Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek

SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker,
der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.
Slægtsforskernes Bibliotek:
http://bibliotek.dis-danmark.dk
Foreningen Danske Slægtsforskere:
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med
og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre
værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit
downloade og anvende PDF-filen.
Drejer det sig om værker, som er omfattet af
ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDFfilen kun er til rent personlig brug.

Tidsskrift for
kulturhistorie og
lokalhistorie
Udgivet af
Dansk historisk
Fællesforening

fortid Og
nutid
BIND XXXI
H E FT E 4
SIDE 259-341

1984

Indhold

Artikler
Feldbæk, Ole: Kærlighed til fædrelan
det. 1700-tallets nationale selvforstå
else ...................................................... 270
Hoff, Annette: Middelalderlige gærder
og hegn - ældre og yngre dyrknings
systemer i Jyske L ov ........................
85
Højrup, Thomas: Begrebet livsform . . 194
Jacobsen, Grethe: Kvindehistorie kvinders historie................................
1
Jensen, Grethe: Historikeren C. F. Al
len og det danske folk...................... 183
Jørgensen, Bent: Danske marknavnes
alder. Onomastisk d a te rin g ............ 259
Lehrmann, Ulrik: Læseforening og leje
bibliotek ............................................ 103
Madsen, Jan Skamby: En regionalun
dersøgelse af Hads herreds bebyg
gelse i yngre stenalder...................... 169
Moltke, Erik: Tunestenen. En omtydet
norsk runesten fra urnordisk tid . . .
20

Debat
Busck, Steen: Begrebet »livsform«. . . .
Bøgh, Anders: Mere om selvejerne i
senmiddelalderen..............................
Degn, Ole: Ribes tal, kilder, hekse og
samfundsforklaringer........................
Degn, Ole: Hvornår blev Kirsten Sø
rensdatter til fru Jensen?..................
Dübeck, Inger: Arkivproblemer..........
Friis-Hansen, Jørgen: Da landbruget
kom til D anm ark..............................
Løgstrup, Birgit: 2 X Bratskov..........
Nancke-Krogh, Søren: Tvivlens pæda
gogik - endnu engang......................
Nielsen, Peter Bøegh: Erhvervshisto
risk forskning - nuværende tendenser
og fremtidig p rofil............................
Prange, Knud: Lokalhistorien i dagens
kulturliv - nogle kætterske overvejel
ser ......................................................

219
33
229
302
289
223
143
129

137

42

Rønne, Karl: Arkivtjeneste for lokalhi
storikere ..............................................
47
Scocozza, Benito: Livsfæste-myten
skrumper i n d .................................... 133
Stoklund, Bjarne: Dyrkningssystemer
og kulturforskning............................ 293

Anmeldelser
Andersen, Ellen: En jysk herregård
(Palle O. Christiansen)....................
Arv og Eje 1980: Se: Den ideologiske
husflid
Bech, Sv. Cedergreen: Se: Københavns
Historie bd. 3
Bering, Peter: Historiske huse i Nysted
(Peter D ragsbo)................................
Birkelund, Merete: Troldkvinden og
hendes anklagere (Jens Christensen)
Blüdnikow, Bent og Henrik Stevns
borg: København 1790 (Axel Bolvig)
Callesen, Gerd, Steen Bille Larsen og
Niels Ole Højstrup Jensen (red.):
Marx i Danmark (Mogens Rüdiger)
Caoursin, Guillaume: Beretning om be
lejringen af byen Rhodos (Steen
Stegeager Hansen)............................
Christiansen, Palle Ove: En livsform på
tvangsauktion? (Aa. H. K am pp). . .
Dal, Erik: Dansk provinsbogtryk gen
nem 500 år (Steen Stegeager Han
sen) ....................................................
Dansk Mejeribrug 1882-2000 (Birgit
Nüchel T hom sen)............................
Dansk Socialhistorie. Bd. 5: Se: DybdahljVagn
Danske Domme 1375-1662 (Jens Chr.
V. Jo h a n se n )....................................
Danske og Norske Lov i 300 år (John
T. Lauridsen)....................................
Dombernowsky, Lotte: Lensbesidderen
som amtmand (Jette Kjærulff Helle
sen og Ole Tuxen)............................

166

69
315
256

160

55
67

55
62

48
245

319

Dybdahl m.fl. (red.): Se: Jacobsen,
Grethe
Dybdahl, Vagn og Michael H. Gelting
(red.): Danmarks arkiver (Birgitte
Dedenroth-Schou)............................
Dybdahl, Vagn: Det nye samfund på
vej 1871-1913 (Niels Thom sen)... .
Egeberg, Klaus: »Til oplivelse af histo
risk sans« (Jens Christensen)..........
En fæstebondes liv (Inge Lise Peder
sen) ....................................................
Feldbæk, Ole: Danmarks historie, 4:
Tiden 1730-1814 (Thorkild Kjærgaard) ................................................
Fladby, Rolf og Harald Winge (red.):
Lokalhistorie i emning (Knud
P ran g e)..............................................
Fynske godsarkiver (Margit Mogen
sen) ....................................................
Gammelgaard, Arne: Mennesker! mal
strøm (Claus B jø rn )........................
Gelting, Michael H.: Se: Dybdahl,
Vagn
Grandt-Nielsen, Finn: Fynsk kirkesølv
(Margit M ogensen)..........................
Gyldendals Danmarkshistorie bd. 4:
Se: Feldbæk, Ole
Hansen, Hans: Bogenses historie I
(Erik Helmer Pedersen)..................
Heegaard, Bodil: Huse i Skagen (Peter
D ragsbo)............................................
Herregårdsliv 4—8 (Palle O. Christian
sen) ....................................................
Huse i Nysted: Se: Bering, Peter
Huse i Skagen: Se: Heegaard, Bodil
Hæstrup, Jørgen: Dengang i Danmark
(Bent Blüdnikow )............................
Håndværkets Kulturhistorie Bd. 1.: Se:
Jacobsen, Grethe
Den ideologiske husflid (Jens Chri
stensen) ..............................................
Jacobsen, Grethe: Håndværket kom
mer til Danmark (Torben Witt) . . .
Jacobsen Laura: Søllerød set med ma
lerøje (Margit Mogensen)................
Jensen, Kristian: Latinskolens dan
nelse (Jette Kjærulff Hellesen)........
Jensen, Mie Vestergaard, Anne Lise
Olesen og Dorthe Petersen: Fugdal
Mose 1918-1928 (Erik Helmer Pe
dersen) ................................................

146
150
311
240

147

308
239
163

257

68
69
152

66

243
52
163
317

73

Jensen, Niels Ole Højstrup: Se: Callesen, Gerd
Jensen, Sigurd og Claus M. Schmidt:
Se: Københavns historie bd. 4
Jensen, Sigurd: Se: Københavns histo
rie bd. 5
Jørgensen, Frank og Morten Westrup:
Dansk centraladministration i tiden
indtil 1848 (Jette Kjærulff Hellesen
og Ole T u x en )..................................
Kalundborgs historie bd. 3 (Peter
D ragsbo)............................................
Kristensen, Johs. E. Tang: Johan
Adolph Rømers Tobakspibefabrik
Nørresundby (Klaus Egeberg)........
Københavns historie bd. 3-5 (Helle
L in d e )................................................
Lahme, Hans-Nobert: Sozialdemokra
tie und Landarbeiter in Dänemark
(1871-1900) (Niels Finn Christian
sen) ....................................................
Lahme, Hans-Nobert (red.): P. Knud
sen - Bidrag til hans politiske bio
grafi (Mogens R ü d ig er)..................
Landsarkivet for Nørrejylland og hjæl
pemidlerne til dets benyttelse (Bir
gitte Dedenroth-Schou)....................
Larsen, Hans, Ole Mortensøn og Jens
Mollerup: En købmandsgård gen
nem 200 år (Peter Dragsbo)............
Larsen, Keld Dalsgaard: Papirarbej
dernes historie i Silkeborg (Helge
Stavnsbjerg)......................................
Larsen, Steen Bille: Se: Callesen, Gerd
Lorenzen, Erna: Arvegods (Bodil K.
H ansen)..............................................
Løgstrup, Birgit: Dommer og Admini
strator (Bodil K. H a n se n )..............
Løgstrup, Birgit: Jorddrot og offentlig
administrator (Fridlev Skrubbeltrang)..................................................
Mollerup, Jens: Se: Callesen, Gerd
Mortensøn, Ole: Se: Larsen, Hans
Musik & Forskning 8 (Sybille Reventlo w )....................................................
Møller, Dorthe Falcon: Musiklivet på
Lolland-Falster (Sybille Reventlow)
Møller, Dorthe Falcon: Danske instrumentbyggere 1770-1850 (Margit
Mogensen) ........................................

55
69

72
67

251

322

147

71

165

61
58

248

49
68

321

Neumann, Hans: Olgerdiget (Niels
Lund) ................................................
Nordisk bibliografi for folkelivsforskere
(Svend Aage A ndersen)..................
Nørr, Erik: Præst og Administrator
(Bodil K. Hansen)............................
Nørregaard-Nielsen, Hans Edvard:
Dansk kunst (Axel Bolvig)..............
Olesen, Anne Lise: Se: Jensen, Mie Vestergaard
Olsen, Christen: Erindringer af mit liv
1799-1868 (Jens C hristensen)........
Parti og By. Socialdemokratiet i Arhus
1883-1983 (Helge Stavnsbjerg) . . . .
Pedersen, Dorte: Se: Jensen, Mie Vestergaard
Pedersen, Margit Baad: Købmand og
høker på landet (Søren Ehlers) . . . .
Petersen, Niels: Justitsministeriet (Bir
gitte Dedenroth-Schou)....................
Porsmose, E.: Bønder, bryder og tje
nere (Frank Pedersen)......................
Reventlow, Sybille: Musik på Fyn
1770-1850 (Lotte Dombernowsky) .
Ringdal, N. J. (red.): Frontlinjer i hi
storiefaget (Johan Jensen) ..............
Sandnes, Jørn: Handbok i lokalhistorie
(Jens Christensen)............................
Schmidt, Claus: Se: Københavns histo
rie bd. 4
Sigsgaard, Jens og Ib Varnild (red.):
Det legede vi med (Nina Fabricius)

155
239
58
244

241
164

255
146
156

Stadsadministrationen i Norden på
1700—tallet (Jette Kjærulff Hellesen
og Ole T u x en ).................................. 158
Steensberg, Axel: Herningsholm og
hosebinderne (Jens Christensen) . . .
72
Stevnsborg, Henrik: Se: Blüdnikow,
Bent
Sørensen, Jørgen Würtz: Bondeoprør i
Danmark 1438-1441 (Anders Bøgh) 312
Varming, Jens Christian: KanneworfFs
Gaard (Peter Dragsbo)....................
71
Varnild, Ib: Se: Sigsgaard, Jens
Vonsild Kirkebog 1659-1708 (Jens
Chr. V. Johansen)............................
48
Wadskiær, C. F.: Bogtrykker-Konstens
Historie i Dannemark (Steen Stegeager H an sen )....................................
56
Westrup, Morten: Se: Jørgensen, Frank
Winge, Harald: Se: Fladby, Rolf
Wolter, Hans Chr.: Adel og embede
(Steffen H eiberg)..............................
57
Arbog for arbejderbevægelsens historie
(Bodil K. Hansen)............................
50

324
309
242

De lokalhistoriske årbøger 1983. En
oversigt (Jørgen Dieckmann Ras
mussen) .............................................. 326
De kulturhistoriske årsskrifter 1983. En
oversigt (Margit Mogensen)............ 337
Årsmødet i Randers 1983 ....................

75

61

Redigeret af universitetslektor, mag. art. Claus Bjørn under medvirken af Jørgen Dieckmann
Rasmussen (redaktionssekretær), Palle Ove Christiansen og Kristian Kristiansen.

Trykt hos AiO Tryk as, Odense

Danske marknavnes alder. Onomastisk datering
Af Bent Jørgensen

Først nogle generelle bemærkninger om det
indhold, titlen stiller i udsigt.
Ved marknavne forstås i det følgende alene
navne på den dyrkede jord. At det er nødven
digt at gøre opmærksom på dette forhold
skyldes, at det endnu i dansk sammenhæng er
almindeligt at finde termen marknavn an
vendt om, hvad der nu i stigende grad og også
i det følgende betegnes naturnavne. Heller
ikke denne term er i sin nuværende anven
delse ubetinget heldig, idet den både i almin
delighed og også i det følgende alene er nega
tivt defineret som omfattende ikke-bebyggelsesnavne og altså også omfatter en lang række
navne på kulturskabte, kunstige indretninger
i og af landskabet. En teoretisk forbedring er
det at betegne navne på fænomener som
broer, kanaler, veje o.s.v. som artefaktnavne,
men i praksis rejser det en række nye afgræns
ningsproblemer, og nogen nærmere afklarin
gen heraf vil ikke blive søgt i det følgende.
Selv om naturnavne hermed ikke er genstand
for nøjere undersøgelser nedenfor må jeg dog
straks gøre opmærksom på, at de ofte vil blive
nævnt og indgår i diverse argumentationer,
fordi de meget hyppigt indgår som led i mark
navne eller ligefrem sekundært anvendes som
sådanne.
Med datering menes helt enkelt (forsøg på)
at nå frem til en relativ eller absolut foran
kring i tid af de enkelte navnes tilblivelse.
Derimod kræver >onomastisk datering< en
nærmere præsentation. Selve fremmedordet
kan ikke skjule, at mistanke om cirkulære
slutninger er på sin plads. Men så længe det
der forudsættes oplyst ikke selv indgår som
forudsætninger i argumentationen, er der in
tet ukorrekt i at inddrage den enkelte disci
plins egen resultater i det videre arbejde in
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den for denne. Dette er da også inden for
navneforskningen sket i mangfoldige tilfælde.
Jeg behøver blot henvise til, hvorledes den
sikre tolkning af en del af samtlige med et
bestemt efterled forefundne navne, kan føre
til et begrundet valg af forledstolkning i den
resterende navnemængde med det pågæl
dende efterled. Eller i al fald til en begrundet
prioritering af teoretiske tolkningsmulighe
der, se f.eks. afsnittet Navnetypologi i Vibeke
Christensen (Dalberg) og John Kousgård Sø
rensen, Stednavneforskning 1 (Kbh. 1972).
Den tætte forbindelse mellem tolkning/typologisering og (relativ) datering har natur
ligvis i mange tilfælde medført en tilsvarende
sammenkædning af onomastisk tilvejebragte
argumenter, men det er dog alligevel næppe
overdrevet at hævde, at det først og fremmest
er med henblik på tolkningen (d.v.s. lediden
tifikationen) onomastiske argumenter har væ
ret fremført.
Der er derfor både gamle og nye momenter
i det jeg i det følgende forstår ved onomastisk
datering. Om indplaceringen af denne date
ringsform (om man vil: dateringsmetode) i
forhold til andre dateringsmåder, således som
disse er opregnet i Stednavneforskning 1,
bl.a. dette, at da navneforskningen (onomastikken) er en sproglig disciplin, vil de date
ringsforsøg, der grunder sig på dens resulta
ter, følgelig også være at henregne til den
sproglige datering, og som det vil ses lægge
sig op ad de dateringsindgange, som Dalberg
og Kousgård Sørensen kalder Orddannelses
historisk datering og Ordhistorisk datering.
De danske marknavne er i større, tilnær
melsesvis vel udtømmende mængde først
overleveret i de såkaldt markbøger fra 1681—
83 og derefter i udskiftningssager, ikke mindst

f. 1944, universitetslektor, dr.phil, Institut for Navneforskning, Kbh. Univ.
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kort, fra tiden omkring 1800. Danske er end
videre den overvældende mængde af mark
navne som forekommer i de gejstlige godsfor
tegnelser fra Lund stift i 1500-tallet, Paltebogen ca. 1515 og Landebogen ca. 1569. Mark
navne forekommer dog også spredt i ældre
kilder, og det er med udgangspunkt i disse,
man med rimelighed kan opstille en terminus
post quem for, hvornår marknavne i den for
stand vi kender dem i fra 1500- og 1600talskilderne er til stede. Når der under 19.
april 1254 i Sorø gavebog (ca. 1440) omtales
bl.a. Aghihøws agher i Dampswang og Ørnebergs agher i Siøwang i en sjællandsk
landsby, svarer dette fuldstændig til hvad
man finder i de skånske kilder fra 1500-tallet
og de tilsvarende, dog langt mindre omfat
tende, fra det nuværende Danmark (specielt
Lolland-Falster og Sjælland). Og dette uanset
hvilket landskifte der måtte foreligge. Det vil
dog være forhastet af en enkelt omtale bin
dende at slutte sig til, at selve det fra eftermiddelalderen kendte marknavner^tø/TZ er
etableret så tidligt. Men når vi fra 1300-tallet
i den ene ende af landet har de af Hald 19481
fremdragne sønderjyske marknavnesystemer,
specielt ved Ribe og fra den anden det skån
ske brev fra 1325-34 (Dipi. Dan. 2 IX 239),
hvor en række marknavne i Onsjö herred eller
omegn nævnes, har vi grund til at formode, at
marknavnesystemer er under almindelig
etablering. Dette er da også formentlig Halds
anskuelse, og det modsiges heller ikke af
Kousgård Sørensens mere generelle, sproghi
storiske synspunkter på marknavnematerialet
i Namn och bygd 1962. Heller ikke hvad der i
det følgende skal fremdrages modsiger den
antagelse, at - lad os foreløbig sige i 1300tallet - var eller blev hovedmængden af dan
ske marknavne dannet. Kun den talmæssigt
ringe og strukturelt egenartede type impera
tivnavne er med sikkerhed yngre (Inge Wohlert i Ti Afhandlinger, Kbh. 1960). Om det
på den anden side er forsvarligt ud fra vikingetidige Danelags-marknavne at hævde mere
end netop hvad den forsigtige Hald gør: at
vore marknavne kan være så gamle, turde

være et spørgsmål. Det må også i den forbin
delse fremhæves, at Halds ærinde (og senere
Chr. Lisses i Ti Afhandlinger, Kbh. 1960) er
spørgsmålet om den mulige/sandsynlige tra
dition eller kontinuitet i marknavnestoffet, og
så længe der ikke tilsættes tidsangivelse, vil
>vore marknavnes alder< være = vore mark
navnes mulige minimale alder og dermed no
get ganske andet end vore marknavnes (f.eks.
onomastiske) datering. Selv om Halds materi
ale og genstand er marknavne, bliver hans
artikel netop derfor ikke noget eksempel på
onomastisk datering, derimod på en på ana
logi bygget opvisning af nogle muligheder.
Den onomastiske datering henter sit mate
riale fra alle former for viden indhøstet om
såvel personnavne som stednavne, og socioonomastiske synspunkter vil blive inddraget
al den stund navnes, navnetypers og de nav
nebærende enheders (denotatas) indbyrdes
samspil tillægges betydelig vægt.
Inddragelsen af personnavne og deres
kendte udbredelse i tid og rum er, anvendt på
det marknavnestof som i forleddet indeholder
personnavne, en væsentlig kilde til indkreds
ning af vore marknavnes alder.
Jeg har gennemgået alle marknavne med
mulige, rimeligt sikre personnavne i forleddet
fra markbøgerne (MB) for Sjælland (med til
hørende mindre øer), Lolland og Falster og
fra landebogen (Lb) for Skånes vedkom
mende. Af kontrol- og sammenligningshensyn er endvidere fra de samme kilder ekscerperet naturnavne indeholdende rimeligt sikre
personnavne i forleddet. Det store antal af
ved navn kendte personer fra dansk middelal
der, hvis navne er ordnet og publiceret i Dan
marks gamle Personnavne, Kbh. 1936-64
(DgP), giver, da også mængden af gennemgå
ede marknavne er meget betydelig, en mulig
hed for at fa en idé om, hvorvidt vore mark
navne set under ét er f.eks. samtidige med
denne overlevering. Det må nemlig uden vi
dere antages, at jo flere bærere et personnavn
kan opvise, desto hyppigere vil det indgå som
forled i et marknavn og vice versa. Mang
lende overensstemmelse må - da undersøgel-

1. Kr. Hald Vore Marknavnes Alder, i Namn och bygd, Uppsala 1948.
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sen er anlagt kvantitativt - følgelig tolkes som
kronologisk uoverensstemmelse (o: mang
lende samtidighed), eller hvad jeg også må
berøre: at tolkningen af forleddet som person
navn er mindre sandsynlig.
Forinden jeg overgår til en nærmere eksem
plifikation må nogle anmærkninger fremføres.
Når der søges tilvejebragt et materiale på
grundlag af så mange marknavne som jeg har
gennemgået - og det kun i én kilde - kan det
ikke undgås, at relevante navne ikke kommer
med. Enten ved simpel forbigåelse eller fordi
de i netop den pågældende kilde (Lb eller
MB) har en mindre gennemskuelig form, og
omvendt vil af samme sidste grund navne
kunne være medtaget, som ved et detailstu
dium vil vise sig at være uvedkommende. Den
store mængde gennemgående navne skulle
dog sikre mod systematiske fejl i denne hense
ende.
Dernæst må det fremføres, at undersøgel
sens generelle værdi står og falder med, om
marknavne, hvis forled er personnavne, al
dersmæssigt er typiske for marknavnene som
helhed. På forhånd kunne det jo formodes, at
netop brugen af individualmarkering gjorde
denne type navne ukarakteristiske. For at
undgå de oplagte farer, der ligger heri, har jeg
valgt at særmarkere navne, hvis denotatum
udtrykkelig eller formodentlig er individuelt
ejet (benyttet), og hvis efterled typisk hører
sammen med et sådant forhold, nemlig i den
ene ende af bymarken -toft og i den anden

-eng, -made o.l. Tilbage bliver navne på åse,
der i de gennemgåede kilder øjensynlig ikke
adskiller sig fra normalen. Det vil i al væsent
lighed sige navne, hvis efterled er ager,
stykke, spjæld, humpe, stump, skifte, snabe,
røjle, sløje samt - men mere tvivlsomt, da der
kan foreligge individuelt brugsforhold - have,
løkke. Problematisk er endvidere ås, der som
marknavneefterled ikke er ældre end ca. 1500,
men som på den anden side i de ekscerperede
marknavnekilder frit kan alternere med efterleddet ager.2
Med udgangspunkt i materialet i Dan
marks gamle Personnavne skal vi først be
skæftige os med den enkle aldersinddeling,
som hedder: yngre end, samtidig med eller
ældre end det gammeldanske personnavnecorpus.
Yngre end den (centrale) gammeldanske
periode er de sent indkomne kristne person
navne Rasmus og Søren, det første senest.
DgPs første bønder med navnet optræder om
kring 1490 men navnet oplever en eksplosiv
vækst i 1500-tallet. Registret til Lb optager
lige så mange Rasmus som f.eks. Poul eller
Mikkel. Dragsholm lens jb 1591 har Rasmus
som det niende hyppigste navn.3
Som marknavneforled er Rasmus noteret
én gang, i Manderup (Slangerup s., LyngeFrederiksborg h.) i Nordsjælland. Der er
overhovedet ikke noteret naturnavne med
Rasmus4 som forled.
Søren (Severinus) er som nævnt noget

2. Forklaringen herpå er den enkle, at hver ås (i Jylland: fald) består af et vist antal agre. Man kan ikke af
efterleddet ager’s grammatiske form slutte sig til underopdeling/ikke-underopdeling af den enkelt ås,
idet formen -ager/-ageren normalt kan konstateres at betegne almindeligt underopdelte åse.
3. Opgørelsen af personnavne i Dragsholm lens jb 1591 (og Varberg lens jb 1591) skyldes cand.phil. Per
Raslow (i utrykt arbejde). Rasmus er det eneste af de ti hyppigste mandsnavne, der ikke optræder
blandt de ti hyppigste patronymer. Et vidnesbyrd om navnets opstigen. Jfr. desuden generelt Thelma
Jexlev i Festskrift til Kristian Hald. Kbh. 1974 p. 57fF.
4. Her som ved de øvrige omtalte personnavne omfatter min opslagsform også diverse variantformer.
Undtagen alene visse navne hvor der foreligger en tydeligt fra opslagsnavnet adskilt indlåns-/udviklingsform som f.eks. Jon-Jens (Jøns m.v.) ctr. Hans og Niels (Nikolaus) ctr. Klaus. Med hensyn til
Rasmus omfattes herunder også Erasmus, derimod ikke Asmus, hvorfra der dog kan bortses i det
behandlede område. Om forholdet mellem Asmus og Rasmus, se Peter Jørgensen i Festskrift til
Christen Møller 1956. Den dér givne forklaring af udviklingen af formerne som forskellige subtrak
tionsdannelser fra præstetiltaleformen *Hr. Erasmus er udspekuleret men lader sig næppe opretholde.
Snarest beror formen Rasmus på samme trykudvikling som i de indlånte ord erindre, erobre, hvor det
forlydende tryksvage e- dog ikke er faldet bort. Sikkert fordi disse ord fortrinsvis tilhørte skriftsproget.
Når sønderjysk/nedertysk far formen Asmus må det skyldes, at præfikset er- i middelnedertysk er
bevaret i levende brug, således at der for f.eks. de to nævnte i dansk indlånte verber foreligger
nedertyske par som: inneren ctr. erinneren og overen ctr. eroveren.
17'
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ældre end Rasmus. DgP’s første bønder er fra
begyndelsen af 1400-tallet og hyppigheden
tager meget rask til; mindst udpræget dog øst
for Øresund. I Dragsholm len er fornavnet i
1591 på en 10. plads, patronymet på en 9.
plads. I Herlufsholm frie skoles regnskab
1585-86 (udg. af Merete Dahlerup, Kbh.
1975) er Søren af samme frekvens som f.eks.
Mads, Mogens og Morten og lidt sjældnere
end f.eks. Rasmus.
Blandt de egentlig marknavne er ingen fo
refundet med forleddet Søren, og blandt na
turnavnene som helhed er kun noteret et en
kelt, Sørensholm i Tølløse s.5
Udover Rasmus og Søren indlånes ikke si
den den gammeldanske periode personnavne,
som opnår en blot rimelig spredning i den
almindelige danske befolkning inden den tid,
hvor de her benyttede mark- og naturnavne
kilder stammer fra. Om navnet Frands, se
nedenfor.
Fra selve den gammeldanske periode be
tragtet som helhed stammer groft sagt to ty
per personnavne, nemlig 1) kristne navne og
2) indlånte, i al væsentlig grad tyske navne.
De kristne personnavnes indlånstid er natur
ligvis i princippet sammenfaldende med kri
stendommens indførelse, men det er klart, at
det er deres udbredelsesgrad blandt bondebe
folkningen, som er afgørende for, i hvilken
udstrækning de kan forventes at optræde som
forled i mark- og naturnavne.
Bønders navne i større, samlede mængder
hører til sjældenhederne i de danske middel
alderkilder. Faktisk skal man helt frem til de
utrykte Abbed Jeps regnskaber fra Herlufs
holm fra 1467-81 før en bestemt egns (et
bestemt gods’) almindelige bønder kendes
ved navn, og da er det for sent. Fra Roskilde
bispens Jordebog (ca. 1370) kan dog samles
navne på 68 bønder fra Møn, hvoraf 48 har

kristne navne, 12 har gamle hjemlig navne og
8 andre, indlånte navne,6 hvilket giver en for
deling på ca. 71%, 17% hhv. 12%. Disse tal
kan sammenlignes med fordelingen i den
danske uradel på samme tid, der viser ca.
87% kristne navne ctr. 13% gamle nordiske,
fordelt på 41 bærere.7
På grund af de beskedne absolutte tal og
trods den markante procentuelle forskel tør
forskellen dog ikke anses for signifikant, idet
den danske uradels andel kristne person
navne netop topper i den pågældende 25-års
periode. I de otte 25-års perioder mellem
1251 og 1450, Vibeke Wegener har optællin
ger fra, er de pågældende procentsatser: 78,
77, 75, 79, 87, 72, 84, 78, en stabil talrække
kun svagt over Møn-tallet, om hvis typiskhed
intet kan siges.
Søges linien trukket bagud er de eneste
mængdemæssige sammenligningsmuligheder
Falsterlisten (ca. 1250) og Broderlisten (sna
rest ca. 1180), begge i håndskriftet Valdemars
Jordebog og begge uden udtrykkeligt at
nævne det indeholdende udelukkende navne
på personer, hvis standsmæssige indplacering
må være på niveau med dansk uradel. Forde
lingen er i Broderlisten 34% kristne navne,
66% øvrige, i Falsterlisten 45% kristne
navne, 55% øvrige. I begge lister er Olaf og
Knud anset for kristne trods den etymologisk
set nordiske oprindelse.
Den procentuelle stigningstakt synes signi
fikant og må vidne om de kristne personnav
nes indpas i den danske overklasse. Der er al
mulig grund til at forvente en forsinket af
smitning i den danske bondestand af de
kristne personnavnes udbredelse - det tyder
trods alt Møn-tallet fra ca. 1370 også på, og
den forsigtige konklusion må derfor være, at
marknavne indeholdende kristne person
navne ikke i nogen væsentlig udstrækning

5. Holm kan ikke med sikkerhed udelukkende henføres til kategorien naturnavne, bortset fra de tilfælde
hvor der foreligger egentlige, vandomflydte øer. I bymarkernes udkantområder, der ofte er vådområ
der, vil den saglige bestemmelse af et areals kulturgrad være vanskelig og i nærværende sammenhæng
umulig at gennemføre, og i bymarkens centrale dele - og ikke nødvendigvis omgivet af våde områder kan holm også forekomme, endda alternerende med f.eks. -ager.
6. Kr. Hald i Personnavne, II. Middelalderen, Kbh. 1974 p. 83 f.
7. Vibeke Wegener i To Studier i Danske Fornavne p. 68 f., periode V 1351-75. Navnestudier bd. 17,
Kbh. 1978.
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Anders..............
Bent..................
D a v id ..............
Frands..............
Gregers............
H a n s................
Ib ......................
Jakob................
Jeppe................
J e n s ..................
Jo n ....................
Josef.................
Klaus................
Klem ens..........
Lars..................
Lucius..............
M ads................
Mikkel..............
Mogens............
M orten............
M ourids..........
N iels................
O laf..................
Peder................
Poul..................
Vilhelm............

M

A

N

5
11
5
1
2
2
2
0
4
5
8
0
4
9
7
2
6
4
7
4
5
1
14
9
6
2

(2)
(7)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)

6
12
4
2
1
1
0
2
3
7
13
1
13
10
7
1
1
13
8
25
2
6
19
35
11
0

(1)
(3)
(4)
(2)
(8)
(2)
(2)
(1)
(4)
(2)
(2)
(3)
(1)
(8)
(6)
(2)
(0)

M = marknavne A = heraf med ikkeindividualindicerende efterled (ager o.s.v., se ovenfor) N =
naturnavne.

turde gå bag om 1200-tallet. Jfr. at af 16
bondenavne (incl. patronymer) i vidneforteg
nelsen til de såkaldt Termini Balluncslef
(1202-41) er de 14 af sikker nordisk oprin
delse, 1 Bendict, sikkert kristent mens det
sidste, lordan, ikke med sikkerhed kan place
res.
Hvordan er så de centrale middelalderlige
indlånte kristne navne repræsenteret i det eftermiddelalderlige mark- og naturnavnema
teriale? Af ovenstående oversigt fremgår for
delingen af de ekscerperede navne.
Det fremgår for det første klart, at anvendel
sen af personnavneforled er yderst beskeden i
forhold til det samlede antal mark- og natur
navne.8 Det vil derfor være betænkeligt at

hæfte sig i al for voldsom grad ved mindre
udsving, men en række af talstørrelserne må
dog nødvendigvis kommenteres. Generelt er
der grund til at minde om, at den omstændig
hed, at de forekommende personnavne findes
i middelalderen ikke på nogen måde er ensbe
tydende med, at mark- og naturnavnene er
tilsvarende gamle. Noget i den retning kan vi
først udtale os om, når vi når til de person
navne, hvis brug aftager og ophører.
Vi konstaterer imidlertid trods alt ud fra
skemaet, at de personnavne, som både i mid
delalderen og senere dominerer, er pænt re
præsenteret.
Peder - igennem århundreder det suverænt
mest almindelige mandsnavn - har en dertil
svarende repræsentation. Det indgår i et stort
antal marknavne (35), hvoraf dog de 20 er af
typerne -kær, -holm, -mose, -made- -vrå og
altså tilhører det sekundære agrarressource
område.
Det ligeledes siden middelalderen højfre
kvente mandsnavn Niels har derimod en
højst påfaldende repræsentation,9 også når
der tages hensyn til dets gennem tysk ind
komne udviklingsform Klaus. Isoleret betrag
tet ville man fristes til at hævde, at den be
skedne repræsentation i mark- og naturnavne
netop skyldtes personnavnets store udbre
delse og dermed manglende evne til at individualkarakterisere. Men en sådan hypotese af
kræftes af de øvrige personnavnes rimelig
hyppighedskorrelation med forekomst i
mark- og naturnavne. Helt galt bliver det,
når man betragter forekomsten af navne sam
mensat med Klaus. Her fristes man ligefrem
til at formode en systematisk betinget tolk
ningsfejl, nemlig som enten mandsn. gida.
Klakk eller subst. gida. klakk. Om disse mu
ligheder må siges, at personnavnet Klakk om
overhovedet alene er repræsenteret på én
vestskånsk runesten fra vikingetiden (Dag
storp DR 325). Det indgår dog efter alminde
lig opfattelse i to skånske Klagstorp, et nord
jysk Klastrup, herregårdsnavnet Clausholm
og Klavsebølle på Langeland.

8. Løseligt opgjort indeholder de sjællandske markbøger ca. 110.000 forskellige marknavne.
9. Der foreligger ikke appellative forvekslingsmuligheder med navnet Niels.
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Problemet sætter os i den klassiske navneforskersituation: valg- eller prioriteringssitua
tionen. Foretrækkes appellativforklaringen
kan man hæfte sig ved, at formen Klak-,
Klakke- faktisk forekommer i sjællandske
mark- og naturnavne men ikke så hyppigt
som den trods alt mindre almindelige genitiviske sammensætningsform burde betinge.
Endvidere at ordet som det topografiske arts
element det må være er næsten urepræsente
ret. Dette sidste kunne dog skyldes særlige
forhold ved selve navnedannelsessystematikken.10
Om personnavnet Klakk må det fremhæ
ves, at det ikke indgår i sjællandske bebyggel
sesnavne. Dets eventuelle tilstedeværelse på
Sjælland kan med andre ord ikke verificeres.
Tilnavnet der vel som personnavnet er iden
tisk med appellativet kendes kun fra vikinge
kongen Harald Klak.
Substantivet Klakk indgår altså med sik
kerhed i ikke-s-komponeret form i sjællandske
mark- og naturnavne, og det er derfor et
åbent spørgsmål, om ikke netop denne om
stændighed gør det mindre rimeligt at regne
med, at en eventuel genitivisk sammensæt

ningsform far udviklingsformen -aks >-aws,
der er forudsætning for i det hele taget at
regne med det pågældende appellativ. Dels er
der nemlig ikke påtruffet -ajs- former i det
vest- og sydvestsjællandske område, hvor -aks
har denne udvikling, og hvorfra der også er
/-aws-/-former af nærværende forled, dels er
der i -aws- området i al fald mindst et navn
Klachs Aaßen (Døjringe, Munke Bjergby s.,
Alsted h.), dels endelig turde det være proble
matisk, i hvor høj grad forbindelsen -aks
overhovedet ændres. Det er i al fald påfal
dende, at det almindelige sjællandske mands
navn Sakse ikke bærer synderlig præg af æn
dring.11
Alt taget i betragtning må den rimeligste
tolkning af navnene være, at forleddet er
mandsn. Klaus. Og at det i al almindelighed
er blevet opfattet således af markbøgernes
skrivere - og det kan naturligvis være sekun
dært - fremgår af de tydeliggørende genitivs
former -se og -ses/-sis og af de mange skrive
former Cl-, der trods ortografiens bredde ikke
er normalgengivelsen af Kl-.12
Den første sjællandske bonde under navnet
Klaus er Niels Clawel^n 5/1 1505, og i over-

10. Fra markbøgerne har jeg alene noteret »Paa Klacken« i Hårslev s., Vester Flakkebjerg h., flere kan dog
forekomme. Påfaldende unge og derfor mindre relevante for nærværende diskussion er derimod
Børreklak på Orø (først dette årh., MB: Børre Høu) og Klakken (1892: Klagen), huse i Sædder sogn,
Bjæverskov h.
11. Det samme gælder det langt op i tiden dog ufolkelige mandsn. Aksel (gida. Absalon, Absolon). Aage
Hansens forklaring af ændringen -bs- til -ks- som betinget af »indordning i det hjemlige fonologiske
system« (Den lydlige udviklig i dansk, II konsonantismen, Kbh. 1971 p. 184) er derfor langt at
foretrække frem for Brøndum-Nielsens dialektale lydudvikling (Gammeldansk Grammatik II 181 f.).
12. Klaus-materialet:
Lb I 346 Hammar s:n, Skytts h:d: Klaussis tofft
MB 1682 Tolsager, Asnæs s., Ods h: Klausse Tofter, Clause Tofter
MB 1682 Harrestrup, Herstedøster s., Smørum h.: Claus Agre
MB 1682 Kappelgårde, Kildebrønde s., Tune h.: Claus Agre
MB 1682 Asminderød s. og by, Lynge-Kronborg h.: Clausze Bache Agre
MB 1682 Kirke Helsinge s. og by, Løve h.: Claus Biersz Aas
MB 1682 Sønderby, Selsø s., Horns h.: Clausebechs Ager Aas
MB 1682 Bårse s., by og h.: Clausis Eg
MB 1682 Kyringe, Tåstrup s., Merløse h.: Claußis Holm
MB 1682 Kornerup s. og by, Sømme h.: Store Clausholm
MB 1682 Manderup, Slangerup s., Lynge-Fr.-borg h.: Clauszes Holm Agre
MB 1682 Ollerup, Sorterup s., Slagelse h.: Klaus Hollm
MB 1682 Snekkelstrup, Spjellerup s., Fakse h.: Claus Houdet
MB 1682 Teglstrup + Horserød, Tikøb s., Lynge-Kr. h.: Claussis Moesse
MB 1682 Stenbæksholm, Fodby s., 0 . Flakkebjerg h.: Clauß stiberg Aaß
MB 1682 Himlingøje s. og by, Bjæverskov h.: Clausis Tyche Aas
MB 1682 Olstrup, Ulse s., Fakse h.: Clausses Tyche
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ensstemmelse hermed må de pågældende
mark- og naturnavne dateres. Da der ikke
finder nogen sammenblanding af Niels og
Klaus sted, men nok af Klaus og i latinsk
sammenhæng Nicolaus, løser Klaus-navnene
ikke problemet omkring den lave Niels-repræsentation, og Klaus-navnene må først og
fremmest ses som et eksempel på indlånte
tyske navnes udbredelse.
Skemaets øvrige talangivelser giver derud
over væsentligst anledning til den generelle
konstatering, at der er et rimeligt samsvar
mellem forekomsten af indlånte kristne og
kristificerede (Olaf, Vilhelm) navne i middel
alderens landbefolkning og forekomsten heraf
som forled i mark- og naturnavne. Og tit
således at ret sent opstigende navne har en
mere spinkel forekomst; f.eks. Frands (Franciscus af Assisi, død 1226) med første kendte,
sikre danske bærer af navnet nævnt 1429.
Allerede længe har det spørgsmål brændt
sig på, hvordan forholdet til de med kristne
indlånte navne forsynede bebyggelsesnavne
skal bedømmes. Kr. Hald (Vore Stednavne 2
1965, p. 128) opfører seks Nielstrup, 13 Pederstrup, 6 Povlstrup, 6 Tommestrup/Tammestrup, 3 Bendstrup, 2 Mikkelstrup fra det
nuværende Danmark. Fra Skåne er efter
Falkmann13 optalt 1 Nielstorp, 16 Perstorp, 5
Pålstorp og 1 Benstorp.
De trods alt ringe antal af både mark- og
naturnavne på den ene og bebyggelsesnavne
på den anden side med de samme kristne
personnavne gør en direkte antalssammenlig
ning for usikker. Selv den sikre føring for
personnavnet Peder i begge kategorier betin
ger ikke nødvendigvis, at der foreligger samti
dighed.
Derimod må repræsentation ctr. ikke-repræsentation være signifikant. Det kan ikke
undre, at der ikke forekommer torpnavne
sammensat med de sent bevidnede Frands,
Søren og Rasmus. Men når centrale navne
som Gregers, Lars, Mads og Mourids ikke
optræder i torp-navne, er velrepræsenterede i
de middelalderlige belægsserier og også i de

gennemgåede mark- og naturnavne, må det
betyde, at der er en aldersforskel, og at de
mark- og naturnavne, der indeholder disse
navne, kan være så gamle som fra 1200-tallet
men heller ikke meget ældre.
Hvis der var samtidighed eller blot mulig
hed derfor måtte det også på forhånd anses
for sandsynligt, at de kristne personnavne,
der er fælles for torp-navnene på den ene side
og mark- og naturnavnene på den anden, af
og til måtte optræde sammen inden for det
pågældende ejerlav.
Det er imidlertid ikke noteret. Det eneste
sammenfald af denne art er Luszes Agre i
bymarken til den nordsjællandske landsby
Ludserød, nu Høvelte i Blovstrød sogn.14
Også de i middelalderen fra tysk indkomne
personnavne og -former af kristne navne kan
belyse mark- og naturnavnenes kronologi selv
om talmaterialet nu bliver til det yderste be
skedent.
Sådanne navnes indpas i den dansk uradel
kan aflæses af Vibeke Wegeners opstillinger
p. 63 ff., der viser:
Bertel
Folmer
Hartvig
Hennike
Henrik
samt
Hans
Klaus

1 bærer
1 bærer
1 bærer
1 bærer
1 bærer

1426-50
1376-1400
1426-50
1276-1300
1376-1400, 1 1401-25

2 bærere 1426-50
1 bærer 1376-1400, 1 1401-25.

Naturligvis er den danske uradel ikke enekol
portør af disse indlånte navne, men der er
alligevel en påfaldende overensstemmelse,
når vi ser på de lige så beskedne antal fore
komster i mark- og naturnavne.
Heraf forekommer ganske karakteristisk
begge Albrekt-eksemplerne på Lolland og af
Reimar-eksemplerne de 2 på Lolland, det sid
ste i Nordsjælland.
Klaus er der allerede redegjort for ovenfor.
Hans derimod har haft et andet udviklings
forløb. Det lader sig igennem hele middelal
deren ikke på samme måde adskille fra Io-

13. Axel Falkman, Ortnamnen i Skåne, Lund 1877.
14. 8/5 1266 (ca. 1440) Luserøth, 2/2 1340 Lusæruth, 22/7 1346 Luceruth. Forleddet er antagelig mandsn.
Lucius.
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Albrekt ............
Bertel................
Folmer..............
H ennike..........
Henrik..............
R eim ar............

M

A

N

1
4
0
1
0
0

(1)
(3)

1
3
1
1
2
3

(1)

Om M, A og N, se ovenfor.

hannes, Jens som Klaus fra Nicolaus, Niels,
og da dets selvstændige blomstringstid satte
ind i 1500-tallet,15 formåede det kun at af
sætte sig i tre mark- og naturnavne.
Hvis man alene skulle slutte på grundlag af
Klaus og Hans, ville den generelle aldersbe
stemmelse pege mod 1400-tallet. Så ugunstigt
er vi dog ikke stillet, idet først forekomsten af
gamle nordiske navne skal omtales.
Generelt må da bemærkes, at de gamle
nordiske personnavne som er forefundet i
mark- og naturnavne også kendes i egentlig
brug i middelalderen. En iagttagelse der må
tillægges en vis vægt, når der sammenlignes
med 1: navnebestanden i de vikingetidige og
tidligt middelalderlige runeindskrifter (Dan
marks Runeindskrifter sp. 904 ff.), 2: navne
bestanden i torpnavnene og 3: navnebestan
den i de middelalderligt overleverede bol
navne, se ndf.
For et par personnavnes vedkommende
kan der endvidere gøres den iagttagelse, at de
findes repræsenteret i naturnavne, ikke i
marknavne. Det gælder udpræget navnet
Atti, der bortset fra Skåne forsvinder med
1400-tallet. Det er noteret i 25 forskellige na
turnavne på Sjælland og Lolland-Falster.
Abbi el. Api der (højst) forekommer en halv

snes gange i middelalderen er noteret i otte
naturnavne, men ikke i marknavne. Ebbe der
normalt anses for en udviklingsform af oven
nævnte Abbi er derimod særdeles vel repræ
senteret i både mark- og naturnavne.
Dernæst vil det være rimeligt at minde om,
at man også ad anden vej kan nærme sig en
datering af mark- og naturnavnene, nemlig
ved at iagttage -s-genitivens indtrængen.
Denne rammer først de stærkt bøjede stam
mer, lidt senere de svagt bøjede; altsammen
rundeligt dateret til 1200-tallet.16
Uden at gå i detaljer skal det nævnes, at
også i mark- og naturnavne brydes nyt og
gammelt, uden at der deraf viser sig noget
klart mønster. Mandsnavnet Asmund optræ
der således uden -s- i forbindelse med toft (2
g.), ager, land, kær, holm (2 g.), mose, høj,
bjerg, grav, tved og dysse, med -s to gange
foran efterleddet ås, der som tidligere nævnt
er ungt som marknavneefterled men ofte kan
have erstattet ager.17 Esben har -s- i sammen
sætning med toft, ager (2 g.), stykke, holm,
kuld, men -e-/O + høj og bakke. Torben har
-s- foran toft (3 g.), ager, holm, tykke, men
-e-/O foran toft, kær og have.
Den generelle bøjningshistoriske bedøm
melse af mark- og naturnavnene medfører
altså ikke anden dateringsmæssig konsekvens
end konstateringen af, at der forekommer
marknavne både med ældre og yngre sam
mensætningsform.
Den onomastiske datering af marknavne be
høver ikke lade sig nøje med at undersøge
personnavnes forekomst og fordeling i forled
det. Til metoden hører også inddragelse af
anden systematiseret onomastisk viden.
Det er velkendt, at et meget betydeligt an
tal naturnavne er blevet navne på bebyggel-

15. Alfred Thomsen, Et Bidrag til dansk Navneskiks Historie, Danske Studier 1926 p. 135 ff. anfører for
perioden 1535-50 Hans som det Sjette almindeligste bondenavn på Sjælland, det 10. almindeligste i
Skåne og på Fyn det mest almindelige.
16. Således Stednavneforskning 1 p. 173 og Brøndum-Nielsen Gammeldansk Grammatik IV passim, der
dog registrerer betydeligt senere -s-løse former af an- og navnlig -ön-stammerne. Overhovedet må
man, hvis man aksiomatisk hævder, at personnavne sammensættes genitivisk (o: possessivisk), accep
tere den -s-løse genitivs eksistens frem til vor tid i navne, der typologisk om end ikke sproghistorisk er
an- og navnlig -ön-stammer (Agnetevej) eller også acceptere at skulle regne med Stammekomposition.
17. Hvor kompositionsfugen ikke er udfyldt med -e- kan der enten foreligge synkope eller evt. et dog svagt
repræsenteret endelsesløst overgangsstadium; jfr. Gammeldansk Grammatik III §461.4.
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ser. Denne bevægelse spiller naturligvis en
overordentlig vigtig rolle, når man onomastisk vil indkredse dateringen af zzfl/wmavne.
For zTZflrAnavnedateringens vedkommende
kunne alene bebyggelsers navne på -ager og
evt. -mark have interesse. Mark er dog som
bekendt gennem flere stadier udviklet fra be
tydningen >mærke, markering< og far først i
middelalderen en betydning i den agrare no
menklatur og da som overordnet inddelings
form angivende de to, tre eller fire enheder,
den enkelte bys bymark var opdelt i.
Ager hvis oprindelige betydning >drift,
overdrev, græsgang< af Kr. Hald antages at
indgå i i hvert fald gamle naturnavne som
Agerø og Agernæs forekommer som efterled i
et mindre antal middelalderligt kendte be
byggelsers navne. Først og fremmest i Jyl
land, men dog også i Stadager (Falster), Op
ager (Lollands S. h.), Sandager (Musse h.),
Kastager (Loll. N. h.), Ladager (Ramsø h.),
Osager (Volborg h.), Haldager (Vester Flak
kebjerg h.), Rolsager (Ods h.), Nørager
(Løve h.), Højsager (Lynge-Kronborg her
red, Frederiksborg amt), Uppåkra (Bara h.),
Harrie (Harjagers h.). Der er intet i disse
navne, som typologisk adskiller dem fra de
talrige primære marknavne på ager, og det
kan derfor ikke på formelle kriterier udeluk
kes, at en række marknavne på -ager er jævn
gamle med de nævnte (sekundære) bebyggel
sesnavne, hvoraf Uppåkra i Skåne nævnes
allerede i 1085. Man undgår imidlertid ikke
at overveje, hvorledes landsbyer far navne
som de ovennævnte, hvis de indeholder ordet
ager i den snævrere, agrariske betydning. Der
er mange gode paralleller til, at navne med et
mere begrænset denotatum sekundært far tillagt/tiltager sig et større denotatum, hvoraf
det oprindelige da kun udgør en del. Øen
Amagers navn ender således egentlig på
-hage og har oprindelig blot betegnet den
nuværende sydpynt, Aflandshage. Men mere
alment må naturligvis først og fremmest næv
nes netop de ovenomtalte tilfælde af natur
navne sekundært brugt om landsby/ejerlav.
Hvor talen er om navnene på -ager - forudsat
i betydningen >mark, agerjord< - kan denne
udvikling dog kun antages, hvis man samti
dig regner med navneskifte, fordi bebyggelsen

må forudsættes som grundlag for indtagelsen
af opdyrket jord. Eller man må anse bebyg
gelsen med -ager-navnet for anlagt på en an
den bys opdyrkede jord. Da navneskifte af
flere grunde sandsynligvis er et meget sjæl
dent fænomen, og da den anden mulighed har
den bebyggelseshistoriske rimelighed for sig,
turde den være at foretrække. Et direkte nav
nemæssigt vidnesbyrd herom kunne foreligge
i navnet Osager, der er naboby til sognebyen
Osted. Men hvis Osted (1370-80 Ostadhæ)
er tolket korrekt som bebyggelsesstedet ved
osen (□: mundingen, nemlig af Lavringe A i
Lavringemose) kan Osager ikke have været
noget marknavn i gængs forstand inden for
det forudsatte Stor-Osteds bymark, idet Osa
ger ejerlav ikke støder op til den pågældende
åmunding og iøvrigt heller ikke til andre. For
at opretholde forbindelsen mellem Osager og
Osted vil vi derfor være nødsaget til at an
tage, at ager her har en anden betydning end
den i 1500- og 1600-tals kilderne kendte. Ikke
nødvendigvis >græsgang<, men f.eks. >dyrket
jord, mark< der er fællesgermansk. Intet ville i
og for sig være mere naturligt i betragtning af,
at ordet mark ikke har faet sin nuværende
betydning før end i middelalderen. Uden at
eksemplet Osager-Osted naturligvis kan
binde tolkningen af de øvrige middelalderlige
bebyggelsesnavne på -ager, må det dog kon
kluderes, at disse - i antal fa - ikke generelt
kan tages til indtægt for tilstedeværelsen af et
marknavnekorpus som vi kender det fra 1500og 1600-tallets kilder.
Er overgangen naturnavn til sekundært be
byggelsesnavn hyppig, er det til gengæld
overordentlig sjældent at finde eksempler på
den modsatte bevægelse, idet der i denne
sammenhæng kan ses bort fra de iøvrigt ikke
talstærke eksempler på opkaldelsesnavne
(type: Koldingshus o.l. om markstykker).
Typologisk set kan den alene belægges ved
de navne på enkelte bol, som er overleveret.
De middelalderligt belagte af disse er opreg
net og omtalt i Stednavne og administrations
historie Kbh. 1980, p. 55-66. Subst. bol (la
tinsk oversættelses: mansus) er afledt af
samme ord som verbet bo, der beslægtet som
det er med bl.a. engelsk >(to) be< og tysk >(ich)
bin<, >(du) bist< oprindelig har haft en mere
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generel, abstrakt betydning. Ordet boBs be
tydning kan da tentativt ansættes til o p 
holdssted, værested< eller - mere materiali
stisk anskuet —»eksistensgrundlags De dan
ske landsbyer inden for de områder vi her
beskæftiger os med har bestået af et større
eller mindre antal bol. Hvor mange oplyses
somme tider i middelalderlige kilder, somme
tider i efterreformatoriske præsteindberetninger, eller antallet kan evt. bestemmes ved
analyse af landskifteformen i markbøgerne
1681-83. Under alle omstændigheder viser
det sig, at bolet og herunder også de navn
givne bol i middelalderen betegner kvotadele
i bymarken for et antal (en, to, tre) gårde i
byen. Bolet står således med ét ben i en gam
mel struktur og ét ben i en ny. I den gamle er
bolet en selvstændig enhed. Hvor lidt eller
meget adskilt fra nabobol er vel umuligt at
afgøre, men landskabslovenes på baggrund af
den senere udvikling i al fald temmelig teore
tiske bestemmelser om ret for den enkelte til
særdyrkning af sin jord må betegnes som en
reminiscens, der projiceret bagud før eller si
den vil krydse bolet.
De navngivne bol og alle de unavngivne
har været selvstændige enheder, hvilket ikke
forhindrer at deres tilhørende bebyggelser,
boliger i et varierende antal har ligget side om
side i landsbyer.
Vi må gå ud fra, at den fysiske adskillelse,
»agerbolet«, på mikroplanet har medført, at
hvert bol har udgjort sit eget navnerevir, uan
set i hvor høj grad man rent faktisk har an
vendt navne. Og har man ingen anvendt bli
ver de senere kendte marknavne eo ipso det
yngre, men har man anvendt navne på dele af
agerjorden må det forventes, at der på den af
de integrerede bol opståede landsbys jord fin
des et antal identiske navne, for eksempel
adskilt fra hinanden ved reciprokerende tilfø
jelser. Jo større antallet af bol i den enkelte
landsby er, desto større må da sandsynlighe
den være for at finde sådanne identiske
navne.
Jeg har gennemgået 15 tilfældige byer, hvis

boltal er på 9 eller derover: Buddinge (9),
Bårse (9), Snoldelev Hastrup (9), Forlev (10),
Horreby (10), Jersie (10), Nørre Vedby (10),
Vålse (10), Solrød (10), Snoldelev (10), Ved
delev (11), Herringløse (14), Sengeløse (14),
Skibby (14), Tune (16). I disse byers bymark
har jeg eftersøgt identiske primære mark
navne. Først dog et par bemærkninger om
sandsynligheden for i det hele taget at finde
sådanne identiske marknavne.
Erfaringerne fra danske enkeltgårdsområ
der og fra ejerlav til meget små landsbyer
bekræfter til fulde den teoretiske model for
nærzonenavne, man finder i f.eks. Kurt Zilliacus’ Onomastik p. 134ff.18 Navnene er til det
yderste enkle og banale, og da man måtte
vente at finde lignende forhold inden for de
enkelte bol, må chancen for identiske navne
af typen Stenagre, Sandagre, Langagre o.s.v.
være stor.
Dette postulerede sammenfald inden for
ejerlavet kan naturligvis tænkes ophævet gen
nem navneskifte, og i så fald kan eftersøgnin
gen af identiske navne ikke føre til noget me
ningsfyldt resultat. Imidlertid er navnesitua
tionen i både Skåne i 1570 og på Øerne i
1681-82 den, at et meget stort antal bymar
ker har identiske vicinale marknavne, der ad
skilles fra hinanden ved hjælp af reciprokering i typen Lille Sandagre ctr. Store San
dagre. Her er der for at bruge min egen termi
nologi19 tale om en B-reciprokering, hvis for
udsætning inden for marknavnene må være
deling afen større ås. Denne situation opviser
altså ikke eksempler på den navneidentitet,
som summen af det enkelte ejerlavs bol kunne
formodes at afstedkomme, nemlig C-reciprokeringer, hvor de enkelte navnebærere ikke
grænser op til hinanden, og den viser samti
dig, at man, i al fald i 1500- og 1600-tallet,
ikke har løst identitetskonflikter ved navne
skifte men derimod ved reciprokering. Vi har
altså god grund til at forvente et stort antal
identiske navne inden for det enkelte ejerlav,
hvis dets marknavne da ellers går tilbage til
den bolopdelte landsby.

18. Kurt Zilliacus: Onomastik. Helsingfors 1975.
19. Bent Jørgensen: Reciprokering. Studier i indbyrdes afhængighed mellem ældre danske bebyggelses
navne. Kbh. 1977.
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I de gennemgåede landsbyer er der fundet
sådanne identiske navne, men antallet er
yderst beskedent.
I Snoldelev er to Kleinspjældås ikke vicinale. I Sengeløse findes to gange Langagre og
to gange Digesagre. Forlev har to gange Kro
geagre og to gange Holmeagre. Skibby har
to gange Puttespjæld. Tune har to gange
Strømsagre, men da der mangler kort herfra,
kan beliggenheden ikke fastslås. Endelig har
Solrød to gange Ornemen.20
Disse dobbeltforekommende navne fore
kommer ikke hensigtsmæssige inden for det
enkelte ejerlav betragtet som ét navnerevir,
og det spørgsmål kunne stilles, om ikke det
var mere adækvat at betragte den enkelte
vang som mindste navnerevir. Det vil i al fald
løse identitetsproblemerne, men det vil ikke
nærme navnesituationen til hvad man måtte
forestille sig eksisterede i bolopdelingens tid.21
Hvor gammel er da denne bolopdeling,
som vore marknavne ikke med rimelig sand
synlighed kan hævdes at være jævngammel
med?
Fra middelalderen eksisterer overleveret en
række navne på enkelte bol. Som anført har
jeg gennemgået dem i Stednavne og admini
strationshistorie, og jeg skal derfor her kun
rekapitulere, hvad der kan siges om navnenes
datering. Det daterer vel ikke i princippet
bolene, men markerer dog mindst en samlet
statusændring, og idet min på det indgåede
personnavneforråd baserede datering lægges
til grund, må det siges, at bolene som vi ken
der dem stammer fra den sene vikingetid eller
tidlige middelalder. En datering som på det
smukkeste stemmer overens med, hvad be
byggelseshistoriske undersøgelser i det aller
seneste er nået frem til.22

Den onomastiske datering af vore marknavne
peger med mange fingre mod den senere mid
delalder som kærnetilblivelsestidspunktet.
Det stemmer også med den ordhistoriske og
den bøjningshistoriske datering. Derimod til
lader dateringsrammen kun i teorien at opret
holde det af Kr. Hald i Namn och bygd 1948
forfægtede synspunkt, at vore marknavne kan
være ligeså gamle som dem der findes i vikin
getidens Danelagen-landsbyer. At visse af
dem kan det, lader sig naturligvis aldrig afdis
putere, men at de set under ét ikke har en så
ærværdig alder må betragtes som tilstrække
ligt indiceret.
Har vi først accepteret og klargjort os den
middelalderlige tilblivelsestid for vort marknavnecorpus, må vi også indstille vore for
ventninger til, hvad det tolkede marknavne
stof kan yde af bidrag til discipliner som (kul
tur-) historie og arkæologi, derefter.
Marknavnenes udsagn om hedensk reli
gion gengiver middelalderens folkereligiøse
forestillinger, mindelser om dysser, skibssæt
ninger og andre oldtidslevn viser, hvad mid
delaldermennesket fandt eller mente sig at
findel kulturlandskabet og når marknavnene
ikke bærer minder om f.eks. forsvundne -levbyer, skyldes det ikke disses utrolige eksi
stenskraft men den omstændighed, at hvad
der måtte være forsvundet før middelalderen
ikke spillede nogen rolle, med andre ord: var
glemt, da marknavnene blev udmøntet.
Med disse reservationer er det navnemæs
sige kendskab til oldhistorien overladt til en
række bebyggelsesnavne og til en sikkert ikke
ubetydelige del af de egentlige naturnavne.
Men marknavnene vil som corpus betragtet
fortsat stå som en eminent og endnu meget
jomfruelig kilde til viden om ellers ukendte
sider af middelalderen og dens mennesker.

20. Der er ikke lagt vægt på rent ortografiske småforskelle eller på forskel som ås ctr. ager.
21. Selv om bolene i princippet kan hævdes at have lighed med udskiftningstidens familiebrug, der netop
afskaffede marknavnesystemet, vil det være anakronistisk nødvendigvis at forestille sig markerne uden
navne, da bolene dels - i al fald inden højmiddelalderen - har været mildt underopdelte (2-3 brug)
dels efter alt af dømme må have haft et betydeligt folke-(slave)hold.
22. Torben Grøngaard Jeppesen: Middelalderlandsbyens opståen. Odense 1981 og Erland Porsmose: Den
regulerede landsby. Odense 1981. Den nyeste behandling af bol skyldes C. A. Christensen i Historisk
Tidsskrift bd. 83, Kbh. 1983 p. 1-33.
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1700-tallets nationale selvforståelse
Af Ole Feldbæk
D et attende århundrede er i denne henseende
som i ß e re henseender hos os vel ikke meget
fornøjeligt, men såre lærerigt. (Grundtvig:
Skolen fo r Livet, 1838)

I 1757 vendte den 26-årige teologiske kandi
dat Tyge Rothe hjem fra en flerårig uddannel
sesrejse, der havde været bekostet af kongen
på anbefaling af A. G. Moltke og J. H. E.
BernstorfT. Rejsen havde ført ham gennem
Tyskland, Frankrig og Schweiz. Og med sig
hjem bragte han sin mageløse opdagelse:
Kærlighed til fædrelandet1. Han var ikke rejst
uden bagage, og det miljø, han vendte hjem
til, var ingenlunde uforberedt. Men med den
bog, der blev frugten af rejsen, og som han
udsendte i 1759: Tanker om Kærlighed til Fædre
nelandet, har Tyge Rothe fortjenesten af at
have introduceret den nationale selvforståelse
for en bredere kreds og skabt grundlaget for
videreudviklingen af dette kompleks af tanker
og følelser.
I 1800-tallets og 1900-tallets danske kul
turelle og politiske historie er nationalfølelsen
og nationalismen centrale begreber. Deres
baggrund i 1700-tallets nationale selvfor
ståelse og dets kernebegreb: Kærlighed til
fædrelandet, har imidlertid kun i ringe grad
optaget historikerne. Men har man først een
gang laet øje på Kærlighed til fædrelandet,
springer den bogstaveligt talt frem overalt: i
lovgivningen, i litteraturen, på teatret, i
breve, i skolen og i kunsten.
Denne præsentation af begrebet og dets
tidligste udvikling er baseret på et materiale,
som i sagens natur er socialt og kulturelt ensi

digt, og som ydermere kun er delvist ud
nyttet. Den tidsmæssige afgrænsning er 1700tallet. Grænsen tilbage i tid er relativt upro
blematisk, idet Kærlighed til fædrelandet
først optræder som et begreb for en bredere
kreds ved 1700-tallets begyndelse. Derimod
er grænsen fremad i tid mere problematisk.
Det har vist sig hensigtsmæssigt at begrænse
undersøgelsen til den lange fredsperiode, og
at afstå fra at følge den nationale selvfor
ståelse i en periode, hvor landet var i krig.
Det betyder på den anden side, at den na
tionale selvforståelse og nationalfølelsens
stærke vækst gennem første halvdel af 1800tallet fortsat kalder på sin historiker.

I. I begyndelsen var ordet
Fædrelandet som begreb - og et engagement
i, hvad man opfattede som sit fædreland opstod ikke i 1700-tallet. Både begrebet og
engagementet har langt dybere rødder. Det
havde udtrykkeligt været kærlighed til fædre
landet - amor patriæ - der havde inspireret
Saxo til at skrive om danernes bedrifter; i
hans vældige værk er det antikke begreb patria
et nøglebegreb i hans appel for national
enhed og for uafhængighed af Tyskland;2 og
det samme fædrelandsbegreb og det samme
følelsesmæssige engagement genfinder vi i det

Ole Feldbæk, f. 1936, professor, dr.phil., Institut for økonomisk historie, Kbh. Univ.
1. Genealogisk og biografisk Arkiv, I, 1840, s. 32-71. Artiklen gengiver et foredrag holdt i december 1983
i Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie og i marts 1984 i Historisk Samfund.
2. Inge Skovgaard-Petersen: Saxo, Historian of the Patria. Medieval Scandinavia, II, 1969, s. 54-57.
‘Fædreland’ optræder ikke som reference overhovedet i O. Kalkar: Ordbog til det ældre danske Sprog
(1881-1918), og tidligste reference i Ordbog over det danske Sprog er til Niels Slanges Christian IV.s
Historie (omkr. 1730).
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pompøse latinske klagedigt fra 1329 om fæd
relandets skæbne under fremmedvældet.
Under adelsvælden er det adelens stands
bestemte fædrelandsbegreb, vi møder. Kol
ding-recessen fra 1558 præciserer adelens
pligt til »at vove sin hals for sin herre og
konge og fædrenerigets frelse og landsens
fred«; Herluf Trolle begrundede adelens
gyldne kæder med standens pligt til »at be
skærme med magt og al formue vort fædrene
rige«; og Christian IV.s forbitrelse mod Hol
ger Rosenkrantz skyldtes netop, at han som
adelsmand og rigsråd havde svigtet, »den tid
religionen, vor person og hans fædreneland
stod udi største fare«3. Arild Huitfeldt skrev
nok Danmarks Riges Krønike »mit fædreneland
til ære og lov«, men grundlæggende var hans
værk et aristokratisk kongespejl og en histo
risk legitimering af adelens og rigsrådets poli
tiske magt4. Som begreb kunne fædrelandet
dog også bruges i en bredere sammenhæng. I
1660 udstedte Frederik III et reskript om et
lempeligt retsopgør over for dem, der havde
»ladet sig bruge mod deres fædreland«, og 25
år før kunne en præst udtrykke sin glæde
over, at fædrelandet havde formået at fast
holde den rene lutherske lære over for frem
mede vildfarelser5. Men da borgerne i Viborg
på samme tid beskrev krigens ødelæggelser,
lagde de et andet indhold i begrebet: de kla
gede over ødelæggelserne i »vores kære fædre
neland Jylland«6.
Med enevælden måtte fædrelandsbegrebet
nødvendigvis fa et ændret indhold. Fædre
landet var nu ikke længere adelens fædrene
rige, men den enevældige monarks arverige.
En historieundervisning ved Københavns
Universitet måtte nu have det klare politiske
sigte over for udlandet at skildre »vore

kongers bedrifter«7. Og selv om fædrelandet
ikke forsvandt, måtte det på den anden side
afgive pladsen som den fornemste dyd til kon
getroskaben. Laurids Thurah var således helt
bevidst i sit valg af rækkefølge, da han i sit
heltedigt om Hans Rostgaards bedrifter
under svenskekrigene fremhævede, at han
havde handlet, som danske mænd burde, »til
landsens allernådigste regenteres fornøjelse,
og deres kære fædrenelands frelse og bedste«8.
Men fædrelandet levede fortsat som be
greb, og netop under den ældre enevælde blev
det styrket, samtidig med at det indholds
mæssigt ændredes. Baggrunden herfor skal
søges i de sprogpatriotiske akademier, der
gennem første halvdel af 1600-tallet opstod i
Tyskland, med det sigte at rense og udvikle
modersmålet og demonstrere dets ligeværd
med latin og fransk.
Peder Syv var blandt de første til at intro
ducere disse bestræbelser i Danmark, og hans
mål med Nogle Betænkninger om det kimbriske
Sprog fra 1663 var udtrykkeligt »at berige
modersmålet« og at »vide sit fædreneland og
dets sprog nogen ære«. I de følgende årtier
fremkom de første sammenhængende viden
skabelige undersøgelser over det danske
sprog. Disse arbejder sigtede netop - som Birkerød-provsten Henrik Gerner udtrykte det i
1690 - »til fædrelandets ære, sprogets vækst
og det gemene bedste«9; og det var for denne
snævre sprogpatriotiske kreds med dens in
teresse for kæmpeviserne, Laurids Kok skrev
den historiske vise, som efter at den var blevet
genopdaget i 1810 skulle blive 1800-tallets
fædrelandssang frem for nogen: »Danmark,
dejligst vang og vænge«10.
Sprogpatriotismen og engagementet i fæd
relandets fortid kunne ikke klage på enevæl-

3. Christian IV 22. april 1628 til rigsrådet. Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve. Udg. af C. F.
Bricka og J. A. Fridericia, II, 1889-91, s. 148.
4. Citeret efter Ellen Jørgensen: Historieforskning og Historieskrivning i Danmark indtil år 1800, 1931, s.
108.
5. Citeret efter Politikens Danmarkshistorie, 8, 1964, s. 15, og Dansk Litteraturhistorie, 3, 1983, s. 26.
6. Citeret efter Politikens Danmarkshistorie, 7, 1964, s. 282.
7. Citeret efter Københavns Universitet 1479-1979, 3, 1980, s. 321-22.
8. Citeret efter Dansk Litteraturhistorie, 3, 1983, s. 390.
9. Dansk Litteraturhistorie, 3, 1983, s. 99-109.
10. Carl Dumreicher og Ellen Olsen Madsen: Danmark, dejligst vang og vænge. Om Dannevirkevisens
digter Laurids Kok, dens komponist og dens historie, 1956, s. 102-107.

271

Ole Feldbæk

dens velvilje. I 1677 blev Thomas Bartholin
designeret til professor i statskundskab og i
fædrelandets historie; og da Peder Syv i 1683
ansøgte Christian V om en stilling som Philologus Regius Danica Lingvæ - kongelig filolog
udi det danske sprog - med rang og indkom
ster svarende hertil, blev hans andragende
prompte imødekommet11. Alligevel blev
sprogpatrioternes indsats gennem de sidste
årtier af 1600-tallet en bedrift, og ikke en sejr.
De sprogvidenskabelige arbejder nåede ikke
langt uden for de afgrænsede akademiske
kredse, hvor de blev til; mæcenernes tal var
ringe; og væsentligst af alt: der eksisterede
endnu ikke et bredere, økonomisk bærekraf
tigt publikum. Det opstod først efter Store
nordiske Krig, og andre kom til at høste, hvor
den forrige generation havde sået.
Holberg blev derfor den, der formidlede
tankerne fra Christian V.s tid - men hans for
midling var selvstændig, og hans værkers
bredde langt større. Selv angav Holberg må
let med sit forfatterskab som fædrelandets
ære, det danske sprogs oprejsning og statens
og samfundets nytte. Med Danmarks og Norges
Beskrivelse gav han sine landsmænd solid be
sked om den stat, de var borgere i, og om de
riger, de var vokset op i og levede i. Med Dan
marks Riges Historie legitimerede han enevæl
den og borgerstanden over for Arild Huitfeldts aristokratiske Danmarks Riges Krønike.
Og i fortalen til det afsluttende bind af Dan
marks Riges Historie lovede han sine læsere, at
alt, hvad han havde tjent ved at bruge det
danske sprog, »agter jeg ved en nyttig stiftelse
til det danske sprogs videre forfremmelse at
give publico tilbage igen«.
Fædrelandet og kærlighed til fædrelandet
træder man overalt i Holbergs righoldige
produktion12 Holberg tog begrebet til sig,
præciserede det og formidlede det. Men som
den uafhængige ånd, han var, endte han på

sine gamle dage med at advare mod
begrebet13. Det gjorde han, fordi han så, at
kærlighed til fædrelandet kunne udvikle sig til
at blive en trussel mod holdninger, han satte
højere, nemlig den kristne næstekærlighed, og
den at foretrække »dyd og meritter« hvor de
end fandtes. Han pegede advarende på, hvor
ledes den jødiske fædrelandskærlighed og den
heroiske græske og romerske fædrelandskær
lighed havde udviklet sig til umenneskelighed
og fremmedforagt. Nok ville Holberg med
give, »at en medborger er mig nærmest«.
Men »sådant bør ikke udstrækkes for vidt, så
at min kærlighed til medborgere og trosfor
vante må befatte had og afsky til fremmede.
Man må herudi som udi alting holde måde.
Et er at være koldsindig mod fædrenelandet;
et andet er at synde af kærlighed til samme.«
Kloge ord, unægtelig, der skulle blive gen
taget, da kærlighed til fædrelandet mod 1700tallets slutning netop begyndte at udvikle ten
denser til et nationalt og kulturelt
fremmedhad14.
Men hvad enten Holberg brød sig om det
eller ej, så var han den åndelige fader til den
kærlighed til fædrelandet, der i 1740’rne ud
viklede sig kraftigt i akademiske kredse i Kø
benhavn. Det var således tanker om at
fremme studiet af det dansk-norske fædre
lands fortidsminder og historie, der lå bag
Hans Grams oprettelse i 1742 af Videnska
bernes Selskab; og selv om selskabets sigte
blev bredere, var dets emneområde i de første
år dog overvejende nationalt, nemlig fædre
landets historie, geografi og sprog15.
På længere sigt skulle det imidlertid blive
betydningsfuldt, at kærlighed til fædrelandet
ikke udelukkende blev et akademisk anlig
gende, at det ikke blot blev et spørgsmål om
fornuft, men også om følelser. Det blev
navnlig den unge historiker Jacob Langebek,
der understregede følelserne bag kærligheden

11. Ellen Jørgensen: Historieforskning og Historieskrivning i Danmark indtil år 1800, 1931, s. 140; og
Dansk biografisk Leksikon, 23, 1942, s. 238.
12- Holberg-Ordbog. Ordbog over Ludvig Holbergs sprog. Red. Aage Hansen, II, E-H, 1982, s. 808-9.
13. Christian Bruun: Ludvig Holbergs Epistler, II, 1868, s. 126-30. Epistel 119, fra 1748.
14. M. G. Birckner: Om Kærlighed til Fædrelandet, i M. G. Birckners efterladte Skrifter, udg. af Anders
Sandøe Ørsted, 1800.
15. Asger Lomholt: Det kongelige danske Videnskabernes Selskab 1742-1942. Samlinger til Selskabets
Historie, I, 1942.
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til fædrelandet, i det pietistisk-farvede sprog,
der var tidens. Langebeks kærlighed til fædre
landet, til dets ære og anseelse og til »det tun
gemål, som Gud har forundt disse rigers ind
byggere«, var dyb og ægte, og lyser ud af den
ordbogsfortale, han i 1742 rettede til Chri
stian V I16. Og det samme stærke følelses
mæssige engagement lå bag hans initiativ til
oprettelsen i 1745 af Det kongelige danske
Selskab til den nordiske Histories og Sprogs
Forbedring - det selskab som ved en reorga
nisation i 1810 ændrede navn til, hvad det
lige så godt straks fra starten kunne have
kaldt sig: Det kongelige danske Selskab for
Fædrelandets Historie og Sprog17. Medlem
merne af det unge selskab var - under
stregede Langebek - »elskere af deres fædre
neland«; de ville arbejde »til fædrenelandets
ære og den almindelige nytte«; og med Danske
Magazin henvendte de sig udtrykkeligt til
»alle gode danske og retskafne patrioter«. Og
læserne kunne umuligt være i tvivl om det
kulturpolitiske sigte, når Langebek indledte
Danske Magazins første bind med at under
strege: »Det er rosværdigt, at det danske folk
dog engang begynder at elske sig selv, og få
smag på sit eget«.
Danske Magazin blev i disse første år en
succes. Det blev det, fordi det imødekom et
behov for et engagement i fædrelandets hi
storie: fordi dets læsere virkelig ønskede som Langebek formulerede det - at »se ind i
hjertet af vor historie«. Det var derfor ikke
blot med berettiget stolthed, men også med
en meget bevidst brug af futurum, at Lan
gebek i 1750 lod selskabet fejre sin kongelige
protektors fødselsdag med en medalje, der
var prydet med Frederik V.s brystbillede, og
som bar den triumferende indskrift: Kær
lighed til fædrelandet vil sejre - Vincet Amor
Patriæ^.

II. Frederik den Femtes fædreland
Det miljø, Tyge Rothe vendte hjem til, var
nationalt vakt. Hans bror, den historiske for
fatter Caspar Rothe, havde i 1753 udsendt to
bindsværket Brave danske Mænds og Kvinders be
rømmelige Eftermæle; og det var i Caspar
Rothes og Niels Krog Bredals lejlighed, det
første dansksprogede syngespil - det natio
nalheroiske Gram og Signe - blev opført i fe
bruar 1757, med emne fra Saxo, og udtryk
keligt viet »fædrenesprogets ære«19. Gram og
Signe fik en entusiastisk modtagelse, som kun
kunne bestyrke Tyge Rothe i at færdiggøre
den bog, han arbejdede på, og som med
censors imprimatur udkom i 1759 under titlen
Tanker om Kærlighed til Fædrenelandet.
Med sin bog henvendte Tyge Rothe sig ud
trykkeligt til »det danske og norske folk«; den
var skrevet »for hver, der taler samme sprog
som mig, for hver, der står i samme bor
gerlige selskab«; og han lagde ikke skjul på, at
»hjertet og forstanden har haft lige del i dette
arbejde«.
Tyge Rothe ville tre ting med sin bog. Han
ville definere begrebet fædreland. Han ville
vise, at kærlighed til fædrelandet var - eller
kunne blive - udbredt i hele samfundet. Og
han ville formulere et nationalt kultur
program for Frederik V, »den kronede pa
triot«.
Definitionen af begrebet fædreland var hos
Tyge Rothe helt klar: »det folk, blandt hvilke
mennesket lever som borger, det er hans fæd
reneland«. Og for at det ikke skulle mis
forstås, uddybede han det yderligere: »Fæd
renelandet betyder menneskene, og ikke
jorden, der bærer dem. Fædrenelandet bety
der menneskene, med hvilke vi som borgere
er forenede, og ikke dem, blandt hvilke vi
først så dagens lys. Bruges ordet i anden me
ning, da kunne vi ikke gøre en hellig og for
nuftig pligt af kærlighed til fædrenelandet«.

16. H. F. Rørdam: Breve fra Jacob Langebek, 1895, s. 4—7.
17. Bjørn Kornerup: Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie 1745-1945. En Oversigt.
1945.
18. Edvard Holm: Om det Syn på Kongemagt, Folk og borgerlig Frihed, der udviklede sig i den dansk
norske Stat i Midten af 18. Aarhundrede (1746-1770), 1883, s. 83.
19. Dansk Litteraturhistorie, 4, 1983, s. 125.
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Få læsere kunne derfor være i tvivl om, at der
fandtes et alternativt fædrelandsbegreb base
ret på fødested, som Tyge Rothe her argu
menterede imod20. Men han afviste dette
alternative fædrelandsbegreb. Nok respek
terede han de følelser, der gjorde, at schwei
zeren kun kunne føle sig hjemme »blandt den
uforgængelige is og sne«, eller »hvis grønlæn
derne forgik af længsel midt iblandt Køben
havns overflødigheder og forlystelser, hvis de
higede efter et land, hvor tran og tørre fisk
havde været deres føde, og et sælskind al de
res pragt«. Men fædrelandet var, konklude
rede han, »det land, i hvilket vi lever som bor
gere«.
Efter Tyge Rothes mening var kærlighed til
fædrelandet allerede udbredt blandt sam
fundets borgere, og den var baseret på den
dyd, nytte og sociale egeninteresse, der
grundlæggende forbandt fyrste og folk. Men
fandtes den også blandt »den ringe almue«?
Det gjorde den, efter Tyge Rothes opfattelse.
Inspireret af Montesquieu hævdede han, at
ikke blot fandtes kærligheden til fædrelandet
hos folket - det uspolerede og ufordærvede:
den fandtes også i langt renere og stærkere
form. Blev blot bonden og håndværkeren op
lyst, ville de også erkende, at fornuften, reli
gionen og egeninteressen bød dem at elske
deres fædreland, og straks ville antallet af
»oplyste og gode borgere« vokse.
Det nationale kulturprogram, Tyge Rothe
argumenterede for i sin bog, var ikke blot be
mærkelsesværdigt ved dets bredde, men også
ved, at det i sine hovedpunkter skulle blive re
aliseret på mindre end tyve år. Listen var
lang. De lærde skoler skulle opgive det golde
terperi, og i stedet lære eleverne at tjene fæd
relandet. Præsterne skulle fra prædikestolene
forkynde kærligheden til fædrelandet som
Guds bud, og de skulle helligholde fædre
landets mærkedage. Videnskab og kunst, der
blev opretholdt af staten, skulle også tjene

staten. Nyttige videnskaber skulle fremmes
gennem patriotiske selskaber og præmieudde
linger. Historikerne skulle skrive opbyggelige
nationale heltehistorier. Og teatret skulle
være »en skole for folket« og fremføre na
tionale arbejder i stil med Gram og Signe samt
en genre, som Tyge Rothe kaldte borgerlige
sørgespil, »der allermest skikker sig for et
folk, hvilket mere beherskes af fornuften end
af indbildningskraften«.
Fremtiden tilhørte Tyge Rothe og hans
tanker. Men selv levede han under den
censur, der - også - var en del af Frederik V.s
milde regimente. Og der kan ikke herske tvivl
om, at aktuelle hensyn til forholdene ved
hoffet, i den politiske ledelse, i administra
tionen, i den kulturelt toneangivende over
klasse og i hovedstadens statsstøttede er
hvervsliv har bundet hans pen.
Da Tyge Rothe indleverede sit manuskript
til censuren, ville en definition af fædreland
udfra et fødestedskriterium have været utæn
kelig. Monarkiets faktiske førsteminister, A.
G. Mokke, og gehejmekonseilets fire med
lemmer var alle født i Tyskland. De civile og
militære topposter var ligeledes overvejende
besat med mænd, der var født uden for mo
narkiets grænser. Og når kongens undersåtter
på rejser i udlandet opsøgte kongens ge
sandter, var det tvivlsomt, om de dér ville
møde mænd, der kunne - og ville - tale
dansk. Det var formentlig grunden til, at
Tyge Rothe ikke ville insistere på, at brugen
af dansk var en forudsætning for at være pa
triot. Og det var formentlig ligeledes grunden
til, at han så indgående og så ihærdigt for
svarede indkaldelsen af mange fremmede læ
remestre. På den anden side kunne den op
mærksomme læser ikke undgå at fa en for
nemmelse af, at forfatteren personligt kunne
have en anden opfattelse end den, han gav
udtryk for. For selv om Tyge Rothe med for
ventning så hen til rejsningen af Salys rytter-

20. I 1757 havde Sorø-professoren Jens Schielderup Sneedorff udsendt bogen Om den borgerlige Re
gering. Heri kommer han kort (s. 379-83) ind på kærlighed til fædrelandet. Emnet er ikke hans hoved
anliggende, men alligevel er han bemærkelsesværdigt uklar. Han synes dog at vende sig mod det kos
mopolitiske fædrelandsbegreb og at hævde et fødestedskriterium. Jvfr. også K. F. Piesner: Jens
Schielderup Sneedorff. En litterærhistorisk Monografi, 1930, s. 237-48. I Den patriotiske Tilskuer
(1761-63) kommer Sneedorff kun undtagelsesvis ind på begrebet Kærlighed til fædrelandet (nr. 5, 35
og 135).
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H vad landbefolkningen i 1700-tallet modtog a f nye sociale tanker gennem sognepræst og skolelærer, ved vi yderst lidt om. Vi
ved dog, at en direkte socialisering ved hjælp a f det skrevne og trykte ord fø rst optræder et stykke ind i 1800-tallet. En und
tagelse fr a regelen er den Katekismus fo r Bønderbørn, som udkom i 1766. Den anonyme forfatter var skolemanden Jacob B a 
den (1735-1804), der var bror til forvalteren på Bem storffgods, Torkel Baden (1734-1805), og som ærbødigt dedicerede sit
arbejde til godsets ejer, J . H . E. Bem storff. Det 51 siders skrift er opbygget som en samtale mellem en lærer og et fem -seks
års barn, der bliver belært om sine pligter modforældre, øvrighed ogfædreland. Læreren spørger blandt andet: »H vadforstår
du ved dit fædreneland?« Svar: » Ved mit fædreneland forstår je g alle de lande og fo lk , som har en fælles regering og en fæ l
les konge med mig.« Sp.: »Hvem kalder du din medborger?« Sv.: »Medborger kalder jeg enhver, som står med mig under en
fæ lles regering og arbejder med mig på fædrenelandets bedste, enten han er høj eller lav, rig eller fa ttig , frem m ed eller ind
fø d t.« Sp.: Hvem kalder du en god borger?« Sv.: »En god borger kalderjeg enhver, som i sin stand og efter sin evne udretter
noget godt og nyttigt.« Læreren forudsætter udtrykkeligt, at barnet har læst Tyge Rothes Tanker om Kærlighed til Fædrene
landet.

statue af Frederik V, så mundede hans
forsvar for nødvendigheden af fremmede
kunstnere dog ud i noget, der havde karakter
af en national vision: »O lyksalige tider, når
danske mænd skulle af Norges marmor op
rejse uforbigængelige eftermæler til danske
heltes ære!«
Med Tanker om Kærlighed til Fædrenelandet
havde Tyge Rothe formuleret en patriotisk
ideologi, som mændene omkring Frederik V
kunne acceptere og bruge; og hans advarsel
mod at lade kærlighed til fædrelandet - såle
des som han havde defineret fædrelandet - ud
arte til »folkehad«, må utvivlsomt være blevet
værdsat på højeste sted. Samme år, som bo
gen udkom, blev dens forfatter ekstraordinær
18

Fortid og Nutid

professor ved Københavns Universitet og fyr
steopdrager for arveprins Frederik.
Men nede i Sorø lå der på det tidspunkt et
adeligt akademi, hvis professorer havde det
privilegium selv at måtte censurere deres
bøger. Det var ikke det samme som censur
frihed. Men kløgtigt udnyttet gav det videre
muligheder for at udtrykke sig.
Det benyttede den 32-årige professor Ove
Guldberg sig af, da han i 1763 udsendte en
kommenteret oversættelse af Plinii Lovtale til
Trajanum. Tilsyneladende uskyldigt stillede
Guldberg det klassiske oversætterspørgsmål:
»kan det danske sprog være dueligt dertil?«
At Guldberg selv mente det, kunne næppe
overraske. Ellers havde han vel ikke oversat
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og udsendt bogen. Men hans begrundelse var
nationalt bemærkelsesværdig.
Som skolet akademiker gav Guldberg sine
læsere det umiddelbare indtryk, at han blot
diskuterede et filologisk problem, og at han
meget vel kunne tage fejl: »den medfødte nid
kærhed for vort kære fædreneland udbreder
sig til alt, hvad landets er; og hvad sker lettere
end, at man for meget kan elske det, man bør
elske mest?« Men hans konklusion havde
både næb og klør: »vort sprog bør være kært,
og dets ære hellig. Men selv foragter vi det, og
overlader det næsten til almuen. Vore fleste
fornemme fornedrer sig, når de taler det:
disse, som burde tale det bedst, taler det ikke:
man kunne være dansk, og leve i landet og af
landet, uden at forstå landets sprog«.
Ingen tænksom læser kunne opfatte Guldbergs ord som en blot og bar konstatering. De
var en åben kritik af forholdene, som de var.
Og samtidig var de et krav til den politiske og
kulturelle elite, der levede »i landet og af lan
det«, om at blive dansk i national forstand —
eller søge andetsteds hen.
I 1763 var det en professor i det fjerne og
fredelige Sorø, der ytrede sig. Men den unge
teolog nød bevågenhed ved hoffet. I 1764 ef
terfulgte han Sneedorff som lærer for arve
prins Frederik, som dronning Juliane Marie
ønskede skulle have en demonstrativt dansk
opdragelse. Og det var på det tidspunkt al
mindeligt kendt, at Frederik V.s livsførelse
forlængst havde undergravet hans helbred, og
at et tronskifte ikke behøvede at være fjernt med alt, hvad det kunne bringe af nye mænd
og nye meninger.

arme; og fra Christiansborg Slots balkon ud
råbte konseilets ledende minister, J. H. E.
Bernstorff - på dansk - den nye monark:
»Kong Frederik den Femte er død. Længe
leve kong Christian den Syvende.«
En enevældig monarks proklamering af
valgsprog var en politisk tilkendegivelse. Den
unge konges valgsprog: I kærlighed til fædre
landet vil jeg søge min ære - Gloria ex Amore
Patriæ - vakte berettiget opmærksomhed, og
hos mange også forventninger om personud
skiftninger og en ny politik21.
Forventningerne kom til at holde stik. Al
lerede den 29. januar faldt generalfeltmarskal
St.Germain som chef for Krigsdirektoriet;
samme år fik Moltke sin afsked; og ministrene
fra Frederik V.s konseil fandt sig nu udsat for
konstante angreb. Flådens nye chef, admiral
Danneskiold-Samsøe, førte an i et frontalt
angreb på Bernstorff, og ministerens hannoveranske fødsel og påståede ringeagt for
alt, hvad der var dansk, indtog en prominent
plads blandt anklagepunkterne22.
Også offentligheden tog del i angrebene.
Under en maskerade på Hofteatret i marts
1767 modtog den unge konge et anonymt digt
med en bidende kritik af favoriseringen af ud
lændinge på bekostning af landets egne
børn23:
»Ak, arme Dannemark, nu vågner din
ulykke.
Se, fire tyskere kan alting undertrykke.
De tro, at riget er ved lod dem falden til,
thi kongen kan ej det, hans hjerte gerne
vil.«
Sådan, hed det, havde det altid været:

III. Fædrelandskærlighed og
helstatspatriotisme
Tronskiftet var ikke fjernt, og med det ind
ledtes en udvikling, der i løbet af kun ti år
skulle føre til nationale manifestationer af
vidtrækkende betydning. Den 14. januar 1766
udåndede Frederik V i sin trofaste Mokkes

»Udi din faders tid franzosen os bedrog,
men i din farfars tid vor velfærd tysken
tog.«
Poeten frydede sig derfor over Moltkes fald,
og anbefalede kongen at lade Bernstorff følge
efter,

21. Som note 18, s. 84.
22. Edvard Holm: Danmark-Norges Historie, IV: 1, 1902, s. 31-33.
23. Danske Magazin, 4 r., 5. bd., 1884, s. 262-65.
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»som fuld af franske kenb er dig og os til
byrde.
Som understøtter kun det franske, tyske
pak,
hvis stolthed, praleri, er lutter løgn og
snak.«
Og nu blev det alternative fædrelandsbegreb,
man havde kunnet ane bag Tyge Rothes Tan
ker om Kærlighed til Fædrenelandet, åbent lagt
frem. Det skete i 1767 i et skrift, der bar titlen
Brev om Kærlighed til Fædrenelandet. Skriftet ud
kom anonymt, men forfatteren var næppe
anonym - og han var ikke hvem som helst.
Forfatteren var den norske bispesøn Eiler Ha
gerup. Og hvad han skrev i 1767, kom ham
aldrig til skade. Aret efter blev han udnævnt
til amtmand i Finmarken, og han gennemløb
en smuk karriere i den danske administration
frem til embedet som deputeret i Generaltold
kammeret24.
Tyge Rothe havde villet tre ting med sin
bog, og hans holdning havde været klar og
konsekvent. Også Eiler Hagerups tankegang
var klar og konsekvent - men på alle tre
punkter indtog han en diametralt modsat
holdning.
Hvor Tyge Rothe havde hævdet, at fædre
landet var, hvor man levede som borger,
hævdede Hagerup det alternative fædrelands
begreb, som Tyge Rothe udtrykkeligt havde
argumenteret imod. Fædrelandet var, hvor
man var født og vokset op.
Hvor Tyge Rothe havde hævdet, at kær
lighed til fædrelandet kunne udbredes til hele
folket, afviste Hagerup det som helt ureali
stisk, at man skulle kunne fa bonden til at
elske fædrelandet blot ved hjælp af »nogle fa
abstrakte moralske regler enten af religionen
eller fornuften«. Med sikker fornemmelse for
reformtankerne på højeste sted argumen
terede Hagerup for, at skulle bonden kunne
identificere sig med fædrelandet, måtte hans
materielle kår først forbedres. Bonden måtte
have frihed og ejendom.
Og hvor Tyge Rothe havde forsvaret og be
grundet indkaldelsen af fremmede, afviste
Hagerup lige så konsekvent, at dette længere

var nødvendigt. Han kritiserede skarpt og de
taljeret indkaldelsen af fremmede til hoffet,
administrationen og militæret. Han afviste
det traditionelle synspunkt: Mit fædreland er,
hvor jeg lever vel - Patria est ubicunque bene. Og
han spurgte retorisk-forarget: »Skulle vi
behøve fremmed adel til at omringe vore fyr
sters personer, til at nyde landets herligheder,
og at fortære bondens og borgerens sved, til at
beklæde de vigtigste embeder, hvorpå landets
ære og velfærd beror?« Han fandt ikke - som
Tyge Rothe havde gjort - at fremmede
længere var nødvendige inden for viden
skaben og kunsten. Københavns Universitet
uddannede nu tilstrækkeligt mange kvalifi
cerede lærde. Understøttede man tyske
poeter - hentydningen til Bernstorffs pro
tektion af Klopstock var umulig at overse burde man også understøtte danske poeter,
som man nu havde. Og selv om Hagerup Gudbevares - bøjede sig for Pilo, Saly, Jardin
og Preisler, så kunne vi nu »rose os af en
Harsdorff, Wiedewelt, Stanley, Als, Erichsen,
Cramer med flere, hvilke som indfødte kan
have den ære at danne deres landsmænds
smag«.
I enhver henseende repræsenterede Ha
gerup en opposition til den bekvemme ver
densborgeropfattelse, Tyge Rothe havde for
muleret for Frederik V.s ministre, og hans
skrift vendte sig direkte og skarpt mod favori
seringen af fremmede. Hensynet til ene
vælden gjorde det nødvendigt at fremføre sine
kritiske tanker med ærefrygt og respekt.
Derfor skrev han: »intet betager mere en
nation modet, og intet kvæler mere dens kær
lighed og tilbøjelighed til fædrenelandet, end
når den ser sig foragtet af dem, som sidder
ved roret«. Formuleringen var loyal. Men bag
den appellerende form lå en utvetydig under
stregning af, at forpligtelserne mellem fyrste
og folk var gensidige, og at undersåtternes
kærlighed til fædrelandet var betinget af, at
fyrsten erkendte denne gensidighed.
Det blev Eiler Hagerups nationale selvfor
ståelse, der sejrede, og ikke Tyge Rothes. Når
den sejrede så hurtigt og tilsyneladende så
fuldstændigt, skyldtes det imidlertid den spe-

24. Hans Jensen: Dansk-norsk Vekselvirkning i det 18. Aarhundrede, 1936, s. 35.
18*
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cielle politiske udvikling. Struensee-intermezzo’et fremprovokerede en national oppo
sition. Og efter diktatorens fald havde de nye
magthavere behov for en national opinion til
at legitimere deres magtovertagelse og be
fæste deres magtgrundlag.
Struensees indførelse af trykkefriheden i ef
teråret 1770 havde været en demonstrativ po
litisk gestus, henvendt til »redelige personer«
og »nidkære patrioter«, og klart rettet mod de
tidligere magthavere. De »nidkære patrioter«
havde imidlertid brugt ophævelsen af cen
suren til også at angribe Struensee og hans
styre; og både i oppositionen mod Struensee
og i retsopgøret efter hans fald var der klare
nationale elementer: Struensee var en
fremmed, der ikke havde nedladt sig til at
sætte sig ind i landets forhold; han havde fa
voriseret fremmede på bekostning af landets
egne børn; og han havde åbenlyst vist sin
foragt for det danske sprog23.
Straks efter paladsrevolutionen markerede
de nye magthavere en demonstrativ
danskhed. Grundene var flere. På det poli
tiske plan havde de på kort sigt behov for at
pacificere en oprørt offentlig mening. Og de
erkendte, at enevælden på længere sigt var
nødt til at tage hensyn til det nye borgerskab
med dets voksende bevidsthed om eget værd,
dets krav om at la sine synspunkter hørt, og
dets behov for en national identitet. De nye
magthaveres demonstrative danskhed var
imidlertid andet og mere end politisk oppor
tunisme. For en mand som Guldberg, der
skulle blive den ledende politiske skikkelse,
var danskhed også en hjertesag.
Det nye styre satte ind med sin nationale
politik over for de problemer, der allerede var
erkendt, og hvor utilfredsheden var mest ud
talt: foragten for det danske sprog, den mang
lende politiske anerkendelse af begrebet Kær
lighed til fædrelandet, og favoriseringen af
fremmede.
Sprogproblemet blev løst på mindre end en
måned. I februar 1772 blev det bekendtgjort,
at dansk skulle være den politiske ledelses og

administrationens sprog i alle sager vedrø
rende Danmark og Norge, og at dansk - og
ikke længere tysk - skulle være kommando
sproget i hæren, ligesom det altid havde været
det i flåden.
Kærlighed til fædrelandet og begrebets ud
bredelse var det næste problem, styret tog op.
Det erkendte, at udbredelsen måtte ske
gennem skoleundervisningen. Men den skole
undervisning, styret satsede på - og som det
havde ressourcer til at satse på - var ikke sko
leundervisningen på landet eller de danske
skoler i byerne. Opfyldte almueskolerne blot
Christian VI.s skolemål: statsreligionens
grundbegreber og elementær læsefærdighed
(hvad styret forøvrigt havde mange og gode
grunde til at betvivle, at de gjorde) var det
tilstrækkeligt26. Skolepolitikken blev koncen
treret om latinskolerne, hvor eleverne blev
forberedt til Universitetets embedsuddan
nelser. Med latinskoleforordningen a f i l . maj
1775 understregede styret behovet for en uni
versitetsforberedelse i »religionen, hoved
sprogene og fædrenesproget« - i den nævnte
rækkefølge. Men kravet om undervisning i
modersmålet var nyt. Nyt var også kravet
om, at eleverne skulle undervises »om plig
terne, og deriblandt om den kærlighed og op
ofrelse, de skylder kongen og fædrenelandet«.
Og nyt var endvidere kravet om, at eleverne
skulle læse kompendier over såvel almindelig
som dansk historie, »for at blive det danske
sprog som fædrenelandets sprog mægtig, tale
og skrive samme rigtigt«.
En realisering af de nye undervisningsmål
forudsatte egentlige skolebøger. De fandtes
på det tidspunkt ikke. Men styret var ind
stillet på at tilvejebringe en egentlig lærebog i
fædrelandets historie, og - som det blev stillet
i udsigt i latinskoleforordningen - »en
samling af berømmelige og gode danskes,
norskes og holsteneres handlinger«. Bag
grunden for disse initiativer var klart politisk.
For styret i København var begrebet fæd
reland identisk med samtlige Christian VII.s
riger og lande. Men i de enkelte statsdele var

25. Christian Bruun: Peter Frederik Suhm, 1898, s. 103-4, 118-19 og 127.
26. Joakim Larsen: Bidrag til den danske Folkeundervisnings og Folkeskoles Historie 1536-1784, 1916, s.
266-350. Jvfr. også Ole B. Thomsen: Embedsstudiernes universitet, I—II, 1975.
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andre opfattelser begyndt at gøre sig gæl
dende - opfattelser, der i København skabte
bekymring for helstaten og dens fremtid27. I
Norge var der ved at udvikle sig en særnorsk
patriotisme, som truede med at drive en po
litisk kile ind mellem Norge og de øvrige
statsdele, hvorimod der på det sproglige og
kulturelle område ikke sporedes en tilsva
rende partikularisme, i det mindste ikke i for
holdet til Danmark. I hertugdømmerne gjorde
det omvendte sig gældende. Her sporedes der
ikke tendenser til at markere en politisk af
stand til landsherren i København, hvorimod
et dansk-tysk modsætningsforhold på det
sproglige og det kulturelle område med tiden
kunne true helstaten og helstatspolitikken.
Opgaven at skrive en skolebog, der kunne
formidle
helstatspatriotismen,
overdrog
Guldberg den unge teologiske kandidat Ove
Malling. Og med udsendelsen i 1777 af Store
og gode Handlinger af Danske, Norske og Hol
stenere fik Guldberg og hans herskab præcis
den helstatsideologi, de havde ønsket.
Heltene i de atten dydskapitler var omhyg
geligt udvalgt fra samtlige statsdele og fra
samtlige samfundsgrupper. Målt i sidetal var
Kærlighed til Fædrenelandet den største dyd; og i
dette kapitel og i det umiddelbart efterføl
gende - Troskab mod Kongen - blev latinskole
eleverne belært om, hvad de skyndte deres
konge og fædreland, og hvorfor de gjorde det.
Fædrelandet blev hér defineret som det sted,
hvor man var født og vokset op. Men - og det
var det afgørende - fædrelandet var hverken
Danmark, eller Norge, eller Holsten. Fædre
landet var hele staten, og dette fædrelands
samlende symbol var den enevældige konge. I
et trepunkts argument udviklede Malling
med jernpædagogik sin statspatriotiske lære.
For det første hævdede han, at »kærlighed til
fædrenelandet og troskab mod det er at anse
som årsag og nærmeste virkning«. Dernæst

docerede han: »troskab mod fædrenelandet
og troskab mod kongen er ligeledes uadskille
lige. Min konge er mit fædrenelands hoved«,
og »den gode og kloge borger« elsker derfor
sin konge »som et velartet barn sin fader«. Og
sluttelig satte Malling religionens segl på sin
statspatriotiske konstruktion: »Gud, som er
den, der oprejser stater og grundfæster
tronen, er også den, der satte konger, disse
konger, som vi sværger lydighed, troskab og
mandskab. At lyde dem er da at lyde Gud«.
Lagde latinskoleeleverne sig dette på sinde,
»da vil man finde sin største hæder i at leve og
dø for Gud, for kongen, for fædrelandet«,
sluttede Malling sin bog.
Med Malling fik Guldberg det, som han
ville have det. Mere problematisk blev sam
arbejdet med vennen P. F. Suhm, der havde
fået til opgave at skrive lærebogen i fædre
landets historie. Og problemet var netop hel
statspatriotismen over for den særlige norske
patriotisme.
Suhm havde levet fjorten frugtbare år i
Norge, og havde hér faet dyb sympati for den
norske patriotisme28. Dette i forbindelse med
hans interesse som historiker for de enkelte
samfundsgrupper og deres indbyrdes forhold
var baggrunden for, at vennen Guldberg un
derkastede hans manuskript en skarp censur.
Efter stats- og gehejmesekretærens opfattelse
havde Suhm nemlig skrevet på en måde, så
»Norge skal her lære at tro sig evig forurettet
af Danmark«. Suhm havde derfor ikke løst sin
opgave tilfredsstillende: »De har dreven en
vis upartiskhed for vidt, og så vidt, at ung
dommen af denne historie ikke får den patrio
tisme antændt, ikke den hengivenhed til kon
gehuset opvakt, ikke den lyst indskærpet at
agte og følge gode forfædre, som dog bliver hi
storiens eneste nytte. Al statens velfærd
består i samdrægtighed og borgernes ind
byrdes fortrolighed«. Og direkte vendt mod

27. Norge: Hans Jensen: anf. arb.; Vilhelm la Cour: Mellem Brødre. Dansk-norske Problemer i det 18.
Aarhundrede, 1943; og senest fra norsk side Steinar Supphellen: Den historisk-topografiske littera
turen i Noreg i siste halvparten av 1700-talet, regionalisme eller nasjonalisme? (Heimen, 1979:4). Her
tugdømmerne: Christian Degn: Die Herzogtümer im Gesamtstaat 1773-1830 (i Olaf Klose og Chri
stian Degn: Geschichte Schleswig-Holsteins, 6, 1960); og Gottlieb Japsen: Statspatriotisme og
nationalfølelse i Sønderjylland før 1848 (Historie, 13: 1-2, 1979).
28. Vilhelm la Cour: anf. arb., s. 206-7; og Dansk Litteraturhistorie, 4, 1983, s. 354—57.
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Frihedsstøtten var folkets hyldest til enevælden, rejst »til
erindring om de landsfaderlige velgerninger, Hans M a 
jestæt i vore dage har bevist den hæderlige bondestand«,
som subskriptionskomitéen i 1791 skrev i sin henvendelse til
offentligheden. I virkeligheden var monumentet - udført a f
danske kunstnere i norsk marmor, som Tyge Rothe i 1759
havde set frem til - imidlertid borgerskabets monument over
sig selv. Initiativtagerne var borgerskabets mest frem stå
ende repræsentanter: centraladministrationens embedsmænd
Christian Fabricius, Niels Tønder Lund og Ove M alling,
historikeren Peter Frederik Suhm, og generalprokurør og
sekretær i Den store Landbokommission, nordmanden
Christian Colbiømsen. Borgerskabets selvforståelse lyste
ud a f Thomas Thaarups inskription: »Kongen kendte, at
Borgerfrihed bestemt ved retfærdig Lov giver Kærlighed til
Fædreland, M od til dets Værn, Lyst til Kundskab, Attraa
til Flid, Haab om Held«. Borgerskabets politiske idealerFrihed og Lighed - var markeret i sokkelens relieffer. Og
borgerskabets dyder var symboliseret a f de fir e klassiske
kvindefigurer omkring obeliskensfo d : Troskab, Tapperhed,
Kærlighed til Fædrelandet og Agerdyrkningsflid. Om det
var et tilfælde eller en tanke, f å r stå hen, men i den endelige
udformning blev statuen a f Kærlighed til Fædrelandet er
stattet a f en statue a f Borgerdyden. Trap: Danmark, 2.
udg., bd. I, 1879.

den norske patriotisme vrissede Guldberg:
»Ingen nordmand er til. Alle er vi borgere i
den danske stat«29.
Over for denne bredside kapitulerede
Suhm. Styret fik Historien a f Danmark, Norge og
Holsten sådan, som det ville have den. Og de
vordende borgere og embedsmænd kunne
herefter annamme historiens lære, således
som Suhm sammenfattede den i lærebogens
slutord: »Elsker eders fædreneland over alle
ting. Og hvad er eders fædreneland? Alle kon
gens lande: Danmark, Norge, Holsten og Is
land, intet undtaget. Lad den dårlige forskel
imellem at være dansk, norsk, holstensk op
høre. Vel er der nogen forskel imellem eders
sprog; men Gud forstår eder alle; een konge
behersker eder alle. Frygter Gud, ærer
kongen!«30
Guldberg havde gjort sit politiske mester
stykke. Han havde ladet enevælden opfange
borgerskabets nationale selvforståelse: kær
lighed til fædrelandet, og omformet den til

enevældens og helstatens officielle ideologi.
Han havde gjort det, ved dels at omformulere
fædreland til konge og fædreland, dels at de
finere fædrelandet som hele staten - også det
tysksprogede og tyskkulturelle Holsten.
Slutstenen i denne helstatspatriotiske kon
struktion blev Loven om Indfødsretten, som
styret med stor højtidelighed offentliggjorde
på kongens fødselsdag den 29. januar 1776,

29. P. F. Suhms samlede Skrifter, udg. af Rasmus Nyerup, XVI, 1799, s. 345-56. Jvfr. også Christian
Bruun: Peter Frederik Suhm, 1898, s. 185 ff.
30. Christian Bruun: anf. arb., s. 192.
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»hvorefter Adgang til Embeder i Hans Majestæts
Riger og Landeforbeholdes alene de indfødte Undersaatter og dem, som dermed lige agtes«.
Loven blev offentliggjort som en grundlov,
som kongen og kongefamilien højtideligt for
sikrede aldrig at ville ændre. Og Indfødsrets
loven indeholdt præcis, hvad den sagde, den
indeholdt. Med uvæsentlige dispensations
muligheder var det herefter en betingelse for
at fa embede, at man var født i fædrelandet vel at mærke: i enevældens fædreland. Og
med allusioner til både evangelisten Marcus
og evangelisten Matthæus begrundede mo
narken sin lov: »Billigheden selv vil, at
landets børn skal nyde landets brød, og at for
delene i staten falde i dens borgeres lod«.
Loven om Indfødsretten blev modtaget
med begejstring over alt i monarkiets byer, og
størst var begejstringen i monarkiets hoved
stad, hvor tankerne om kærlighed til fædre
landet først havde spiret, og hvor begrebet
var blevet udviklet og modnet. Borgerskabet
havde formuleret tre nationale krav: det
danske sprogs primat; indfødtes eneret til em
beder; og enevældens anerkendelse af en selv
forståelse, der legitimerede borgerskabets so
ciale og kulturelle ambitioner. Kravene var
blevet opfyldt. Kærlighed til fædrelandet
havde virkelig sejret, således som Langebek i
1750 triumferende havde forkyndt, at den
ville. Arene fra 1776 til krigsudbruddet i 1807
blev vidne til, at det sejrende holdningskom
pleks befæstede og udbyggede sine positioner,
ikke bare på det sociale og det kulturelle plan,
men også på det politiske. Og sejren blev
brugt. Den blev brugt i et forsøg på at skabe en
afklaring i forholdet mellem dansk og tysk.
Og den blev brugt i et forsøg på at udbrede
den nationale selvforståelse til andre sam
fundslag.

IV. Dansk og tysk
Forholdet mellem dansk og tysk var et pro
blem. Hovedsagelig var det et dansk pro
blem, og i praksis markerede det sig som et
københavnsk problem. Det var københavnske
borgere, akademikere og embedsmænd, der
reagerede imod sprogligt og kulturelt at blive
behandlet som andenrangs borgere, og imod
at blive forbigåede ved embedsbesættelser af,
hvad de betragtede som tyskere og fremmede.
Det reelle grundlag for disse frustrationer er
vanskeligt at vurdere, men vi ved på den
anden side tilstrækkeligt om forholdene til, at
vi ikke uden videre kan afvise frustrationerne
som grundløse.
Forholdet mellem dansk og tysk ville have
været mindre kompliceret og mindre ømtåle
ligt, hvis tyskere havde været identiske med
fremmede i helstatens og Indfødsrettens for
stand. Problemet var imidlertid, at man fra
dansk side ikke skelnede konsekvent mellem
tysktalende holstenere og tysktalende fra an
dre dele af Det tyske Rige31. Den nationale re
aktion, som formentlig altid har eksisteret,
men som de københavnske borgere som
loyale undersåtter havde lært at tøjle, brød
imidlertid op til overfladen i forbindelse med
udviklingen af den nationale selvforståelse.
Guldberg havde markeret det i 1763. Med
tronskiftet i 1766 fik de opsparede frustratio
ner frit løb. Og i 1790 nåede de en foreløbig
kulmination i den såkaldte Tyskerfejde: en
kortvarig, men heftig debat om forholdet mel
lem dansk og tysk, som ihvertfald fra dansk
side overskred grænsen mellem nationalfø
lelse og nationalisme32.
Det var en gnist fra et i sig selv ubetydeligt
litterært sammenstød, der udløste branden.
Branden selv blev kortvarig, men brand-

31. Se Suhms anonyme franske skrift fra oktober 1771, jvfr. Jens Møller: P. F. Suhms regeringsregler 1774.
Statens grundstøtter - menneskerettighedserklæringer - sprog og indfødsret. (Historisk Tidsskrift, 12.
r., 6. bd., 1972, s. 148-49.
32. De fleste af Tyskerfejdens indlæg er trykt i Minerva 1790, hvortil dog slutter sig de anonyme skrifter
Folkets Røst om Tyskerne (1789), Blunts Betænkninger over Brevet til Forfatteren a f Folkets Røst om Tyskerne
(1790), og Anmærkninger til Stykket i Minervas Januar, kaldet: T il Forfatteren a f Folkets Røst om Tyskerne (1790,
af Werner Abrahamson). Tyskerfejden er kort og overvejende litteraturhistorisk behandlet af N. M.
Petersen i Bidrag til den danske Litteraturs Historie, V:l, 1860, og af F. Rønning i Rationalismens
Tidsalder, 111:1, 1896.
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sporene forblev synlige længe. Og selv om de
battørerne optrådte anonymt, kunne det ikke
skjules, at de var personer af vægt, og at de
udtalte sig med vægt.
Meget blev hvirvlet op, men hovedproble
merne lader sig udskille. Debatten afslørede
en dyb social og kulturel frustration hos de
danske debattører over, hvad de betragtede
som to adskilte miljøer, af hvilke det højeste rekrutteret fra den eksklusive kreds omkring
den aristokratiske politiske ledelse og topad
ministrationen —var tysk i sit præg, og de
monstrerede ligegyldighed og foragt for
danske borgerlige og for dansk sprog og
kultur. Ydermere blev der fremført en skarp
kritik af, at tysktalende og tyskkulturelle hol
stenere opnåede eftertragtede embeder i Kø
benhavn. I sagens natur måtte det falde de
danske debattører vanskeligt at vende sig
mod deres eget sejrsmonument: Indføds
retten. Men ikke desto mindre gik flere så
langt som til at give udtryk for, at skulle
kongens holstenske undersåtter - hvis kultu
relle loyalitet lå syd for Elben - overhovedet
havde embeder, så kunne de fa det i Holsten,
og ikke andre steder. Og af debatten fremgik
det klart, at deltagerne var opmærksomme
på, hvor i Slesvig sproggrænsen gik mellem
dansk og tysk. Ti år efter at Tyskerfejden var
afsluttet, huskede præsten M. G. Birckner
endnu dette voldsomme udbrud af »antigermanisme«, hvor »ikke blot skribenterpøbelen,
men selv mænd, der med føje kunne regnes
blandt agtværdige skribenter, med bittert had
forfulgte alt, hvad der bar navn af tysk, ja den
hele tyske nation«33.
Tyskerfejden i 1790 kalder fortsat på en
analyse og en perspektivering. Umiddelbart
efterlader den indtryk af en ung og sårbar
borgerlig dansk nationalfølelse med et behov
for at manifestere sig over for en tyskkulturel
- tildels aristokratisk - elite, hvis overlegen
hed den inderst inde selv erkender. Debatten

er ikke opbyggelig læsning. Men den er
vigtig, ikke blot for forståelsen af de nationale
holdninger i helstatens hovedstad i de første
revolutionsår, men også for forståelsen af den
videre udvikling i forholdet mellem dansk og
tysk, efter at Frederik VI var kommet på
tronen, og efter at den politiske magt var
gledet over fra, hvad samtiden kaldte »det
tyske parti«, til »det danske parti«, og den så
kaldte daniseringspolitik var blevet indledt
som et resultat af Holstens indlemmelse i
1806. I 1806 udgav en entreprenant køben
havnsk forlægger en folkeudgave af Mallings
Store og gode Handlinger a f Danske, Norske og
Holstenere, til brug for den nye skolelovs al
mueskoler. Han anlagde her ikke blot andre
kriterier for udvælgelsen af heltene. Han æn
drede også bogens titel. Nu hed den Patriotiske
Handlinger af Danske og Norske™.

V. Nationalopdragelsen
På Frederik V.s tid havde selvforståelsens
kernebegreb været patriot. I Guldberg-tiden
var det dansk. Ved det nye århundredes be
gyndelse blev det national.
Også opdragelse og uddannelse skulle om
kring 1800 være national. Det mest gennem
arbejdede og gennemtænkte forslag til en na
tionalopdragelse kom fra den unge historiker
Laurits Engelstoft. Allerede i 1802 havde han
udsendt et skrift Om den Indflydelse, Opdra
gelsen, især den offentlige, kan have paa at indplante
Kærlighed til Fædrelandet, med undertitlen Et
statspædagogisk Forsøg. Og i 1808 genudsendte
han sine skolepolitiske tanker i udvidet form:
Tanker om Nationalopdragelsen betragtet som det
virksomste Middel til atfremme Almenaand og Fæd
relandskærlighed - hvor han forøvrigt loyalt
vedgik arv og gæld ved at pryde forsiden med
et citat fra Tyge Rothes nu et halvt århun

33. Som note 14, s. 59.
34. Salomon Soldin: Patriotiske Handlinger af Danske og Norske. En Eksempelbog for Ungdommen.
1806.
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drede gamle Tanker om Kærlighed, til Fæd
renelandet^.
Det nye hos Engelstoft var ikke hans defi
nition af fædreland. Fædrelandet var udtryk
keligt /z^/staten, alle statsdelene, under den
fælles regering. Nyt - ihvertfald i så direkte en
form - var derimod, at nationalopdragelsen
skulle skabe et samfund, hvor der herskede
lighed mellem borgerne, og hvor talentet, og
ikke fødslen, var det afgørende. Og ny var
også den detaljerede og motiverede plan for
en massiv socialisering gennem en nøje
planlagt og nøje iscenesat statslig opdragelse
af de unge til borgere. Denne opdragelse om
fattede ikke blot undervisning i fædrelandets
sprog, historie og geografi. Engelstoft fore
stillede sig også en »Borgerkatekismus«, der
skulle indskærpe børnene deres nationale
pligter, og en »Folkekodeks«, der skulle
belære børnene om samfundets love og deres
hensigtsmæssighed; og denne indlæring
skulle understøttes af »udsøgte national
sange, skikkede til, gennem ørets fornøjelse,
at indtrylle pligterne i hjertet«. Også en gym
nastikundervisning var en tanke, der stod En
gelstofts - og Frederik VI.s - hjerte nær. Og
denne nationalopdragelse skulle afsluttes
med »Fædrelandsfesten«: en højtidelig og ta
bleauagtig statsborgerlig konfirmation, hvor
de unge aflagde deres borgered og blev op
taget i borgersamfundet, og hvor festen blev
afsluttet »med et almindeligt fryderåb: leve
kongen, leve fædrenelandet«.
Engelstofts tanker om en nationalopdra
gelse - hvori også indgik lokale sørgefester
ved fortjenstfulde borgeres og faldne heltes
grave - kan føles virkelighedsfremmede, som
en naiv imitation på dansk grund af, hvad

han havde set og hørt om konsulatets og kej
serdømmets Frankrig. Men ser man på, hvad
der faktisk skete i Danmark i de år, og ser
man på de undervisningsmål, enevælden for
mulerede, har Engelstofts tanker om en natio
nalopdragelse krav på interesse. For der blev
indledt en holdningspåvirkning i skolerne til
fordel for konge og fædreland. Der blev un
dervist i gymnastik, med et videre militært
sigte. Der blev iscenesat nationale højtidelig
heder og tableauer i forbindelse med begiven
hederne i 1801 og i 1807, som nok idag kan
kalde på smilet, men som deltagerne tog dybt
alvorligt. Og der blev faktisk udsendt en Bor
gerkatekismus, således som Engels toft havde fo
reslået det. I 1811 udgav pastor P. O. Boisen
fra Vesterborg lærerseminarium under Chri
stian Ditlev Reventlows grevskab Christianssæde et Forsøg til en Fædrenelandets Katekismus
eller kort Begreb om Pligterne mod Konge og Fæd
reneland. Den var tilrettelagt med henblik på
at bruges i forbindelse med konfirmationsfor
beredelsen; den repræsenterede en massiv
indoktrinering af helstatspatriotismen og af
kærligheden til konge og fædreland - og Fre
derik VI lod straks bogen nytrykke og uddele
som præmiebog i folkeskolen36.
I 1811 var der en folkeskole. Men i denne
folkeskole indtog borgerskabets nationale
selvforståelse og indpodningen af kærlighed
til kongen og helstatsfædrelandet endnu en
påfaldende tilbagetrukken plads.
I den omfattende reformpolitik, der blev
indledt med kronprins Frederiks magtoverta
gelse i 1784, havde en reform af 1700-tallets
skolevæsen ganske vist haft en høj prioritet. I
de reformer, der straks i 1784 blev indledt på
krongodset i Nordsjælland, indgik også en

35. Indholdsmæssig er de to skrifter identiske. Formuleringerne i 1808-udgaven er dog mere prægnante, og
citaterne er taget herfra. Lignende tanker om nationalånd, nationalvirksomhed og nationalkarakter
var blevet fremsat af G. H. Olsen i Opdragelsesvæsenet. En Tale holden på Sorø Akademi i Anledning
af Kongens Fødselsdag 1794 (Minerva april 1794). I Københavns lærde Efterretninger 1802 gav G. H.
Olsen en indgående, positiv anmeldelse (s. 481-93) af Engelstofts skrift, og Engelstoft optog en del af
G. H. Olsens detailkorrektioner i 1808-udgaven. Om nationale mindefester, se Henrik Nyrop-Christensen: Mindehøjtideligheder fra Frederik VI.s tid. Omkring H. C. Knudsens heroiske tableauer.
Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, nr. 274, 1970.
36. I 1766 udsendte Jacob Baden anonymt Forsøg til en moralsk og politisk Katekismus for Bønderbørn,
dediceret til J. H. E. Bernstorff. Bogen - der ligger på linie med Tyge Rothes kosmopolitiske fædre
landsbegreb - er pædagogisk patetisk. Tilsvarende forsøg synes ikke gjort under reformperioden, jvfr.
Laurits Engelstoft: anf. arb. 1808 s. 93-94 og 137 note xx.
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reform af landsbyskolerne. Og i 1789 ned
sattes Den store Skolekommission, der fik til
opgave af forberede en lovgivning, der skulle
reformere hele landets skolevæsen. Hér
mødtes og brødes revolutionsårenes hold
ninger om så væsentlige spørgsmål som,
hvorvidt skoleundervisningen skulle gra
dueres efter sociale klasser, hvorvidt den
skulle have et videre sigte end blot at omfatte
kristendommen samt læsning, skrivning og
regning, og hvorvidt de nationale tanker
skulle formidles til folkets brede lag. De eks
treme holdninger led nederlag i Den store
Skolekommission. Dens kulturoptimistiske og
kirkekritiske medlemmer måtte opgive deres
tanker om en idealskole, der underviste i alt,
og som uddannede filosoffer og lærde. Til
gengæld formåede kommissionens religiøse
og revolutionsforskrækkede medlemmer ikke
at forhindre, at husmandsbørn fik samme un
dervisning som gårdmandsbørn, og at under
visningen fik et videre sigte end de hidtidige
elementærkrav. Den holdningsmæssige midte
sejrede i Den store Skolekommission. Ene
vældens skole blev en folkeskole.
Men i de nye skoler fik de nye nationale
tanker ringe vækstbetingelser. I skolerne på
det nordsjællandske krongods skulle børnene
indpodes »kærlighed til gudsfrygt og dyd« og
lære at læse, skrive og regne. Men af de nye
nationale tanker blev der kun tilbage, at
børnene skulle modtage »et lidet lys i fædre
nelandets historie«37. Og længere gik Den
store Skolekommission ikke. Ganske vist
havde et af kommissionens medlemmer,
kronprins Frederiks svoger hertug Frederik
Christian af Augustenborg, foreslået, at
børnene gennem belæring om kongernes
handlinger, offentlige institutioner og histo
riske begivenheder skulle indpodes kærlighed
til konge og fædreland38. Men i det proviso
riske skolereglement for øerne, der blev ud
stedt i 1806, og som reelt uændret blev gen
taget i den landsdækkende anordning for al

37.
38.
39.
40.

mueskolevæsenet i 1814, holdt man sig inden
for de grænser, der var blevet afstukket tyve
år tidligere. Formuleringen blev den, som
Skolekommissionens politisk mest magtfulde
medlem, Christian Ditlev Reventlow, havde
fremlagt allerede i 1793. De nye nationale
tanker skulle blot være et vedhæng til under
visningen i læsning, hvor der skulle anvendes
»sådanne bøger, som kunne give almuen et
kort begreb om deres fædrenelands historie
og geografi«39.
Hvad var det, gehejmestatsminister, præ
sident for Rentekammeret, lensgreve Re
ventlow havde imod de nye nationale tanker?
Vi ved det ikke. Men en forklaring skal
muligt søges i situationen, som den var, da
Reventlow i begyndelsen af 1790’erne tog
stilling til skoleundervisningens fremtidige
indhold.
I 1784 havde der fundet vigtige personud
skiftninger sted i den politiske ledelse. Bor
gerlige ministre var blevet udskiftet med ari
stokratiske ministre. Og i 1788 havde dansk
hedens repræsentanter i den politiske ledelse,
J. O. Schack-Rathlou og F. C. Rosenkrantz eller ihvertfald den danske adels repræsen
tanter - som en politisk demonstration imod
landboreformerne forladt statsrådet, hvis to
neangivende medlemmer herefter blev to
fremtrædende repræsentanter for det aristo
kratiske tyskkulturelle miljø: A. P. Bernstorff
og Ernst Schimmelmann.
A. P. Bernstorff havde misbilliget Indføds
retten. Ikke fordi han var imod patriotisme,
men fordi - som han diplomatisk formulerede
det - han var imod en overdreven patriotisme40.
Ligesom Ernst Schimmelmann tilhørte Bern
storff den tysksprogede kosmopolitiske over
klasse, til hvilken også Christian Ditlev Re
ventlow og hans bror Ludvig Reventlow var
tæt knyttet. Denne politisk magtfulde kreds
havde følt sig særdeles ilde berørt over Ty
skerfejden i 1790, hvor de danske angreb uden at nævne dem ved navn - klart havde

Joakim Larsen: Skolelovene af 1814 og deres tilblivelse. Aktmæssigt fremstillet, 1914, s. 10.
Anf. arb. s. 206.
Anf. arb. s. 86.
A. P. Bernstorff 27. januar 1776 t. Ditlev Reventlow. Aage Friis: Bernstorffske Papirer, III, 1913, s.
448.
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været rettet mod dem og mod deres favori
sering af holstenere med et udtalt tysk kultur
præg. De var kongens tjenere. Men på deres
egne godser regerede de selv. Her kunne de
udstede skolereglementer, og oven i købet fa
dem konfirmeret af kongen. Holdningen
inden for denne kreds formulerede Ludvig
Reventlow klart, netop mens Tyskerfejden
var på sit højeste: »Burde man ikke søge at
udrydde den overdrevne patriotisme eller så
kaldede danskhed, der kaster en ufornuftig
foragt på de fremmede og især på de tyske,
der ofte udarter til den ublueste fornærmelse?
Burde man ikke før søge at indprente mere
kosmopolitisk sindelag og spirit, der stemmer
overens med kærlighed til vor næste?« Og di
rekte vendt mod Indfødsretten fortsatte han:
»Er det ikke sand fortjeneste for landet, vi
leve i, som skal hædres, uanset hvem der gør
det, han være indfødt eller udlænding?«41 I
det kongeligt konfirmerede skolereglement for
grevskabet Christianssæde fra 1791 mar
kerede broderen, Christian Ditlev Reventlow,
klart, hvor grænserne for den nationale selv
forståelse efter hans mening burde gå: »Fæd
renelandets historie, når formålet af samme
er at opvække kærlighed til fædrenelandet og
til dyd ved fortællinger om vore værdige
mænds bedrifter, har også en meget stor
nytte, endog for de mindste børn, og meget
dydige handlinger, fortalte ud af andre landes
historier, må ikke blive ubenyttede i skolerne,
fordi de ikke er skete i fædrenelandet, da de
ville lære børnene at anse alle mennesker som
brødre og betage dem ukærlige og ubillige
fordomme. Når de lærer at elske og agte højt
deres egen nation, kunne disse menneskelig
heden vanærende fordomme uden fare ryddes
af vejen.«42
Det var ikke bare ånden fra Frederik V.s
tid, der levede videre. Det var også den soci
ale og kulturelle elite, der fandt sig angrebet,
og som læste skriften på væggen. På sine egne

godser kunne dens medlemmer udstede sko
lereglementer, der inddæmmede borgerska
bets nationale selvforståelse. Det er nærlig
gende at antage, at det var de samme
holdninger, der lå bag, når de som kongens
ministre i 1806 formulerede en skolelov, der
holdt de nye nationale tanker borte fra folke
skolen, og dermed forhindrede en spredning
af idéer, der klart truede deres egen og deres
gruppes position.
Hvis det er tilfældet, kan man til gengæld
undre sig over, at Frederik VI i 1814 - da
denne kreds var blevet efterfulgt af nye mænd
med en stærk national holdning - ikke be
nyttede udsendelsen af den endelige, lands
dækkende skolelov til at bringe de nationale
tanker ind i skolernes undervisning. Det kan
have været, fordi det ville have været for kom
pliceret og for ressourcekrævende påny at fo
retage en detaljeret bearbejdelse af en lov,
som det i sin tid havde taget samfulde sytten
år at fa færdigformuleret. Det kan dog også
have været, fordi lovens formulering trods alt
var tilpas rummelig til, at de nationale tanker
kunne formidles alene gennem tilrettelæg
gelsen af læreruddannelsen. Det var ihvertfald, hvad man gjorde. 11818 blev det i regle
mentet for skolelærerseminarierne af den vor
dende folkeskolelærer udtrykkeligt forlangt:
»Fædrelandets historie bør han på samme
måde kende, men fuldstændigere, for at
indgyde agtelse for forfædrenes fortjenester,
erkendelse af de goder, man skylder sit føde
land, dets mange velgørende indretninger,
dets regenters vise og faderlige foranstaltnin
ger, og derved bestyrke den naturlige føde
landskærlighed og troskab mod kongen«43.
Nu skulle den nationale selvforståelse om
sider formidles til det danske folk. Nu var
skolerne der. Nu var lærerne der. Og nu var
der omsider egentlige folkeskolebøger med en
klar appel om kærlighed til konge og
fædreland44.

41. Ludvig Reventlow 26. september 1790 til Den store Skolekommission. Citeret af Joakim Larsen i
Bidrag til den danske Folkeskoles Historie 1784—1818, 1893, s. 30.
42. Som note 37, s. 58.
43. Som note 37, s. 594.
44. Egentlige folkeskolebøger om fædrelandets historie begynder først at komme i årene efter 1814, jvfr. D.
C. Rugaard: Skolebibliotek, eller Fortegnelse over danske Skrifter angaaende Opdragelses- og Under
visningsvæsenet, 1847. Det egentlige gennembrud synes først at ske omkring 1830.
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VI. Arven fra 1700-tallet
Med udgangspunkt i det nye begreb: Kær
lighed til fædrelandet, havde den nationale
selvforståelse udviklet sig gennem 1700-tallet.
Meget har måttet efterlades ugjort i denne fo
reløbige præsentation. Kun en del af det i sig
selv yderst ensidige kildemateriale har kunnet
inddrages. Kærlighed til fædrelandet må nød
vendigvis sættes ind i en større dansk sam
menhæng, som eet element blandt flere i et
kompleks af tanker og følelser, hvor den ældre
forskning overvejende har interesseret sig for
periodens friheds- og lighedstanker og for
ytringsfrihedens vilkår. Vi savner endvidere
viden om forholdet mellem den danske ud
vikling og udviklingen i Europa, hvor
Frankrig og Tyskland umiddelbart påkalder
sig størst interesse. Og endnu ved vi for lidt
om, hvem der udtrykte sig, hvem de henvendte
sig til, og hvem der var modtagelige for de nye
nationale tanker. Konturerne af arven fra
1700-tallet er det på den anden side muligt at
give.
Kærlighed til fædrelandet møder vi i Kø
benhavn i 1740’rne inden for en afgrænset
gruppe af akademikere og embedsmænd. For
standsmæssigt og følelsesmæssigt synes be
grebet at udtrykke en søgen efter en kulturel
og social identitet, som de fandt i det fælles
sprog og den fælles fortid. Udtalte ønsker om
at ændre det bestående sociale og kulturelle
mønster - endsige de politiske forhold - synes
de på den anden sige ikke at have næret.
Ihvertfald sagde de det ikke - og umiddelbart
modsiges det af styrets positive respons.
Begrebet blev formidlet til en bredere kreds
i 1759 med Tyge Rothes bog Tanker om Kærlig
hed til Fædrenelandet. Fædrelandet blev her
præsenteret og defineret på en måde, der
gjorde begrebet acceptabelt - og også hen
sigtsmæssigt - for et styre og en overklasse,
der overvejende var udenlandsk rekrutteret,
og som havde .et udtalt tysk-fransk kultur
præg. Bag Tyge Rothes loyale formuleringer

kan man skimte et alternativt fædrelandsbe
greb og muligt også borgerlige kredses kul
turelle og sociale aspirationer, men åbent for
muleret blev de ikke. Det krav, som Guldberg
kort efter rejste om det danske sprogs primat,
var helt uantageligt for Frederik V.s ministre
- som imidlertid, uvist hvorfor, undlod at rea
gere.
Tronskiftet i 1766 gav den nationale selv
forståelse nye muligheder for at komme til
udtryk; og kampen om kongen og magten, og
Struensee-intermezzo’et, medvirkede til at
forcere den nationale udvikling. De bor
gerlige debattører forlangte, at deres mo
dersmål og deres nationale selvforståelse skulle
have førstepladsen kulturelt og socialt, og at
de - og ikke fremmede - skulle besætte statens
embeder. Disse tanker og følelser kunne
bruges politisk af dem, der kom til magten
efter Struensee, og som selv for en del havde
den samme holdning. Det var grunden til, at
den nationale sejr i midten af 1770’erne blev
så hastig, som den blev, og så tilsyneladende
total.
Den nationale selvforståelse udviklede sig
som et hovedstadsfænomen, som dog ved år
hundredets slutning havde spredt sig til de
større provinsbyer. Forfatterne, debattørerne
og digterne synes at have tilhørt det samme
borgerlige akademisk-liberale miljø, som i
1790’erne dominerede den offentlige debat
om enevælden som statsform, og tilsynela
dende skal deres publikum findes inden for
den samme sociale gruppering45. Den na
tionale selvforståelses opståen og udvikling
skal utvivlsomt ses i sammenhæng med dette
miljøs voksende velstand og voksende be
vidsthed om eget værd. Dets aspirationer ud
viklede sig fra blot at ønske at være nyttige
borgere i staten til også at ønske at give selv
stændigt udtryk for, hvad der var nyttigt for
stat og samfund. I praksis demonstrerede den
danske enevælde sin interesse for en offentlig
debat om økonomiske og sociale emner, og
under landboreformerne søgte de styrende

45. Se Thorkild Kjærgaards og Erland Kolding Nielsens besvarelser af Københavns Universitets pris
spørgsmål 1973: En undersøgelse af den offentlige kritik af den danske enevælde 1789-1799, dens ind
hold, skrifternes antal, forfatternes sociale placering og hvilken læserkreds, de henvendte sig til.
(Københavns Universitets arkiv)
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åbenlyst støtte i en offentlig mening. Skridtet
fra at blive spurgt til også at forvente at blive
hørt har aldrig været langt. Forestillingen om
en opinionsstyret enevælde prægede den of
fentlige debat, og i stigende grad opfattede de
borgerlige debattører sig som denne opinions
talerør og tolk46. Knudret, men klart hævdede
Tyge Rothe i 1780’erne, at »den højere mid
delstand«, »den oplyste del af almenfolket«,
var den offentlige menings »sande tolk og or
gan«, og at »middelstandsmændenes sjæle er
det egentligste gemme for nationalgejsten«47.
Disse borgerlige kredses nationale selvfor
ståelse var i den smukkest tænkelige harmoni
med deres håndgribelige egeninteresser. Det
var fra denne kreds, enevælden overvejende
var henvist til at rekruttere sin administra
tion. Og de var ikke blinde for, at en generel
accept af deres nationale selvforståelse også
ville være et virksomt våben over for en ari
stokratisk elite med et fremmed kulturpræg.
Derimod ved vi ikke, om deres søgen efter en
national identitet også var udtryk for et
udækket følelsesbehov - i en tid, hvor fornuft
og oplysning havde svækket kirkens autoritet
og drænet religionen for dens følelsesmæssige
indhold.
Men hvor langt var de nye nationale tanker
nået ud i det danske samfund?
Vi ved, at Frederik IV så langt tilbage som
i 1721 havde bestemt, at børnene i de nye ryt
terskoler hver dag skulle høre på oplæsningen
af nogle artikler af Danske Lov, på det at »de
i sin tid kunne tjene deres konge og fædrene
land«. Hvorvidt det blev gennemført, ved vi
ikke. Men vi ved, at da det forud for den

landsdækkende skoleforordning i 1739 blev
drøftet at gøre det samme i samtlige lands
byskoler, blev det opgivet - angiveligt fordi
det gik over børnenes fatteevne, og fordi an
skaffelsen af så mange eksempler af lovbogen
ville blive for kostbar48. Vi ved endvidere, at
enevælden overtog og brugte Kærlighed til
fædrelandet i de forordninger og bekendtgø
relser, der blev oplæst fra prædikestolene og
på herredstingene. Landmilitsforordningen af
14. september 1774 forklarede landbefolknin
gen
nødvendigheden
af
»at
tjene
fædrenelandet«49; stavnsbåndsforordningen
af 20. juni 1788 understregede i sin fortale
samfundets afhængighed af bondestandens
»vindskibelighed, mod og fædrenelands
kærlighed«50; landeværnsforordningen af 19.
januar 1801 appellerede til landbefolkningen
om »at betrygge fædrenelandet imod fjendt
ligt overfald«51; og de nye regimentsfaner blev
forsynet med inskriptionen: »Landeværn for
Kongen og Fædrenelandet«52.
Men vandt de nye begreber også genklang i
den landbefolkning, enevælden henvendte sig
til? Det er der ikke noget, der tyder på. Den
viden om styrets intentioner og holdninger,
som gårdmændene havde - og gjorde brug af
- i reformperioden, synes ikke at have rakt ud
over de konkrete agrarproblemer53; og bonde
dagbøger fra århundredets sidste år efterlader
ikke indtryk af, at en driftig jysk fæstegård
mand eller en sognefoged nær København
rettede blikket ud over landsbyens og land
brugets dagligdag54. Alt tyder på, at den na
tionale selvforståelse ved 1700-tallets slutning
var begrænset til borgerskabets øverste og

46. Jens Arup Seip: Teorien om det opinionsstyrte enevelde. (Norsk) Historisk Tidsskrift, 38, 1958-59.
47. Tyge Rothe: Hvad betyder Publikum? Hvilken Værd har Publikums Dom? (Minerva, februar 1786, s.
155 og 166-67); og Tyge Rothe: Til Publikum. Om Selskab for Borgerdyd, 1785, s. 12.
48. Joakim Larsen: Bidrag til den danske Folkeundervisnings og Folkeskoles Historie 1536-1784, 1916, s.
155; og Knuf Waaben: Lovbogen i skolen, i Danske og Norske Lov i 300 år, red. af Ditlev Tamm, 1983,
s. 90.
49. K. C. Rockstroh: Udviklingen af den nationale Hær i Danmark i det 17. og 18. Aarhundrede, III,
1926, s. 403.
50. Schous Forordninger.
51. Schous Forordninger.
52. Meddelelser fra Krigsarkiverne. Udg. af Generalstaben. Ved C. T. Sørensen, I, 1883, s. 73.
53. Claus Bjørn: Bonde, herremand, konge. Bonden i 1700-tallets Danmark. 1981.
54. Jens Holmgaard: Fæstebonde i Nørre Tulstrup Christen Andersens dagbog 1786-1797, 1969; og Jør
gen Dieckmann Rasmussen: Sognefoged i Stavnsholt Lars Nielsens dagbog 1789-1794, 1978.
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mellemste lag, samt for landbosamfundets
vedkommende til godsejere, præster, embedsmænd og højere godsfunktionærer.
1800-tallets forvaltning af arven fra 1700tallet ved vi meget lidt om. For det danske
samfund vendte krigsårene fra 1807 til 1814
op og ned på mange forhold, der hidtil havde
været betragtet som uforanderlige; og Frede
rik VI.s Danmark var væsensforskelligt fra
det samfund, oplysningstidens tilfredse og op
timistiske borgerskab havde kendt. Hvad der
før 1830’rne rørte sig i hovedstadens og købstædernes borgerskab, ved vi ikke meget om.
Derimod ved vi, at der i 1830’rne begyndte at
udkrystallisere sig en opinion imod enevæl
den som statsform og styreform. Fra 1834
blev bladet Fædrelandet de liberale kredses or
gan; fra 1836 gjorde de liberale sprogsagen i
Slesvig til deres og blev zzfl/zømz/liberale; og i
1838 fejrede de nationalliberale halvtredsåret
for stavnsbåndets ophævelse med at tage ini
tiativ til dannelsen af en politisk alliance af
borgere og bønder vendt imod enevælden.
Intet under, derfor, at Christian VIII året
efter som den første enevoldskonge valgte et
dansk valgsprog - og satte trumf på, med »Gud
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og Fædrelandet«. I 1839 var Christian VIII.s
kamp for enevælden og helstaten dømt til ne
derlag. Men hvor bærekraftigt var på længere
sigt grundlaget for borgernes og bøndernes
alliance mod enevælden? Havde de den
samme nationale selvforståelse? Var bøn
derne blevet nationale? Og var borgerne bag
alle de smukke talemåder blevet folkelige? I
virkeligheden forvaltede 1800-tallets borger
skab en problemfyldt arv. I 1776 havde det
ikke sejret totalt. Enevælden havde formået at
opfange borgerskabets nationale selvforstå
else og omformulere kærlighed til fædrelandet
til kærlighed til konge og fædreland, ligesom
den havde defineret fædrelandet som fø/staten. Allerede i De rådgivende Stænderforsam
linger måtte de borgerlige politikere opleve,
at bønderne ikke var til sinds at acceptere de
res standsnivellerende og klasseneutralise
rende fædrelandskærlighed og at fungere som
de riges og dannedes protegéer. For gård
mandsklassen blev det nationale samlings
mærke den traditionelle kongetroskab, og
ikke det nationalliberale borgerskabs arv fra
oplysningstiden: Kærlighed til fædrelandet.
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Inger Dübeck:
Arkivproblemer
Claus Bryld: Historie og offentlighed. Kampen om
arkivadgang i Danmark 1971-1982. Sartryk 2. Den
jyske historiker 26, 1983.
Claus Bryld har nogle arkivproblemer,
store endda og så påtrængende, at han har
skrevet en både engageret og velformuleret
bog om sine trængsler. Første kapitel »Histo
rie og offentlighed« (s. 10-62) rummer en del
nyt i forhold til forfatterens tidligere spredte
aviskronikker om samme emne. Dette kapitel
forekommer det vægtigste og er også det, som
jeg i det følgende vil koncentrere mig mest
om. Forinden dog nogle bemærkninger om
bogens andre to kapitler.
Andet kapitel »Offentlighed omkring be
sættelsestidens forhold« (s. 64-111), der har
undertitlen »- om politik og historie i Dan
mark efter 1945«, bygger i et vist omfang på
forfatterens tidligere forskning eller fremstil
linger i kronikform om besættelsestiden og
retsopgøret. Bortset fra første underafsnit om
juristerne og arkivadgangen rummer andet
kapitel ikke meget til belysning af problemet
»kampen om arkivadgang« eller offentlig
hedsproblematikken. Derimod fremgår det
indirekte, at der allerede har været megen
offentlighed omkring besættelsestidens arki
valier, og at der er skrevet adskillige værker
om denne periode. Kapitlet afsluttes med en
redegørelse for baggrunden for Udgiversel
skabet for Danmarks nyeste historie og dettes
særlige arkivtilladelse. Claus Bryld be
dømmer udgiverselskabets produktion fra
1960’erne og 1970’erne »som konservativ« og
»empiristisk«, »traditionel kildestyret« etc.
(s. 102). Man far næsten det indtryk, at en
empirisk forskning baseret på kildestudier er
noget foragteligt. Hvis empirien er uegnet

som metode, hvad skal man da med arkivad
gang?
Bogens tredie kapitel »Kampen om arkiv
adgang 1971-1982. To lærestykker« (s. 112—
194), rummer bl.a. genoptryk af en række
avisartikler og korrespondance mellem hen
holdsvis Carl Madsen og ombudsmanden og
Claus Bryld og ombudsmanden.
Det første »lærestykke« (s. 113-152) om
Carl Madsens kamp imod DNH og de tidlig
ste besættelsestidshistorikere er så afgjort bo
gens morsomste. Carl Madsen havde, i mod
sætning til Claus Bryld, en gudsbenået evne
til at udtrykke sig vittigt og underholdende.
Med alle sine overdrivelser og injurier var
han en af efterkrigstidens mest underhol
dende debattører. Den skarpe polemik imel
lem Povl Bagge og Carl Madsen turde de
monstrere over for den yngste forskergenera
tion, at der bestemt var både fut og krudt i de
gamle.
Claus Brylds egen korrespondance og pole
mik i det andet »lærestykke« (s. 153-194) er
ikke nær så morsom. Indledningsvis oplyser
Bryld, at hans ansøgning om adgang til sa
gerne mod hans egen familie var motiveret af
en personlig interesse, at han »som de fleste
ikke helt unge mennesker (er) optaget af sin
baggrund, dens forudsætninger og forløb«.
Forfatterens forskningsinteresse strækker sig
således ikke væsentligt ud over den interesse,
som de af ham ellers så forkætrede slægtsfor
skere føler. I øvrigt rummer s. 154 en meget
væsentlig konklusion, som forfatteren åben
bart ikke har erkendt rækkevidden af: nemlig
at adgangstilladelse til straffesagsmateriale
gives af Justitsministeriet, og at ministeriet
kan vælge at afslå på trods af anbefaling fra
rigsarkivaren.
Kapitel III har som helhed karakter af en
kildesamling med spredte kommentarer. Læ
seren far i detaljer en redegørelse for de af289
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slag, Claus Bryld har laet på sine ansøgnin
ger, hvoraf den ene som anført vedrørte sager
mod hans slægtninge, mens den anden ved
rørte adgang til diverse sager fra retsopgøret
efter besættelsen med henblik på udgivelse af
en kildesamling til undervisningsbrug, d.v.s.
udgivelse in extenso af sensitive utilgængelige
dokumenter.
Vi får også at vide (s. 166), at Justitsmini
steriet havde indbudt Bryld til en forhand
ling, hvorunder ministeriet skal have udtalt,
at man ville lade en ny ansøgning fra Claus
Bryld, der i modsætning til de tidligere inde
holdt en nærmere specificering af forsknings
emnet, undergive en fornyet behandling. Mi
nisteriet har altså i realiteten sagt, at Claus
Bryld ligesom andre forskere, måtte komme
med et egentligt forskningsprojekt. Claus
Bryld oplyser, at denne mulighed for fornyet
ansøgning ikke er forsøgt, da hans arbejde
med kildesamlingen ikke er færdigt endnu.
Som medlevende læser undrer man sig over,
at han ikke straks gik i gang med udarbejdel
sen af et egentligt forskningsprojekt.
Efter disse bemærkninger til bogens kapitel
to og tre vil jeg vende tilbage til det, der
arkivretligt set forekommer mig mest interes
sant, nemlig første kapitel »Historie og offent
lighed«, der bærer undertitlen »om befolknin
gens behov og muligheder for at kende sam
tidshistorien« (s. 10-61).
Første hovedafsnit indledes med en af
grænsning af offentlighedsbegrebet. Proble
matikken vedrørende registerlovgivningen
udelades under henvisning til, at spørgsmålet
om personbeskyttelse og privatlivets fred stil
ler sig anderledes ved edb-registre end ved
»traditionelle« arkivalier. Forfatteren begrun
der ikke nærmere, hvori denne forskel skulle
bestå; end ikke med en henvisning til risikoen
for dataophobning. Man står efter læsningen
tilbage med det indtryk, at når Claus Bryld
kæmper for arkivadgang, er det kun en kamp
til fordel for den politiske samtidshistorie.
Alle andre forskeres arkivadgang interesserer
ham lidet eller slet ikke. Netop registermate
rialets mulige tilgængelighed kan være vigtig
for en række samfundsvidenskabelige for
skere, men også f.eks. for lægevidenskabelige
forskere, akkurat som adgang til nye traditio
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nelle arkivalier er vigtigt for disse kategorier
af forskere.
Når han i samme forbindelse taler om re
pressions- og manipulationsmulighederne i
»Big brother«-staten (s. 11), afslører han en
næsten pudsig personlighedsspaltning. På
den ene sige mener han, at historisk kildema
teriale, som skabes på edb-medier, bør slettes
så hurtigt som muligt, så ingen forsker senere
kan få adgang til vigtige oplysninger om vort
nutidige samfunds tilstand, samtidig med at
han ivrer for helt fri adgang til traditionelle
sensitive arkivalier (s. 11), der langt mere
indgående kan krænke væsentlige private in
teresser. Han synes således at »forplumre« de
spørgsmål, der, som han selv siger, »er kom
plicerede nok«. Denne metode belyses f.eks. i
note 2, hvor han henviser til udtalelser, jeg
skulle have fremført i Politiken. Af indlysende
grunde savnes der henvisning til, hvilket
nummer af Politikken, jeg skulle have udtalt
mig i. For jeg har aldrig udtalt mig om disse
spørgsmål i Politiken eller nogen anden avis.
Den samme besynderlighed forekommer s.
32, hvor jeg atter hævdes at have udtalt mig
til Politiken om arkivretlige tilgængeligheds
spørgsmål, se også note 37, hvortil der dog
mangler en henvisning i teksten s. 32-33.
Efter en »ansats til en teoretisk ramme for
forståelsen af hovedtemaet« følger kapitlets
bærende og vigtigste afsnit, som bærer titlen
»Historien - et offentligt anliggende« (s.
20-50). Når man betænker den ene halvdel af
det martyrium, som Claus Bryld frembærer i
bogens tredie kapitel, at han fik afslag på en
ansøgning om adgang til visse arkivalier, der
kunne belyse hans slægts nyere historie, må
man undre sig over den omtale, der på adskil
lige steder i bogen bliver andre slægtsforskere
til del. F.eks. gør han s. 27 en sondring imel
lem »den hårde historie« og »stamtavlestu
dier«. Han kalder slægtsforskning en forete
else »uden anden samfundsmæssig betydning
end den mentalterapeutiske«. Unægtelig en
arrogant bemærkning fra en repræsentant for
den hårde universitetshistorie, der på s. 23
fører sig frem med klassekampens rene forar
gelse: »Tanken om, at masserne selvstændigt
skulle kunne . . . beskæftige sig med histori
ske emner . . . lå helt uden for mulighedernes
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horisont,« fordi arkiverne var Geheimearkiver. Arsagen til massernes manglende histo
rieforskning under enevælden var nok en an
den end Geheimearkivets tillukkethed.
Atter i note 59 er forfatteren på krigsstien.
Der tales om, at Rigsarkivets manglende
prioritering af arkivforhold bevirker, at arki
verne på grund af en ufrugtbar liberalisme
bliver »overbebyrdet med slægtsforskning i
forhold til mere samfundsorienteret forsk
ning«. Vi har nu forstået, at slægtsforskning
er noget mindreværdigt, bortset fra Claus
Brylds egen slægtsforskning, som er sam
fundsrelevant; om Claus Bryld havde faet ad
gang til straffesagerne om sin slægt, kunne
han måske selv have glædet sig over den men
talterapeutiske oplevelse, de måtte bringe
ham.
I øvrigt henviser note 59 atter til publika
tioner, som jeg aldrig har skrevet og ikke kan
tage æren af. Det forekommer så meget mere
slående, som jeg citeres to gange i samme
note, første gang ved en konkret henvisning
til min bog Dansk arkivret og anden gang
blot med et løst udsagn uden angivelse af
kilden. Det er en besynderlig citeringsteknik
forfatteren griber til, når han tror eller påstår,
jeg har udtalt mig i dagspressen.
Forfatteren gør forholdsvis meget ud af for
holdene i fremmed arkivret. Formålet er klart
at påpege de efter hans mening iøjnefaldende
skavanker ved det danske arkivsystem, her
under først og fremmest de gældende tilgæn
gelighedsregler. De danske tilgængeligheds
regler og praksis heromkring beskrives og be
lyses kritisk s. 28—36. Hovedsynspunktet er,
at det danske system er et lukket system med
mulighed for diskretionære dispensationer,
hvor såvel ministerier som Rigsarkiv optræ
der formynderisk i forhold til forskningens
ønsker om adgang til nyere arkivalier.
Forfatteren er opmærksom på de begræns
ninger i henseende til aktindsigt og videregi
velse af oplysninger, som offentlighedsloven
og straffeloven rummer af hensyn til beskyt
telsen af statens sikkerhed m.v. og privatlivets
fred for enkeltpersoner og virksomheder. Han
har derimod ikke blikket åbent for tavsheds
problematikken. Det dokument- eller arkiv
materiale, som han ønsker en generel fri ad
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gang til, er materiale, som ofte vil være tavs
hedsbelagt. Offentlige myndigheder, herun
der ministerielle embedsmænd og arkivarer i
statens arkiver, har tavshedspligt m.h.t. vide
regivelse af de nævnte oplysninger og kan
ifalde et selvstændigt strafansvar, hvis de rø
ber eller videregiver sådanne, jfr. straffelo
vens § 152.
Vel betyder offentlighedsloven, at den al
mindelige tavshedspligt ikke skal hindre ad
gang til aktindsigt, hvor dette er hjemlet i
loven, nemlig som en ret for den enkelte bor
ger til at gøre sig bekendt med en bestemt
konkret sag, som er eller har været under
behandling hos offentlige myndigheder. Men
så snart det drejer sig om den såkaldte »meroffentlighed«, eksempelvis forskeres adgang
til sager i videre omfang end loven hjemler,
typisk også til sager forskeren ikke er bekendt
med på forhånd og på trods af offentligheds
lovens undtagelsesbestemmelser, gælder de
almindelige tavshedspligtsregler for offentligt
ansatte, herunder straffelovens regler. Et af
slag vil derfor også kunne være begrundet i
det forhold, at myndigheden har tavsheds
pligt med hensyn til visse sager eller visse
informationer.
Som forholdene er for tiden, betyder uni
versiteternes højtbesungne forskningsfrihed
og uklarheden om, hvorvidt universitetsfor
skere har tavshedspligt med hensyn til, hvad
de erfarer i forbindelse med forskningsprojek
ter, en hæmsko for forskeres mulighed for at
få adgang til tavshedsbelagt materiale fra for
valtningen. Offentlige myndigheder vil nem
lig typisk være tilbageholdende med at give
aktsindsigt i tavshedsbelagt materiale, så
fremt der ikke er sikkerhed for, at forskeren
har en tilsvarende tavshedspligt som embeds
manden. Jeg henviser i det hele til den indgå
ende redegørelse i Justitsministeriets betænk
ning om tavshedspligt 998/1984.
Blandt de fremmede tilgængelighedssyste
mer, som forfatteren fremhæver som forbil
ledlige, nævnes det amerikanske. Han er så
begejstret, at han på det nærmeste opbygger
en myte om de åbne amerikanske arkiver. S.
145 tales således om, at USA har »verdens
fries te arkivadgang«. Det skriver en forsker,
som ellers ikke giver indtryk af at være USA291
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fan, og som i øvrigt erkender, at man i USA
opererer med en række væsentlige undtagel
ser, som stiller amerikanske forskere mere på
linie med danske historikere. De almindelige
undtagelser fra offentlighed vedrører i USA
(som i Danmark) hensynet til private perso
ner og institutioner (s. 44). For danske for
skere, der er vænnet til den meget store fordel
som en gratis adgang til biblioteker og arkiver
betyder, ville det nok føles overraskende, at
man kan komme til at betale op til flere tu
sinde kroner for adgang til arkivalier. Besyn
derligt nok synes forfatteren at acceptere
dette betalingssystem (s. 48). Man skulle el
lers have forventet, at han ville finde, at en
arkivadgang, der var afhængig af forskerens
økonomiske evne til at betale, måtte være
udtryk for klassediskrimination.
Vedrørende amerikanske straffesager oply
ses det s. 44, at der er fri adgang til disse,
»medmindre dette ville indgribe i selve un
dersøgelsens forløb, fratage den sigtede retten
til en »fair trial«, udgøre en alvorlig trussel
mod privatlivet, røbe konfidentielle kilder, af
sløre efterforskningsteknikker eller bringe lov
håndhævernes liv eller fysiske sikkerhed i
fare«. Forfatterens overrumplende konklusion
på denne opregning af undtagelser er, at »alle
ældre retssager er tilgængelige«. I mangel af
nærmere dokumentation fra amerikansk
praksis for denne påstand må man, ihvertfald
som jurist, nære tvivl om, hvorvidt amerikan
ske retsmyndigheder ville drage en tilsva
rende konklusion.
Bogen er udstyret med illustrationer, hvor
af nogle består af gengivelser af officielle skri
velser i så kraftig nedkopieret form, at de er
ulæselige uden en god lup. Afslutningsvis føl
ger en række bilag og bilagsoversigter samt en
litteraturfortegnelse.
Der kan være anledning til som en tilføjelse til
Claus Brylds særlige problemstilling at rede
gøre kort for Rigsarkivets praksis vedrørende
dispensation fra utilgængelighedsklausuler.
Selv om historikere, eksempelvis studenter,
stipendiater, lektorer, professorer, forsknings
bibliotekarer, arkivarer og museumsinspektø
rer udgør en væsentlig andel blandt ansø
gerne om tilgængelighed til nyere arkivalier,
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finder man i stigende grad også ansøgere
blandt forskere og studerende fra andre disci
pliner som medicin og samfundsvidenskaber.
En anden gruppe udgøres af forfattere, filmog radiofolk, advokater, landinspektører, læ
rere, pensionister med tidligere beskæftigelse
f.eks. som officerer.
Ved behandling af tilgængelighedssager
gives der som udgangspunkt ikke afslag på
ansøgninger alene under henvisning til ansø
gerens faglige eller manglende faglige bag
grund. Mulige afslag på dispensationsadgang
kan derimod ofte skyldes, at det ønskede ar
kivmateriale i et privatarkiv ikke er færdig
ordnet og registreret og derfor er praktisk
ubrugeligt, indtil ordningen er gennemført.
Ellers vil de meget få afslag - for 1982 er der
foretaget en optælling, der viser, at på 141
ansøgninger gav Rigsarkivet afslag på 5 an
søgninger - normalt være begrundet i arkiva
liernes informationsindhold. Afslag gives så
ledes typisk, hvis arkivalierne rummer meget
sensitive personoplysninger, og typisk når der
er tale om nulevende eller afdøde personer
med nulevende slægtninge.
Hvor adgang gives til trods for, at de øn
skede arkivalier indeholder personoplysnin
ger af en vis sensitivitet, vil der typisk blive
stillet krav om anonymisering af person
navne, og om at forskeren ikke opsøger perso
ner, hvis navne fremgår af arkivalierne.
Ministerierne, og her især Justitsministe
riet, vil typisk kræve, at oplysninger, som
fremgår af arkivalierne, behandles fortroligt,
d.v.s. at forskeren underlægges en konkret
tavshedspligt, der bl.a. kan medføre, at der
ikke gives adgang til kopiering.
Heraf følger også, at en ansøgning om ko
piering af meget sensitive personrelaterede
arkivalier vil blive mødt med et afslag, fordi
kravet om anonymisering ikke med sikkerhed
vil kunne opfyldes, såfremt formålet med ko
pieringen er at udgive kopierne in extenso i en
kildesamling.
På samme måde vil en ansøgning til sensi
tive procesakter, der er båret af slægtsforsk
ningsinteresse, kunne blive mødt med et af
slag, ikke så meget af hensyn til de informa
tioner som akterne indeholder om slægten,
men af hensyn til oplysninger om andre per-
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soner, eksempelvis vidner, angivere etc., som
arkivalierne måtte rumme.
Alle disse momenter medfører som nævnt,
at det er yderst fa afslag, der gives. Ingen af
disse er tilmed begrundet i politiske hensyn.
På denne baggrund kan opstilles den enkle
konklusion, at Claus Brylds bog langt hen i
virkeligheden kun er historien om Claus
Brylds og Carl Madsens besværligheder i en
lidt fjernere periode.

Bjarne Stoklund:
Dyrkningssystemer og
kulturforskning
I Christian Vs matrikel og de markbøger og
andet materiale, som i årene 1681-88 blev
udarbejdet som forarbejder til dette nye,
landsdækkende skatteligningsgrundlag, har
den historiske forskning i Danmark som be
kendt et kildemateriale af uvurderlig betyd
ning. I 3/4 århundrede har dette materiale væ
ret benyttet til studier af landbrugets og bon
desamfundets historie under mange forskel
lige synsvinkler: bebyggelsens historie og geo
grafi, bondesamfundets sociale struktur,
sprogstoffet i protokollernes tusinder af mark
navne og meget andet, ligesom matriklen og
markbøgerne har været et af de vigtigste hol
depunkter i talrige lokalhistoriske studier.
En systematisk bearbejdelse af de mange
forskellige data i materialet blev planlagt alle
rede ved århundredskiftet af statistikeren
Henrik Pedersen, men hans tabeller over »De
danske Landbrug« blev først efter hans død
publiceret af Svend Aakjær i 1928. I det ud
givne tabelværk mangler oversigter over
nogle af de data, som Henrik Pedersen efter
den oprindelige plan havde ønsket at med
tage. Det gælder således »vangedelingen og
sædskiftet«, som ifølge udgiveren måtte opgi
ves, efter at det havde vist sig, at omdriftsfor
holdet ikke altid var »så simpelt og ligetil, at
det kunne udtrykkes med fordel i kort tabel
form«.
De problemer, som Henrik Pedersen tyde
ligt nok har haft med at bearbejde denne del
af matrikelmaterialet, har imidlertid ikke af19*

skrækket universitetslektor Karl-Erik Frand
sen fra at give sig i kast med opgaven. Resul
tatet foreligger nu i form af et stort værk med
titlen »Vang og tægt. Studier over dyrknings
systemer og agrarstrukturer i Danmarks
landsbyer 1682-83« (Bygd 1983), et arbejde
som har givet ham den filosofiske doktorgrad.
Karl-Erik Frandsen møder vel rustet til op
gaven, idet han forener uddannelse og erfa
ring i to discipliners metodikker: historiens og
geografiens. Historien har først og fremmest
givet ham den kildekritiske skoling, som har
gjort det muligt for ham at styre sikkert gen
nem kildematerialets mange faldgruber. Geo
grafien har givet ham den rumlige dimension
og den kartografiske teknik, som har sat ham
i stand til at omsætte markbøgernes tal og
notater til kort, som på en instruktiv måde
genskaber 300-årige danske kulturlandska
ber.
De mange rekonstruerede kort, den minuti
øse sigtning af mark- og modelbøgernes op
lysninger samt struktureringen af dette mate
riale i et overskueligt hovedkort over landets
dyrkningssystemer på den store matrikels tid
- alt dette repræsenterer både en utrolig ar
bejdspræstation og en indsats af uvurderlig
betydning for den landbohistoriske forskning.
Man kan fa indtrykket af, at Frandsen egent
lig helst havde ladet det blive ved det. Han
hører til den type redelige og beskedne for
skere, som helst vil nøjes med at lægge det
omhyggeligt bearbejdede materiale frem til
brug for andres videre forskning, og som nø
digt kaster sig ud i letsindige hypoteser.
Disputatsformen har imidlertid tvunget
ham til at komme med videregående slutnin
ger af det fremlagte materiale, og det er her
kritikken i de følgende linjer sætter ind. Når
en mand behersker to discipliners teknik og
metode, så kan det lyde urimeligt at forlange
indsigt i en tredje. Alligevel må jeg hævde, at
en mere etnologisk betragtningsmåde på flere
punkter ville have styrket undersøgelsen, og
at en bredere indsigt i andre sider af kultur
forskningen ville have faet nogle af hans iagt
tagelser til at fremstå i et noget andet lys.
Karl-Erik Frandsens disputats er formet
som en klassisk elementstudie. Den har som
sit valgte studieobjekt en veldefineret side af
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et komplekst menneskeligt aktivitetsmønster,
som den bearbejder på to måder: gennem en
eksakt beskrivelse af formvariationerne op
stilles en typologi og derpå gøres de udskilte
typers rumlige fordeling til genstand for en
kartografisk analyse.
Allerede opstillingen af en typologi volder
betydelige problemer på grund af uendelighe
den af form variationer. Frandsen udtrykker
det selv i indledningen således: »På en vis
måde kan man nok sige, at hver enkelt lands
by havde valgt sin individuelle løsning . . .
idet der næppe var 2 landsbyer, der havde
nøjagtig den samme struktur, rotations- og
græsningsforhold, således at det ved en re
duction in absurdum kan hævdes, at hver
landsby havde sit eget dyrkningssystem, eller
at der var lige så mange dyrkningssystemer,
som der var landsbyer« (s. 2-3). For at op
stille en typologi er det derfor nødvendigt at
se bort fra ganske mange af disse lokale eller
individuelle variationer.
På en måde kan man sige, at virkelighe
dens brogede mangfoldighed har måttet pas
sere gennem to forskellige filtre, før den er
gledet på plads i typerne. Først kom matrikel
kommissionerne og pressede formrigdommen
ind i rammer, som var afstukket for deres
arbejde, og som tilsigtede at skabe et nogen
lunde håndtérligt og sammenligneligt skatte
grundlag. Derefter kommer forskeren med
sine rammer: det typologiske system.
I dette tilfælde er det en typologi, som byg
ger på en meget lang forskningstradition. Den
indeholder to variabler, dels de hegnede eller
uhegnede dyrkningsenheder og dels rotatio
nen, sædskiftet. Oprindelig bygger typologien
på en forestilling om, at der er en nøje over
ensstemmelse mellem disse variabler, således
at der til én vang svarer et alsædebrug, til to
vange en 2-årig rotation og til tre vange en
3-årig rotation.
Virkeligheden er imidlertid langt mere
kompliceret, og det var jo netop det, som fik
Henrik Pedersen til at opgive på halvvejen.
Karl-Erik Frandsen holder imidlertid stædigt
fast ved den klassiske typologi, men omfor
mer den til et brugbart redskab ved at ud
bygge den med et omfattende variantapparat.
Et blik på hovedkortets signaturer vil vise
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dette: Af alsædebrug er der tre varianter, af
3-vangsbrug fire, mens det mest problemati
ske, 2-vangsbruget, må opdeles på hele 9 sig
naturer for blot nogenlunde at dække de fore
kommende formvariationer.
I adskillige enkelttilfælde er det en skøns
sag om et lokalt system er anbragt under den
ene eller den anden type. Men selvom adskil
lige detailler i indplaceringen således kan dis
kuteres, så virker det endelige resultat over
bevisende. Kortet viser, at der er system i
mangfoldigheden, og det afslører nogle spæn
dende regionale mønstre, som det derpå bli
ver opgaven at tolke. Undervejs må det imid
lertid have været fristende at kaste hele syste
matikken overbord og begynde på en frisk.
En sådan begyndelse kunne f.eks. være et
systematisk studium af de komplekse udnyt
telsesmønstre, som den ældre bondekultur
fremviser. Det vender vi tilbage til senere.
Det er vigtigt at gøre sig klart, at den typo
logi, som ligger til grund for Karl-Erik Frandsens analyse er blevet til på helt andre præ
misser end dem, forskningen bygger på idag.
Frandsen indleder sin bog med en omfattende
og særdeles nyttig gennemgang af den euro
pæiske litteratur om dyrkningssystemerne og
deres historie. Vi far undervejs en del kritiske
bemærkninger til forskningsresultaterne, men
det er karakteristisk, at de næsten alle går på
forskernes brug af kildematerialet og ikke på
de forklaringsmodeller, som de har analyseret
og tolket virkeligheden ud fra.
Med fare for at forenkle groft kan vi opstille
følgende typer af forklaringsmodeller, som
eksplicit eller implicit forekommer i litteratu
ren om dyrkningssystemerne og beslægtede
kulturfænomener: 1) den etniske, 2) den evo
lutionistiske, 3) den diffusionistiske og 4) den
økologiske.
August Meitzen, som i slutningen af forrige
århundrede indledte det systematiske stu
dium af dyrkningssystemerne, repræsenterer
her - som i sine studier over landsbyformerne
- en etnisk forklaringsmodel, der tolker form
variationerne som udtryk for tilhørsforhold til
forskellige folkestammer. Mens denne teori
har spillet en betydelig rolle i engelsk forsk
ning, så har dens indflydelse været beskeden i
Danmark.
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Her har til gengæld evolutionistiske syns
punkter påvirket en stor del af den kultur- og
bebyggelseshistoriske forskning. Evolutioni
sterne bygger på den grundantagelse, at al
kultur viser en udvikling fra det enkle og
usammensatte - det »primitive« - til det dif
ferentierede og komplicerede - det »udvik
lede«. Denne forsknings vigtigste hjælpemid
del er typologien, fordi en ordning af kultur
fænomenerne i serier fra det enkle til det sam
mensatte i sig selv viser en udvikling og giver
en relativ kronologi. Sådanne serier er f.eks.
opstillet for pløjeredskaberne (fra gravestok
ken over arden til hjulploven) eller for bonde
gårdene (fra den énlængede over to- og tre
længede til den firlængede gård). Og i denne
sammenhæng er det da også, at man må se
den typologiske udviklingslinie fra alsæde
brug over 2-vangsbrug til 3-vangsbrug. Et
vigtigt begreb i denne tankeverden er »re
likt«, der bruges om sådanne fænomener, som
kan tolkes som bevarede rester af ældre ud
viklingstrin.
Den diffusionistiske forklaringsmodel repræ
senterer ikke noget brud med, men en vide
reudvikling af evolutionismen. Begge retnin
ger ser det som forskningens vigtigste opgave
at påvise oprindelse og klarlægge udvikling.
Men diffusionisterne har gjort sig klart, at
udvikling normalt kun sker ét sted, og at ny
hederne derfor de fleste steder optræder som
kulturlån. Den vigtigste opgave bliver derfor
at afdække »kulturens veje«, at studere kul
turfænomenernes spredningsmønstre. Den
nøjagtige kortlægning af hundreder af enkelt
fænomener er derfor denne forskningsret
nings vigtigste metode. Et udbredelseskort
bliver et middel, hvormed man ofte umiddel
bart kan aflæse forløb over tid. Kulturfæno
mener, som har afløst hinanden i tid ligger
nemlig aflejret på kortet næsten som koncen
triske ringe, med de ældste stadier bevaret
som udprægede randforeteelser.
Den økologiske model repræsenterer der
imod en helt anden type af forklaring. Den
tolker formvariationerne som et resultat af
tilpasning til forskellige ydre vilkår. De regio
nale variationer, som for diffusionisterne er et
vidnesbyrd om kronologiske forskelle og ud
vikling, kan for forskere med dette udgangs

punkt være sameksisterende, økologisk betin
gede varianter. Selvfølgelig anerkender de hi
storisk forandring, men de rumlige forskelle
er ikke i sig selv vidnesbyrd herom, og foran
dringen sker ikke automatisk gennem en kon
tinuerlig proces, men kræver i reglen en æn
dring af de ydre vilkår. Under denne rubrik
sammenfatter vi iøvrigt et vidt spektrum af
forklaringsmodeller fra en ren geografisk de
terminisme til mere udbyggede modeller, som
tolker variationerne som resultat af et samspil
mellem kultur og natur, og som i højere grad
tager de samfundsmæssige rammer med i be
tragtning.
Karl-Erik Frandsens udgangspunkt må ka
rakteriseres som økologisk i en ret håndfast
udgave: »at udbredelsen af dyrkningssyste
merne skyldtes landets fysiske forhold, her
først og fremmest jordbundsforholdene« (s.
3). Undervejs griber han imidlertid gang på
gang tilbage til en evolutionistisk tankegang
eller til en rent diffusionistisk tolkning afkor
tene, også når de forskellige forklaringsmo
deller er i åbenlys konflikt med hinanden. Det
har givet hans tolkninger nogle indbyggede
spændinger og selvmodsigelser, som jeg i det
følgende skal belyse med nogle eksempler.
De mørke klatter, som på det forenklede
oversigtskort
over
dyrkningssystemerne
navnlig optræder på Fyn og Sjælland, viser
spredte forekomster af alsædebrug. På Sjæl
land optræder de navnlig i kystegnene, og
herom skriver Karl-Erik Frandsen i sin gen
nemgang af Flakkebjerg herred (s. 108): »Det
er fristende at opfatte kransen af byer med
alsædebrug som resterne af et dyrkningssy
stem, der oprindeligt fandtes på hele Sjæl
land, men som har modstået innovation fra
det indre af øen på grund af den noget afsides
beliggenhed.« Her har vi et skolerigtigt diffu
sionistisk ræsonnement, men i næste ånde
drag fortsætter Frandsen: »Det er dog vigtigt
at påpege, at når dette dyrkningssystem var
udbredt i disse egne, kan det hænge sammen
med, at landbruget var orienteret overve
jende mod kvægavl, hvilket bl.a. viser sig ved,
at landgilden iflg. M 1662 helt domineredes
af smør. Med tilstrækkelig græsning uden for
bymarken og deraf følgende rigelig gødning
eventuelt suppleret med tang var alsædebru295
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Karl-E rik Frandsens forenklede kort over dyrkningssyste
merne 1682-83.

get en ganske hensigtsmæssig tilpasning til
det naturlige milieu. Her kommer altså en
lige så skolerigtig økologisk forklaring af det
samme fænomen. Jeg kan ikke se andet, end
at de to forklaringer udelukker eller overflø
diggør hinanden.
I behandlingen af det fynske alsædebrug
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finder vi imidlertid den samme dobbelthed i
forklaringerne: Alsædebruget i Stenstrup og
Kirkeby sogne i Sunds h. kan relateres til
særlige jordbundsforhold, men det er ikke til
fældet, når denne dyrkningsform optræder i
Ringe og Ryslinge sogne i Gudme h.: »Dette
område kan ikke siges at have fysiske forhold,
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som markant afviger fra omgivelserne. Men
ligesom de andre områder med alsædebrug
på Fyn . . . må det siges at være afsides belig
gende områder hyppigt omgivet af skove og
overdrev. løvrigt er det tydeligt, at alle de
nævnte områder med alsædebrug havde gode
græsningsmuligheder enten i skove eller i for
bindelse med strandenge, samt at de alle med
undtagelse af Stenstrup og Ringe har haft let
adgang til at anvende tang som gødning«. De
landbrugsmæssige betingelser for alsædebrug
er til stede, men alligevel anføres det samti
dig, at disse områder er »reliktområder«,
hvortil nyhederne sent når frem.
Adgangen til tang som gødning nævnes
iøvrigt som en væsentlig forudsætning for al
sædebruget overalt, hvor denne dyrknings
form optræder i kystegnene. I reglen kan
Frandsen dog ikke anføre direkte belæg her
for, og jeg tror, at betydningen heraf i ældre
tid er stærkt overdrevet. Traditionen om brug
af tang som gødning i Danmark er meget
beskeden og ofte af relativ sen dato1. Omkring
1800 nævner Gregers Begtrup for Sjællands
vedkommende brug af tang som gødning på
Amager, i Valby, i Gilleleje og på Køge-egnen, men føjer til: »Dog er Anvendelsen af
Tang til Gjødning langt mindre almindelig,
end den burde være«2. Brugen af tang har
ikke tilnærmelsesvis den plads i gødselsteknikken, som den blanding af animalsk gød
ning med overfladetørv, der er gammel tradi
tion i store dele af Nord- og Vestjylland. På
Læsø, hvor tang forekom i store mængder og
blev brugt bl.a. til hustagene, synes tanggød
ning at være noget, man griber til, hvis det
kniber med at skaffe tørv til møddingerne.
Der skulle store mængder til, for tangen
svandt ind til ingenting, når den brændte
sammen. Og den krævede en omhyggelig be
handling, hvis man skulle undgå uforrådnet
tang i ageren.
På de sydfynske øer er fænomenet imidler
tid velkendt og også af gammel dato. Men når
den tyske landøkonom von Essen i sin bog om
mærkværdige jordbrug i Danmark og Tysk

land (1807) har skildret brugen af .tanggød
ning på Drejø, så er det vel netop, fordi det
er noget usædvanligt. Værd at bemærke er
iøvrigt, at man på Drejø i 1682 havde
2-vangsbrug og ikke alsædebrug som i begyn
delsen af 1800-årene (s. 140-41). Kan det
tænkes, at forudsætningen for alsædebruget
på Drejø er en intensiveret brug af tang som
gødning i nyere tid?
Sekundært alsædebrug har Frandsen iøv
rigt også påvist i Husby, Aby og muligvis
Føns sogne på Vestfyn, men her som et resul
tat af en udvidelse af hovedgårdsjordene på
landsbyernes bekostning. Dette er eksempler,
som ikke er uden interesse, når man vakler
mellem at opfatte alsædebruget som en tilpas
ningsform eller et reliktfænomen.
I Jylland, hvor alsædebrug blev anvendt i
forskellige kombinationer med græsmarks
brug, viser kortbilledet den samme udpræ
gede randforekomst - langs vestkysten og ved
Limfjorden. Det kan derfor virke lidt inkonse
kvent, at diffusionistiske forklaringer overho
vedet ikke anføres i forbindelse med det jyske
materiale. Overalt ses forekomsten af alsæde
brug her som et resultat at tilpasning til lo
kale naturforhold som f.eks. i Riberhus amt:
»Hvor der var rigelige græsningsarealer, og
hvor landbruget klart var orienteret i retning
mod kvægavl som i marskområderne, havde
man så rigelig gødning og så gode græsnings
muligheder uden for agerjorden, at det var
muligt at dyrke en stor del afjorden hvert år«
(s. 219). Skyldes denne forskel i behandlingen
af problemerne på øerne og i Jylland, at
den klassiske evolutionistisk/diffusionistiske
forskning navnlig har interesseret sig for den
typologiske serie: alsædebrug - 2-vangsbrug 3-vangsbrug og har interesseret sig mindre
for græsmarksbrugets rolle og plads i en ud
viklingshistorisk sammenhæng?
Når det drejer sig om sammenhængen mel
lem 2-vangsbrug og 3-vangsbrug, som den
kan iagttages navnlig på Fyn, drager KarlErik Frandsen derimod atter udviklingshisto
riske slutninger ud fra den rumlige fordeling

1. se oversigten i August F. Schmidt: Møddinger og Gødskning. Et Stykke Bondehistorie. Kbh. 1939.
2. Gr. Begtrup: Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark, Sjælland og Møn II. Kbh. 1803,
s. 70.
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på kortet: »Selvom den direkte dokumenta
tion herfor mangler, må det antages, at van
gebrug med en fast inddeling af bymarken og
periodisk hvile er indført på Fyn i højmiddel
alderen. Der kan næppe heller være tvivl om,
at den ældste form for vangebrug var Lillebæltsystemet, hvor halvdelen af bymarken
hvilede hvert år. . . Udfra forekomsten af
ganske analoge systemer i Østjylland er det
rimeligt at antage, at 2-vangsbruget er kom
met som en innovation til Fyn fra Jylland. Men
hvorvidt det overalt på Fyn har afløst et ud
bredt alsædebrug er mere problematisk. Det
er jo ikke utænkeligt, at uregelmæssige vange
brug, som de kendes fra Vissenbjerg-området
i 1682, har været en mere almen form for
dyrkningssystem.« Læg mærke til, at de sær
lige dyrkningssystemer i Vissenbjergområdet,
som andre steder tolkes økologisk, her bliver
anskuet under en relikt-synsvinkel.
Frandsen fortsætter: »Ifølge denne hypo
tese har den 3-årige rotation endnu senere
vundet indpas. Den må være kommet fra Sjæl
land og have fortrængt såvel alsædebruget som
2-vangsbruget, undtagen hvor disse dyrknings
systemer var de bedst egnede til det fysiske
milieu (som i Stenstrupområdet), eller hver
der var samlet træghed over for innovation
som i Båg og Vends herreder« (s. 211).
Her tolkes altså 2-vangsbrug og 3-vangsbrug som innovationer, der er kommet van
drende, den ene fra vest og den anden fra øst,
og har »fortrængt« de ældre systemer. Samti
dig opereres der imidlertid med en »udvik
ling« på stedet. I enkelte markbøger - lige
som på de senere udskiftningskort - kan der
foruden de tre hovedvange være en fjerde
vang, som kan betegnes Nymarken eller Lille
vang: »Dette må betyde, at de dyrkningssy
stemer, vi kan observere i 1682, ikke var no
get statisk fænomen. Tværtimod var der en ud
vikling i gang i retning mod større fleksibilitet i
dyrkningssystemerne, [i denne spalte mine kursi
veringer] som bl.a. kunne opnås ved at dele
én eller flere af hovedvangene i 3-vangsbruget« (s. 211-12). Ændringerne i retning af sy
stemer med mere end 3 vange opfattes altså

tilsyneladende ikke som en ny »vandrende«
innovation, men som en lokal »udvikling« af
systemet.
Den store hovedforskel mellem vangebru
gene på øerne og i Østjylland og græsmarks
brugene i Vest- og Nordjylland bekræfter den
hypotese, som danner udgangspunktet for
Frandsens undersøgelse, nemlig at der er en
sammenhæng mellem driftssystemerne og
jordbundsforholdene. Men kortet viser desu
den en række regionale variationer, som ikke
på samme måde lader sig relatere til fysiske
forhold i landskabet. At forklare udbredelsen
af disse varianter er således betydeligt vanske
ligere end at tolke hovedtypernes forekomst.
Karl-Erik Frandsen har dog et par bud
herpå: I nogle tilfælde synes grænserne mel
lem sådanne regionale former at følge de
gamle herredsgrænser. Det gælder bl.a. den
østlige afgrænsning af det fynske 2-vangs
brug. Det er tænkeligt, siger Frandsen, at
herredstinget bl.a. på grund af vangelagssam
arbejdet har spillet en rolle ved etableringen
eller måske snarere fastholdelsen af de for
skellige dyrkningssystemer. Umiddelbart er
hypotesen om, at herredsorganisationen
skulle være afgørende for dyrkningssystemer
nes udbredelse, ikke særligt overbevisende, og
Frandsen har da heller ikke kunnet fremføre
noget konkret til støtte for sin antagelse.
Som en alternativ forklaringsmulighed
nævner Frandsen »kulturel afsmitning«, uden
dog at komme nærmere ind på, hvad han
forstår herved. Det havde dog sikkert været
en god idé at forfølge dette spor og at under
søge, om de regionale variationer, som er på
vist for dyrkningssystemernes vedkommende,
er noget enestående, eller om andre kultur
fænomener viser et lignende mønster.
Det er forhold, som det ikke er så vanske
ligt at orientere sig om, da såvel dialektologer
som etnologer jo har interesseret sig meget for
bondekulturens regionale variationer. Bedst
stillet er man med hensyn til dialektområder
og -grænser, for her er der kommet flere over
sigtsværker3. Noget tilsvarende kan etnolo
gerne desværre ikke fremvise. Nationalmuse-

3. f.eks. Johs. Brøndum-Nielsen: Dialekter og Dialektforskning. Kbh. 1927; Niels Åge Nielsen: De jyske
dialekter. Kbh. 1959.
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ets Etnologiske Undersøgelser (NEU) ind
samlede navnlig i 1940’erne og 50’erne ved
hjælp af udsendte spørgelister et meget stort
materiale til belysning af de regionale varia
tioner i den materielle kultur og den sociale
organisation. Meget af dette ligger bearbejdet
i form af nogle helt foreløbige arbejdskort,
men alt for lidt af stoffet er blevet publiceret.
Dette hænger bl.a. sammen med, at etnolo
gien i 60’erne og 70’erne oplevede et paradig
meskifte, som flyttede tyngdepunktet i de fag
lige interesser over på andre felter. Nogle af
resultaterne er dog tilgængelige på tryk; ikke
mindst er de regionale forskelle i byggeskik
ken forholdsvis fyldigt behandlet. Jeg skal i
det følgende give et par eksempler på, hvorle
des grænserne mellem nogle af driftssyste
merne falder sammen med kortlagte kulturog sproggrænser.
Lad os vende tilbage til den grænse mellem
2-vangsbrug og 3-vangsbrug på Fyn, som
spiller en stor rolle i Karl-Erik Frandsens
argumentation. Den nordligste del af græn
sen, som klarest følger herredsskellet, kunne
måske tolkes som en økologisk betinget
grænse mod det deciderede slettelandskab på
Nordfyn. Her vil vi imidlertid mere interes
sere os for grænsens videre forløb sydpå, hvor
den i påfaldende grad sammenfalder med di
alektologernes »fynske diagonal«. Langs en
linje fra Odense fjord til Helnæs bugt løber et
bundt af grænselinjer, som markerer væsent
lige sproglige forskelle mellem øst- og vest
fynsk4. Denne linje er imidlertid også skel
mellem materielle kulturfænomener. Her går
således grænsen mellem de to hovedtyper af
stråtage: de bundne tage mod øst og de syede
tage mod vest5. I nyere tid gik også sulehuse
nes østgrænse langs denne diagonallinje6. Det
er iøvrigt karakteristisk, at vi ofte finder be
slægtede fænomener på begge sider af Lille
bælt, ganske som tilfældet er med 2-vangs-

bruget. Lillebælt er så udpræget et farvand,
der forbinder mere end det adskiller.
Går vi til Jylland, finder vi nord for Lim
fjorden en række dyrkningssystemer, som
ikke forekommer syd for fjorden, og som har
det tilfælles, at de har en meget differentieret
arealudnyttelse. Mest gennemført er denne
opdeling på Mors og i Thy, hvor man prakti
serer det system, som Frandsen har kaldt
»Limfjordssystemet«, med jorden opdelt i de
tre kategorier alsædejord, brødjord og havre
land. Østgrænsen for dette systems udbre
delse falder temmelig nøje sammen med
grænsen mellem vest- og østdansk artikelbrug
(foransat kontra efterstillet artikel). Flere ma
terielle fænomener har en lignende udbre
delse. Her skal jeg blot henvise til Ole Højrups kortskitse, som viser udbredelsen af
madretten grønninger bestående af byggrød
kogt på fedtegrever7.
Længere sydpå i Jylland viser kortet, at et
sydvestjysk græsmarksbrug med opdeling i
tægter og et nordvestjysk dyrningssystem af
samme type, men uden tægter mødes i områ
det omkring Skjern å. Denne å danner ikke
nogen knivskarp kulturgrænse, men i områ
det omkring den ligger skellet mellem flere
andre kulturfænomener, som todeler Vestjyl
land. På byggeskikkens område gælder det
flere fænomener: syd for Skjern å er de ældre
bondebygninger opført i almindeligt bin
dingsværk, mens vi nord for åen finder byg
ninger med enten sule- eller højremskon
struktion. Arkivundersøgelser har vist, at
denne forskel er af meget gammel dato. Også
med hensyn til stuehusets oprindelige grund
plan går skellet ved Skjern å, som derved
bliver grænse mellem de to hovedtyper, som
Svend Jespersen mente at kunne opdele de
danske stuehuse i: Nord for åen finder vi i
ældre tid det østdanske ovnhus med forstue
køkken, syd for åen derimod det vestdanske
kaminhus8.

4. Brøndum-Nielsen: Dialekter og Dialektforskning. Kbh. 1927, s. 103.
5. Alan Hjorth Rasmussen: Stråtage. En gennemgang af danske tækkemetoder. Kbh. 1966.
6. se kortet i H. Zangenberg: Danske Bøndergaarde. Grundplaner og Konstruktioner. Kbh. 1925 (ny
udg. 1982).
7. Ole Højrup: Landbokvinden. Kbh. 1967, s. 103.
8. Svend Jespersen: Nationalmuseets Bøndergårdsundersøgelser (i Vestjylland), i: Fra Nationalmuseets
Arbejdsmark 1947, s. 11-20, jfr. B. Stoklund: Bondegård og byggeskik før 1850. Kbh. 1980.
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Kortet over dyrkningssystemerne viser så
ledes dels en overordnet, økologisk funderet
forskel mellem vestdanske græsmarksbrug og
østdanske vangebrug, dels nogle mere eller
mindre fast normerede varianter inden for
disse brede, økologiske rammer. Sådanne
»bygdeforskelle« kan afspejle ældre og yngre
former og hænge sammen med forskelle i kul
turpåvirkninger udefra, men ofte har de blot
karakter af vilkårlige valg mellem jævngode
løsningsmuligheder. Men inden for den en
kelte region vil bevidstheden om, at deres løs
ning er den rigtige løsning ofte være meget
stærk. Sådanne regionale normer for, hvor
dan ting skal se ud, eller arbejder skal udfø
res, vil ofte have sammenfaldende grænser
med andre kulturfænomener, som tilsammen
danner »knager« for en lokal eller regional
identitet.
Det dobbelte mønster, der er påvist med
hensyn til dyrkningssystemerne, går igen på
mange andre områder. Skandinavisk kultur
forsknings pioner, Eilert Sundt, påviste alle
rede i 1850’erne noget lignende for byggeskik
ken på landet i Norge. Den væsentligste for
skel så han imellem de to hovedtyper af ild
steder: det åbne ildsted, aren og den afskær
mede røgovn. Aren, som var et »brændeslug
over al måde« er knyttet til de skovrige egne
mod øst, mens røgovnen, som er »en brænde
sparer og det endog i høi grad« er udbredt i
kyst- og fjorddistrikterne mod vest. Røgovnen
afløser imidlertid ikke aren overalt, hvor der
kan være grund til at spare på brændslet.
Aren er nemlig også lysgiver, mens den
mørke røgovn må suppleres med en tran
lampe. Og tranlampen er på sin side igen
afhængig af de særlige natur- og erhvervsfor
hold på Vestlandet.
Inden for hvert af disse to store ildstedsom
råder finder man en række lokale og regionale
variationer af byggeskikken, som hænger
sammen med kulturelle normer, og som ikke
på samme måde kan relateres til naturforhol
dene. Men de kulturelle normer gør sig også
gældende på anden måde: »Dersom ene og

alene naturforholdene skulle afgjort tingen, så
kunde det vel i en og anden bygd af røgovn
stuens strøg havde været endog mere hen
sigtsmæssigt at have are end røgovn, navnlig i
de smådale, som fra fjordbundene skjære op i
landet, og som så temmelig ligne indlandets
fjeldbygder. Men så kommer skikken til, som
gjør, at folket i en grænd eller liden bygd helst
vil indrette sig på samme vis som andre folk i
samme bygdelag. . . Men om end det, som vi
kalde skik, således har hjulpet til at afrunde
grændsen for røgovnstuens strøg, så er det
dog naturforholdene, som i det hele og store
taget have bestemt valget af den ene eller den
anden af hine to huslige indretninger, ligesom
det er naturforholdene, der bestemmer,
hvilke næringsveje mængden af folket i en
bygd må lægge sig efter«9.
Jeg har foretaget denne lille afstikker til
Eilert Sundt og hans studier over norsk byg
geskik, fordi det forekommer mig, at hans
analyse af samspillet mellem økologiske og
kulturelle faktorer - mellem »naturforhol
dene« og »skikken« - selvom den er foretaget
for 130 år siden, stadig har bevaret sin aktua
litet. Samtidig må det være indlysende, at de
problemer, som Eilert Sundt beskæftiger sig
med, er af samme karakter, som dem KarlErik Frandsen står overfor.
Men selvom det kan lade sig gøre at isolere
et kulturelement som dyrkningssystemerne
og studere dets formvariationer i tid og rum,
så vinder man dog først fuld forståelse af
dyrkningssystemerne og deres forudsætninger
i det øjeblik, de ses i en bredere erhvervsmæs
sig og kulturel sammenhæng. Heri er KarlErik Frandsen helt enig: »Det var oprindelig
planen, at afhandlingen udover undersøgel
sen af dyrkningssystemerne skulle have inde
holdt en analyse af det danske landbrugs øko
nomiske, regionale struktur, således at det
havde været muligt at fastslå forholdet mel
lem agerbrug og kvægavl i de enkelte egne, på
samme måde, som det er foretaget for Eng
land« (s. 3).
Frandsen henviser her til Joan Thirsks for-

9. Eilert Sundt: Om bygnings-skikken på landet i Norge (1862). Verker i utvalg bd. 6, Oslo 1976, s. 152153.
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træffelige oversigt over »The Farming Re
gions of England« i 4. bd. af The Agrarian
History of England and Wales10. Joan Thirsk
har skrevet denne oversigt vel vidende, at den
måtte blive stærkt generaliserende, og at
mange detailler ville kunne anfægtes. Det er
jo altid prisen, når man vover sådanne over
sigter, som ikke desto mindre altid er utroligt
nyttige.
Karl-Erik Frandsen viger tilbage fra at
gøre noget lignende, fordi kildematerialet er
for utilstrækkeligt. Hans krav til materialet er
store: det skal være samtidigt, det skal være
kvantificérbart, og det skal kunne kortlægges.
Det er krav, som sjældent kan honoreres, og
man kunne ønske, at han havde vovet forelø
bige oversigter på det mere spredte kilde
grundlag, der står til rådighed.
Der er stor forskel i behandlingen af de
forskellige egne, også i så henseende. Mest
supplerende materiale inddrages for Fyns
vedkommende og her far vi også nu og da
nogle opsummeringer af de regionale, økolo
giske forskelle, f.eks. af Vissenbjerg-området
overfor det øvrige Nordvestfyn: »De mange
enkeltgårde, de store skovstrækninger og de
mange små landsbyer med mange og små
vange med uregelmæssig rotation afviger
markant fra morænefladens kulturland
skab. . . På morænefladen var 3-vangsbruget
overalt det dominerende dyrkningssystem, ja
området må siges at være særdeles typisk for
3-vangsbruget med alle dets karakteristika:
store regelmæssige vange med byerne lig
gende i centrum af bymarken med gærder,
der stråler radiært ud fra byen og korrespon
derer med nabobyernes gærder« (s. 160).
Men det bliver desværre ved små og be
skedne tilløb af den art. Netop de østdanske
forhold er traditionelt i den landbohistoriske
forskning blevet behandlet, som om de var
lange mere honogene, end det faktisk er tilfæl
det. Det er vigtigt, at man gør sig klart, at vi

har at gøre med et kontinuum af udnyttelses
mønstre fra den udprægede slettebonde på
»hederne« i Vest- og Østsjælland til den eks
treme skovbonde i enkeltgårde eller småbebyggelser i Nord-, Midt- og Sydsjælland. Jeg
har i en artikel af meget foreløbig karakter i
Ethnologia Scandinavica diskuteret disse to
vigtigste »økotyper« på Sjælland og deres æn
drede vilkår over tid11. Igangværende studier
omkring den nedlagte skovlandsby, Ulkerup,
i Odsherred, hvis tomt nu søges bevaret og
gjort tilgængelig for interesserede, vil forhå
bentlig kaste nyt lys over økonomi og livsvil
kår i landsbyer af den type.
Jeg tror, at flere af Karl-Erik Frandsens
data ville have været mere forståelige, hvis de
var blevet set i sådanne sammenhænge. Me
get af det alsædebrug, der er registreret på
Sjælland, er snarere et skovbonde-fænomen
end en særlig kystforeteelse. Karakteristisk
for dyrkningssystemerne i skovegnene er de
mange spredte indhegninger - »vænger«,
»løkker«, »kohaver« etc. - Der er imidlertid
en tilbøjelighed til, at de forsvinder i Frand
sens typologi, eller i hvert fald ikke far tildelt
den rolle, der rettelig tilkommer dem. Et godt
eksempel på, hvor vigtigt det er at interessere
sig for de her omtalte forskelle, er Troels
Finks disputats om udskiftningen i Sønderjyl
land12. Den gør meget utilstrækkeligt rede for
brugsforholdene i Østslesvig, og derfor forstår
man heller ikke, at vi her står overfor et fæno
men, som er kvalitativt forskelligt fra de se
nere udskiftninger i kongeriget.
De mere markante jyske typer som hede
bruget og marskbruget træder klarere frem i
bevidstheden, men er endnu ikke behandlet
på tilfredsstillende måde, skønt interessen i
disse år er stærkt stigende for sådanne ældre
brugsformer, bl.a. hos biologerne. Et lille bi
drag til belysning af hedebondens økonomi og
husholdningsorganisation er fornylig givet af

10. The Agrarian History of England and Wales Vol. IV 1500-1640, ed. by Joan Thirsk, Cambridge 1967,
s. 1-112.
11. B. Stoklund: Ecological Succession: Reflections on the Relations Between Man and Environment in
Pre-Industrial Denmark, i: Ethnologia Scandinavica 1976, s. 84-99.
12. Troels Fink: Udskiftningen i Sønderjylland indtil 1770. Kbh. 1941.
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Gudrun Gormsen med udgangspunkt i en
dagbog fra første halvdel af 1800-årene13.
Beskrivelsen og analysen af de økologisk
betingede, regionale variationer i ældre dansk
landbrug og bondekultur er imidlertid stort
set jomfruelig jord. Masser af opgaver ligger
her og venter på historikere, etnologer og kul
turgeografer. Karl-Erik Frandsens disputats
har været med til at vise, hvor påtrængende
sådanne opgaver er, og den vil med sin rig
dom på data og kort blive ét af de vigtigste
holdepunkter og én af de flittigst konsulterede
håndbøger i det arbejde, der bør gøres i de
kommende år.

Ole Degn:
Hvornår blev Kirsten Sørensdatter
til fru Jensen?
- den historiske udvikling af gifte kvinders brug af
giftenavn.
Ved den nye navnelov af 29. april 1981 blev
det bestemt, at såvel kvinden som manden
ved indgåelse af ægteskab beholder sit efter
navn, med mindre den ene part erklærer at
ville antage den andens efternavn. Blot 20 år
forinden var det ved navneloven af 17. maj
1961 blevet bestemt, at en kvinde ved indgå
else af ægteskab fik mandens efternavn, med
mindre hun forinden over for vielsesmyndig
heden havde afgivet erklæring om, at hun
ønskede at bære det navn, hun bar før ægte
skabet.
På blot 20 år er altså sket en udvikling, der
endte med en kovending i 1981. Man er nu
nået tilbage til de navneforhold, vi kender fra
historien, når vi læser om f.eks. Birgitte Gøje
og hendes ægtemand Herluf Trolle, der le
vede i 1500-årene, og om Marie Grubbe og
hendes ægtemænd Ulrik Frederik Gylden

løve, Palle Dyre og Søren Sørensen Møller,
der levede i 1600-årene og begyndelsen af
1700-årene.
Skikken, at kvinden antager mandens efter
navn, finder vi de første eksempler på her
hjemme i 1700-årene. Måske er grevinde
Louise Stolberg, født Reventlow (1746-1824)
blandt de første, som man ser tage navn efter
ægtemanden; hun var i 1777 blevet gift med
grev Christian Stolberg. Udbredelsen af skik
ken skete imidlertid længe meget langsomt,
og de færreste gør sig sikkert klart, at den
først er blevet næsten enerådende op imod
vores tid. Nu er skikken så fastgroet, at de
fleste har svært ved at forestille sig andet, og
selv efter den nyeste navnelov synes det at
være mest almindeligt, at kvinden vælger at
antage ægtemandens navn.
Hvornår og hvordan det blev skik, at kvin
den antog mandens efternavn, har tilsynela
dende aldrig tidligere været undersøgt1. Skik
kens indtrængen synes imidlertid at være af
spejlet i kirkebøgerne, hvor kvinderne anføres
sammen med mændene i dåbsindførslernes
forældrerubrik og i begravelsesindførslerne.
Undersøgelser på dette grundlag for det
nørrejyske områdes vedkommende afslører,
at fa årtier før 1800 begyndte gifte kvinder at
antage mandens efternavn. Skikken udbred
tes først i købstæderne. I de nørrejyske kirkebø
ger møder man den først i de østjyske købstæ
der (Randers, Arhus, Skanderborg og Vejle
amter) samt i Lemvig, Viborg og Varde, hvor
man sporadisk i dåbsindførslernes forældre
rubrik finder enkelte, efter en tid snart lidt
flere mødre betegnet med et »født«, efterfulgt
af vedkommendes eget navn. De første ek
sempler i Nørrejylland overhovedet synes at
være fra Kolding og Horsens i 1760erne, der
efter kommer Randers, Vejle og Fredericia i
1770erne osv. Fra 1830 og indtil 1890erne ser
man skikken brede sig til de fleste andre købs
tæder.

13. Gudrun Gormsen: Hedebonden. Studier i gårdmand Peder Knudsens dagbog. 1829-1857. Ief små
skrifter 1982.
1. Kvindens antagelse af mandens efternavn behandles således hverken i Frederik Nielsen, Axel Olrik og
Johs. C. H. R. Steenstrup: Dansk navneskik. Betænkning afgiven af den af Justitsministeriet den 4. maj
1898 nedsatte kommission, 1899, eller i Georg Søndergård: Bogen om personnavne. Oprindelse.
Historie. Brug, 1979.
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stæder almindeligt, at konerne anføres med et
»født«, idet der dog fortsat er enkelte eller
nogle få, der imellem de øvrige bærer deres
eget navn på den gamle vis.
En almindelig brug af navneformen med
»født« ser man først i Ebeltoft 1845, i Ribe
1846, i Ringkøbing 1851, i Fredericia 1853
osv., idet mange købstæder kommer med især
i 1880erne. I de nordjyske købstæder (i Hjør
ring, Thisted, Ålborg og Viborg amter samt i
byerne Lemvig, Holstebro og Hobro) og i
Århus blev det dog i hvert fald indtil
1930erne (landsarkivet har ikke de nyere kir
kebøger) aldrig almindeligt, at præsterne og
kordegnene anførte kvinderne med et »født«;
man ser her blot deres eget navn. Forklarin
gen er muligvis, at man er gået fra en angi
velse af de faktiske forhold - med kvinder
med navneformen »født« og kvinder med eget
navn mellem hinanden efter de pågældendes
egne angivelser - til en angivelse med et under
forstået almindeligt »født«, idet forældrerubrikken rent bogstaveligt anfører de pågæl
dendes navne, således som disse står på dåbs
attesterne.
For dette kunne tale, at man i en række
købstæder, hvor man i 1860erne eller

Første forekomst af »født«:
det ene sogn
Ålborg
Århus
Viborg

1847, aldrig aim.
1814, aldrig aim.
1817, aldrig aim.

Ribe

1845/44, aldrig, aim.

Derimod ser man en fin overensstemmelse i
forholdet mellem sognepræstens og kordeg
nens praksis. I 16 købstadsogne finder man
samtidig i de to kirkebøger den første brug af
den nye form, mens forholdet ikke kan afgøres
i 12 købstadsogne (sognepræsten bruger for
men før 1814, da vi fik kontrabøgerne, eller
landsarkivet mangler endnu sognepræstens
bog, der mange steder blot er afleveret op til
ca. 1850). Kun for fire købstadsogne ses uo
verensstemmelser, jfr. følgende:

1870erne var gået over til almindeligt af an
føre kvinderne med et »født«, ophører her
med nogle måneder efter januar 1892, da
man var gået over til det nye kirkebogssy
stem. Dette systems rubrikoverskrift »Foræl
drenes fulde navn efter forevisning af døbeeller i alt fald vielsesattest. . .« kan som nævnt
være taget rent bogstaveligt. Dette forhindrer
dog ikke, at man har købstadsogne, hvor den
almindelige anvendelse af formen »født« først
begynder efter 1900 (Grenå 1917, Herning
1926).
I en del tilfælde kan man altså ikke på
grundlag af kirkebøgerne udtale sig om de
faktiske forhold. Men i alle de kirkebøger,
hvor man ser kvinder med angivelsen »født«
og kvinder med eget navn imellem hinanden,
må man - også når blot en enkelt eller to om
året ses anført med et »født« - regne med
kirkebøgernes angivelser.
At kordegnenes og sognepræsternes praksis
ved noteringerne også kan have spillet en
rolle, ser man af det forhold, at sognene ikke
altid følges ad ved indførelsen af angivelsen
»født« i de byer, der har flere sogne, jfr. føl
gende opstilling:

det andet sogn
ingen ses
1814, aldrig aim.
1818 (kontrabog), 1854
(hovedbog), aldrig aim.
1853, 1882 alm.

Første forekomst af »født« hos
kordegnen
sognepræsten
Horsens
Løgstør
Ribe
Ringkøbing

1813
1833
1844
1821

1815
1851
1845
1838

Ved den almindelige overgang til anvendelsen
af formen »født« finder man overensstem
melse i de fem købstadsogne, hvorfra landsar303
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kivet til nu har både hovedbøgerne og kontra
bøgerne for de pågældende tidspunkter.
I landsognene ser man som nævnt noget se
nere kvinder anført med et »født« i forældrerubrikken. Der synes at være meget få før
1850. Mange steder synes angivelser med
»født« først at være blevet almindelige i
1920erne og 1930erne, og mange steder var
de det endnu ikke i 1940erne. Flere steder ses
sådanne angivelser slet ikke at forekomme.
Forklaringen kan her være den samme som
for købstæderne.
I de tilfælde, hvor man i kirkebøgernes forældrerubrik ser de to navneformer mellem
hinanden, kan man fa et indtryk af, hvor
udbredt det var, at kvinderne antog mandens
efternavn. Man ser her, at i en købstad som
Nørresundby (købstad 1900), blev i 1892 ved
dåben af drenge i forældrerubrikken 23
mødre anført med eget navn, 29 med »født«; i
1902 var tallene 2 og 53, i 1912 2 og 71. Og
endnu i 1940erne finder man i flere købstæder
enkelte kvinder anført med eget navn. På lan
det ser man i et landsogn som Tolne, hvor
praksis at angive kvinderne med et »født«
blev almindelig i 1905, i 1911 tre ud af syv
kvinder anført med eget navn, i 1914 fem ud
af 12, i 1926 tre ud af 12, i 1937 to ud af seks, i
1945 to ud af ti. Man kan altså ikke før navne
loven af 1961 gå ud fra, at en kvinde har
antaget sin mands efternavn. Og det kan man
jo i øvrigt heller ikke derefter.
Som nævnt medførte formuleringen af de
nye forældrerubrikoverskrifter ved kirkebogs
reformen 1891, at angivelse af mødrenes gifte
navn i et vist omfang ophørte, idet man tog
rubrikkens formulering om »forældrenes
fulde navn« bogstaveligt. Derfor er der til
supplering af undersøgelsen på grundlag af
forældrerubrikken foretaget nogle stikprøver
på grundlag af kirkebøgernes begravelsesind
førsler med henblik på at kaste lys over gifte
kvinders brug af giftenavn.
Det viser sig, jfr. følgende opstilling, at der
er sogne, hvor overvægten mod giftenavn tip
per allerede i 1880erne, andre, hvor giftenavn
endnu i 1920erne optræder ganske sporadisk.

En konkret undersøgelse af forholdet mellem
navn i forældrerubrikken og navn i begravel
sesindførslen for 50 gifte mødre, der i årene
1873-76 fik døbt børn i Løgstør og i forældre
rubrikken anføres med eget navn, viser, at tre
står med eget navn, da de senere blev begra
vet, 16 med giftenavn, mens 31 ikke er fundet
døde i Løgstørs kirkebog. De tre med eget
navn er begravet i 1879, 1885 og 1903, de 16
med giftenavn i årene 1878-1924, og der
synes næppe at være tvivl om, at anførelsen af
giftenavn hænger sammen med den alminde
lige overgang i Løgstør til dette omkring
1890.
Når skikken, at kvinden bærer mandens efter
navn, i de første mange år blot optræder spo
radisk, skyldes det sociale forhold. Den blev
nemlig først optaget af købstædernes og til en
vis grad landsognenes højere sociale lag. De
første koner, der anføres med et »født« og ikke
blot deres eget navn - -datter eller eget ikkesen-navn - var gift med (højere) embedsmænd,
som officerer,
herredsfogeder,
amtsfuldmægtige, told- og postembedsmænd,
sognepræster, rektorer, adjunkter, eller de var
gift med mænd fra liberale erhverv, som pro
kuratorer, læger, bygningskonduktører, apo
tekere, musici, landinspektører, eller med
større købmænd, fabrikanter, som bryggeri
ejere, jernstøbere, nu og da også bedrestillede
håndværkere, og på landet godsejere og pro
prietærer. Først langt senere forekommer
skikken hos de laverestillede lag.
Formentlig har forholdet en vis sammen
hæng med udbredelsen af faste slægtsnavne.
Disse kom tidligst i brug i borgerskabets øver
ste lag, langt senere i dets lavere lag og i
bondestanden, for bønderne i Vendsyssel,
Thy og Himmerland således først i 1860erne
og 1870erne og spredt endda endnu senere, til
trods for, at forordning af 30. maj 1828 og
cirkulære af 6. august 1856 påbyder brugen af
faste slægtsnavne2. Der var mindre grund til,
at en arbejderhustru eller en bondekone med
navnet Andersdatter skulle kalde sig fru Pe
dersen (Peders søn), end at en toldforvalter-

2. Jfr. Frederik Nielsen, Axel Olrik ogjohs. C. H. R. Steenstrup: Dansk navneskik, s. 119-20.

304

Debat
Procenttal fo r gifte kvinder, der i begravelsesindførsleme er anført med mandens efternavn som giftenavn.

Nørre
sundby

Løgstør

Vammen

75

31
41
46
88
96

57
42
12
83
76
45
22
100

38
0
13
12
27
93

213

333

337

1855/56

1883/84

1885/86

Varde
1850-54
1855-59
1860-64
1870-74
1875-79
1880-84
1885-89
1890-94
1895-99
1900-04
1905-09
1910-14
Af samlet
antal be
gravede
gifte
kvinder
Året for
vende
punktet

20
64
79
91
100

frue, født Lund, skulle kalde sig fru Schönau.
Skikken med patronymikonformen »-datter«
har formentlig også været af betydning, så
længe befolkningen endnu havde en fornem
melse af indholdet. Helt til 1920erne finder
man kvinder betegnet -datter.
Som anført, ser man selv efter, at kirkebø
gerne de fleste steder almindeligt nævner
kvinderne med et »født«, fortsat undtagelser,
hvor kvinderne bærer deres eget navn. Helt
indtil navneloven 1961 beholdt kvinden auto
matisk ved ægteskabets indgåelse sit eget
navn, og det var hendes ret, ikke hendes pligt
at antage mandens navn3. Først med loven af
1961 fik hun ved ægteskabets indgåelse man
dens slægtsnavn, hvis hun da ikke forinden
over for vielsesmyndigheden afgav erklæring
om, at hun ønskede at bære det navn, hun bar
før ægteskabet. Indtil da skulle ændring afen
kvindes efternavn i forbindelse med ægteskab
ikke anmeldes til offentlig myndighed.

Tolne

Fruering

17
22
0
0
50
100

4
0
0
6
3

72

70

190

1904/05

1906/07

senere end 1935

At ikke alle gifte kvinder antog deres mands
navn, fremgår klart af den viste opstilling.
Men det fremgår også klart, at stadig flere
gifte kvinder antog mandens navn, og op
imod vores tid blev skikken næsten enerå
dende.
Da der i 1960 skulle afgives betænkning af
det udvalg, der i marts 1952 var blevet nedsat
af Justitsministeriet til at udarbejde grundla
get for en ny lovgivning om personnavne,
stod medlemmerne i en vanskelig situation4.
Man fandt vel, at rent umiddelbart syntes det
at stemme bedst med kvindens ligeberetti
gelse, at hun beholdt sit pigenavn som fami
lienavn efter giftermålet. På den anden side
ønskede man også at foretrække lovbestem
melser, der måtte formodes normalt at falde
sammen med den gifte kvindes ønske, således
at de ville kræve de færreste anmeldelser. Og
udvalget fandt efter det foreliggende, at der
ikke var nogen tvivl om, at det inden for en

3. Jfr. kommentarerne i Karnovs lovsamling, 4. udg. 1948, 2, 1949, s. 2094, note 23-25, og Betænkning om
en ny lovgivning om personnavne. Afgivet af det af Justitsministeriet den 20. marts 1952 nedsatte
udvalg, 1960, s. 12.
4. Betænkning om en ny lovgivning om personnavne, 1960, s. 29-30.
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overskuelig fremtid fortsat ville være sådan,
at langt de fleste gifte kvinder ville foretrække
at føre samme familienavn som manden.
Man kunne her henvise til oplysninger fra
Københavns folkeregister, der viste, at af ca.
250.000 gifte eller tidligere gifte kvinder i
kommunen var der blot 10.000, der havde
indgivet anmeldelse om at ville føre deres
pigenavn som familienavn. Endda var om
kring halvdelen af disse anmeldelser først ind
givet ved ægteskabets opløsning.
Ud fra ligestillingstanken havde udvalget
dog i sit arbejde overvejet muligheden af en
regel, der tillod mand og kone som fælles
familienavn for sig og børnene at føre enten
mandens eller konens familienavn. Men ud
valget mente dog ikke, at man burde bryde så
radikalt med den nedarvede familienavnsord
ning. Og ved behandlingen af det lovforslag,
der blev resultatet af udvalgets arbejde, stil
lede blot socialdemokraten Astrid Skjoldbo
spørgsmålstegn ved bestemmelsen, at kvin
den ved ægteskabets indgåelse fik mandens
slægtsnavn, med mindre hun forinden havde
afgivet erklæring om at ville beholde sit eget
pigenavn5. Astrid Skjoldbo fandt det mere i
pagt med tiden, om kvinden før sit giftermål i
alle tilfælde traf bestemmelse om, hvorvidt
hun ønskede at beholde sit eget navn eller at
antage sin tilkommende mands navn. Men
dette vandt ikke genklang. Og et nedsat folke
tingsudvalg fandt ikke et forslag fra Dansk
Kvindesamfund om en særlig blanket til brug
i forbindelse med udfærdigelse af vielsespapi
rerne hensigtsmæssig. På blanketten skulle
kvinden anføre, om hun ønskede at beholde
sit eget navn eller at antage ægtefællens; men
udvalget mente ikke, at man kunne føje en
attest til de mange, der skulle tilvejebringes
før ægteskabs indgåelse. Med loven fik man
altså den bestemmelse vedrørende den gifte

kvindes efternavn, som man blot 20 år senere
måtte ændre til det modsatte.
Set på baggrund af udviklingen inden for
familien og kvindebevægelsen synes det at
være visse perspektiver i spørgsmålet: Hvorfor
blev Karen Sørensdatter til fru Jensen? At de
gifte kvinder på denne måde fik understreget
deres tilhørsforhold til manden, har næppe
noget at gøre med en udvikling henimod ker
nefamilien. For som det fremgår at flere un
dersøgelser, har kernefamilien været helt do
minerende både i 1700-årenes og 1800-årenes
Danmark6. Derimod kan de gifte kvinders an
tagelse af mandens navn have sammenhæng
med udviklingen af et skel mellem intim- eller
privatsfæren og offentlighedssfæren. At netop
de højeste sociale lag var de første, der antog
skikken at anvende giftenavn, kunne antyde
dette. Netop de velstillede, de højere embedsmænd, de større købmænd og fabrikanter,
godsejere osv., markerede sig i og overfor of
fentligheden, og fra dem kunne skikken som
et socialt prestigefænomen langsomt brede sig
til de lavere befolkningslag, hvor det med
udviklingen af skellet mellem intim- og offent
lighedssfæren efterhånden kunne fa mening.
Ser man på udviklingen inden for kvindebe
vægelsen, kom skikken derimod til at virke i
modsat retning. Samtidig med, at man fik en
mere udbredt agitation for og forståelse for, at
kvinderne kunne være selvstændige, at de
havde deres eget værd, at de kunne virke ude
på arbejdsmarkedet, udbredtes den skik, at
de gennem antagelse af mandens efternavn
tilkendegav et tilhørsforhold til manden. Selv
efter årtiers kamp for kvindernes selvstændig
hed kunne folketinget så sent som i 1961 ved
tage en lov, der gav kvinderne mandens navn.
En praksis, der langsomt havde udviklet sig
gennem 200 år, var dermed blevet lovfæstet.
På dette tidspunkt har man imidlertid været

5. Om behandlingen af dette punkt i lovforslaget, se Folketingstidende, 1960-61, sp. 983-84, 991-92, 99598, 1005, 3125-3129, og Folketingstidende, 1960-61, B, sp. 563-66 (Betænkning over forslag til lov om
personnavne, afgivet af udvalget den 20. april 1961).
6. Se her Jørgen Elklit: Household structure in Denmark 1769-ca. 1890 (Sune Åkerman, Hans Chr.
Johansen and David Gaunt (ed.): Chance and change. Social and economic studies in historical
demography in the Baltic area, 1978, s. 109-21) og de der citerede arbejder af Hans Chr. Johansen,
Hans Henrik Schou og Henrik Fangel.
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vel sent ude med en sådan lovbestemmelse.
Eller er det maj 1968 og de andre voldsomme
udviklingstendenser i samfundet, der har be
virket, at man med navneloven 1981 har måt

20

Fortid og Nutid

tet lovgive helt modsat, således at hver af
parterne nu beholder sit eget navn, med min
dre den ene erklærer at ville antage den an
dens navn?
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Rolf Fladby og Harald Winge (red.): Lokalhistorie
i emning. Fra idé til bok. Norsk lokalhistorisk
institutt. Universitetsforlaget Oslo - Bergen Trondheim - Stavanger. 1984. 111. 174 s. Nkr.
115.
Det er svært at planlægge et lokalhistorisk værk —
og svært at føre denne plan ud i livet, så der på
rimelig tid kan foreligge en bog, der opfylder væ
sentlige krav til saglighed, læselighed, pænt og for
målstjenligt ydre og som tillige kan sælges. Alt
dette kræver evner og viden på mangfoldige områ
der, og det er baggrunden for at Norsk lokalhisto
risk institutt - først på et seminar - og nu gennem
denne bog har taget spørgsmålene om planlæg
ning, organisation og ledelse af lokalhistorisk ar
bejde op til behandling.
En del af de nævnte problemer er af helt generel
natur, og mange af bogens afsnit vil derfor have
den samme interesse for danske som for norske
lokalhistorikere. På andre områder er forholdene i
Norge noget anderledes end her i landet, men det
kunne måske give anledning til at vi tog et og
andet op til overvejelse. For den der ikke er vant til
at læse norsk, må det understreges at sproget ikke
er noget problem. Bogen er adskilligt lettere at
læse end de fleste af de danske kilder fra 1700- og
1800-årene, som møder en lokalhistoriker.
Efter bogen at dømme synes udarbejdelsen og
udgivelsen af de fleste by- og bygdehistorier i
Norge at bygge på aftaler mellem en kommune og
en eller flere forfattere. Forholdet fastlægges gen
nem en kontrakt hvori forfatteren forpligter sig til
at levere et vist antal sider inden for en bestemt
tidsfrist, og i denne periode er forfatteren ansat på
heltid og far fast løn fra kommunen efter sine kvali
fikationer, hvis de da er relevante for en lokalhisto
riker. Denne model er nok (endnu) helt ualminde
lig i Danmark, men navnlig ved en del byhistoriske
arbejder, hvor flere forfattere samvirker, kender
man også herhjemme til at der undertegnes en
kontrakt. Selv om forfatterne ikke kommer på fast
løn, vil de dog kunne have udbytte af at studere
bogens kapitel om: Forfatter og oppdragsgiver.
Der er her gengivet et kontraktudkast som har
interessante bestemmelser om dækning af kontor
hold og rejseudgifter og bistand til stofindsamling
og renskrivning. Hvor et lokalhistorisk værk har
flere forfattere, er det dog - uanset kontrakt - helt
afgørende at man grundigt har gennemarbejdet en

308

række problemer som for exempel bogens opbyg
ning og disposition, hvilken slags bog man sigter
imod, hvilke emner der skal behandles, hvordan de
fordeles mellem forfatterne; og alle disse spørgsmål
behandles i et afsnit om organisation og planlæg
ning af lokalhistoriske projekter.
Hvor der foreligger en kontrakt, nedsætter kom
munen i reglen et nævn til at varetage sine interes
ser i sagen. Her går Fladby og Winge varmt ind for
et stadigt og fortroligt samarbejde mellem forfat
ter, nævn og lokalsamfund. Man foreslår for exem
pel at forfatteren holder foredrag og skriver artikler
til den lokale presse for at opnå nyttige kontakter,
erhverve viden om hvordan man bedst når frem til
læseren og endelig for at skabe en forventningsfuld
kreds af kommende købere. Det sidste tema er
udbygget i kapitlet: Salg af by- og bygdebøker. Det
vil måske overraske, at man foreslår forfatterne at
fremlægge manuskriptudkast til drøftelse i det om
talte nævn, men hensigten er bl.a. at undgå fejl
som skyldes manglende kendskab til stedet og mil
jøet. Det er selvfølgelig forfatteren der har det en
delige ansvar for manuskriptets udformning, men
det er aldrig nogen skade til at lytte til gode råd, og
det gælder ikke mindst når det drejer sig om den
sproglige udformning. På dette område har nordmændene det unægtelig sværere end vi: skal bogen
skrives på bokmål eller nynorsk, og skal sprogfor
men være moderat eller radikal?
Når manuskriptet omsider er blevet gennemlæst
og gennemrettet og foreligger i sin endelige form,
er det formentlig overbroderet med ændringer, til
føjelser og udstregninger. Et sådant manuskript understreges det - må aldrig sendes direkte til
trykkeriet. Det vil uvægerligt føre til mange fejl i
satsen, mange korrekturer og formentlig også for
højelser af trykkeriregningen. Her anbefales det at
man tager moderne textbehandlingsudstyr i brug,
derved kan man spare tid og penge og sikre sig et
mere fejlfrit resultat. Dette lyder måske (endnu)
som en utopi, men det er rigtigt, at »konklusjonen
må være at om ikke forfatteren allerede på forhånd
har slikt utstyr og kan bruge det, bør nemda skaffe
ham det og sørge for at han far den nødvendige
opplæring i å bruke det.«
For adskillige forfattere er det vist noget af en
gåde hvordan trykte bøger egentlig bliver til.
Mange synes at mene at bøgerne falder ned fra
himlen i fuldt færdig stand, og at den tekniske side
af dette under i hvert fald ikke vedkommer forfatte
ren. Resultaterne af denne mangel på viden og
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interesse kan være sørgelige, og bøgerne kan ofte
blive uhensigtsmæssige med hensyn til grafisk ud
formning: format, skriftvalg og -størrelse, billeder
nes format, placering og meget andet. Ingen af
disse ting er ligegyldige, der er ikke »blot« tale om
æstetik, det drejer sig om i egentlig forstand kon
tante spørgsmål som vedrører læserens interesse
for bogen, salget afden og værkets økonomi. Disse
problemer bliver behandlet i afsnittet: Fra manu
skript og bildesamling til bok, som efterfølges af en
fyldig og illustreret gennemgang af grafiske grund
begreber.
Den sidste tredjedel af bogen består af en række
bilag: lister over kilder og litteratur, spørgelister
om gårdhistorie, traditionsstof og den nyeste tids
historie og gengivelse af loven om ophavsret og ret
til fotografier. Bogen behandler altså virkelig
mange af de spørgsmål man må tage stilling til når
et lokalhistorisk arbejde skal føres igennem fra idé
til bog. Ét er dog mærkværdigvis ikke omtalt: for
holdet mellem text og billede. Under den måske
afskrækkende betegnelse: lexivisualitet er der i de
seneste år fremsat mange spændende tanker om
hvordan man kan opnå et bedre samspil mellem
text, tegninger og fotografier. Baggrunden for disse
ideer er, at efter tre dage husker en læser 10% af en
læst text, 20% af et billedindhold, men hele 65% af
text + billede. Mange tror endnu at billeder, streg
tegninger og grafer er en næsten ubetalelig luxus,
og selv mange ellers moderne lokalhistoriske vær
ker udnytter billeder, tematiske kort og illustratio
ner for dårligt og forkert. Billederne er hyppigt for
små, og de kan ofte være drysset planløst rundt i
texten uden at have nogen egentlig funktion i bo
gen. (Lokal)historikere er temmelig konservative
på dette område.
Omtrent samtidig med udgivelsen af Fladby og
Winges bog er der kommet to andre norske værker
som er udmærkede supplementer til den. Det er
Jørn Sandnes: Handbok i lokalhistorie, faget og
metoderne, 1983, og Per Sandal: Lokalhistorie,
1983, som især behandler arkivernes indhold jævnfør min omtale af disse to værker i Heimen,
1984. Det kan tilføjes, at også Dansk historisk Fæl
lesforening i år udsender en vejledning i at skrive
lokalhistorie, som har træk tilfælles med alle de tre
norske bøger.
Knud Prange

N. J. Ringdal (red.): Frontlinjer i historiefaget.
Universitetsforlaget Oslo. 1983, 164 s. Nkr.
150.
Redaktøren skriver i forordet, at et af bogens for
mål er at gøre nordisk historisk forskning mere
internationalt orienteret, forstået som en større
»export« af historisk viden. Han har valgt at løse
opgaven ved en geografisk opdeling. 8 forskellige
nordiske forfattere skriver om hver sit område.
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Birgitta Odén står for indledning og N. J. Ringdal
som sagt for redigering samt et »sideblik til Skan
dinavien«. Desuden er der en litteraturliste + en
tidskriftbibliografi.
Jens Ghr. Manniches afsnit om fransk historio
grafi er helt helliget en temmelig grundig gennem
gang af »Annalesskolen«. Den behandles historisk
fra 1920’erne og frem til i dag. Der lægges vægt på
de forskellige faser, »paradigmet« har gennemgået
og de institutionelle rammer, det er foregået i.
Nogle af de grundlæggende elementer i Annalesskolens historieopfattelse gennemgås og belyses
med eksempler fra forskellige historiske fremstillin
ger (F. Braudel fx). Forfatteren nævner, at »den
nye historie« har fået stor betydning uden for
Frankrig i de senere år.
N. J. Ringdal ser udviklingen i USA’s historie
skrivning som hovedsagelig et generationsskifte,
domineret dels af ændringer i uddannelsessyste
met, med en forskydning fra humanvidenskaberne
mod naturvidenskab, og dels tressernes »radikali
sering« af universitetsmiljøet. På denne baggrund
opridses nogle af de »nye historier«: Ny økonomisk
historie, ny social historie, ny politisk (psyko-) hi
storie og ny intellektuel historie. Dette sker dog
uden særlig redegørelse for de metodiske princip
per, mere gennem en beskæftigelse med konkrete
værker. Alle disse eksempler er taget fra ameri
kansk historie med det argument, at der er flere
professionelle historikere, der beskæftiger sig med
amerikansk historie, end med noget andet felt in
denfor verdenshistorien.
Den britiske historie dækkes af David Gaunt i et
indlæg, hvor de personlige præferencer er lagt for
friskende åbent frem. Han beskæftiger sig explicit
kun med de der behandler engelsk historie, hvilket
- som han selv gør opmærksom på - fører til
uheldige udeladelser. Gaunt nævner nogle af de
mere »spændende« tidskrifter som Past and Pres
sent, Social History og History Workshop Journal,
samt eksempler på de debatter, der har været ført i
dem. De tendenser han i øvrigt tager op, er: demo
grafi, debatten om den særlige engelske udvikling,
og hvad han kalder »Den marxistiske forsknings
tradition«, et udtryk der dækker over det, der ellers
kaldes »kulturalisterne«, folk som Raymond Willi
ams, E. P. Thompson osv. De mere »renläriga«
marxister beskæftiger han sig ikke meget med.
Bernhard Eric Jensens afsnit om tysk faghistorie
er det længste og mest dybtgående i bogen. Han
redegør for de fremherskende retninger i både østog vesttysk historie. Både den »historiske socialvi
denskab« (Wehler og Kocka bl.a.), den nye histo
risme og mellemstandpunkterne, foruden den øst
tyske marxisme-leninisme behandles, og deres re
spektive tilknytning til tidligere traditioner beskri
ves. Forskellene retningerne imellem belyses ved
deres stilling til spørgsmålet om brud eller konti
nuitet i Tysklands historie. Debatten om historike
rens og historieskrivningens partiskhed eller objek
tivitet og om teoriers betydning og relevans for
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historieforskningen behandles også ganske udfør
ligt. Dette afsnit er uden tvivl det hvor de teoreti
ske diskussioner behandles grundigst, og det frem
står langt mere gennemarbejdet end flere af de
øvrige.
USSR’s historieskrivning fremstilles af J. P.
Nielsen som ren legitimering af sovjetstaten. Dette
er ganske sikkert et væsentligt aspekt ved historie
skrivningen i USSR, men det kan undre, at ingen
af forfatterne til afsnittene om vesteuropæisk histo
rie - bortset fra Tysklandsafsnittet - har beskæfti
get sig med denne forsknings legitimerende karak
ter, omend den måske er mindre åbenlys. Der
fremdrages eksempler på behandlingen af visse te
maer fra russisk historie, fx. diskussionen om for
skel eller lighed mellem udviklingen i Rusland og
Vesteuropa, og hermed forudsætningerne for den
russiske revolution; synet på Ivan IV (den Gru
somme); og den russiske absolutisme. I alle disse
tilfælde fremstilles forskningen som styret af de
øjeblikkelige politiske konjunkturer i USSR. De
områder hvor sovjetisk forskning anerkendes inter
nationalt, og som derfor kunne være af større inter
esse som inspiration, fx E: M: Sjtajerman’s værker
om antikkens slavesamfund, nævnes ikke. Noget
forsøg på at kritisere det teoretiske og metodiske
grundlag for sovjet-forskningen gøres heller ikke.
Dette kunne ellers have været langt nyttigere end
denne temmeligt traditionelle »ideologikritik«.
Forfatterne til kapitlet om Latinamerika, Mag
nus Mörner og Roland Anrup, har opdelt afsnittet
i dels forskningen i Latinamerika og dels den inter
nationale forskning om Latinamerika. Ved læsning
af det første afsnit får man en fornemmelse af, at de
fleste af de retninger der nævnes, er inspireret an
dre steder fra. (Ny økonomisk historie fra USA,
mentalitetshistorie fra Frankrig osv.). Dette næv
nes da også explicit i afsnittet om forskning om
Latinamerika, hvilket får en til at spekulere på, om
den geografiske opdeling er så heldig her. Forfat
terne skriver, at den latinamerikanske forskning
ofte har stået i samfundsforandringens tjeneste, og
at dette kan være en trussel mod »den objektivitet
som enligt vårt förmenande måste eftersträvas för
att historien skall kunna göra anspråk på att vara
vetenskap. Man måsta ju vara beredd att också
acceptera sådana fakta och dra sådana vetenska
pliga slutsatser som . . . kan förefalla ovälkomna
eller obekväma« (s. 107). Ganske bortset fra
spørgsmålet om hvorvidt objektivitet overhovedet
er mulig eller ønskelig, drejer det at acceptere
»uvelkomne« fakta sig ikke om objektivitet, men
om videnskabelig hæderlighed. De synes implicit
at gå ud fra, at objektivitetsproblemet er løst i
vesteuropæisk historieforskning. Det forekommer
at være en noget forhastet slutning, hvilket, Bir
gitta Odén også er inde på i sin indledning (s.
14—15).
Afrikaafsnittet af Tore Linné Eriksen koncentre
rer sig om det østlige og sydlige Afrika. Han følger
udviklingen fra kolonihistorien over den samfunds
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videnskabelige retning efter 1945, til den afrikan
ske regning - der var et opgør med kolonihistorien
- og videre til, hvad han kalder »en bred radikal
tradisjon« som er den, der gøres mest ud af, bl.a.
Samir Amin og Basil Davidson nævnes. Specielle
temaer indenfor denne tradition, som fx. økologisk
historie, og modstanden mod koloniseringen og
kolonistyret, tages op til nærmere behandling. Det
fremhæves hvordan historieskrivningen om Sydaf
rika har været afhængig af at skulle bruges til
forskellige formål. Først boertraditionen, hvis for
mål var at legitimere boernes kolonisering af områ
det; dernæst en liberal - hovedsagelig engelsk historieskrivning, der så en kapitalistisk udvikling
som løsningen på raceproblemerne. Fra 1960’erne
vokser en radikal retning, der ser Sydafrikas histo
rie som en del af det verdensøkonomiske system,
frem.
Bogens sidste del, skrevet af redaktøren, oprid
ser udviklingen i Skandinavien lige fra historis
men, gennem »det kritiske gennembrud« og op til
positivisme- og fagkritikken. N. J. Ringdal anser
»den halve generation« lige før »68-generationen«,
folk som Niels Thomsen, Kåre Lunden og Sune
Akerman for at være de fagligt mest nyskabende,
uden at han dog gør særlig meget ud at de metodi
ske aspekter. Kvaliteten af »68-generationens«
(læs: marxisternes) arbejder har ifølge N. J. Ring
dal ikke tilnærmelsesvis kunnet leve op til de ideale
fordringer fagkritikken lagde op til. Denne kritik
kan ikke gøre det ud for en vurdering af fagkritik
kens evt. fagligt nyskabende effekt, især da N. J.
Ringdal mener at det er et kendetegn ved historie
faget at det oftest er »modne« forskere, der præste
rer de store arbejder. (S. 134). Så spørgsmålet er
om han ikke - alderen på »68-generationen« taget i
betragtning - burde vente nogle år med en endelig
dom over deres forskning.
Den generelle holdning til marxistisk forskning
er i de fleste af indlæggene udpræget - omend ofte
uudtalt - negativ. Det gælder især de svenske og
norske bidrag. Denne anti-marxisme virker tem
melig malplaceret i Danmark, hvor der er tradition
for en højere grad af »sameksistent«, forstået som
dialog og anvendelse af hinandens resultater, na
turligvis med visse undtagelser. Man savner i det
hele taget en kritisk vurdering af den marxistiske
historieforsknings teori, metoder, og resultater; et
sted hvor en tematisk opdeling kunne have været
mere hensigtsmæssig. Marxistisk historie er jo an
det og mere end det der praktiseres i USSR.
Bogen slutter med en beklagelse af, at skandina
viske forskere, når de overhovedet beskæftiger sig
med andet end den nationale historie, kun er interskandinaviske og ikke internationale, og at nordi
ske historikere sjældent eller aldrig citeres interna
tionalt. Som det siges: »Norden er primært låner« i
det internationale historikermilieu.
Når forfatteren selv er inde på (s. 143), at de
internationalt orienterede tendenser i nordisk hi
storie ligger i subdiscipliner, kan man undre sig
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over, at dette ikke har faet lov til at styre bogens
opdeling i højere grad end tilfældet er. Valget af
geografi som princip for opdelingen er nemlig en af
de ting ved bogen, der kan diskuteres. Uden at
være blind for at »historikermilieuet« i de forskel
lige lande kan have (stor) indflydelse på den enkel
tes valg af emne og metode, forekommer det mig at
man kunne have nået en højere grad af anvendelig
hed, ved at have valgt en tematisk opdeling. Det er
Birgitta Odén også inde på i sin indledning, men
sigtet at det »helt enkelt [var] låttere att finde
metarbetare, när länder, inte subdiscipliner, tilläts
styra urvalet«. Hvilket virker utilfredsstillende,
når der er tale om en bog, der tænkes anvendt til
undervisning. Den geografiske opdeling medfører
en tendens til at overbetone de forskellige »skolers«
nationale karakter, på bekostning af en vurdering
af disses indbyrdes ligheder og forskelle, såvel teo
retisk som i praktiske analyser. Som det fremgår
har den geografiske opdeling yderligere faet flertal
let af forfatterne til at koncentrere sig om de re
spektive områders egen historie, hvilket har med
ført, at nogle af de vigtigste værker og nyudviklin
ger ikke har faet plads. Man behøver blot at nævne
M. I. Finley og G. E. M. de St. Croix’ behandling
af økonomien og klassekampen i antikken, foruden
naturligvis kvindehistorien.
Et andet problem ved bogen er redaktørens
manglende styring af bidragene; hvis en sådan bog
skal give et overblik, er det en forudsætning, at de
enkelte afsnit er nogenlunde ensartede. I dette til
fælde er der meget stor forskel på forfatternes vægt
på, dels det teoretisk/metodiske, og dels referat af
forskningsdiskussioner og opremsning af forfatter
nes bud på centrale værker. De fleste af afsnittene
er meget lidt meddelsomme, når det gælder de
mere teoretiske aspekter og de forskellige tenden
ser. Med hensyn til litteraturlisten, er forskellene i
omfang og udvælgeskriterier mellem de enkelte
dele så stor, at anvendeligheden mindskes.
Bogens største svaghed er efter min mening, at
alt for stort et emne har skullet presses ned på alt
for lidt plads. Dette har gjort at flere af afsnittene
er direkte overfladiske, noget man faktisk ikke kan
bebrejde forfatterne, da opgaven har været nær
mest umulig.
Det nævnes i forordet, at bogen planlægges an
vendt i undervisningen i metode ved historiestu
diet i Danmark. Det forekommer ikke at være no
gen særlig god idé. Dertil er flere af afsnittene for
lidt metodiske og tilgangen for snæver. Disse ind
vendinger skal dog ikke skjule, at der her er tale
om en kortfattet og overordentlig letlæst indføring i
visse af de aktuelle tendenser i historieforskningen,
hvorfor den vil kunne læses med udbytte af den der
ønsker en elementær introduktion til disse.
Johan Jensen

Klaus Egeberg: » Til oplivelse af historisk sans« en analyse af tre lokalhistoriske årbøger.
Skrifter udgivet af Lokalhistorisk Afdeling,
nr. 8. København 1983. 136 s. Kr. 48,80.
Der har i mange år været ført en, til tider, livlig
debat om rigshistorie-lokalhistorie, fagfolk-amatø
rer, amtssamfundenes mål med historie og mid
lerne til gennemførelse af disse mål m.m. Denne
debat er dog, som Klaus Egeberg også gør op
mærksom på i indledningen til sin bog, oftest ble
vet ført på et meget løst grundlag. Den har i høj
grad været præget af manglende konkret viden om
de forhold, man debatterede. Hvem er medlemmer
af amtssamfundene?, hvem skriver artikler i årbø
gerne? og hvad handler de om?, hvordan er artik
lerne skrevet?, hvordan modtages de af læserne?
m.v. Klaus Egeberg har forsøgt at besvare nogle af
disse spørgsmål.
Bogen er oprindelig et speciale, og anledningen
til udgivelsen er det forståelige behov, der har
været for at fa undersøgelsens resultater bragt ud
til en større offentlighed.
Udgangspunktet er, at hvis årbøgerne er det
vigtigste bindeled mellem samfundenes styrelser
og medlemmerne, så kan det være relevant at un
derkaste dem en nærmere undersøgelse. Formålet
er herefter afgrænset til at fa et samlet og detaljeret
billede af udviklingen i en landsdels lokalhistoriske
årbøger med hensyn til forfatterrekruttering, ind
hold og læserskare.
Geografisk er valgt de gamle Arhus, Randers og
Skanderborg amter, da dette område har været
grobund for 3 lokalhistoriske samfund: »Historisk
Samfund for Randers Amt« fra 1906, »Historisk
Samfund for Århus Stift« fra 1907 og »Østjysk
Hjemstavnsforening« fra 1936. Det er disse tre
samfunds årbøger analysen drejer sig om.
For at gennemføre analysen er forfatterne og
artiklerne rubriceret i 3 skemaer. Forfatterne i et
14-punkts skema, som rubricerer dem efter er
hverv og uddannelse. Artiklerne rubriceres først i
et skema på 20 rubrikker, hvor deres emne er
styrende for placeringen, og dernæst i et skema, alt
efter om den har noter, omhandler land eller by,
hvilken periode og lokalitet den behandler, om den
beskriver en udvikling eller en stilstand og endelig
om det er en analyse, en beretning, en erindring
eller en kildepublikation. Denne type skemaer er
dog ikke uden problemer. De kan virke som en lidt
tilfældig ordning af de konkrete artikler, frem for et
bevidst forsøg på at få besvaret nogle konkrete
spørgsmål omkring forfatterne og artiklerne. F.eks.
er det problematisk, at forfattergruppen: jordbru
gere, indeholder alt lige fra godsejere til husmænd,
og at emnegruppen: landboforhold, ligeledes inde
holder alt, lige fra godser til huse.
Uden at tage skyldig hensyn til variationerne
årbøgerne imellem og udviklingen over tid, kan
analysens resultater summeres op, som følger. De
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mest ydende forfattere er de »professionelle vidensformidlere«: lærere, faghistorikere og forfattere,
hvor der efter 1950 har været et fald i antallet af
lærere og forfattere, men en tilsvarende vækst i
antallet af faghistorikere. Hertil kommer, at forfat
tergruppen gennemgående består af lidt ældre
mænd, over 60 år. Der er meget la kvindelige
forfattere. 4 emner har særligt optaget forfatterne,
nemlig personalhistorie (præster, lærere og gods
ejere), cnkeltbygningers historie (herregårde, bøn
dergårde og kirker), landboforhold (livet på lan
det) og stedsbeskrivelser (sognehistorier). Om ar
tiklernes karakter kan konkluderes, at langt den
overvejende del handler om personer og forhold på
landet, der er næsten ingen artikler om byernes
forhold, at de fleste artikler omhandler perioden
1750-1900, at langt de fleste artikler er resultatet
af et selvstændigt studium, de færreste er erindrin
ger, beretninger eller kildepublikationer, og ende
lig at de fleste artikler efterhånden er forsynet med
noter og henvisninger. Endelig har ingen af de 3
samfund, på noget tidspunkt, haft mere end 0.30.7% af indbyggerne i deres område som medlem
mer, og at efter 2. Verdenskrig er der sket en
stagnation/et fald i antallet af medlemmer, og at
størsteparten ikke længere bor på landet, men i
byerne.
Ser vi bort fra de kritiske bemærkninger, der kan
rejses omkring de anvendte analyseskemaer, så må
undersøgelsens resultater karakteriseres som velunderbyggede, hvilket de klart opbyggede bilags
tabeller stærkt bidrager til. Til fulde opfylder un
dersøgelsen sit formål, at give et samlet og detalje
ret billede af de 3 årbøger med hensyn til forfat
terne, indhold og læserskare. På denne baggrund
kan bogen anbefales til alle interesserede.
Det er dog et åbent spørgsmål, hvordan bogen
kan bidrage til det videre perspektiv der lægges op
til i indledning og konklusion, nemlig diskussionen
af amtssamfundenes krise. Denne krise, hvis syn
lige udtryk bl.a. er stagnerende/faldcnde medlems
tal og vanskeligheder med at fylde årbøgerne, kan
have mange årsager. Måske skyldes den at flertal
let af medlemmerne idag bor i byen, medens by
stoflet er ganske underprioriteret. Måske skyldes
den, at artiklerne handler om det samme som for
60 år siden, altså at der ikke meddeles noget nyt,
men snarere trivialiteter. Måske skyldes den, at
man ikke beskæftiger sig med de væsentlige emner
ud fra klar problemstilling, som så analyseres igen
nem. Disse 3 forhold er forfatteren selv inde på,
men måske skyldes den nogle helt andre. Måske
skyldes den, at der efter Verdenskrigen har været
flere og flere faghistorikere og studerende blandt
forfatterne, og at disse skriver om, for læserne,
uinteressante emner på en forkert måde. Dette
kunne vel lige så godt være årsagen. Tilsynela
dende var der ingen krise før krigen, men da skrev
faghistorikerne heller ikke så meget. Ligger forkla
ringen her, så er løsningen ikke at man beskæftiger
sig med mere væsentlige emner (hvordan be
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stemme, hvad der er væsentligt?), at man anskuer
tingene ud fra en problemstilling (hvorfor skal
man det?) og at man forsyner artiklerne med noter
og henvisninger (til gavn for hvem?). Disse krav er
jo blot en gentagelse af dem Johan Hvidtfeldt og
Albert Olsen i 1940’erne, og andre faghistorikere
siden hen, har rejst, og som kort sagt går ud på at
amatørerne skulle efterligne fagfolkene. Tilsynela
dende hjalp det jo ikke ret meget, når artiklerne
idag stort set ligner artiklerne for 60 år siden, når
vi ser bort fra noter og henvisninger.
Hvem siger i det hele taget, at der er krise i det
lokalhistoriske arbejde. Amtssamfundene er måske
i krise, men, så vidt jeg ved, er der i de senere år
dukket en mængde nye lokalhistoriske foreninger
op, som rekruterer medlemmerne fra mindre om
råder. Måske skulle amtssamfundene undersøge,
hvad det er, som har bragt de mindre foreninger
frem.
Så vidt jeg kan se, kan årsagerne og de eventu
elle løsninger på amtssamfundenes krise ikke alene
bestemmes ved en analyse af årbøgernes indhold.
Herved opnår man allerhøjest indicier. Krisens
årsager skal nok søges i det forhold, at årbøgerne
ikke opfylder de krav læserne stiller til dem. På
dette område er vores viden endnu mere begræn
set. Vi ved intet om de potentielle medlemmers
historieopfattelse, hvilke emner der interesserer
dem, hvordan de mener formidlingen skal finde
sted o.s.v. Det må være i spændingsfeltet mellem
medlemmernes opfattelse af historien og dens for
midling og det der konkret formidles gennem årbø
gerne, at krisen har sine årsager, og løsningerne
skal findes. Hvor Klaus Egeberg har kastet lys
over den ene side af problemstillingen, så ligger
den anden stadig hen i mørke.
Jens Christensen

Jørgen Würtz Sørensen: Bondeoprør i Danmark
1438-1441. En analyse af rejsningernes økono
miske, sociale og politiske baggrund. Land
bohistorisk Selskab, 1983. 159 s., ill. kr. 88.
Det var på høje tid, vi fik denne bog. Det var på
tide, at K. Fabricius’ ufuldstændige og kildekritisk
tvivlsomme artikel om det 15. århundredes bonde
oprør fra århundredeskiftet fik en afløser; og det
var på tide, at Jørgen Würtz Sørensens speciale fra
1974 forlod skrivebordsskuflens og de få cirkule
rende kopiers stade og blev til en bog.
Problemet med skrivebordsskufleprodukter er
jo, at de efter nogle års forløb helst skal revideres
og have indoptaget og bearbejdet nyere forskning
og nyere synspunkter. Dette er da også sket i dette
tilfælde. Der er således indarbejdet noget nyere
litteratur samt sket en udvidelse af specialet med
nogle indledningsafsnit. I det første redegøres der
på basis af H. A. Landsbergers og Rodney Hiltons
arbejder kort og overskueligt for nogle nyere teo
rier om bondeoprør med klar tilslutning til Hiltons
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materialistiske opfattelser. Dertil kan man glæde
sig over det første forsøg på et overblik over danske
middelalderlige bondeoprør før 1438. Her nås den
interessante konklusion, at danske bondeoprør (så
vidt materialet strækker) var præget af en fast
organisatorisk praksis med beslutning på tinge og
udsendelse af budstikke eller »vidje og brand«.
Man har altså benyttet lokalsamfundenes politiske
og ‘kommunikationsmæssige’ strukturer fremfor
blot den kaotiske spontanitet, som man ofte mere
og især mindre bevidst forbinder med middelalder
lige bondeoprør. Tendensen i afsnittet er i forlæn
gelse af dette, at oprørene opfattes som autonome
bondebevægelser, mens evt. overklassedeltagelse
bagatelliseres. Dette kan måske nok i visse tilfælde
forekomme lidt tvivlsomt. Mere tvivlsomt fore
kommer det mig imidlertid, at hele perioden fra
1250 til 1440 opfattes som præget af den senmiddclalderlige krise. Denne opfattelse er ganske vist
efterhånden meget udbredt og nærmer sig snart
den fastslagne visdoms stade. Stedet er ikke her til
at gå ind i en nærmere diskussion af dette syns
punkt, men blot til at påpege, at det indebærer en
ret så ukonventionel anvendelse af ordet ‘krise’.
‘Krise’ er i begrebets natur en undtagelsestilstand,
og hvis noget nær halvdelen af dansk middelalder
historie skal opfattes som præget af krise, må man i
det mindste kræve en nøje redegørelse for, hvorle
des begrebet anvendes, og med hvilket formål. Og
måske kunne man også anbefale, at de, der i frem
tiden vil beskæftige sig med bondeoprør o.m.m. i
den ældste del af »kriseperioden« overvejer, om
ikke andre forklaringer virker nok så overbevi
sende.
I forbindelse med revisionen har JW S i øvrigt
laet den glimrende idé at placere den obligate
kilde- og forskningsdiskussion til slut i bogen, såle
des at den almindeligt interesserede læser slipper
for straks at køre træt i disse for ikke-specialister
tørre og kedsommelige, men i øvrigt glimrende
diskussioner. Der er dog blevet efterladt visse stø
berande her, idet der flere gange tales om, hvorle
des tingene »vil« blive brugt eller »skal« bruges i
fremstillingen, ligesom der en gang eller to forud
sættes noget bekendt i selve behandlingen fra disse
diskussioner. Støbeprocessen er i det hele taget
ikke forløbet helt heldigt, idet der forekommer gan
ske mange trykfejl og udfald af ord og hele linier.
Men bortset fra det, er der kommet en både spæn
dende og letlæst bog ud af det, som burde kunne
appellere til en væsentlig større læserskare end de
fa specialister.
Efter de indledende afsnit far vi så en nøgtern
beskrivelse af det beklageligt lidt vi véd om begi
venhedsforløbet i forbindelse med oprørene og det
tes samspil med tidens dramatiske storpolitiske
begivenheder. Kendskabet til begivenhedsforløbet
er sfa. den kildekritiske sigtning på flere punkter
blevet mindre, end det var før. På andre er der til
gengæld hentet ny viden. Man bemærker således
især ‘minimums’lokaliseringen af de områder i ho

vedsageligt Ribe stift som var i oprør i 1439 samt
indkredsningen af, at den sagnomspundne nordjy
ske oprørsleder Henrik Tagesen havde gods i op
rørsegnene og den meget sandsynlige antagelse, at
hans motiver skal søges i et modsætningsforhold til
den nordjyske ‘Gyldenstjerneklan’.
Bogens største force er imidlertid nok, at den
rummer det første alvorlige og dybtgående forsøg
på at give en årsagsforklaring på disse oprørsbevæ
gelser. Dette og fremstillingen i det hele taget er
båret af den stringent gennemførte tese, at oprø
rene var udsprunget af »en konflikt mellem de
jordejede stænders præstationskrav og landbefolk
ningens manglende villighed til at honorere disse«
(s. 100), hvilket overbevisende dokumenteres vhja.
den landefredsforordning, som fulgte i oprørenes
kølvand. Der jages da ihærdigt i kildematerialet og
i landbrugskriseforskningen fra før 1974 for at
finde tegn på et stigende økonomisk pres på bøn
derne i perioden op mod og omkring 1440. Denne
periode bestemmes på basis af kriseforskningen
som landbrugskrisens stabiliseringsfase, hvor der
var tilvejebragt en ny balance mellem antallet af
jordbrugere og den i brug værende jord. Dermed
blev det muligt for jordejerne at standse det fald i
afgifterne, som var fremkaldt af mangel på jord
dyrkere, samt gradvis at øge det økonomiske pres
på bønderne i mere eller mindre legale eller legali
serede former. Med den ivrige og vellykkede efter
søgning efter kilder til ikke mindst mindre legale
former for øgede økonomiske byrder samt den
klare opstilling af problemfelterne ydes der et væg
tigt bidrag til periodens socialhistorie. Så tilgiver
man gerne, at der ikke har været kræfter til at
indarbejde den social- og økonomisk-historiske
forskning vedr. perioden, der er fremkommet efter
1974. En sådan ville dog næppe have forrykket
billedet meget, undtagen måske på et enkelt punkt,
som jeg skal vende tilbage til.
Fremstillingen inspirerer i øvrigt til at forsøge at
supplere billedet af de økonomiske tovtrækkerier i
perioden op mod oprøret. Efter den nordjyske rejs
ning i 1441 foreligger der 3(4) forskellige tingsvid
ner om, at godsejere har faet stjålet eller afbrændt
deres »ejendomsbreve« i forbindelse med oprøret,
hvoraf det ene dog måske er diskutabelt. Men
oprørernes interesse for adkomstbreve er dog klart
dokumenteret. Datidens adkomstbreve er karakte
ristiske ved, at de opregner afgifterne af hver enkelt
gård, og det bliver da særdeles nærliggende, at
bønderne ligesom de engelske i 1381 har lagt vægt
på at tilintetgøre de juridiske beviser for afgifternes
størrelse. Disse kunne jo i en situation, hvor afgif
terne var faldet, bruges til at forsøge at tvinge dem
tilbage til et tidligere niveau, og man far da en
stærk mistanke om, at nordjyske godsejere har for
søgt sig ad denne vej.
Af særlig interesse i forbindelse med årsagspro
blematikken er også de eksempler, JWS har fundet
på, at godsejere eller deres fogeder har opkrævet
afgifter el. lign. af andres fæstebønder. Ikke mindst
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fordi Landefredsforordningen 1442 også synes at
rette sig mod sådanne ting. Det er en kendt sag fra
andre bondeoprør, at sådanne sammenbrud i den
sociale orden, hvor bøndernes betalte beskyttere
ikke var i stand til at beskytte dem, i særlig grad
var egnet til at fremkalde deres raseri.
En konsekvens af bogens bærende tese er, at
kong Erik af Pommerns, lavadelens og selvejerbøn
dernes specielle rolle i rejsningerne nedtones kraf
tigt i forhold til tidligere behandlinger. Det er dog
nok et spørgsmål, om ikke JWS ville have vægtet
selvejerbønderne og deres grunde til at deltage
noget mere, hvis han havde haft lejlighed til at
overvære de senest fremkomne bidrag til beskrivel
sen af selvejerbøndernes situation i senmiddelalde
ren, inden bogen blev skrevet (jvf. Historie XV, 1
s. 55fTog Fort. & Nut. XXXI s. 33fTm. henvisn.).
Selvejere nævnes faktisk eksplicit i den såkaldte
Vendsherredserklæring fra 1440 blandt dem, der
har trodset overklassens bestræbelser på at mono
polisere naturens frie goder i form af jagt og fiskeri.
I det oprørske Vends herred var der på Reforma
tionstiden de 15-20% selvejerbønder (E. Pors
mose: Den regulerede landsby, 1981 s. 312), som
det er almindeligt at regne med som gennemsnit i
jyske herreder syd for Limfjorden, og som også af
JWS nævnt, er der en klar mulighed for, at de
ekstremt lave selvejerprocenter i Vendsyssel i be
gyndelsen af 1500-tallet hænger sammen med af
straffelsen af 1441-oprørerne. Selvejerkategorien
rummede delvis særdeles velstående bønder, men
under hårdt pres, og det er en kendt sag fra mange
bondeoprør, at det var de bedst stillede blandt
bønderne, der rummede det kraftigste oprørspo
tentiale.
Et andet og måske væsentligere problem er kong
Eriks direkte og især indirekte rolle i forbindelse
med oprørene. Ældre forfatteres antagelse, i lighed
med Rigsrådets samtidige proklamerede opfat
telse, at bondeoprørene skyldtes Eriks opvigling af
bønderne kan naturligvis roligt forkastes. Det lå
ikke i hans magt; i hvert tilfælde ikke medmindre
der i forvejen forelå en spændt situation. Men det
er et spørgsmål om ikke JWS går for langt i sin iver
efter at afvise sådanne idealistiske opfattelser. For
mig at se mangler der en anledning til eller en
udløsende faktor i forbindelse med oprørets ud
brud i 1438. De fundamentale økonomiske årsager
er klare nok, men de forskellige tovtrækkerier om
herlighedsafgifter, ulovligt gæsteri*), ekstra »be
der« osv. var typisk lokale problemer mellem en
keltgodsejere og deres fæstebønder eller enkeltlensmænd og kronens bønder eller selvejere. Der skal
noget ekstra til’ for at generalisere en spændt at
mosfære til landsdels- eller landsomfattende bon
deoprør. En sådan opflammende faktor synes

netop at foreligge med kong Eriks bortrejse i juni
1438 og senere afsættelse. JWS mener, at kongens
bortrejse har haft den betydning, at lensmændene
nu ukontrolleret kunne kaste sig ud i ulovlige ud
presninger (s. 125). Men det virker lidet sandsyn
ligt, at de alle og straks og på én gang skulle kaste
sig ud i et sådant projekt, således at landet af den
grund stod i flammer umiddelbart efter kongens
bortrejse. Derimod forekommer det overvejende
sandsynligt, i betragtning af førkapitalistiske bøn
ders generelle og næsten grænseløse tillid til kon
gen som deres ven og beskytter, at kongens bort
rejse tilsyneladende forårsaget af pres fra netop de
onde lensmænd og herremænd, som bønderne
havde et yderst spændt forhold til, har kunnet fa
raseriet til at koge op.
Ifl. det bevarede kildemateriale havde Erik
ovenikøbet i særlig grad kvalificeret sig i rollen som
bøndernes beskytter umiddelbart før sin afrejse.
Således meddeler rigsrådets indkaldelsesbrev til
den senere Christoffer af Bajern af 27.10. 1438, at
kong Erik før sin afrejse havde ladet den sjæl
landske almue hylde sin fætter, hertug Bugislav og
lovet dem »al den frihed, som de bad ham om«
(Hude, Aktstykker s. 5). JWS stiller sig lidt tø
vende til denne oplysning, men argumentationen
imod forekommer ikke ganske overbevisende. Især
i betragtning af, at oprøret startede netop på Sjæl
land umiddelbart efter kong Eriks bortrejse for
dernæst at brede sig til hele landet. Bønderne mis
tede heller ikke interessen for kong Erik efter hans
afrejse, idet de sendte klager til Erik på Gotland
over overklassens fremfærd (ib. s. 27). Deres inter
esse for en værneherre viser sig i øvrigt klart i, at
nogle jyske bønder efter at have opgivet at fa hjælp
fra Erik af Pommern henvendte sig til den nærme
ste anden mulighed, herren af Slesvig grev Adolf af
Holsten og fik ham til at påtage sig deres sag
overfor de kongelige lensmænd. Endelig kan rigs
rådets hastværk med dels at fa indkaldt og dels at
få valgt Christoffer af Bajern til konge opfattes som
i hvert tilfælde delvist betinget af, at man var
bekendt med denne logik: hvis man kunne skaffe
bønderne en ny værneherre til erstatning for den
gamle, kunne man håbe på, at dette ville berolige
dem. Der er altså al grund til at tro, at bønderne
havde »rigspolitiske mål« (jvf. s. 125), i hvert til
fælde en del af oprørsperioden, i den forstand, at
de ønskede Erik af Pommern reetableret som deres
værneherre, selvom de næppe har haft større inter
esse for det storpolitiske spil mellem konge og rigs
råd.
Kong Eriks aktive indsats i forbindelse med
bondeoprørene er det nok noget vanskeligere at fa
hold på. JWS er mest tilbøjelig til at tro, at den i
hovedsagen har bestået i forsøg på at berolige bøn-

*) I den såkaldte »Presbyter Bremensis’ holstenske krønike« fra 1448 findes der et særdeles instruktivt
eksempel på, hvorledes samtiden forestillede sig, at voldgæsteri kunne foregå (Anna Hudes oversættelse
(1903) s. 69f).
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derne. At dette skulle have været hans eneste inter
esse i sagen forekommer dog lidet troligt i betragt
ning af de foreliggende oplysninger. Det synes såle
des hævet over tvivl, at Erik vejrede morgenluft i
forbindelse med det nordjyske oprør 1441 (s. 74fl).
Om sin tidligere aktivitet meddeler han selv i et
brev 25.7. 1439 til skåningerne og jyderne: »at vi
skrev til dem og bad dem komme til os; det gjorde
vi aht. almenvellet. . . fordi vi gerne havde hjulpet
til, at alle sager måtte være kommet til kærlighed
og til gode mellem dem alle« (Hude, Aktstykker s.
41). Det er tænkeligt, at de breve, han har sendt
rigsrådet med bøndernes klager (ib. s. 27) og hans
tillidsmand, bisp Thorlavs optræden i Jylland med
ifl. rigsrådet skriftlige instruktioner om »at råde
dem (de oprørske bønder) og styre dem til gode«
(ib. s. 10) skal ses i denne sammenhæng, og at
Eriks politik har været at prøve at etablere sig en
mæglerrolle eller evt. en rolle som voldgiftsdom
mer mellem bønderne og rigsrådet. Dette kunne
passe med den almindelige opfattelse af årsagen til
Erik af Pommerns ‘kongestrejke’: at han regnede
med, at der ville opstå så stort kaos, at man ville
trygle ham om at komme tilbage og da på hans
egne betingelser. Men om han evt. har spillet et
dobbeltspil i denne sammenhæng lader sig næppe
afgøre endeligt. Det ser i hvert tilfælde nærmest ud
som om, det er noget sådant han har for efter
afsættelsen i sommeren 1439: På den ene side op
fordrer han befolkningen i Skåne og Jylland til at
presse på for at få etableret en voldgift mellem
rigsrådet og sig selv, hvilket jo forudsætter, at han
holder sig på legalitetens grund, hvilket han også
argumenterer kraftigt for, at han har gjort. Men på
den anden side opfordrer han til, at man behandler
Christoffer og »dem, der er med ham. . . som Jeres
åbenbare fjende« (ib. s. 41).
Imidlertid er det nok lettere for en romanforfat
ter end for en fantasiløs historiker at udrede Erik af
Pommerns opførsel efter mødet i Kalmar 1436.
Det væsentlige for at forstå bondeoprørene og
deres udbrud er dog næppe kong Eriks indsats,
men derimod hvorledes den og især kongemagtens
rolle i almindelighed har været opfattet af bøn
derne - i det omfang vi måtte være i stand til at
sætte os ind i dette. I den sammenhæng er det også
tankevækkende, at de tre gange danske konger er
blevet afsat, fulgtes afsættelserne hver gang før
eller siden af bondeoprør.
Ovenstående antyder, at det sidste ord ikke er
sagt med denne, såvel som med nogen anden bog.
Men nu har vi et tidssvarende og yderst kvalifice
ret grundlag at diskutere på, og at det er der al
grund til at lykønske os og Jørgen Würtz Sørensen
med. Bare vi var ligeså heldigt stillet mht. Klementsfejden 1534, men her må vi fortsat i hovedsa
gen basere os på et totalt forældet værk fra 1853—
54.
Anders Bøgh.

Merete Birkelund: Troldkvinden og hendes ankla
gere. Danske hekseprocesser i det 16. og 17.
århundrede, med bilag om processerne i Øst
jylland. Arusia - historiske skrifter III, Århus
1983. 171 s. ill. kr. 100 excl. moms.
I de sidste 5-10 år har en fornyet interesse for
udforskningen af de danske hekseprocesser i det
16. og 17. århundrede, set dagens lys. Baggrunden
er dels det generelle interesseskrift indenfor histo
rievidenskaben mod de økonomiske, sociale og be
vidsthedsmæssige forhold hos fortidens »alminde
lige« mennesker, dels en livlig debat blandt uden
landske historikere om hekseri og troldom, og ikke
mindst kvindebevægelsen, som har været igang
sættende omkring udforskningen af kvindernes hi
storie, herunder også udforskningen af hekseri og
troldom. Den øgede interesse har bl.a. givet sig
udslag i en række historiske specialer, hvoraf den
foreliggende bog er en omarbejdelse af Merete Bir
kelunds speciale fra 1981 ved Århus Universitet.
Bogens formål er ikke at opstille en hekseteori,
dem er der nok af. Det, der mangler, er empiriske
undersøgelser af deres holdbarhed. Formålet er i
stedet at præsentere historikerens arbejdsproces,
at fremlægge et kildemateriale og fortælle hvor
meget/lidt, der kan uddrages af det. Den tidsmæs
sige ramme er Reformationen til ca. 1700, fra kil
dematerialet dukker op, til processerne ophører.
Tilgangsvinklen er primært juridisk, da det vigtig
ste kildemateriale er retsdokumenterne.
Der er tale om en 2-delt undersøgelse: 1. en
generel undersøgelse, som dækker hele landet og
bygger på trykt materiale, f.eks. artikler i amtsår
bøger og 2. en lokalundersøgelse, der dækker 3 len
i Østjylland: Århusgård, Skanderborg og Åkjær,
og bygger på utrykt materiale, først og fremmest
landstingsdombøger. Hensigten med delingen af
undersøgelsen er et forsøg på at klarlægge om lo
kalundersøgelsens resultater er typiske i forhold til
hele landet.
Efter et afsnit om retsgrundlaget, særligt trol
domslovgivningen og den processuelle fremgangs
måde, gennemføres en række sociologiske og juri
diske delundersøgelser på baggrund af kildemate
rialet. Hovedoverskrifterne er her 1. Processernes
geografiske og kronologiske fordeling. Det viser
sig, at der er flest processer i Vestdanmark, og at
der er en kraftig ophobning omkring 1620. 2. Dom
mene: deres fordeling på retsinstancer, personer og
perioder og vurderingen af beviserne. Det fremgår
her, at jo længere op i retshirarkiet man kommer,
jo større er chancen for frifindelse, men 55-70% af
de anklagede bliver dog dømt skyldige. Endelig
falder antallet af domfældte perioden igennem. Det
vigtigste bevis i trolddomssagerne var »loven ond
med efterfølgende skade bevidnet«, men udlæggel
ser, rygter m.v. indgik også i bevisførelsen mod de
anklagede. 3. De anklagede: kønsfordeling, civil
stand, alder, social stand m.m. Konklusionen er
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her, at den person, som var mest udsat for at få
trolddomsrygte, var en kvinde, enke, over den fø
dedygtige alder, af fattig til jævn stand. 4. Ankla
gerne var ofte personer, som i forvejen kendte den
anklagede, og som boede indenfor en radius af
5-10 km fra denne. Der er desuden en tendens til
at anklageren var lidt mere velstående end den
anklagede. 5. Anklagerenes indhold: djævlepagt,
sort magi og hvid magi. Langt de fleste sager dre
jer sig om sort magi, troldom (om en konkret på
ført skade), en mindre del drejer sig om hvid magi
(helbredelse), men oftest i forbindelse med trol
dom. Ingen anklagede vel en klog kone med min
dre den kur, hun havde ordineret, slog fejl. Endelig
er der, i Danmark, meget få sager om djævlepagt.
6. Tilståelserne: indhold, tilblivelse, udlæggelser
og de dømtes forhold til deres egen skyld. Der var
flere måder at få en tilståelse frem på. Efter døds
dom måtte pinligt forhør udføres, hvor tortur var
tilladt. Andre måder var at lokke eller true den
anklagede. Det er klart, at under tortur kunne man
få mange tilståelser frem, med næsten det indhold
man ønskede. Der var dog ikke mange tilståelser
om djævlepagt og hvid magi. Til gengæld er der
mange om kollektiv troldom, hvilket igen kunne
føre til, at de dømte udlagde andre personer, som
udøvere af troldom. 7. Troldomsudøvelsens meto
der: materiel teknik, ord og modforholdsregler.
Der er ikke mange tilfælde af anvendelse af forskel
lige genstande: voksdukker m.m. i processerne. I
de fleste tilfælde var det forgørelse ved hjælp af
ord, altså at anklagede har lovet ondt, og at det er
gået i opfyldelse. 8. Arsagerne til troldomsbeskyld
ningerne. Langt de fleste troldomsbeskyldninger
opstod i forbindelse med nabostridigheder, f.eks. i
forbindelse med brud på markfred, udpantning,
lån mellem naboer. Andre årsager var afslag på
tiggeri og tilfælde hvor troldkvinden først var ble
vet forulempet af anklageren. Oftest var det dog
sådan, at en person i forvejen skulle have et trol
domsrygte, før man tog hendes trusler alvorligt.
Selve troldomsrygtet kunne bl.a. opstå gennem ud
læggelser. 9. Den folkelige og den lærde tradition.
Der er forskel på de to traditioner. I den folkelige
opfattes troldom primært som helt konkrete sager
af individuel karakter. Når djævelen optræder, er
det som hjælper for troldkvinden. I den lærde tra
dition spiller djævelen en fremtrædende rolle. Her
er han herre, og troldkvinden slutter en pagt med
ham. Her er der også tale om kollektiv troldom.
Det er formodentlig en ændring i den lærde tradi
tion, der er årsag til processernes ophør i slutnin
gen af 1600-tallet. Til sidst diskuteres troldomsan
klagens funktion, og her lægger forfatteren vægt
på, at man gennem troldomsanklageren søger for
klaring på en begivenhed, man ikke kender årsa
gen til. Ved at rejse anklagen bliver årsagen kendt:
det er troldkvinden, som er skyld i begivenheden.
Undersøgelsen ledsages af 3 bilag, hvor det før
ste gengiver lovparagraffer angående troldom fra
Jyske Lov til Danske Lov. Det andet bilag indehol
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der en række tabeller til undersøgelsen. Disse
burde nok have været indarbejdet i teksten. Jeg
forstår godt, at man kan være ængstelig for at
overfylde teksten med for mange tal, men her dre
jer det sig kun om 11 tabeller, enkle og overskue
lige i deres opbygning. Det er snarere irriterende,
at man skal om til bilaget for at finde de tal der
omtales i teksten. Endelig er det 3. bilag referater
af de enkelte processer i lokalundersøgelsen. De
bygger på retsdokumenterne og læsningen af dem
giver et meget godt billede af, hvordan processerne
forløb, hvad anklagerne lød på o.s.v.
Det er vanskeligt, som lægmand, med begrænset
viden om de her behandlede emner, at gå nærmere
ind på undersøgelsens resultater. Det vil jeg derfor
undlade. I stedet vil jeg pege på nogle metodisk
teoretiske problemer i forbindelse med udforsknin
gen af troldomstro og troldomsprocesser.
Formålet med bogen er altså ikke at udvikle en
ny hekseteori, men at præsentere historikerens ar
bejdsproces, fremdrage kildematerialet og fortælle
hvor meget, eller hvor lidt, der kan uddrages af
det. Dette er, så vidt jeg kan se, en lidt farlig
fremgangsmåde. Hvordan stiller man spørgsmål
til et materiale, hvis man ikke har en teori at stille
spørgsmålene ud fra, eller vigtigere, hvordan af
gøre hvilke sprøgsmål der er relevante og hvilke
ikke. Er de spørgsmål forfatteren her stiller de mest
relevante, eller kunne der stilles andre, som kilde
materialet også kunne besvare, og som måske ville
være mere relevante for forskningens udvikling. De
spørgsmål, Metete Birkelund, og de øvrige hekse
forskere, stiller, er overvejende sociologiske og juri
diske. Måske skulle der stilles helt andre?
At der lægges stor vægt på den juridiske side af
sagen, hænger selvfølgelig sammen med, at det
vigtigste kildemateriale er retsdokumenter. Det er
derfor vigtigt at få klarlagt, hvordan retssagerne
forløber, hvordan bevisførelsen er o.s.v., men det
virker som om det bliver derved. De afhandlinger
jeg har stiftet bekendtskab med, bruger alle megen
tid og plads på at udrede de samme juridiske for
hold, i stedet for at komme videre. Måske er tiden
inde til at betragte de juridiske aspekter som be
lyst, og i stedet anvende kræfterne på andre for
hold. Redegørelserne for de juridiske forhold ligner
i høj grad hinanden hos de forskellige forfattere.
Det er vel ikke nødvendigt, at alle skal starte forfra
hver gang.
En anden fare ved anvendelsen af retsdokumen
terne kan være, at man fokuserer for snævert på
den periode, hvor processerne finder sted, og der
ved overser, at troen på magi og troldom eksiste
rede både før og efter processerne. Jeg ved ikke,
hvilke problemer det rejser at forlænge perioden,
men bliver det ikke nødvendigt at gøre det, hvis
man har til hensigt, at komme frem til en holdbar
teori omkring den danske trolddomstro.
Merete Birkelund er flere gange inde på, at
trolddomstroen og trolddomsprocesserne bør ana
lyseres i deres samtidige sammenhæng. Dette er vi
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helt enige i, men denne sammenhæng består oftest
af nogle lidt vage formuleringer omkring en folke
lig tradition overfor en lærd tradition, og specielt
den folkelige traditions indhold udledes oftest af de
helt konkrete anklager og vidneudsagn, der afgives
under retsbehandlingen. Dette er en for snæver
sammenhæng. En samtidig sammenhæng må
række meget længere ud. Eeks. kunne det måske
være relevant at betragte troldomstroen i relation
til landsbyfællesskabets funktion. Hvordan funge
rede dette fællesskab? Hvordan var forholdet mel
lem fæstebønderne indbyrdes og mellem dem, som
gruppe, og de andre grupper i landsbyen? Var
landsbyfællesskabet et kollektiv, hvor man søgte at
hjælpe hinanden, eller var det alles kamp mod
alle? Herigennem ville det måske være muligt at
finde frem til nogle samfundsmæssige rammer, in
denfor hvilke troldomstroen udøvede sin funktion
og dermed bestemme denne funktion.
I forlængelse af det foregående kunne man se på
samtidens bevidsthedsunivers. I samtidens lærde
tradition opererede man med 3 definitioner af trol
domsforbrydelsen: 1. Djævlepagt, 2. Sort magi,
skadevoldende troldom, og 3. Jdvid magi, helbre
dende magi. At skade og at helbrede var altså lige
store forbrydelser. Begrundelserne var dog ikke de
samme. Sort magi var en forbrydelse mod menne
sker, medens hvid magi var en forbrydelse mod
Gud, fordi den foregik i Guds navn. Har alle disse
tre forhold altid været strafbare? Hvis ikke, hvor
når bliver de det så og hvorfor? Troen på, at man
kunne skade og helbrede mennesker alene ved ord
har jo eksisteret lang tid før det blev strafbart.
Spørgsmålet er, om ikke disse traditioner og æn
dringerne i dem, skal ses i sammenhæng med den
generelle opfattelse i samtiden af, hvordan verden
hænger sammen, videnskabsopfattelsen o.s.v.
Kort sagt tror jeg man må se trolddomstroen og
trolddomsprocesserne i en meget bredere ramme,
både tidsmæssigt og emnemæssigt. De sociologiske
og juridiske rammer, man hidtil har anvendt, fore
kommer mig at være alt for snævre. Det er ret
overraskende så hurtigt denne forskningstradition
er indarbejdet på forskellige universiteter på
samme tid. Tiden er måske kommet til, at nogen
forsøger at sprænge de snævre rammer og i stedet
betragter troldomstroen som en del af en større
helhed. I denne sammenhæng er den foreliggende
bog en udmærket statusopgørelse over, hvor langt
man er nået, og hvor langt man kan nå med en
sociologisk-juridisk tilgangsvinkel. Som sådan er
bogen meget anbefalelsesværdig.
Jens Christensen

Kristian Jensen: Latinskolens dannelse. Latinun
dervisningens indhold og formål fra reforma
tionen til enevælden. Antikken i Danmark bd.
3. Museum Tusculanums Forlag 1982, 264 s.,
ill., kr. 122.
Bogen, der er en omarbejdelse af en guldmedalje
afhandling 1981 i klassisk filologi ved Københavns
Universitet, har som hovedemne indholdet af den
lærde skoles undervisning i Danmark, inch Skåne,
og Norge i perioden fra reformationen til enevæl
dens indførelse. Undervisningsfagene var først og
fremmest trivium, grammatik, retorik og dialektik,
d.v.s. de fag der drejede sig om det sproglige ud
tryk. Sproget var latin, der både var undervisnin
gens genstand og undervisningssproget.
Bogens hovedafsnit er en fortrinsvis kronologisk
gennemgang af undervisningens mål og midler ud
fra skolelovgivningen og dennes efterlevelse i prak
sis. Dette afsnit sigter mod at besvare en lang
række spørgsmål, bl.a. om der som følge af den
nyorientering mod oldtiden og de klassiske forfat
tere, der skete med renæssancens humanisme,
skete en ændring i undervisningens indhold fra det
rent filologiske til et humanistisk studium, om der
skete en sprogdidaktisk nyorientering, og om latin
undervisningen sigtede både mod at uddanne folk
til kirke og stat. Desuden undersøges latinkund
skabernes karakter og niveau, de triviale fags ind
byrdes forhold og med udgangspunkt i de benyt
tede lærebøger undervisningens ideologiske ind
hold.
I to mindre afsnit behandles dels den geografi
ske, sociale og aldersmæssige rekruttering til sko
lerne med det formål at vise, om latinundervisnin
gen var en mobilitetsskabende faktor, og om skole
gang allerede på dette tidspunkt var blevet aldersspecifik, dels adelens undervisning. Sidstnævnte
behandles dog kun kortfattet, idet der henvises til
Birte Andersens bog Adelig opfostring fra 1971.
Afsnittet om rekrutteringen bærer først og frem
mest præg af, at der ikke findes et tilfredsstillende
materiale til at belyse dette spørgsmål i de behand
lede århundreder. Forfatteren er klar over proble
met, og konklusionen bliver da også en meget for
sigtig konstatering af, at den fattige pebling ikke
kan tages som udtryk for en stor social mobilitet,
da han hyppigt var præstesøn; men at materialet
på den anden side egentlig ofte kun tillader os at
vide noget om præstebørn. Undersøgelsen bygger
da også fortrinsvis på det materiale, forfatteren har
kunnet finde om præster, afsnittet om social re
kruttering delvis på Wibergs præstehistorie og af
snittet om dimissionsalder helt på dette værks op
lysninger om fødselsår og dimissionsår. Wiberg er
dog langt fra noget sandhedsvidne, og når man
ved, hvor unøjagtige hans fødselsårsoplysninger
er, og når man tager undersøgelsens store andel af
manglende oplysninger i betragtning, er det meget
dristigt af forfatteren at lave noget så autoritativt
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som et helsides søjlediagram over fordelingen på
dimissionsalder.
Adelens børn havde lige såvel som de borgerli
ges behov for latinkundskaber i deres videre karri
ere, og latinundervisningen for de to grupper ad
skilte sig ikke meget. Forfatteren mener dog, at den
tilbudte undervisning ikke var tilstrækkelig for
adelens specielle behov - et udtryk der bruges
gang på gang, uden at det nærmere defineres - og
dette var grunden til de adeliges udenlandsrejser
og oprettelsen af Sorø Akademi.
Hovedafsnittet, der vidner om et indgående stu
dium af såvel normative som deskriptive kilder, og
hvor vi mærker, at forfatteren er på hjemmebane i
gennemgangen af de mange latinsksprogede lære
bøger (citaterne findes oversat til dansk), giver os
et indgående kendskab til en periode i dansk skole
historie, som hidtil kun har været behandlet i sko
lemonografierne, i nogle tilfælde dog ret fyldigt.
Her tænkes især på Bjørn Kornerups banebry
dende skolehistoriske arbejder.
Selv om det undertiden kan være vanskeligt at
følge lovgivningens efterlevelse i praksis, og selv
om forfatteren, der erkender dette problem, af og
til tyr til at bedømme overholdelsen af en lov ved
hjælp af en anden normativ kilde blot på lokalt
plan, er vi dog med denne bog kommet et langt
skridt videre i vores kendskab til skolens daglig
dag. Denne var, hvis man ser på efterlevelsen af
skoleordningernes pensumforskrifter, meget for
skellig fra skole til skole.
Hovedmålet med undervisningen og den udvik
ling, der skete i midlerne til at opnå dette mål,
genfindes imidlertid i store træk i såvel lovgivning
som praksis. Hovedmålet var en indlæring af
sproglige færdigheder, ikke en almen humanistisk
dannelse. Latinskolerne uddannede præster - eller
snare forberedte til universitetet, der uddannede
præster - og ikke administratorer. Man havde in
gen brug for en nyorientering mod oldtiden; man
havde den sande lære, som skulle underbygges.
Det var dog ikke latinskolernes opgave at give en
religiøs oplæring. Målet var det sproglige, og som
en konsekvens heraf skete der i perioden et skifte i
undervisningsmaterialet. Dette var i begyndelsen
fra tidligt i skoleforløbet de klassiske forfattere, der
imidlertid ikke var særligt velegnede ved indlærin
gen af sproglige færdigheder. Man erstattede der
for de klassiske forfatteres værker med egentlige
lærebøger, og kun de ældste elever stiftede be
kendtskab med klassikerne. I valg af undervis
ningsmateriale tog man dog ikke alene hansyn til
dets anvendelighed i sprogundervisningen, man
sørgede for gennem dets moralske indhold at gøre
eleverne til gode samfundsborgere, der også kendte
deres plads i samfundet.
Bogen er ud over register, noteapparat og litte
raturhenvisninger forsynet med to kort og fire ap
pendices (en skolefortegnelse, fortegnelser over
elevunderstøttelsen på Køge og Ribe skoler og over
den statsligt organiserede bespisning af disciple og
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otte stile fra optagelsesprøven ved Københavns
Universitet ca. 1632).
I omtalen af denne for vor skolehistorie så be
tydningsfulde fremstilling vil det ikke være retfær
digt over for bogens læsere at slutte anmeldelsen
uden at komme ind på bogens formalia. Der er
desværre sjusket for meget med disse, undertiden
så meget, at det er en hindring for tilegnelsen af
bogens resultater.
Bogens noteapparat er af den type, der kræver,
at læseren skal slå tilbage i litteraturfortegnelsen
for at få udbytte af noterne, dog i den mindre
outrerede form, idet man får et forfatter-/udgivernavn og et årstal. Kritikken skal ikke rettes mod
den valgte form, men mod at henvisningssystemet
er gjort mindre brugervenligt, end det kunne være,
og mod at forfatteren ikke selv har kunnet styre sit
system. Nogle af henvisningerne kunne være gjort
mere gennemskuelige, f.eks. note 99 s. 258 Jensen
Roskilde, 1953, I for Peder Jensen Roskilde: Prosodia Danicæ Linguæ, 1627 i Danske Metrikere,
udg. af Arthur Arnholz m.fl., I, 1953. Det er i
øvrigt uheldigt ved et henvisningssystem som det
her anvendte, at litteraturfortegnelsen er opdelt i
en kildefortegnelse og en fortegnelse over behand
linger. Kun de særligt velbevandrede i emnet vil
ikke gentagne gange gå i den forkerte fortegnelse,
når en henvisning skal opløses. Det må vist også
betragtes som en uforskammethed mod læseren,
der søger forkortelserne Norvin 1924 og Mackeprang 1924 (i note 10 s. 262 fejlskrevet 1934) op
løst, at vedkommende i fortegnelsen over behand
linger får oplysningen: se Sorø, 1924. Der findes
flere lignende tilfælde.
Mange af henvisningerne er præget af sjuskefejl.
Der er opgivet forkerte trykkeår, således at man
undertiden må gætte sig til, hvad det er for et værk,
der er tale om i litteraturfortegnelsen (eks. note
254 s. 261 Kornerup 1932, note 1 s. 262 Livius
1584). Nogle henvisninger findes ikke i litteratur
fortegnelsen (eks. note 21 s. 254 og andre steder
KU med arkivalienummer, note 72 s. 255 Pontoppidan 1741, note 91 s. 257 Nyerup 1801, 2); det
samme gælder nogle henvisninger mellem steder i
litteraturfortegnelsen (eks. s. 245 Rietz 1848). Det
må desuden betragtes som sjuskefejl, at E. G. Tau
ber konsekvent kaldes Taaber (s. 251 og note 68 s.
257), og at Olaf Carlsen kaldes Oluf Carlsen (s. 9,
s. 247 og s. 263).
Hele afsnittet om adelen og latinundervisningen
tager udgangspunkt i et tal, som Kristian Jensen
har skrevet galt af efter bd. 3 i Dansk Socialhisto
rie. Ladewig Petersen opgiver her adelens andel af
den samlede befolkning omkring 1645 til 2 pro
mille. Dette er hos Kristian Jensen (s. 193) blevet
til omkring 2 procent og uden angivelse af tids
punkt.
Sjuskefejlene kulminerer dog nok på de to kort
(s. 216-19), der prætenderer at vise skolernes be
liggenhed. Mindst en tredjedel af lokaliteterne er
imidlertid placeret galt, nogle endog meget grave-
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rende, f.eks. Frederikstad i Norge, der er placeret
på Oslofjordens vestside. Danmarks grænse mod
Slesvig er desuden tegnet galt.
Appendiks 1 er en fortegnelse over skolerne i
Danmark og Norge 1537-1660 med oprettelsesår.
Dels af personlig forfængelighed, dels af interesse
kunne anmelderen have ønsket, at kilderne til for
tegnelsens oplysninger var anført. Det kan ud fra
det gammelkendte metodiske middel, fælles fejl (et
fejlskrevet 1450 for Ålborg, som skulle være 1540,
er overtaget), konstateres, at en af kilderne har
været Jette KjærulfTTuxen og Ole Tuxen: Vejen til
universitetet. Nogle af dette værks forbehold over
for oprcttelsesårene er imidlertid udeladt, og nogle
sjuskefejl har indsneget sig (eks. Chr. II for Chr.
III ved Mariager). Anvendelsen af stednavne for
skolebyerne (appendiks 1 og kort I—11) er i øvrigt
en sær blanding af moderne navneformer, ældre
navneformer, danske navneformer og udelandske
navneformer (eks. Grenå, Faaborg, Lauholm, Varbjerg, Ydsted, Christiansand, Torshavn, Holar,
Skalholt).
De afsluttende bemærkninger om de mindre hel
dige sider ved bogen kan, fordi de skal underbyg
ges med eksempler, komme til at virke ret domine
rende. Det skal dog understreges, at det kun er
skønhedspletter på en vægtig og nyttig fremstilling
af en væsentlig periode i dansk skolehistorie.
Jette K ja r u lff Hellesen.

Lotte Dombernowsky: Lensbesidderen som amt
mand. Studier i administration af fynske
grevskaber of baronier 1671-1849. Admini
strationshistoriske studier nr. 8. Rigsarkivet/
G. E.G. Gads Forlag 1983. 525 s., 111. Kr.
183.00.
Denne afhandling, der blev forsvaret for den filoso
fiske doktorgrad ved Odense Universitet i Juni
1983, har som emne den ret til at varetage amt
mandsforretningerne på deres len, som grever og
baroner (friherrer) havde i perioden 1671—1849.
Undersøgelsen er udsprunget af projektet Den
danske lokaladministrations udvikling 1660-1868
under Statens humanistiske Forskningsråd.
Bogen indledes med en redegørelse for problem
stilling og kilder samt for lensvæsenet i almindelig
hed. Herefter følger afhandlingens hoveddel, der i
seks store afsnit behandler lensherrens almindelige
amtmandsopgaver og hans amtmandsvirksomhed
på en række særlige områder: politiforvaltning, forligclsesvæsen, skifteforvaltning, skatteforvaltning
og forvaltning af almennyttige foretagender som
vej-, skole-, fattig-, sundheds- og jordemodervæscn. Hvert afsnit har en fyldig sammenfatning, og
hele fremstillingen rundes af med en samlet kon
klusion. Herefter følger et bilagsafsnit, hvor bl.a.
grevernes og friherrernes privilegier af 25. maj
1671 er aftrykt, og bogen afsluttes med et personog sagsregister.

Det er ikke en let læst bog, og den skæmmes af
nogle fæle sprogblomster, f.eks. »Nok har den fore
liggende undersøgelse sine ben kraftigt plantet i
arkiver af fynsk-langelandsk proveniens« (s. 22) og
». . . dansk landbrug oplevede en højkonjunktur
inden for perioden 1788 til omkring 1808. De bety
delige agrare reformer fik gennemslagskraft ved at
ride med på bølgetoppen« (s. 297). Fremstillingen
lives på af et rigt illustrationsmateriale, men illu
strationsiveren er af og til gået for langt. Fritz
Jürgensens typiske københavnske embedsmand,
der ansøger om lønforhøjelse (s. 100), virker såle
des ikke særlig velvalgt som illustration til et afsnit
om lenenes embedskorps. Mere principielt må det
bemærkes, at alle illustrationer burde have været
dateret, og at en stedfæstelse mangler i nogle til
fælde, f.eks. på det sprøjtehus, der vises s. 157.
Behandlingen spænder over perioden fra 1671 til
1849, hvor amtmandsmyndigheden bortfaldt med
junigrundlovens § 97, der afskallede »Enhver i
Lovgivningen til Adel, Titel og Rang knyttet For
ret«. Inden for dette tidsrum ligger hovedvægten
dog på årene 1780-1820, dels fordi kildematerialet
her er langt fyldigere end tidligere, dels fordi der i
denne periode foregik en afgørende ændring af det
statslige forvaltningsapparat. Hvor det før især va
retog skatteadministration og udskrivning til hæ
ren kom det nu også til at beskæftige sig med en
stadigt voksende kreds af almindelige problemer i
samfundslivet.
I undersøgelsen er først og fremmest inddraget
de tolv grevskaber og baronier, der har eksisteret
på Fyn med omliggende øer, samt som supplement
otte lensgodser fra andre dele af kongeriget. Det
anføres, at der frem til 1849 blev oprettet 32 grev
skaber og baronier (s. 49). Dette tal er for lille, da
det ikke medregner en række nedlagte baronier,
men under alle omstændigheder udgør de udvalgte
len en så stor del, at afhandlingens resultater må
antages at have almen gyldighed.
Grundlaget for afhandlingen er hovedsagelig det
materiale, amtsforvaltningen har efterladt sig i
lensgodsernes arkiver. Disse kilder er blevet sup
pleret med arkivalier fra lenenes birker og fra de
lokale myndigheder (amtmænd og herredsfoge
der), lenene havde forbindelse med. Derimod er
centraladministrationens arkiver kun udnyttet i
ringe grad. Det er forståeligt, at forfatteren således
har ønsket at begrænse den omfattende arkivgen
nemgang, der ligger til grund for afhandlingen,
men læseren sidder dog af og til tilbage med en
fornemmelse af, at en sag ikke er belyst til bunds.
F.eks. må man formode, at det svar fra kancelliet,
der omtales som ukendt s. 324, fordi det hverken
findes i amtets eller lenets arkiv, kan findes i kan
celliarkivet.
Af de mange resultater, forfatteren når frem til i
sin afhandling, vil der her kun være plads til at
berøre få. I indledningen gives en redegørelse for
lensbegrebet og for greve- og friherreprivilegiernes
oprindelse. Det konkluderers her på baggrund af
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en gennemgang af lokalforvaltningsformcrne i en
række europæiske lande, at privilegierne af 1671 i
deres helhed ikke er kopieret efter udenlandsk for
billede, og at et sidestykke til lensbesiddernes amt
mandsmyndighed ikke kan findes. Som baggrund
for udstedelsen af privilegierne fremhæves som no
get nyt, at staten kunne have en økonomisk fordel
af lensoprettclserne, og at et statsfmansielt motiv
således må tages i betragtning ved siden af enevæl
dens politiske ønske om at splitte adelen.
Efter denne gennemgang følger en kort redegø
relse for de fynske lens historie ledsaget af fire kort,
der viser lensgodsets fordeling på sogne. De vil
blive et nyttigt hjælpemiddel ved udnyttelsen af
fynske arkiver. I 1859 hørte omkring en fjerdedel af
det fynske hartkorn under grevskaber og baronier.
Hvor mange personer, der hørte under lensbesid
dernes myndighed, kan derimod ikke afgøres med
sikkerhed. Forfatteren giver et forsigtigt skøn på
ca. 30.000 personer, d.v.s. en femtedel af landbe
folkningen på Fyn. Nu lå lensgodserne meget tæt
på Fyn, mens f.eks. Jylland havde fa len, men det
var alligevel en betydelig del af befolkningen, der
således ikke hørte under de kongelige amtmænd.
Amtmandsmyndigheden tilkom lensbesidderen
personligt, men den kunne i vidt omfang uddelege
res, og det var som oftest lenets birkedommer eller
godsets forvalter, der varetog forretningerne. Der
gives en beskrivelse af dette embedskorps, hvor
konklusionen er, at det var dårligt aflønnet, og at
birkedommernes juridiske uddannelse antagelig
vedblev at være mangelfuld i længere tid end det
var tilfældet for by- og herredsfogederne. Lenenes
embedskorps kunne måske nok have fortjent en
mere dybtgående behandling. Embedsindehaver
nes juridiske uddannelse synes således ikke at være
undersøgt systematisk, og man kunne f.eks. også
spørge, hvor stor en del af dem, der var studenter.
Som en hovedkonklusion anfører forfatteren, at
staten ikke principielt antastede lensbesidderenes
amtmandsmyndighed før 1849, skønt den var an
ledning til endeløse kompetencestridigheder med
de kongelige amtmænd, og skønt den forøgede
trægheden i lokalforvaltningen. Der kan nok ses en
udhuling af amtmandsmyndigheden, men den
skyldtes, at lensbesidderne ikke blev inddraget i
den voksende administration i nær samme omfang
som de kongelige amtmænd.
Afhandlingen må tilslutte sig Anne Riisings vur
dering fra 1974, at omkring 1750 vardet ikke langt
fra, »at et len, hvis besidder stod stejlt på sine
rettigheder, kunne være en stat i staten« (s. 19 og
368). Det understreges, at netop stejlhed hos lens
besidderen var en afgørende forudsætning herfor. I
det fynske område var denne egenskab i højeste
grad tilstede hos besidderne af grevskabet Lange
land, og de formåede da også, hjulpet af deres gode
forbindelser til hoffet, at fastholde og udbygge
deres selvstændighed langt ud over lovgivningens
rammer. Medvirkende hertil var imidlertid også,
at grevskabet lå på en afsides beliggende ø, og det
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kunne derfor være en fordel for staten at overlade
opgaver til greven.
Almuen havde ikke nødvendigvis rede på, om
den hørte under den kongelige amtmand eller lens
herren. På den anden side er der også eksempler
på, at et lens bønder meget vel vidste at udnytte de
muligheder, lenets selvstændige stilling gav. Bebo
erne på Bågø, der hørte under grevskabet Wedellsborg, blev 1767 grebet på fersk gerning i smugleri.
Over for den kongelige tolder forsvarede de sig
imidlertid med, at »de havde ikke med kongen at
bestille, de dependerede af ingen uden for grevska
bet, deres forvalter og hr. greven, deres foresatte
øvrighed« (s. 92).
Ved udarbejdelsen af afhandlingen har forfatte
ren måttet savne publicerede undersøgelser af de
kongelige amters forvaltning, og også om andre
administrative forhold har litteraturen svigtet. Det
har nødvendiggjort en række administrative detajlstudier, og Lensbesidderen som amtmand vil der
for også kunne tjene som administrationshistorisk
håndbog. Vi far bl.a. redegørelser for amtmandens
funktioner, for supplikinstitutionen, for politifor
valtningen, for forligelsesvæsenet og for skiftefor
valtningen på landet. Da afhandlingen som nævnt
er forsynet med et sagsregister, er det let at finde
frem til disse nyttige afsnit.
Blandt disse administrationshistoriske oversig
ter er der især grund til at hæfte sig ved behandlin
gen af skifteforvaltningen og forligelsesvæsenet.
Redegørelsen for skifteforvaltningen belyser såvel
de formelle som de reelle kompetenceforhold. Der
er her for et udvalg af skiftejurisdiktioner foretaget
en undersøgelse af, hvilke skiftesager godsejere,
herredsfogeder og lensbesiddere behandlede, idet
både lensbesidderens skiftesager som amtmand og
som godsejer er inddraget. Resultatet af undersø
gelsen er, at såvel almindelige godsejere som lens
besiddere i høj grad udstrakte deres skiftejurisdik
tion til grupper, de egentlig ikke havde kompe
tence over, og der er her givet en vigtig advarsel til
alle benyttere af skifteprotokoller.
Forligelsesvæsenet, der blev indført ved forord
ning af 10. juli 1795, havde til formål at forebygge
bekostlige og unødvendige retssager mellem ind
byggerne ved at henvise en række civile sager til
afgørelse ved særlige kommissioner frem for ved
underretterne. Det viser sig desuden, at også en
række politisager kom for forligelseskommissionerne. Disse forligelseskommissioner, til hvis med
lemmer der ikke stilledes krav om juridiske kvalifi
kationer, synes at have fungeret til såvel myndig
hedernes som befolkningens fulde tilfredshed. Søg
ningen til kommissionerne var stor, og den andel af
sagerne, der blev bilagt ved forlig, var meget høj.
Kommissionernes arbejdsform, i det mindste på
lenene, var ubureaukratisk, og den må have virket
tiltrækkende på menigmand. Klager kunne frem
sættes mundtligt eller skriftligt efter ønske, og der
var ingen krav om korrekt udformning af andra
gender. Der blev dispenseret fra forordningens
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tidsfrister, hvis de ikke passede sammen med land
brugsarbejdets tilrettelæggelse, og på den anden
siden kunne kommissionen meget vel arbejde en
helligdag, hvis sagen var presserende.
Her og andre steder i bogen, f.eks. i afsnittet om
supplikinstitutionen, giver forfatteren således bi
drag til et nuanceret billede af forholdet mellem
stat og undersåtter under enevælden. Den danske
enevælde fremstår her som et system, der fuldt så
vel kunne tage menneskelige hensyn som et mo
derne demokrati, der i det mindste formelt har
afskaffet personlige privilegier og indført lighed for
loven.
Jette K jæ ru lff Hellesen og
Ole Tuxen

Dorthe Falcon Møller: Danske instrumentbyggere
1770-1850. En erhvervshistorisk og biografisk
fremstilling, 340 s., ill. 1983. Kr. 244.
I 1977 igangsatte Statens Humanistiske Forsk
ningsråd et stort projekt under overskriften »Mu
sik og musikalsk virksomhed i Danmark 1770—
1850«. Projektet blev delt i flere underprojekter, og
flere musikhistoriske værker er indtil nu blevet
resultatet. Et af delprojekterne kom til at dreje sig
om instrumentbyggerne, hvis forhold og produk
tion ikke tidligere havde været undersøgt systema
tisk. Opgaven blev lagt i hænderne på musik- og
kunsthistorikeren Dorthe Falcon Møller, hvis
grundighed og erfaring i at behandle et stort ind
samlet stof skinner klart igennem i den forelig
gende bog om de instrumentbyggere, der virkede
her i landet i perioden 1770-1850. Bogen henven
der sig både som videnskabelig fremstilling og op
slagsværk nok mest til musikkens fagfolk, men bl.a.
fordi den er klart og levende skrevet og systematisk
bygget op, vil også mange andre kunne fa fornø
jelse af at konsultere den. Den består af en ca. 100
sider lang fremstilling om instrumentbyggererhvervet og af biografier om periodens aktive in
strumentbyggere, d.v.s. ca. 120 i tallet. Efter bi
ografierne findes bl.a. fortegnelser over ansatte hos
mestre og fabrikanter, oversigter over, hvem der
byggede de forskellige slags instrumenter, lister
over borgerskaber og patenter og endelig diverse
registre. Omfattende litteratur og kildehenvisnin
ger mangler heller ikke. Det eneste, man ikke fin
der noget om i bogen, er orgler og orgelbyggere,
idet der for dette område findes registrant m.v. i de
musikhistoriske samlinger.
Instrumentbyggererhvervets historie er et
stykke spændende håndværks- og efterhånden også
industrihistorie. Der var en stadig voksende inter
esse i perioden for musikudøven, og helt bogstave
ligt bliver der tale om en udviklingshistorie. Der
kom flere instrumentbyggere, de blev professio
nelle og de fremstillede stadig flere og bedre instru
menter. Instrumenter af alle slags kom på marke

det: klaviaturinstrumenter, strengeinstrumenter
og træ- og messingblæseinstrumenter. Vi far be
sked om, hvorfra instrumentbyggere kom (mange
var i begyndelsen af udenlandsk herkomst), hvor
dan de fik sig etableret, hvem og hvor mange folk
de evt. havde i deres brød, hvad de fremstillede, og
hvem der aftog instrumenterne.
Som helhed er erhvervets historie godt kædet
sammen med periodens kulturelle udvikling og
med de økonomiske forhold. Derimod er der ikke
blevet plads til en dybere nedtrængen i instrumentbyggernes placering på den sociale rangstige
og den betydning, det kunne tænkes at have for
instrumentbyggervirksomheden. Materialet, som
fremlægges, viser, at der økonomisk, og dermed
formentlig også socialt, har været langt fra bund til
top iblandt fagets udøvere, og det synes oplagt, at
det må have haft indflydelse på hvilke instrumen
ter man gav sig i kast med og på den kvalitet, der
kom ud af det, æstetisk og funktionelt. Også under
en erhvervshistorisk synsvinkel kan det sikkert be
tale sig at se nærmere på det vanskelige begreb
social status.
Biografierne, hvoraf langt flertallet vedrører in
strumentbyggere i København (det var her musik
livet florerede), er bygget op over en nogenlunde
fast disposition, der foruden de rent biografiske
data giver oplysninger om uddannelse, virksomhed/forretning, bevarede instrumenter og om den
kontakt, der har kunnet konstateres med offentlige
myndigheder. Det kunne f.eks. være låneansøgnin
ger. For flere instrumentbyggere gives der en ka
rakteristik af de instrumenter, de fremstillede, og
for de mere kendte er der henvisninger til litteratur
om dem. Alle med blot en smule viden om, hvor
tidrøvende det kan være at stykke oplysninger
sammen fra mange forskellige kildetyper, ofte i
forskellige arkiver og samlinger, vil være klar over,
hvilket kæmpearbejde der er nedlagt i disse biogra
fier. Den forudgående fremstilling sætter dem på
fortrinlig vis ind i en almen ramme, og bogen
forener i sjælden grad det at være en fremstilling og
et opslagsværk.
Al grundigheden med de mange typer arkivalier
har rod i at forfatterens mål har været at komme
bag om oplysningerne i en spredt litteratur om
emnet. Til opnåelse af målet er der boret godt i
Danske Kancellis og i Kommercekollegiets arkiver
i Rigsarkivet og i Erhvervsarkivet først og frem
mest i Landhusholdningsselskabets arkiv og i arki
vet fra klaverbygger Hornung. Når synsvinkelen
som her er bevidst erhvervshistorisk må det arkivalske felt siges at være afsøgt særdeles grundigt.
Bogen er kønt og sagligt godt illustreret, ofte
med forfatterens egne optagelser. Der er sirlige
instrumenttegninger fra de anvendte arkivalier, og
der er instrumenter in natura, i udsnit eller hel
figur. Mange af billederne vil nok kunne vurderes
efter fortjeneste af den musikkyndige, men alle kan
glæde sig over det fine håndværk.
M argit Mogensen.
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Hans-Nobert Lahme (red.): P. Knudsen - Bidrag
til hans politiske biografi. Analyser og dokumen
ter. Odense Universitetsforlag 1983. 135 s.,
kr. 97,60.
Som titlen angiver indeholder bogen både analyse
rende artikler og dokumenter. Analyserne er Lah
me’s biografiske indledning og »P. Knudsen som
partiteoretiker«, Per Boje’s »P. Knudsen som social-økonomisk statistiker« samt Gerd Callesen’s
»P. Knudsen og internationalismen«. Af de fire
dokumenter, der optrykkes, er især P. Knudsens
artikelserie »Socialismen i Danmark« (1883-84)
om den socialistiske bevægelses udvikling fra Fr.
Dreier, og Knudsens rundskrivelse til andre euro
pæiske socialdemokratier angående militærspørgs
målet (1908) de vigtigste.
Den biografiske indledning redegør udmærket
for det betimelige i at levere disse bidrag til en
biografi om P. Knudsen. Hans politiske liv afspej
ler ifølge Lahme den danske arbejderbevægelses
udvikling op til 1. verdenskrig. Allerede som
19-årig handskemager indtrådte han, i 1867, i C.
V. Rimestads »Arbejderforening af 1869«. 6 år
senere indtrådte han i den socialistiske arbejderbe
vægelse, da han blev medlem af »Den demokrati
ske Arbejderforening«, som - forgæves - prøvede
at tage arven op efter »Den internationale Arbej
derforening i Danmark«, der var blevet opløst og
dens ledere, Louis Pio, Povl Geleff og Harald Brix
fængslet. I 1875 indgik Knudsen i »Socialdemo
kratisk Forbund«.
Knudsens tidligere udvikling afspejler således
udviklingen fra arbejdernes organisering i liberale
arbejderforeninger, der ikke tog udgangspunkt i
modsætningsforholdet mellem arbejderklassen og
borgerskabet, til deres organisering i en socialistisk
arbejderbevægelse.
Men også på en anden måde afspejler Knudsens
politiske arbejde udviklingen i arbejderbevægel
sen, idet hans primære indsats - indtil han bliver
forretningsfører for Socialdemokratiet i 1882 - lå i
fagbevægelsen. I 1875 tog han initiativ til dannel
sen af en fagforening for handskemagere, lige som
han var med til at danne »Nordiske Handskema
gerforbund«, der dog gik ind i 1879.
Tilsvarende var Knudsen en af hovedkræfterne i
den organisatoriske adskillelse mellem partiet og
den faglige arbejderbevægelse i 1878. Målet med
adskillelsen var at styrke arbejderbevægelsen i en
situation, hvor Pio og Geleff var emigreret til USA,
og i en situation, hvor lavkonjunkturen lagde et
pres på arbejderne og den spæde arbejderbevæ
gelse. Politisk indebar adskillelsen imidlertid også
en styrkelse af den linie, der lagde hovedvægten på
den fagforeningsmæssige arbejde, på den faglige
kamp, en linie netop Knudsen stod for.
På det parlamentariske plan blev Knudsen i
1890 valgt til Landstinget, og i 1898 opnåede han
valg til Folketinget, hvor han pånær årene 1901-03
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var medlem til han blev borgmester i Københavns
3. Afdeling (forsørgelsesvæsenet) i 1909. Knudsen
døde oktober 1910 af leverkræft efter en kort syg
domsperiode.
Knudsen repræsenterede enheden mellem fag
bevægelsen og det socialdemokratiske parti som to
sider af den socialistiske arbejderbevægelse. Som
sådan og som en af hovedpersonerne i opbygnin
gen af den socialdemokratiske arbejderbevægelse
er Knudsen’s politiske rolle uomgængelig i den
danske arbejderbevægelses historie.
Det er betegnende for den tidlige danske arbejder
bevægelse, at der stort set ikke blev formuleret en
samlet teoretisk begrundelse for den socialistiske
bevægelse. Inden for den politisk-ideologiske ho
vedstrømning i Socialdemokratiet var Knudsen
den vigtigste undtagelse herfra. De øvrige teoreti
kere tilhørte oppositionelle strømninger og fik kun
ringe betydning for partiets udvikling. Det gælder
kredsen omkring tidsskriftet »Arbejderen«, der
blev ekskluderet i 1889, og det gælder i mindre
grad Gerson Trier.
Knudsens vigtigste teoretiske bidrag var hans
foredrag »Socialismen« der blev holdt i Studenter
samfundet i København november 1884, og som
blev publiceret året efter. Den historiske oversigt
»Socialismen i Danmark« bidrager yderligere til
forståelsen af Knudsens position inden for den hi
storiske materialisme. Disse artikler analyseres i
Lahme’s »P. Knudsen som partiteoretiker«.
Indledningsvis peger Lahme på, at den sociali
stiske arbejderbevægelses »politisk-teoretiske fore
stillinger« er bestemt både af »endogene« og »exo
gene« faktorer (s. 6). Blandt de endogene faktorer,
som Lahme iøvrigt ikke vil inddrage i denne sam
menhæng, peger han på påvirkninger fra den na
tionale politiske tradition. Lahme vælger således at
lægge vægten på de exogene faktorer, eksempelvis
lassalleanismen. Jeg har vanskeligt ved at se, hvad
denne skelnen mellem endogene og exogene fakto
rer skal bruges til. Men pointen er sandsynligvis,
at Lahme udelukkende vil relatere Knudsens teo
retiske standpunkt til den internationale socialisti
ske teoriudvikling.
Ved gennemgangen af artikelserien »Socialismen i
Danmark« påpeger Lahme, at Knudsen kun i
korte glimt viste kendskab til den marxistiske teori
- og, hvor dette var tilfældet, anvendtes den ske
matisk. Det handler eksempelvis om Knudsens på
stand om, at kapitalen i slutningen af 1860erne
»var stærkt i begreb med at koncentrere sig« (s. 9).
Det far nok stå som en overvurdering, men for mig
at se overser Lahme, at Knudsens pointe er, at den
samfundsmæssige situation i perioden er præget af
lavsvæsenets ophævelse til fordel for frikonkurren
cen.
Bortset herfra gør Lahme rede for en række af
Knudsens interessante vurderinger af den tidligere
arbejderbevægelse. F.eks. den nøgterne vurdering
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af Internationalens beskedne krav, der blev kryd
ret med en god del verbal-radikalisme. Også vur
deringen af Pio’s og Gelefis emigration er interes
sant, idet Knudsen på den ene side finder, at den
betød et tilbageslag for bevægelsen og på den an
den side, at der dermed blev gjort op med førerfi
gurer i den danske arbejderbevægelse; arbejdernes
selvstyre i partiet blev nu det fremherskende prin
cip i bevægelsen.
Ved gennemgangen af Knudsens »marxismefor
ståelse« (s. 13ff) diskuterer Lahme hans definition
af proletariatet, der udover arbejderne også indbe
fattede mindre næringsdrivende, bønder m.v.,
hans bestemmelse af den socialistiske stat og af
Socialdemokratiets opgaver. Med hensyn til det
sidste karakteriserede Knudsen Socialdemokratiet
som et revolutionært parti, fordi selv samfundsud
viklingen er revolutionær, og fordi partiets virk
somhed bygger på de principper, der befordrer
samfundsudviklingen. Knudsen gik altså ikke ind
for revolutioner og revolutionære aktioner, men
ville tilstræbe at gennemføre de socialistiske prin
cipper successivt via økonomiske og politiske refor
mer og statens gradvise overtagelse af produktio
nen (jvf. s. 20).
Det noget korte men ellers rimelige referat af
Knudsens teoretiske position, der dog efter min
mening underbelyser hans deterministiske udvik
lingsbegreb, diskuteres derefter kritisk af Lahme.
Udgangspunktet er den holdning, at vurderingen
af P. Knudsens politiske teori ikke kan »indskræn
kes til at »måle« dens hovedpunkter med den mar
xistiske teoris »alen«« (s. 22). Lahme vil yderligere
forsøge at finde frem til påvirkninger fra andre
politiske teorier. Det resulterer så i, at han finder
tre forskellige teorielementer hos Knudsen.
For det første et marxistisk element, der viser sig
i skildringen af det kapitalistiske system (s. 22).
For det andet et »statssocialistisk« element, der
viser sig dels i statusopfattelsen, der tildeler staten
en positiv rolle i overgangen til socialismen, og dels
i at Socialdemokratiet tildeles en »passiv« rolle
som tolker af og støtte for udviklingen (se. 24fi).
Statssocialismen var ifølge Lahme en ideologisk
position, der i slutningen af 1870erne og i begyn
delsen af 1880erne var udbredt blandt gamle lassalleanere i det tyske Socialdemokrati. »Det ser ud
til, at P. Knudsens statssocialisme har en modere
ret lassalleanisme som sit tyske sidestykke, idet
den deler dennes positive indstilling over for staten
som en klasseneutral instans til formidling af soci
ale reformer og socialistiske målsætninger.« (s.
25). Men Knudsens statssocialisme indeholder
ikke Lassalles idéer om »den jernhårde lønnings
lov« og om produktionskooperativer. Og bortset
herfra tvivler jeg på, at Knudsen ligefrem betrag
tede staten som klasseneutral: for ham handlede
det om at erobre statsmagten via parlamentet som
led i udviklingen af den socialistiske stat.
For det tredie udskiller Lahme et reformistisk

element, der har den gradvise og fredelige over
gang til socialismen til fælles med den statssociali
stiske position, men som adskiller sig herfra ved
åbenlyst atgå ind for den marxistiske teori samti
dig med, at der i praksis blev handlet stik imod
den. D.v.s. reformismen bekender sig til marxis
men og fører »en (umarxistisk) reformpolitik« (s.
27). Lahme mener åbenbart ikke at marxister kan
gå ind for og arbejde for reformer - det er der vist
ingen marxister, der vil skrive under på - og denne
tænkte modsætning mellem marxismen og reform
politikken bruges til at underbygge det reformisti
ske element hos Knudsen. For Lahme beviser
Knudsens foredrag »Socialismen« at reformismen
manifesterede sig tidligt i det danske Socialdemo
krati og uafhængigt af det internationale Socialde
mokrati. »Konkret begynder reformismens historie
i den danske arbejderbevægelse samtidig med re
ceptionen af den marxistiske teori. Det må siges at
være enestående, at samme person, der arbejdede
for marxismens indføring i den danske arbejderbe
vægelse, også leverede en reformistisk trosbeken
delse.« (s. 27).
Lahme’s konklusion på denne udskillen teoriele
menter er at Knudsens teoretiske position er eklek
tisk, en blandings- eller gennemsnitssocialisme (s.
29). Tilsammen danner elementerne - uvist hvor
for - en reformistisk ideologi, der retfærdiggjorde
partiets praksis. Gennemsnitssocialismen var
ifølge Lahme et europæisk fænomen, »sikkert ty
pisk« for arbejderpartierne i deres konstituerings
fase (s. 29). Det danske Socialdemokrati og Knud
sen lægger dog større vægt på den fredelige og
parlamentariske vej til magten end f.eks. det tyske
parti; d.v.s. reformismen var langt mere udviklet i
Danmark.
Efter min mening er det skudt langt ved siden af
at karakterisere Knudsen som eklektiker, at han på
en gang skulle have ladet sig inspirere af statssoci
alismen, at marxismen og af reformismen. Knud
sens foredrag må i stedet ses som et led i den
teoretiske proces. Socialdemokratiet gennemløb i
1880erne. Det var en teoretisk og programmatisk
bevægelse væk fra det lassalleanske tankegods hen
mod et marxistisk grundlag - for at sige det kort.
Det var selvfølgelig ikke en entydig proces, men
det var under alle omstændigheder en udvikling,
der kun kan forstås både i lyset af den internatio
nale teoriudvikling og den nationale økonomiske,
politiske og ideologiske konjunktur. Eklekticisme
er en skrivebordskonstruktion, og Knudsen var en
praktisk kæmpende socialdemokrat, der indgik i en
samfundsmæssig og i en teoretisk og ideologisk
udvikling.
I modsætning hertil er Lahmes fremgangsmåde
en statisk udskillen teorielementer, den er teorihi
storie, når den er værst. Og da han yderligere
undlader at give en begrundet helhedsvurdering af
Knudsens teoretiske position, bliver dette udskil
ningsløb ganske uinteressant. En sådan helheds
vurdering kunne lægge op til nogle mere perspek-
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tivrige diskussioner. Eksempelvis kunne en diskus
sion af reformpolitikken og marxismen pege på
følgende sammenhæng: opfattelsen af at kunne redormere sig ind i socialismen kan teoretisk begrun
des med den udviklingsdeterministiske udlægning
af marxismen, som både Knudsen og størsteparten
af 2. Internationale hyldede. Når udviklingen ses
som en naturnødvendig proces, når socialismen
med naturnødvendighed vil afløse kapitalismen, så
er det ikke underligt at Socialdemokratiets histori
ske rolle bestemmes som passiv, som støtte til, som
udøver af denne udvikling ved at sætte kampen for
reformer i centrum. I lyset heraf var der overens
stemmelse mellem teori og praksis, men det er en
anden overensstemmelse end mellem den reformi
stiske blandingsideologi og praksis, som Lahme
peger på (s. 29).
I bogens anden artikel forsøger Per Boje at belyse
Knudsen som socialøkonomisk statistiker på
grundlag af betænkningen »Sygeforsikring og Alder
domsforsørgelse« fra 1883. Knudsen udarbejdede be
tænkningen for et udvalg under de københavnske
og frederikbergske syge- og begravelseskasser som
led i forsøget på at få statsstøtte til ubemidledes
dygeforsikring og til alderdomsunderstøttelse.
Bojes vurderingsgrundlag er for mig at se om
Knudsen mestrede den historiske kritik, om han
levede op til Boje’s retrospektive videnskabelig
hedskriterier. Det gjorde han - selvfølgelig - ikke!
Han lod nemlig ifølge Boje tendentiøse forudsæt
ninger bygge ind i beregningerne, f.eks. af arbej
dernes årsindkomst, han gjorde ikke rede for egne
undersøgelsers udførelse, han indløste ikke de vi
denskabelige krav om repræsentativitet og kontrol
lerbarhed. Kort sagt: »manglende akademisk sko
ling« (s. 49). Det er rigtigt; Knudsen var ikke og
foregav ikke at være videnskabsmand. Knudsens
skrift var derimod en imponerende analyse af ar
bejderklassens struktur og levevilkår og som sådan
var det et skrift som sandsynligvis har haft stor
betydning for udformningen af bevægelsens taktik.
Men slige sammenhænge mellem Knudsens social
økonomiske analyse og arbejderbevægelsen inter
esserer ikke Boje.
Bojes artikel har måske en begrænset anvende
lighed ved studiet af arbejderklassens forhold om
kring 1880, idet han korrigerer nogle af Knudsens
beregninger. Som vurdering af Knudsen er den
imidlertid intet andet end akademisk hovmod med
tilbagevirkende kraft.
Den tredie, sidste og meget korte artikel er Gerd
Callesens »P. Knudsen og internationalismen«.
Knudsen var en af de danske socialdemokrater,
der havde den største internationale berørings
falde, idet han deltog i de fleste skandinaviske og
internationale arbejderkongresser (jvf. den biogra
fiske indledning s. 2).
Et af de forhold Knudsen lagde vægt på, var
militærspørgsmålet, og her forsøgte han i 1908 at
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sætte en international diskussion i gang om militæ
rets rolle, hærens betydning og mulighederne for et
selvstændigt forsvar (folkeværn). Denne anti-militaristiske holdning, der byggede på en internatio
nalistisk forståelse, er vigtig at få belyst, og Callesen peger med rette på, at der her ligger en forsk
ningsopgave af betydning.
Som helhed er det en skuffende bog, der ikke lever
op til sine intentioner om at give nogle bidrag til en
politisk biografi om P. Knudsen. Tyngdepunktet
ligger helt klart i de optrykte dokumenter, hvoraf
de tre ikke tidligere er offentliggjort. Man kan så
håbe på, at Callesens opfordring, artikelserien
»Socialismen i Danmark« og rundskrivelsen angå
ende militærspørgsmålet vil virke igangsættende
på en forskning omkring P. Knudsens politiske og
teoretiske indsats.
Mogens Rüdiger

Sybille Reventlow: Musik på Fyn 1770-1850. G.
É. C. Gad København 1983. 414 s., ill., kr.
268,40.
I 1976 iværksatte Statens humanistiske Forsk
ningsråd projektet: Musik og musikalsk virksom
hed i Danmark 1770-1850. Sybille Reventlow blev
udpeget til at løse den del af projektets 3 grene, der
hed: Musiklivet i et socialt og geografisk afgrænset
område uden for København. Et registreringsar
bejde, som forfatteren havde udført i Valdemar
Slots musiksamling på Tåsinge, blev en grundig
appetitvækker, og Sybille Reventlow udså sig Fyn
med øer som undersøgelsesområde.
Det er der kommet en solid afhandling ud af, én,
der også lader forfatterens egen begejstring for em
net skinne igennem; der skrives med en veloplagt
hed, som mangen en forfatter af videnskabelig lit
teratur kan misunde hende.
Tyngdepunktet i fremstillingen er tidsperioden
1780-1820; det var nemlig her, der skete noget; det
var på den tid, et offentligt tilgængeligt musikliv
etablerede sig i Fynsområdet. Musiklivets sociale
aspekter står forrest til belysning, hvilket betyder
musik i herregårdsmiljøet og musik, som den blev
dyrket i kredse omkring herregårdene. De to cen
trale rammer om undersøgelsen, tidsperioden og
miljøet, støder uvægerligt sammen og vanskeliggør
en afgrænsning af begge dele. Man far glimrende
indtryk af, hvorledes det såkaldte socialt afgræn
sede miljø (adels/herregårdskredsen) var en langt
mere fleksibel og facetteret organisme, end man
skulle have troet.
Sybille Reventlow viser også, at det egentlig var
en overfladisk forvanskning i samtiden, når man
yndede at bruge kælenavnet »det lille København«
om Odense by. Tydeligvis havde det odenseanske
musikliv en ganske anden karakter og sammensæt-
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ning end det københavnske. Odense kom i spørgs
målet om musikudbud (som den vel må have gjort
det i andre kulturelle spørgsmål) til at spille sam
men med sit opland. Byen ikke bare gav til landbo
erne, kulturpåvirkningerne strømmede mindst lige
så jævnt den modsatte vej — byen fik meget fra
landet.
Kammerherre Juel på Tåsinge og grev Ahlefeldt
på Langeland udlånte blandt andet deres egne
»husorkestre« til Odense Klub. I øvrigt bliver
netop de nævnte herrer genstand for særlig op
mærksomhed. I malende vendinger lader Sybille
Reventlow os forstå, hvordan musik, opera og tea
ter trives og dyrkes især på de to steder, og hvorle
des kærligheden til kunsten bredte sig som ringe i
vandet ud fra herregårdene. Både Juel og Ahlefeldt
tog sammen med utallige andre godsejere aktivt
del i det offentlige musikliv i Odense.
Man kan ikke lade være at ønske, at hun havde
gjort det samme udredningsarbejde i henseende til
det Reventlowske musikmiljø, som det udspillede
sig på og fra Brahetrolleborg.
Måske tager jeg fejl, men det ser ud, som om
Sybille Reventlow formelig »sniger« sig rundt om -

og tættest muligt ind på - Brahetrolleborg, uden at
hun dog på noget tidspunkt har dykket ned i pri
mært kildemateriale, hvormed der her menes Brahetrolleborgs godsarkiv og de Reventlowske priva
tarkiver. Nok er de omtalte arkivmasser med den
kulturarv, de repræsenterer, gemt af vejen og luk
ket af for al offentlig brug - alt medens tidens tand
hakker i dem, - men har mon ikke engang vor
forfatter som direkte efterkommer af Reventlow’erne kunnet få adgang til arkivalierne?
Sybille Reventlow er musikekspert - ikke histo
riker af uddannelse, men det har ikke forhindret
hende i at skrive professionelt om et bestemt afsnit
af den fynske musikhistorie. Opgaven har ikke væ
ret nem. Når det angår musikamatører i herre
gårdsmiljøer, bliver jagten på at skaffe dokumenta
tion lang og udmattende. Det er ikke overdrevet,
når Sybille Reventlow selv fortæller, at kilderne,
hun har skullet bruge, for en del er faldet »meget
spredt og ofte tilfældigt«. Mere end én gang må
hun have oplevet at grave sig igennem metervis af
akter, blot for siden at konstatere, at der ikke blev
nogen fangst af betydning.
Lotte Dombernowsky
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Nielsen, Kay og H e rlu f Stokholm (red.). Københavner
liv II. Før og Nu. Anmeldt af Hans Kofoed. (S.
188)
Schmidt, Claus M . Se: Jensen, Sigurd.
Stevnsborg, Henrik. Se: Blüdnikov, Bent.
Stokholm, Herluf. Se: Nielsen, Kay.
Wassard, Erik. Vestvolden. Fra fæstning til natur
park. 1982. Anmeldt af Hans Kofoed. (S. 188—
189)

Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe kom
mune. Redigeret af Kirsten Havelund Strøm.
Årsskrift. 16. årg. 1983. 67 s., ill. (Med forfat
terbiografier)
Gøgeungen, der slog sig ned i
mosen. Fjernsynets vej til Gladsaxe og 35 års
eksplosiv udvikling fra forsøg til kulturinstitu
tion for hvermand. (S. 32-49, ill.)
Larsen, Hennning. Den mere beskedne tid - den
gang. Drengeår i Søborg før, under og efter 1.
verdenskrig. (S. 50-66, ill.)
Olsen, Ib Spang. Toget. (S. 29-31, ill.) (Om Slangerupbanen)
Schmidt, Tove. Farvel til en stol. Hverdagsliv med
rockere, jul på elefantryg, polsk snerejse, uhøjti
delige borgere og andet godtfolk. (S. 6-28, ill.)
( Borgmesterminder)
Bindsløv, Laurits.

Lyngby-bogen. Udgivet af Historisk-topogra
fisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Redigeret af Jeppe Tønsberg. 1983. 176 s., ill.
(Navneregister)
Beretning om selskabets virksomhed
1982. (S. 171-172)
Lyngby i gamle dage. (S. 5-46, ill.) (Genoptryk af
artikel fra Københavns Amts Åvis 1914 om
Lyngby i 1870’erne)
Skjoldager, Emanuel. Biskop Jakob Peter Mynsters
visitatser i Lyngby 1836-1853. (S. 47-64, ill.)
( Kildefortegnelse)
Topsøe-Jensen, Hans. Taarbæk grundejerforening og
dens rolle i Lyngby-Taarbæks kommunalpolitik
1882-1914. (S. 65-104, ill.)
Tønsberg, Jeppe. Lyngby-Taarbæks gamle forenin
ger. Tiden indtil omkring 1920. (S. 147-165, ill.)
Tønsberg, Jeppe. Beretning om Byhistorisk Samlings
virksomhed 1980-1983. (S. 166-170, ill.)
Børresen, Aage.
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Træk af undervisningens historie på
Lyngby tekniske Skole i perioden 1893-1983. (S.
105-146, ill.)

Vollertzen, Axel.

Søllerødbogen. Udgivet af Historisk-topografisk
Selskab for Søllerød Kommune. Redigeret af
Annalise Børresen. 1983. 163 s., ill.
En vandring på Søllerød Kirke
gård. (S. 9-50, ill.)
Kjøller, Aksel. Den hvide by ved Øresund. Træk af
Skodsborg Badesanatoriums historie. (S. 105—
152, ill.)
Møller, Viggo Sten. En romantisk have fylder 200 år.
(S. 51-61, ill.) (Haven ved Næsseslottet ved
Dronninggaard }
R u ff, Werner. Selskabets regnskab 1.1.198131.12.1981. (S. 162-163) (Historisk-topografisk
Selskab for Søllerød Kommune)
Sinding, E rik. Professor Kiærskous Søllerød-billeder. (S. 93-104, ill.) (Maleren, professor Frede
rik Christian Jacobsen Kiærskou (1805-1891))
Sinding, Michael. Privat busdrift i Søllerød kom
mune 1919-1982. (S. 62-92, ill.)
Skovmand, Roar. Selskabet 1.1.1981-31.12.1981. (S.
153-161) (Historisk-topografisk Selskab for Søl
lerød kommune)
Iversen, Mogens.

Årsskrift. Udgivet af Historisk Forening for
Værløse kommune. 1983. 35. årg. 56 s., ill.
I årets løb. (S. 3-8, ill.)
(Beretning for Historisk Forening for Værløse
og dens museums- og arkivdrift)
Damsgaard-Sørensen, Bent. Gadekærhuset. (S. 44—56,
ill.) (Ca. 1770-1980.-K ildefort.)
Graaskov, Harald. Jens Larsen, smed i Kirkeværløse. En pioners tragedie. (S. 26-33, ill.) (Om
hovedpersonen bag dannelsen af den første In
dre Missions forening i Danmark 1853. - Kilde
fortegnelse)
Hansen, Hans Jørgen, Mosegaarden. (S. 34-43, ill.)
(1794-1925. - Med udgivelse af dagbogsopteg
nelser om opførelse af ny staldbygning)
Jørgensen, E . Laumann. Stolpehuller og stokkehuller.
(S. 9-16, ill.)
Pødenphant, Sv. De svenske grave på Smørumnedre
mark. (S. 17-18)
S k o v ,J . K . Fra gård nr. 11 til museum. (S. 19-25,
ill.) (1794-1977)
Damsgaard-Sørensen, Bent.

Sjælland
Fra Frederiksborg Amt. Udgivet af Frederiks
borg Amts Historiske Samfund. Redigeret af
Henning Henningsen, Kenno Pedersen, H.
Ring, Torben Topsøe-Jensen og Henrik
Bengtsen. Årbog. 1983. 93 s. ill. (Stikordsre
gister)
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Magleaas Højskole. (S. 81-82, ill.)
(Supplement til Leif Nielsens artikel »Højsko
lerne i Frederiksborg amt« i Fra Frederiksborg
Amt 1982 s. 7 ff.)
Foreningsmeddelelser. (S. 83-89) (Beretning, regn
skab for perioden 1/4 1982 til 31/3 1983)
Hertig, Elisabeth. Barndom på Frederiksborg. (S.
7-40, ill.) (Erindringer 1920’erneog 1930’erne)
Jørgensen, Karlo. En sang om hjemmebrænding på
Jægersprisegnen for 200 år siden. (S. 73-80, ill.)
Lampe, Jens. Ure og urmageri i Frederiksborg Amt.
(S. 41-72, ill.) (Ca 1550-1900. - Med liste over
urmagermestre. - Kildehenv.)
Dam , Poul.

Historisk Årbog for Roskilde Amt. Udgivet af
Historisk Samfund for Roskilde Amt. Redige
ret af Ernst Verwohlt. 1983. 102 s., ill.
Ulf Jarl og drabet i Roskilde. (S.
23-59, ill.) (Kildehenv.)
Bennetzen,John. Skt. Ibs kirke i Roskilde. (S. 79-96,
ill.) (Kildehenv.)
Balle, Søren.

Formandens beretning på Historisk Samfunds generalfor
samling 1983. (S. 97-102) (Ernst Verwohlts be

retning for Historisk Samfund for Roskilde Amt
og regnskab 1982)
Petersen, Halvor. En hård skæbne. En beretning om
Himmelevpræsten Hans Trojel, der endte sine
dage som fange på Munkholm. (S. 3-21, ill.)
( 1700-tallet. - Kildehenv.)
Tombjerg, Svend Åge. En boplads fra yngre jernalder
ved Køge. (S. 61-78, ill.) (Kildehenv.)
Verwohlt, Ernst. Se: Formandens beretning.

Fra Holbæk Amt. Udgivet af Historisk Sam
fund for Holbæk amt. Redigeret af Else Asmussen. 1983. 92 s., ill. (Sted- og personregi
ster)
Et udvalg af litteratur om Hol
bæk amt 1982. (S. 78-83) (Topografisk og personalhistorisk oversigt)
Ganshorn, Jørgen. Bygningsregistrering i Kalund
borg. (S. 34-38, ill.)
Historisk Samfund fo r Holbæk Am t. (S. 84—87, ill.)
(Beretning, regnskab for 1982 m.m.)
Lampe, Jens. Tidsmåling, ure og urmagere i Holbæk
amt. (S. 39-68, ill.) (Ca. 1600-1980. - Kilde
henv. Med alfabetisk liste over urmagermestre)
Poulsen, Bjørn. Adelsgårde i Odsherreds senmiddel
alder. (S. 19-33, ill.) (Kildehenv.)
Rasmussen, Thorvald. Om malerarbejde i forgangen
tid. (S. 69-77, ill.) (Erindring)
Thrane, Henrik. Lidt graveri i en af Sekshøjene i
Højby sogn. (S. 7-18, ill.)
Frydendahl, Ellen.

Arbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Redi
geret af Erling Nielsen under medvirken af
Jens A. Nielsen og Ole G. Nielsen. 1983. Bd.
70. 99 s., ill. (Indholdsoversigt og kortfattet
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person- og stedregister til Årbog for Historisk
Samfund for Sorø Amt bd. 66-70 (1979-83)
løst indlagt)
Flakkebjerg Skolemuseum.

(S. 95-96) (Beretning

1982)
Oldtidsfund i Haraldsted sogn. (S.
44—79, ill.) (Kildefortegnelse)
Historisk Samfund 1982. (S. 87-94, ill.) (Indeholder
bl.a. beretning 1982, driftsregnskab fra 4/10
1981 til 30/9 1982, beretning og regnskab for
Halkevad Mindelund)
Holsteinsborgske Gods- og egnshistoriske Arkiv. (S.
96-97) (Beretning 1982)
Lokalhistoriske Arkiver i det gamle Sorø A m t. (S. 98-99)
(Adresseliste)
Nielsen, A . Strange. Litteratur om Sorø Amt 1982.
(S. 83-86) (Kort omtale af litteratur vedr. am
tet)
Nielsen, Jens A . Jens Heltoft in memoriam. Født 19.
dec. 1889, død 16. nov. 1982. (S. 80-82, ill.)
Sorø A m ts Museum. (S. 95) (Årsberetning 1982)
Vecht, Ove. 55 år som borger i Skælskør. (S. 7-35,
ill.) (Erindringer)
Winkel, Esther. En kvindeskæbne. (S. 36-43, ill.)
(Conradina Sophia Rostgaard Bruun (1704—
1758))
Hansen, Svend.

Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog. Redi
geret af Nils Hartmann. 1983. 80 s., ill.
Grundtvig og Sydsjælland. (S.
7-43, ill.) (Kildefortegnelse)
Hartmann, Niels. Billedskæreren fra Vejlø Bro. (S.
44—59, ill.) (Arthur Gregorius Hansen 18901976. - Kildehenv.)
Historisk Samfund fo r Præstø Am t. (S. 74-75, ill.) (Be
retning)
Kongsted Lampe, Jens. Bidrag til urmageriets historie
i Præstø amt. (S. 60-67, ill.) (Ca. 1740-1982. Kildehenv.)
Lokalhistoriske arkiver i det gamle Præstø amt. (S.
76-77) (Adresseliste)
Museer i det gamle Præstø amt. (S. 78-79)
Strange Nielsen, A . Litteratur om Præstø amt 1982.
(S. 68-73) (Korte anmeldelser af et udvalg af
litteratur vedr. amtet)
B redsdorff Morten.

Lolland-Falster
Lolland-Falsters Historiske Samfund. Redigeret af
(Verner Hansen) Årbog 1983. 71. årg. 80 s.,
ill. (Personnavne- og stedregister)
Da tællelyset var eneste lysfrem
bringer. (S. 39—45, ill.) (Barndomserindringer
ca. 1870-80)
Engel, Peter. Franz Kafkas sommerferie på Marielyst. (S. 7-16, ill.) (1914)
Hansen, Verner. Lolland-Falster i bogverdenen. (S.
46-56, ill.) (Kort omtale af ny litteratur om
Lolland-Falster)
Jensen, Ketty Lykke. Grundtvig og Falster. (S. 17-25,
ill.)
Lolland-Falsters historiske Samfund. (S. 72-78) (Be
retning, driftsregnskab for året 1. april 1982 31. marts 1983)
Lolland-Falsters lokalhistoriske arkiver. (S. 67-71, ill.)
(Beretninger. Omfatter: Lokalhistorisk Arkiv
for Nørre-Alslev kommune. - Sakskøbings kom
munes lokalhistoriske Arkiv. - Ravnsborg lokal
historiske Arkiv. - Fejø lokalhistoriske Arkiv. Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv. - Lokalhistorisk
Arkiv for Maribo kommune. - Stubbekøbing
lokalhistoriske Arkiv. - Idestrup lokalhistoriske
Arkiv. - Femø lokalhistoriske Arkiv. - Lokalhi
storiske Arkiv i Rødby)
Lolland-Fals ters museer. (S. 57-66, ill.) (Beretninger.
Omfatter: Museet Falsters Minder. - LollandFalsters Stiftsmuseum. - Stubbekøbing Motor
cykel- og Radiomuseum)
Sydfalstringen, som fotograferede sin barndomsegn. (S.
46, ill.) (Carl Østen (1902-83))
Wiingaard, Georg. En jødisk borgermand i Nakskov.
(S. 26-38, ill.) (Moses Cohn (1839-1909))
Dresen, Rasmus.

Fyn
Fynske Arbøger. Udgivet af Historiske Sam
fund for Fyns Stift. Redigeret af Hans Henrik
Jacobsen. 1983. 136 s., ill. (Forfatterbiogra
fier. - Person- og stedregister)
Hannibal Sehested og hans
nærmeste familie. 4. bidrag. (S. 104—116) (Om
opgørelsen af Hannibal Sehesteds bo og om de
implicerede personer 1665-1672. - Kildehenv. Tidligere bidrag er trykt i Fynske Minder 1974,
Fynske Årbøger 1977 s. 24ff og 1982 s. 95ff.)
Foreningsmeddelelser. (S. 131-134) (Beretning for
Historisk Samfund for Fyns Stift 1982-83. Kasseregnskab 1982)
Jacobsen, Hans Henrik. Erik Nærø 1913-83. Nekro
log (S 130, ill.)
Jessen, Niels Henrik. Borgerkvarteret i Odense i slut
ningen af 1500-tallet. (S. 7-26, ill.) (Kilde
henv.)
Blomberg, Åge Fasmer.

Bornholm
Bornholmske Samlinger
Ikke udkommet i 1983.
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Kortbilagene til C. T. Engelstofts
Odense Byes Historie. (S. 27-46, ill.) (Udgi
velse fra 1862 med afbildninger af Odense fra
1593, 1660 og 1760>
Kjærboe, Tove. Billedhuggeren Gunnar Hammerich
og Ærøskøbing. En fremmed kom til byen,
krænkede den - og blev dens æresborger. (S.
56-70, ill.) (Gunnar Hammerich 1893-1977. Kildefortegnelse )
Lampe, Jens Kongstad. Urmageriet i Bogense og Ker
teminde. (S. 47-55, ill.) (Ca. 1770-1981.-Med
fortegnelse over mestre. - Kildefortegnelse)
Pedersen, Finn Stendal. Fynske godser ca. 1500-1800.
(S. 77-103, ill.) (Kildehenv.)
Rendsvig, P. H . Snekkeled ved Kerteminde fjord. (S.
71-76, ill.) (Kommentar til artikel i Fynske År
bøger 1979 s. 108fT. med hypotese om stednav
net »Snekkeled«. - Kildehenv.)

Jørgensen, Ove.

Anmeldelser
Allesø-Broby-Næsby Lokalarkiv 1. årg.

1982. (Ny lo

kalhistorisk litteratur) (S. 124)
Ak
hvor forandret. 1983. Anmeldt af HHJ (Hans
Henrik Jacobsen) (Ny lokalhistorisk litteratur)
(S. 119)
Dombemowsky, Lotte. Lensbesidderen som amt
mand. Studier i administration af fynske grev
skaber og baronier 1671-1849. 1983. Anmeldt af
Anne Riising. (Ny lokalhistorisk litteratur) (S.
117)
Frandsen, Karl Erik. Vang og tægt. Studier over
dyrkningssystemer og agrarstrukturer i Dan
marks landsbyer 1682-83. 1983. Anmeldt af
Finn Stendal Pedersen. (Ny lokalhistorisk litte
ratur). (S. 117-118)
Fyens Stiftsbog 1982. (Ny lokalahistorisk litteratur)
(S. 123-124)
Fynske M inder 1982. (Ny lokalhistorisk litteratur)
(S. 123)
Hansen, Hans. Bogenses historie. Bd. 1. Købstadens
opståen og udvikling frem til slutningen af 1700tallet. 1982. Anmeldt af HHJ. (Ny lokalhistorisk
litteratur) (S. 125)
Holm-Petersen, F. IverTidemann Rohde 1871-1944.
1982. Anmeldt af HHJ. (Ny lokalhistorisk litte
ratur) (S. 122)
Isaksen, Birger. Nislevgård. Fra herresæde til børne
hjem. 1981. Anmeldt af HHJ. (Ny lokalhistorisk
litteratur) (S. 121)
Jansen, Henrik M . og Otto Jonasen. Fattiggården.
1976. (Ny lokalhistorisk litteratur) (S. 125)
Jensen, Hans. Aktieselskabet R. Nielsen Piske- og
Stokkefabrik. 1982. Anmeldt af HHJ (Ny lokal
historisk litteratur) (S. 121)
Johansen, Hans Chr. m fl. Fabrik og bolig. Det indu
strielle miljø i Odense 1840-1940. 1983. An
meldt af HHJ. (Ny lokalhistorisk litteratur) (S.
120)
Jonasen, Otto. Se: Jansen, Henrik M.
Christensen, K urt D ahl og Jørgen Thomsen (red.).
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Bays gård i Rudkøbing. 1982.
Anmeldt af HHJ (Ny lokalhistorisk litteratur)
(S. 122)
Lyboen nr. 4. 1982. (Ny lokalhistorisk literatur) (S.
124)
Nielsen, Richard G. Etatsrådernes by: Odense om
kring år 1900. 1982. Anmeldt af HHJ. (Ny lokal
historisk litteratur) (S. 120)
Overgadekvarteret i Odense. En registrant. 1981. An
meldt af HHJ. (Ny lokalhistorisk litteratur) (S.
119)
Pedersen, Finn Stendal. Væverhuset fra Lunde. 1983.
Anmeldt af HHJ. (Ny lokalhistorisk litteratur)
(S. 120)
Pedersen, Finn Stendal. Topografisk registratur over
fynske landbrug 1682. 1982 og Alfabetisk topo
grafisk registratur over navne på brugerne af
fynske gårde og huse 1682. 1982. Anmeldt af
HHJ. (Ny lokalhistorisk litteratur) (S. 121)
Porsmose, Erland. Bønder, brydere og tjenere. Gårdbrugervilkår på Fyn 1502-1542. 1983. Anmeldt
af HHJ. (Ny lokalhistorisk litteratur) (S. 122—
123)
Ræthinge-Posten 1983. (Ny lokalhistorisk litteratur)
(S. 124)
Larsen, Hans m f l .

Skipper H ans Jensens optegnelser over gamle gårde og huse
i Faldsled. 1982. (Ny lokalhistorisk litteratur)

(S. 125).
Thomsen, Jørgen. Se: Christensen, Kurt Dahl.
Thrane, Henrik m .fl. Fra boplads til bispeby.

Odense til 1559. 1982. Anmeldt af HHJ. (Ny
o lokalhistorisk litteratur) (S. 118-119:
TrZ>ø£ fo r Svendborg og Omegns Museum 1982. (Ny
lokalhistorisk litteratur) (S. 123)

Vestfynsk Hjemstavn. Vestfyns Hjemstavnsfore
nings årsskrift. Under redaktion af Henrik
Jørgensen og Hans Krog. 53. årg. 1983. 64 s.,
ill.
Basaren i Køng. (S. 24—26) (Om
en understøttelsesforening i Køng sogn 1891—
1895)
Krog, Hans. Bindingsværk og vandalisme. (S.
51-52, ill.) (Opfordring til bevaring afbindings
værk)
Larsen, Hans Chr. »Nød lærer. . .« (S. 27-29) (Om
rationering og opfindsomhed under besættel
sen)
Lindhard, Annelise. Netteldug. (S. 30-34, ill.) (Om
nældelærred. - Litteraturfortegnelse)
Lokalhistoriske arkiver. (S. 56—
57) (Adresseliste over
lokalhistoriske arkiver indenfor museet Vestfyns
Hjemstavnsgårds virkeområde)
Ludvigsen, Jens Peter. Erindringer fra soldatertiden.
(S. 7-16, ill.) (Erindring 1885-1886)
N y lokalhistorisk litteratur. (S. 55, ill.) (Anmeldelse
af Tommy Hansen. Thorøhuse, Fiskerleje i 300
År. 1983. Anmeldt af Annelise Lindhard)
Oplysninger om gamle hestekøretøjer efterlyses. (S. 53-54,
ill.)

Jørgensen, Henrik.
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Bønder og brændevin - en
situationsrapport fra Erholm-Søndergaarde
godser. (S. 17-23, ill.) <1700-tallet. - Kilde
henv.)
Reinholdt, Otto. Uddrag af Assens Avis 1887-1899.
Lokalstof fra Glamsbjerg kommune. (S. 41-50,
ill.) (Saglig-kronologisk liste)
Thing, Niels. Store Appe, Anno 1793. (S. 35-40,
ill.) (Brandtaksation af enestegård i Tommerup
sogn)
Vestfyns Hjemstavnsforening. (S. 58-64, ill.) (Beret
ning, regnskab m.m.)

Pedersen, Karl Peder.

Jylland
Vendsyssel Årbog. Udgivet af Historisk Sam
fund for Vendsyssel. Redigeret af Jørgen Jør
gensen. 1983. 184 s., ill. (Forfatterbiografier.
- Personregister)
Ved
Aage P. Jensen. (S. 60) (Om urmager Ghr. Lar
sen (1875-1957), Brønderslev)
Bech, Poul Anker. Sammenstødet mellem medlem
mer af det militære gendarmerikorps og befolk
ningen på Brønderslev Marked 1886 III. (S.
131-150, ill.) (Fortsat frao Vendsyssel Årbog
1981 s. 119fTog Vendsyssel Årbog 1982 s. 11 Iff./
Bønkel, Regnar. Om Fuglsigs forpagtningskontrakt
af 1837 og Degnerslægten på Hjørringegnen. (S.
31-42, ill.)
Eskildsen, Hakon. Gamle huse i Skagen. (S. 23-30,
ill.) (Om »Toldergården« og »Dagminne« og
deres ejere ca. 1750-1950)
Fra museernes og arkivernes arbejdsmark 1982. Ved Per
Lysdahl. (S. 161-176, ill.) (Bangsbomuseet. Hirtshals Museum. - Læsø Museum. - Skagens
Fortidsminder. - Sæby Museum. - Try Mu
seum. - Vendsyssel historiske Museum. - Brovst
Lokalhistoriske Samling. - Brønderslev Lokalhi
storiske Forening. - De lokalhistoriske arkiver i
Dronninglund kommune. - Asaa Lokalhistori
ske Arkiv. - Dronninglund lokalhistoriske Ar
kiv. - Lokalhistorisk Arkiv for Hellevad og
Ørum sogne. - Lokalhistorisk Arkiv for Hjalle
rup og Omegn. - Try Museums lokalhistoriske
Arkiv. - Lokalhistorisk Arkiv for Elling sogn. Lokalhistorisk Arkiv, Frederikshavn. - Lokalhi
storiske Arkiver i Hirtshals kommune. - Egnsmindcsamlingen for Jerslev og Omegn. - Len
dum sogns lokalhistoriske Arkiver. - Egnssam
lingen, Lokalhistorisk Arkiv for Pandrup kom
mune. - Lokalsamlingen i Skagen. - Byhistorisk
Arkiv, Sæby Museum. - Vendsyssel historiske
Museum Historisk Arkiv)
Fra styrelser og redaktion. (S. 177-181) (Historisk
Samfund for Vendsyssel. Indeholder beretning,
regnskab 1/4 1982-31/12 1983, m.m.)
Apropos til »Urmagere i Vendsyssel-årbog 82«.
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Skolemester og disciple fra latin
skolen i Sæby. (S. 7-22, ill.) (Ca. 1549-1739. Kildefortegnelse)
Hofmeister, Erik. Hovedtræk af den økonomiske ud
vikling i Hjørring 1840-1900. (S. 61-82, ill.)
(Kildehenv.)
Jacobsen, Einar. Sæby Sygehus har 100 års jubi
læum. (S. 53-59, ill.) (Med dagbladsnekrolog
for Ejnar Jacobsen)
Jensen, Aage P. Se: Apropos til »Urmagere i Vend
syssel Årbogen 1982«
Jensen, Verner. En besættelses frugter. (S. 151-152)
(En barnemordsag fra Vennebjerg herred 1645)
Mogensen, Anders. Anton Fr. Nansen - den første
apoteker i Saltum. (S. 117-130, ill.) (Apoteker
1858-1887)
Mølbjerg, Ingvard. Da bonden malkede den blå ko.
En beretning om to usædvanlige vesterhavsvandringer. Om skipper og digter Jens Tranes skil
lingsvise, og om gårdene Vester-Øster- og Tra
neklit i Tversted sogn. (S. 83-116, ill.) (Ca.
1800-1980)
Møller, Dorthe Falcon. Lars Christensen - Husmand
og instrumentbygger i Vesterby. (S. 43-52, ill.)
(Lars Christensen 1788-1877. - Kildehenv.)
Skole, Svend. Om historisk Samfund. (S. 153-156,
ill.) (Kommentarer til stud.mag. Hanne Melchiorsen undersøgelse af Historisk Samfund for
Hjørring Amt)
Vendsyssel litteratur 1982. Ved Bodil Christensen. (S.
158-160, ill.) (Systematisk fortegnelse)
Gregersen, Hans.

Historisk Arbog for Thy, Mors og V. Han Herred.
Udgivet af Historisk Samfund for Thisted
Amt. Redigeret af Mette Fastrup. 1983. 128
s., ill.
Genoptryk af lokalhistoriske klassi
kere om Thy og Mors. (S. 22) (K. Aagaard.
Physisk, oeconomisk og topographisk Beskri
velse over Thye. Viborg 1802 og C. Schade.
Beskrivelse over Øen Mors: Aalborg 1811)
Larsen, Uffe. Thylands glemte højskole - Villerup
(1867-1877). (S. 60-71, ill.) (Kildefortegnelse/
Mortensen, Tom. Andagtsbogen fra Øsløs. (S. 104—
105) (Supplement til Frands Ole Overgaards
artikel i Historisk Aarbog for Thy, Mors og
Vester Han Herred 1982 s. 43fF.)
Nielsen, Johannes og Henning Skov. Rekrut-psykose.
(S. 7-21, ill.) (En psykiatrisk forelæsning om en
rekrut fra Thisted, holdt af dav. professor i psy
kiatri ved Københavns Universitet, Knud Pontoppidan, i maj 1895. - Kildefortegnelse)
Nørgaard, Olaf. Spillemandscentret i Ørum. (S.
23-33, ill.) (Ca. 1800-1950. - Kildefortegnelse)
Overgaard, Fråds Ole. En egn og en ø - Jegindø. 200
års kirkeliv og vækkelse. (S. 72-103) (Kilde
henv.)
Præstegaard, Anders. Fiskeri ved Hanstholm - før
havnen blev bygget. (S. 34-37, ill.) (Erindringer
1904- ca. 1930/
Bjørn, Claus.
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Skov, Henning. Se: Nielsen, Johannes.
Stenstrup, K . Om den berømte Uhrmager

og Me
ch an ics Niels Sörensön Heede hans slægt og
pårørende i Jordsbye Sogn med enkelte Linjer
ned mod vor Tid. (S. 38-59, ill.) <1700-tallet>
Til medlemmerne. (S. 126-128) (Historisk Samfund
for Thisted Amt. Beretning, regnskab 1/4 1982 —
o 31/3 1983, m.m.)
Å r s beretninger. (S. 106-125, ill.) (Omfatter: Museet
for Thy og Vester Hanherred. - Lokalhistorisk
Arkiv for Thisted kommune. - Hanstholm lokal
historiske Arkiv. - Lokalhistorisk Forening for
Sydhannæs. - Lokalhistorisk Forening for Hun
strup og Østerild. - Egnhistorisk Forening for
Thyholm og Jegindø. - Egnshistorisk Arkiv for
Thyholm og Jegindø}

Fra Himmerland og Kjær herred. Udgivet af Hi
storisk Samfund for Himmerland og Kjær
Herred. Redigeret af Poul Brøgger, Kaj Lø
ber, Karl Nielsen, Svend B. Olesen og Gun
nar Rebstrup. 1983. 73. årg. 152 s., ill.
Dannelsen af grundtvigske institutio
ner i Vcsthimmerland 1873-1905. Med særlig
henblik på Lundby højskole og Søttrup Frime
nighed. (S. 5-98, ill.) (Kildehenv. - Personregi
ster)
Jensen, ]. Jeppesen. Omkring Aalborg Østerport. (S.
99-138, ill.) (Fortsættes)

Auken, Eva.

Litteratur om Himmerland og Kjær herred 1982-1983.

Ved Jeppe Hansen. (S. 139-148) (Systematisk
fortegnelse)
Meddelelser fr a styrelse og redaktion. (S. 149-150) (H i
storisk Samfund for Himmerland og Kjær her
red)
Sammendrag a f regnskabet 1/1 1982 - 31/12 1982. (S.
151-152) {Historisk Samfund fo r Himmerland og
Kjær herred)

Aalborg-bogen
Ikke udkommet i 1983
Fra Viborg Amt. Udgivet af Historisk Samfund
for Viborg Amt. Redigeret af Paul G. Ørberg
under medvirken af Morten Øllgaard. Arbog.
1983. 48. årg. 130 s., ill.
lokalhistoriske arkiver. (S. 126—128)
(Omfatter: Lokalhistorisk Arkiv for Viborg
kommune. - Lokalhistorisk Arkiv for Tjele kom
mune. - Lokalhistorisk Arkiv for Karup kom
mune. - Lokalhistorisk Arkiv for Hvorslev kom
mune. - Møldrup kommunes lokalhistoriske Ar
kiver)
Holmgard, Jens. Fattigvæsenet i Viborg Stift i
1730’erne. (S. 48-71, ill.) (Kildehenv.)
Holmgaard,Jens. Går den, så går den. . . Løskøbelse
fra et ikke-eksisterende jysk vornedskab i 1729.
Beretning fr a

(Småstykker) (S. 114—119) (Sag fra Bøgildgård, Thorning sogn, Århus Stift. - Kildehenv.)
Jensen, E rik Bartram. Garvernes historie i Viborg fra middelalder til velfærdssamfund - i anled
ning af 100-året for oprettelsen af hvidgarvernes
fagforening i Viborg. (S. 7-47., ill.) (Kilde
henv.}
Kristensen, Laust. Træk af skolevæsenets historie i
Kvols sogn. (S. 81-113, ill.) (1739-1961. - Kil
dehenv.)
Samfundet siden sidst. (S. 124—125) (Historisk Sam
fund for Viborg Amt. Indeholder beretning for
1982 og driftsregnskab for 1981)
Viborg litteratur 1982-83. (S. 121-123) (Alfabetisk
oversigt)
Ørberg, Paul G. En kirkebogskatastrofe. Pastor P.
N. Kruchow og Hvam præstegårds brand i
1821. (S. 72-80, ill.) (Kildefortegnelse)

Anmeldelser
Fra Bjerringbro Kommune. II.

1982. Anmeldt af Aage

Bonde. (S. 120)
Litteratur om Viborg. Bibliografi til og med 1979.

1983.

Anmeldt af Paul G. Ørberg. (S. 120)

Skivebogen. Historisk Årbog for Skive og Om
egn. Udgivet af Historisk Samfund for Skive
og Omegn. Redigeret af Carl Langholz, Rud
Kjems og Erik Steen Sørensen. 1983. Bd. 74.
120 s., ill. (Med revideret register over Skive
bogen fra 1909 til 1982)
Gamle minder fra Iglsø Skole.
(S. 9-16, ill.) (Genoptryk af artikel fra Skive
Folkeblad den 5. april 1939}
Bregendahl, Marie. En fremragende dansk Bonde P.
Odgaard. (S. 17-24) (Genoptryk af artikel fra
Maanedsmagasinet, april 1910)
Bregendahl, Marie. Sidelys over et dansk Forfatter
skab. (S. 25-32, ill.) (Genoptryk af artikel fra
Politiken den 11. marts 1939)
Bregendahl, Marie. Desemberbilleder. (S. 33-38,
ill.) (Genoptryk af novelle i Dansk Folkeoplys
ning III årg. 1929-30}
Damsgaard, Nina. Christen Dalsgaards altermale
rier. (S. 69-88, ill.) (Christen Dalsgaard (18421907). - Kildehenv.)
Elve spørgsmål til M arie Bregendahl og hendes svar. (S.
39-44, ill.) (Tilsyneladende aldrig tidligere of
fentliggjort tekst)
Kristiansen, Annelise. Revideret register over Skive
bogen fra 1909 til 1982. (S. 93-117) (Register til
de enkelte bind)
Olesen-Husted, N . Peder Lydersen af Hvidbjerg
Holmgaard. (S. 45-68, ill.) (Om selvejeren og
stænderforsamlingsmanden Peder Lydersen
(1803-1870))
Sørensen, Elsa Steen. Øget interesse for en 75-årig.
(S. 89-92) (Historisk Samfund for Salling og
Bregendahl, Marie.
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Fjcnds herred. - Med fortegnelse over styrelsens
medlemmer)
Aakjær, Kirsten. Marie Bregendahl 1867-1940. (S.
5-8, ill.) (Introduktion til Marie Bregendahlartiklcrne)
Årsregnskab. (S. 118-119) (Driftsregnskab for Hi
storisk Samfund for Skive og Omegn fra 1/8
1982 - 31/7 1983)

Historisk Aarbog fra Randers Amt. Udgivet af
Randers Amts Historiske Samfund. Redige
ret af Peter Bondesen, Henning Hall og Palle
Schødt Rasmussen. 1983. 77. årg. 130 s., ill.
(Navneregister)
Den grundtvigske
»gårdmandsreligion« jubilerer. (S. 63-74, ill.)
(Med introduktion af Henning Hall. - Peter
Østergård: Baggrunden for dannelsen af Melle
rup valgmenighed. - Siliam Bjerre: Baggrunden
for dannelsen af Norddjurslands valgmenighed)
Fra Arkiver og Museer i det GI. Randers Am t. (S. 107—
122, ill.) (Omfatter: Ebeltoft Byhistorisk Arkiv.
- Grenaa Egnsarkiv. - Hadsten kommunes Lo
kalhistoriske Arkiv og samlinger. - Langaa lo
kalhistoriske Forening. —Mariager kommunale
By- og Egnshistoriske Arkiv. - Midtdjurs lokal
historiske Arkiv. - Molsbibliotekets lokalhistori
ske Arkiv. - Fra Nørhald Egns-arkiv. - Nørre
Djurs Egnsarkiv. - Lokalhistorisk Forening for
Purhus kommune. - Randers lokalhistoriske Ar
kiv. - Rosenholm Egnsarkiv. - Sønderhald
Egnsarkiv. - Clausholm. Dansk Landbrugsmu
seum, GI. Estrup. - Djurslands Museum og
Dansk Fiskerimuseum. - Den selvejende institu
tion fregatten Jylland. - Gammel Estrup, Jyl
lands Herregårdsmuseum. - Kulturhistorisk
Museum, Randers)
Gjøl, Hanne. Svenske sæsonarbejdere på Djursland.
(S. 31-40, ill.) (1975-1906. - Kildehenv.)
Grandjean, Bredo. Randers-gaven til Prins Christi
ans bryllup 1898. (S. 75-80, ill.: (Randersstellet. - Kildehenv.)
H all, Henning. Se: Bjerre, Siliam.
Hansen, Heino Wessel. Et egnscenter vokser frem.
Havndahl fra 1883 til 1901. (S. 41-62, ill.) (K il
defortegnelse)
Historisk Samfund 1982-83. (S. 123-130, ill.) (Inde
holder: Årsberetning 1982-83, driftsregnskab
fra 1/9 1982-31/8 1983, m.m.)
Jacobsen, Eivind. Modstand og flugt. Glimt fra be
sættelsestidens Randers. (S. 81-106, ill.) (Erin
dringer)
Kristensen, Elmer. Stenslyngen fra Vestergrave. (S.
15-20, ill.) (Middelalderfund fra Randers)
Mortensen, Tom. Præmiesølv fra Randers Amts Hus
holdningsselskab. Om Randers-guldsmedenes
forhold til selskabet i dets første år. (S. 21-30,
ill.) (1812-1846. - Kildehenv.)
Bjerre, Siliam og Peter Østergård.
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Grubekeramisk kultur
på Djursland. (S. 5-14, ill.) (Fund fra midten af
yngre stenalder)
Østergård, Peter. Se: Bjerre, Siliam.

Rasmussen, Lisbeth Wincentg.

Århus Stifts Årbøger. Udgivet af Historisk Sam
fund for Århus Stift. Redigeret af Ib Gejl,
Finn H. Lauridsen og Gunner Rasmussen.
Bd. 71. 1983-84. 139 s., ill.
Karup mølles ældre historie. (S.
31-34) (Kildefortegnelse)
Bekker-Nielsen, Tønnes. Et energispareprojekt fra
1919. (S. 125-132, ill.) ( Ingeniørforslag om om
lægning af jernbanen ved Skanderborg for at
spare kul. - Kildehenv.)
Buur, Chr. En bondestudent. Minder og meninger.
(S. 89-124, ill.) (Fortsat fra årbog 1980 og
1981-82)
Hansen, Svend Nørregaard. Fæstebonde og selvejer.
Et bidrag til forståelse af begrebet bøndernes
selvejerret. (S. 35-53, ill.)
Historisk Samfund fo r Århus S tift 1982-83. (S. 136—
137) (Beretning med regnskab 1/4—31/12 1982)
Lauridsen, Finn H. Det kommer mere an på, hvorle
des end hvorlænge man har levet. Om Peder
Abildgaard Lihmc, lærer i Rude 1804—06. (S.
54—77, ill.) (Kommenteret udgave af levnedsbe
skrivelse)
Pedersen, L e if Juul. Kanalanlæg ved Skanderborg? Træk af byens historie i det 19. årh. (S. 78-88,
ill.) (Kildehenv.)
Søgaard, Helge. To beretninger om, middelalderens
Århus. Et sagn om det ældste Århus. (S. 7-21,
ill.) (Kildehenv.)
Søgaard, Helge. Historiografi fra og om Århus. En
bispeliste fra renaissancen. (S. 22-30, ill.) (Kil
dehenv.)
Øm Kloster Museum i 1982. (S. 133-135, ill.) (Beret
ning)
Øm Kloster Museum 1982. (S. 138-139) (Regnskab)

Andersen, Valdemar.

Arhus-årbog 1983. Udgivet af Århus Byhistori
ske Udvalg. Redigeret af Henrik Fode. 159 s.,
ill. (Navneregister)
(S. 79-82) (Alfa
betisk fortegnelse)
Dybdahl, Annegrete. København-Århus via Paris og
Næstved. (S. 60-65, ill.) (Billedhuggeren og ke
ramikeren Karl Hansen-Reistrup (1863-1929))
Døde i 1982. (S. 140-145, ill.) (Alfabetisk forteg
nelse)
Gejl, Ib. Samlemærker (S. 94—95, ill.) (Ca. 1914—
1940)
Gejl, Ib. Aviser der døde. (S. 113-123, ill.)
Jansen, Chr. R. Erhvervslivet 1982. (S. 66-78, ill.)
Johansen, Erik Korr. Fra gæstgivergård til hoteller.
(S. 96-107, ill.)
De fratrådte, valgtes eller udnævntes.
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Lauridsen, Finn H . Teateråret
Madsen, Hans Jørgen. Byens

1982. (S. 83-93, ill.)
ældste rådhus. (S.
51-59, ill.) (Udgravninger på Store Torv)
1982 dag fo r dag. (S. 7-50, ill.) (Kronologisk forteg
nelse over de vigtigste begivenheder i Århus)
Rasmussen, Gunnar. Ændringer i bybilledet. Grenåvcjs regulering og udbygning. (S. 124—130, ill.)
Sporlen 1982. (S. 108-112, ill.) ^Kronologisk stævnckalender og fortegnelse over turneringsresultatcr)
Vedel-Smith, Henrik. Glimt af byens kaserneliv. (S.
131-139, ill.)

Østjysk Hjemstavn. Udgivet af Østjysk Hjem
stavnsforening. Redigeret af Aage Domino og
J. S. Thomsen. 1983. 48. årg. 130 s., ill. (Per
son- og stedregister. - Forfatterbiografier)
En præstefamilie i Elbæk præste
gård. (S. 90-100, ill.) (Slægten Berthelsen
1833-1974)
Andersen, Valdemar. Brovogter Thomas Sørensen
ved Rescnbro. (S. 40-43) (Om den virkelige
brovogter Thomas Sørensen, som er hovedper
son i romanen »Bromanden« (1921). - Kildehenv.)
Christiansen, Chr. B. To middelalderlige gravsten i
Malling. (S. 9-12, ill.) (indmurede i Malling
kirkes våbenhus. - Litteraturfortegnelse)
Denman, A . M . og Henrik Denman. En fæster bliver
selvejer. (S. 44—54, ill.) (Om fæster Peder Jen
sen Skriver, »Søndergaard«, i Tørslev ved Ø r
sted 1732-1800. - Litteraturfortegnelse)
Denman, Henrik. Se Denman, A. M.
Fra ØstjyIlands kulturfront 1983. (S. 101-121, ill.)
(Omfatter: Litteratur om Østjylland. Ved Kjeld
Elkjær (Kort omtale af udvalgt litteratur) Boganmeldelse ved J. S. Thomsen (Landsarki
vet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets
benyttelse) - Beretninger fra lokalhistoriske ar
kiver (Gedved kommunes sognearkiver. - Lo
kalhistorisk Arkiv, Gjern. - Grenaa Egnsarkiv. Hadsten Kommunes Lokalhistoriske Arkiv og
Samlinger. - Hinnerup Egnsarkiv. - Molsbibliotekets lokalhistoriske Årkiv. - Nørre Djurs Egns
arkiv. - Lokalhistorisk Forening for Purhus
kommune. - Rosenholm Egnsarkiv. - Egnsarki
vet for Ry kommune. - Skejby-Lisbjerg-Ølsted
sognearkiv. - Solbjerg og omegns lokalhistoriske
arkiv. - Søndcrhald Egnsarkiv) - Beretninger
fra museer (Clausholm. - Dansk Landbrugsmu
seum, GI. Estrup. - Djursland Museum og
Dansk Fiskerimuseum. —Forhistorisk Museum,
Moesgård. - GI. Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum. - Kulturhistorisk Museum, Ran
ders))
Hansen, Svend Nørregaard. Skanderborg Vildtbane
III. (S. 13-39, ill.) (Artiklen er fortsættelse af
Andersen, Karen.

artikler i Østjysk Hjemstavn 1981 s. 9ff og 1982
s. 9fT. - Kildefortegnelse)
Jensen, Wagner. Kan mænd holde op med at ville;
(S. 66-74, ill.) (Om Grundtvigs betydning for
Østjylland)
Kæmsgaard, Asbjørn. Min barndomsegn. (S. 75-79,
ill.) (Erindringer fra Mattrup Ladegård skole,
Klovborg sogn ved Horsens ca. 1912-1960)
Lorenzen, Erna. På Samsø var - der meget tøj! (S.
55-65, ill.) (Om klædedragten på Samsø ca.
1630-1870. - Kildehenv.)
Thomsen, J . S. Fra Holme sogn. (S. 80-89, ill.)
(Gårdhistorie ca. 1770-1980. - Kildefort.)
Østjysk Hjemstavnsforening. Virksomheden fra 1. ok
tober 1982 til 30. september 1983. (S. 122-123)
(Beretning)

Vejle Amts Arbog. Udgivet af Vejle Amts histo
riske Samfund. Redigeret af Paul DedenrothSchou under medvirken af Kamma Varming
og Erik With-Pedersen. 1983. 112 s., ill.
Gert Madsen Brøndsted - en
oplysning og en berigtigelse. (S. 78—79) (Kom
mentar til Niels Brøndsteds artikel »Byen og
Slægten Brønsted« i Vejle Amts Aarbog 1956)
Kjeldsen, Chr. Løn som for ugift. Horsted skole i
Højen-Jerlev kommune. (S. 74—77, ill.) (Om
skolens første lærer 1882-1892 Peter Rasmus
sen)
Lampe, Jens. Bidrag til urmageriets historie i Vejle
amts landdistrikter. (S. 25-46, ill.) (Ca. 1660—
1900. - Med liste over urmagermestre indtil
1900. - Kildehenv.)
Larsen, A . J . Den optiske telegraf. Lidt om dens
historie i Danmark, herunder Fredericia. (S.
7-24, ill.) (Ca. 1800-1870. - Kildefortegnelse)
Lind, Henning. En gård forsvinder. Barndomsmin
der fra Hølsgårde. (S. 55-67, ill.) ( 1920’erne og
1930’crne)
N yt fr a historien i Vejle amt 1982. (S. 87-105, ill.)
(Beretninger. Omhandler: De lokalhistoriske
arkiver i Vejle Amt. - Børkop lokalhistoriske
arkiv. - Smidstrup-Skærup skoles egnsminde
samling. - Randbøl Sogns Museum Vandel. Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn. Fredericia Museum. — Lokalhistorisk Samling
og Arkiv for Give kommune. —Lokalarkivet for
Hcdcnstcd kommune. - Byarkivet i Horsens. Arbejder, Håndværker og industrimuseet. Glud Museum. - Lokalhistorisk Samling, Kol
ding kommunebiblioteker. - Museet på Koldinghus. - Vejle Amts Konserveringsværksted.
- Kunstmuseet Trapholt. - Højderyggens Egns
museum. - Lokalhistorisk Forening for Uldum
sogn. - Vejle Byhistoriske Arkiv. - Vejle kultur
historiske Museum. - Vejle Kunstmuseum)
Skov, Sigvard. Carl Plougs poetiske barndom. (S.
47-54, ill.) (Kildehenv.)
Skov, Sigvard. Axel Johansen 1883-1982. (S. 80-82,
ill.) ‘
Hviid-Jensen, Gert.
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Et dusin kopstykker 144 øre. Fra
Anton Berntsens lærlingetid i Vejle omkring
1890. (S. 68-73, ill.)
Varming, Kamma. Henrik Nielung 1895-1983. (S.
83-84, ill.)
Vejle amts historiske Samfund 1982-83. (S. 106—112)
(Beretning, ekstraktregnskab 1982 m.m.)

Varming, Kamma.

Anmeldelse
Uddrag omfattende føds
ler, vielser, dødsfald og levnedsskildringer. Ud
givet af Landbohistorisk Selskab ved Hans H.
Worsøe. 1982. Anmeldt af Birgitte DedenrothSchou. (S. 85-86)

Vonsild kirkebog 1659-1708.

Kolding-bogen. Udgivet af Kulturudvalget i
Kolding. Redigeret af Birgitte DedenrothSchou. 13. årg. 1983. 47 s., ill.
Harteværket. (S. 3-6, ill.) (Vand
kraftværk anlagt 1920)
B o g h ,J . H . Bjert kommune 1933-41 - erindringer
fra 1946. (S. 15-20, ill.)
Bruun, Aase. Om børster og godtfolk. Fra bygnin
gen af vandkraftanlægget i Harte. (S. 7-10, ill.)
(1918-22)
Ebbesen, Gunnar. Borgerforeningen af 3. april 1920.
(S. 30-35, ill.) (Kildefortegnelse)
Frederiksen, Leo E. Genbrug for at overleve. (S.
17-20, ill.) (Om Kolding-afdelingen af Lands
foreningen til arbejdsløshedens bekæmpelse
1938-1946)
Hede, Øivind. Omkring Bramdrup. (S. 25-29, ill.)
Iversen, A . J . I snedkerlære hos A. L. Johansen &
Sønner. (S. 40-45, ill.) (Erindringer 1906—09)
Jensen, Vivi. De to skovforeninger i Kolding. (S.
21-24, ill.) (Bramdrup Skovforening af 1877 og
Kolding Skovforening af 1891)
Jexlev, Thelma. Kolding bys bog. (S. 11-14, ill.)
(1493-1635)
Platz, Paul. Hviidsminde 1805 - restaurering 1982.
(S. 36-39, ill.)
17,3 - en vise om skattetrykket, 1922. (S. 46-47, ill.)
(Vise fremført ved Foreningen af håndværkere
og industridrivende i Kolding)

øre i 1600-, 1700- og 1800-tallet. (S. 79-90, ill.)
(Billedredaktion ved Anders V. Langer)
Ebbesen, Klaus. Et oflerfund fra Lomborg. (S. 117—
122, ill.) (Ravperler. - Kildehenv.)
Hansen, Christian N . Den frugtbare Ravnsgaardslægt (uægtefødte II). (S. 101—116, ill.) (Fort
sættelse af Christian N. Hansen: »Den frugtbare
Særkjærslægt«, Hardsyssels Årbog 1980 s. 53ff)
Historisk Samfund fo r Ringkøbing A m t. (S. 153-158)
(Indeholder bl.a. beretning 1983, regnskab for
1. april 1982 til 28. februar 1983, m.m.)
Kjærgaard, Aage J . Dyrskue i Ulfborg i 1832 og
1931. (S. 91-100, ill.) (Kildefortegnelse)
Madsen, Erik Rørbæk. Modstandskampen på Strueregnen. (S. 5-40, ill.)
Udvalg a f litteratur om Ringkøbing A m t 1981-82. (S.
127-152) (Systematisk fortegnelse)
Villadsen, Holger Ejby. »Et udsat Sted i Danmarks
fjærne Vest«. Det første Hvide Sande 19081912. (S. 41-78, ill.) (Kildefortegnelse)

Astrup, K. G.

Hardsyssel Arbog. Udgivet af Historisk Sam
fund for Ringkøbing Amt. Redigeret af Erik
Nielsen, Rigmor Lillelund, Jørgen Østergaard og Kr. Bjerregård. 1983. 2. rk. bd. 17.
160 s., ill. (Person-, sted- og navneregister)
Lærer Esbern Jespersen. *30. april
1892 t7. marts 1983. (S. 123-124, ill.)
Bjerregård, Kr. Bogtrykker Niels Gadegaard Niel
sen. *24. januar 1908 f4. marts 1983. (S. 125—
126, ill.)
Christensen, P. Rønn. Harboørefolkets navne. Bebyg
gelsesnavne, tilnavne og slægtsnavne på Harbo-

Bjerregård, Kr.
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Fra Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund
for Ribe Amt. Redigeret af Kirsten Agerbæk
under medvirken af Jens Kusk og Søren Manøe Hansen. 1983. Bd. XXII-3. 167 s., ill.
(Med forfatter-, person-, sted- og emneregi
ster til bd. 22 (1981-83))
(S. 561—
579) (Omfatter: Sammenslutningen af lokalhi
storiske arkiver i Ribe Amt (RAL). - Lokalhi
storiske arkiver for Billund kommune: Billund
afdeling og Vorbasse afdeling. - Blåbjerg lokal
historiske arkiv. - Blåvandshuk lokalhistoriske
arkiv. - Bramming kommune: Bramming byhi
storiske arkiv, Darum sognearkiv, Gørding sog
nearkiv, Hunderup sognearkiv, Vejrup sognear
kiv, Vester Nykirke sognearkiv. —Historisk Ar
kiv for Brørup og Omegn. - Esbjerg byhistoriske
arkiv. - Fanø kommune: Lokalhistorisk Arkiv
for Nordby sogn. - Sognearkiverne på Fanø,
Nordby og Sønderhoafdeling. - Grindsted egns
historiske Arkiv. - Helle kommune: Agerbæk
lokalhistoriske arkiv, Fåborg lokalhistoriske
forening, Grimstrup lokalhistoriske arkiv, Næs
bjerg sognehistoriske arkiv, V. Starup sogns lo
kalhistoriske arkiv, Øse sognearkiv og Lokalhi
storisk Arkiv for Årre sogn. - Holsted kommune:
Glejbjerg-Åstrup sognearkiv. - Holsted lokalhi
storiske arkiv. - Ribe kommune: Jernved sogne
arkiv, Ribe lokalhistoriske arkiv. - Ribe kom
mune: Jernved sognearkiv, Ribe lokalhistoriske
arkiv og Historisk Arkiv i Seem sogn. - Varde
kommune: Alslev sognearkiv, Billum lokalhisto
riske arkiv, Horne sognearkiv, Janderup lokalhi
storiske arkiv. Thorstrup sognearkiv og Varde
lokalhistoriske arkiv. - Lokalhistorisk Arkiv for
Vejen kommune. - Ølgod kommune: Ansager
lokalhistoriske arkiv, Tistrup-Hodde sognearakiv og Ølgod-Strellev Lokalhistoriske arkiv)

Beretninger fr a amtets lokalhistoriske arkiver.

De lokalhistoriske årbøger 1983

Den første realskole i Esbjerg. (S.
497-512, ill.) (1883-1889. - K ildehenv.f
Bruhn, Verner. Overlærer Valdemar Andersen
1904-1983. (S. 543-544, ill.) (Nekrolog)
Bruun-Petersen, Jens. Klåbygård-Hviding. En nor
malsporet jernbane. (S. 469-487, ill.) (Ca.
1918-1950. - Kildefortegnelse)
Engelbrechtsen, Peder. Et teglværks historie. (S. 464—
468, ill.) (Svendsminde Teglværk. - Erindringer
ca. 1910-20)
E t udvalg a f historisk litteratur om Ribe Am t. (S. 545555) (Systematisk fortegnelse)
Foreningens virksomhed. (S. 559-560) (Historisk
Samfund for Ribe Amt. Beretning 1982/83)
H . K. Kristensen-prisen 1982. (S. 540-542, ill.) (Til
delt Børge E. Hansen, Nordby)
Hald, Carsten Teilman. Henriette Eilschou og de ro
mantiske haver i Ribe. (S. 433-445, ill.) (Henri
ette Eilschou (1817-1877). - Kildehenv.)
Hansen, Ole Steen. Da krigen kom til Obbekær. (S.
527-539, ill.) (Nedskydning af Royal Air Force
maskine d. 4. april 1943)
Nye medlemmer. (S. 558) (Historisk Samfund for
Ribe Amt)
Pedersen Olga. Fra et sognearkivs første år. (S. 513—
526, ill.) (Aastrup sognearkiv. 1913)
Regnskab fo rå re t 1982. (S. 556-557) (Historisk Sam
fund for Ribe Amt)
Riber, Torsten. Selskabet »Børnenes Vel« i Esbjerg.
(S. 451-463) (1902-1979. - Kildehenv.)
Thrane, Harald. Købmand P. J. Kjær i Kjelst.
(1776-1853). (S. 446-450, ill.)
Bruhn, Verner.

Lokal-årbogen. Udgivet af Lokalhistorisk Fore
ning for Bramming kommune. Redigeret af
Flemming Just, Knud Nielsen og Olaf Bak.
Årbog. 1. årg. 1983. 112 s., ill. (Forfatterbiografier)
Bramming FO 50 år. (Historie)
(S. 98-100)
Beretninger. (S. 101-112) (Omhandler: Stiftelses
møde i Lokalhistorisk Forening. - Bramming
Byhistoriske Arkiv. - Darum sognearkiv. - Gør
ding sognearkiv. - Hunderup/Sejstrup sognear
kiv. - Vejrup sognearkiv. - Vester Nykirke sog
nearkiv. - Lokalhistorisk Forening for Bram
ming kommune)
Dragsbo, Peter. Bramming - en stationsbys fødsel.
(Historie) (S. 62-88, ill.) (Kildefortegnelse)
Gregersen, Else. Noget om nærdemokrati. (Aktuelt)
(S. 33-36, ill.)
Gustavsen, Harry. Påny optimisme i erhvervslivet.
(Status) (S. 17)
Haahr, Poul. Rundt til kommunens kirker. (Histo
rie) (S. 42-48, ill.)
Just, Flemming. Skal vi have et egnsmuseum. (Ak
tuelt) (S. 37-41, ill.)
Karkov, Johan P. Ung læge i Bramming i den første
efterkrigstid. (Historie) (S. 92-97, ill.)
Andersen, Jefrey.

Gård- og slægtshistorie i Lourup,
Gørding sogn (Historie) (S. 52-61, ill.) (Kilde
henv.)
Rasmussen, J . Hedegård. De gamle degneembeder.
(Historie) (S. 49-51, ill.)
Smidt, Thea. Sammenholdet i Hunderup/Sejstrup.
(Aktuelt) (S. 29-32, ill.)
Statistik. (S. 21-23) (Kirkelig- og kommunal stati
stik)
Sørensen, Knud. N ø g a s Lund —en grøn plet. (Histo
rie) (S. 89-91, ill.)
Uldall, Michael. Tendensen til nedlægning af land
brug fortsætter. (Status) (S. 18-20, ill.)
Willadsen, Poul. Glimt fra året 1983. (Status) (S.
7-16, ill.) (Kronologisk fortegnelse over de vig
tigste begivenheder i Bramming kommune)
Willadsen, Poul. Det bedste - ud fra det grundlag.
(Aktuelt) (S. 24—28, ill.) (Om Bramming bys
varmeforsyning)
Nielsen, Ejler.

Sønderjyske Årbøger. Udgivet af Historisk Sam
fund for Sønderjylland ved Dorrit Andersen,
Knud Fanø og H. P. Jensen. 1983. 288 s., ill.
J. A. Vi insted og højskolen på
Ågård. (S. 77-104, ill.) (Om Ågård landboskole
1863-1889 og hovedmanden bag den)
Bognyt. Ved Knud Fanø, Lars N. Henningsen og
Ib Andersen. (S. 240-244) (Omhandler: Rei
mar Witt. Die Anfänge von Kartographie und
Topografie Schleswig-Holsteins 1475-1652.
1982. - H. Borzikowsky m.fl. (udg.). Von aller
hand Figuren und Abbildungen. Kupferstecher
des 17. Jahrhunderts Im Umkreis des Gottorfer
Hofes. 1981. - C. W. Eckersberg og hans elever.
1983. - M. F. Blaunfeldt. Minder fra Sønderjyl
land. 1876. - Oversigt over årsskrifter og perio
dica udgivet af lokalhistoriske foreninger og ar
kiver i Sønderjylland 1982/83: Bedsted, Bov,
Broager, Gråsten, Hjordkær, Hørup, Lintrup,
Løjt, Rødding, Ullerup og Varnæs)
Gregersen, H . V. Den danske kongemagt ved vikin
getidens begyndelse. (S. 6-21, ill.) (Kildehenv.)
Harch, Ole. De sønderjyske byers ældste historie.
En topografisk-historisk studie. (S. 23-47, ill.)
Johnsen, Anders. Fra et sønderjysk arbejderhjem. (S.
105-169, ill.) (Barndomserindringer fra Nedcr
Jerstal omkring 1. verdenskrig)
Mogensen, Carsten R. Ensretningen af Flensburger
Nachrichten. Et blad af Det tredie Riges presse
historie. (S. 171-195, ill.) ^Kildehenv.)
Noter og nyt. (S. 245-288, ill.) (Nekrolog over Hans
Neumann. 2/11 1908-15/10 1982. - Arkiver,
samlinger og institutioner: Landsarkivet for de
sønderjyske landsdele, 1982. - Historiske Sam
linger for Sønderjylland, 1982. - Studieafdelin
gen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig,
1982. - Institut for Grænseregionsforskning,
1982. - Museer: Haderslev Museum. - Aaben
raa Museum. - Museet på Sønderborg Slot. Tønder Museum. — Sønderjyllands KunstmuAndersen, Dorrit.
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seum. - Midtsønderjyllands Museum. - Museet
Holmen. - Lokalhistoriske foreninger, samlinger
og arkiver: LASS, Lokalhistoriske arkiver og
samlinger i Sønderjylland. - Samlingen af arbejdsredsskaber og bondemøbler på Jacob Mi
chelsens gård i Kolstrup. —Historisk forening
for Vis herred, Bov Museum, - Historisk fore
ning for Gråsten by og egn. - Lokalhistorisk
Arkivforening for Sønderborg. - Slægtshistorisk
Forening Sønderjylland. - Historisk Samfund
for Sønderjylland/
Rerup, Lorenz- Hvordan fandt brygger Jacobsen
frem til A. D. Jørgensen. (S. 197-199) (Om
forbindelsen mellem J. C. Jacobsen og A. D.
Jørgensen og uddelingen af 10.000 frieksemplarer i Nordslesvig af Fyrretyve Fortællinger af
Fædrelandets Historie)
Skov, Aksel. De gamle Rømøhuse. (S. 49-75, ill.)

Anmeldelser
Den gamle landmåler fortæller. 1982.
Anmeldt af Eskild Baun. (S. 236-239)
Barløse, Børge L. Lærerstanden i Sydslesvig fra re
formationen til 1864. Personalhistoriske under
søgelser. 1981. Anmeldt af Vagn Skovgaard-Petersen. (S. 221-223)
Becker-Chris tensen, Henrik. Skandinaviske drømme
og politiske realiteter, Den politiske skandina
visme 1830-1850. 1981. Anmeldt af Johann
Runge. (S. 205-207)
Clausen, Otto. Chronik der Heide- und Moorkoloni
sation om Herzogtum Schleswig (1760-1765)
(S. 204—205) Anmeldt af Lars N. Henningsen
Hansen, L. H . Aabenraa Amts Jernbaner 1899—
1926. 1982. Anmeldt af Lars N. Henningsen. (S.
209-211)
Henningsen, Lars. Ejendomshistorie i Nordslesvig.
1983. Anmeldt af Peter Kr. Iversen. (S. 233—
236)
Holdt, Jes M . Gårde og slægter i Løjt sogn. 1982.
Anmeldt af Mads Lildholdt. (S. 223-225)
Japsen, Gottlieb. Pastor Jacobsen fra Skærbæk og
hans foretagender. 1980. Anmeldt af H. P. Jen
sen. (S. 228-230)
Japsen, Gottlieb. Den fejlslagne germanisering. Den
tyske forening for det nordlige Slesvig. 1983.
Anmeldt af H. P. Jensen. (S. 231-233)
Lagler, Wilfried. Die Minderheit der Schleswig-hol
steinischen Landsregierung während des Kabi
netts v. Hassel (1954—1963). 1982. Anmeldt af
Anders Ture Lindstrøm. (S. 219-221)
Andresen, A .
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Dansk i hagekorsets skygge. Det
tredje Rige og det danske mindretal i Sydslesvig
1933-1939. 1981. Anmeldt af Lorenz Rerup. (S.
215-219)
Neumann, Hans. Olgerdiget - et bidrag til Dan
marks tidligste historie. 1982. Anmeldt af Stig
Jensen. (S. 201-203)
Reitzler, Rudolf. »Kamp in der Nordmark«. Das
Aufkommen des Nationalsozialismus in Schles
wig-Holstein (1919-1928). 1982. Anmeldt af
Anders Ture Lindstrøm. (S. 213-215)
Schoubye, Sigurd. Sønderjysk sølv. 1982. Anmeldt af
Tage Grodum. (S. 225-227)
Tappe, Paul. Det gamle Kær herred i billeder og
tekst. 1982. Anmeldt af Lars N. Henningsen. (S.
207-209)
Toft, Gösta. Die bäuerliche Struktur der deutschen
Volksgruppen in Nordschleswig. 1982. Anmeldt
af Niels Vollertsen. (S. 211-213)
Wilche, Birger. Æ Kringelbahn - Aabenraa Amts
Jernbaner. 1982. Anmeldt af Lars N. Hen
ningsen. (S. 209-211)
Mogensen, Chr. R .

Fra Als og Sundeved. Udgivet af Historisk Sam
fund for Als og Sundeved. Redigeret af Inge
Adriansen og Jørgen Slettebo. 207 s., ill.
(Katalog til Museet på Sønderborg Slot)
(S. 66-123, ill.) (Omfatter:
Middelalder og renaissance. - 1660- og 1700årene. - Baggrunden for de slesvigske krige. Den første slesvigske krig, 1848-50. - Mønt- og
medaljesamlingen. - Den anden slesvigske krig,
1864. - Fra 1864 til 1920. - Sønderjylland efter
1920)
Kulturhistoriske Samlinger. (S. 124—166, ill.) (Omfat
ter: Søfart og håndværk. - Kunsthåndværk. Sønderborg bys historie. - Lokale kort og bille
der. - Folkekultur fra Als og Sundeved)
Kunstsamlingen. (S. 167-199, ill.) (Omfatter:
Kunstsamlingen. - Ældre kunst. - Portrætsam
lingen. - Nyere kunst)
Sønderborg Slot. (S. 11-65, ill.) (Omfatter: Middel
alderborgen. - 1500-årene. - Barokslottet. Dronning Dorotheas Kapel. - Ældre bygnings
dele)
Årsberetninger fo r 1982. (S. 200-207) (Omfatter: Hi
storisk Samfund for Als og Sundeved. - Museet
på Sønderborg Slot)
Historiske Samlinger.

De kulturhistoriske museers årsskrifter 1983.
En oversigt
Af Margit Mogensen

Nedenstående oversigt omfatter de museumsårsskrifter, som i løbet af 1983-84 (til som
meren 84) var indsendt til redaktionen. Over
sigten er opbygget på samme måde som de
tilsvarende oversigter for årsskrifterne 1981
og 1982, jf. Fortid og Nutid bd. XXX s.
167-170 og s. 341-344. Rækkefølgen er: Kø
benhavn, Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og
Jylland.
Nationalmuseets Arbejdsmark 1983. Udgivet af
Nationalmuseet 1983. Redigeret af Robert
Egevang. 211 s. ill.
Susanne. Japanske lakarbejder (S.
145-151) (Håndværkets historie, eksport til Eu
ropa fra 1600-tallet).
Bøllingtoft, Peder, se Henrik Græbe.
Christensen, Kjeld. Oldenborrer og årringe. (S.
163-186) (Om insektangreb som led i den dendrokronologiske metode).
Etting, Vivian og Birgitte Werdelin. Mingdynastiets
fald og Ludvig Holbergs Danmark. (S. 37-46)
(Om sporene af Kina-begejstringen i 1700-tallet. Litteraturhenv.).
G elf er-J ørgensen, M irjam. En romersk stol på scenen,
eller hvordan Abildgaard kom til teatret. (S.
122-134) (Om fund i Det kgl. Teaters møbel
samling og klassicismens forudsætninger. No
ter).
Grabe, Henrik og Peder Bøllingtoft. Rørby kirkes
kalkmalerier. (S. 68-82) (Nyafdækkede kalkma
lerier, beg. af 1400-tallet).
Hansen, Helle Thordur, se Mette Skougaard.
Holm, Knud. Et konstigt Jerngitterverck. (S. 47-61)
(Om Rundetårns jerngitter, litteraturhenv).
Jensen, Jørgen Steen, se Anne Kromann.
Jespersen, Kirsten. Konservering af arkæologisk træ.
(S. 29-36).
Kromann, Anne og Jørgen Steen Jensen. Jacob Chri
stian Lindberg og numismatikken. (S. 175—186)
(19. årh. vedr. især arabiske og nordafrikanske
mønter).
Liversage, David. Træbyggede grave fra den ældste
bondestenalder. Udgravninger ved Lindebjerg.
(S. 5-16).
Meldgaard, Jørgen. Qaja, en køkkenmødding i dyb
frost. Feltrapport fra arbejdsmarken i Grønland.
(S. 83-96).
Barchalia,

Modstandsbevægelsens primitive vå
ben i besættelsestidens første år 1940-43. (S.
152-162).
Nyborg, Ebbe og Verner Thomsen. Roskilde domkirkes
triumfkrusifiks. (S. 187-209).
Pedersen, Lise Ishøj. Indvielse af et åndehus i Thai
land. (S. 17-28). (Feltarbejdsberetning).
Pentz, Peter, se Steffen Trolle.
Rasmussen, Mona. Rigets skatte og Rask’ samling.
(S. 135-144) (Fynsk landbokultur, nyere tid).
Skougaard, Mette og Helle Thordur Hansen. Hverdagstøj på landet. (S. 113-121) ( 1800-tallet).
Thomsen, Verner, se Ebbe Nyborg.
Trolle, Steffen og Peter Pentz. Den hellige grav i Je 
rusalem. (S. 97-112) (Omk. en romersk mosaik
i antiksamlingen. Litteraturhenv.).
Werdelin, Birgitte, se Vivian Etting.
Østergård, Lise. De sprangede handsker fra Nørup
kirke. (S.62-67) (Del af ligdragt, 1700-tallet).
Nielsen, N . P.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Arbog
1983. Udgivet af Selskabet Handels- og Sø
fartsmuseets Venner. Redigeret af Hans Jep
pesen, Hanne Poulsen og Johnna Hendriksen. 264 s. ill. (Alle artikler med engelsk og
tysk resumé (og med noter).
Krageø-koggen, bruksbåten,
som ble regattabåt. (S. 12-18) (Opmåling
m.v.).
Christiansen, Palle Ove. Håndværkeren i bådebyg
geren. En skitse af arbejde og mentalitet. (S.
19-50) (Udgangspunkt i bådebyggeri på Fejø).
Crumlin-Pedersen, Ole. Med »Nordisk Maritimhisto
risk Arbejdsgruppe« hos Christian Madsen i
Lynæs. (S. 52-68) (Feltarbejde i 1960’erne).
Gøthche, Morten. Dan & Viktoria - To åledriverkvaser. (S. 69-96) (Fra 1904 og 1908, historie og re
staurering).
Gøthche, Morten. Konservator Christian Nielsens
virke på Handels- og Søfartsmuseet på Kron
borg. (S. 203-299) (Med arbejdsfortegnelse).
Henningsen, Henning. Skikke ved søsætning, navnegivning og dåb afskibe i Danmark. (S. 97—122).
Jeppesen, Hans. Konservator Christian Nielsen. (S.
2-3) (Nekrolog).
Klem, Knud. Mit møde med Christian Nielsen. (S.
5-11).
Christensen, Arne Emil.
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Sjøtting. Nyt liv til gammelt ord. (S.
123-129) (Om småbåd).
Møller, Anders Monrad. »Her er intet skibs
værft. . .«. Skibsbygningen i industristatistikken
1823-1855.(S. 130-148).
Petersen, Holger Munchaus. Krydstoldjagt »No.
XXVII«. (S. 149-163) (Toldhistorie, indtil
1955).
Vinner, M ax. America, Argus og Niels. Om en be
rømt amerikansk skonnerts indflydelse på dansk
skibsbygningskunst. (S. 172-202) (Notater af
Christian Nielsen).
Rudolph, Wolfgang. Pfingstbusch und Weihnachts
baum im Topp. Brauchtümliche Zeichensetzung
auf Schiffen. (S. 164-171) (Folkelig udsmykning
afskibe).
Årsberetning, maritime noter m.v. (S. 230-264).
Lorentzen, Jens.

F. V. Tryde. Erindringer fra Hørsholm
1889-1940. Årsskrift 1983 udgivet af Muse
umsforeningen for Hørsholm og Omegn. Re
digeret afinger Nielsen. 39 s. ill. (Erindrin
gernes forf. var skoleinspektør og organist).
Museet for Holbæk og Omegn. Årsberetning
1983. Udgivet af Museumsforeningen for
Holbæk og Omegn. Redigeret af J. L. Oster
gaard Christensen. 1984. 108 s. ill.

Ole. En fotografs hovedpine. (S.
28-30) (Kristuskomposition ved Søren Bay, år
hundredskiftet).
Strandgaard, Kirsten. Fra Fårevejle Museums sam
linger. (S. 10-12).
Thaarup, Holger. Naturen i Dragsholm. (S. 22-27)
(Landskabsformer, forrige århundrede og i
dag).
Aaris-Sørensen, Kim . Uroksen fra Prejlerup. (S.
3-9).
Strandgaard,

Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Lolland-Falsters
Kunstmuseums Årsskrift 1983. 93 s. ill.
Andersen, Arne H ., se Karen Løkkegaard Paulsen.
Hansen, Inge, se Karen Løkkegaard Paulsen.
Jørgensen, Kirsten, se Karen Løkkegaard Paulsen.
Paulsen, Karen Løkkegaard, Inge Hansen, Arne H . A n 
dersen og Kirsten Jørgensen. Arkæologisk arbejde

og motorvejs anlæg 1982. (S. 5-66) (Nord- og
Nordves tfalster).
Årsberetning, stiftmuseet. (S. 69-79).
Årsberetning, kunstmuseet. (S. 80-83).

Fynske Minder 1983. Udgivet af Odense Bys
Museer. Redigeret af Niels Oxenvad. 1984.
121 s. ill.

Bogen og museet - før og nu.
(S. 77-91) (ikke lokal, debatterende, noter).
Holm, Lise og L e if Chr. Nielsen. Ottestrup. En ældre
middelalderlandsby i Vestsjælland. (S. 65-76)
(Med noter).
Lidt om en malerkones kår i gamle dage. (S. 93-99)
(Indsamlet beretning, 1920’erneog 1930’erne).
Nielsen, L e if Chr., se Lise Holm.
Siemen, Palle. Huse og gruber ved Kærup, Ring
sted. (S. 51-63) (jernalder/middelalder, med
noter).

Stenalderfolk fra Tybrind Vig,
Vestfyn. (S. 7-28) (Noter, tysk resumé).
Jeppesen, Torben Grøngaard. Høstmaskiner - et bi
drag fra landbrugssamlingen i Den fynske
Landsby. (S. 65-82) (Noter, tysk resumé).
Hedegaard, Esben. Melby-huset i Den fynske
Landsby - et bidrag til undersøgelsen af livsvil
kårene for husmænd og småbønder. (S. 83-105)
(Noter, tysk resumé 1800-1948).
Jæger, Anders og Jesper Laursen. Lindebjerg og Røjle
mose - to fynske bopladser fra tidlig bronzeal
der. (S. 29-50) (Noter, engelsk resumé).
Laursen, Jesper, se Anders Jæger.
Porsmose, Bjarne. Skamby-Torupgårdens historie.
(S. 107-121) (Gård i Den fynske Landsby, ejen
doms- og bygningshistorie. Noter, tysk resumé).
Thrane, Henrik. En lille bronzering fra Vedel Si
monsens samling. (S. 51-64) (Ring til hestesa
del, jernalder. Noter, tysk resumé).

Alle tiders Odsherred. Årbog for 1983 for Ods
herreds Museum. Redigeret af Ole Strandgaard. 1984. 36 s. ill.

Charta. Årsskrift for Kerteminde Museum 1983.
Udgivet af Kerteminde Museum. Redigeret
af Erland Porsmose. 1984. 92 s. ill.

Asmussen, Else.

Arkæologisk virksomhed 1983. (S.

33-44).
Christensen, Peter Birkedahl.

En urne fra Sasserup

Mark. (S. 45-50).
Christensen, J . L. Østergaard m .fl.

Museets drift. S.

9-32).
Christiansen, Niels A .

Bang, Lars.

Naturpleje. (S. 31-35) (Bl.a. af fortids

minder).
og Ole Strandgaard. Saltværket
Liverpool på Nykøbing havn. (S. 13-19) (Byg
ningshistorie m.v. ca. 1860-1900).
Strandgaard, Ole, se Jørgen Ganshorn.
Strandgaard, Ole. Ny helleristninger fra Grevinge.
(S. 20-21).
Ganshorn, Jørgen

338

Andersen, Søren H .

En mand - og en gade. Jacob
Christian Becher (1862-1929) og Trollegade i
Kerteminde. (S. 11-36) (Noter).
Hornbeck, Knud og Erland Porsmose. Herrested, en
middelalderlig købstad. (S. 37-51) (Arkivalsk
og arkæologisk analyse).
Hvid, Hans. Arkivet på Toldboen. (S. 62-64) (K er
teminde lokalhistoriske arkiv)
Eilstrup, Anne-Lise.
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Drigstrup øvelses- og for
samlingshus 1880-1958. (S. 52-54).
Kærgaard, Jane. Kerteminde Arkæologiforening.
Årsberetning^ 1983/84. (S. 55-57).
Madsen, Hugo. Aret 1983. (S. 9-10).
Porsmose, Erland, se Knud Hornbeck.
Sinnet, K . Franzen. Lidt om åle- og rejefiskeri i
o Munkebo. (S. 58-61)(Erindringer).
Årsberetning 1983. Kerteminde Museum. (S.
65-92).

Jørgensen, Jørgen Vedby.

Årbog for Svendborg og Omegns Museum 1983.
Udgivet af Museumsforeningen 1984. Redi
geret af Henrik M. Jansen. 136 s. ill.
Christiansminde og familien Weber.
(S. 73-83) (Især 19. årh. litteraturhenv., en
gelsk resumé).
Gammeltoft-Hansen, Bendt. De glemte klokker. (S.
54—66) (Om håndklokker fra middelalderen, lit
teraturhenv., engelsk resumé).
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