. Beslutning om opløsning af Fællesforeningen kan kun 

træffes på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 
halvdelen af foreningens medlemmer er repræsentere
de og stemmer for opløsningen. Opnår forslaget om 
opløsning flertal, uden at halvdelen af medlemmerne 
er repræsenterede, skal styrelsen indkalde til ekstra
ordinært repræsentantskabsmøde efter samme regler 
som i § 8, 2. På dette repræsentantskabsmøde kan 
opløsning vedtages med almindeligt stemmeflertal 
blandt de fremmødte stemmeberettigede repræsen
tanter.

2. Ved Fællesforeningens opløsning skal dens formue, 
når al skyldig gæld er betalt, efter repræsentant
skabsmødets nærmere bestemmelse anvendes til støtte 
for dansk historisk forskning.

3. I tilfælde af opløsning påhviler det den siddende sty
relse -  medmindre andet vedtages i forbindelse med 
opløsningen -  at fungere, indtil den økonomiske opgø
relse af Fællesforeningens midler har fundet sted, og 
den vedtagne anvendelse af foreningens nettoformue 
er gennemført.
Vedtaget på repræsentantmødet den 26. august 1978.

6. Indkomne forslag. Da ingen havde indsendt forslag, 
kunne man gå videre til næste punkt.

7. Valg af formand, hvor Vagn Skovgaard-Petersen gen
valgtes.

8. De to styrelsesmedlemmer, der efter tur afgik, nemlig 
Knud Prange og Jørgen Slettebo, blev genvalgt.

9. Også valg af revisor var genvalg: P. Kr. Iversen fort
sætter.

10. Eventuelt.

Det påpegedes fra flere medlemmer, at udlevering af 
stemmesedler til de mange deltagere var for tidkrævende.

Til slut takkede formanden dirigenten for at have på
taget sig endnu en gang at lede et repræsentantmøde, 
hvor vedtægtsændring stod på dagsordenen.

Endelig gav formanden ordet til Marianne Bro-Jør- 
gensen, Viborg Stiftsmuseum, der fremsatte invitation til 
at holde årsmødet i 1979 i Viborg i dagene 30. august til
2. september.

Lørdag aften var der festmiddag på Klarskovgård. Under 
middagen optrådte formanden for SLF, Ole Warthoe-Han- 
sen, under stort bifald, som Jeppe på Bjerget, og 
adskillige danske sange og lokale Korsør-sange blev sun
get som fællessange af forsamlingen, der ikke mindst hæ
vede stemmerne under afsyngelse af »En nostalgisk vise 
. . .« en ny sang om årsmøderne, forfattet a fj. Ingemann 
Pedersen. Efter middagen var der til langt ud på natten 
dans til gruppen »Slinger i valsen«.

Søndag gik udflugten, der var planlagt af Vestsjæl
lands amts museumsråd, til »Hvidernes bygningsvær
ker« på Vestsjælland. I tilknytning hertil var der under 
årsmødet af Kalundborg museum arrangeret en udstil
ling om samme emne. Turen gik først til Bjernede og 
Fjenneslev kirker og derpå til Kalundborg, hvor delta
gerne i forbindelse med besøg på museet fik en forfrisk
ning. I Kalundborg fortalte museumsinspektør Chr. 
Waage-Petersen om kirken, og frokost indtoges i Kalun- 
dorg-hallen på torvet. Om eftermiddagen fortsattes til 
Ubby kirke, der forevistes af Chr. Waage-Petersen, der
efter fortsatte de af deltagerne, der skulle nå et tog i 
Slagelse, til Pedersborg og Slagelse, medens de øvrige 
deltagere kørte via Tveje Merløse til Pedersborg og der
efter tilbage til Klarskovgård, hvor turen sluttede ca. 
17,15. I kirkerne fik deltagerne orientering afjens-jørgen 
Frimand, »Danmarks kirker«. Trods nogle kraftige regn
byger lykkedes det så nogenlunde at se Hvideslægtens 
kirker, uden at de ca. 100 deltagere blev gennemblødte.

Susanne Krogh Bender
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Dansk Historisk Fællesforening
Regnskab for året 1977/78

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. APRIL 1977 -  31. MARTS 1978

Indtægter:
Kontingenter................................................................................................................
T ilskud ..........................................................................................................................
Ekstraordinært tilskud fra Kultur

ministeriet til delvis dækning af 
underskud ved udgivelse af Fortid
og Nutid i 1976/77 ..................................................................................................

Renteindtægter ............................................................................................................

Indtægter i alt:

Udgifter:
Udgivelser, underskud:
Skriftserien...................................................................................................................
Fortid og N u tid ............................................................................................................
Årsbibliografien...........................................................................................................

1977/78
1976/77 

i t.kr.

26.330 24
18.750 36

50.000 0
2.691 1

97.771 61

2 36.296 37
3 28.946 73
4 0 0

Foreningens omkostninger . . . .
Renteudgifter m.v......................
Afskrivning på tilgodehavender

65.242 110
5 70.410 43

5.998 2
6 4.405 0

Udgifter i alt 146.055 155

Underskud 48.284 94
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Dansk Historisk Fællesforening 

BALANCE PR. 31. MARTS 1978

Aktiver:
Likvide beholdninger............................................
Likvide beholdninger vedr. tilskud, reserveret

til særlige formål, jfr. note 10 ..........................
Tilgodehavende merværdiafgift............................
Tilgodehavender....................................................
Mellemregning med Fællesekspeditionen............
Depositum, Fællesekspeditionen..........................
Afholdte omkostninger vedr. endnu ikke udgivne

bøger ....................................................................
Boglager, nedskrevet værdi 4-30 % ....................

Aktiver i alt:

31/3 1977
Note 31/3 1978 i t. kr.

7 6.486 17

8 97.244 22
6.292 4 -3

24.368 65
2.252 4 -3

1.000 1

26.476 0
169.900 124

334.018 223

Passiver:
Bikuben-Fakse, kassekredit max. kr. 40.000 ............
Skyldig A -skat..............................................................
Skyldige omkostninger m.v..........................................
Den Danske Historiske Forening ..............................
Danmarks Historiske Billedbog, indskydernes konti
Diverse tilskud, reserveret til særlige form ål..........
Hensat til imødegåelse af tab på tilgodehavender . , 
Kapitalkonto, underskudssaldo.................................

Passiver i alt:

24.874 19
5.548 6

158.815 92
4.236 4

9 70.826 62
10 101.707 14
6 0 10

11 4-31.988 + 16

334.018 223

Vagn Skovgaard-Petersen 
dr.pæd. 
formand

Ejgil Betzer-Pedersen 
underdirektør 

kasserer

Foranstående regnskab med tilhørende noter 1-11, som vi har revideret, er opstillet på grundlag af foreningens 
bogføring.

Lageret er opført i overensstemmelse med en foreliggende lagerliste. Vi har ikke deltaget i lageroptællingen. Lageret er 
værdiansat i samråd med foreningens kasserer, bl.a. under hensyntagen til de enkelte udgivelsers omsætningshastighed.

København, den 24. august 1978 
SCAN-REVISION I/S

P. K. Iversen Thorbjørn Bertelsen
landsarkivar statsautoriseret revisor
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NOTER

Dansk Historisk Fællesforening

Note
nr.
1

1976/77 
1977/78 i t.kr.

Tilskud:
Kulturministeriet................
Dansk Historisk Fællesfond 
Undervisningsministeriet ..

17.000 29
1.750 1

____ 0 __ 6

18.750 36

2 Skriftserien:
Salg incl. salg af kommissionsbøger 
Produktionsomkostninger m.v.:
Trykning............................................
Indbinding........................................
Køb af kommissionsbøger..............
Forfatterhonorarer............................
Redaktion..........................................

122.201 161

92.922 55
13.447 23
26.964 66
28.335 17
4.306 16

-j-Lagerstigning
165.974 177
45.585 45

Øvrige omkostninger:
Administrationsomkostninger................
Reklame og brochurer ............................
Forsendelse og incassation......................
Omkostninger vedr. Fællesekspeditionen
EDB-registrering......................................
Fælles bogkatalog 1976 ............................

120.389 _L32

557 0
21.864 23
6.849 9

21.787 24
0 12
0 -2

51.057 66

-j- Afholdte redaktionsomkostninger i 
1976/77 vedr. endnu ikke udgivne 
bøger, aktiveret..............................

171.446 198

12.949 0

3 Fortid og Nutid:
Salg og abonnement . . . .

Tilskud:
Undervisningsministeriet 
Kulturministeriet............

Underskud:

158.497 198

36.296 37

transport:

80.510 107

3.900 3
___ 0 5

3.900 8

84.410 115
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Dansk Historisk Fallesforening

NOTER fortsat:
Note
nr. 1977/78
3 Fortid og Nutid fortsat:

transport: 84.410

Omkostninger:
Trykning........................................................................................................................ 86.892
Forfatterhonorar.......................................................................................................... 17.406
Administrationsomkostninger.................................................................................... 2.837
Reklam e........................................................................................................................ 2.325
Forsendelse.................................................................................................................... 3.896

113.356

Underskud: 28.946

4 Årsbibliografien:
S alg ................................................................................................................................ 1.936

Tilskud fra Forskningssekretariatet:
Overført tilskud fra 1976/77 ...................................................................................... 13.573
Tilskud modtaget i 1977/78 ........................................................................................ 3.442

2

17.015

18.951

Omkostninger:
Lønninger.....................................................................................................................  12.321
Administrationsomkostninger.................................................................................... 330

12.651

N etto .............................................................................................................................. 6.300
Overført til regnskabsåret 1978/79 ............................................................................ 6.300

0

5 Foreningens omkostninger:
Å rsm ødet...................................................................................................................... 1.729
Møder og rejser i øv rig t.............................................................................................. 6.894
Honorarer...................................................................................................................... 7.500
Lønninger...................................................................................................................... 24.627
Kontoromkostninger.................................................................................................... 6.643
Porto og telefon...........................................................................................................  6.067
Forsikringer.................................................................................................................. 50
Revision........................................................................................................................ 5.700
Juridisk assistance........................................................................................................ 2.600
Årbogspræmier ............................................................................................................ 4.000
Repræsentation............................................................................................................ 296
Udgifter vedr. diverse ud v a lg .................................................................................... 0
Flytning af boglager.................................................................................................... 4.470
D iverse.........................................................................................................................  4-166

1976/77 
i t.kr.

115

121
47

3
0

17

188

73

0
36

36

38

23 
J _

24

14
J4

0

3 
5 
8

10
1
5 
1
4 
0 
0 
0
6 
0 
0

4370.410
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Dansk Historisk Fællesforening

NOTER fortsat:
Note 1976/77
nr. 1977/78 i t.kr.
6 Afskrivning på tilgodehavender:

Afskrevet i regnskabsåret............................................................................................ 14.641 -
Tidligere hensat til imødegåelse af tab .................................................................... 10.236 __-

4.405 0

7 Likvide beholdninger:
Kassebeholdning.......................................................................................................... 493 0
Postgirobeholdning:
Konto nr. 5086264 ...................................................................................................... 178 10
Konto nr. 6255868 ...................................................................................................... 5.815 7

6.486 17

8 Likvide beholdninger, reservet
til særlige formål:
Bikuben, Fakse:
Konto nr. 624-02-19806 (Danske Seglmærker)......................................................  6.112 6
Konto nr. 624-00-04036 (Årsbibliografien)............................................................  3.278 12
Konto nr. 624-44-05965 (Carlsbergs Minde

legat) .......................................................................................................................... 50.000 0
Andelsbanken, Fakse:
Konto nr. 87306-6 (Håndbog for lokal

historikere) ................................................................................................................ 16.109 0
Konto nr. 51733-5 (Folkelige bevægelser)................................................................ 21.745 0
Den Danske Bank A/S, Gentofte ..............................................................................  0  4

97.244 22

9 Danmarks Historiske Billedbog,
indskydernes konti:
Saldo den 1. april 1977 .............................................................................................. 61.586 32
Kommissionsafgift fra D.H.F......................................................................................  9.240 36
Diverse omkostninger..................................................................................................  0 ~i~6

70.826 62
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Dansk Historisk Fællesforening

NOTER fortsat:
Note 1976/77
nr. 1977/78 i t.kr.
10 Diverse tilskud, reserveret til

særlige formål:
Folkelige bevægelsers historie:
Forskningssekretariatet (tilskud)................................................................................ 66.000
Fyns Amtskommune (tilskud).................................................................................... 16.000

82.000
Afholdte omkostninger................................................................................................ 58.593

23.407 0
Danske personnavne i nyere tid:
Carlsen-Langes legat (tilskud) .................................................................................. 7.000 0
Håndbog for lokalhistorikere:
Kulturministeriet (tilskud).......................................................................................... 15.000
Carlsbergs Mindelegat (garantikapital).................................................................... 50.000

65.000 0
Årsbibliografien:
Overført saldo, j f r /note 4 .......................................................................................... 6.300 14

101.707 14

11 Kapitalkonto, underskudssaldo:
Saldo den 1. april 1977 .............................................................................................. 16.296 110
Underskud iflg. resultatopgørelse.............................................................................. 48.284 94

4-31.988 +16
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Dansk historisk fællesforenings publikationer
Ved henvendelse til ekspeditionen, H. C. Andersens Boulevard 38, 1553 Kbh. V, telf. (01) 
13 60 12 kan man erhverve foreningens publikationer. De anførte priser er særpriser gældende 
for medlemmer af historiske foreninger tilsluttet DHF, studerende m.v., mens priserne i () er 
normalpriser.

Kommunesammenlægning, red. Georg Nel- 
lemann og Jon Sundbo, kr. 48,70 (kr. 
73,05).

Dansk historisk Årsbibliografi 1967, 1968 og 
1969 å kr. 36,60 (kr. 54,90).

Danmark, historisk billedbog I-IV , nedsat 
særpris kr. 105,00 (kr. 156,85).

H. Hjelholt: Skriftprøver fra tiden efter re
formationen, kr. 45,10 (kr. 67,65).

E. Kroman: Skriftens historie i Danmark, kr. 
46,45 (kr. 69,65).

Sven Tito Achen og Ole Rostock: Bibliografi 
over heraldisk litteratur i Danmark og om 
Danmark 1589-1969, kr. 53,05 (kr. 79,60).

Poul Enemark: Studier i toldregnskabsmate
riale i begyndelsen af 16. årh. I—II, kr. 
89,20 (kr. 133,50).

R. W. Bauer: Calender for Aarene 601 til 
2200 e.Kr. kr. 38,75 (kr. 58,10).

H. H. Worsøe: Grundbog i slægtshistorie, kr. 
11,95 (kr. 17,90).

Lokalhistorie -  rigshistorie og andre artikler 
fra Fortid og Nutid, kr. 38,05 (kr. 57,10).

Helge Klint: Militærhistorie, kr. 28,55 (kr. 
42,50).

Johan Jørgensen: Skifter og testamenter, kr. 
32,50 (kr. 48,70).

Kristian Hald: Stednavne og kulturhistorie, 
kr. 31,30 (kr. 47,00).

Georg Galster: Mønt, kr. 27,50 (kr. 41,25). 
Herluf Nielsen: Kronologi, kr. 35,20 (kr.

52,80).
Ib Kejlbo: Historisk kartografi, kr. 32,50 (kr. 

48,70).
Iørn Piø: Folkeminder og traditionsforskning, 

2. forøgede udg., kr. 32,50 (kr. 48,70).
Anders Bæksted: Danske indskrifter, kr. 33,20 

(kr. 49,80).
Erling Olsen: Statistik for historikere, kr.

32,65 (kr. 48,10).
Knud Prange: Heraldik og historie, 2. ændre

de udg., kr. 66,95 (kr. 100,40).
Leif Ingvorsen (red.): Lokalhistorie -  en vej

ledning til undervisnings- og studiebrug, 
kr. 86,65 (kr. 129,95).

Vibeke Nielsen: Lokalhistorisk vejviser 1978, 
kr. 55, 75 (kr. 83,60).

Fynske foreningsarkiver I, kr. 24,50.

Serien om de historiske hjælpemidler
Poul Rasmussen: Mål og vægt, 2. omarb. 

udg., kr. 46,90 (kr. 70,35).
Sven Tito Achen: Identifikation af anonyme 

våbenskjolde, kr. 43,90 (kr. 65,90).
H.H. Worsøe: Slægtshistorie -  en vejledning, 

kr. 35,70 (kr. 53,60).
Carsten Bregenhøj: Etnologisk interviewtek

nik, kr. 37,10 (kr. 55,60).
A. Strange Nielsen: Lokalhistoriske arkiver, 

kr. 28,90 (kr. 43,30).
Kristian Hald: Personnavne i Danmark I, 

Oldtiden, kr. 33,70 (kr. 50,55).
Kristian Hald: Personnavne i Danmark II, 

Middelalderen, kr. 44,70 (kr. 67,00).
Bjarne Stoklund: Bondegård og byggeskik før 

1850, kr. 40,40 (kr. 60,65).

Lokalhistorisk afdelings skriftserie
Margit Mogensen: Fæstebønderne i Odsher

red, kr. 49,95 (kr. 74,90).
Marianne Zenius: Genremaleri og virkelig

hed, kr. 53,55 (kr. 80,30).
Peter BredsdorfF: Kortlægning og historiske 

studier, kr. 49,95 (74,90).
Jon Sundbo: Lokalsamfundet i defensiven? 

kr. 43,90 (kr. 65,85).
P. W. Becker og S. H. Petersen: Dansk Atlas 

1831-35, kr. 85,40 (kr. 128,10).

Ved henvendelse til Lokalhistorisk afdeling, Florsga
de 4, 2200 Kbh. N, kan følgende publikationer 
erhverves:
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Thelma Jexlev: Lensregnskaberne. Særtryk af 
Fortid og Nutid 1974—76, kr. 60,00 Kr. 
90,00).

Marianne Antoniewitz: Vallø gods og dets 
ejere indtil 1461, kr. 20,65 (kr. 31,00).

Kjeld Villadsen: Pest, skatter og priser, kr.
20,65 (kr. 31,00).

Knud Prange: Lokalhistorie og undervisning 
(særtryk af Historie og Undervisning), kr. 
7,00 (kr. 10,50).

Knud Prange: Slægt -  miljø -  samfund. 
(Særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift), 
kr. 6,00 (kr. 9,00).

Vagn Dybdahl: Lad os afskaffe lokalhistorien.
(Særtryk af heimen) kr. 4,00 (kr. 6,00).

Per Malmberg: Belgierne i Hellebæk. (Sær
tryk af Fra Frederiksborg Amt), kr. 12,00 
(kr. 18,00).

Annalise Børresen: Erfaringer fra et biblio
teks arbejde med lokalhistorien. (Særtryk 
fra Fortid og Nutid), kr. 6,00 (kr. 9,00).

Torben Ejlersen: Kronprinsensgade, et kø
benhavnsk gadeanlæg og dets beboere. 
(Særtryk af Historiske Meddelelser fra 
København) kr. 12,00 (18,00).

Knud Prange: Lokalhistoriske kilder -  hvor
for, hvordan og hvor? (Særtryk af Historie 
og Samtidsorientering) kr. 12,00 (kr. 
18,00).

Knud Prange: Lokalhistorikeren som forsker 
og skribent. (Særtryk af Fortid og Nutid), 
kr. 10,00 (kr. 15,00).

Ved henvendelse til arkivar Finn H. Lauridsen, Er
hvervsarkivet, Vester Allé 12, 8000 Århus C, kan 
erhverves:
Landhusholdningsselskabets amtsbeskrivel

ser (genoptryk), Ribe amt, kr. 13,80 (kr. 
17,25), Viborg amt, kr. 22, 65 (kr. 32,55).

Ved henvendelse til Dansk kulturhistorisk museums
forening, Postbox 26, 4000 Roskilde kan erhverves: 
Arv og eje, årbog for Dansk kulturhistorisk 

museumsforening, abonnementspris kr.
52,50 (kr. 70,00).

Ved henvendelse til Lokalhistorisk Journal, Dron
ning Margrethesvej 33, 4100 Ringsted, kan erhver
ves:
Lokalhistorisk journal (udk. 4 gange årligt), 

kr. 45,00.

NB! Priserne på foreningens publikationer forhøjes med ca. 30 % fra 1. oktober 1979.

Fortid og Nutid udgives af Dansk historisk fællesforening og redigeres af universitetslektor Claus Bjørn, Historisk institut, 
Njalsgade 102, 2300 Kbh. S., under medvirken af Jørgen Dieckmann Rasmussen (redaktionssekretær) og Palle Ove 
Christiansen, Kristian Hald, Kristian Kristiansen, Finn H. Lauridsen og Jørgen Slettebo (redaktionsudvalg). Tids
skriftet udkommer to gange årligt og koster kr. 56,50 pr. hæfte. Bestilling gennem foreningens ekspedition, H. C. 
Andersens Boulevard 38, 1553 Kbh. V., tlf. (01) 13 60 12. Bidrag til tidsskriftet samt bøger som ønskes anmeldt deri bedes 
sendt til redaktøren.
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Johan Hvidtfeldt: 1908-1979 ......................................
Kommentar: En dårlig idé -  en god i d é ..................
Thorkild Kjargaard: Gårdmandslinien i dansk histo

rieskrivning ............................................................
Peter V. Christensen: De amtshistoriske samfund . . . 
Sven Thorsen: »Opofrende venner og farlige Render« 
Gustav Henningsen, Jens Chr. V. Johansen og Ditlev

Tamm: 16.000 jyske dom m e................................

Debat
Esben Graugaard: Historien kan sælges............
Else-Marie Boyhus: Folkelig historie og professi
onalisme ................................................................
Olaf Olsen: Rabies archaeologorum..................
Bjørn Poulsen: Møntbrug i Danmark 1100-1300 
Anders Bøgh: Et bidrag til klassekampens histo
rie ca. 1439-1523 ..................................................
Jeppe Tønsberg: Regensens arkiv -  og regensi
anernes ..................................................................

Anmeldelser
Gunnar Bo Clausen: Lokalhistoriske arkiver
(Jan Horskjær)......................................................
Joan Larsen og Keld Lau Larsen: Arbejdet i de
lokalhistoriske arkiver (Jan Horskjær) ..............
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